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 رمان: فرار از سرنوشت نام 

 : عاشقانهژانر 

 : گلستان رسانویسنده

 

 

 داستان: خالصه

 یخانواده پدر یآرامش با آشت  یندارد. ا یراز در ش یآرام یزندگ  گلستان
 یآشت   ینکه گلستان انتظار آن را نداشت. ا  ییری. تغشودیم  ییر دستخوش تغ

را  یآهسته آهسته عاشق  یدهد،به او حس خوب خانواده بزرگ داشتن را م
و  ینهک  فتار و او گر  بردیم ینو صلح را از ب یخوش ینه. اما ککندیهم تجربه م

 یو دشمن  ینهک  ینا  یلبفهمد دل  ینکهبدون ا  شودیاش مرعمهانتقام عمه و پس
و  یکهخودش  ماندی. مگیردیرا از او م یزندگ  یز همه چ ینهک  ین. ایستچ

 ینهاز عشق و ک یراه فرار یچه فهمدیو م سازدیرا م یتنها اما دوباره زندگ 
 وجود ندارد.
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 ی؟: بهتریدبه جلو خم شد و دلش را فشرد. پدر پرس گلستان 

 زدگیینماش  یننشسته بود. سرش را بلند کرد و به زور لبخند زد. ا  ینزم  روی
پا  ی. روکردیم اشیوانهد داشتیوقت دست از سرش برنم یچکه ه  یبیعج

 . ید. نگران نباشینطورههم  یشهکه هم  دونیدیبابا م  شمیو گفت: بهتر م  یستادا

شود و گفت: راه   ینرا گرفت تا کمک کند سوار ماش  یشبازو  یمتبا مال  رشپد
 .یمدو ساعت بعد تهران یمنمونده قم رو که رد کن یادیز

به سمتش گرفت و  یبی. مادرش تکه سیدعقب دراز کش  یصندل  یرو  گلستان
 .کنهیتهوعت رو کم م ینگفت: بخور ا

اصال از خوردن  مامان یچشمانش گذاشت و گفت: وا یدست رو گلستان
 .یشهکه باز حالم بد م  یدنگ یزیچ

 راه را بخوابد.  یکرد باق   سعی

 تهران پاشو.  یدیم: گلستان بابا رسیدپدرش را شن  یبود که صدا  یدار و ب  خواب

. مادر و پدرش درباره یدکش  اشیختهبه هم ر یبه موها ینشست دست  وقتی
 یدنحال زار به د ینبا ا یست. خدا را شکر کرد قرار نزدندیهتل حرف م

. آوردینم یادبه  یزیبود و از آنها چ یدهبرود که هجده سال ند یاخانواده
پدربزرگش   وصحبت کردن پدر    یدو بار تلفن  یکیچطور اما بعد از    دانستینم

 بود اگر قرار  یدهانگار تمام شده بود. گلستان از مادرش پرس یشانهاکدورت
زودتر  یباشد و با دو تماس حل شود چرا کس یکوچک   ینبوده کدورت به ا

موضوع  ینمادرش گفته بود ا یده؟اقدام نکرد؟ چرا هجده سال طول کش
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. یمدخالت کن یدمربوط به بزرگترهاست، مربوط به پدر و پدربزرگ و ما نبا 
و  یجادابا سواالتمان کدورت تازه  یداند ما نباکرده  یگفته بود حاال که آشت 

 یناز ا یزی. او هم موافق بود. به مادرش گفته بود من چیمکن  یاهقلبمان را س
دوست  یبهانه کنم برا یاکنم  یاهکه بخواهم قلبم را س دانمیخانواده نم

 ی اگر کس یچقدر مهربان است و حت  نگلستا  دانستینداشتنشان. مادرش م
دل نگران برخورد گلستان نبود.   ینهم  ی. برابخشدیکند چه زود م  یبه او بد

 . شودیخانواده م یزود سوگل یلیبود گلستان خ ینمطم

بود  ینا یتکجا بروند. واقع  کردندیپارک کرده بودند و فکر م یدانیم گوشه
. گلستان کردندیبار بود که به تهران سفر م ین. اولشناختندینم یکه هتل
ساعت در راه  16ز تهوع داشت. بدهد. هنو یشنهادیتر از آن بود که پخسته 

بود.  یخال اشاز شش بار حالش به هم خورده بود. معده یشبودند و او ب
پدرش زنگ خورد.  یلنگرفته بودند که موبا یمیسرگردان بودند و هنوز تصم

شماره ناشناس بود اما شماره از تهران بود. پدر جواب داد و بعد از سالم و 
پسرم؟... خدا را شکر ما هم  یگفت: چطورشکفت و با لبخند   یمکث کوتاه 

 ی... نه بهتره اول کمیما نکردیدپ یاما هنوز هتل یدیم. راستش تازه رسیمخوب
 ینا ی... نه اگر هتلیستحالش خوب ن یلیگلستان خ یماستراحت کن

داره دعوتمون   یانوشاطراف... نه... گوش کن... بعد رو به مادر کرد و گفت: ک
 ... کنهیم یتنها زندگ  خونه خودش... کنهیم

لطف تازه خانواده پدر   توانستیمانده بود. نه م  یبود مادر سر دو راه  معلوم
تکان داد و گفت:   ی. سر یردبگ  یدههتل را ناد  یراحت   آمدیرا رد کند نه دلش م

تکان داد و تا خواست  یجان. پدر سر  یدمج دونییهر طور خودت صالح م
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را در هم  هایشزد. پدر اخم یخط حرف  یآن سو یانوشانگار ک یدبگو یزیچ 
نه راحتم نه دوست  ینطوریپسرم... اصال من ا یهچه حرف ینکرد و گفت: ا

 ... باشه.یمانقالب یداندارم... باشه... ما م

هم گذاشت. آرزو کرد زودتر دو سه روز  یکرد. گلستان دوباره چشم رو  قطع 
 شد؟  ی: چ ید. مادر پرسشانیسر زندگ  یراز شود و برگردند ش یسپر  یندهآ 

ربع  یک  یقه. گفت ده دقگیریمیم یمیچه تصم ینیمتا بب یادگفت ب  کیانوش
 . ینجاستا یگهد

 یرم؟آب خنک برات بگ خواییبه گلستان نگاه کرد و گفت: بابا م ینهاز آ  پدر 
 گلستان لبخند زد و گفت: نه بهترم باباجان. 

بعد از  یدار همه آشوب ِ د ینسط ا. وفتیگ م ینطور که نبود. به پدرش ا  بهتر 
. کردیم ینیدوش پدر سنگ یرو یدحاال حال او نبا یهجده سال دور

کرد.   یدارشب ینکه باز و بسته شدن در ماش شدیچشمانش داشت گرم م
بخوابد بلکه تهوع تمام شود.   خواستیدوست نداشت چشم باز کند. دلش م
 چشم باز نکرد و خواب او را گرفت. 

اشک آلود  یشانپدرش در آغوش پسر برادرش بود. چشمها ینماش از  بیرون
که رو به باال شانه   یکوتاه و مشک   یبا موها  یدهبلند قامت و کش  یانوشبود. ک

 ینبا شلوار ج یدسف یشرتبرادرش بود. ت یجوان  یهشب یش،کرده بود و ته ر
و  یدو سف یاسپورت چهارخانه آب  یراهنپ یک شرتش  یت  یبود و رو یدهپوش

جدا شد لبخند و اشک   یشاز عمو  یباز بود. وقت   یشزرد تن کرده بود. دکمه ها
 . یدرا با هم داشت. آهسته گفت: خدا رو شکر عمو جان. خوش اومد
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اون  یشهگفت: باورم نم  یناو خوش آمد گفت. م یدرا بوس یشزن عمو بعد 
 یانوشآقا و بزرگ شده. ماشاال. ک  قدر یناالن ا  یطونساله شر و ش  10پسر بچه  

که سرش را به   یدرا د اییدهنگاه کرد. دختر رنگ پر  ینلبخند زد و به ماش
کرد: گلستانه؟   هو خوابش برده. با سر اشار   یدهژول  یداده با موها  یهتک  یشهش

شد.  یتاذ یلی. خیکنهحالش رو بد م ینلبخند زد و گفت: آره. ماش یدمج
تو جمع خانواده و معذب  یادب ینطوریا خوامینه. نماستراحت ک یکم  یدبا

 شه.

 ییبا شما ندارم. هر جا  یسرش را تکان داد و گفت: درسته. من تعارف   کیانوش
اونجا  یمبر  تونیمی. من خانه مستقل دارم. میمبر  یدشما راحت هست

االن  تونمیم یستیدپدربزرگ. اگر راحت ن یشپ یمعصر بر  یداستراحت کن
 ببرمتون هتل. 

بودند آن  یدهد یک را از نزد یانوشبه هم نگاه کردند حاال که ک یناو م مجید
خونه   یمگفت: خان بابا ناراحت نشه ما اومد  یناکمتر شده بود. م  یبگیحس غر 
 اونجا. یمتو و نرفت

 .یدزن عمو نگران نباش نه

و ما پشت گفت: پس جلو بر   یدتکان دادند و مج یبه هم سر  یناو م مجید
 .یاییمسرت م

با تکان دست مادرش چشم باز کرد  ینشد. وقت  یدار افتادند اما گلستان ب راه
 یدرا مال  یشپارک کرده بود. چشمها  یانوشبزرگ خانه ک  یاطح  یتو  ینکه ماش
را جمع  ینماش یتو یلکه وسا ینطور کجاست؟ مادرش هم ینجاا یدو پرس
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جا   التبه دست و صورتت بزن ح  یآب   یینپا  یا. بیانوشگفت: خونه ک  کردیم 
 مادر. یادب

بود؛ دو  یالییخانه و یانشبود که م یباغ قشنگ  یاطشد. ح یادهپ گلستان
داشت اما ساده و قشنگ بود. پدرش را  یمیقد یبزرگ. معمار یوانطبقه با ا

از خانه خارج شد و سمت آنها آمد. هر دو لبخند  یکه با پسر جوان  یدد
 ودست دور شانه دخترش انداخت  یدمج یدندرس . به گلستان کهزدندیم

با لبخند دست به سمت گلستان دراز  یانوشهم گلستان ِ من. ک ینگفت: ا
دختر عمو. گلستان معذب از حال و روز  بینمتیکرد و گفت: خوشحالم م

پسر بزرگ  یانوشگفت: ک یدکرد. مج یاش دست داد و سالم کوتاه آشفته
 خونه بابا بزرگ.  ریمیبعد م کنیمیتراحت ماس ینجاعمو محمده. تا عصر ا

. یارمرو م  یلتو زن عمو من وسا  یدرفت و گفت: شما بر   ینابه سمت م  کیانوش
 یو دست و صورت  یریدبگ ی. تا شما دوشیدنها رو نشونتون معمو اتاق

 .یادناهار هم م یدبشور

 .یزمعز  یلبخند زد و گفت: به زحمت افتاد مینا

 یلی. شما برامون خیمروزها بود  ینمنتظر ا  یلی. ما خدیزن عمو نگ  یزحمت   چه
 . یدو راحت باش یید. بفرمایزیدعز 

 یانوشکرد و گفت: ک  یتهمسر و دخترش را به سمت طبقه دوم هدا مجید،
ها را . چمدانیدما گذاشته پس راحت باش یار طبقه دوم را کامل در اخت

 ینا. میارمبراتون حوله هم م  یریددوش بگ  یددو اتاق خواب. بر   یتو  گذارمیم
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 یزیه چیدخترم که زودتر  یردبه گلستان اشاره کرد و گفت: اول تو دوش بگ 
 رنگ به روت نمونده. یبخور

حرف وارد حمام شد. آب گرم حالش را بهتر کرد. هر چند هنوز  یب  گلستان
تمام نشده بود. اما آب گرم حالش را بهتر کرد.   یور تابستان گرما داشت و شهر 

را از چمدان   یشتخت نشست تا لباسها  یو رو  یچیدحوله دور خودش پ  یوقت 
 یر ، پرده حر یبه اتاق انداخت. ساده بود. موکت شکالت  ینگاه  یاوردب یرونب

 یوار . به دیر تحر  یز م یکمبل و  یک کتابخانه کوچک   یک . تخت ساده یدسف
 یکردرا خشک م یشکه موها ینطور آبرنگ کوچک بود. هم یچند نقاش

 یبهغر   یوقت در برخورد با آدمها  یچ. هر چند هیزدهشان کرد. دلش شور منگا
 یخانواده ا عضای. آنها اکردیبار فرق م ینبود و نگران نبود اما ا یدهنترس

حاال چه شده بود که  یدانستبودند که هجده سال تردشان کرده بودند و نم
که هنگام ترد   یبودند. با وجود یرفتهخوب شده بود و آنها را پذ یز همه چ

 یامرتکب شده اند  یانگار گناه  یکردسال داشت اما حس م یکشدن تنها 
چطور برخورد کند با بغض؟ با ندامت؟   یدبا  یدانستدر حقشان شده. نم  یظلم

 یکردن لباس از تو یدابا طلب. کالفه نشست و مشغول پ یا یبا شرمندگ 
 اشیکه خودش دوخته بود را انتخاب کرد. بلند  یتابستان   یراهنان شد. پچمد
اش آزاد بود و بلند. باال تنه ین. ساده بود و آسترسیدیم یشساق پا یانتا م
. پارچه خوردیم یفکوچک و ظر   ینو چند چ شدیآزادتر م ینهس یر از ز یکم

سبز پر  یرگهاب یشسبز کم رنگ بود و رو اشینهو سبک بود، زم یفنخ و ظر 
و ساده . مثل گلستان. با آن صورت  یفرنگ کوچک پراکنده داشت. ظر 

و  یدهکش  یکوچک، چشم ها  ینیو ب یگوشت   ی. صورت گرد و لب هایفشظر 
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 رمان  کی

 یشموها  یفپهن. و برخالف آن صورت ظر   یدخترانه و کم  یو ابروها  یک بار 
. پوستش سبزه بود یشبود. مثل چشمها یاه. سیرسیدشانه م یتا رو یوحش

 یکنار مادر و پدرش زندگ   یرینو درخشان. نوزده سال داشت. نوزده سال ش
 یز عز   ینهم  یبود. برا  یاموختهجز محبت و بخشش ن  یزیکرده بود و از آنها چ

داشت هم آرام بود  اما  یطنتاخت. هم شیشنبود که او را م یکرده هر کس
و چه وقت  یاز ک  یدانست. نمیکردم یوانههم داش مادر و پدرش را  یصبور

 یشبود. ب یگرفته بود آرام و ساکت، صبر کند. با لبخند. با سکوت. و قو  یاد
 .یدادنشان م یفشظر  یکلاز آنچه آن صورت و ه

 یرا از فرق باز کرد و پشت سرش ساده بست. وقت   یشموها  ید،را پوش  لباسش
بود و حوله به  یدهد. لباس پوشآمد پدرش هم دوش گرفته بو یروناز اتاق ب
. گلستان لبخند زد و جلو رفت. آهسته یوانا یبود به تماشا یستادهدست ا

خود   سمتگلستان لبخند زد. به    یدنبرگشت و با د  یدپدر؟ مج  یدگفت: خوب
 . آرام گفت: خوبم دخترم.یدشو بوس یدشکش

 ه ام.گرسن  یلیمن خ یم؟بخور یزیچ یتونیم: میدگرسنه بود. پرس  گلستان

دخترم تو  یاب یبخور یزیچ یتو از اول سفر نتونست  یاگفت: آره ب مجید
 .یاییممشغول شو من و مادرتم م

 یمرفتند. پدر مستق  یینرا به سمت پله ها هل داد. با هم از پله ها پا  گلستان
آشپزخانه  یانکوچک م  یز م یدندر حال چ یانوشبه سمت آشپرخانه رفت. ک

اش  یرهلحظه خ یک  یگلستان و آن همه ظرافت و سادگ   یدنپرنور بود. با د
  مو؟دخترع یدماند. زود خودش را جمع کرد و لبخند زنان گفت: بهتر 
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 رمان یکرمان فرار از سرنوشت | گلستان رسا کاربر انجمن 

 رمان  کی

 یخریدکباب را به جان م  یو بو یکشیدم یقیکه نفس عم  یدر حال گلستان 
 گرسنه هستم.  یلیلبخند زد و گفت: بله خ

و  یدشده بود که مج یرهه ظرف نان و کباب و برنج خمعصوم و ساده ب آنقدر 
 یاییدو گفت: ب یدرا عقب کش یصندل یانوشخنده شان گرفت. ک یانوشک

 .یکشمبراتون غذا م

به  یاقبخور. رفت. گلستان نشست و با اشت یاییمبا گفتن ما هم م مجید
خنده اش  یانوشغذا بود نگاه کرد. ک یدنکه در حال کش  یانوشک  یدست ها

 .... یدگرسنه هست  یلیفته بود. گفت: خگر 

 .یریددل درد نگ یدرا مقابل گلستان گذاشت و گفت: آرام بخور بشقاب

 یدهانش گذاشت و از رو یلبخند زد و تشکر کرد. قاشق اول را تو گلستان
را بست و هوم آرام و  یشغذا چشمها یدنحس کردن لذت چش یعادت برا

 یدیدرا م ی. دختر یکردبا بهت و لبخند نگاهش م یانوش. کیدکش  یا یدهکش
بود. مثل نت  ینآرام و دلنش یببود اما عج یبغر  یشبرا یزشکه همه چ

اراده  ی. ب یشدذهنش پخش م یبود که داشت آهسته آهسته تو اریسه ت
 : خوشمزه است دخترعمو؟یدبا لبخند پرس

 یدکش  یومدهان گذاشت و دوباره چشم بست و ه  یقاشق دوم را تو  گلستان
 یخورید؟... شما نمیلیو غذا را قورت داد و گفت: خ

و دلش  ینهآدم غذا خوردن شما رو بب یشهنشست و گفت: مگه م کیانوش
 نخواد غذا رو بخوره؟
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 رمان یکرمان فرار از سرنوشت | گلستان رسا کاربر انجمن 

 رمان  کی

که گلستان   یدبگو یزیو مشغول شد. خواست چ یدخودش هم غذا کش برای 
برنج ها چرخاند و آرام گفت:  ینبشقاب ب یآنکه نگاهش کند قاشق را تو  یب 

 گلستان... اسمم گلستان است...

مهربان به او نگاه   ینگاهش کرد. گلستان سرش را باال آورد و با نگاه   کیانوش
. آنقدر گرسنه و خسته بود قبلش که یدیدرا م  یانوشبار بود انگار ک  ینکرد. اول

لبش تبسم  یآرام بود و رو یانوشبود. ک یدهاش را درست انگار ند یافهق
 یکند؟م  یتتان: دخترعمو گفتنم اذیدپرس  یانوشداشت. گلستان هم آرام بود. ک

است...   یبهغر   یکم  یمگفت: برا  یمتآنکه چشم از او بردارد با مال  یگلستان ب 
 .یدبزن یمصدا یاداسمم را دوست دارم... گلستان. ز

دختر با پوست  ینپشت ا یکردهم لبخند زد. حس م یانوشلبخند زد. ک بعد
محکم   یدختر   یبا،ز  یو آن سادگ   یدهو کش  یک بار  یسبزه درخشان، با چشمها

خود را پنهان   یمتشکه درانعطاف و لبخندها و مال  یستادهبا اعتماد به نفس ا
راحت  یتونم... میری؟آهسته گفت: گلستان... دانشگاه م یانوشکرده. ک

 صحبت کنم؟ بدون جمع بستن و... 

ترم دانشگاه   ینگفت: حتما... اول  یاقکج کرد و با اشت  یسر   گلستان با محبت
 .یشهمهر شروع م ینهم

رفت: چه رشته  یخچالبا گفتن چه خوب از جا بلند شد و به سمت  کیانوش
  ی؟ا

 داد و گفت: هنر. یهتک یبه صندل گلستان
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 رمان یکرمان فرار از سرنوشت | گلستان رسا کاربر انجمن 

 رمان  کی

آورد و با تعجب   یرونب  یخچالدوغ را از    یانوش. کیداز غذا خوردن کش  دست 
 که...  یدگرسنه بود  یلیخ ین؟م: هیدپرس

سوم  یکپدرش آمد: شکمش  یصدا یدبگو یزیتا خواست چ گلستان
 .یدهداست که به غذا خوردن نشان م یاقیاشت

خوشمزه بود.   یلیگفت: خ  یانوشبه پدر و مادرش لبخند زد و رو به ک  گلستان
 شدم ممنونم. یر س

. یدپدربزرگ چرخ  یرامونحرفها پ  یهو نشست. بق  یختدوغ ر  یشبرا  کیانوش
دم کرد و همانجا در آشپزخانه ماندند.  یچا یشانبرا یانوشبعد از غذا ک

 یانوشک  یگلستان بدون حرف بشقابها را جمع کرد و مشغول شستن شد و وقت 
کند.  یاعتراض کرد تا بنشاندش خواهش کرد اجازه دهد احساس راحت 

 یشحرفها  یناو م  یدمج  به خشک کردن ظروف و با  یستادانوش هم کنارش ایک
 یخواست استراحت کوتاه  یگلستان با عذرخواه   یرا ادامه داد. بعد از چا

. مواجهه یدکش  ی. نفس راحت یدتخت دراز کش یکند. به اتاقش برگشت و رو
 اهش. نه نگیکردم  یخوب و ساده بود. با او احساس راحت   یلیکه خ  یانوشبا ک

شت. آرام بود. در دلش آرزو دا یهگوشه و کنا  یشنه حرفها یکردمعذبش م
 باشند. و خوابش برد. ینطور خانواده هم هم یاعضا یهکرد بق

 یک : ساعت چنده؟ نزدیدتخت نشست و پرس  یشد. رو  یدار پدرش ب  یصدا  با
 شش عصره بابا. 

 بابا؟ ی: دلنگران یدحس کرد پدرش ناآرام است. بغلش کرد و پرس گلستان
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 رمان  کی

 یشخوب پ یز حرف در آغوش فشارش داد. گلستان گفت: همه چ یب  پدرش 
 .یدباور کن یرهم

 . یفتیمزودتر راه ب یمدخترم. بهتره حاضر ش میدونم

 لبخند زد و گفت: من آماده ام. گلستان

. یینپا  یا. خودت بیبریمگفت: چمدانها را م  یشدهمانطور که از جا بلند م  مجید
 یست؟ن ینچمدانت که سنگ

 خودم. ارمیبابا م نه

 .باشه

را مرتب کرد و  یشبه خودش نگاه کرد. موها ینهدر آ  یگر بار د یک گلستان
 رفت.  یرونچمدانش را دست گرفت و از اتاق ب

. یدادکه داشت باغچه را آب م  یدرا د  یانوشگذاشت. ک  یاطرا کنار در ح  چمدان
 یسخاک خ یو به طرفش رفت. بو یدساده اش را پوش یدسف یکفشها

به  یانوشک  یشکه از صدا  یدکش  یقیگرم. نفس عم  یهوا یبود تو یچیدهپ
سمتش برگشت. لباسش را عوض کرده بود. معلوم بود دوش هم گرفته. هنوز 

 یرنگ  یروشن و شلوار کتان سورمه ا یآب  یراهنرد شانه داشت. پ یشموها
لبخند زد و  یانوش. کیددار ییباصفا یاطبود. گلستان گفت: چه ح یدهپوش
 ید؟دوست دار یاه: گل و گیدپرس

 ...خیلی
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 رمان یکرمان فرار از سرنوشت | گلستان رسا کاربر انجمن 

 رمان  کی

علف ها رفت. آرام  یفظر  یبه سمت ساقه ها یفشو ظر  یک بار یدستها و 
که من   یمرز زرد دار یدرخت آبشار یهقشنگه...  یلیخونمون خ یاطگفت: ح

 یوسط باغچه کاشتم امسال. خدا کنه گرما یشمعدون  یعاشقش هستم... کل
 ... یارنرو هم تاب بتابستون  یآخرا ینا

 هست بهشون آب بده؟  ینبودتون کس در 

خودکار... فقط نگران گرما هستم. آخه  یمگذاشت یقطره ا یاریآب براشون
 یمشبزرگ و ضخ ی. نگاه به اون برگهایفهحساس و ظر  یلیخ یشمعدون 

 .یدنکن

همانطور که شلنگ   یانوشهم لبخند زد. سکوت که شد ک  یانوشلبخند زد. ک  و
 ید؟: نگرانیددرخت نارنج پرس یبرگها یرو یچرخاندم مرا آرا

 داد: راستش بله. یروننگاهش کرد و نفس را ب گلستان

 یاقهمه با اشت یدگفت: اصال نگران نباش  یپلکش را فشرد و به گرم کیانوش
اصال حس  یدنتونبعد از د یقهچند دق ینمهستن و مطم یدنتونمنتظر د

 کرد.  یدنخواه یبگیغر 

 لبخند زد. گلستان

به  یناو م یدخانه پدربزرگ بودند. مج یساعت بعد آنها روبرو یک از  کمتر 
در چهره  یشاز تشو یوضوح نگران بودند. گلستان با لبخند بدون آنکه نشان 

را فشار داد و زنگ را زد.  یششانه عمو یانوشداشته باشد کنارشان بود. ک
 .یید: بفرمایچیدف پاف ا یجوان تو یدختر  یبعد صدا یهچند ثان
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 رمان یکرمان فرار از سرنوشت | گلستان رسا کاربر انجمن 

 رمان  کی

. پشت سر پدر و مادرش، ییدو گفت بفرما یناو م یداشاره کرد به مج  یانوشک 
سرپا   یهم پشت او. وارد سالن که شدند عده ا  یانوشگلستان هم وارد شد. ک

و قامت بلند و  یدسپ یبا موها یبودند که جلوتر از همه آنها مرد یستادها
پدر و پدربزرگش که در   یدن. دیلرزیدم  شیبود. لبها  یستادهافتاده ا  یشانه ها

و فشردند اشک   یدندو بوس  ییدندرا بو  یکدیگر حرف    یآغوش هم فرو رفتند و ب 
بعد از آنکه مرد از بغل کردن پسرش  یقهبه چشمان گلستان آورد. چند دق

لرزان   یشد او را از آغوش جدا کرد و صورتش را در دست گرفت و با صدا  یر س
جلو  ینگاه کرد که قدم ینام بهبه خونه بابا جون. بعد  یگفت: خوش اومد

مادرش هم منقلبش کرد.   یهگر   یگذاشت. آغوش باز کرد و او را بغل کرد. صدا
 یام دست روآر  یانوشتکان بخورد. ک یابزند  یحرف  ینکهبود بدون ا یستادها

چشمان  یبرگشت. تو یانوششانه اش گذاشت و فشار داد. به سمت ک
پدر و پدربزرگ و مادرش برگشت   سمتدوباره به    یهم اشک بود. وقت   یانوشک
از پشت سر پدربزرگش به سمت پدرش   یجو گندم  یبا موها  یگریمرد د  یدد

 رفت و گفت: داداش... 

را بغل کردند...   یکدیگر   یکی  یکی. کم کم  یدنو بوس  ییدندوباره آغوش و بو  و
 یش،پدربزرگ، عمو، زن عمو، عمه، شوهرعمه اش، پسرعمه اش، دخترعموها

 یانوش... گلستان هنوز همانطور کنار کیگرشد یپسر عمو یش،دختر عمه ها
 یا: بفتبه سمت گلستان برگشت و گ یدمج یدبود. التهاب که خواب یستادها

 دخترم.

 و گفت: دخترم گلستان.گلستان را گرفت   یها شانه



  

 
17 

 رمان یکرمان فرار از سرنوشت | گلستان رسا کاربر انجمن 

 رمان  کی

لرزانش را دو سمت صورتش   یش. دستهایکردبا محبت نگاهش م  پدربزرگش 
 ...یادختر... ب یریمن یهگذاشت و گفت: چقدر شب

 یانبار او بود که م ینشروع شد... ا ییدنهادوباره آغوش گرفتن ها و بو و
 ییخرما یموها یاناو ک یونکتا یش. دخترعموهایچرخیدمحبت خانواده م

اما   یانوشبه ک  یههم شب  یارشک  یشداشتند هر دو آراسته و مهربان، پسرعمو
 عمه داشت. دختر  یجوانتر بود. پسرعمه اش سپهر بور بود و چشمان روشن

روشن بود. همه با محبت با او  یشانهم چشمها یماسارا و س یشها
 یچان هساعت بعد گلست  یک گفته بود    یانوشکردند. همانطور که ک  یاحوالپرس
شنونده بود. مادر و پدرش و  یشتر آنها نداشت. اما ب یاناز بودن م یحس بد

 یبرا  ییزده بودند که جا  یجانهم ه  یدار بزرگترها آنقدر از د  یهعمو و عمه و بق
سمت گلستان رفت   یدوضع را د  ینکه ا  یاناحرف زدن جوانتر ها نمانده بود. ک
. ما با گلستان یدگفتن دار  یحرف برا یلیو گفت: خب شما بزرگترها که خ

 . یمکم گپ بزن  یه ینیمبش یاطح یمبر 

 یز م یانشپشت خانه بزرگ بود و م یاطبا لبخند همراهشان شد. ح گلستان
که   یدرا د یانسالم یشده بود. همه نشستند و گلستان زن  یدهچ یو صندل

. سارا یکردندو لبخند به گلستان نگاه م  یشد. همه با کنجکاو  یراییمشغول پذ
 یکنمم یقدم شد و گفت: خب گلستان جان من بچه رو بهت معرف  یشپ

 تو از خودت برامون بگو. بعدش

 منبر. یسارا رفت باال یوا یو گفت: ا یدخند کتایون
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 رمان  کی

سال آخر  ی. سارا شروع کرد و گفت: من سارا هستم، دانشجویدندخند همه 
 یما،س  یشونهمه درسهاشون تموم شده. ا  یهجمع. بق  ی. تنها دانشجویمعمار

 جم.  یخواهر بنده و حسابدار شرکت خانوادگ 

... یارشهستن آقا ک یشوناشاره کرد و گفت: نامزد ا یارشبه سمت ک بعد
 مهندس. یداماد گل خانواده، آقا

هستن.  یشگاهما هستن و آرا یز خانم عز  یانااشاره کرد و گفت: ک یانابه ک بعد
هست که البته شما با   یشونخانواده با ا  یخوشگل کردن همه خانمهازحمت  

 خدا رو شکر. یندار یازین یشونا یوجنات به منت کش ینا

وروجک بذار  یگمبا خنده اعتراض کنان گفت: بهت م یاناو ک یدندخند همه
 .یهچ یمنت کش یگمبهت م یشگاهآرا یایب یکه خواست   یدفعه بعد

 یشوناشاره کرد: ا  یونرا صاف کرد و به کتا  یش. سارا گلویدنددوباره خند  همه
خانواده و   یک خانوم، معمار درجه    یونمن هستن کتا  یاسطوره الگو بت خدا

 جم. یگل سرسبد شرکت خانوادگ 

 یخانواده، انرژ یتامینبه سمت سپهر برگشت و گفت: داداشم... و بعد
 یر ، مودب... آقا سپهر طراح و مدخانواده، خوش خنده، خوش اخالق، آقا

 جم. یشرکت خانوادگ  یداخل

 یهداده بود و با لبخند به بق یهبه درخت تک یکه کنار  یانوشبه سمت ک بعد
 یز ما، بابابزرگ ما، سردسته ما، عز   یو گفت: بزرگ ِ ما، آقا  یدچرخ  یکردنگاه م
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 یر مد خانواده، یبچه ها یر شرکت معظم، مد یر خان... مد یانوشک  یما، آقا 
 بحرانها... هستن.

بداخالقه  یانوشآقا ک ینبذار بهت بگم ا ین. سارا ادامه داد: ببیدندخند همه
آقا سپهر، خان داداش من  ین. ایازش فرار کن یدبشه... با یخدا نکنه جد

خانم ماه  یونکتا  ینا یخندونه،داره و م یتقربونش برم تا دلت بخواد ظرف
هم ور   یزمعز   سیمای...  یز متشخص عز   یقهخانم هم با سل  یانارازدار مهربون، ک

 یهم که داماد هستن و هر چ  یارشمن هستن. ک یز دل من خواهر من عز 
 چشم که خرشون از پل بگذره... بله. یگنفعال م یبهشون بگ 

 .یید. سارا گفت: خب حاال نوبت شماست خانم. بفرمایدخند گلستان

 .یشما بکشبا لبخند گفت: کاش زحمت منم  گلستان

. گلستان گفت: هوم... من امسال هنر قبول شدم تهران... هنوز یدندخند  همه
 روزها بتونم انجامش بدم... هوم...  ینا یدوارمام یومدمثبت نام ن یبرا

و ظرافت در ذاتش بود.   ی. گلستان طنازیکردندمنتظر بودند و نگاهش م  همه
 م.با ظرافت سرش را کچ کرد و گفت: گلستانم... خوب

پدرش را   یو ظرافتش رفت. صدا  یسادگ   یلبخند زدند. همه دلشان برا  همه
به عهده  یدکه گفت: خب فکر کنم نقش سارا رو من با  یداز پشت سرش شن

 یهر کدوم برا  یکنمهمه تون بچه ها... چقدر ذوق م  ید. چقدر بزرگ شدیرمبگ
 سرها. ینب یدشد یخودتون سر 
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 یدبود. مج یستادهکه محمد هم کنارش انگاه کردند   یدبا لبخند به مج همه 
. یدمهست که د  ییدخترا  ینبه دخترش نگاه کرد و گفت: گلستان از مهربونتر 

. مهربونه، یبینیدکه دخترمه ها. اصال. خودتون بعد م یگمنم ینبه خاطر ا
 یتو نقاشی یآروم. تو یلیخ ییوقتا یه یطونه،ش یلیخ ییوقتا یهمحکمه، 

طرفدار داره. اونجا  یلیخ یکنهکه کار م  یخط  یشهره است. سبک نقاش یراز ش
از  یر خودشه. به غ یپا ی. رویکنهداره که خودش اداره م یگالر   یهخودش 

هم بهش  ین. دوربیگرد  یعت. عاشق کتاب و طبیزنهخوب هم ساز م ینقاش
 ه. یخور . عاشق غذا خوردنه اما کم میندازهم یخوب  یعکاس یبد

خوردن رو  یلیخوبه. منم خ یلیبخش غذا خ ین. سارا گفت: ایدندهمه خند
 دوست دارم.

بزرگترها هم  یبرا یم؟بخور یبستن یمبر  یدا یهمکث کرد و گفت: پا بعد
 .یاییمو م یگریمم

 یموافقت کردند. سارا دست گلستان را گرفت و گفت: تا حاال من ته تغار  همه
گلستان جون، با فاصله از   یبودم و همه مواظب من بودن. خدا رو شکر اومد

 دختر. یابهت باشه. ب یدو حواسمون با یهست  یته تغار یکتریهمه ما کوچ

 یشدعضو خانواده محسوب م ین. کوچکتر یگفتند. راست میدخند گلستان
. تک فرزند بود یستتنها ن یگر ساله شده بود. خوشحال بود د 19. تازه یگر د

 یتنها بودند و چند دوست خانوادگ  یشههم نداشت. هم یو خانواده مادر
 یماشد. سپهر و س  یانوشک  ینسوار ماش  یونداشتند. گلستان همراه سارا و کتا

که جلو   یونسپهر شدند. راه که افتادند کتا ینهم سوار ماش یاناو ک یارشو ک
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 ینماش یتو یآرش صانع میمال یو صدا یچاندضبط را پ یچنشسته بود پ 
آهنگ بود.  ین. کلستان عاشق ایکردم یرا بازخوان  یاز سعد یکه شعر   یچیدپ

. همه سکوت مانددور ن  یانوشلبش از نگاه ک  ی. لبخند رویعاشق آلبوم بازساز
. گلستان ناخودآگاه یشدم یدهفقط شن یقیموس یممال یکرده بودند و صدا

 یفشلط یکرد. صدا  یبا آرش صانع لب شروه به زمزمه یر کار ز  یها یانهم
و سارا را که  یانوشو نگاه ک ینماش یتو یچیدپ یآرش صانع یهمراه با صدا

 یشهبود. هم  خودشحال    یکنارش نشسته بود سمت خود کشاند. گلستان تو
 :یکردجدا م یااو را از دن یقیموس

 ستعشق تو بر من چنان اثر کرده بالی

 اثرم کندیپند عالم و عابد نم که

 آرند یشحشر پ یوانکه به د  قیامتم

 نگرمیدر تو م یشآن همه تشو میان

. نقاش، نوازنده، خوش صدا... یافتیمآهسته گفت: بابا هنرمند خاندان رو    سارا
 آخه؟ یو برامون بخون  یساز بزن  یک 

فوق العاده  یلیترک خ ینبه سمتش برگشت و لبخند زد. گفت: ا گلستان
 انگار. یکنهجدا م یااست. منو از دن

 یلتو فام  یقههم سل  یه  یقیموس  یتو  یانوشلبخند زد و گفت: باالخره ک  کتایون
 یدرآورد و به ضبط زد و صدا یفشک  یکرد. بعد فلش خودش را از تو  یداپ

 پخش شد: یقیاز پس موس ینفرزاد فرز
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 یرهبعد تو دلگ یابوناششهر و خ این 

 یگیرههمه خاطره هاش از تو جون م چون

 عشقم یکرد  یشهقلب من ر یکجا  تا

 یرهتاث یب  یگهد یچقدر دور بش هر 

 شد و سرخوش خواند: ینهمراه فرزاد فرز یطنتو با ش یدخند گلستان

 نفس کنارتم نفس

 یادتمهر نفس به  با

 روز یهعاشقت شدم  من

 عادتم یشهترک نم و

 وقت دلت هوامو کرد هر 

 بارونا قدم بزن تو

 خاطرت یشههم بدون

 من یادتو قلب و  یمونهو م عزیزه

 ...یکت   یگفت: وا  یونبه خنده افتاد و به کتا سارا

 یطنتبرگشت پشت و به گلستان که با ش یخندیدکه م  یهم در حال کتایون
 نگاه کرد و گفت: نه بابا وروجک. یخندیدم
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با فرزاد  یو شروع کردند همخوان  یدند. همه خندیزدهم لبخند م نوشکیا 
پارک کرد. آنها همچنان  یفروش یبستن یرا جلو ینماش یانوشتا ک ینفرز

 زد و با لبخند گفت: چه خبره؟ یشهکه سپهر به ش  یخندیدندو م یخواندندم

 توپ. یمکرد  یداپ یهپا یهگفت:   سارا

 .یدانتخاب کن یبستن یدش یادهگفت: پ  کیانوش

هم   یناز ا  یش. گلستان که پیدندصف کش  یفروش  یبستن  یخچال  یجلو  همه
با آنها راحت بود  یشدسفر کرده بود و زود اخت م یادجوان ز یبا گروه ها

. یکردها نگاه م یبه بستن یجانبود. با ه یدهانگار نه انگار تازه امروز آنها را د
 لستان؟گ  یخوریم ی: چ یداز پشت سرش پرس یانوشک

 انتخاب کرد؟ یشهگفت: چند تا م  یجانسمتش برگشت و با ه گلستان

با لبخند به گلستان نگاه  یبج یکه دست تو یانوشو کنار ک یدخند سپهر 
انتخاب  یهر چند تا دوست دار یو گفت: شما امروز مختار یستادا یکردم

 .یکن

ها برگشت. سپهر  یرا به هم زد و دوباره سمت بستن یشدستها گلستان
 یطنتبود هنوز. سپهر با ش یانوشلب ک ی. لبخند رویانوشبرگشت سمت ک

 یانوشک  یجا خورد و نگاهش کرد. سپهر به لبها یانوشگفت: قشنگه ها! ک
 .یخندیبابا. خوبه م یگماشاره کرد و گفت: لبخندت رو م

 انتخاب کن.  ینکن سپهر برو بستن یطونیباز لبخند زد و گفت: ش کیانوش
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 یتونیسر منو نم یکاله بذار  یکه سر هر ک   یدونیزد و گفت: م یچشمک  سپهر  
 .یبینمتاما بعد م یرم. حاال من میکاله بذار

 یو شکالت   یموییرا انتخاب کردند. گلستان هم ل  یهایشانبستن  یجانبا ه  همه
 یتونیچند تا م یدیپرس یجور یهو گفت:  یدو گردو انتخاب کرد. سپهر خند

 . کمه بابا.یخوایهفت هشت اسکوپ م یهفکر کردم االن  یانتخاب کن

 و با اشتها شروع به خوردن کرد. یدخند گلستان

شده بود که  یک. هوا تاریدندخر  یبزرگترها هم بستن یبرگشت برا وقت
گلستان را   یدبودند مج یاطشام در ح یز م یدنهمه در حال چ ی. وقت یدندرس
 ینجا؟ا یبابا؟ راحت  ی: خوب یدکشاند و پرس  یاطح یتو

 یبچه ها یلیپدرش را فشرد و گفت: معلومه که خوبم. خ یبازو گلستان
خانواده پر  یخوشحالم تو یلیتنها بودم. االن خ یشههستن. من هم یخوب 

 از اونا هستم.  یو عضو یتیمجمع

 راحت شد. یالملبخند زد و گفت: خ پدرش

 با پدربزرگ... عمو... عمه. ید؟خوب ی؟: شما چ یدپرس گلستان

 یب   یمو گفت: همه مون گذشته رو پشت سر گذاشت  یدکش  یقینفس عم  مجید
 یگیریدور و برت نباشه. تو که به دل نم یلیعمه خ ید. فقط شایمحرف. خوب

 بابا؟

 .یدکه نه نگران نباش  معلومه

 .ینمعمو بب  یشپ  یاشام. گلستان ب  یاب  یدمحمد آنها را به خود آورد: مج  صدای
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گپ زد. از آنها   یشهم شام خوردند و بعد شام گلستان با عمو و زن عمو  کنار  
دور و  یلیخوشش آمده بود. همه خون گرم بودند. حق با پدر بود. عمه خ

ساکت بود. برخالف سارا و سپهر   یشتر برش نبود. دور و بر مادرش هم نبود. ب
ند. شب که یزدنم یحرف  شوخ و شلوغ بودند نه عمه نه شوهر عمه یلیکه خ

 یشد همه عزم رفتن کردند به جز خانواده عمو که همانجا با پدربزرگ زندگ 
هم به خانه اش برگشت.  یانوششد. ک یراه  یماهم با س یارش. کیکردندم

و گفت: امشب که تو رو به من ندادن. فردا  یدپدربزرگ گونه گلستان را بوس
 . یمنوبت منه که با هم وقت بگذرون یگهد

گلستان را به اتاقش برد.   یانازد و چشم گفت. ک یشبه رو یلبخند گلستان
و ماست به  یپسهم با چ یونانداختند. کتا ینزم یرا رو یشانهارختخواب

 یحرف زدند؛ زندگ  یز سحر با هم درباره همه چ یکیو تا نزد یوستآنها پ
ن و یرادر ا یشها یشگاهدوستانش، نما یراز،در ش یناو م یدگلستان و مج

 یانا،و ک یونسالها، کار کتا ینا ییدانشگاهش در تهران، تنها یران،خارج ا
 یهم زندگ   یرانو ا  یگرفتندگرم نم  یپدربزرگ، عمو، عمه و شوهر عمه که با کس

 و... در رفت و آمد بودند  یمو دا یکردندنم

 یصبح شد. خسته ا یک   یدیمنفهم یگفت: وا  یونروشن شده بود که کتا هوا
 . بذار بخوابه.یرشبه حرف نگ یگهد یاناگلستان جان. بخواب. ک

 یم؟بگرد یمفردا بر  یخوایگفت: م  یانارفت، ک یونکتا  وقتی

 یدیاما فردا روز بابابزرگه... د یخواملبخند زد و گفت: خواستن که م گلستان
 گفت.  یکه چ 
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 و گفت: خدا به دادت برسه پس. یدخند کیانا 

کم جانش   یداریسفر و شب ب یگلستان به زور چشم باز کرد. خستگ   صبح
جمع شده بود.  یاناکه شد ساعت نه صبح بود. رختخواب ک  یدار کرده بود. ب
 یش را جمع کرد. توبه خودش داد و از جا بلند شد. رختخواب یکش و قوس

اش  یدشرت راحت و گشاد سف یحمام گرفت و لباس عوض کرد. ت  یانااتاق ک
و بلند  یاهس یرا باز گذاشت. مژه ها یش. موهایدبا شلوار اسلش اش پوش ار 

داشت. صورتش خسته بود اما پوست سبزه اش  یملو برگشته اش انگار ر
. یدشن یاطرا از سمت ح گنگ گفتگو  یآمد صدا یرون. از اتاق که بیزدبرق م

. گفت  یبلند یر صبحانه بودند. سالم و صبح بخ یز پشت م یونهمه به جز کتا
گلستان چقدر زود   یخوابیدیگفت: م  یاناهمه با لبخند به سمتش برگشتند. ک

 . یشد یدار ب

 .یشد یدار کنارش نشست و گفت: خودت که زودتر ب  گلستان

 برم زودتر. یدامروز عروس دارم با من

 .یولزده گفت: ا یجانه انگلست

: کم یدپرس یش. عمویدخجالت کش یکم  یدخنده پدربزرگش را که شن صدای
 عمو؟ یدیحاال خوب خواب یدیخواب

 خوب عمو. یلیخ بله

 یاناخواست همراهش به شرکت برود. ک یدتمام شد. محمد از مج صبحانه
همراه   ینارفته بود سر کار. م  یونهم با عجله برخاست تا به عروسش برسد. کتا
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آشپزخانه شد. پدربزرگ رو به گلستان گفت: خب   یراه   یشزن عمو  ینبا نسر  
 امروز رو؟ یمچه کن

! من آماده یدشما بگ یو گفت: هر چ  یدرا سرکش یقلب چا ینآخر  گلستان
 ام.

بچه ها  یهنوه. بق یگنم ینبه ا ینفر کرده باشد گفت: آ   یفانگار ک پدربزرگ
 از گردش با من. یکننفرار م

 : چرا؟یدو پرس یدخند گلستان

 .یفهمیخونه خودت م  یمو گفت: آخر روز که شد و برگشت  یدبلند خند  پدربزرگ

از او خواست آماده شود تا آن روز را با هم بگذرانند. گلستان شلوار  پدربزرگ
تا  یدگشادش پوش  یدسف یکراحت و گشادش را همراه با تون یکاغذ  ینج

. یدآورد و پوش یرونچمدان ب یونس قرمزش را از تو یراحت باشد. کفشها
را پشت سرش جمع کرد.  یشدستمال گردن کوچک قرمزش را بست و موها

که تولدش از   یینکرد فقط ضد آفتاب زد و نرم کننده لب. گوشواره ها  آرایش
 یکوتاه   یر جفت قاصدک کوچک که با زنج یک گرفته بود انداخت:   یهپدر هد

اش را  یرا بست و کوله طوس یفشو ظر  یمیقد یکوبود. ساعت س یزانآو
 یبطر  یک آسم،  یاسپر ین،دورب یادداشت،دفتر  یک  یشهاده کرد. مثل همآم

 .یخودکار و مدداد و دفتر طراح  ینک،آب، دستمال، کرم، ع

سفارش کرد که پدربزرگ خودش و  یکل یننسر  یشدندخانه که خارج م از 
 هم به گلستان سفارش کرد مراقب خودش باشد.   یناگلستان را خسته نکند. م
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بود شروع   یمشک   یوکب  یک پدربزرگ که    یمیقد  ینرگ با ماشبا پدربز   گردش 
شد. اول رفتند سر خاک مادربزرگ. پدربزرگ سر خاک نشست و گفت: ماه 

 یتو هست حت  یهشب یلیبرابر اصل. خ یاومده؟ گلستان. کپ یک   ینبب یر من
 توعه. یهاخالقش هم شب

رد کنار پدربزرگش نشست و سکوت کرد. گذاشت پدربزرگش خوب د  گلستان
کوچه پس کوچه ها را گشتند   یاده. پیدل کند. بعد راه افتادند سمت شهر ر

قهوه خانه.  یک هوا باعث شد پناه ببرند به  یحرف زدند. گرما یو از هر در
نگاه  دقهوه خانه کنجکاو و با لبخن یاستقبال کرد و تو یجانگلستان با ه

 یگلستان. چا یخوشحال بود از همراه  یرمرد. پیپرسیدو سوال م یکردم
خوردند و بعد رفتند زورخانه. عکس گرفتند. حرف زدند. رفتند بازار تهران 

کردند.   یدغذا خوردند. رفتند کاخ را بازد  یستادندصف ا  یچرخ زدند. مسلم تو
گپ زدند.   یمیهاکافه قهوه خوردند. بازار فرش را گشتند و عکس گرفتند و با قد

 یگشتند. رفتند امام زاده صالح و بعد از آن دربند نشستند چا  رفتند شهر را
 یتگر تخت ها لواشک خوردند. رفتند پارک چ  یکردند و رو  یرو  یادهخوردند. پ

 ...یدوچرخه سوار

کمتر   یرمردگذشته بود. هر دو خسته بودند اما پ  یازدهبرگشتند ساعت از    وقتی
 یهگلستان. گلستان شب یکرده بود از همراه   یفاز دختر خسته شده بود. ک

صورتش،   یش،بود. خنده ها  یر نبود. واقعا انگار ماه من  یشکدام از نوه ها  یچه
 یشهکه همیناش. ا یسکوتش، همراه  یطنتش،حالت نگاهش، لطافتش، ش

 گفتن داشت و بلد بود کجا سکوت کند.  یبرا یحرف 
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نداشت.   یلخانواده جمع بودند و نگران. گلستان موبا  یهبق  یدندخانه که رس  به 
 یلهم موبا  یرمرد. پیرددست بگ  یلاش کند موبا  یکس نتوانسته بود راض  یچه

را وارد   ینبود. پدربزرگ که ماش  یگر نقطه اشتراک د  یکهم    یننداشت. انگار ا
 یآنها نفس راحت  یدنبود. با د یستادهدرگاه خانه ا یتو یانوشکرد ک  یاطح

و سرش را داخل خانه کرد و گفت: آمدند.بعد به سمتشان رفت. چهره   یدکش
را از او گرفت. چهره  یا یهدرخشان پدربزرگ اجازه هرگونه اعتراض و گال

. یکردم ییخودنما یتاز رضا یشتر ب یبود اما خستگ  یگلستان هم راض
 .یمبا لبخند گفت: خان بابا نگران شد یانوشک

 کردم.  یداپ یهپا یهتازه لبخند زنان گفت: من  پدربزرگ

 یدداد و گفت: ببخش  یلبخند زنان به گلستان نگاه کرد. گلستان سالم  کیانوش
 حتما همه نگران شدن. یمما متوجه گذر زمان نشد

 ینقدر گرفتن کوله گلستان دراز کرد و گفت: من که ا  یدستش را برا کیانوش
 گذشت گلستان؟  شدم. خوش  یمونپش  یا  یهاز هر گال  یدمد  یخان بابا رو راض

 .خیلی

به پدربزرگش نگاه کرد. پدربزرگ دست دور شانه اش  یتبا رضا گلستان
 یچقدر خسته شد  یدمو گفت: فکر نکن نفهم  یداش را بوس  یشانیانداخت و پ

 گلستان. برو استراحت کن بابا.

به گلستان نگاه کردند. آنقدر نگران   یبا نگران   یدو مج  یناخانه که شدند م  وارد
آسم گلستان گفته بودند. محمد  یدرباره حمله ها یهدند که به بقشده بو
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. یکندافتاده باشد حتما خان بابا خبرشان م  یداده بود که اگر اتفاق   یشاندلدار 
سر زده بود اما نتوانسته بود   اهم به چند ج  یانوشاما آنها آرام نشده بودند. ک

چشمشان  یگلستان و پدربزرگ سالم جلو  یدیدندکند. حاال که م  یدایشانپ
راحت شده بود. گلستان لبخند زنان به پدرش گفت: همه  یالشانهستند خ

 خوش گذشت. یلی. خیمتهران را گشت

که نگرانت   یدونی. میدادیخبر از حال خودت م یهدلخور گفت: دخترم  مینا
 .یشیمم

نداره   یفت: نگران خبر از ماجرا گ  یو پدربزرگ ب   یدگونه مادرش را بوس  گلستان
 جان. با من بود. ینام

 ید؟: شام خوردیدپرس ینعمو نسر  زن

 نشست و خسته گفت: آره دستت درد نکنه. پدربزرگ

 رو به گلستان گفت: دخترم برو استراحت کن. محمد

 : بچه ها کجا هستن؟یداز رفتن به اتاقش پرس یشپ گلستان

 یرفتنصبح م یدن بارفت یومدیگفت: سارا و سپهر منتظرت موندن ن  محمد
خونه عمه  یماو س یارشهم با ک یوناتاقشه. کتا یاناسر کار. تازه رفتن. ک

 هستن. 

گفت. هنوز   یر و خطاب به جمع شب بخ یدگونه پدربزرگش را بوس  گلستان
 : گلستان...یدرا پشت سرش شن یانوشک  یوارد اتاقش نشده بود که صدا
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 یشکه عمو و زن عمو یینگران بود. حرفها یکم  یانوشسمتش. ک برگشت 
گلستان زده بودند نگرانش کرده بود. آرام گفت:   یماریدرباره دوران سخت ب

 نمون. استراحت کن. باشه؟ یدار ب یروقتامشب تا د یکنمخواهش م

اول لبخند زد. بعد مثل برق از سرش گذشت که مبادا مادر و پدرش  گلستان
از  یکه حرف   یشهکرده بود هم  یداو زده باشند. به آنها تاک یاز حمله ها یحرف 

اراده  یبا ترحم نگاهش کنند. ب  یگرانآن حمله ها نزنند. دوست نداشت د
 گفتن؟  یزیچ ینا: مامان ایدلبش خشک شد. پرس یلبخند رو

و صبح  یدبود یدار گفت تا سحر ب  یاناداد: ک یهتک یوار خند زد و به دلب کیانوش
. یعیه. خسته بودن طبیو بعدم که تمام روز با خان بابا راه رفت  یهم نه پاشد

 یکنمشد... خواهش م ی... چ یکه کجا رفت   یگیرهاالن به حرف م یاناک  یدونمم
 خسته است. یلیفردا. صورتت خ یدرو بذار یفیهاتعر 

 و لبخند زد: چشم. یدکش  یقیفس عمن گلستان

 بال. یگرفت و آهسته گفت: ب   یوار تنه از د کیانوش

هزارتا  یانابود. ک یانوشدو لبخند زدند و گلستان به اتاق رفت. حق با ک هر 
دوش هم نگرفت. پهن شد   یخسته بود و حت   یلیسوال داشت اما گلستان خ

 خوابش برد. یاناک  یسوالها ینرختخواب و ب یتو

خانه نبود. قرار بود  یشجز او و مادر و زن عمو یبعد را خانه ماند. کس روز 
شب همه آنجا جمع شوند. عمه و شوهر عمه اش شب مسافر بودند. گلستان 

 یز کرد و خودش مشغول شد. همه چ  یرونرا از آشپزخانه ب  یشمادر و زن عمو
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 ین. ته چردکباب کردن مزه دار ک ی. گوشتها را برایدشام تدارک د یرا برا 
 یدسر درست کرد. ساالد و سوپ درست کرد. سبز   یبرا  یک ک  یز درست کرد. چ

و آماده کرد. حدود ساعت هفت   یدرا چ  یز ها را شست. م یوهها را شست. م
معترض  یشبود که همه کارها را کرده بود. خسته شده بود. زن عمو یمو ن

 کمکت کنم.  یذاشتیگلستان م  یگفت: مثال مهمون 

امروز رو به شما استراحت بدم. خسته  یخواستمزن عمو م یهچه حرف این
 شما هم. یشیدم

خودش پدربزرگ را زودتر به خانه آورد. همه شرکت بودند. اما آنها  کیانوش
بود. گلستان به اتاقش رفته بود تا  یچیدهخانه پ یغذا تو یزودتر آمدند. بو

گفت همه کارها را گلستان   یننسر  یاستراحت کند. وقت  یو کم یرددوش بگ
گلستان   کردلب زمزمه    یر نشست. ز  یرمردپ  یلب ها  یرو  یتکرده لبخند رضا

 منه.  یر ماه من

 یز : چیدبا تعجب پرس  یک ک  یز چ  یدنکرد و با د  یخچال  یسرش را تو  کیانوش
 یانوشلبخند زنان گفت: گلستان درست کرده. ک یناز کجا اومده؟ نسر  یک ک

 یندرش آورد. نسر  یخچالکرد و از   یکک  یز به مادرش و دوباره به چ ینگاه 
 ش.یافق یشهخراب م یبعد شامه. نخور یبرا یانوشاعتراض کرد و گفت: ک

م. صبرکنم تا بعد شا یتونم. من نمیگهخوردنه د یمامان جان. برا یهخراب چ
 !یدونیشما که م

است. داشت  یک ک  یز عاشق چ یانوشک  یدانستخنده اش گرفت. م نسرین
خندان گلستان آنها را به  یکه صدا  یردرا از او بگ یزکیک تا ظرف چ یرفتم
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سرش جمع کرده بود.  یبود و باال یدهرا کش یشسمت خود برگرداند. موها 
سبزه اش در کوچک بود. پوست    یشبدون حصار موها  یفشصورت گرد و ظر 

 یانوش. کیدرخشیدم یاهشس یشده بود و شفاف بود. چشمها زهحمام تا
قلب خودش را بشنود.   یو صدا  یندبب  یتوانستفقط صورت او را م  یهچند ثان

تن کرده بود   ینیکنده شده بود. گلستان بلوز و شلوار آزاد ساده لن  یاانگار از دن
 وافتاده بود  یرونب روشن. گردنش بلند و خوش تراش یشمیبه رنگ سبز 

 یز آو یکوچک سرمه ا  یننگ یک. یزدبرق م ییطال یفظر  یر زنج یکدورش 
نگاه  یشمعذب شد و به زن عمو یکم  یانوشنگاه ک یر گردنبند بود. گلستان ز
 ین. نسر یکردو ظرافت گلستان نگاه م یو سادگ  یباییکرد. او هم داشت به ز

 یانوش: کفتو گ  یدگلستان بود. خند  یرهنگاه کرد که خ  یانوشلبخند زد و به ک
 ی؟شد یمونپش

 ی: چ یدو پرس یدکش  یشبه موها یسمت مادرش برگشت و دست  کیانوش
 مامان؟

 یکک  یز بهت چ  یخوادبه پسرش کرد و گفت: گلستان م  ینگاه معنادار  نسرین
 ی؟شد یمونبده. پش

 رم؟بخو یتونمم ی؟به گلستان لبخند زد و گفت: جد کیانوش

را از دستش گرفت و گفت:  یزکیکرفت و آهسته چ یانوشسمت ک گلستان
 معلومه چرا که نه!

بود. نتوانسته   یده. نفسش تازه درآمد. خجالت کشیز نشست پشت م  کیانوش
چند روز تمام فکرش پر از گلستان بود. رفتار  ینبود نگاهش را کنترل کند. ا
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 یجمع خانواده آورده بود، سادگ   که به  یکوچک و نوران   یاش، شاد  ینآرام و مت 
نتوانسته بود  مااش. خودش را سرزنش کرده بود بارها. ا یباییو ظرافت و ز

 یزیدست از فکر کردن از گلستان بردارد. سپهر شب قبل به او گفته بود چ
. و یبه خانواده برگشته. به زندگ  یانوشک  یکند. گفته بود حس میکندحس م
اول انکار   یانوشو البته گلستان است. ک  یدبه خاطر حضور عمو مج  ینهاهمه ا

 یدغارش بود. شا یار بود. سپهر  دهکرده بود اما در مقابل نگاه سپهر سکوت کر 
اگر دلت  یست. گفته بود چرا که نه؟ بد نیشناختشم یشتر از خودش ب یحت 
خودش   یچند روز که حساب   ینافتاده باشد. دخترعمو گلستان است. و ا  یرشگ

بعد از سه   یانوشک  ینکهخوب است. ا  یدل همه جا کرده. گفته بود حت   یرا تو
 یسال دوباره بتواند دلش بتپد. بعد از سه سال دوباره با خانواده باشد. زندگ 

 کند.

 یزکیک برش چ یک با  یفکرها بود که گلستان بشقاب کوچک  ینهم توی
و  یداهش را دزدنگ یانوشک  یخورید؟: قهوه هم میدمقابلش گذاشت و پرس

که سرگرم   ینرو به نسر  ی. گلستان با گفتن چه زحمت یشهگفت: نه زحمت م
نگاه کرد   یزکیکبه ظرف چ  یننسر   یخورید؟:زن عمو شما قهوه میدکار بود پرس

 یننسر  یخورید؟م یک ک یز و گفت: قهوه با چ یدگلستان. گلستان خند هو ب
و گفت: فکر نکنم بتونم مقاومت کنم تا بعد از شام. گلستان مکث کرد   یدخند

 از بابابزرگ و مامان و بابا هم بپرسم. یدو گفت بذار

منتظر مانده بود قهوه آماده  یانوش. کیزکیک . هم قهوه هم چیخوردندم همه
در مقابل گلستان   یتوانداما کالفه بود که نم  یلشود. سرش را کرده بود تو موبا

که   یشده بود. در حال یانوشانگار متوجه حال ک ینکند. نسر   یدار یشتنخو
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که   یاریمرو درن  اشصد  یگمگفت: من که م  یدادقهوه م  یبه گلستان فنجان برا 
 . یادب یرهبگ یرینیبره ش یتونهم یانوش. کیمداشت یزکیکچ

 .یکردیانم یطنتش ینطوریلبخند زد و گفت: مامان قبال ا کیانوش

 یکعمه    ی. فقط کاش برایکنمگلستان گفت حاال باز درست م.  یدخند  نسرین
به  ینگاه معنادار ینهم. نسر  یانوشسکوت کرد. ک ین. نسر یذاشتمبرش م

رو  ینازودتر ا یا. بیزمدوست نداره عز  یرینیکال ش  یمکرد و گفت: مر   یانوشک
 . یهبق یومدنتا ن یمبخور

خوشش آمد و باز هم   یلینشستند و مشغول شدند. پدربزرگ خ  یز دور م  همه
از جا بلند شد و گفت:   یانوشنماند. ک  یباق   یزیهم. و عمال چ  ینخواست. نسر 

 یشهشما نم یزکیکچ یهر چند به خوشمزگ  یکنممن جبران م یدنگران نباش
 داره.  یخوشمزه ا یکه تارتها  یشناسمم یقناد یهاما 

 یع سر  یدگفت: با گلستان با هم بر  یکردا جمع مر  یز که م یدر حال نسرین
 . یشهم یداشوناالن همه پ یاییدو ب یریدبگ

لبخند زد  یانوشهم نشست. ک ینگاه کرد. نگاهشان تو یانوشبه ک گلستان
 منتظرم. یرونمن ب یستیدو گفت: اگر خسته ن

گفت و رفت. گلستان به پدرش نگاه کرد.   یاز جا بلند شد و خداحافظ  بعد
 .یدلبخند زد و گفت: زود برگرد یدمج
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از  یع تخت اتاق برداشت و سر  یرا از رو یفشسرش را تکان داد. ک گلستان 
نشسته بود. سوار که شد خوشحال  ینماش یتو یانوشخانه خارج شد. ک

 .یمگفت: بر 

 لبخند زد و گفت: حوصلتون سر رفته بود؟ کیانوش

 گفت: حوصلت...  یبستکه کمربندش را م  ینطور هم گلستان

به گلستان  یافتاد سوال یکه راه م  یرا روشن کرد و در حال ینماش کیانوش
 یخواد. نمیدنگاه کردن گفت: خواستم بگم راحت باش ینگاه کرد. گلستان ب 

 .یدجمع ببند

 لبخند زد و گفت: باشه پس... تو هم راحت باش. کیانوش

 گفت: من که راحتم.   گلستان

 یذارید؟نم یقی: موسیدستان پرسهم نگاه کردند. گل به

 ی؟گوش بد  یدوست دار چی

 .یدبذار یزیچ یه یدونم...نمهوم

 :یچیدپ یریخواجه ام یکرد. صدا  یزد و پل یچرخ  یستل یپل یتو کیانوش

 که منم مثل خودت ساده بشم  یکرد  کاری

 تو افتاده بشم یشمغرور انقدر پ من

 بتونم راحت بگم دوست دارم  یکرد  کاری
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 قلبم بذارم یدست رو یگماسمتو م وقتی 

 ازت جدا بشم یتونممگه م ینبب حالمو

 یکشممن نفس نم یبینیم ینفس ند تا

 شدم از حس تو یبمون جور یکه گفت   شبی

 برو... یانگار بگن آزاد یزندون  یهبه  که

 یشهکه از ش  ینطور داد و هم یهتک یلبخند بر لب سرش را به صندل گلستان
 زمزمه کرد: یکردو مردم را نگاه م یابانخ

 بده نبض دستت ساعت جهانمه دستتو

 زمانمه ینلحظه هام کنارت بهتر  لمس

 رو کنم یشهکه نم  ییبگم بجز آرزو چی

 بگو منم همونو آرزو کنم... یخوایم چی

و دوست  یگوش داد  یذارمم یکه من هر چ   آرام گفت: چه خوبه کیانوش
 .یدار

هستم.  یقیوقتها در حال گوش دادن به موس یشتر ب یراز گفت: من ش  گلستان
 .یکنهآدم رو چند برابر م یی. سکوت انگار تنهایکنهم یتمسکوت خونه اذ

شده. گفت: کم کم دانشگاه دور و  یننگاهش کرد. حس کرد غمگ کیانوش
 .یکنهبرت رو شلوغ م



  

 
38 

 رمان یکرمان فرار از سرنوشت | گلستان رسا کاربر انجمن 

 رمان  کی

 .یرمبگ یانتقال اممیخو 

 کجا؟  برای

 .یراز. ششهرم

کشوره. همه سر و دست   یدانشگاه ها یناز بهتر   یکیدانشگاه هنر تهران   اما
 ی؟بر  یریبگ یانتقال یخوای. تو میانب یشکوننم

تهران باشد. اما  یخواست. خودش هم دلش میدکش  یقینفس عم گلستان
تهران مامان و بابا  یامآمد مادر و پدرش را تنها بگذارد. گفت: ب یدلش نم

 .یشنتنها م یلیخ

 تهران.  یانکه اونا هم ب  یکنمم یشونمن راض خب

ادامه داد: حاال که  یانوشبود. ک یرا نگاه کرد. جد یانوشبرگشت ک گلستان
 از هم. یمنداره دور بمون یلیروابط خانواده خوب شده و قهر تمام شده دل

اونجاست. کار بابا، مامان، من اونجا بزرگ شدم،  یمونما خونه و زندگ اما
 دوستام کارم... 

 تهران؟ یایب یندار دوست

 ید. البته االن که شماها هستیامب یزندگ  ی... اما... فکر نکرده بودم براچرا
 تهران. یاییمخوبه که ما هم ب یلیخ

 . یکردبلند بلند فکر م داشت
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 ینیدبرگردد. سرش را تکان داد و گفت: بب یراز ش یینهابه ت یخواستنم دلش 
 .یندازیدتو سر آدم م ییچه فکرا

 . خوبه؟یکنمرو روبراه م یز و گفت: مگه بده. خودم همه چ یدخند کیانوش

 . یشهسرعت که نم ینا به

دانشگاه؟ دانشگاه رو  یمفردا بر  یخوای. میدمرو م یبشنباش من ترت نگران
 یکنمتالش م یومد. اگر خوشت نیدلت خواست ثبت نام کن یدشا ینی؟بب

 خوبه؟ یریبگ یانتقال

 یدهپوش  یشرت مشک   یداشت. ت   یشنگاه کرد. ته ر  یانوشبه ک  یراض  گلستان
 .یداراده گفت: چه خوبه که هست  یکوتاهش آراسته بود. ساده و ب   یبود. موها

نفسش تند شد. به سمت گلستان برگشت که شد.  یقلبش خال کیانوش
نگاهش دارد همه  یکرد. لبخند زد. حس میکردداشت مهربان نگاهش م

باشه آدم  ی. گلستان معصوم و ساده گفت: خوبه که کسیدهدحسش را لو م
نسبت  یهاز اسمش  یر که غ  ی... کسیرهکنه ازش کمک بگ  یهبتونه بهش تک

 ... ریباهاش دا یکنزد

دست گلستان گذاشت. نگاهش را گرفت و  یتش را روآهسته دس کیانوش
گلستان.   یستیدتنها ن  یگهگفت: د  یدادکه دست گلستان را آرام فشار م  یدر حال

 . خودت زن عمو، عمو.یمن حساب کن  یرو  یتونیم  یهر کار  یوقت. برا  یچه
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فرو برد و لبخند  یانوشدست بزرگ ک یرا تو یفشظر  یانگشت ها گلستان 
نفسش تنگ   یدلحظه ترس  یک.  یشد. نفسش داشت تند میزدزد. قلبش تند م

 بذارم؟ یقیعوض کردن حالش گفت: من موس یشود. برا

و آهنگ را قطع کرد   یدکش  یرونلبخند زد و دست از دست گلستان ب  کیانوش
 داره. یدخترعمو گلستان چ  ینیمو گفت: خب بب

آورد. وصل کرد   یروناش را ب  یفلش ممور  یفشک  یلبخند زد و از تو  گلستان
آرام گرم و  یجنوب  یقیکرد. موس  یرا پل یکیکرد و   یینو چند ترک را باال و پا

و ساز و   یادر  یبودش. صدا  یدهنشن  یانوشاما پر از حس خوب بود. ک ینغمگ
خواننده که  عدانبان ب یو ن  یاییمرغ در ی... صدایجنوب  یزنها یدنکل کش

 :یندن کرد و گلستان همراهش زمزمه کرد با لهجه جنوب شروع به خوا

 حنا بار گذاشُتم ینجاتو هم یس مو

 یارهدل ُمو ب یخبر س یروز یهتا  ینساحل نش یر گذشُتم از اون پ  گذاشُتم

 یاکه وصلش کُنم ُمو به در  ی،که هست   ینجااز قراره،

  یسوار یبه جا قراره

 ِدم خونتون یاُرمب یققا یه

 یانار یگل و روسر   با

 یجنوب  یخوش نوا یاییعالمه مرغ در یک  با

 یعشق جون  نترس
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  یعشق جون  نترس 

 ینیوقت رفتن بب یهوی

 یرنخورده* م بچا

 یرن* میزلهکل و   یتو زنا

 آوردن یاُرمدل که  یهمبونه تو یبانگ ن  یچهپ یم وُ 

 یدستاش بذار یکه پا رو  ی،لحظه  یس یشینهتماشا م یادر و

 یشرج  یخستش تو یجاشو و

 عمر پاروش شکسته یک  که

 هم گرفته حاال

 یتازه موج  یم و

 دونه عشقش نترسه یم و

 ...یعشق جون  نترس

 یقیداد و گفت: تا به حال موس یروننفسش را ب یانوشکه تمام شد ک  آهنگ 
 گوش نداده بودم. چقدر خوب بود.  یسبک  ینا یجنوب 

گرفتند و برگشتند. تمام راه برگشت   یتارت توت فرنگ   یک را پارک کرد.    ماشین
که   یکرد از حجم اطالعات   یفک  یانوشجنوب حرف زدند و ک یقیدرباره موس

 گلستان داشت.
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سرد  یشههمه دور هم جمع بودند. عمه و شوهر عمه مثل هم یدندرس وقتی 
 یاناحرف نشسته بودند. انگار به زور آمده بودند. گلستان در گوش ک یو ب 

  یکنن؟با سپهر و سارا فرق م ینقدر گفت: چرا عمه و شوهرعمه ا

 دستش را فشرد و گفت: بهشون توجه نکن. کیانا

مجلس را دست گرفته بودند و گرم کرده بودند.  یشهو سارا مثل هم سپهر 
را فراهم   یدشانجد  یهم قرار بود با آنها بروند تا مقدمات زندگ   یماو س  یارشک

نبود. اما از نگاه   یمیگرم و صم  یانوشمثل ک  یارشد. کماهه برگردن  یککنند و  
مادر و  ارا،. آخر شب سپهر و سیماستچقدر عاشق س یدفهم یشدم یشها

 ینماش یکو گلستان در  یانوشو ک یماو س یارشو ک ینماش یک پدرش در 
به رفتن گلستان نبود. پدربزرگ هم  یراض یدسمت فرودگاه راه افتادند. مج

اما گلستان اصرار داشت برود. دوست داشت از هر لحظه استفاده  ینطور هم
کند تا دل عمه اش را نرم کند. نشان دهد نسبت به آنها محبت دارند. دست 

 یزیچ  یکس  یگر . دیدنگران نباش  یگردهو برم  یادگفته بود با من م  یانوشآخر ک
 . یزدندحرف م یانوشو ک یارشک  یشتر ب ینماش ینگفته بود. تو

دادند عمه رو به سپهر و سارا گفت   یلو چمدانها را تحو  یدندفرودگاه که رس  به
کنند تا آنها برود سالن  یبهتر است منتظر نمانند و بروند. گفت خداحافظ 

و لبخند سمتش  یاقگلستان با اشت  ی. عمه همه را بغل کرد اما وقت یتترانز 
گفت. گلستان   الیلب خداحافظ خ یر دادن اکتفا کرد و ز رفت، تنها به دست

 یبرا یتالش ی. شوهر عمه اش حت یدبهت زده و معذب خودش را پس کش
 ی. سپهر و سارا برایستادا یانوشدست دادن نکرد. گلستان بغض کرده کنار ک
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. سپهر دست انداخت دور شانه یستادندحالش را عوض کنند کنارش ا ینکها 
که  گلستانناراحت نشو.  یستدم گوشش گفت: مهم نگلستان و آهسته 
چه خبر است.   یدانستزد. گلستان به زور لبخند زد. نم  ینگاهش کرد چشمک 

. لحظه یشبچه ها ی. حت یکندعمه اش چه م یستمهم ن یگفتندچرا همه م
برافروخته به گلستان  یدگلستان د  یآخر عمه که دست سپهر را دور شانه ها

 یانوش. کبمونمن دور    یشد و با خشم شمرده شمرده گفت: از بچه ها  یکنزد
 .یر را کنترل کند گفت: عمه. سفرتون بخ یشصدا یکردم یکه سع  یدر حال

 یانوشتکان داد و نگاهش را از مادرش گرفت. سارا نگران به ک  یهم سر   سپهر 
چرخ خورد. عمه نفسش  یشاچشمه یو گلستان نگاه کرد. گلستان اشک تو

کردند و رفتند.   یسرسر  یهم خداحافظ  یماو س یارشداد و رفت. ک یرونرا ب
کند. تکان  یم ینیاش سنگ ینهقفسه س یبغض رو یکردگلستان حس م

دستش را گرفت و   یانوش. کیدگونه اش دو  یورد. اشک از چشمانش رویخنم
چرا اما  یدانستان نمکرد: گلستان... به من نگاه کن. گلست  یشفشرد و صدا

کرده بود که عمه   یآنها نگاه کند. انگار ندانسته گناه   یبه رو  یکشیدخجالت م
 تانچه بود. گلس یدانستکه نم  ی. گناه یکرداش م یهبه خاطرش داشت تنب

خش   یانداخته بود با صدا  یر و همانطور که سرش را ز  یدکش  یروندستش را ب
 االن. یامدست و صورتم رو آب بزنم. م یرمگفت: م  یدار و پر بغض

قدم برداشت. گلستان با شتاب  یامجدا شود که سارا با گفتن منم م خواست
 سارا جان. یرمگفت: خودم م
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 یداشتکدام را نگاه کند از جمع جدا شد. هر قدم که برم  یچه ینکها بدون 
لش . تعادیکردو درد راه نفسش را تنگ تر م  یشدتر م  یناش سنگ  ینهقفسه س

فشار داد و تالش   ینهقفسه س  ی. دستش را رویدادرا کم کم داشت از دست م
 لستانبا چند قدم بلند خودش را به گ یدنشبا د یانوشکرد نفس بکشد. ک

با  یآمدکه نفسش باال نم  یگلستان در حال  یدپشت سرش رس یرساند و وقت 
به دست گلستان را  یک و با  یدپر  یانوشبخورد. ک ینخس خس رفت که زم

صورت  ینشست. رنگ رو ینزم ی. سپهر هراسان کنارشان رویدآغوش کش
 معدورشان ج  ی. مردم کم کم داشتند با نگران یشدگلستان نبود و داشت خفه م

 یفشرو به سپهر گفت: ک  یانوششد. ک  ی: چ یگفتم  یمدا  یه. سارا با گر یشدندم
 ی. اسپر تیخر  یرونگلستان را ب  یفداره؟ سپهر دستپاچه ک  یاسپر   ینسپهر بب

اش نگه  ینهس یگلستان را از پشت بغل کرد و سرش را رو  یانوشداشت. ک
بهتر شد اما هنوز نفس نداشت. ماموران  یزد. کم یداشت. چند بار اسپر 

 یرویبعد ن یقهزدند. چند دق یمس یفرودگاه کنارشان آمدند و اورژانس را ب 
 یانوش. کیگذاشتصورت گلستان م یرو یژناورژانس داشت ماسک اکس

هنوز دست گلستان را گرفته بود. سپهر نگران و دستپاچه  یبرافروخته و عصب
ماسک شد کم  ردکه وا  یژنآرام کند. اکس یکردم یهسارا را که گر  یکردم یسع

برانکارد ببردش که مخالفت   یکم حال گلستان بهتر شد. اورژانس خواست رو
 ی؟: آسم داریدنفس بکشد. امدادگر پرس واندیتکرد و گفت: بهتر شده و م

بذار   یککپسول کوچ  یه  یفتک  یگلستان سرش را تکان داد. امدادگر گفت: تو
 ی. سعیگردهبرم فستراحت تر ن ینطوریاز همراهات باشه. ا یکی یشپ یا

زود کنترل خودت را دست  یلیخ یشیم یهم عصب یو وقت  ینش یکن عصب
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اد و ماسک را برداشت. با کمک امدادگر و . باشه؟ گلستان سر تکان دیر بگ 
مطمئن شد نفسش  ینکهسالن نشست. امدادگر بعد ازا یصندل یرو یانوشک

آب برگشت. سارا کنار گلستان   یبطر   یک کرده رفت. سپهر رفت و با    یدابهبود پ
 ی ... خوب یرمبم یاله یگفتلب م یر و ز یمالیدرا م یشنشسته بود و شانه ها

 یبود. سع یستادهگلستان ا  یروبرو یبدست در ج یانوشگلستان جان؟ ک
نفس  ینخشمش را آرام کند تا بتواند گلستان را آرام کند. گلستان اول یکردم

نکن سارا  یهداد و گفت: گر  فشار لبخند زد و دست سارا را  یدرا که کش یقعم
ون کردم. خوبم نگرانت  یدخوبم. بعد به هر سه نفرشان نگاه کرد و گفت: ببخش

 .یداالن نگران نباش

 یمارستان؟ب یمگلستان؟ بر   یزانو زد و گفت: مطمئن یشروبرو سپهر 

حمله آسم بود. رد  یهزد و گفت: نه بابا. خوبم االن.  یگلستان لبخند ساده ا  
 شد. خوبم.

 نگاه کرد و دوباره گفت: خوبم. یانوشک  به

 یخواستن. دلش محال گلستا یجشم دوخت به چشمان سرخ و ب  کیانوش
بغلش کند. قلب شکسته اش را آرام کند. لبخند زد و گفت: خدا رو شکر. 

 یم؟بر 

عقب نشست  یصندل یبلند شدند. در راه برگشت گلستان کنار سارا رو همه
. بغض یگرفتم یرون یدشانه سارا گذاشت و چشم بست. با یو سرش را رو

لحظه سر بلند کرد و  ک ی. چرا عمه از او متنفر بود. یشبرگشته بود سرجا
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آرام گفت: چرا عمه از من  ینکه چشم دوخته بود به کف ماش ینطور هم 
 فره؟متن

! عمه فقط یهچه حرف ینگفت: ا  یانوشبه هم نگاه کردند. ک یانوشو ک سپهر 
 .یهعصبان یلمسا یسر  یهاز 

 کردم؟  یکار  من

 معلومه که نه. نه

 . یدهرس یمونگفت: زور عمه به ته تغار  یانوش. کیگفتبود که م سپهر 

را از ذهن گلستان پاک کند.  یز کند که همه چ  یزد. حاضر بود هر کار لبخند
 دربند؟ یمگفت: بر 

 سه صبح شده! یکنزد یمگفت: االن؟ تا برس  سارا

و   ییخونه من. خودم به دا  یریم. بعدم میخوریمکله پاچه م  یریمبشه. م  خب
 یم؟. بر یدمخان بابا خبر م

او  یخواستندمنتظر گلستان شدند. گلستان دلش سوخت. همه شان م همه
 .یملبش نشاند و گفت: بر  یحالش بهتر شود. لبخند رو

خوردند. هوا   ینشستند و چا  یتخت   یدربند. رو  یدندسه صبح بود رس  نزدیکی
 ییز . چقدر خوب که دوباره پاییزهپا یگهخنک شده بود. سارا گفت: دو هفته د

 . یشهم

 رو دوست دارم.  ییز پا یلیلبخند زد و گفت: آره منم خ انگلست
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بره شمال.  یدآدم فقط با ییز اش را خورد و گفت: پا یقلب چا ینآخر  سپهر  
رطوبت  ینه. لب ساحل بشینهبارون بخوره جنگل زردپوش و قرمزپوش رو بب

 شمال؟ یمبر  یکنه. آخ آخ ک   یسشو مه خ

 .یمبر  یمبه هم و گفت: آخ جون بر  یددست کوب سارا

 بعد.  یادب ییز حاال پا یدو گفت: بذار یدخند کیانوش

 ی؟: گلستان شمال رفت یدهم لبخند زد. سارا پرس گلستان

 .نه

 یگی؟م راست

 ین. گلستان سر تکان داد و گفت: من اونقدر تو ماشیپرسیدبا تعجب م سارا
 همه راه من رو ببره شمال. ینا یکنهکه بابا جرات نم  یشهحالم بد م

 یه. بقیدراه رو تا تهران اومد  یشتر موقع است خب، ب  ینگفت: االن بهتر   سپهر 
 اش چهار پنج ساعته.

 خب. یستن ییز گفت: االن که پا  گلستان

 .یریمهم م ییز پا یریم،گفت: خب نباشه. االن م  سارا

 یدبا  یدو باال انداخت و گفت: از من نپرسابر   یانوشنگاه کرد. ک  یانوشبه ک  بعد
 .یدو خان بابا حرف بزن یدبا عمو مج

 کن اونا با من.  یما رو اوک  یگفت: مرخص  یطنتبا ش سپهر 
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. شما درخواست کن یکنهم یچه سو استفاده ا ینو گفت: بب یدخند کیانوش 
 .یکنمم یبررس

 یمداد حل یحکله پاچه رفتند اما گلستان ترج  یبعد برا ی. کمیدندخند همه
 یانوش. کیشدهوا روشن داشت م یدندرس یانوشبه خانه ک یبخورد. وقت 

 ید. بایدنددراز کش  یینسالن پا  یدخترها را فرستاد باال. خودش و سپهر هم تو
عمه و  یر شود. ذهنش هم درگ یقخوابش عم یخواستسر کار و نم یرفتم

. سپهر یبردکدام خوابشان نم  یچ. هینطورسپهر هم همرفتارش با گلستان بود.  
 یکنی؟: تو هم به مامانم فکر میدغلت بزند پرس ینکهبدون ا

 .آره

 .یه. گناه گلستان چیکنهم ینجوریچرا ا نمیدونم

 نگرانم.  یلیخ یمنم سپهر. ول نمیدونم

 .یدندکش  یقدو نفس عم هر 

دوازده ظهر بود.  یک شدند. ساعت نزد یدار همزمان ب یباو گلستان تقر سارا
 خانه پدربزرگ شدند.  یخوردند و راه  یصبحانه مختصر 

 یز همه چ یتلفن یانوشک  ینکهنزد. با وجود ا یشب قبل حرف  یاز ماجرا کسی
فکر نکند. به   یزیکرد به چ  یو خان بابا گفته بود. گلستان هم سع  یدرا به مج

تن را کوک کرده بود. پدربزرگ اما ساز رف یدعمه رفته بود. مج یگر هر حال د
و نوه اش   عروسنگهش دارد. دلش از پسر و    یشتر ب  یخواستمخالف بود و م

سارا گفت شب قبل چه  ی. وقت یگرفتبهانه کار را م یدنشده بود. مج یر س
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را گرفت و گفت: بچه ام رو  یشنهادهوا پ یبه سرشان زده پدربزرگ رو یفکر  
 یمشمال. برگشت  یمآخر هفته بر   یبمون   ید. باشمال تا حاال؟ حرف نباشه  ینبرد

 . یبر  یتونیم

هم سکوت کرد. خبر موافقت  ید. مجیمکه بمان  یعنیلبخند زد.  یدبه مج مینا
 .یدبا سفر زود به شرکت رس

بعد از صبحانه منزل پدربزرگ رفت تا گلستان را به  یانوشروز بعد ک صبح
 یر آمده بود همه درگ یشسفر پموزه. حاال که  یا یدانشگاه ببرد به چند گالر 

گلستان تنها باشد.   یخواست. نمیرندبگ یبودند تا بتوانند آخر هفته را مرخص
گردش ببرد گلستان  یگفت اگر اجازه دهد گلستان را برا یدبه مج یوقت 

 یفتدکند و ب  یتنها بماند و اتفاقات فرودگاه را بازخوان   ینکهصورتش شکفت. از ا
 ی. هوا ابر یرفتباز پذ یبا رو یدکالفه بود. مج  یردجان مادرش و جواب نگ

. یکردخنکشان م  یکه کم  یوزیدم  یگرم. باد  یبود که راه افتادند. دم کرده و کم
 یرنگ   یگشاد آب   ینبود. شلوار ج  بستهرا ساده پشت سرش    یشگلستان موها

 ینکه آست  یرنگ  یاسیمدل مردانه ساده  یراهنپ یک  یشبود و رو یدهپوش
. یکردها نگاه م یابانبغلش بود و به خ یرا بال زده بود. کوله اش تو یشها

 . یدممنونم که اومد یدشرکت باش یداالن با یدونمآرام گفت: م

ممنون باشم بعد  یدآنکه نگاهش کند گفت: خب در اصل من با یب  کیانوش
 یهم برا یتا چند روز یوقفه کار کردن در واقع تو نجاتم داد یچند سال ب از 

 کنم.  یخودم زندگ 

 سرتون شلوغه؟ یلیخ شرکت
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 یمشغله بسازم برا ی،هر کار یجا یدمم یحهست. من ترج یشهکه هم  کار  
 خودم. 

 ینم؟اونجا رو بب یتونمشرکت. م یمبعد دانشگاه بر  یاییدب پس

عمه آنطور رفتار کرده بود حس  یاست. از وقت  یشرکت خانوادگ  میدانست
 ینهم کرد و گفت: ا یرا تو یشاخمها یانوش. کیستعضو خانواده ن یکردم

 .یتونیمعلومه که م یهچه سوال

پارک کرد و به سمت  یابانرا گوشه خ ینماش یانوشنگفت. ک یزیچ گلستان
 یکنی؟مه فکر مبه کار و حرف ع یو گفت: هنوز دار یدگلستان چرخ

زد و گفت:   یلبخند مهربان   یانوشنگفت و فقط نگاهش کرد. ک  یزیچ  گلستان
 گلستان. بذار بزرگترها مشکل رو حل کنن.  یبهش فکر کن یدنبا

بهم  یبدونم چرا؟ چرا کس یدمنفور شم اما نبا یدکه من با  یهچه مشکل این
 چه خبره؟  یگهنم

 گلستان.  یستن خبری

 عمه... یرفتارها پس

عمه چرا   یدونم. منم نمیندار  ینقش  یچ. تو هم توشون هیاناز گذشته م  همه
 یحت   ید. شایدونهکس نم  یچ. اصال هیدهواکنش نشون م  ینطور نسبت به تو ا

 خودشم ندونه.

گونه   یرو یداز گوشه چشمش چک ینگاه کرد. قطره اشک  یابانبه خ گلستان
 خانواده ام.  ینعضو ا یکنماول حس نم یمثل روزها یگهاش. آرام گفت: د
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. یندبب  ینغمگ  ینطور گلستان را ا  یخواستقلبش فشرده شد. دلش نم  کیانوش 
 یندست گلستان گذاشت و گفت: گلستان جان تو عضو ا  یآرام دستش را رو

نور چشم همه  یبینیم ی... خودت که داریخانواده ا ینا یز ، عز  یخانواده ا
 یهحرف رو. فقط به خاطر عمه، همه رو با  نی. نزن ایهمه شد یز عز  یشد

 دختر خوب؟ یزنیچوب م

داشت. گلستان بالفاصله به سمتش برگشت و تند گفت:  یهگال  یکم  لحنش
 نه... نه... اصال.

 دور.  یز حس رو بر  ینفکرها رو نکن. ا ینا یگهد پس

دانشگاه  یمراه افتاد و گفت: بر   یانوشلبخند زد و اشکش را گرفت. ک  گلستان
 ینیمبب ی،چند تا گالر  یم. عصر هم بر یمشرکت با بچه ها ناهار بخور یمبعد بر 

نمونه کارهات  یخواددلم م یلینه. من خ یامن هستن  یدر سطح دخترعمو
 .ینمارو بب

 ینجاا  یخواسترا داشت. دلش م  یشبود که گلستان آرزو  یهنر همان   دانشگاه
محوطه نشستند و درست  یتو ساختمان ها چرخ زدند. یدرس بخواند. تو

بروند تا درباره مهلت ثبت نام  ییبه سمت دفتر دانشجو یخواستندم یوقت 
 هر دو را نگه داشت: خانم جم...  یانسالم یمرد یسوال کنند صدا

روزه  یکآشنا بود بالفاصله برگشت. استاد کارگاه  یشکه صدا برا گلستان
 الم استاد حالتون چطوره؟خوشحال سالم کرد: س  یدنشفصل گذشته بود. با د
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هم  یانوشانداخت و سالم کرد. ک یانوشبه گلستان و بعد ک ینگاه  مرد 
 یروز یهمودبانه سالم داد. استاد به گلستان نگاه کرد و گفت: مطمئن بودم 

 درسته؟  ی. تهران قبول شدیبینمتم ینجاا

 دست جا به جا کرد و گفت: یرا تو یفشسرش را تکان داد. مرد ک گلستان
 . یموند یران. خدا رو شکر ایهعال

امروز من رو اورده  یانوشاشاره کرد و گفت: پسرعموم ک یانوشبه ک گلستان
 یخوام. مینجاا یامب یستم. البته مطمئن نیمثبت نام سوال کن یبرا ینجاا

 .یرمبگ یانتقال

انگشت اشاره اش را باال  یانوشهم کرد و بعد رو به ک یرا تو یشاخمها مرد
دختر استعدادش تو  ینکنه ها. ا  یکار  ینچن یدآورد و گفت: اصال اجازه ند

 ییاروپا  یبره کشورها  یحت   ینجاتهران. بعد ا  یادب  ید. بایفه. حیرههرز م  یراز ش
 کنه.  یکار  ینهمچ یدکه مهد هنر هستن. نذار

نشون  یلتاتو موب یکارهات عکس دار ینرو به گلستان گفت از آخر  بعد
 یم؟بد

 ندارم استاد. یلموبا من

 یلموبا یهرفته بود. دختر آخه  یادمو گفت: آخ  یدکوب  یشانیبه پ یدست  مرد
 . یگهد یر بگ

به  یعکس یقهخودش را درآورد و بعد از چند دق یلزده بود. موبا هیجان
 یدید؟کارش رو د  یننشان داد و گفت: ا یانوشک
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تابلو کار گلستان باشد   ینا  یکردخط نگاه کرد. باور نم  یبه تابلو نقاش کیانوش 
 قشنکه! یلیاراده گفت: خ یبود. ب  یبابس که ز

 ینقاش  ینطوریا  یدختر کس  ینتو سن ا  یدمپسر معرکه است. من ند  قشنگ؟
 دختر روشنه.  ینا یهآت ینخط کار کنه. بب

 ن. درست رو بخو ینجارو به گلستان گفت: بمون هم بعد

 شد. یر ساعتش را نگاه کرد و دستپاچه گفت: کالسم د بعد

 رفت. و

 قشنگه؟ ینقدر رو به گلستان گفت: واقعا کارهات ا کیانوش

 بود؟ قشنگ 

 .خیلی

 .بریم

گلستان   یال. خیشدثبت نام مهلت داشتند. کالس ها از بهمن شروع م برای
وشحال شد. خ  یلیگلستان خ  یدناز د  یونکتا  یدندراحت شد. به شرکت که رس

رفتند تا با آنها  یانوش. هر دو به اتاق کیکارآموز  یسارا هم شرکت بود برا
را چرخ زدند. حال  یو گلستان چند گالر  یانوشناهار بخورند. بعد ناهار ک

بود و   یدهگلستان دوباره خوب شده بود. انگار نه انگار شب قبل با بغض خواب
ه برگشتند با ذوق و شوق همه را جورواجور کرده بود. عصر که به خان  یفکرها

 کرد.  یفپدرش تعر  یبرا
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لبخند زنان گفت:  یانوش. کیکردنگاه م یانوشبه ک یبا سپاس و مهربان  مجید 
 یکنی؟برام م یکار  یهخوش گذشته  یلیخب حاال که بهت خ

 گفت: حتما اگر بتونم حتما.  یاقبا اشت گلستان

 .یمبخر  یماالن بر  ینهم یهم الزم دار یتابلو بکش. هر چ  یه برام

 من بکش گلستان. یبعدش هم برا یهگفت: عال  یبا خوشحال پدربزرگ

 تابلو بکشم؟ یتونمدو روزه م یکی یدو گفت: فکر کرد یدخند گلستان

. گلستان لبخند زد و گفت: تا حاال ینشد و غمگ یدبه وضوح ناام کیانوش
 بکنم. نه؟ یتونمکه م  ینکردم اما سع

 روانه شد تا لوازم الزم را بخرد. یانوشبا ک بارهدو

تابلو   ینگرفتن ا  یاش کرد گفت: من برا  یادهمقابل خانه پ  یانوشک  یوقت   شب
 زده ام. یجانه یلیخ

 تو ذوقتون نخوره کار. امیدوارم

 . فقط خودت رو خسته نکن. باشه؟یخورهنم مطمئنم

 شد. یادهگفت و پ  یر سر تکان داد و شب بخ گلستان

تابلو را در ذهن آماده کند. دو  یهتا طرح اول یدآن شب نخواب یقتدر حق اما
سر زدن آمد.  یبرا یانوشخود ک یوقت  ینرفت. حت  یرونروز بعد هم از اتاق ب

که اتاقش بود اما قول گرفت   یاناهم اجازه نداد وارد اتاق شود جز ک یبه کس
. تابلو را یشدخشک م  یدنکند. شب قبل سفر کار تمام شد اما با  یفتعر   یزیچ
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ته سالن تا بدون رفت و آمد خشک شود.  یز م یسالن و گذاشت رو یبرد تو 
پدربزرگش   یبود. صدا  یتا نگاهش کند از کارش راض  یستادعقب ا  یکم  یوقت 

 شعر   یک بود و    80در    80. محو تابلو بود. تابلو  یدکنارش شن  یگفتکه به به م
 نوشته شده بود:  ور را به تکرار با ورقه طال و رنگ مد یسعد

 نگرمیدر تو م یشآن همه تشو یانآرند / م یشحشر پ یوانکه به د  قیامتم

را کشانده بود تا تابلو   یانوشبود و شبانه ک  یاوردهپدربزرگ دلش طاقت ن  انگار 
برق چشمان و    یانوش. اما گلستان آنقدر خسته بود که خوابش برد و کیندرا بب

 یز . قلب همه سررید. محمد دید. پدربزرگ دیدد  ین. اما نسر یدو بغضش را ند
و گلستان بود که   یناد و میدوباره برگشته. با امدن مج  یانوشبود که ک  یخوش
 حاال سفر کنند.  یحرف بزنند و حت  یتوانستندبا او م یدیدندرا م یانوشآنها ک

نفر بود که بلند شد آن هم به خاطر اصرارها و  ینروز بعد گلستان آخر  صبح
 ین. خسته بود. چند روز کار مدام خسته اش کرده بود. ایاناک  یادهایداد و فر 

سر   یحداقل. اما دو روزه تمامش کرده بود. وقت   یکشیدده روزه م  یدتابلو را با
گلستان؟ رنگ و   وبینگران دستش را لمس کرد: خ یناصبحانه نشست م یز م

 .یدهروت پر 

 ام مامان.  خسته

 ی؟بخواب  یشتر ب یبتون  یفتیمراه ب یرتر ما د یخواینگران گفت: م مجید

 .یدنگران نباش یخوابماصال . تو راه م نه
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 یناکه دم دره م یناستوارد آشپزخانه شد و گفت: چمدونتون هم نسرین 
 جون؟

رفت و برگشت بعد رو به  نیرواز آشپزخانه ب یدبلند شد و گفت آره. مج مینا
 چمدونت رو گلستان؟ یگلستان گفت: بست 

 تو همون کوله ام هست.  یلممامان وسا آره

اومده  یانوشکه گوشه آشپزخانه بود برداشت و گفت: ک یدو سبد نسرین
راحت صبحانه بخور زن  یال. با خیدیمرو جا م یلوسا یمسپهر هم هست دار

 عمو.

 یرفت سرش را رو یبروناز آشپزخانه  یشموزن ع یلبخند زد. وقت  گلستان
انداختش.   یاز پا م  یزیو اضطراب زودتر از هر چ یدستانش گذاشت. خستگ 

تابلو را بکشد.   یکردهمه زهر نکند. کاش قبول نم  یسفر را برا  یکردخدا خدا م
 ی؟نگران سپهر او را به خود آورد: گلستان خوب  یصدا

را بلند کرد. چشمانش خسته و سرخ بود. لبخند زد و سالم کرد. سپهر  سرش
 گلستان؟  یشده؟ خوب  یزی: چیدنشست و پرس یز پشت م یشروبرو

 .ی. خسته ام کمخوبم

 مطمئنی؟

 .یفمضع یلیو اضطراب خ ی. من در مقابل خستگ یستن یزیمبابا چ آره
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معجون برات   یهرا برداشت و گفت: االن    یز م  یرو  یوانز جا بلند شد و لا  سپهر  
از روز اولتم  یش یدار بخواب. ب یهم شد ینبمب. سوار ماش یکنمدرست م

 .یبهتر 

ساکت داشت نگاهش  ینطور . چقدر سپهر مهربان بود. همیدخند گلستان
در هم زن را  ینیو موز و خرما و جو دو سرپرک و کره بادام زم یر که ش  یکردم
خندان وارد آشپزخانه شد.  یانوشرا مقابلش گرفت ک یوانل ی. وقت یریختم

نگاه گلستان نشست. لبخند زد و گفت: من رو ابرها هستم  ینگاهش تو
 گوشه بهشت؟  یاتابلو بود  یدیکه کش  یزیچ ینخانم. ا گلستان

 خونه. یدخوب خوشتون اومده. خشک شد ببر  چه

 بردمش. یشبد من

  جدی؟

 یخواستنشسته بود زل زده بود بهش انگار م  یروقتتا د  یشبگفت: د  سپهر 
 بهش ببنده. یلدخ

 ید؟اومد یو گفت: ک  یدخند گلستان

 ی؟. االن خوب یبود خواب

. یشهمعجون منو بخوره بهتر م ینا یاشاره کرد و گفت: بذار یوانبه ل سپهر 
 رو. ینبرو بذار بچه بخوره ا

تا مراقب باشد تا  یستادسر گلستان ا یو رفت. سپهر باال یدخند کیانوش
بمب سپهر واقعا کارساز بود. حالش بهتر شد. با عجله   یدنیآخرش بخورد. نوش
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محمد شدند.  ینزد. بزرگترها همه سوار ماش یرونو از خانه ب یدلباس پوش 
هم راه افتادند.   باهم    یونبا هم و سارا و سپهر و کتا  یاناو گلستان و ک  یانوشک

به عادت عقب نشست و  یاناها. ک ینماش یبچرخند تو یردشقرار شد گ
خوابش برد. اما  یاناگلستان جلو. راه که افتادند از شهر که خارج شدند ک

 یباشد که هم مناظر را از دست ندهد هم همسفر خوب   یدار کرد ب  یگلستان سع
 یوهم یکرد،م عارفشتخمه ت یریخت،م یچا یشباشد. برا یانوشک یبرا

اصرار   یانوشدو بار ک  یکی.  یزدندبا هم حرف م  یز و درباره همه چ  یکندپوست م
 یدار خسته بود ب یشچشمها ینکهنشد. با ا یمکرد بخوابد اما گلستان تسل

جنگل ذوق زده بود. م س   یدنناهار نگه داشتند گلستان از د  یبرا  یماند. وقت 
رده بود. مخصوصا همه را سر ذوق آو  یجانشهوا شده بود. ه  یشرج   ی...ت بو

غذا آنجا نگه داشتند تا در جنگل باشند. غذا را سفارش دادند و به دل  یبرا
و حال  یخنده و شوخ  یانانداختند. ناهار م یرانداز ز ینزم یجنگل زدند و رو

برگشت. همه  ینکرده برا یخوشحال بود پافشار یدخوبشان صرف شد. مج
چطور سه  یانوشه بود ککرد یفتعر  یدمج ایحالشان خوب بود. محمد بر 

و خانواده  یبود و حاال با آمدن آنها دوباره به زندگ  یدهبر یز سال از همه چ
 برگشته. 

دو ساعت راه  یالتا و ینجاگفت: گلستان از ا  یانوشکه سوار شدند ک  دوباره
االن  ینیرو بب یر مس یندوباره ا یارمتخودم م یدم. قول میستن یشتر ب

 بخواب. باشه؟

 و گفت باشه. دیخند گلستان
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داد  یهخوابانده بود تک یکه کم  یسرش را به صندل ینکهبعد از ا یقهچند دق و 
را دورتر از  یننکرد. ماش یدارشب یدرس یالبه و یوقت  یانوشخوابش برد. ک

 پارک کرد و اجازه داد گلستان بخوابد. یگراند

گلستان   یشدندم یاخوردن عصرانه کنار در یایهمه مه یساعت بعد وقت  چند
او و   یکه برا  یبه اتاق   یهبق  یخنده و شوخ   یانشد. سرحال شده بود و م  یدار ب
 در نظر گرفته بودند رفت و دوش گرفت. یناک

بود.  یدهرا د یشماند. عکسها یرهخ یادر یباییو ز یساحل به بزرگ  لب
: یدو پرس  یستادارا کنارش ابود. س  یگرید  یز چ  یستادنا  ینرا. اما ا  یلمهایشف

 خوشت اومد؟

 .خیلی

 رو شکر. گلستان...  خدا

 جانم؟

 به آب. یمپا بزن یمبر  یا. بیچینگاهش کرد و  گفت: ه سارا

 یقهرا درآوردند و پا به موچ سپردند. چند دق یشانزده کفشها یجاندو ه هر 
همه را سر شوق  ی. آب بازیوستندو سپهر هم به آنها پ یاناو ک یونبعد کتا

 یبردندلذت م  یدنشانبا د  یهبلند بود و بق  یادشانخنده و فر   یآورده بود. صدا
 . یخندیدندو م

 یر ماه من ینشستند تا نفس تازه کنند پدربزرگ گفت: جا یرانداز ز یرو وقتی
 .یدنتونکنه از د  یفکه ک  یمن خال
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 ون رو.ج یر ماه من یامرزهدستش را فشرد و گفت: خان بابا خدا ب نسرین 

سه تار به دست گلستان همه را متعجب کرد. گفت  یک سپهر با دادن  شب،
 یبزن   یدبرایمانلذت بردن خودمان گرفته ام با  یبرا  یشتر است اما ب  یههد  ینا

 .یاال یو بخوان 

سه تار مثل خود گلستان بود.  یکردند تا بزند و بخواند. صدا  یقشتشو همه
 و آرام.  یفظر 

 یانوشدل بستن ک  یشتر ب یچند روز برا  ینشد. اما هم  روز سفر زود تمام  چند
 . یکرداحساس آرامش م یانوشبود. گلستان هم از بودن کنار ک یکاف 

 یگرفت تا بعد از راه   یماهواپ  یتگلستان بل  یبرا  یداز برگشت از سفر، مج  بعد
 ینابه خانه برگردد و خودش و م ینیشدن از سفر زم یتشدن آنها بدون اذ

 یهمه سخت بود. همه جوانها برا یشدند. دل کندن بعد از ده روز برا یراه 
 یکردم  یاما سع  بوداز همه ساکت تر    یانوشبدرقه گلستان به فرودگاه رفتند. ک

 یملبخندش را حفظ کند. گلستان از همه خواست به آنها سر بزنند و سارا دا
. وقت یایندب  یداست و با  یگر ماه د  یک  یماو س  یارشک  یعروس  یکردم  یادآوری

 ینا یوقت  یگیرهو گفت: دلم م یستادا یانوشک یگلستان روبرو یخداحافظ 
 .یدهمه ساکت

 .یریم یکه دار  یگیرهلبخند زد و گفت: منم دلم م کیانوش

 .یاییدشما م یاییمزود به زود ما م یگهگفت: حاال د  گلستان

 گلستان.. مراقب خودت باش  همینطوره
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 یرو یشهخدا م یچشم بست و لبخند زد. سپهر گفت: محض رضا گلستان 
 یمنپک  یمباهات حرف بزن  یمبتون  یریبگ  یلموبا  یهو    یننداز  ینما پنج نفر رو زم

 ی؟از دلتنگ 

داشته باشد.  یلموبا یخواستدلش م یگر خنده اش گرفت. حاال د گلستان
با آنها در تماس باشد. گفت:  یخواستداشت که دلش م یدور یحاال آدمها

 .یدکن  یوشماره ام رو س یزنمخودم زنگ م

 دست زدند.  یتبا رضا همه

سخت بود. اما برگشت. برگشت سر روال مغمول  یشبرا یراز به ش بازگشت
شد. مادر و پدرش هم  یشگاهشنما یبرگزار ی. مشغول کار کردن برایزندگ 

مثل قبل شد انگار نه انگار ده روز تهران   یز زود همه چ  یلیسرگرم کار شدند. خ
 یزیچ اینکهبودند. همه تنها سر به کار خود بودند. آخر هفته گلستان بدون 

انداخت. شماره  یشکارت رو یمو س یدخر  یلموبا یدبه مادر و پدرش بگو
ت را وارد کرد، شماره مادر و پدر و همه که در دفتر تلفنش داش  ییها یلموبا
. یزدرا که گرفت قلبش تند م یانوشاز عمه اش. شماره ک یر ها به غ یتهران 
بود. گلستان مکث کرد.  یجد  یکه کم  یچیدپ  یگوش  یتو یانوشگرم ک  یصدا
بعد از برگشت   ییو تنها  یدلتنگ   یبود برا  یانگار تلنگر   یانوشک  یصدا  یدنشن

 یزندحرف نم یکس  یدکه د  یانوشنشست. ک یشصدا ی. بغض تویرازبه ش
را نگاه کرد و با   یلشماره موبا  یشمکث کرد پ  یخواست قطع کند اما لحظه ا

 یی؟گفت: گلستان تو  یآرام

 .یانوشآرامش گفت: سالم ک یهگر   یانم گلستان
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 یکنی؟م یها گر شده گلستان؟ چر  یبود: چ  یدهرا چسب ینگران گوش کیانوش 

 ... یستن چیزی

 و گفت: دلم تنگ شده. یداش را باال کش بینی

نشست.   یشگلو  یهم بغض تو  یانوششد. ک  یدتر اش شد  یهجمله گر   ینبا ا  و
پنهان نمانده بود. دوباره به سکوت و  یکس یداش از د یمدت کالفگ  ینا

د و حاال گلستان بو  یصدا  یدن. منتظر شنیزدسر م  یبرگشته بود و گاه   ییتنها
 گریهسرش خراب شده بود. آهسته گفت:   یرو یااش انگار دن یهگر   یبا صدا

. ییما یشچند ساعت بعد پ یاراده کن یستیمنکن دختر خوب. ما دور ن
 یرم؟بگ یتبرات بل یخوایم

بچه ها چطورن؟ بابابزرگ؟ عمو؟  ید؟: خوبید. پرسیهگر   یانم یدخند گلستان
 زن عمو؟

چطوره؟ زن   یدخوب هستن اما همه دلشون تنگ شده براتون. عمو مج  همه
 ینا؟عمو م

 مشغول کارشون. خوبن

 یی؟: تنهایدپرس یدبا ترد یانوشغروب پنج شنبه بود. ک دم

 .یمبا هم غذا نخورد  یشتر دو سه بار ب  یمبرگشت  یسر کارن. از وقت   ینا. مامان اآره

 نبودن. یشلوغ شده چند روز سرشون

 یکنید؟چه م شماها
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نزده و حال به هم  یشاش، جز ر یحرف زد جز دلتنگ  یاز هر در کیانوش 
 یکاست.    یانوشهمان ک  یناش. انگار نه انگار ا  ییاش. سکوت و تنها  یختهر

شماره  ینبا هم حرف زدند و گلستان حالش بهتر شد. گفت: خب ا یساعت 
 .یزنمحاال باز بهشون زنگ م یدی؟هم ممنه. به بچه ها 

 گلستان جان. مراقب خودت باش.  باشه

داشت. نگاه   یتازگ   یش. برایدرا شن  یلشموبا  یجمس  یموقع خواب صدا  شب
 یساده برا یارتباط  یلهوس ینرا باز کرد: هم یجاست. مس یانوشاز ک یدکرد د

به داشتن  یداد یترا باز کرده. چه خوب باالخره رضا یدنمن راه نفس کش
 باز گمت کردم. یکردم. احساس میلموبا

. یدرا خر  یل. خوب شد موبایگفتچشمش چرخ خورد. راست م یتو اشک
 خوب باشه داشتنش. ینقدر ا یکردمجواب داد: خودم هم فکر نم

بذار.  همراهت رو روشن ینترنتداد: ا یامدوباره پ یانوشمکث ک یاز کم پس
االن  یدرست کردم که بچه ها هم هستن. اگر خواست  یگروه واتس اپ یه

 حالت رو بپرسن. یخوانهستن و م ینآنال

به  یشد. گروه واتس اپ یر به سمتش سراز یامهاپ یلشد و س ینآنال گلستان
بودند.  یارشو ک یماساخته شده بود و همه به جز س یراز نام بوستان تهران ش

. همه دلتنگش بودند و او هم دلتنگ همه. بچه ها تندیخسرش ر یپنج نفر 
 سو سر به سرش گذاشتند. بعد خواستند عک یدندتک تک حالش را پرس

 یو از خودش در لباس خواب خرس  یدهمان لحظه اش را بفرستد. گلستان خند
اش عکس گرفت و فرستاد. آنها هم تک تک عکس فرستادند. سپهر  یصورت 
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 یاناکافه بود. ک  یبودند. سارا با دوستانش تو یانوشبا هم خانه ک یانوشو ک 
 القول عکس فرستاده بودند. و همه متفق ینبا خان بابا و نسر  یونو کتا

 شده یدار داد صبح زود ب یح. گلستان توضیخوابیکه زود م  یتو مرغ  یگفتندم
. همه قول یشگاهنما یکارها یهفت کارگاه باشد برا یدو فردا صبح هم با

 عکس بگذارد. یشآنجا از روزانه ها یدگرفتند لحظه به لحظه با

 . ممنونم.یانوشک  یداد: چه خوب کرد یامپ یخصوص یانوشک  به

 گلستان جان.  یممنونم. خوب بخواب  من

صبحانه نداشت اما  به یلیروز بعد حالش خوب بود. هر چند هنوز م صبح
را برداشت تا به کارگاه برود. آژانس که  یلشخورد و وسا یکیقهوه و تکه ک

را درآورد تا گروه بوستان را چک کند.  یلشموبا یار اخت یسوار شد و ب  یدرس
 یچا  یدهفت صبح روز جمعه بود. به کارگاه که رس  یکهمه خواب بودند. نزد

 یرشنشود. ز  یش را درآورد تا رنگ شرت یگذاشت. ت   یآرام  یقیدم کرد و موس
 یر بود. شلوارکش را که تا ز یدهرنگ پوش ینخود یحلقه ا ینبلوز آست یک 

را بست و مشغول شد.  یشبندش. پیپا کرد، آزاد و مشک  یرسیدزانوانش م
خنده اش   خودشدلش را لرزاند. از    یلموبا  یامپ  ینگ د  یکه گذشت صدا  یکم

 یدار؟ب یخوابه ک  یداده بود ک  یامگروه پ  یرا برداشت. سارا تو یگرفت. گوش
 یزمون. سارا نوشت: دختر سحرخیدارنشست و نوشت: من که ب ینزم یرو

 ! یع . خودت با کارگاهت سر یشد قرار بود از کارگاه عکس بذار یبه به. چ 

 یاز کارگاه و شلوغ  یدور و باال گرفت تا بخش یرا کم ین. دوربیدخند گلستان
و خودش مشخص شوند. لبخند زد و عکس گرفت. عکس را گذاشت و   ینزم
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قلب فرستاد و نوشت: المصب دلم تنگ شد.  یشبعد سارا برا یهچند ثان 
شما  یا یمما تهران بود یانوشت: کاش  یار اخت یلبخندش رنگ غم گرفت. ب 

 . شیراز

بود.  یرهسراپا چشم شده بود و به عکس گلستان خ یانوشآن طرف ک از 
را پشت سر جمع کرده بود. فرق  یشنشسته بود. موها ینزم یلستان روگ

 یوسط باز کرده بود و چند طره کنار صورتش افتاده بود. گوشه گونه اش رنگ 
رنگ و  ی،پراکنده نقاش یل. با وسایدد یچا یوانل یک  ینزم یشده بود. رو

 یانوشدرخشان بود. ک یاهشآب و... چشمانش س یوانقلمو و دستمال و ل
 لبخند زد. 

درباره کارگاه و  یکی یکیدادن بچه ها شروع شد.  یامدو ساعت بعد پ یکی
. گلستان یدادندبودند نظر م یدهو خالصه هر چه د یچا یوانو ل یگونه رنگ 

 یشانتا هم استراحت کند هم جواب بچه ها را بدهد. برا یددست از کار کش
حاال؟ و بعد  یدنوشت خب خودتون کجا هست یکهوو تشکر.  یفرستادخنده م

 خواب مونده؟ یانوشنوشت ک

خانم  یجواب داد: خواب نموندم. خوب  یانوشمکث ک یهاز چند ثان پس
 .یفرستاد یاول صبح  یچه عکس خوشرنگ  یز؟سحرخ

 یا یدشد یدار نفر ب ینآخر  ی؟لبخند زد و نوشت: خوبم. شما چطور گلستان
 ید؟اومد ینجانفر ا ینآخر 

. سپهر کنارش نشسته بود لبخند زد و گفت: زهرمار آخه. بعد یدخند  کیانوش
 . یدیدماز دو هفته ما خنده شما رو د
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همون کله سحر  یشونا یر گل کرد و جواب گلستان را داد: نخ  یطنتشش سپهر  
کوآال هستن  ید. اما تا جواب بده طول کشیدبود و عکس رو هم د یدار ب
 .یشونا

 یم؟ناباور به جواب سپهر نگاه کرد و گفت: داشت کیانوش

منه. بچه منتظرت بوده  یز و گفت: شرمنده گلستان هم عز  یدخند سپهر 
 بابا. یگهبگه د یچطور

عکس   یانوشرا فرستادند. سپهر هم با ک  یشان. بچه ها عکسهایدخند  گلستان
 گفت و نوشت: بچه ها من عادت  یزیگرفت و گذاشت. گلستان به هر کدام چ

 .یامعصر م یرمندارم همه کارهام مونده. م یهاچت باز ینبه ا

صدا داد.  ینگ د یلشچهار عصر موبا یک ناهار بخورد کار کرد. نزد ینکها بدون
 ی؟بود: ناهار خورد یدهبود. پرس یانوشک

جواب داد: اگر  یانوش. کیخورم. گفت نه. میکرداحساس ضعف م گلستان
 ر بخرم.برات ناها یاممجبورم پاشم ب ینخور

و  یبه تنها دلخوش یلتبد یانوشاش با ک یو خصوص یگروه   یهایباز چت
صبح ها به همه سالم کند عکس بخواهد عکس  ینکهعادت روزانه اش شد. ا

را جدا بپرسد.  یانوشحال ک ینکه. ایکندبفرستد و بداند کجا هستند و چه م
عکس بخواهد عکس  یکند؟حاال چه م ینکهنگرانش شود. از کار بپرسد. ا

 یشههم یانوشو ک یداری؟بپرسد ب یخوابیوقت ب یا یدبگو یر شب بخ رستدبف
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 یاز همه بودن و داشتن عادت کرده بود. ن  ینباشد حاضر باشد. به ا  یدار باشد، ب 
 داشت. 

از پا انداختش. شب که به تخت رفت  یو سرماخوردگ  یروز بعد خستگ  چند
جان خودش را  یسحر ب  یکیاما نزدفقط سردرد داشت و بدنش کوفته بود. 

 یکند. وقت   یدارشانبه اتاق مادر و پدرش رسانده بود و فقط توانسته بود ب
بود   تهدرجه گذش  40آمده بود از حال رفته بود. تبش از    ییناز تخت پا  یدمج

 یکیرسانده بودند. نزد یمارستاناو را به ب یعوحشت زده سر  یناو م یدو مج
 یی،بدغذا یش،باران روز پ یر ز یرو یادهردند. پاش ک یسحر بود که بستر

. گفته یهکار خودش را کرده بود. دکتر گفته بود ذات الر   یو کم خواب  یخستگ 
از کار افتاده اند  انگار  یدسف یاست و گلبولها یینبدنش پا یمنیا یستمبود س

 یزیاز هر چ یشآمد و دکتر ب یکرده اند. نفسش سخت باال م  یداو کاهش پ
آسم بود. بعد از حمله اول که حدود هفت صبح  یاحتمال یمله هانگران ح

بردندش. به هوش نبود. با آرام بخش ها به  یو یس یبه آ  یمداشت مستق
 نشود.  یک تحر  یشها یهخواب برده بودنش تا ر

 یب   یانوشک  یامهایبچه ها در گروه و پ  یامهایو پ  یدبه نه صبح که رس  ساعت
شده  یک به گلستان نزد یهاز بق یشتر جواب ماند، همه نگران شدند. سارا که ب

گلستان   یلکرد. گفت چند بار با موبا  یزنگ زد و اظهار نگران  یانوشبود به ک
 یا تماس ها را ب یهمه بخوابد  ینتماس گرفته و سابقه نداشته گلستان ا

 زنگ بزنند؟ یدمج بود به یدهدارد؟ پرس یبود او خبر  یدهجواب بگذارد. پرس
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 ینشده. در آخر  یزیحتما چ یدانستاز سارا حالش خرابتر بود. م کیانوش 
سرزنشش کرده  یانوششب گذشته گلستان گفته بود سردرد دارد. ک یگفتگو

و بخوابد.  یردباران. گفته بود خودش را گرم بگ یر ز یرو یادهبود به خاطر پ
 یدگفت خودش با مج به سارا یانوشخواسته بود مراقب خودش باشد. ک

قلبش تند  یرا گرفت از نگران  یشعمو یلشماره موبا ی. وقت یگیردتماس م
کرد.  یالو گفت و سالم کرد دلش را خال یوقت  یدگرفته مج ی. صدایزدم
: چه خبر عمو جان؟ با یدراست رفت سر اصل موضوع و پرس یک یانوشک

 شماست؟ یش. پیدهجواب نم یدیمم یامبچه ها هر چقدر به گلستان پ

 جان. یانوشک  یستمکث کرد و با بغض گفت: گلستان حالش خوب ن مجید

 شده عمو. چی

است قلب  یو یس یگفت در آ  یکرد ماجرا را. وقت  یفتعر  یشبرا مجید
 یدعمو؟ مج یدالزم دار یزی: چید. پرسیلرزیدم یشفشرده شد. صدا یانوشک

 جان. یانوشآهسته با غم گفته بود نه... ممنونم ک

 یخواهدپرواز م یننگفت به محض قطع کردن تلفن با اول یدبه مج کیانوش
 یمارستانشده و در ب  یمار بچه ها نوشت گلستان ب  یبرود. در گروه برا  یراز به ش
داشت. سپهر ن یشروع شد و او حرف تازه ا یکی یکیاست. تلفن ها  یبستر 

 .یرازش یرمکه تماس گرفت گفت: سپهر شرکت دست تو. من دارم م

 ی. ما رو ب یبگ  یهفقط کاف یکنهم یحضور من کمک  ی.اگر فکر کردیانوشک  برو
 خبر نذار.
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 یدرس  یراز به ش  ینشسته بود. وقت   یماهواپ  یصندل  یرو  یانوشساعت بعد ک  دو 
 ی تماس گرفت. اول جواب نداد. سرگردان تو یدظهر بود. با مج یک یکنزد

جواب داد: سالم زن عمو  ینافرودگاه مانده بود. دوباره تماس گرفت که م
 ید؟خوب

 یانوشگرفته بود دوباره بغضش شکست و گفت: ک  یشصدا یهکه از گر   مینا
 .یرهگلستانم... گلستانم داره از دستم م

زن  یهچه حرف ینا فرو کرد و گفت: یشموها یدست تو یشانپر  کیانوش
 یمارستانید؟شما؟ کدوم ب ییدعمو. کجا

سرش  یتو یشپ یقهچند دق یایکد اح  یحواس بود و فقط صدا یکه ب   مینا
گفت باشه زن عمو. و قطع   یانوش. کیبهشتیمارد یمارستانگفت ب  یپیچیدم

چطور   یدرساند. خودش هم نفهم  یمارستانخودش را به ب  ینماش  ینکرد. با اول
 تظار ان یصندل یرو یانو گر  یشانکه پر   یناو م یدمج یجلو یوقت اما  یدهرس

و  ینابود. م یشگلو یبغض تو یستادنشسته بودند ا یو یس یپشت در آ 
حرف  یبه خودش آمد و بلند شد و ب  ید. مجیکردندبا بهت نگاهش م یدمج

نتونستم   یانوش؟ک  یکنیچه م  ینجاسالم کرد و گفت: ا  ینارا بغل کرد. م  یانوشک
 اشکهایش یدچطوره؟ مج یدو پرس یشبمونم تهرون زن عمو. رو کرد به عمو

 یتونیمنم یکار  یچکردنش. ه  یادوباره روان شد و گفت: تا دم مرگ رفت. اح
 .یممنتظر بمون ینکهجز ا یمبکن

با اشک  ینا: دکترش کجاست؟ میدکرد و پرس  یشموها یتو یدست  کیانوش
 .یرونب یادب یمگفت: منتظر 
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 ی؟: به خان بابا که نگفت یدبرد و پرس یرا به سمت صندل یانوشک  جیدم 

 به بابا و مامان هم نگفتم.  یدوننعمو فقط بچه ها م نه

موقع ها تنها  ینجور ا یشه. ما همیاومد یعمو. چه خوب کرد یکرد  خوب
 .یستیمتنها ن  یاست خوبه که هست   یشهبار اما انگار سخت تر از هم  ین. ایمبود

عمو معلومه تنها  یهچه حرف ینزد و گفت: ا یدشانه مج یرو یدست  کیانوش
 . یستینن

وقت  یشگاهشنما یبرا یلیاواخر خ ینآهسته ادامه داد: گلستان ا بعد
 یشدر پ  یضیمر   یه  یدونستم. میخوابید. کم میخورد. درست غذا نمیگذاشتم

 داره. چند بار بهش گفتم خواهش کردم... 

 یلیخ  یماز تهران برگشت  یبراش. ما از وقت   یرمبم  یگفت: الهو سوز    یهباگر   مینا
 .یمبهش برس یمو اصال نتونست یمکار بود  یر درگ

 سرزنش گفت: بله... تنها بود گلستان.  یبا کم کیانوش

 .یمبود یر درگ یلیمدت خ ین. ایانوشک  یشمگفت: ورشکسته دارم م  مجید

 عمو؟ یمگیدبه ما ن یزینگاه کرد. چطور؟ چرا چ یدبا تعجب به مج کیانوش

اعتماد نابهجا دودمان مون رو به باد داده. به گلستان  یهبگم پسرم.  چی
 کرد.  یتکه نگران نشه. اما باز هم نبودنمون بچه ام رو اذ  یمنگفت

گلستان   یدعمو بذار یکنیمرا فشرد و گفت: حلش م یشدست عمو کیانوش
 .میسمیخوب شه خودم کنارتون وا
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آمد و آنها هر سه از  یرونب یو یس ینگاهش کرد. دکتر از آ  یبا قدردان  مجید 
 یشها  یهشده. گفت ر  یفداد بدن گلستان چقدر ضع  یح. دکتر توضیدندجا پر 

از   یمی. نیستآسم ساده ن  یک  یگر از قبل وضعش خراب تر است و موضوع د
 یح. توضودب ییناپ یار بدنش بس یمنیا یستماز کار افتاده بود. س یشها یهر

 ینادر جواب م یمنتظر جوابشان باشند. و وقت  یدنوشته که با یشاتیداد آزما
 گفت: سرطان خون.   یشاتیکه چه آزما

 یالمخ یخواهمکم است فقط م  یلیسه شل شدند. دکتر گفت احتمالش خ هر 
به سرطان خون ندارد.  یربط  یدشسف یراحت شود که از کار افتادن گلبولها

 .یرویمم یگر بعد سراغ احتماالت د

 ی؟گفت: چه احتماالت   یلرزان  یبا صدا مجید

 یخون   یماریب  یااندازد.    یرا از کار م  یمنیبدن که ا  یعصب  یستمشدن س  ضعیف
نگهش  یهوشبهتون بگم. االن ب یشهابا جواب آزما یدبذار یدونم. نمیگرید

 یهوشرو ب یندهساعت آ  24نشه.  یک حر تا تحرک نداشته باشه و ت یمداشت
 یشها. نمینجا ید. شما هم به نظرم نمونیشهم یچ  ینیمتا بب یداریمنگهش م

عفونت  یا یروسهر و ینکهاحتمال ا یتوضع ینبه خصوص با ا ینیدشبب
 نداره بدنش. یدفاع  یچهست. ه یارهوارد بدنش شه و از پا درش ب یگرید

زنگ خورد. سپهر   یانوشک  یشدند. گوش  حرف پراکنده  یکه رفت هر سه ب   دکتر 
 یفاصله گرفت و جواب داد. بعد از سالم سکوت کرد. صدا  یدو مج  ینابود. از م

 یانوش؟شده ک ی: چ یدپرس یده. سپهر نگران و ترسیرفتم یدو مج ینام یهگر 

 کنم؟  یکار سپهر. چ یستاست. حالش خوب ن یو یس ی... تو آ گلستان
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 شده؟ ی. چ یشهباش مثل هم ی. قویکمک رفت   ی. تو برایانوشباش ک آروم 

سکوت برقرار شد. سپهر  یهدکتر را به سپهر گفت. چند ثان یحاتتوض کیانوش
. نگران نباش. فقط ینکه عال  یشناسم. چند تا دکتر میرازمگفت: شب نشده ش

 محکم باش.

ده نبود. آم یگریمحکم باشد. چاره د یدبا یدتماس را که قطع کرد د کیانوش
به  ینددهد. راه نشان دهد. کار کند. نه که بنش یبود کمک حال باشد. دلدار

 یک قهوه و ک  یشانشاپ برد و برا  یرا به کاف   یشبغض و اشک. عمو و زن عمو
 یرا راض یداستراحت کند. مج یکرد به خانه برود و کم  یرا راض یناگرفت. م

 یو یس یپشت در آ بخوابد. خودش  یبرود و کم یمارستانکرد به نمازخانه ب
 . یاال: پاشو دختر. یگفتو م یزددلش با گلستان حرف م ینشست. تو

 یدنشاز د ید. مجیستادا یشهنوز هشت نشده بود که سپهر روبرو ساعت
. یدهم یدام یلیخ یناخوشحال شد و گفت: شما دو نفر بودنتون به من و م

 . ینجاییدبفهمه ا یشهخوشحال م یلیگلستان خ  یدونمم

که از تهران هماهنگ کرده بود   یکرد و با دکتر   یخالصه ا یاحوالپرس سپهر 
 یها یمهتا ن یپزشک  یسیونساعت بعد دکتر آنجا بود. کم یک تماس گرفت. 

. احتمال سرطان خون یدها هم همان موقع رس یششب ادامه داشت. آزما
 یالتتعط یبود که برا یکه سپهر اورده بود پروفسور یرفت. پزشک  یناز ب
و قطع تب بود. بعد از  یهصبر کردن تا بهبود ذات الر  یشنهادشبود. پ یراز ش

 یهر یمصرف کرد. اما برا یدوره ا یداروها یاخون را عوض کرد  یشدآن م
 انجام داد. یشدنم یکار  یگر د
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را فرستاد خانه.  یناو م یدسپهر و مج یانوشحال همه را خوب کرد. ک نتیجه 
برود که پر از   یبدون گلستان به خانه ا  یخواستنم  یتوانستخودش ماند. نم

 ... یزشاش م ینشانه او بود اتاق او بود صندل

سرش   یانوشآمد. ک  یانوشاز شش صبح گذشته بود که پرستار سراغ ک  ساعت
 دارشیهم گذاشته بود. پرستار مهربان ب  یداده بود و چشم رو  یهتک  یوار را به د

. یدبه هوش اومده. فکر کنم بهتره کنارش باش  یمارتونجم، ب  یکرد و گفت: آقا
 .یدو ماسک بزن یدحتما گان بپوش

 یداش دود شد. گان و ماسک پوش  یو خوابالودگ   ی. خستگ یداز جا پر   کیانوش
 یر ز یفو نح یفشد. گلستان کوچک و ظر  یو یس یآ  یا یشهو وارد اتاق ش

 یژنرا فشار داد. اکس یشبود. بغض گلو یدهکشمختلف دراز  یدستگاه ها
داشت. تختش  یوصل داشت. دو سرم به دو دوستش بود. و سنسور قلب

کرده بود با فاصله   یدبود تا راحت تر نفس بکشد. پرستار تاک یز خ یمحالت ن
 زد: گلستان... گلستان...   یشو آرام صدا  یستادبا فاصله ا  یانوشبدون لمس. ک

چهره را از  یتوانسترا باز کرد. در آن حال نم یشپلکها خسته و آرام گلستان
مانده بود.   یرهخ  یانوشدهد. گنگ به ک  یصلباس گان تشخ  یپشت ماسک تو

 .یارمماسکم رو درب ید. نبایانوش. آهسته گفت: منم کیدفهم یانوشک

هم. آمد  یانوش. کیدخند یشبا دقت نگاهش کرد. چشمها یکم گلستان
دست تکان داد و گفت: اصال دست   یانوش. کیدبگو  یزیماسک را بردارد تا چ

 شه. یکهات تحر  یهر ید. نبایبه ماسکت نزن. تالش هم نکن حرف بزن 
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قلبش گذاشت و گفت:  یدست رو یانوشنگاهش کرد. ک یبا مهربان  گلستان 
 زود خوب شو گلستان. زود.

. ینجامبغضش را خورد و گفت: من ا یانوشرا فشار داد. ک یشپلکها گلستان
نباش. فقط استراحت کن و زود خوب شو. بچه ها همه نگرانت   یچینگران ه

 . مامان و بابات رو برده خونه استراحت.ینجاستهستن. سپهر هم ا

را  یشپلکها یگلستان باز شد. چقدر خوب بود آنها آنجا بودند. خستگ   قلب
شد:  یکشنزد یکم  یانوشرم کگ  یمقاومت کند صدا یخواستکرد. م  ینسنگ

 . بخواب.یزمبخواب عز 

 ینهنبود اما س یجگلستان تا شب ادامه داشت. شب گ  یو خوابالودگ  گیچی
و  یناخس خس داشت. م یو تب داشت. هر نفسش صدا یکرداش درد م

خوشحال بودند به هوش است. اما همه نگران تب بودند. دو روز  یدمج
برود. تب که قطع شد به بخش منتقل گلستان   یفگذشت تا تب از بدن ضع

اش   یکه به اتاق خصوص  یبود. اما شب  یمارستانمدت در ب  امتم  یانوششد. ک
منتقل شد گلستان از او خواهش کرد به خانه برود و بخوابد. از او خواست به 

عکس بفرستد.   یشاتاق خوابش برود و آنجا استراحت کند و صبح روز بعد برا
کنار تخت   یانوشاز خودش و ک یهمه بروند خانه سپهر عکس ینکهقبل از ا

 یتازه اومدگروه گذاشت. به گلستان گفت: درسته  یگرفت و تو ستانگل
بده ما نگران   یامیپ  یه  ینبب  یامیپ  یه  یکنار دستته هر از گاه   یلبخش اما موبا

 .یمنش
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امانش   ینههفته به همه شان سخت گذشت. به گلستان سخت تر. درد س  یک  
هر نفسش درد  یداری. و در بیخوابیدبود. با مسکن و خواب آور م یدهرا بر 

رفت تا مشکل  یدبه کمک مج یمارستانکنار سر زدن به ب یانوشداشت. ک
نزول  یحرفها بود. کل ینخراب تر از ا یدکارش را برطرف کند اما وضع مج

 پس فرستاده شده بود. بارش مانده بود در گمرک.  یشکرده بود. جنسها

استراحت داشت.   یبرا  یداز هشت روز گلستان مرخص شد. اما دستور اک  بعد
اختالالت   یکه برا  ییضطراب. داروهاازکار و ا  یدکتر سفارش به سفر کرد. دور

 یدوره درمان  ینبود. دکتر گفته بود ا ینسنگ یکردمصرف م یداش با یخون 
به هم  ایشدر آرامش کامل و استراحت انجام شود. گفته بود هورمونه یدبا
 یشخشم و اضطراب ممکن بود برا یحوصلگی،و ب ی. سردرد و خستگ یریزدم
رنگ هم  یوضعش را بدتر کند. بو یطیمح ی. ممکن بود محرکهایایدب یشپ
دور باشد. همه  یاز نقاش یکرد مدت   یه. دکتر توصیکردم یکاش را تحر  یهر
بودن  تریداشت و آن هشت روز بس یشها یهکه در ر  یبه اضافه درد ینهاا

کرده بود. به خانه که برگشتند همه خوشحال بودند   ینشغمگ یمارستاندر ب
. اما یرنددرست کرد تا جشن بگ  یکوچک   یک ک  یناحوصله بود. م  یستان ب اما گل

است. به خصوص که با خودش  یگلستان تصنع  یلبخندها یفهمیدندهمه م
 .ییماند و تنهایبه تهران برگردند و او م یدبا یانوشسپهر و ک یکردفکر م

با داد گلستان را  یشنهادپ یدزود به اتاقش رفت تا بخوابد. سپهر به مج شب
آلوده تهران  یمخالفت کرد و گفت هوا یانوشخود به تهران ببرند. اما ک

تهرانه هم خان   یک باغ لواسون. هم نزد  یبریمش. سپهر گفت: میکندم  یتشاذ
قشنگه. خودمون  یعتشهم هست طب ییز دوست داره. پا یلیبابا اونجا رو خ
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اگر الزم   یمبرگرد  و  یمو روزانه بر   یمهم اصال بمون  یمتند تند سر بزن  یتونیمهم م 
جون  ینسارا هم بتونه بره. نسر  یدشا یهم عاشق اونجاست. حت  یاناباشه. ک

همه خوبه. دور و بر گلستان هم شلوغه. ما هم حواسمون  ی. برایتونههم م
 بهش هست.

. یرممن چقدر درگ  یدونهم  یانوشگفت: ک  یدنگاه کرد. مج  یدبه مج  یسوال  بعد
 رو ترک کنم فعال. یراز ش یتونماصال نم

 .یبریمشمن و سپهر م یدگفت: شما بمون  کیانوش

 .یممراقبش یدمکرد: قول م  مکث

 مطمئنم.  میدونم

 همراهش؟ یریتو م ینا؟م یهگفت: نظر تو چ  ینارو به م بعد

 تنها بذارم برم باغ لواسان؟ یتوضع ینا یرو تو تو

تا  یناو م یدو سپهر برود تهران و مج یانوششد گلستان با ک ینبر ا تصمیم
ماجرا را به گلستان گفتند،   ی. صبح روز بعد وقت یرازحل شدن مشکل بمانند ش

را انجام   یش. خوشحال شد. از پدرش خواست زودتر کارهایدچهره اش درخش
 . یایددهد و ب

گفت:   یطنتکردند، سپهر با ش  یخداحافظ  یدو مج ینااز م یفرودگاه وقت  توی
 !یخوشگذرون  یبه سو یشپ

زحمت  یلیده روز خ ینسپهر را فشرد و گفت: ا یبا محبت بازو گلستان
 ... من واقعا ازتون ممنونم.یدیدکش
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برق زد. سپهر لبخند زد و گفت:   یانوشنگاه کرد. با مهر. چشمان ک  یانوشک  به 
 یلی. تو خیضمبد مر   یلینشم که خ  یض. فقط دعا کن من مر یلیمفام  یناسالمت 

 بابا. یصبور

 لبخند زد و گفت خدا نکنه. گلستان

 یکه نشستند گلستان خسته از همان جنب و جوش کم برا یهاصندل روی
را بست و سرش را به  یشجمع کردن چمدان و رفتن به فرودگاه، چشمها

 یآرام سر گلستان را خم کرد رو یانوشداد. چند لحظه بعد ک یهتک یصندل
. چقدر یدکش  یقاو گذاشت و نفس عمسر    یشانه اش. خودش هم سرش را رو

دور از من باشد.   یگذارمنم  یگر دلش گفت د  ی. تویبردرا با خود م  اوخوب بود  
 روز. یک  یحت 

 یدانستخوشحال بود و م یشانهر دو یآن دو لبخند زد. برا یدنبا د سپهر 
 .یرندجشن بگ یدبا یبه زود

فتند. به وضوح همه بچه ها فرودگاه به استقبالشان ر  یدندتهران که رس به
فرودگاه را   یجانو ه یگلستان الغر شده. سپهر آرامشان کرد که با شاد  یدندد

از  یاول بگم مثل اون دفعه خبر  ینسرشان گذاشته بودند و گفت: هم یرو
که  دیم. ما گلستان رو آور یستور و اون ور رفتن ن ینو ا یداریشب ب

 خونه که خسته شده. یمبر  یفتیدراه ب یاالاستراحت کنه پس 

به آغوشش   یو موافقت کردند. عمو و زن عمو و خان بابا به گرم  یدندخند  همه
مبل سالن  یچمدانش را باز کند، رو یاز آنکه حت  یش. گلستان پیدندکش
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را صدا زد که با پدرش   یانوشرختخوابش را مرتب کرد و ک  یاناخوابش برد. ک 
 ابش برده.مبل خو ی... گلستان رویانوش: کیزدحرف م

 قابلمه برداشت و گفت: شام نخورد بچه که. یسرش را از رو نسرین

مبل و خوابش برده. سارا  یگلستان فرو رفته تو  یدو د یدسرک کش کیانوش
سرش را تکان داد. سارا دست  یانوشکند برود اتاق؟ ک  یدارشاشاره کرد که ب

خسته تر از زد. اما گلستان  یشصدا یشانه گلستان گذاشت و چند بار یرو
برد. همه   شدسته مبل و باز خواب  یشود. سرش را خم کرد رو  یدار آن بود که ب

پا و بلندش کرد.  یر آهسته دست انداخت دور شانه و ز یانوشلبخند زدند. ک
بگذاردش.   ینزم  یخواستسرش. دلش نم  یتو  یچیدپ  یمشو مال  یرینعطر ش
 یاش و عطرش تو  ینهکه گلستان سر گذاشته بر س  ینطور هم  یخواستدلش م

 یتا صبح شود. اما آرام گذاشتش رو یندبنش یشودوجودش پخش م
 و چراغ را خاموش کرد. یدکش  یشو پتو را رو رختخواب

به گلستان سر زد. صبح روز بعد گلستان  یرا همان جا ماند و چند بار شب
صبحانه سارا اعالم کرد مادرش خبر داده تا آخر هفته  یز سرحال تر بود. سر م

و  یما. همه ناباور نگاهش کردند. سارا شانه انداخت و گفت: سیگردندمبر 
. یانم ینهم یو برگردن. برا یرنزودتر مراسمشون رو بگ یخوانم یارشک

 .یدآماده جشن باش یگهده روز د یمامان گفت بگم برا

انداخت.   یر نگفت. سرش را ز  یزی. چیدنام عمه اش لرز  یدنگلستان با شن  دل
با عمه اش روبرو شود. خان بابا  یخواست. نمیرازدد شدلش خواست برگر 

 کنارش نشست و گفت: گلستان بابا...
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 سر بلند کرد و با لبخند گفت: جانم خان بابا. گلستان 

 یکس  یا یکن  یکار  یستیمجبور ن ی. دوست نداشته باشیانباش یزیچ نگران
 .ینیرو بب

 ینهمه با نگاهشان هم  . انگار یدندمنظور خان بابا را. همه فهم  یدفهم  گلستان
 را صاف کرد و گفت: ممنونم خان بابا. یش. گلستان گلویندبگو یخواستندرا م

بعد   یقهبه اتاق رفت. چند دق  یشاش را خورد و به بهانه خوردن داروها  چای
کنار تخت   ینزم یبه در اتاقش وارد شد.  گلستان رو یبا ضربه ا یانوشک
که به جان اش افتاده   یلبخند زد تا نگران  یانوشک  یدننشسته بود. با د یاناک

 یدونیگفت: م  منشست. آرا ینزم یهم کنارش رو یانوشبود را پنهان کند. ک
 تهران؟ یمچرا اومد

 .هوم

 یف. کوچک و ظر یرفتضعف م  یشبرگشت سمت گلستان. دلش برا  کیانوش
 ینکها  یبود. آهسته گفت: برا  را بغل کرده  یشمثل پروانه نشسته بود و زانوها

از کار و  یمدت  ینکها ی. براینکن ییاحساس تنها یخوایم. میمدوستت دار
ر به یشت. بیاستراحت کن یشتر . بیبخند یشتر . تا بیمدور نگهت دار ینگران 

 . یخودت توجه کن

 .یترسممقدمه گفت: من م یلبخند زد. ب  گلستان

گلستان انداخت و او   یفظر  یفشرده شد. دست دور شانه ها یانوشک  قلب
 ساده است. یبداخالق  یه یتشرا به سمت خودش کشاند. چرا گلستان؟ نها
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 یشهساده داشته باشه. م  یبداخالق   یهعمه فقط    یاددارم. به نظر نم  یبد  حس 
 یراز؟برگردم ش

  ی؟ما باش یشپ نمیخوای

 اما... میخوام

 . خوبه؟ینهعمه تو رو بب یذارمنم من

 .یزنهشور م دلم

 یست. باور کن قرار نیمگلستان. ما همه گنارت  ینگران  یخود... بهیسسسس
. یرازمجبورم برت گردونم ش یکن ینگران  ینطور ا ی. اگر بخوایفتهب یاتفاق 

 یشه؟م یچ  یدونیم

 جی؟

راه برم نفس بکشم کار   یتونمگلستان. نم  یادازم برنم  یکار  یگهد  ینجاا  اونوقت
 کنم.  یگ نگرانت باشم و زند  یتونمکنم... نم

چقدر  یدبگو یخواستفشار داد. دلش م یانوشک  ینهس یسرش را تو گلستان
سرش را   یانوشدور شود. ک یخواهدنم  یدبگو یخواستدوستش دارد. دلش م

هر وقت دلت بخواد  یته تغار ینسر گلستان گذاشت و گفت: بب یرو
 نباش. باشه؟ بهش فکر نکن. یزیخونه. هر وقت. نگران چ یگردیبرم

 یقینفس عم یانوشبود تکان داد. ک یانوشک  ینهس یسرش را که رو گلستان
کنارش نگه داشت. دوست داشت زمان  یو همانطور گلستان را تو یدکش
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گلستان داد و گفت: پاشو کوچولو  یبه بازو یمتوقف شود. اما فشار کوچک  
 جان. داروهات رو بخور و استراحت کن.

. یزدبود. دل خودش هم شور م یقرار آمد قلبش ب یرونز اتاق گلستان با وقتی
را  یصلح ساده و ناگهان  ینو ا یندآ  یعمه و شوهرش کوتاه نم یدانستم

خود  یلسر در موبا یبه سالن رفت بچه ها هر کدام گوشه ا ی. وقت یپذیرندنم
 و ودندنشسته ب یز . محمد و خان بابا پشت میزدندداشتند و آرام حرف م

 ید؟: خوابید. محمد پرسیگذاشتم یز م یها رو رو یداشت چا یننسر 

 . آره

 .یکنهمظطربش م ینقدر ا یدونستمنم یدگفت: ببخش  سارا

نداره باالخره که  یو گفت: اشکال یختسارا را به هم ر یموها کیانوش
. یفتهب یاتفاق  یست. قرار نیکنیمبزرگش م یم. ما خودمون هم داریفهمیدم

رفت. سارا با بغض گفت: به  یرونو از سالن ب یدکش یقیسپهر نفس عم
 .یکشمخاطرشون خجالت م

باباجان. تو و سپهر نور  یهچه حرف ینبابا بلند شد و سارا را بغل کرد: ا خان
 و حسابتون از مادر و پدرتون جداست.  یدچشم من هست

 . یمباش ینجاامشب همه ا ینها یشنهادمگفت: خب پ  کیانوش

بمونم  ینجاستکه گلستان ا  ینداره من مدت  یرو به پدرش گفت: اشکال بعد
 یشتون؟پ
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 یشپسرم شب پ  ینکهبهتر از ا  یصورتش شکفت. لبخند زد و گفت: چ  محمد 
 من باشه؟ معلومه که نه.

 . یمونیدم ینجارو به سارا گفت: پس تو و سپهر هم ا کیانوش

 .یخوابمو گلستان م یاناق کو گفت: من تو اتا یددستانش را به هم کوب سارا

ممنوعه  یداریگفت: شب ب  یرفتم یاطکه به سمت در ح  یدر حال کیانوش
 استراحت کنه. یدکه گلستان با  یدونیسارا. م

 قربان. چشم

هم کنار مادرش نشست و گفت:  یون. کتایمخندان گفت پاشو بر  کیانا
 .یکنهم یوونهتون ادم رو د ییقربونتون برم که عطر چا

. کنارش نشست و گفت: یکشدم یگار سپهر س یدکه شد د  یاطوارد ح کیانوش
 ی؟رو شروع کرد یگار باز س

 .یرازاومدم ش یکه داشتم م  ی. همون روزآره

 ر جست.و گفت: خدا رو شکر گلستان از خط یدکش  یقینفس عم کیانوش

. یگمم یچ  یدونیهم نجسته. خودت م ینگرانت کنم اما همچ  نمیخوام
. ما که یممراقبش باش یدبا یلیترک خورده است خ ینیگلستان االن مثل چ

آوردنش   یشنهاد. اون موقع که داشتم پینهسنگ  یتمونتهران مسوول  یمشآورد
مان و فکر نکردم. به برگشتن ما یماو س یارشک  یبه عروس یچه یدادمرو م

 ... اباب
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 نباش سپهر. نگران 

. مامان و بابا با من و سارا هم انگار دشمن یفهممنم  یانوش؟ک  یهچه دشمن  این
اون  ی؟. من به جهنم. سارا چ یکنیمما چه م یرنم یوقت  یگنهستن. اصال نم

 یکنن؟م ینطور داره. چرا با ما ا یاز به مادر و پدرش ن

. یهوقت نگفتن موضوع چ یچسپهر. خان بابا و بابا و مامان ه نمیدونم
رو دوباره برگردوند. کاش   یدچرا بدون حل موضوع خان بابا عمو مج  یدونمنم

 .یکردمشکل رو اول حل م

 کنه. هان؟  یبرگردن خان بابا کار یوقت  شاید

 .شاید

 .یناراحت باش ینمنب یقرف یشانه سپهر را فشرد و گفت: ه  کیانوش

نگاه کرد. گفت: حالت خوبه ها! خوب   یانوشلبخند زد. به برق چشمان ک  سپهر 
 .یکردیمباز اون اخالق گندت رو تحمل م یدشد گلستان اومد و اال با

گلستان هم بهت   یدونمم ی؟کن  یکار  یخوای. سپهر گفت: نمیدخند کیانوش
 قشنگه. یلیچشماش خ یکنهنگاهت م ی. وقت یستن یلم یب 

مراسم  ینسرخوش لبخند زد. گفت: زوده. بذار حالش بهتر شه. ا یانوشک
 .یمپشت سر بذار یرو به سالمت  یعروس

 .یرو دار یتشخوشحال دست زد و گفت: مبارکه پس ن سپهر 
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 یکار چ یسسسگفت: ه یکردکه به در نگاه م ینطور هل شد و هم کیانوش 
 !یفهمناالن همه م یکنیم

مراسم   یبخش ماجرا که بفهمن. به نظرم برا  ینفقط مونده ا  یدنکه فهم  همه
 اومد بهش بگو. یدمج ییکه دا  یعروس

تو و سارا و گلستان   ی. تا اطالع ثانویمبخواب  یمکار رو کنم. پاشو بر   ینهم  شاید
 . گفته باشم.یدخودم یشپ

 یهته  یبعد انگار همه فراموش کردند عمه قرار است برگردد. همه در تکاپو  روز 
. یچرخیدم یانم ینرفتن به باغ لواسان را داشتند. گلستان ا یبرا یلوسا

خوشحال به او  ین. نسر یزدم یشبه رو یلبخند یدر هر رفت و آمد یانوشک
 یانوشک  ینب  یعالقه ا  یه  یکنی. به محمد گفت: حس نمیکردو گلستان نگاه م

ه س ینمطمئنم. تو ا یکنم؟و گفت: حس نم یدو گلستان هست؟ محمد خند
کارش رو ول کنه بره سفر؟  یا ینجا؟شب بمونه ا یانوشک یدید یسال ک 

خان بابا هر دو را به خود آورد:   یلبخند زد و گفت خدا رو شکر. صدا  یننسر 
 یانوشو ک تانبا سر به گلس ینجان؟ نسر  یننسر  یچ  یخدا رو شکر اما برا

دو   ینا  یاشاره کرد و گفت: برا  یگشتندم  یزیدنبال چ  یلموبا  یکه داشتند تو
 لب گفت: خدا رو شکر. یر و لبخند زد. آرام ز یدتا. خان بابا فهم

برگشتند،   یداز خر   یاناگلستان و سارا و ک  یرا جمع کردند. اما وقت   یلظهر وسا  تا
شده بودند   یادهتهران نبود. پ  یهوا  یحال گلستان بد شد. حواسشان به آلودگ 

آلوده نفسش را تنگ   یو هوا  یادکرده بودند. تحرک ز  یدو قدم زده بودند. خر 
داد، سارا به رنگ و  شار مشت کرد و ف ینهس یدستش را رو یکرده بود. وقت 
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 ینگاه کرد و هراسان تو یشدکه تند م ییو خس خس نفسها یدهپر  یرو 
 سپهرررر یانوووووش: کیددو یاطح

 گلستان...  یاب  ایبود به سمتش برگشت. سارا وحشت زده گفت: ب  یکتر نزد  سپهر 

خم شده بود و  ینزم ی. کنار مبل رویدکنار گلستان رس  یانوشزودتر از ک سپهر 
 یبود. عرق رو  یدهنفسها امانش را بر  ینفس بکشد. سرفه و تند  یکردم  یسع

بود جانش را داشت   یچیدهاش پ  ینهس  یکه تو  یاش نشسته بود. درد  یشانیپ
و گفت: آروم باش  یدشرا گرفت و باال کش یش. سپهر شانه هایگرفتم

 .یدکن آروم نفس بکش  یگلستان جان... آروم باش نترس و سع

و ماسک  یبه اتاق گلستان رفت و اسپر  یدنشانبه محض د کیانوش
نفس  یر اش گرفته بود تا مس ینهس یرا آورد. سپهر گلستان را رو یژنشاکس
ستان گذاشت و چند بار را دم دهان گل یاسپر  یانوشباز باشد. ک یدنشکش

صورت رنگ  یرا از رو یشرا گذاشت و باز کرد. موها یژنزد. بعد ماسک اکس
گفت: تموم شد گلستان جان... نترس... آروم   یه اش کنار زد و با مهربان یدپر 

 باش.

آمد. محمد و خان بابا  یم ینسارا و صلوات فرستادن نسر  یهگر  صدای
و باب بغض گفت: بچه ام  ینبابا غمگ بودند. خان یستادهناراحت کنارشان ا

 نفس بکشه. ینطور ا یدچش شده آخه مگه چند سالشه گلستان که با

 یضیهخان بابا. مر  یستن یزیبا محبت به خان بابا نگاه کرد و گفت: چ سپهر 
 .یشهخوب م یگهد
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 ی. هوایستن  یزیگفت: آروم باش سارا چ  یکردم  یهرو به سارا که گر   کیانوش 
 ...یانا. پاشو دست و صورتت رو بشور... کیشه. درست متهران آلوده است

. هر دو دختر بلند شدند و رفتند. محمد هم خان یریختهم آرام اشک م  کیانا
به سپهر  یانوشآب ببرد. ک یشگفت برا  ینبابا را سمت مبل برد و به نسر 

 براش. یارمرو داروش رو ب یژنگفت: نگه دار اکس

چشم باز کند. حس کرد  یآرام شد اما جان نداشت حت  یشنفسها گلستان
که  یدرا د یانوش. به زور چشم باز کرد. کیگذاردبه دهانش م یقرص یکس

 .یزمو آرام گفت: بخور عز  یبرددهانش م یک آب را نزد یوانل

داده بود چشم بست  یهسپهر تک ینهجرعه آب خورد و همانطور که به س یک 
 . یدنفهم یزیو چ

. بدنش کوفته بود و یاناتخت ک یاتاقش رو یشد عصر بود. تو یدار ب وقتی
بلند شود اما  یخواستزد و بالشت را بغل کرد. م ی. غلت یکرداش درد م ینهس

 یدهروز تمام دو  یک وجود از جا بلند شد. انگار    ینبخوابد. با ا  یخواستدلش م
 یانوشک  ی. وقت بردچمدانش برداشت و به حمام پناه    یبود. حوله اش را از تو

را با  یشبود داشت موها یدهبه او بزند لباس پوش یآرام در را باز کرد که سر 
شلوار  یکتن داشت با  یزرشک  یفبافت گشاد و لط یک. یکردحوله خشک م

نشسته بود  یهاله کبود یرشکه ز یاهش. چشمان سیشمیکتان سبز 
 رفتی؟که دوش گ  یشد یدار ب یبا تعجب گفت: ک  یانوش. کیخندیدم

 کردم احتماال.  یتهمه رو اذ ید. ببخشیستوقت ن خیلی
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 یاینشدن. االنم منتظرن ب یتنگرانت بشن اما اذ یعی. طبیهچه حرف ینا نه 
 .یناهار بخور

 چشم. میام

رفت. همه ناهار خورده بودند اما سارا و  یرونلبخند زد و از اتاق ب کیانوش
ستان به سالن رفت همه گل  یمانده بودند با گلستان غذا بخورند. وقت   یانوشک

. گلستان یفتیمگفت بدو ناهار بخور راه ب  یاناکردند. ک  یبا لبخند سالم کشدار
 تکان داد.  یسر 

 ی. با شوخ یدغذا کش  یشانبرا  یننشست و نسر   یانوشکنار سارا و ک  یز م  پشت
. خان بابا گفت: بچه ها یرفتم  یکیو خنده غذا خوردند. هوا داشت رو به تار

 بهتره.  یمجاده نباش یکی. تو تاریفتیمصبح راه ببه نظرم فردا 

که تازه وارد خانه شده بود آمد که گفت: آخ جون پس منم   یونکتا  صدای
 .یامم

رنگارنگ  یعتبعد بالفاصله بعد از صبحانه راه افتادند. گلستان محو طب روز 
حتما   یگه. چند هفته دییزهگفت: تازه اول پا  یدشده بود. سارا که او را محو د

 .یشیم ییزیشپا ی. عاشق جنگالیمشمال بر  یه

شده بودند.  یقبه سارا و گلستان نگاه کرد. با هم رف ینهبا لبخند از آ  کیانوش
 بودند. یقدرآمده بود. گلستان هم. انگار سالها بود با هم رف ییسارا از تنها

اتاق داشت. دو نفر  یتبزرگ و دو طبقه بود که به کفا یباغ، ساختمان  خانه
 یوانرا انتخاب کردند که ا یشدند. سارا و گلستان اتاق  یر دو نفر در اتاقها جاگ
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 یرنگ  یو جوان با برگها یر داشت و  رو به باغ بود.باغ پر از درختان پ یکوچک  
ها کباب کردن جوجه   ولزود جا به جا شد و مردها مشغ یلیخ یلبود. وسا

. یکردم یطنتگلستان عوض شده بود. ش یناهار شدند. حال و هوا یبرا
. تمام روز با بچه ها در باغ چرخ خوردند یکردزمزمه م  یآواز  یو گاه   یخندیدم

 کردند.  یباز یمعکس گرفتند و پانتوم

شد. همه جان گرفتند. حال همه خوب بود. گلستان  یروز به آرامش سپر  دو
را به موقع  یشنداشت. داروها یگریش مشکل دگاه به گاه  یبه جز خستگ 

در باغ قدم  ی. صبح ها کمیرفتو شب زودتر از همه به رختخواب م یخوردم
 .یدادو تمام روز به ذهنش استراحت م یزدم

 یرا جمع کردند که برا یلشان. سپهر و سارا وسایدآخر هفته فرا رس ینکها تا
 یانوشبروند. همراه آنها همه به جز ک یارشو ک یمااستقبال از مادر و پدر و س

بود. از اتاق  یخواب. شب گلستان بیگشتندو دوباره برم رفتندیو خان بابا م
 یوار د یفرو رفته بود اما رقص نور آتش را رو یکیآمد خانه در تار یرونکه ب

را دور  یش. پتویستن آنجا یدر باغ روشن است اما کس ید. رفت دیدیدم
و رفت کنار آتش نشست. هوا سرد بود اما  یدلباس خواب ساده اش کش

آن همه  یل. به دلیکرد. به عمه فکر میدادبه او م یآتش حس خوب  یگرما
که ذهنش را مشغول کرده بود. چرا پدر و   یزهاییو چ  یکردتنفر. به پدر فکر م

 یقیخود کرده بود. نفس عم یر گآنها را در  یکرده بودند چه اتفاق   یشمادر رها
سپهر سرش را به عقب برگرداند:  یپتو فرو برد.صدا یو سرش را تو یدکش

 شده؟ یخوابکه ب  یکنهفکر م یمن به چ  یدختر عمه کوچولو
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داده و با لبخند  یهبه چارچوب در خانه تک یبسپهر دست در ج یدد برگشت 
کرد.   یدستکار  یکم. لبخند زد. سپهر کنارش نشست و آتش را  یکندنگاهش م

برگشت به گلستان نگاه کرد. گلستان در سکوت چشم دوخته بود به سپهر. 
. سپهر چند لحظه نگاهش یکردم  یچشمانش نشسته بود و باز  ینور آتش تو

آتش سرش را چرخاند. بهانه بهانه...  یکرد و بعد به بهانه چوب انداختن تو
بود و به  یکرد  یکار  ینانه چنمدت استاد ینکردن بود. ا  یدااو استاد بهانه پ

و گلستان لبخند زده بود. گلستان گفت: خودت  یانوشدوست داشتن ک یرو
 یدی؟چرا نخواب

 یبست. جمع میزدحرف م  یرسم  یانوشاما هنوز با ک  یزدسپهر راحت حرف م  با
دست گرفت و گفت:  یکوچک   یک . با سپهر اما نه. سپهر چوب باریگفتشما م

 ی؟ندار یزیچ یخوابم نبرد.حالت خوبه؟ درد

 شدم.  یخوابخوبم. فقط ب نه

  یارم؟گرم ب  یدنیبرات نوش میخوای

 .یمرس نه

 گفت: سپهر...  یر هم چشم به آتش دوخت. ز گلستان

 آهسته گفت: جان سپهر... یاراده با صدا یب  سپهر 

: یدهربان بود. گلستان پرسبا او م  یشهاما لحنش را نگرفت. سپهر هم  گلستان
 ازشون؟ یوقتها دور یشتر ب یشهمامان و بابات تنگ نم یدلت برا
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مامان و بابا؟ گلستان گفت:  ی: دلت تنگ شده برایدمکث کرد و پرس سپهر  
 سارا رو هم ببرن. یابمونن  یکن  یکار  یه. کاش یکنهم یدلتنگ  یلیسارا خ

 یگهجاش خوبه. د ینجاهم رفته بود گفت: سارا هم یتو یشکه اخمها  سپهر 
 .یکنهرو هم درک م یطبزرگ شده و شرا

: ید. پرسیدنگو  یزیبهتر است چ  یدفهم  یدگرفته سپهر را که شن  یصدا  گلستان
 یای؟م یک   یتو فردا بر 

تهران باشم  یدزود سر بزنم. اما با یامب یکنمم یلبخند زد و گفت: سع سپهر 
 .یماکمک س

خودش را جمع کرد. سپهر برگشت نگاهش کرد.   یشتر نگفت. ب  زییچ  گلستان
 .یارمب یگهد یپتو یه: سردته؟ برم برات یدپرس

 .یشهتنگ م دلم

چشمانش  یجمله را گفت و اشک تو یننگاهش کند ا ینکهبدون ا گلستان
 .یدچرخ

بود. گلستان را نگاه کرد. بغضش را خورد و لبخند  یستادهسپهر انگار ا قلب
سر گلستان  یسرش را جلو یینبرد و از پا یینگذاشت. سرش را پالبش   یرو

 یشه. همیرهم  یشهتموم م  یعروس  ین. بعدم ایزنمبهت سر م  یامبرد: وروجک م
 .یستن ینجوریکه ا

 یددر رفت و آمد یدمعذب یشما ه  ینجوری. ایرازبهتر باشه من برم ش شاید
 باشن اونجا باشن... ینجاا یدبا یدوننبچه ها نم
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را  یشو موها یدخند یزدگلستان که با بغض تند تند حرف م  یبه رو سپهر  
 نوازش کرد و حرفش را قطع کرد: آروم آروم... 

جا الزم  یجو گفت: شما ه یدسکوت کرد. سپهر دستش را پس کش گلستان
بعدم  یه؟رفته عروس یادت. یادروزها م ینهم هم یدمج یی. دایبر  یستن

و  یعتبه طب یدیدل م ینجاشما فقط هم یره؟و م یادم یک   یدار کار یشما چ
 تا دوره درمانت تموم شه. یکنیاستراحت م

حرف من حرف نزن. به  یکه سپهر گفت: رو  یدبگو یزیخواست چ گلستان
 . االنم برو بخواب. زودباش.یفکر کن یستهم الزم ن یزهاچ ینا

وارد خانه شود   ینکهگفت. قبل از ا  یر . از جا بلند شد و شب بخیدخند  گلستان
 یتونم م یگهرو که د ین... ایایو م یریگفت: مراقب خودت باش تو جاده م

 بگم؟

 و به خانه اشاره کرد: بدو سردت شده. یدخند سپهر 

و چشم به  یدکش یقیگلستان رفت. لبخندش کم جان شد. نفس عم  وقتی
 ینکرد زودتر ا  دلش آرزو یفردا برگردد. تو یخواستآتش دوخت. دلش نم

. برود یگر د یایدو ماندن مادرش تمام شود... برود. برود و ن یعروس یماجرا
 انجام دهد تمام شود.  یخواهدم یدلشوره که چه کار ینا

 

و خان بابا، به گلستان   یانوشکه همه رفتند تهران جز گلستان و ک  یروز  صبح
سخت گذشت. تمام روز ساکت و بغض کرده کنار پنجره نشسته بود. تالش 
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کند   یکشتحر  یدند یلمف یبرا یاببردش  یروناز خانه ب ینکها یبرا یانوشک 
راحت باشد.  ر بود. خان بابا هم اشاره کرده بود که بگذا یفایدهحرف زدن ب یا

با او صحبت کند  یخواهدته و مگفت سپهر تماس گرف یانوشک یوقت  یحت 
 یجبهش و رفت به اتاقش. سپهر مس  یزنمبهانه گرفت که خسته ام بعد زنگ م

 گلستان که: نذار راه دور دلنگران بمونم.  یلزده بود به موبا

او   یر نبود. اما تقص یکس  یر چشمانش جمع شده بود. تقص یاشک تو  گلستان
که دوست   ییها دور از ادمها  یمثل زندان   یدکرده بود که با  یهم نبود. چه گناه 

او  یبه خاطر عمه. قطع ارتباط پدر و مادرش با خانواده وقت  یماندداشت م
داشت؟ چه  یساله چه گناه  یک بچه  یک ساله بود اتفاق افتاده بود.  یک 

 داشته باشد. یتوانستم یگناه 

 .یزنمته ام. زنگ مجواب سپهر را داد: خوبم نگران نباش. خس گلستان

بود.  یدنکار خواب ینگذاشت و پناه برد به تخت. بهتر  یز م یرا رو موبایل
. دور یالهمه فکر و خ ین. دور ماندن از اییدور ماندن از تنها یبرا یدنخواب

 ینا یده. که دلش به دلش گره خورده بود. چه بود فایحت  یانوشماندن از ک
 دل بستن. 

آهسته در را   یدنشن ییصدا یبه در زد و وقت  یا  تقه  یانوشساعت بعد ک  چند
غروب بود. آرام کنار تختش نشست   یک باز کرد. گلستان خوابش برده بود. نزد

 زد: گلستان... گلستان جان... یشو صدا

مهربان نگاهش کرد و لبخند  یانوشخورد و چشم باز کرد. ک یتکان  گلستان
 بلند شو. یشهم یک زد: دختر خوب داره تار
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: یدپرس یانوشرا پشت جمع کرد. ک یشو موها یدخودش را باال کش نگلستا 
 ی؟بهتر  ی؟خوب 

 .یدمخواب ینقدر چرا ا یدمزد و گفت: خوبم. نفهم یلبخند گلستان

 یتوضع ینا یدونمانداخت و گفت: گلستان م یینسرش را پا کیانوش
. هر یرازش یتهران. بر  یبر  ی. بخوایکنمم یبگ  یناراحتت کرده. االن هر کار

 یفهمی؟. میآرامش داشته باش یخوام. فقط میچ 

و  یانوشبود، ک یر تقص یدلش سوخت. همانطور که او در تنفر عمه ب  گلستان
امروز  یخوامبودند. لبخند زد و گفت: معذرت م یر تقص یهم ب  یگرانسپهر و د

 همه رو ناراحت کردم فکر کنم.

. ما فقط یدونیم منبود خودت ینبا محبت نگاهش کرد: منظور من ا کیانوش
که به  یزی. تنها چیمکن یکار چ یدبهتر بودن حالت با یاالن برا یدونیمنم

 دور نگه داشتنت از تنش بود.  یدذهنمون رس

 یه یدکردم که با  یکار ندارم. مگه من چ ی... فقط حال خوب یدونم... ممیدونم
 شم ازش. یممورد تنفر عمه خودم باشم که قا یجور

زنگ خورد. بار سوم  یلش. موبایدادم ی. چه جواب یدکش  یقنفس عم کیانوش
را  یلصفحه موبا یانوشو نگران حال گلستان بود. ک یزدبود که سپهر زنگ م

هم   یزنه؟بار چندمه زنگ م  یدونیبه سمت گلستان برگرداند و گفت: سپهره! م
 رانتهمه نگ یدی؟از طرف خودش هم از طرف بچه ها. گروه بوستان رو د

 ی،تنها نباش  ی،تا استراحت کن  ینجاا  یمستن. گلستان من و سپهر تو رو آورده
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 ی. اگر قرار باشه روزهایکن یو دوره درمانت رو سپر  یآرامش داشته باش 
من و سپهر عذاب   یخوایافته. م  یبه خطر م  یتمثل امروز بگذره سالمت  یندهآ 

 یم؟بکش

قطع   یلزنگ موبا فشرده شد.  یانوشسپهر و ک  ی. قلبش برایخواستنم دلش
بازش کرد. سپهر نوشته بود: دارم  یانوشآمد. ک یجشد و بالفاصله مس

 .یگردمبرم

از حال تو  یبه خاطر نگران  یدونی. حتما میگردهگفت: سپهر داره برم  کیانوش
 . یگردهداره برم

 بغض کرد و گفت: من... فقط... گلستان

دوره  ینک کن اخودت هم به ما کم یگمگلستان. فقط م  یدمبهت حق م من
رو. بذار بدنت سر پا شه. تو  یهر مشکل یکنیمشه. بعدش حل م یسپر 

 .یدیمکش  یما چ  یبود یمارستانکه با اون حال ب  یده روز یدونینم

 یدیدبرام زحمت کش  یلی. خیگیرا برداشت و گفت: راست م  یلشموبا  گلستان
 .یدمموضوعات فکر نکنم. قول م ینبه ا یگهد یکنمم یمن واقعا متاسفم. سع

کار را کند. مثل چند روز گذشته بخندد.   ینهم یخواستلبخند زد. دلش م و
 یه  یازد و گفت: ب  یلبخند  یانوشهم آرامش داشته باشند. ک  یهآرام باشد و بق

 بخور. یزیچ

شماره سپهر را گرفت.   یانوشسرش را تکان داد و بعد از خارج شدن ک  گلستان
 : گلستان... یدنگران سپهر را شن یخورد صدا بوق که یناول
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 سپهر. سالم 

 یبزن  یشهم ی؟. گلستان گفت: پشت فرمون یدسپهر را شن یقنفس عم صدای
 کنار؟

بعد سپهر گفت: دختر خوب چرا جواب تماسهام رو  یهشد و چند ثان سکوت
 .یشممن نگران م یگینم یدی؟نم

 برده بود... خوابم

 ی؟همه! خوب  این

 ؟یی. کجاخوبم

 باغ. یامم دارم

 یکار؟باغ چ یایم یمامان و بابا و خواهرت اومدن تو دار یای؟م کجا

. اصال یدچه بگو یدانست. سپهر نمیشصدا یرا انداخته بود تو لبخندش
. برگشت یدانستهمه کنترلش را از دست داده. البته م ینچرا ا یدانستنم

 یشمادرش. برگشت سامان. برگشت دلوان. چشم بست. گلستان نگران صدا
 زد:

 ی؟... سپهر هست سپهر 

 گلستان.  هستم

 نگرانت کردم.  ببخش

 .یهکاف  یباش خوب
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بد فکر  یزهایبه چ یدمگوش کن... من خوبم. اصال نگران نباش. قول م  سپهر  
 نکنم. استراحت کنم داروهامم مرتب بخورم. 

رفته باشد گفت: اووووو چه  یشزد. انگار جان به صدا ید کم جان لبخن سپهر 
 . خب؟یدختر خوب 

سر به   یه  یگهدو روز د  یکیو    ید... در عوض شما هم تند تند عکس بگذارخب
 .یدمن بزن

 ؟«شما»

 ...یانا! تو سارا کیگهد آره

 گفت:  ی. گلستان با مهربان یدخند سپهر 

 ؟برگرد و با خانواده ات باش. باشه االنم

فقط آنجا آرامش دارد.  یدنه. دوست داشت بگو یددوست داشت بگو سپهر 
 گفت گوش کن. باشه؟  یانوشک  یاما گفت: باشه. پس هر چ 

 قبول. باشه

نشسته بودند  یانوشرا که قطع کرد به آشپزخانه رفت. خان بابا و ک تلفن
و گفت:  یدکنارش را عقب کش  ی. خان بابا لبخند بر لب صندلیخوردندم یچا

 بابا؟ ینوه خوش خواب من. خوب 

 و گفت: خوبم بابابزرگ. یدخند گلستان
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بخور تا شام آماده  یسکوییتبا ب یچا یه یااز جا بلند شد و گفت: ب کیانوش 
 شه.

 آماده شه؟ یبود نگاه کرد و گفت: چ  یبا تعجب به گاز که خال گلستان

 باباجون. یارهقراره برامون آش ب هایلاز مح یکیو گفت:  یدبابا خند خان

که قرار بود هفته بعد از راه برسد. از برف   یسرد یگپ زدند درباره هوا  کمی
 یانوش. کیبینندنم یادبرف ز یراز ذوق کرد و گفت ش یشگفتند و گلستان برا

راحت شد. شام را دور هم کنار آتش خوردند. خان بابا زودتر از  یالشخ یکم
 یک یانوش. کدندو گلستان کنار آتش مان یانوشرفت. ک یدنخواب یبرا یهبق

 تو. یمو گفت: هر وقت سردت شد بگو بر  یدپتو آورد و دور گلستان کش

نشست   یانوشاش آتش را جا به جا کرد. ک  یلبخند زد و با چوب دست   گلستان
 .ینمو گفت: خب برام بخون بب

 و گفت: من؟ یدخند گلستان

 .یبلد یباهمه آهنگها رو تقر  یدمکه من د  یی. تا جاآره

 بدون ساز؟ هوم

 یزنی؟هم مگه م ساز 

 باشه چرا که نه. اگر 

 ی؟تو چنته دار یچ  یگهو گفت: د یدخند کیانوش

 .یارم. بذار بیونههست مال کتا یتار گ  یه
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را دست گلستان داد. گلستان ذوق  یتار بعد گ یقهداخل خانه و چند دق رفت 
 بخونم؟ یزده گفت: چ 

 .یدوست دار یچ  هر 

 .یادمه یچ  ینمبب یدبا یتونمکه دوست دارم که نم  یخب هر چ  هوم

 ینیو گلستان با تعجب به نور ماش یانوشحرف را زد در باغ باز شد. ک ینا تا
عجب با ت یانوشسپهر بود. ک یننگاه کردند. ماش یشدکه داشت وارد باغ م

 .یکنهچه م ینجاوقت شب ا ینبلند شد و گفت: سپهر ا

 افتاده؟ یاتفاق  یعنی: یدنگران شد. پرس گلستان

راه   یشدم  یادهکه سپهر خاموش کرده بود و داشت پ  ینبه سمت ماش  کیانوش
 .یخورهکه نم  یافشافتاد و گفت: به ق

 یکنی؟چه م ینجابه سپهر کرد و گفت: ا یسالم بلند و

 یخوایبرداشت و در را بست و گفت: م  ینماش  یصندل  یاز رو  یجعبه ا  سپهر 
 برگردم؟

 .یجد نه

سرش   یباال  یشبود و موها  یدهبه گلستان نگاه کرد که پتو دورش کش  کیانوش
پوست سبزه اش افتاده بود. لبخند   یآتش رو  یبسته بود. رقص نور شعله ها

 ید؟هم دار یشیآت ییزد و گفت: چا

 .یاتو ب یشیگفت: آدم نمو   یدخند کیانوش
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به گلستان سالم کرد   یداشتقدم برم  یانوشکه کنار ک  ینطور و هم  یدخند  سپهر  
 یومدرو گرفتن. دلم ن یانوشمورد عالقه ک یرینیو گفت: سر شب بچه ها ش

 یندو نفر تو گروه بوستان آنال ینا یدم. دیامگفتم ب  ینخوره. بعد از دورهم
 نها بخورم.ت یومداصال دلم ن یگهد یستنهم ن

 یشو دست ها  یستادگرفت. کنار آتش ا  یانوشرا به سمت ک  یرینیجعبه ش  و
 و گفت: خب گلستانمون چطوره؟ یدرا بهم مال

 هست؟ یچ  یرینی. شخوبم

 شکمو. ای

 یشیآت ی. قوریارمب یاستکان چا یرم. گلستان گفت: من میدندسه خند هر 
 .ینجاستهم

گفت:  یانوشک ینشستندکه م ینطوریو سپهر هم یانوشرفت داخل. ک و
 ی؟خاطر اومد ینباور کنم که فقط به هم یخواینم

سرش را باال آورد لبخند نداشت.   یانداخت. وقت   یر لبخند زد و سرش را ز  سپهر 
 . بذار گلستان بخوابه.یگمآرام گفت: م

 سپهر. یکنینگرانم م داری

گذاشت.   یشآت یرا رو یورق یانوشنشد حرف بزنند. ک یگر آمد و د گلستان
 یه؟چ یرینی: شیدگلستان دوباره پرس

 ی؟. دوست داریگفت: ناپلئون   کیانوش
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 گفت: آخ جون. آره.  یجانو با ه یددست به هم کوب گلستان 

 بزنه. یتار گ  یخواستم یافتاد و گفت: خب ک  یتار و نگاهش به گ یدخند سپهر 

انگشت اشاره اش را سمت گلستان گرفت. سپهر چشم چرخاند و با  کیانوش
 .یدمرس یذوق گفت: نه بابا! خوب موقع

را سمت گلستان گرفت. سپهر با عجله بلند شد و گفت بذار بذار   یتار گ  کیانوش
کرد.   یمگلستان تنظ  یرا رو ینبچه ها هم بفرستم. بعد دورب یبرا یرمبگ یلمف

و  یخندیدم یاهشرد و نگاهش کرد. چشمان سکردن زوم ک  یمتنظ یبه هوا
 یعرد. سر یکم یتابیچال کوچک افتاده بود. قلبش داشت ب یک لبش  یک نزد
رکورد زد و اشاره کرد شروع کن. گلستان لبخند زد و پتو را  یکرد و رو  یمتنظ
 ینهایتنش بود که آست  یبافت شکالت   یکانداخت.    یفشظر   یشانه ها  یاز رو

گفت: با   ینرا بغل کرد و رو به دورب یتار . گیرسیدنش مانگشتا یبلندش تا رو
 را بست و شروع کرد: نش. چشمایدخند یز خانم... و ر یوناجازه از کتا

 یچقدر ناب  تو

 یکنیم یوونهمنو د یکه جذاب   بس

 یچه حساب  رو

 یخودیب ینجوریبا من ا یکنیم بازی

 بمون همینجوری

 بد یآدما ینبدن ا ییرتتغ نذار 
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 چشم نباش اصن تو 

 فقط یزننحسودا آدمو چشم م این

 ناب دلم دلبر 

 یکم یتخوشگل مشک یچشا با

 به من یچشم یر ز یز نگاه ر یه

 من یوا یشم ا یوونهمن د بندازکه

 موندن باهات واسه

 ینطرفدارم بب یشهدوآت من

 یناز تو بردارم هم یشهنم دست

 من یوا یا یمارتممن من ب زیبای

 منظومه تو چشماته یه

 یگیرهمنو م یرهبهش خ یشمتا م که

 باال توقعم میره

 یمیرهتو توهمت آدم م ینباش هی

 که  یدار یچ  نمیدونم

 یگیرهکه چشام م  یمهره مار شبیه

 یدیدمتزودتر م باید
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 یرهبودن د یاالنشم برا همین 

 ناب دلم دلبر 

 یکم یتخوشگل مشک یچشا با

 به من یچشم یر ز یز نگاه ر یه

 من یوا یشم ا یوونهمن د بندازکه

 ناب دلم دلبر 

 ینطرفدارم بب یشهدوآت من

 یناز تو بردارم هم یشهنم ددست

 من یوا یا یمارتممن ب زیبای

 

 

بسته   یطنتکه از لبخند و ش  یکشو با کرشمه و چشمان بار  یخواندلبخند م  با
 یکردندنگاهش م یفتهو سپهر آنقدر ش یانوش. کیکردنگاه م ینبه دورب یشدم

 ینهس یو دست رو یدکه متوجه تمام شدن قطعه نشدند. گلستان خند
 .یخوامنم یقگذاشت و گفت: ممنون به خدا تشو

هم لبخند زنان دست زد. سپهر  یانوشو بلند شد دست زد. ک یدخند سپهر 
کنم که قطع کردم   یتآخرش رو اد ینرا برداشت و گفت: بذار من ا یلموبا

 یی؟جا یکنیم ی. خوانندگ یبفرستم. دختر معرکه خوند
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آهنگ تموم شدها. کارت   یه  ینگفت: فکر نکن با هم  یانوش. کیدخند  گلستان 
 .یکنهات م یچارهساخته است. سپهر ب

 یزنمبازم م  یدبهم بد یرینیبه جعبه نگاه کرد و گفت: اگر دو سه تا ش گلستان
 براتون.

 .ییشکمو ینقدر ا یدونستمنم یوا یفت: او گ یدخند سپهر 

 یرینیو ش  یهم با چا  یگروه گذاشت و عکس  یرا تو  یدیوهمان لحظه و  سپهر 
که  یخندیدندو م یزدندو گپ م یخوردندم یرینیو ش یفرستاد. داشتند چا

تا گلستان  یردبگ یریسارا زنگ زد. با اصرار از سپهر خواست تماس تصو
. یمهست  هاو ما جوانتر   یدندگترها همه رفتند خواببزند. گفت بزر   یتار گ  یشانبرا

 ینگروه ب  ینا  یو عکس ها  یلمهم کرد و گفت: سارا ف  یرا تو  یشسپهر اخمها
 یگم؟م یچ  ی! متوجهیمونهگروه م  ینهم یبچه ها

 .یمنگران نباش. خودمون یستنمکث کرد و گفت: متوجهم. ن سارا

و گفت: بذار  ید. اما گلستان خندیکردبه سپهر نگاه م یبا نگاه سوال کیانوش
 بلکه منم مشهور بشم بابا. ینستاگرامآپلود کنن ا

 یگهد یقهو گفت: سارا خودم چند دق یدو خند یدکش یقینفس عم سپهر 
 به عنوان باج بهش بدم. یرینی. بذار چند تا شیزنمزنگ م یریتصو

 .یمارتممن بگو ب یوا یدوست داره؟؟؟ ا یرینیو گفت: ش یدخند سارا

 .یمارتمب یگهو رو به گلستان گفت: سارا م یدخند سپهر 

 دلبر ناب  دلم. یو گفت: بگو جات خال یدهم سرخوش خند گلستان
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 و گفت: من اعتراض دارم قطع کن آقا. یدخند کیانوش 

 یبعد زنگ بزند. گلستان گفت: حاال چ  یو قرار شد سپهر کم یدندخند همه
 بخونم.

 رو راحت بخور. یو چا یرینیفعال شگفت:   سپهر 

را کاشت و تماس گرفت. تماس که برقرار  یناز خوردن سپهر دوباره دورب بعد
بلند گفت: به  یانا. کیدندو دست و هورا کش یغ شد بچه ها از آن طرف ج

 . یدکنسرت گلستان مجد خوش اومد

بود.  ینعمت بزرگ  یشبچه ها برا ین. بودن کنار ایخندیدسرخوش م گلستان
کرد   یمکرده بود؟ گلستان برخواست و تعظ  یچطور تا به حال بدون آنها زندگ 

و سپهر هم با  یانوشدست گرفت. سر و صداها آرام شد. ک یتار و نشست و گ
 یصدا و. گلستان نرم شروع کرد یکردندلبخند و آرامش به گلستان نگاه م

 همه را ساکت کرد:  یفشلط

 از خاک خونه رو باز یسمن راه خ یدمدو من یدممن دو دویدم

 بال پرواز یزنگ خورد و بعد از شاد یزنگ صدا صدای

 یااومد باز دراومد باز از شوق اون کوچه و شوق در در 

 اشک و آه و غم یستن یادم یهخندون سرم سرمست گر  لبم

 خونست ینکوچه دور از  یناز دور 

 گرمناودون   یرو یاز شوق بارون از شوق برفا دالمون
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 داغ و شاتوتا تو باغ دراومد یموج آروم کرس یاو بارون در باد 

 باز بهار اومد یگهشاخه م یغنچه رو یشدور آت ییما خوب چا حال

 یدمد یمن از خواب خاطرات کودک  یدممن پر  پریدم

 هست یباغ و بوم برف  یهست نه بو یهست نه رنگ  یزنگ  نه

 یستن یسرگرم شهر پو قدم خونه ها سردن شوق شاد همه

 یستن یعشق و آرامش تو خونه جار یستن یتنگ ماه  یستن بهاری

 داغ و شاتوتا تو باغ دراومد یموج آروم کرس یاو بارون در باد

 باز بهار اومد  یگهشاخه م یغنچه رو یشدور آت ییما خوب چا حال

 

 

 یکی  یگهد  یکیند. سارا داد زد  دست زد  یشهمه برا  یددست از زدن کش  وقتی
 .یگهد

 یستن یادمفکر کنم آخه...  یدتکرار کردند. گلستان ذوق زده گفت: با همه
 درست...

خود بودند و سکوت کرده بودند.  یایدن یهر کدام انگار تو یانوشو ک سپهر 
 را صاف کرد و شروع کرد: یشگلستان گلو

 وسط دفتر یادکه نم  یشعر  یه یتمثل شاه ب بتو
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 کفتر  یهبال باز  یرو یباییمثل پرواز ز وت 

 تو گوشم یپیچهکه صداش م  یچشمه آروم یهمثل  تو

 کوچم  یکه به خاطرش تو  یهمون نم نم بارون  تو

 خبرم یب  یلیرو سرم تاج سرم چند وقته ازت خ ببار 

 تو دل ببرم یبه جا یاز ک  یستتو ن یجا یکس  یستتو ن حواس

 خبرم یب  یلیرو سرم تاج سرم چند وقته ازت خ ببار 

 تو دل ببرم یبه جا یاز ک  یستتو ن یجا یکس  یستتو ن حواس

 نازت برا من هنوز مردونه یاون چشا معصومه

 پهلوم محکومه یباش یممثل قد یخواددلم م من

 زندون چشات محکومه یدل تو این

 هنوز یرمتو م یرو ب  یابوناکه تموم اون خ  معلومه

 از دست تو محرومه محرومه یگهدستا د ینا همحروم

 خبرم یب  یلیرو سرم تاج سرم چند وقته ازت خ ببار 

 تو دل ببرم یبه جا یاز ک  یستتو ن یجا یکس  یستتو ن حواس

 خبرم یب  یلیرو سرم تاج سرم چند وقته ازت خ ببار 

 تو دل ببرم یبه جا یاز ک  یستتو ن یجا یکس  یستتو ن حواس
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گفتن،   یگهد یکیدوباره بچه ها  یبلند شد. و وقت  یغ دست و ج یصدا دوباره 
 ی وقت  یاش باشه برا یههوا سرده. بق ینجابسه بچه ها ا یگهسپهر گفت: د

 دور هم.  یمجمع شد

 یگههم گفت: راست م  یانوش. کیزداعتراض کردند. گلستان فقط لبخند م  همه
 بخوابه. یدوقته گلستان هم با یر . دیدبخواب یدسپهر. بر 

فرستادند و قطع  یطرفدار یادبا داد و فر  یشدست تکان دادند و برا همه
 .یزنیفقط سه تار م یکردمگفت: فکر م  یانوشکردند. ک

 ی. پتو را دور خودش باال آورد. سپهر گفت: خب فکر کنم برایدخند گلستان
 گلستان.  یاستراحت کن یدامشب بسه. با

داد. رو به سپهر گفت: چه   یانوشرا به ک  یتار لبخند بر لب بلند شد و گ  گلستان
 . یخوب شد اومد

برگشت و  یانوشلبخند زد و سرش را تکان داد. گلستان به سمت ک سپهر 
 بمونه ها. یرینیانگشت اشاره اش را تکان داد: فردا تو جعبه ش

گلستان را گرفت و رو به خانه بگرداند   یو با دست شانه ها یدخند کیانوش
 .یر شکمو شب بخ و گفت: برو وروجک

. دم در مکث کرد یر و بلند گفت شب بخ یدخند یرفتکه م  ینطور هم گلستان
 یبینمت؟و برگشت رو به سپهر: صبح م

از آشوب درونش نشان ندهد. لبخند زنان  یزیچهره اش چ یزدزور م سپهر 
 .یاگر تا لنگ ظهر نخواب  یبینیگفت: م
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 یکه چا یر حالد یانوش. کیشکه رفت دو مرد نشستند دور آت گلستان 
 شده سپهر؟ یگفت: خب. چ   یریختم

گذاشت. جا به جا شد و شمرده   ینگرفت و زم  یانوشرا از دست ک  یجا  سپهر 
 .یومدنتنها ن یناگفت: مامانم ا

 یه؟چ منظورت

 هم اومدن. یگهدو نفر د همراهشون

 کیا؟

شد. دعا  یلحظه قلبش خال یک  یانوشنگاه کرد. ک یانوشبه چشمان ک سپهر 
 حدسش درست نباشد. سپهر آهسته گفت: سامان و دلوان. یکردم

نگاه از سپهر بردارد. سپهر را  یتوانستنم یانوشسکوت برقرار شد. ک بینشان
او بود. چطور دلوان بعد از سه سال برگشته. چرا  ی. اما نگاهش رویدیدنم

 برگشته. چرا با عمه؟

 .یانوشندارم ک یگفت: من احساس خوب   سپهر 

 چرا برگشته؟ چرا؟

 .نمیدونم

نقشه  یه یدونمانگار وا رفت. سپهر ادامه داد: مامان فرق کرده. نم کیانوش
 واقعا اوضاع بهتر شده. یاوحشتناک داره 

 ؟یچه فرق  یه؟چ منظورت
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بچه ها  یو وقت  یدرو گرفت. حال گلستان رو پرس یناو م یدمج ییدا سراغ 
 که االن چطوره و کجاست.   یداحوالش رو پرس یشده با نگران  یضگفتن مر 

 ینجاست؟ا گفتی

 .یگفتیمم یدبا یگهسراغ تو و خان بابا رو گرفت د یوقت  یعنیگفت.   سارا

 یکرد؟م تظاهر 

 تان رو. گلس  ینهبب یخواد. میانوشک  نمیدونم

 ی؟چ  برای

نمونده و همه  یاز مشکلشون باق  یزیرو راحت کنه که چ یالشخ ینکها برای
 رو فراموش کرده. یچ 

 کرده؟  یدادلوان رو پ چطور 

 کرده.   یداشپ سامان

 چرا برگشته؟ اون

 .نمیدونم

 ی. سپهر دست رویشدهر دو ساکت بودند. آتش داشت خاموش م  یربع  یک 
تماس  یخوادفردا مامان با خان بابا م یانوشگذاشت و گفت: ک  یانوششانه ک

کنون   ی. مثل جشن آشت یرنجشن بگ  ینجاا  یانفردا شب همه ب  یو برا  یرهبگ
 . یادبا گلستان. دلوان هم م

 یکنه؟دعوتش م کی
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بود انگار. سپهر از جا بلند شد و گفت:   یبهخودش هم غر   یبرا  یانوشک  صدای 
شک نکن دلوان رو به خاطر تو  یارتش. مدست مامانمه یفعال که باز
 برگردونده.

 تموم شده. یما همه چ  بین

 مطمئنی؟

برگشت نگاهش   یانوششد. ک  یرهخ  یانوشو به چشمان ک  یدآهسته پرس  سپهر 
. دلوان... عشق اولش... عشق پنج یلرزیدکرد. مطمئن نبود. دلش داشت م

رکش کرد و ت یهفته قبل از نامزد یک درست  یشساله اش که سه سال پ
را به کما برده بود. چرا   یانوشکه سه سال ک  یشد. حاال چرا برگشته. کس  یبغ

از  یزی: عمه چیدپرس یانوشبرگشته. ک یشدحاال که با گلستان داشت تازه م
 یدونه؟عالقه من به گلستان م

 یدونه؟نم کی

 ... یانوشکالفه از جا بلند شد. سپهر به سمت در رفت و گفت: ک  کیانوش

نگاهش را بخواند. آرام  یانوشهم نگاه کردند. سپهر آرزو کرد کاش خود ک به
 .ینهنب یبدلوان بشه و آس یگفت: گلستان ساده تر از اونه که وارد باز

 سپهر. میدونم

 .یر بخ شب
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و  یانوشک  یرا از آشفتگ  ینکدام تا صبح خوابشان نبرد. صبح گلستان ا  هیچ 
: شما یدپرس یچیدصبحانه را م یز که م  ی. در حالیدسرخ سپهر فهم یچشمها

  یدید؟تا صبح نخواب

شدم تو جام  یخواببه هم نگاه کردند. سپهر گفت: من که ب یانوشو ک سپهر 
 غلت زدم.

 یکردمفکر م  یدی؟: خودت خوب خوابیدپرس  یشنگفت و به جا  یزیچ  کیانوش
 .یبه خاطر خواب عصر بدخواب شده باش

 ت: نه خوابم برد.را پر کرد و گف یچا یها یوانل گلستان

سپهر خندان گفت: بابا  یدنخان بابا همه را متوجه خود کرد. با د یر بخ صبح
 ی؟اومد یتو ک 

 آمد. یرینیجعبه ش یک آمد او با  یشبخندان نشست و گفت: او د گلستان

درآورده بود و کنار دستش گذاشته بود نشان داد.  یخچالکه از   یجعبه ا و
رو تنها  یوقت ناپلئون  یچسپهر ه یادمه یت و گفت: از وق یدخان بابا خند

 هم آورده. یانوشک  یبرا یشهنتونسته بخوره هم

هم لبخند زدند. صبحانه تازه تمام شده بود که تلفن خان بابا   یمرد به رو دو
مشغول  یانوشزنگ خورد. گلستان مشغول آب دادن به گلدانها شده بود و ک

صبحانه. اما حواسش به خان بابا بود و سپهر چشم دوخته  یز جمع کردن م
و حرف زدن خان بابا معلوم بود با عمه حرف  یبود به پنجره. از احوال پرس

. همانطور که سپهر گفته بود درباره جشن شب بود. خان بابا خوشحال یزندم
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باز استقبال کرد. خبرش را هم که به گلستان داد لبخند داشت.  یشد و با رو 
رفع کدورت  ینگاه کرد. خان بابا گفت: برا یانوشگلستان ناباور به سپهر و ک

 .یشهحل م فتمگ  یدینباش. د یچیبابا جان. نگران ه یانم

 شکفت. چشمانش برق زد. رو به سپهر گفت: آره سپهر؟ گلستان

و  یداحوالت رو پرس یلیکه خ یروز زد و گفت: د یمعذب لبخند زورک  سپهر 
 ناراحت شد. یشد یضمر  یدفهم

 یلیکه خ ینسرش را گرم کار کرده بود. گلستان خوشحال گفت: ا کیانوش
 خوبه.

 رو مرتب کنم پس. ینجاهادور و برش را نگاه کرد و گفت: ا بعد

 یست. الزم نیاستراحت کن یدبدون رو برگرداندن گفت: مرتبه. با کیانوش
 .یکن  یکار

. سپهر رو به گلستان یدنپرس یزیلحنش شد اما چ یبابا متوجه گرفتگ  خان
 یبرا  یادنرگس خانم م  ینموقعها هم هم  ینجور . ایگیریمم  یرونگفت: شام از ب

گلستان. فقط استراحت کن که سرحال   یکن  یکار  یخوادو کارها. نم یراییپذ
 .یباش

 .یمبخر  یرینیو ش یوهم یکم  یمگفت: بر   یانوشرو به ک بعد

 یام؟ذوق زده گفت: منم ب گلستان

 پراکنده برسم. یمنم به کارها یگفت: بهتره با گلستان بر   کیانوش
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چند ساعت فکر کردن  ین. همیکندر ماز گلستان فرا یانوشک  یدانستم سپهر  
 یچارهتوانسته بود قلبش را ب یپرستیدشبه بودن دلوان که سالها عاشقانه م
 یبود. کس یچدو ماهه به گلستان ه یکیکند. عشق گلستان در مقابل عالقه 

نگران  پهر نشاندش حاال بود شده بود. آمده بود. س یاهکه نبودش به خاک س
ضربه آخر را بزند. سرش را تکان داد و  یگر وان ددل یرنگ  یچشمها یدنبود د

 .یمبه گلستان گفت: حاضر شو بر 

مادرش سامان و   یدانستسرحال بود. قلب سپهر آتش گرفته بود. م  گلستان
 یخواستمهربان شده بودند. دلش م  ینطور آمده بودند و ا  ینقشه ا  یدلوان برا

به او برساند.  یبیند آسنتوا یکه کس  ییاز همان جا گلستان را بردارد ببرد جا
گوشه ذهنت   فقطبگم    یزیچ  یخوامگفت: گلستان م  یاطدر راه برگشت با احت

 ... یگمم یچقدر معصوم و ساده و پاک  یبینمباشه. چون م

 یهمه سادگ  یننگاهش کرد. سپهر ادامه داد: آدمها را با ا یاقبا اشت گلستان
. هر یستجلو اومد و لبخند زد دوست ن یباور نکن. هر کس یتو معصوم

 .یستهم اخم کرد عقب نشست دشمن ن یکس

 یمونه؟: سارا شب میدخبر از همه جا سرش را تکان داد و پرس یب  گلستان

دختر را متوجه کند.  ینا یتوانستنگاهش را به جاده دوخت. چطور م سپهر 
 خودیاز خود ب یانوششب ک یدیجا نخور اگر د یدبگو یتوانستچطور م

شد  یکشکرد باورش نکند. اگر مادرش نزد  یاگر سامان مهربان  ید. بگویشودم
. گلستان دستش را تکان داد یدبگو یتوانست. چه میستن یدوست  یبه معنا

 سپهر؟ یگفت: خوب   و
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 ی؟گفت   یزینگاهش کرد و گفت: آره. چ سپهر  

 یمونه؟سارا امشب م گفتم

 وقت تو جاده نرن.  یر شب د  هیگکنم بمونه. راستش فکر کنم همه بمونن د  فکر 

 زده ام. یجانه یلیلبخند زنان به جاده نگاه کرد و گفت: خ گلستان

بغل پشت سرش را  ینهو از آ  یشهکالفه صورتش را برگرداند سمت ش   سپهر 
داشت. به خانه باغ که  یبغل در زندگ  ینهآ  یک ینگاه کرد. کاش هر آدم

بود. گلستان سرحال   ییزیپا  یکردن باغ از برگها  یز در حال تم  یانوشک  یدندرس
کند که   ک ها را جا به جا کنند. خواست به نرگس خانم کم یوهکمک کرد تا م

مانع شد و خواهش کرد استراحت کند تا شب سرحال باشد. گلستان   یانوشک
با  یبخوابد و تماس یکند، کم  یداشب پ  یبرا یبه اتاقش رفت تا لباس مناسب

پدرش گرفته بود اما گلستان آنقدر حالش خوب بود که  یصدا. یردپدرش بگ
عکس   یک  ادنبا فرست  یخواستشب نگفت. م  یاز مهمان   یزیمتوجه نشد. چ

 کند.  یزشسوپرا یدسته جمع

بار  ینآخر  ی. گلستان وقت یدندکه مهمانها رس  یشدم یک کم کم داشت تار  هوا
 ی فت شل گشاد مشک . بایزدتند م  یجاننگاه کرد قلبش از ه  ینهبه خودش در آ 

سرش جمع کرده بود.  یرا باال یش. موهایبود با شلوار کتان مشک  یدهپوش
 یاهو چشمان س  یدرخشیدم  یبا آن پوست سبزه از شاد  یفشصورت گرد و ظر 

. استقبال از مهمانها اول با عمه یخندیدبلند و برگشته م  یاش با مژه ها  یک بار
 ید. حالش را پرسیدششروع شد. عمه برخالف قبل در آغوشش گرفت و بوس

گلستان  یلبخند زد. شوهرعمه اش همچنان سرد بود اما برا یشو به رو
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 شنخوشحال بودند که درآستانه ج یارشو ک یمانداشت. س یتیاهم 
استقبال کرد: سامان که  یرا هم به گرم یدازدواجشان هستند. دو مهمان جد

داشت. صورتش   یروشن  یقهوه ا  یبود، موها  یدهورز  یکلیقد بلند با ه  یپسر 
 یاسپرت  یپبلندش را رو به باال شانه زده بود. ت یرا اصالح کرده بود و موها

گلستان   چشمهای. چشم دوخت به  یزداش برق م  یقهوه ا  یزده بود. چشمها
دستش را فشرد و گفت: چه کم  یمگلستان با او دست داد به گر  یو وقت 

 . حالتون چطوره؟یدمسعادت بودم زودتر شما رو ند

 یبود. موها یستادهلبخند زد و خوشامد گفت. دلوان هم کنار سارا ا گلستان
که   یو رها شده بود. رژ قرمز  یرسیدکمرش م  یانرنگ شده بور بلند که تا م

شمانش مثل زمرد و چ یکردترش م یقلوه اش زده بود خواستن یلبها یرو
 سادگی. با ظرافت به گلستان دست داد و سالم کرد. گلستان به یدرخشیدم

بچه ها  یه. و بعد با بقیدشما. خوش اومد یباییدگفت: چقدر ز  یمیتو صم
صلح بود که متوجه  ینکرد. آنقدر سرمست ا  یو احوالپرس یشروع به شوخ 

 یمتفکر گوشه ا یبکه دست در ج یدنشد. سپهر را هم ند یانوشحال ک
 . یکنندو تماشا م یستادها

نشستند و شروع به حرف زدن و  یجوانها از بزرگترها جدا شد و کنار جمع 
گوشه   یدشگشت. د  یانوشکردند. آنجا بود که نگاه گلستان دنبال ک  یدنخند

 یانوشاست. سپهر رفته بود آشپزخانه. کنار ک یینجمع نشسته و سرش پا
 ؟یدنشست و آرام گفت: خوب
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 یهبود شب  یزیچ  یشچشمها  ینگاهش را سمت گلستان چرخاند. تو  کیانوش 
 ی: چ یدپرس  یکرد. گلستان نگران همانطور که به چشمانش نگاه میصالغم است
 شده؟

گفت و از جا بلند شد. گلستان خواست   یآهسته ا یستن یزیچ کیانوش
ت کنسر   یشبد  یگفتندسامان نگهش داشت: بچه ها م  یدنبالش برود که صدا

 .یدداشت ینآنال

را آورد   یتارشخودش رفت گ  یونخواندن و نواختن. کتا  یجمع گرم شد برا  و
 یف  ید: حاضر یددرآورد و پرس یبشاز چ یو دست گرفت. سامان هم سازدهن

 کنم؟  یتونالبداهه همراه

 باعث افتخاره. البته

 .یاال یاالو گفت: اول دلبر ناب دلم.  یدخوشحال دست کوب سارا

لستان کنار هم نشستند و شروع کردند. پشت سر هم چند آهنگ و گ سامان
شد. سامان همه شب   یمیرا با هم خواندند و زدند. گلستان با سامان زود صم

 یساز زدن، حرف زدن، جا یوه،خوردن م یحواسش به گلستان بود، برا
 نگلستا  یکم  یانوشسپهر و ک  یبتنشستن، خواندن، خوردن و... قبل از شام غ

. به آشپزخانه یزدندرا ناراحت کرد. همه خوش بودند چرا آن دو ساز ناکوک م
و با تعجب  یستاد. آرام کنارش ایکشدم یگار سپهر کنار پنجره س یدرفت و د

 یکشی؟م یگار : سپهر تو سیدپرس
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را در هوا تکان داد تا دود را پراکنده کند.  یشاگلستان دسته  یدنبا د سپهر  
گلستان دودش برات خوب   یساخاموش کرد و گفت: عقب وا یع را سر  یگار س
 .یستن

امشب   یانوش: تو و کیدنگاهش کرد و پرس  یتکان نخورد. با موشکاف   گلستان
 چتونه؟

کند. نگران شد که نکند گلستان متوجه نگاه   یکرد حالش را مخف   یسع سپهر 
 یانوش: من که خوبم. چطور مگه؟ کیدو دلوان شده باشد. پرس یانوشک  یها
 شده؟ یچ 

 یوقت  یشهم یبغ یهم ه  یانوشتو آشپزخونه. ک یکه از اول شب اومد  تو
 شده؟ ی. چ یستهم هست انگار ن

 گره افتاده توش.   یشرکته که تازگ  ی. فکرمون مشغول کارهایستن چیزی

و گفت:   یدکش  یقیگلستان دوخت و نفس عم  یاهنگاهش را به چشمان س  بعد
 برطرف شد. یتنگران یگذره؟به تو خوش م

بار  یهآشپزخانه نشست و گفت: آره. انگار  یز لبخند زد و پشت م گلستان
 دوشم برداشته شده.  یاز رو ینسنگ

 انداخت و گفت: خوبه. یر سرش را ز سپهر 

فراخواند. همه نشستند  یز خانم با گفتن شام حاضره هر دو را سر م نرگس
از پدر گلستان و  یسوال یبه غذا خوردن. عمه هر از گاه  یخنده و شوخ  یانم

حرف ادامه بحث   ین. با ایایندب  یعروس  یبرا  یکردم  یدو تاک  یپرسیدمادرش م
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آمد ادش ی. شام تمام نشده بود که گلستان یدسر جشن و خانه و... چرخ 
 یشهگشت. نبود. هم  یانوشچشمش دنبال ک  یار اخت  یرا نخورده. ب   یشداروها

را از اتاقش بردارد.  یش. از جا بلند شد که داروهایکردم یادآوریاو داروها را 
االن. و به سمت راهرو  یامسپهر با سر سوال کرد کجا؟ گلستان لب زد که م

ا از اتاق کنار اتاقش وش ر یانک  یبود که صدا یدهرفت. هنوز به اتاقش نرس
 دلوان؟ یکار کرد  یبا من چ  یدونی: تو میدشن

. دلوان یزدندو دلوان داشتند حرف م یانوش. کیستادهمانجا ا یار اخت بی
 یشو بغض صدا یدور یناز ا یدهچه کش یگفتآهسته آهسته داشت م

 یکه داشت از درد  یشنیدرا هم م  یانوشلرزان ک  ی. صدایشدبه اشک م  یلتبد
شانه   یکه رو  یبود. دست   یستاده. گلستان گنگ ایدهمدت کش  ینکه ا  یکشیدم

 یگذاشت و گلستان را تو  ینیب  یترساندش. سارا بود. سارا دست رو  افتاداش  
. انگار یکردو در را بست. گلستان هنوز بهت زده داشت نگاه م یداتاقش کش

تخت نشاندش و  یود. سارا روب یدهکه شن  یزهاییقابل هضم نبود چ یشبرا
نوش یابهت قبل از اومدن بگم. راستش نشد... دلوان و ک یخواستمگفت: م

 یکزد. درست    یبشدلوان غ  یشپنج سال عاشق و معشوق بودن. سه سال پ
 . تا االن. یشونهفته قبل از جشن نامزد

 . سارا دستش را فشرد و گفت: گلستان... یکردنگاه م ینطور هم گلستان

 رو دوست دارن...  یگر گفت: پس همد  یدهدش آمد. بر خو به

فکر کنم آره  یدمو حرفاش رو شن یدمد یشببعد از سه سال دلوان رو د وقتی
 یبعد از اون دوره سخت  یدونمنم یانوشرو. ک یانوشدلوان که دوست داره ک
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نگاهشون رو  یدمد یوقت  یداره. اما عصر  یکه پشت سر گذاشت چه حس 
 از هم بردارن...  یتونننم

مدت به خاطر  ینا یانوشک یدانستدست گلستان شد. م یسرد متوجه
بود. با  یدهنگاه گلستان هم عالقه را د یبرگشته بود. تو یگلستان به زندگ 

گلستان.   یستن  یانوشک  یر محبت دستش را فشار داد و گفت: برگشتنش تقص
از  یشپ یدونینم خودش انتخاب کنه. تو یانوشک  یماجازه بد یدفکر کنم با

 یشانگار زندگ  یبود. تو که اومد  یاهساکت و س  یلیتو اون چطور بود. خ  ومدنا
 دوستت داره.  یدونمبرگشت. م

و خودش را جمع کرد. از جا بلند شد و دستپاچه   یددستش را پس کش  گلستان
گفت:  یو ناراحت  یدنبال داروها گشت. سارا با ناتوان  یشداروها یفک یتو

 تو هم... نمیدوگلستان م

و دلوان به من مربوط  یانوشحرفش را قطع کرد و گفت: رابطه ک گلستان
 یکردمرو ببخشن. من فقط جا خوردم. فکر م یگر بتونم همد یدوارم. امیستن
 .یگهخودش بهم م یانوشک

را نشان  یشلبخند هم زد. داروها یبه چهره زد. حت  یتفاوت  یماسک ب  بعد
 رو بردارم.  ینااومدم ا یمسارا داد و گفت: بر

 یزدم  ینکند. قلبش سنگ  یباز  یعیبتواند آنقدر طب  یشدهم باورش نم  خودش
بغض بود. پس آن ابراز عالقه ها توجه ها نوازش ها لمس  یشگلو  یو تو

 او اشتباه برداشت کرده بود. یدها... چه بود. شا
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 ییدگفت: کجا  یکردکه بشقابها را جمع م  یدر حال  یانابرگشتند. ک  یز هم سر م  با 
 شما دو تا؟ غذا تموم شد.

به سپهر کرد و گفت: گلستان دنبال داروهاش  ینگاه  یچشم یر ز سارا
 . یگشتم

 براتون غذا را گرم کنم؟ یخواهید: میدپرس سامان

 بدون آنکه نگاهش کند گفت: نه ممنون خوبه. گلستان

قورت دهد.  یتوانسترد. غذا را نمانداخت و شروع به خوردن ک یر را ز سرش
حاال که صلح  یخواست. اما تا ته خورد. نمیکردانگار بغض داشت خفه اش م

 یوستندو دلوان به جمع پ یانوشک  یرا خراب کند. بعد شام وقت  یشده مهمان 
کرد و   یآهسته از جمع عذرخواه  ید،د یانوشک  یو دست دلوان را دور بازو

زده شده و خسته است. گفت  یجاناندازه هاز  یشامروز ب یکندگفت فکر م
 گفت.  یر بخوابد تا فردا سر حال باشد و شب بخ یدبا

. بعد به سارا نگاه یکردنگاه م  ینکرد که به زم  یانوشبه ک  ینگاه معنا دار  سپهر 
 یدرا برگرداند که د یش. سارا رویکردکرد که ناراحت به رفتن گلستان نگاه م

 .یاط. اشاره کرد برود خیکندسپهر نگاهش م

روشن کرده بود. معترض گفت: سپهر  یگاریسپهر س یدکه رس  یاطبه ح سارا
 .یکشیم یگار س یادز یباز دار

 زد تو و گلستان. یبتون: وسط شام کجا غیدتوجه پرس یب  سپهر 
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و   یانوشک  یوسط راهرو خشکش زده. صدا  یدمچرا رفته اتاقش د  ینمبب  رفتم 
 دادم ماجرا رو. یحمش تو اتاق و بهش توضاومد. منم برد یدلوان م

 دوخته بود. سارا آرام گفت: دوستش داره نه؟ ینچشم به زم یعصبان  سپهر 

 کی؟

 رو. یانوش... کگلستان

 چرا برگشته؟ سامان

 ! مگه ممنوع بود برگشتنش؟یهسوال چه

 سوال نشده چرا با دلوان برگشته؟ چرا مامان با گلستان مهربون شده؟ برات

 بهش فکر کنم.  یخوامبکنم. نم یتونمنم یشده. اما کار چرا

با آنها نرفته  ینهم  یمادر و پدر و برادرش. برا  یهایهم خسته بود از باز  سارا
 و یدکش  یشموها یتو یسپهر. سپهر کالفه دست  یشبود آلمان و مانده بود پ

در آرامش دوره  ینجادختر رو امانت از پدرش گرفتم که ا ینگفت: من ا
 افته. یم یبتریبدتر و عج یهر روز اتفاقا یشده ول یدرمانش رو سپر 

. یر هم جشنه. سخت نگ یگه. چند روز دیادم یشپ یچ  ینیم. بذار ببمیدونم
موندن  یگمان نکنم برا  یگرده. سامان هم برمیگردهو مامان هم برم یگذرهم

 اومده باشه.

گلستان رو   یهوا یشتر چند روز ب ینپا له کرد و گفت: ا یر را ز یگارشس سپهر 
 داشته باش.
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گلستان   یر سپهر و سارا با هم وارد شدند، بعد از شب بخ یدد یوقت  کیانوش 
بکند. او نخواسته بود  یتوانست. اما چه کار میدهگلستان ماجرا را فهم  یدفهم
دلوان را از   یتوانستن برگردد. اما برگشته بود و خاکستر کنار رفته بود. نمدلوا

سوخته بود انقدر که به خودش  یاقشخودش براند. سه سال در آتش اشت
 یخواست. و حاال میداردچرا رفته فقط نگهش م  یپرسدگفته بود اگر برگردد نم

 یر . اما تقصنگران و ناراحت بود یلینگهش دارد هر چند به خاطر گلستان خ
 او نبود. 

کنار آتش نشستند.  یوانا یتو یانوشسپهر و ک یدندهمه که خواب شب
که به خاطر گلستان   یآهسته آهسته درباره دلوان گفت. درباره عذاب   یانوشک

 یهکنار گلستان باشد. بغض کرد. گر   یشتر به جانش افتاده. از سپهر خواست ب
 .یکردبود درکش هم م ین حال که از او عصبا ینکرد. اما سپهر در ع

سرش  یهم گرچه زودتر از همه به بستر رفته بود اما فقط پتو را رو گلستان
تحمل سکوت  یگر سه صبح د یک . نزدیدادامانش نم یشبود و اشکها یدهکش

 یامپتو برد و به سپهر پ  یر را ز  یلشموبا  یار اخت  یو خوردن بغضش را نداشت. ب 
 یداری؟داد: ب

 یدی؟کوچولو. چرا نخواب  یدارم: بیدبعد جواب رس یهثان چند

نوشت:  یدادرا نم یشصفحه نما یدناجازه د یشکه اشکها  یدر حال گلستان
  یرون؟ب یببر  ینجامن رو از ا یشهم

 .یاطح یانوشت: لباس گرم بپوش ب یعنشست. سر  یشسرجا سپهر 
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 یمان مه یکه برا  یهمان لباس یرو یمشک  یبعد گلستان با پانچو یقهدق چند 
بود. سپهر که در خانه را آرام بست سمتش برنگشت.   یاطح  یتن کرده بود تو

 .یمبزن  یندور با ماش  یه  یمبر   یو گفت: دوست دار  یستادسپهر آهسته کنارش ا

دهانش را باز کند و بغضش همانجا بترکد. سرش را تکان  یترسیدم گلستان
 یرون را از باغ ب ینشد. سپهر ماش ینهوم بسنده کرد. سوار ماش یکداد و به 

 ی؟دوست دار یم: حلیدراه افتاد پرس یبرد و در را بست. وقت 

 یاز صدا یتوانستتمام صورتش را سمت پنجره برده بود. سپهر م گلستان
کرده. گلستان   یهاش بفهمد گر   ینیب  ینف  یندارد، از فبفهمد بغض    یشنفسها

به کمک گلستان   یکیجاده انداخت. تار  یرا تو  ینجواب نداد. سپهر آرام ماش
 یو صدا دبعد بغضش را هم رها کر  یقهرا رها کند. چند دق یشآمد تا اشکها

را کنار جاده نگه داشت و آرام  ین. سپهر ماشیچیدپ ینماش یهق هق اش تو
گلستان و   یشد تا گلستان تنها باشد و آرام شود. اما نگران بود. اسپر  یادهپ

 ینا یو تو یردنفسش بگ یترسیداتاقش برداشته بود. م یرا از تو یشداروها
 یددوباره سوار شد. نبا عدصبر کرد و ب یقهکند. چند دق یجاده نتواند کار

 یهانگار گر   صبر کرد اما  یتنگ کند. کم  یشتر هق هق نفسش را ب  ینا  یگذاشتم
 نداشت. آهسته گفت: گلستان جانم... آروم باش. یگلستان تمام

 یکردکه هق هق م یو چشمان پر اشک در حال یسبا صورت خ گلستان
و به آغوش سپهر   یستگفت دست خودم ن  یدهبر   یدهبرگشت سمت سپهر. بر 
سر گلستان   یسپهر فرو کرد. سپهر سرش را رو  ینهس  یپناه برد. صورتش را تو
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. گفت: یدآرام لغز  یگذاشت و چشمانش را بست. از گوشه چشمش اشک  
 ... آروم باش. گلستان...یشهم دحالت ب یزمعز 

دست گرفت.  یرا تو یسشآرام گلستان را از خود جدا کرد و صورت خ بعد
 یقنفس عم. سپهر آهسته و  با محبت گفت: یکردگلستان هنوز هق هق م

 بکش گلستان. نفس بکش...

 یکیهر دو در تار یقهداد چند دق یهاش تک یبه صندل یکم کم آرام شد. وقت   و
همه کنترل خودم رو  ینا یهوچرا  یدونمو سکوت نشستند. گلستان گفت: نم

 کردم تو رو.  یتاذ یداز دست دادم. ببخش

 ی؟. بهتر یهچه حرف این

 بهترم.  و گفت: آره یدکش  یقینفس عم گلستان

 بریم؟

 .یمزد و گفت بر  یلبخند کم رنگ  گلستان

خودش  یبرا یم. سپهر دو کاسه حلیستادندمغازه ا یک  یسحر روبرو نزدیکی
هر  یخانه. نان سنگک داغ اشتها یظرف بزرگ هم برا یک و گلستان گرفت. 

 خوشمزه بود. یلیدو را باز کرد. گلستان بعد از خودرن لبخند زد و گفت: خ

از  یچشمانش برق زد. راه که افتادند برگردند سپهر گفت: گلستان بعض سپهر 
  یفهمی؟. میستاتفاقات در اراده ما ن

 . یستمکس ناراحت ن  یچ. نگران نباش. از هیستمناراحت ن یانوش. از کاوهوم
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نداره اگر ازش  یدست گلستان گذاشت و گفت: اشکال یرودستش را  سپهر  
آن عشق کهنه را  یانوشفکر کن... اگر ک یزیچ یه. فقط به یناراحت باش

به قابل اعتماد  یدبه او ندهد با یدنکنار بگذارد و فرصت بخش  یتوانستم
 یفهمی؟. میکردیبودنش شک م

. یگفتاست منگاهش کرد. سپهر چقدر بلد بود دوست داشتن را. ر  گلستان
ادم تازه  یکدوست داشتن را با ورود  یتوانستبلد نبود اگر م یدناگر بخش

 او را هم ساده کنار نگذارد. لبخند زد. یفراموش کند از کجا معلوم روز

راحت شد. دست گلستان را فشار داد. احساس کرد  یکم یالشخ سپهر 
 گلستان؟  ی: خوب یددستش داغ است. پرس

. آرام گفت: یکردنگاه م  یاهیداده بود و به س  یهتک  یسرش را به صندل  گلستان
 خوبم.

جان  یششود. پاها یادهپ یننتوانست از ماش یدندبه باغ رس یوقت  ولی
را باز نگه   یشچشمها  یتوانستنم  ینداشت و عرق به بدنش نشسته بود. حت 

. سپهر نگران به ساعتش یشددارد. تب کرده بود و نفسش رفته رفته نامنظم م
چه کند. دست دور  یدبا یدانست. نمیشدنگاه کرد. هوا داشت روشن م

تخت خواباندش. پانچو را از  یانداخت و بردش اتاق خودش. رو ستانگل
رد. دستمال اش ک یهکاسه اب و دستمال آورد و پاشو  یک . یدکش  یرونتنش ب

 یاش گذاشت و آهسته به اتاق دخترها رفت تا داروها یشانیپ یرا رو
ش یانو. کیستادهکه ا  یدرا د یانوشآمد ک یرونگلستان را بردارد. از اتاق که ب

 شده؟ ی: چ یدپرس
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 آرام گفت: تب کرده. نفسش نامنظم شده. سپهر  

 فهمیده؟

 ... آره

گلستان برود. کنار در   یک نزد یترسیدم یپشت سرش راه افتاد. حت  کیانوش
 یانوش. سپهر گفت: کیگرفتو به سپهر نگاه کرد که داشت تبش را م یستادا

 ینجااگر تشنج کنه ا یره. تبش داره به سرعت باال میمارستانب یمشببر  یدبا
 .یادازمون برنم یکار

را روشن کرد. سپهر گلستان را به  ینو ماش یدبه سرعت لباس پوش کیانوش
عقب نشست. سر گلستان را بغل کرده بود تا  یصندل یروو  یدآغوش کش

به سرعت به سمت شهر راه افتاد. تا شهر  یانوشراحت تر نفس بکشد. ک
 ادندگلستان د  یماریکه از ب  یا  یشینهبا پ  یمارستانراه بود. اما ب  یقهدق  یستب

به   یژنکه با اکس  یمبگذار  یارتونآمبوالنس در اخت  یتوانیمو گفت م  یرفتشنپذ
 .یمالزم رو ندار یزات. دارو و تجهیدشتهران برسون

پشت سرشان راه افتاد. دو  یانوشبا گلستان سوار آمبوالنس شد و ک سپهر 
تلخ و ساکت  یانوشبود. ک یو یس یتخت آ  یساعت بعد گلستان دوباره رو

ماس . با دکترش تیرفتنشسته بود. سپهر نگران و کالفه قدم رو م  یصندل  یرو
حمله   یک   تان. تا دکتر از راه برسد گلسیرساندگرفته بود. گفته بود خودش را م

 یدگفت: با یشاتآزما یدنو د ینهرا پشت سر گذاشت. دکتر بعد از معا
 یمارستاندوره رو در ب  ینا  یکنماستراحت کنه و آرامش داشته باشه. من فکر م

 یدوره رو ط   یندر آرامش ا  یددختر با  ینبگذرونه بهتره. قبال هم بهتون گفتم ا
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 یکنههاش حمله م یهبه ر نشبد یکنهدوره م ینکه در ا  یکنه هر حمله آسم 
از  یمین ینجوری. اون همیرهم یناز ب یهدفاع کنن ر یستندچون گلبول ها ن

 .یدمنم ی. اجازه مرخصیکنههاش کار نم یهر

 یکنهم ینشغمگ یمارستاننداشتند. فقط سپهر گفت: ب یحرف  یانوشو ک سپهر 
 دکتر...

 یگهدفعه د یستن ینی. تضمیدو گفت: مراقبش باش یدکش  یقنفس عم دکتر 
 دارو حالش بهتر شه. یبا چند دوز باال

رو  یتشبمونه تا وضع یدساعت با 48نوشت و گفت: فعال  ینسخه ا بعد
... یک استرس، تحر  یجان،خونه استراحت کنه. ه یتونهکنم. بعدش م  یبررس

 ممنوع. یونممنوع آقا

دنبال داروها برود   یخواستم  یانوشسرشان را تکان دادند. ک  یانوشو ک  سپهر 
. جواب نداد. سپهر یکشیدزنگ خورد. دلوان بود. خجالت م یلشکه موبا

به خونه هم خبر بده  یر شانه اش زد و گفت: برو داروها رو بگ یرو یدست 
 نگران نشن.

آهسته  یدهو به گلستان که رنگ پر  یستادا یو یس یآ  یشهش پشت خودش
را  یطبود تا شرا ینگاه کرد. در ذهنش دنبال راه  یکشیددستگاه نفس م یر ز

گلستان آنجا باشد  یتا وقت  یدانستگلستان بهتر کند. اما خوب م یبرا
خودش   یبخندد و به رو  یداست. شا  ینباشد دلوان باشد حال او هم  یانوشک

. نگران سامان هم بود. برادرش را خوب یخورداما از داخل خودش را م  نیاورد
شده بود و حاال که  یکبه گلستان نزد یادیشب ز یک همان  یشناختم
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به او  ینهااز ا یشب یتوانستبود او با زبان چربش م یطشرا ینگلستان در ا 
 شود. یکنزد

هر نشست. از پشت لب سپ یگلستان تکان خورد و باز شد. لبخند رو  پلکهای
آرامبخش بود. پرستار کنار سپهر  یجدر دست تکان داد اما گلستان هنوز گ

 کنارش؟  یدبر یخواهیدگفت: م

 میشه؟

 .بله

. اما قلبش فشرده بود. یزدبعد سپهر کنارش نشسته بود. لبخند م یقهدق چند
کند. معذب بود. اما سپهر با لبخند   یمعذرت خواه  یخواستم یگلستان ه 
 یدبخش. اما با یبر یتونیاش کرد گفت: م ینه. دکتر که معایکردمساکتش 

 .یبمان  ینجادو شب مهمان ما ا یکی

. دور از ینجاباشد. آنهم ا یمارستانب یتو یخواستشد. نم یشانپر  گلستان
بود   یکاف   ی. همان آشفتگ یانوش. دور از کیکردم  یمادر و پدرش احساس ناامن
نامنظم شود. دکتر به ناچار گفت:  یشو نفسها یزدتا دوباره ضربانش بهم بر 

 یتت. وضعگلستانبه حرفم    یمو به مو عمل کن  ید. اما بایبر  یشهباشه باشه م
 یکنهاما چون داره آشفته ات م  یهکه بودنت ضرور  یبینی. میستبردار ن  یشوخ 

حساسه.  یطتراچقدر ش یبفهم ید. پس بایبر  یکنممن دارم موافقت م
 یفهمی؟م



  

 
129 

 رمان یکرمان فرار از سرنوشت | گلستان رسا کاربر انجمن 

 رمان  کی

. دکتر یکردنگاهش م یو ناراحت  یسرش را تکان داد. سپهر با نگران  گلستان 
 اتاق من. یایید. قبلش بیدشببر  یتونیدکه ثابت شد م  یطشگفت: شرا

گلستان را پاک   یشانیپ  یگفت و رفت. سپهر عرق رو  یزهاییبه پرستار چ  بعد
 .یشدراحت م لمونیاخ یماندیشب م یککرد و گفت: گلستان حداقل 

 امروز. ین. همیرازش یگردمچشم بست. آرام گفت: برم گلستان

 یتواندنم یگر د یمیآن باغ آن گروه بوستان آن جمع صم یدانستم خودش
اش  ییبه تنها یگشتبرم ید. بایشداز همه آنها دور م یدآرام نگهش دارد. با

 دهد. یامتا خودش خودش را الت

. یکه تو بخوا  یرا نوازش کرد و گفت: هر چ   یش. موهایفهمیدحالش را م  سپهر 
 خوبه؟ یگیرمرو بعد از مرخص شدنت م یتبل یناول

 یلم؟جمع کردن وسا یباغ برا یاممن ن میشه

 برات خوبه؟ یارهسارا ب یگم. میشهکه م  آره

دوشت سپهر... ممنونم که  یافته رو یم یطشرا ینا یح. زحمت توضممنونم
 .یمدت کنارم بود ینهمه ا

 یبرا یانگار دار یگیم یجور یههم کرد و گفت:  یرا تو یشاخمها سپهر 
 سراغت. یام. گفته باشم من میریم یشههم

 .یاو گفت: تو ب یدخند گلستان



  

 
130 

 رمان یکرمان فرار از سرنوشت | گلستان رسا کاربر انجمن 

 رمان  کی

 یوقت  یانوشرا به باغ بفرستد. ک یانوشآمد تا ک یرونب یو یس یاز آ  سپهر  
گلستان باشد آرامش   یشپ یخواستوا رفت. دلش م یدسپهر را شن یحرفها

خودش را معلوم   یفتکل  ید. بایتوانست. با وجود دلوان نمیتوانستکند. اما نم
 یلرا فرستاد تا سارا را با وسا  یانوشبه فاصله داشت. سپهر ک  یاز . او هم نیکردم
 . یاوردب

 ی. ب یده. نگران بود و رنگ پر یدکه به بخش منتقل شد سارا از راه رس  گلستان
 گلستان؟  یبر  یخوایبغل کرد و بغض کرده گفت: م حرف گلستان را

 دارم.  ییبه تنها یاز بهتره سارا. االن ن اینطوری

بود  یستادهکرد بغضش را بخورد. سپهر که کنارشان ا  یلبخند زد. سع سارا
و سالم رو  یحگلستان صح یگهخودتون رو چند هفته د یدگفت: جمع کن

 .یاداون م یا یریمما م یا. یبینیمم

 .یرازم. سارا با ذوق گفت: آخ جون من عاشق شیدنددختر خند دو هر 

 .یهست  یتو برم که عاشق همه چ  یبایو گفت: قربون دل ز یدخند گلستان

خودش را  یضرور یلگذاشت تا وسا  یشانبه خنده گذشت. سپهر تنها کمی
هفت  یبرا یتو بل یردبگ یتپرواز بل ینجمع کند. به دوستش سپرده بود اول

 شب بود. 

گرفت و لباس  یرا مرخص کردند و به خانه خان بابا بردند. دوش گلستان
 یسارا به فرودگاه رساندشان. تو یمختصر  یعوض کرد و بعد از خوردن غذا

 یرا خاموش کرد و رو به سپهر گفت: به زحمت افتاد یلشپرواز گلستان موبا



  

 
131 

 رمان یکرمان فرار از سرنوشت | گلستان رسا کاربر انجمن 

 رمان  کی

خواهرت همراهم که دم مراسم ازدواج  یدار یچه محبت  یفهممسپهر. م 
 .اومدی

. یمنو از اون همه زحمت خالص کرد یستیگفت: متوجه ن  یطنتبا ش سپهر 
 .یکردمهزارتا دستور اجرا م یداگر اونجا بودم با

 . یدنددو خند هر 

در پلمپ شده   یدنبا د یدندمادر و پدرش خبر نداده بودند. به خانه که رس  به
چه  یدکرد. پرس  یوالپرسخشکشان زد. گلستان شماره پدرش را گرفت و اح

 مرتبه؟ یز همه چ یگذره؟. به تو خوش میزمعز  یخبر؟ پدرش گفت: سالمت 

 شما؟ ییدخوبه. کجا بله

 .یمتازه از شرکت اومد یزممکث کرد و گفت: خونه عز  مجید

 و گفت: کدوم خونه؟ من پشت درم. یدپلمپ کش یرو یدلخور دست  گلستان

خسته است. جان  یکرد. حس مرا از گلستان گرفت یشد. سپهر گوش سکوت
و حاال  یایدکرد و گفت گلستان خواسته به خانه ب یندارد. سالم احوالپرس

 یدبه مج یقهسپهر چند دق یدهول کرده بود. کلستان د یدپشت درند. مج
 .یدمگوش داد و بعد گفت چشم بهتون خبر م

 چه خبره؟ ی؟گفت: قطع کرد  یر کرد. گلستان متح  قطع 

دنبالمون.  یادپدرت م یهتل استراحت کن یمآروم باش. قرار شد بر  گلستان
 ی؟به زور مرخص شد یمارستاننرفته که امروز از ب یادت
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 تو شهر خودم برم هتل؟  هتل؟ 

 یچ  یفهمیمم یادپدرت م یاآرام دست انداخت دور شانه اش و گفت: ب سپهر 
 شده باشه؟

که   یهر همراه شد. هتلبرگشت به خانه نگاه کرد و با بغض با سپ گلستان
رفتند آشنا بود. از دوستان پدرش بود که به محض ورود سپهر و گلستان 

گلستان   یهتل بود به استقبالشان رفت. رنگ و رو ییسدوست پدرش که ر
شان یکه برا  ییتیرا کش دهد و زود سو یاز اندازه احوالپرس یشاجازه نداد ب

مبل پهن  یه خارج شد گلستان روآماده کرده بود را نشانشان داد. از اتاق ک
. یستادا  یشروبرو ی. چشمانش را بست. سپهر با نگران یکردشد. سرش درد م

 بخور و بخواب باشه؟ یدمگفت: گلستان شام سفارش م

 یاد؟زودتر ب یزنگ بزن  یشهبا پدرم حرف بزنم. م ید. بانمیخورم

ات رو هم دراز بکش پس. االن داروه  یمبل کم  یرو  ینجا. همیزنمزنگ م  باشه
 .یارمم

دراز  ینکهآرامبخش دارد و به محض ا یدانستگلستان را داد. م داروهای
 یشمبل خوابش برد. پتو را رو ی. گلستان همانجا رویبردبکشد خوابش م

: یدنشانه حالش بود. پرس یانوشگرفته ک  یزنگ زد. صدا یانوشو به ک یدکش
 یدید؟رس

 .یماومد ی. اما کاش نمآره

 شده؟ یزیشد: چرا؟ ج یز ت یانوشک  صدای
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دم  یمآهسته گفت: رفت یکردبود و شهر را نگاه م یستادهکه دم پنجره ا  سپهر  
 خونه، خونه رو پلمپ کرده بودن.

 شد بهم بگه! یگفت: به عمو گفته بودم خبر   یدهرنج یانوششد. ک سکوت

 ی؟با تعجب گفت: خبر؟ چه خبر  سپهر 

باال  ینیسنگ یعمو بده  یدهبودند فهم یراز گفت همان وقت که ش کیانوش
تازه شان  یکنبود شر  یناست اما همه موضوع ا یآورده و در مرز ورشکستگ 

. سپهر با یکشیدرا باال م یدپهن کرده بود و داشت دار و ندار مج یشاندام برا
  یگی؟گفت: االن م  یهگال

 االن؟ دیی: کجایدپرس یانوشکرد. ک  یشموها یتو دستی

 ییدا ی؟گلستان رو دادم فعال خوابش برده اما باالخره که چ   ی. داروهاهتل
از دوستانشان   یکی. گفت مجبور شده به خانه  یرسونهگفت خودش رو م  یدمج

 تا برسد. یکشدشهر است و طول م یهبرود که حاش

خبر بدهد. قطع کرد و خودش  یانوشبه ک یدشد بعد از حرف زدن با مج قرار 
از مبلها پهن شد. به گلستان نگاه کرد. الغر شده بود و رنگش  یکی یهم رو

. یدرخشیداش مبودش را به خاطر آورد. چهره یدهکه د  یبود. روز اول یدهپر 
فرودگاه   ناز آ   یز . شوخ طبع و سرحال بود. همه چیخندیدم  یاهشچشمان س

. کاش گلستان یبردندن را با خودشان نمشروع شد. کاش آن شب گلستا  یلعنت 
به در خورد.   یفکرها بود که تقه ا  ینهم  یرا از مادرش دور نگه داشته بود. تو
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 یدجا خورد. مج  یدمج  یدسف  یچهره شکسته و موها  یدندر را که باز کرد از د 
 یی؟شده دا یگفت: چ   اراحتیزد و وارد شد. سپهر با بهت و ن یلبخند تلخ 

: چرا بچه رو یدکه خوابش برده بود نگاه کرد. پرسبه گلستان  مجید
 .یستمناسب ن یتوضع ینجاگفته بودم ا  یانوشمن به ک ید؟برگردوند

اما تهران موندن به  یه. ماجراش طوالنیینگفت دا یزیبه من چ کیانوش
. فکر یمبود و به زور مرخصش کرد یمارستانامروز ب ینصالحش نبود. هم

 اشته باشه.د یشتریآرامش ب ینجاکردم ا

 یشهنم یداکه پ  یزیتنها چ ینجامبل نشست و گفت: ا یمستاصل رو مجید
 کنم؟  یکار دستم چ یبچه رو ینآرامشه. حاال من با ا

درست بهم   ییکنارش نشست و گفت: دا  یددست گرفت. مج  یسرش را تو  و
 شده؟ یچ  یدبگ

تمام سفته ها را فروخته بود تمام چک  یکشکرد. شر   یفماجرا را تعر  مجید
انگار قصد جان آنها را داشته   یستک  یدانستکه نم  یدرا. و صاحب جد  یشها

... همه ینزم ین،. کارخانه، خانه، ماشیگرفترا داشت م یزشانباشد همه چ
 یسحاال پل ورا به اجرا گذاشته  ینتضم یبسنده نکرده و چکها ینها. به ایز چ

 بازداشتش. یهم دنبالش بود برا

 ید؟دار یلفکر کرد و گفت: وک یکم  سپهر 

 ندارم.  یچیندارم سپهر جان ه یپاپاس یه من
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 یمیکه کر   یگرفت. با مرد  یشماره ا یلشبلند شد و با موبا یمعطل یب  سپهر  
حاال به فرودگاه برود تا آخر شب آنجا  یننام داشت صحبت کرد و گفت هم

دنبال کارهاتون  یراز ش یذارمشرکت رو م یلگفت: وک  یدمج یهباشد. بعد رو 
 ییجا  یبرمتونتهران. م  یگردیمبا هم برم  یادجمع کنه ب  یدبگ  ییباشه. به زن دا

 یدکنار گلستان هم هست یدبمون یمطمئن مدت  یجا یه. یلاز خانه فام یر غ
خواست  ید. مجیاددستش م یچ  یلوک ینیمتا بب یکنیدم استراحت یهمه کم

. به گلستان ییدا  یدنگ  یچیگفت: ه  یعصب  یو کم  یکه سپهر جد  یدبگو  یزیچ
رو جمع و جور  نناخوش هست. خودتو یاون به اندازه کاف  یدنگ یزیهم چ

 رو نداره. یزهاچ ینا یدندختر تحمل شن ین. ایدکن

دوش گرفتند و لباس   یآمد و ک   یش ک مادر   یدو نفهم  یدتا صبح خواب  گلستان
شد آنها داشتند صبحانه  یدار ب یاجاره کردند. وقت  ینعوض کردند و ماش

 یتازه سرش آوار شده باشد ب  یمادر و پدرش انگار دلتنگ  یدن. با دیخوردندم
 انو بغضش را خورد. گلست ییدشبو یناحرف به اغوششان پناه برد. م

 شده؟   ی: مامان خونه پلمپ بود. چ یدکه در آغوش مادرش بود پرس  ینطور هم

 یکمشکل کوچ  یه  یستن  یزیو سپهر انداخت و گفت: چ  یدبه مج  ینگاه   مینا
نگران  یست. الزم نیشهحل م یاومده که به زود یشتو کارخونه پدرت پ

 .یباش یزیچ

 ید؟به من نگفت چرا

لبخند زد و گفت:  یناد. ماز مادرش جدا شد و به چشمانش نگاه کر  گلستان
 یشدی؟تو نگران م ینکهجز ا یشدحل م یچ  یگفتیمبه تو م
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 . یشه. حل میزمداره عز  یینهم لبخند زد و گفت: کار باال و پا مجید 

 مدت؟ ینا یکردیدم یکجا زندگ   یمونید؟کجا م  شما

هر چا  یمبا هم هست یتو هتل دخترم. اما حاال که تو اومد یمبود ینجاهم ما
 . یمباش

سفر  یه. چطوره با هم یهاجبار یمن مرخص یمشکل برا ینگفت: ا مجید
 مشکل حل شده. یم. تا برگردیمبر 

 یقهوه اش باز  یوانراحت شد. به سپهر نگاه کرد که با ل  یالشخ  یکم  گلستان
 . یدهزحمت کش یلی. گفت: سپهر خیکردم

 .یکنیمجبران م یشعروس یشاال. ایدونمگفت: م  مجید

. یخندیدبه گلستان نگاه کرد. لبخند زد. چشمان گلستان دوباره داشت م  پهر س
کجا  یدداشت حاال با یتیخندان. چه اهم یچشمها ینا یبرا یدادجان م

 ینکه. بدون ایندباشد تا چشمان گلستان را خندان بب ینجاهم ید. بایبودم
 شمال؟ یمچشم بردارد گفت: با هم بر 

سپهر سه چهار  یگیم ی: چ یجانجب و هگلستان درشت شد از تع  چشمان
 .یباش یدنبا ینجاییاالنم که ا ینخواهرته هم یعروس یگهروز د

 و گفت: دست شما درد نکنه. برم؟ یداخم تو هم کش سپهر 

 نبود.  ین. گلستان هول شد و گفت: نه نه منظورم ایدخند مجید
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. یهشمال. االن فصل محشر  یمنر  یاد. اما دلم نمیدونمو گفت: م یدخند سپهر  
خودمون   یخوامبرن شمال. من م  یخواناحتماال همه خاندان م  یبعد از عروس
 تهران نگران نباش.  یگردم. به موقع هم برمیمبا آرامش بر 

را به هم زد. دو ساعت بعد راه افتادند.   یشدستها  یساده و پر از شاد  گلستان
 یانوششمال را هم به ک یالیو یدکرده بودند. کل  یارا شب قبل مه یز همه چ

هم شب قبل آمده بود و با  یمیسپرده بود برساند همان شمال تا برسند. کر 
 ینگها ی. براودگرفتن وکالت نامه و اطالعات کامل کارش را شروع کرده ب

 یصندل یرا خوراندند و رو یشگلستان حالش بد نشود همان اول داروها
 یکیتار  یک قف سپهر راند. گلستان نزدتو  ینجلو خواباندنش. همه راه با کمتر 

 یو گفت: رکورد زد یدکش  یبودند. سپهر سوت  ینقزو یکیشد. نزد یدار هوا ب
 دختر! یدیگلستان. چقدر خواب

 ییم؟و گفت: کجا یدمال یزدندم یجچشمانش را که هنوز گ گلستان

 ی؟. خوب ینیمقزو یکگفت: نزد  مجید

استراحتگاه   یناش را صاف کرد. سپهر اول  یسرش را تکان داد و صندل  گلستان
بخورد. خودشان  یزینگه داشت تا همه استراحت کنند و گلستان هم چ

جاده حالش را   یخورده بودند. گلستان سرحال بود و هوا  ینهمانطور در ماش
 یستادو برد کنارش ا  یختر  یچا  یشعوض کرده بود. سپهر اما خسته بود. برا

 یدنآتش بزند. سپهر با د  یگاریتا س  ینداده بود به ماش  یهکه دورتر از آنها تک
را با لبخند از او گرفت. گلستان   یگذاشت و چا  یبج  یرا تو  یگارشگلستان س
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که   ییحرفا ینمشکل بابا از ا یدمو گفت: فکر نکن نفهم یدکش  یقینفس عم 
 .یکنیم درست یرو دار یز تو همه چ یدونمتره. م یداد جد یلمتحو

انداخته بود. نگاهش را دوخت به  یر به سپهر نگاه کرد که سرش را ز برگشت
کرد: سپهر... انگار   یشرنگش. آهسته با بغض صدا  یو قهوه ا  یشانپر   یموها

را بست و گفت: جان  یشاراده چشمها یقلب سپهر آتش گرفته باشد ب 
 صدام نزن گلستان... ینطوریسپهر... ا

 یخت؟به هم ر وریینطا یز همه چ یهو چرا

سرد گلستان را  یگذاشت و دستها ینکاپوت ماش یرا رو یچا یوانل سپهر 
 .یشهحل م یشهگلستان. رد م  یهوییهاتفاقات  ینپر از ا یگرفت: زندگ 

کنار   یسادگ  یناو را به ا یانوشک  ینکه. از ایداشک در چشمم چرخ گلستان
سراغش را نگرفته بود دلش شکسته  یچدو روز گذشته ه یگذاشته بود و ط 

گونه اش سر خورد و آرام   یکه بود. اشک رو  یشبود. هر چه که بود پسرعمو
گفت: دلم   یهگر   یانسپهر فرو کرد. بغضش شکست و م ینهس یسرش را تو

سپهر. سپهر محکم بغلش کرد و آرام در گوشش گفت: قربون دلت  شکسته
ن. اجازه بده زمان بده... بذار قلبت گلستا  یدمقول م  یشهبهتر م  یز برم. همه چ

 عبور کنه.

 یسبه لباس سپهر چنگ زد تا بغضش را بخورد. سپهر با چشمان خ گلستان
چانه اش  یر و دست ز یدگلستان را عقب کش یآهسته شانه ها یو نگران 

را پاک کرد.   یشاشک بود. قلبش به درد آمد. اشکها  یسانداخت. صورتش خ
گلستان   یکه به چشمها  ینطور لبخند بزند. هم  کردیم  یبغض کرده بود اما سع
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گفت: سپهر قربون اشکات بره. نکن   یکردنگاه م یشدم یاز اشک پر و خال هک 
 یزیهر چ  یتیهر وضع  یاز هر آدم  یشتر اوضاع بهتر شه. ب  یدمدلم. قول م  یز عز 

دوره درمان رو سالمت  ینتو مهمه. بذار با هم ا یجسم یتاالن وضع
 ی؟. کنارتم باشه؟ منو قبول داریمبگذرون

سرش را تکان داد. سپهر لبخند زد و دستش را دو  یمیساده و صم گلستان
طرف صورت گلستان گذاشت و گفت: پس بهم اعتماد کن گلستان. االن فقط 

 . باشه؟یکنیماش فکر م یهحالت خوب شه. بعد به بق یدبا

قلب شکسته اش  یبرا یعزادار  یبرا  ی. حت یگفتست ملبخند زد. را  گلستان
را سمتش گرفت و گفت: حاال چند قلپ  یچا یوان. سپهر لیماندزنده م یدبا

 .یفتیم. بخور سوار شو راه بیکرد  یخبخورد. 

اش   یقیفلش موس  یفشک  یکه افتادند باز هم گلستان جلو نشست. از تو  راه
 کرد:  یترک را پل یک را درآورد و ضبط را روشن کرد و گشت و 

 ؟ یتاز ابر مهربان صدا یبارش کجاست

 یتزمزمه ها یتشنه مانده دلم در هوا که

 ینهتو هم امشب درون بستر س یقصه  به

 یتکه کرده هوا  یخواب ندارد دل هوای

 به عشقت یههد یاست دستم اگرنه برا تهی

 ...یتکه جان من به فدا  یجسم و جوان  یجا چه
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. سپهر یرفتندم یششب پ یاهیو در دل س یکردم لب آرام آرام زمزمه زیر  
 بکنم؟ یخواهش یهآهسته گفت: 

 گفت: جانم؟  گلستان

رو  یآهنگ  یناول یادتهمکث کرد. مکث کرد تا نفسش آرام شود. گفت:  سپهر 
 ی؟زد یتار که برامون با گ

 لبخند زد و گفت: آره.  گلستان

 ی؟اون رو برام بخون  میشه

 یتار؟نگاهش کرد. گفت: بدون گ گلستان

 کنم؟  یداپ یتار برات گ میخوای

 .یگیرمم ینگ ر ینطوریهم یخوادو گفت نه نم یدخند گلستان

خودشان بودند. گلستان جا   یایآمد انگار غرق در دن  ینم  یناو م  یدمج صدای
 گرفتن و  خواند:   ینگ شد و شروع کرد ر  یک نزد  ینبه جا شد و به کنسول ماش

 یکنیم یوونهمنو د یبس که جذاب  ی،چقدر ناب  تو

 یخودیب ینجوریبا من ا یکنیم یباز یچه حساب  رو

 بد یآدما ینبدن ا ییرتبمون نذار تغ همینجوری

 فقط یزننحسودا آدمو چشم م ینچشم نباش اصاًل ا تو

 یکم یتخوشگل مشک یناب دلم با چشا دلبر 
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 من یوا یشم ا یوونهبه من بنداز که من د یرچشمیز یز نگاه ر یه 

 ینطرفدارم بب یشهموندن پات من دو آت واسه

 یناز تو بردارم هم یشهنم دست

 من یوا یا یمارتممن ب زیبای

 یگیرهمنو م یرهبهش خ یشممنظومه تو چشماته که تا م یه

 یمیره، تو توهمت آدم م ینباش یباال توقعم ه  میره

 یگیرهکه چشام م  یمهره مار یهکه شب  یدار یچ  نمیدونم

 یرهبودن د یاالنشم برا ینهم یدیدمتزودتر م باید

 یکم یتخوشگل مشک یناب دلم با چشا دلبر 

 من یوا یشم ا یوونهبه من بنداز که من د یرچشمیز یز نگاه ر یه

 ینطرفدارم بب یشهموندن پات من دو آت واسه

 یناز تو بردارم هم یشهنم دست

 من... یوا یا یمارتممن ب زیبای

و  یدخند یکهو. گلستان یکرداش م یلب آرام همراه  یر آنکه بداند ز یب  سپهر 
 یم؟بخون یگهبار د یهگفت: بلند بخون همرام... 

همه   ینچند وقته ا  ین. و خواندند. انگار نه انگار ایمو گفت بخون  یدخند  سپهر 
صبح   وز یر هتل مانده بودند د یشبسخت گذشته بود بهشان. انگار نه انگار د
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. به آخرش یکردندو با مهر به هم نگاه م  یخواندندبودند. با لبخند م  یمارستانب 
 داد. یف ی. گلستان گفت: چه کیخندیدندهر دو م یدندکه رس

بارم با اون  یه. گلستان گفت بذار آهنگش رو هم بذارم. یدهم خند سپهر 
 باشه؟ یمبخون

 و گفت: باشه وروجک. یدسپهر خند 

کردند. گلستان رو به مادر و پدرش کرد. هر   ینگش همحوان بار هم با آه یک 
در چهره و  یزی. انگار چیکردندو در سکوت به آنها نگاه م یزدنددو لبخند م

آهنگ  یهکه خودشان متوجه نبودند. گلستان گفت:   یدیدندآن دو م یصدا
 یم؟بذارم همه با هم بخون

 یم؟. بخونییدا یگهو گفت: راست م یدخند سپهر 

غصه   یکنهم  یتسرا  یشو گفت: گلستان کال رساناست... خوشحال  یدخند  مینا
. یکنهشده ما رو هم داره مبتال م  یطونش  ین. حاال ببینطورهم هم  یشو بدحال

 ...یمبذار بخون

که همه بلد باشند و   یزیشروع کرد به گشتن چ یلهافا یو تو یدخند گلستان
 کرد:  یپل

 مهقاصد خبرم داد که آفتاب لب بو یه

 تمومه یرو تن شب که خوشبخت  نوشتم

 یمن مونده نه مائ  نه
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 ینه صدائ  یحرف  نه 

 ییدفعه شکستم عجب حادثه ها هزار 

 یاز شب و روزم تو خوابم تو چه خواب  نپرس

 .... یشب و تا صبح خرابم چه خراب  یمست  به

 یاوردندرا رها کردند و شروع کردند به خواندن. گلستان و سپهر کم ن  یادن  همه
 یکیزمان چطور گذشته. نزد یدندانتخاب کردند. نفهم یگریو دوباره آهنگ د

بودند و ساعت از دوازده گذشته بود. شام هم نخورده بودند. سپهر و  یالو
و  یدحند سپهر گلستان آنقدر خوانده بودند که دهانشان خشک شده بود. 

 .یدیمرس یگهگفت: د

 .یدگفت: بچه ها به حجره هاتون استراحت بد  مجید

 ما. یو گفت: و به گوشها یدخند مینا

شد و زنگ  یادهو سپهر پ یستادندا یال. پشت در ویدندو گلستان خند سپهر 
و  یمانبود دست سل یدهعصر رس یدزده بود کل یانوشکه ک  یجیزد. طبق مس

که در   یدنکش  یو پختن غذا. طول  یالمرتب کردن و  یاو و زنش رفته بودند برا
ن را که بردند یشد. ماش  ینتکان داد و سوار ماش  یباز شد. سپهر با لبخند دست 

کنند. هوا مه آلود و سرد بود. سپهر   یالانها را وارد وداخل کمک کرد تا چمد
 استراحت. یمبعد بر  یمشام بخور یهداد و گفت:  یشاتاقها را نشان مهمانها

که  یانوشاز ک یر را نگاه انداخت به غ یلشهم رفت اتاقش. موبا خودش
کال و   یسم 19خبر بده،  یدیکه رس  یجمس یکجوابش را داده بود و فقط 
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 یلیداده بود مامان خ یجسارا چند بار زنگ زده بود و مسداشت.  یجمس 
 هچند بار زنگ زد یاناک  ی؟زده بود با دختره فرار کرد یج. سامان مسیهعصبان

سپهر از حال گلستان باخبرمون کن. پدرش هم   یمداده بود ما نگران  یامبود و پ
 چند بار زنگ زده بود.

 ید سف یکه موج ها  یکیتخت انداخت و پشت پنجره به تار یرا رو موبایل
بود.  ینگران و عصبان  یانداخت نگاه کرد. مهم نبود چه کس یدر آن نقش م

ود. ب یدهبود که خند یبود که با گلستان آمده بود. مهم آن چشمان  یمهم راه 
 .یاو فازغ شدن از دن یآن چند ساعت خنده و هم خوان 

 عوض کرد و دست و صورتش را شست. لباس

که   ی. سالم کرد و از زحمت یچیدرا م یز داشت م یمانکه رفت سل  آشپزخانه
 یبود تشکر کرد و روانه اش کرد. خودش دست به کار شد و غذا را رو  یدهکش

. پشت یدکش  یقیانه شد و نفس عمگذاشت. گلستان با لبخند وارد آشپزخ  یز م
 نشست و گفت: هوووم. یز م

 ی؟ا گرسنه

 بود که حالم بد نشد؟ یسفر  یناول یدونی. میلیخ آره

 . خوب شد.یپرت خوندن شد. قبلشم که خواب بود حواست

 . آره

 برات؟ بکشم

 .یامهم ب ینامامان ا یکنمصبر م نه
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هم آمدند و غذا را  یدو مج یناحرف زدند. م یادو نشستند و درباره در هر  
خوردند. همه خسته بودند. سپهر اول از همه به گلستان گفت: برو استراحت 

 کن گلستان. داروهات رو هم فراموش نکن.

اش کرده بود رفت.   ییکه سپهر راهنما  یبه اتاق   یر با لبخند و شب بخ  گلستان
تخت. چشمش گرم شد. اما چند ساعت بعد   یتو  یدرا خورد و خز   یشداروها

 یکندبود دارد فرار م  یده. عرق کرده بود. خواب دیداز جا پر   یخواب بد  یدنبا د
 یوانبلند شد تا ل  جانبود. از    ی. گم شده بود و کسیخوردم  یناست و زم  یک تار
برداشت.   یاب   یوانآرام شود. به آشپزخانه رفت و ل  یشبخورد بلکه نفسها  یآب 

 یا یشهدر ش یدد ید. سرک کشیدرا بلندتر از قبل شن یادر یجهامو یصدا
 ید . پرده را کنار زد و سپهر را دیخوردتکان م  یهم است و پرده کم  یبالکن رو

فرو رفته. در  یابالکن رو به در حتیرا یصندل یو تو یدهکش  یشکه پتو رو
شست صاف ن ید. گلستان را که دیدبالکن را باز کرد. سپهر به سمت در چرخ

 ی؟: خوب یدو پرس

 یدی؟. چرا نخوابیدم. خواب بد دآره

 نبرد. خوابم

 که.  ی. خسته ایکرد  یهمه راه رانندگ  این

 اما نتونستم بخوابم. آره

 یام؟ب منم
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و  یدسپهر. سپهر خودش را جمع کرد و کنار کش یراحت  یکرد به صندل  اشاره 
شکم جمع  یرا تو یشلبه پتو را باال داد. گلستان آرام کنارش نشست و پاها

بود. آرام   یماش خورد مال  ینیخودش. عطر سپهر به ب  یرو  یدکرد و پتو را کش
 یگردی؟گفت: فردا برم

 فردا هستم. نه

نفس بکشد.  یتوانست. انگار فقط کنار سپهر میدکش یقینفس عم گلستان
زد. دستش را باز کرد و انداخت دور گلستان. گلستان  یاسپهر دلش را به در

گفتم چه   یانوشبه ک یروز یهشانه سپهر گذاشت و آرام گفت:  یسرش را رو
چه خوبه  یگم. اما االن واقعا میچ  یااشتباه بود  یدونم... نمیخوبه که هست 

. آدم راحته. یکنهوجودت که آدم رو آروم م  یتو  یدار  یزیچ  یهسپهر.    یهست 
 ...یشمتنها م  یلی... انگار... خینباش  ی. انگار... وقت یادکنارت نفسم باال مانگار  

نباشم.  یستکند. سپهر شانه اش را فشار داد و گفت: قرار ن  یهگر   نمیخواست
 راحت. یالتخ

 یدی؟د ی: خواب چ یدپرس بعد

 یکتار  یلی. خیکردمگنگ بود همش فرار م  یلیچشم بست و گفت: خ  گلستان
 بود. تنها بودم.

دور. االن من هستم مامان و بابات هستن.   یز فکرها رو بر   ینمشغوله. ا  ذهنت
 ی؟رو روشن نکرد  یلت. چرا موبایدهسارا هم منو کچل کرده بس که از تو پرس

 .یخوادنم دلم
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زد و  یش. سپهر آهسته صدایشدکردند. چشم گلستان داشت گرم م  سکوت 
 .یشی. بدخواب مبخواب سر جات گلستان یمگفت: بر 

مرتب   یشخوابآلود به رختخواب رفت. سپهر پتو را رو  ینطور کمک سپهر هم  با
 ی. بدنش بویدچهار صبح بود. دراز کش یککرد و به اتاق خودش رفت. نزد

 و خوابش برد. یدکش  یقگلستان را گرفته بود. نفس عم  یمو مال یرینعطر ش

به  یا. دریباو ز یمحجم عظ . به آنیکردنگاه م یاروز بعد گلستان به در صبح
در اتاق  یآمد. با آن شن ها و مه. صدا یو گنگ م یو وحش یبنظرش غر 

 ی؟شد یدار ب یبود. گفت: ک  ینامتوجه اش کرد. م

 .یکردمرو نگاه م یاوقته. داشتم در خیلی

 .یخوریمصبحانه م یالو یرونکه ب  یاگرم بپوش ب  لباس

روشن کرده بود  یشده بود. سپهر آتش یدهچ یالو یرونب یز م یرو صبحانه
تا کمتر سردشان شود. صبحانه در آرامش خورده شد. بعد از  یز م یک نزد

درست   یناقدم زدند. ناهار را م  یرفتند و کم  یاصبحانه سپهر و گلستان کنار در
آهنگ رفتن  ر هم انگار آرامتر شده بودند. عصر که شد سپه یناو م یدکرد. مج

برود.  یدبا یدانستکرد سرحال باشد.م ید اما سعش ینزد. گلستان غمگ
حدش  یمحبت و لطف ب  یهمه کار از رو ینماندنش و کردن ا یدانستم

و  یخوراک  یشکرد و برا  یرا جمع کند. شوخ  یلشبوده. کمکش کرد تا وسا
. کندنتوانست غمش را پنهان    یگر د  یدلحظه رس  ینآخر   یگذاشت. و وقت   یچا
 یدبا  یاالن بر   یدونم. گلستان آرام گفت: میالاخل وزودتر رفتند د  یدو مج  ینام

 همه دردسر برات درست کردم.  ین. ببخش که ایها رو بد یلیجواب خ
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گلستان را آهسته فشار داد و   ینینداشت ب یکه خودش هم حال خوش  سپهر  
کن.   یرو  یادهحرفا رو نزن. به جاش خوب استراحت کن. هر روز پ  ینگفت: ا

رو هم دور  یخودیغذا خوب بخور. داروهات رو هم فراموش نکن. هر فکر ب
 تا من برگردم. باشه؟ یز بر 

همه بچه ها تنگ شده سالم منو  ی. تو هم مراقب خودت باش. دلم براباشه
 بهشون برسون.

 .باشه

 وروجک؟ یبگ  یخوایم یو گفت: چ  یدخندمن و من کرد. سپهر  گلستان

 یای؟م کی

برم.   یستگلستان. به خدا که اصال به دلم ن  یامفرصت م  ینفرصت. اول  اولین
 برم.  یداما با

 سپهر.  میدونم

 دلنگرانم نکن باشه؟ ی؟خودت هست  مراقب

 راحت. خیالت

ندارم. اما با بچه ها صحبت   یخبر   یرو هم روشن کن من تحمل ب   یلموبا  اون
 از دهنشون بپره و درباره ات حرف بزنن. یهواب یخوامکن. نمن

 . باشه

 لبخند زد و سوار شد. گلستان با بغض گفت: در پناه خدا. سپهر 
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را روشن کرد و بدون مکث راه افتاد.  ینسرش را تکان داد و ماش سپهر  
 یماناز رفتن پش یماندم یگر کش دهد. اگر چند لحظه د  یشتر ب یتوانستنم
 . رفتیو نم یشدم

چه مرگش   یدانسترا بست و اشکش رها شد. خودش هم نم  یالدر و  گلستان
رفتن سپهر ناراحت است.   یبرا  یادلتنگ است    یانوشک  یبرا  یدانستاست. نم

 .یشدسپهر پناهش بود. و حاال داشت دور م یدانستفقط م

بد را از خود دور کند. تالش   یکرد آرام باشد و فکرها  یروز بعد گلستان سع  دو
که ساکت   یدیدندم  یدو مج  ینابا مادر و پدرش وقت بگذراند. اما م  یشتر کرد ب

سپهر بود. هر   یها  یامکه باعث شده بود لبخندش بماند پ  یزیتر شده. تنها چ
خانه  یینروند تز از  یفرستادعکس م یشبرا ی. گاه یدادم یجچند ساعت مس

 یانوشکدامشان ک  یچه یکوتاه. تو  یلمهایکار. فو سالن. از بچه ها در حال  
 یخواستنم ی. حت یندرا بب یانوشک  یخواستنبود. گلستان دلش آرام بود. نم

درست  ینا یدچه بود و به قول سپهر شا یانوشبپرسد. معلوم بود انتخاب ک
. فقط یبودخوشحال م ید. و او بایکردم یدبا یانوشبود که ک یکار ینتر 
 . ینتشبب یخواستنم

را ظهر  یو عکس فرستاد. عروس یلمهم گذشت و سپهر چند ف یعروس روز 
تمام شده بود. عروس و داماد همان شب  یگرفته بودند و تا غروب مهمان 

 یکه از آنجا به آلمان بروند و زندگ   یسماه عسل پرواز داشتند به پار یبرا
. غروب دشان را شروع کنند. عمه و سامان و شوهرعمه اما نرفتند. مانده بودن

. باالخره یدکش  یکه سپهر از فرودگاه امام عکس فرستاد گلستان نفس راحت 
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که  یشهتهران. هم یگشتبعدتر برم یتمام شده بود. کم یعروس ینا 
دش داشت کرده بود فرار کند. با خو  یداکه تازه پ  یاز خانواده ا یتوانستنم

 ینتر  موجههم مشکل مادر و پدر  ینبودنشان در عروس یآمد. برا یکنار م
از اول   یدبهتر شدن روزگارشان. با  یعذر بود. با خودش هزار برنامه داشت برا

 . یتوانست. میکردشروع م

نشسته بود که چند شب قبلتر  یهمان صندل یبالکن رو یوقت تو یر د شب
 یدانستسپهر تنگ شده بود. خودش هم نم یبا سپهر نشسته بود. دلش برا

کرده   یرونرا از سرش ب یانوشدارد. فکر ک یاقبه بودن کنارش اشت ینهمهچرا ا
از  یریسپهر تالش کرده بود تصو ینکهبا ا یعروس یاز عکسها یکیبود. گوشه 

بودشان دست در دست هم  یدهو دلوان نباشد، گنگ و تار د یانوشک
گوشش بود که   یتو یم. حرف سپهر دایکردنده ماشار  ییو به جا یخندیدندم

 یترسیدیاز او م یدبا یداددارش فرصت نم یشهبه عشق کهنه و ر یانوشاگر ک
 مسیج  یلبش. صدا  ی. لبخند نشست رویبریدیو م  یکردیاز او تعجب م  یدبا

 یج. انگار که به بچه ها سپرده بود مسیستجز سپهر ن یکس  یدانستآمد. م
. یفرستادم یجمس یا یگرفتنفرستند به گلستان. فقط او بود که تماس م

 یکنه؟بود: گلستان چه م یدهپرس

 .یکندم یفنشسته ک یطوفان  یایزد و نوشت: رو به در لبخند

 با پتو؟ یاپتو  یمکث جواب آمد: ب  بی

سرش.  یبود رو یدهبود و کاله کش یدهشرتش را پوش یینبرده بود. سو پتو
 پتو. ینوشت: ب 
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 گرم؟  یدنیبدون نوش یاگرم   یدنی: با نوشیدپرس سپهر  

 یی؟. خودت کجایدنینوش یخنده اش گرفت: ب  گلستان

بتواند  ینکهبه محض ا یدانستگذاشت م یز م یرا رو ی. گوشیامدن جوابی
. رو که برگرداند یدباز شدن در بالکن را شن  یبعد صدا  یقه. ده دقیدهدجواب م

زده و ذوق کرده از جا بلند   یرت. حیدنینوش  یوانپتو و دو ل  یک با    یدسپهر را د
 شد و گفت: سپهر...

 ی؟پتو را سمتش گرفت و گفت: چطور سپهر 

  ی؟اومد کی

 . یتو نفهم یاوردمرو ن ین. ماشیشربع پ یک 

خب. چرا  یکردیاستراحت م. دلش تنگ شده بود. گفت: یدخند گلستان
 آخه تو. یتو بدو بدو باش یدهمش با

 .یگهاستراحت د اومدم

تنش بود. از فرودگاه زده بود به  یدو نشستند. هنوز کت و شلوار عروس هر 
 یتوانستنم  یگر شده بود. د  یبرداشته بود و راه   یجاده. از قبل چمدان کوچک 

. یشنیدم  یک را از نزد  یشاو صد  یکردم  یشبو  یدگلستان را تحمل کند. با  یدور
 یشهنم اورمرا از دستش گرفت و گفت: ب یوان. گلستان لیدیدرا م یشرو
 .ینجاییا

 یخورداش را م یدنیجرعه از نوش یک که   ینطور . مکث کرد و همیدخند سپهر 
 : خب حالت چطوره؟یدپرس
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 بهترم.  یلی. خخوبم 

 رو شکر.  خدا

 خوب بود؟ خوب برگزار شد؟ یز سپهر؟ همه چ یچطور خودت

 .یگذشتخوش م یلیخ یبود. حتما بود یبود. جاتون خال یعال آره

شان را خوردند هنوز  یدنیهم لبخند زدند. در سکوت نوش یدو به رو هر 
سپهر زنگ خورد.   یلکه موبا  یدادندگوش م  یادر  ینشسته بودند و به موج ها

از گلستان فاصله گرفت.   یکمرا جواب داد و بعد از سالم    یوقت بود. گوش  یر د
 رسیدبعد صورتش برافروخته شد. پ ی. کمیدادسکوت کرده بود و گوش م

 یتواندنم یتدوباره سکوت کرد. گلستان حس کرد از عصبان یمی؟کر   یمطمئن
. آهسته دست سپهر را گرفت. سپهر صورتش را به سمت گلستان یندبنش

 ی. گلستان با چشمان چشمانش اشک   یصورتش خشم بود و تو  یبرگرداند. تو
 تا  یدکش  یقیرا صاف کرد. نفس عم  یشنگران به صورتش نگاه کرد. سپهر گلو

... یرسی؟م  ی: ک یدگلستان لبخند زد. بعد پرس  یبه خودش مسلط شود و به رو
 .یبینمتباشه... م

اراده دستش را فشار  یکرد. گلستان هنوز دستش را گرفته بود. سپهر ب   قطع 
: اتفاق یدبود آهسته پرس  یدهآمد. گلستان ترس  ی. نفسش سخت باال میدادم

داد   ی. دست گلستان را فشاریایدافتاده؟ سپهر انگار باز تازه به خودش ب  یبد
 شرکت خسته ام کرده.   یلبش نشاند و گفت: نه کارها  یو رها کرد. لبخند رو

 استراحت کن. یکم  ی. گفت: سپهر خسته ایدکش  ینفس گلستان
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 باشه. تو هم برو بخواب. .آره 

 ید: بایدوارد اتاقش شود آهسته پرس ینکهدو بلند شدند گلستان قبل از ا هر 
 ی؟فردا بر 

 .یمنباش. با هم هست نگران

 .یدمشجنگل. من هنوز ند یمبر  یدلبخند زد و گفت: با گلستان

 .یریمحتما م میریم

 یتو  یمیکر   یکه وارد اتاقش شد او هم به اتاق خودش رفت. حرفها  گلستان
بود. به سامان. باورش  یده. سرنخها به برادرش رسیخوردگوشش زنگ م

همه  یناز ا یدانستاما نم یدهکش  یی. مطمئن بود مادرش نقشه هایشدنم
. یرودم یشپ  ینطور ا  یدانستکردنش. نم  یادهشروع کرده بود به پ  یشوقت پ

مادر و طعنه  یچند روز هم در مقابل جنجالها ینچه کند. ا یدبا یدانستنم
 سامان سکوت کرده بود.  یها

روز بعد سپهر کسل بود. دلشوره داشت. برعکس او گلستان حالش خوب   صبح
 یدهجنگل را ناد یدند یگلستان برا  یجانه یامدبود. بعد از صبحانه دلش ن

گلستان   یبرا  ییزیداد ناهار را جنگل بخورند. جنگل پا  یشنهادپ  ینبنابرا  یردبگ
شده بود که  ل. آنقدر محو چنگیداشتاز درختها چشم برنم مثل بهشت بود.

حرف بزند. آرام آرام گفت   یدراحت با مج  یتواندکه م  یکردسپهر خدا را شکر م
سرنخ ها را دنبال کرده و به اطالعات  یلشب برگردند تهران چون وک یدبا

 یداز چند و چون ماجرا پرس  یدکه حاال نوبت اقدام آنهاست. مج  یدهرس  یمهم
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که   یدانستاما م یدنگو یدادم یح. هر چند سپهر ترجیدهبه چه رس ینکهاز ا 
به  یماجرا را گفت و وقت  یاطموضوع را پنهان نگه دارد. با احت ینا یتواندنم

 ید. مجیندبب  یدو غم و خشم را در چشم مج  یرتتوانست ح  یداسم سامان رس
 ید؟بگو  یراهو ب  بد  یتوانستبه که؟ به که م  ید؟بگو  یتوانستسکوت کرد. چه م

انداخت. سپهر هم ناراحت بود  یر خواهرش؟ بچه خواهرش؟ سرش را ز
 یمتصم ید. بایریمرا بگ ییاتو جز  یمحرف بزن یمیبا کر  یدآهسته گفت: با

 تهران.  یمزودتر برگرد یدبا ینهم ی. براییدا یریمبگ یدرست 

نظر انداخت بعد  یکردنگاهشان م یچشم یر ز یکه با کنجکاو  ینابه م مجید
ماجرا دور  ینگلستان را از ا  یتوانستدلش آرزو کرد کاش م یبه گلستان. تو

گلستان را   یشدگفت: کاش م  یرا خواند. با ناراحت  یشنگه دارد. سپهر فکرها
 یحت  یادعوا  امه. اقیشهکه نم  یدونیدماجرا دور کرد اما خودتون هم م یناز ا

. فکر کنم بهتره یرسدبه گوش گلستان مباالخره    یشها  یههمان مذاکره و حاش
 ینهبب یکنه. وقت   یتکمتر خودش رو اذ  یدشا ینطوریباشه ا یاناز ابتدا در جر 

 .یبافهم یالبهش کمتر خ یگیمرو راست م یز همه چ

. سرش را تکان داد و گفت درسته. یفهمید. باالخره که گلستان میگفتم  راست
 .یدیمم یحتهران براش توض یمبرگشت

جمع کردند و به سمت تهران راه افتادند.   یالرا در و  یلشانساعت بعد وسا  چند
 یراه وقت   یها  یانهلبش لبخند بود. سپهر م  یدلشوره نداشت. رو  یگر گلستان د

 یدی؟نسکافه به من م  یهاند آرام به گلستان گفت:    یدهخواب  یناو م  یدمج  یدد
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 یوانیجا ل یرا تو. گلستان فنجان نسکافه یرفتم یکیداشت رو به تار هوا 
درست کرد. سپهر گفت:  یکیخودش هم  یسپهر گذاشت و برا یکنار صندل

 حالت خوبه؟

چند ساعت با هم وقت گذرانده  یحت  یروز وقت  یانم یها یاحوالپرس این
 یپرسدسپهر حالِ  خود خودش را م  یفهمیدگلستان دلچسب بود. م  یبودند برا

 خوبم.  نه جسم و جانش را. لبخند زد و گفت: آره

 ی؟: دلشوره که نداریدلبخند زد. پرس سپهر 

 ی؟چ  برای

 تهران. یریمم یمدار ینکها برای

وقتشه دوباره از نو شروع کنم. من که  یکردم. اتفاقا صبح داشتم فکر منه
کردم و  یداشونکه تازه پ یاتفاق همه خانواده ا یکبه خاطر  یتونمنم

باشم که دوباره باعث قطع رابطه   یآدم  یخوامدوستشون دارم رو بذارم کنار. نم
 خوبه. یلی. در ضمن با شماها حالم خیشهخانواده ها م

 گفت: به خصوص با تو.  یمیکرد و به سپهر نگاه کرد. ساده و صم  مکث

 یطنتشکرده بود. سرخوش شده بود. ش  یفرا باال انداخت. ک یشابرو سپهر 
 ی؟گل کرد و گفت: جد

 .ینسکافه اش را مزه مزه کرد و گفت: جد گلستان

 گفت: باعث افتخاره مادمازل.  سپهر 
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بهت  یزیچ یانوشدرباره ک یخواهی: مید. سپهر آرام پرسیدخند گلستان 
 بدم؟ یحتوض

و  یبینمش. باالخره که میخواملبخندش را حفظ کرد: نه واقعا نم گلستان
 یستمر که مثال کنجکاو ن. همونطویستن یهبرام مهمتر از بق یگه. اما دیفهممم

 .یستمهم کنجکاو ن یانوشاالن چطوره درباره ک یارشبدونم ک

 یاد؟بدت م ازش

که درباره   یارزش داره. اونوقت  یلیاون جمله تو برام خ یدونیاصال. م نههههه
 یناگر منم بودم هم یدشا یگی. راست میحرف زد یانوشدرست ک یمتصم
دخترعمو  یک حداقل مثل  ینکها یگهد . حاالیکردمکرد رو م  یانوشکه ک  یکار

متفاوته.   کهآدمهاست    یاتو روح  ییاتمربوط به جز   یبهبا من رفتار کنه نه غر 
 بوده. یادیفشار ز یحتما اونم تو

بود. کاش حاال که گلستان  یامدهن یشپ یدجد یلبخند زد. کاش ماجرا سپهر 
به سپهر انداخت   ینبود. گلستان نگاه   یگرید  یماجرا  یگر د  یاکنار آمده با قضا

. ید. سپهر خندیبرهو اال من خوابم م  یمبخون  یزیچ  یهبا هم    یز ر  یز ر  یاو گفت: ب
منظور سپهر  ید. اول نفهمیدگلستان خند  یم؟گفت: آهنگ خودمون رو بخون

کدام آهنگ   یرفتندکه به شمال م  یکرد که موقع  فکر  یکدام آهنگ است. کم
آهنگ خودمون  یو گفت: من تا حاال با کس یدرا چند بار خواندند. خند

گلستان نگاه کرد   یاهبه چشمان خندان و س  یمنداشتم. سپهر لبخند زد و مستق
که فقط مال خودمونه. اگر   ریمآهنگ دا یه. من و تو یمو گفت: خب حاال دار
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 یه  ینکنه. ا  یاون آهنگ رو همخوان   یهحق نداره با بق  یکیاون  نبود،    یکیمون 
 قانونه! قبول؟

کوچک   یز چ  یک فقط    یز چ  یک   ینکهبود. از ا  یدهلبخند زد. نرم. دلش لرز  گلستان
نفر  یکاو و اصال  یناو و سپهر باشد. ب ینو درخشان داشته باشد که فقط ب

 شد؟ ی. سپهر گفت: چ یلرزانددلش را م یشتر ب یگر او و سپهر که د ین. بیگر د

 یزیچ  یهمال خودمون باشه.    ینکهنرم جواب داد: دوست داشتم... ا همانطور 
 مال من و تو باشه فقط من و تو.

دستش گرفت.  یدستش را از فرمان جدا کرد و دست گلستان را تو سپهر 
 یانگشتانش. دلش ب  یال به ال یچیدگلستان پ  یدهکوچک و کش  یانگشت ها

 یشانانگشتها  یقهو دوباره بنا شد. تا چند دق  یختتاب شد. قلبش انگار فرو ر
ست یخوا. سپهر دلش میگفتندنم  یزیو چ  یچرخیدآهسته و نرم م  یکدیگر دور  

و در  یاز وسط همان جاده گلستان را بردارد فرار کند. از همه. ببردش گوشه ا
... یتو چقدر ناب   و آهسته زمزمه کرد:  یدکش  یقیکند. نفس عم  یآغوشش زندگ 
با من  یکنیم یباز ی... رو چه حساب یکنیم یوونهمنو د یبس که جذاب 

 ... دلبر ناب دلمینجوریا

 یکم یتخوشگل مشک یچشا با

 به من یچشم یر ز یز نگاه ر یه

 من یوا یشم ا یوونهمن د بندازکه

 موندن باهات واسه
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 ینطرفدارم بب یشهدوآت من 

 یناز تو بردارم هم یشهنم دست

 من یوا یا یمارتممن من ب زیبای

 منظومه تو چشماته یه

 یگیرهمنو م یرهبهش خ یشمتا م که

 باال توقعم میره

 یمیرهتو توهمت آدم م ینباش هی

 که  یدار یچ  نمیدونم

 یگیرهکه چشام م  یمهره مار شبیه

 یدیدمتزودتر م باید

 ...یرهبودن د یاالنشم برا همین

دست هم بود. سپهر دست گلستان را فشار  یتو یشانسکوت کرد. دستها و
 کرد بخور.  یخداد و گفت: نسکافه ات 

مثل موج  یشاندستها یانکه م  یجدا شد. اما انگار تمام آن آشوب  دستشان
 یچه  یساعت   یک مانده بود.    یکوبیدم  یکیو سپس آن    ینا  ینهخودش را به س

بود. از لرزش دلش.   یدهاز خودش خجالت کش  ینزدند. گلستان کم  یکدام حرف 
ماه نشده دلش را  یک. حاال خودش یانوشحرف سپهر افتاد در مورد ک یاد

. کالفه صورتش را به سمت یکردم ی. سپهر چه فکریباختداشت به سپهر م
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شد و  ینناخواسته سنگ یشنگاه کرد. چشمها یکیبرگرداند و به تار یشهش 
 د.خوابش بر 

به سمت  یمتهران، همه خواب بودند جز سپهر. سپهر مستق یدندرس وقتی
خانه خودش رفت. قبال به سارا گفته بود برود خانه خان بابا. نگفته بود چرا. 

خانه که  یبگو. جلو یهبه بق یزیبپرس و نه چ یزیفقط گفته بود برو و نه چ
اما گلستان خواب چشم باز کردند  یدو مج ینارا نگه داشت م ینو ماش یدرس

. یدیماش نگاه کرد و گفت: رس  ییو زندا  ییبه دا  ینهبود هنوز. سپهر آهسته از آ 
شدند.   یادهپ  یناو م  ید. مجیدراحت باش  یتونیدم  ینجا. ایستن  یخونه من کس

در  یتو یدشد. کل یادهکردنش پ یدار سپهر به گلستان نگاه کرد و بدون ب
داد و گفت: طبقه هفتم. شما  ینام ها بر  یدانداخت و بعد از باز کردن در کل

 .یاریمچمدونها رو م ییمن و دا یدبر 

 ی؟خوابالود و خسته گفت: گلستان چ  مینا

 .یکنمم یدارش. خوابه. آخرش بمیارمش

طبقه  یدیدآسانسور بگذارد و گفت: رس یرا تو یلکمک کرد تا وسا  یدمج به
 .ییدا یینپا یادب یدهفتم بزن

 یقهذهنش آن چند دق یبه گلستان نگاه کرد. لبخند زد. تو ینماش یشهش از 
 یقیشده. نفس عم یختهرد شد، و آن زمزمه اش... آن حرف زده شده، آب ر

شد و آهسته  ینشده بود. سوار ماش یبا هم قاط  یز . چقدر همه چیدکش
 گلستان را صدا زد: گلستان... گلستان جان... 
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اش را آرام باز کرد. نگاه خواب  بسته یسرش را برگرداند و چشمها گلستان 
 یه. چند ثانیکردنگاه سپهر نشست که داشت با لبخند نگاهش م  یآلودش تو

. سپهر آهسته یکردو زمان و مکانش را گم کرده بود و فقط نگاه م یتموقع
 . یدیمگفت: رس

جدا کرد. اطرافش را نگاه کرد. خوابالود گفت: اصال   یسرش را از صندل  گلستان
 . یدمطور خوابچ یدمنفهم

 رفتن باال. ینا... مامان ابیا

 گنگ نگاه کرد به ساختمان ها. کدوم باال؟  گلستان

 حاال. یاگفت: ب  سپهر 

 یشدندکه سوار آسانسور م  ینطور شدند و با هم وارد ساختمان رفتند. هم  پیاده
 . یشخونه منه. راحت و امن در آسا ینجاسپهر گفت: ا

 دوش توست. یلبخند زد و گفت: فعال که همه مشکالت ما رو گلستان

 .یهچه حرف ینکرد و گفت: ا  یاخم سپهر 

. آپارتمان دلباز و یکردرا روشن م یکتر   یر داشت ز یناخانه که شدند م وارد
. چرا چمدان ها رو به اتاق ها یدراحت باش ینجابود. سپهر گفت: ا یساده ا

 .یدنبرد

 . ببخش سپهر ما...یموم اتاق بر کد  یدونستیمگفت: نم  مجید

 .یستمن یبه. من که غر یشمناراحت م یداگر باز هم بگ دایی
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هم   یگهاتاق منه. دو اتاق د  یبه سمت راهرو اشاره کرد و گفت: اتاق آخر   بعد 
من اتاق ساراست فکر کنم گلستان  ی. اتاق کناریدشما راحت باش یار در اخت

 یادخوشش ب

برق  یدبه سمت اتاق کنار اتاق سپهر رفت. کلچمدانش را برداشت و  گلستان
 یمعلوم بود اتاق ساراست. چمدان را گوشه ا یشو رنگها یرا زد. از شلوغ 

و سرش را از  یدکش  یدست سپهر مانده بود. نفس یگذاشت. هنوز فکرش تو
 یرم؟دوش بگ یشهبرد و گفت: م یروناتاق ب

 مام ته راهروست. و گفت: البته. گفتم مثل خونه خودتون. ح یدخند سپهر 

تلف کردن وقت به حمام پناه برد تا آرام شود. سپهر از فرصت  یب  گلستان
دست  یبود را تو یختهر یناکه م ییچا یوانکه ل ینطور استفاده کرد و هم

 ید. باییدا یرسهم یگهساعت د یک تا  یمیگفت: کر   یدرو به مج یچرخاندم
 چون فردا جلسه داره با وکالشون. یمامشب صحبت کن

داد   یحبه همسرش نگاه کرد. سپهر ترج  یسوال یناسرش را تکان داد. م  مجید
اتاقش  یبه اتاقش برود تا آنها تنها باشند. دست و صورتش را شست و تو

زد. هر دو حالشان جا  یرونکه آمد گلستان هم از اتاق ب  یروندوش گرفت. ب
بود و گلستان هم بلوز  یدهپوش یآمده بود. سپهر بلوز و شلوار راحت طوس

اش را تن کرده بود. سپهر لبخند  یبلند و شلوار راحت و گشاد مشک  ینآست
 در رفت؟ یتزد و گفت: خستگ

 .ی. تو خسته شدیدمکه خواب  من
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 خوبم. من 

 یوانتش برافروخته بود و لصور  ینااپن آشپزخانه نشستند م یز پشت م وقتی
نگاه کرد که ناراحت پشت   ید. سپهر به مجیداددست فشار م  یاش را تو  یچا

 شده مامان؟ یزی: چیدپرس یاطو احت یدبود. گلستان با ترد یستادهپنجره ا

 یکی. یختر یگر د یچا یوانجواب نداد. سپهر به سمت گاز رفت و دو ل مینا
دستش نگه داشت. گلستان با  یرا تو یگریگلستان گذاشت و د یرا جلو

 تعجب به پدرش نگاه کرد و گفت: بابا...

نشست و گفت: گلستان،   یصندل  یآهسته به سمتش رفت و کنارش رو  مجید
 یانشامشب تو هم در جر  یخواماومده که م یشپ یکارخونه مشکالت   یبرا

 یه درمانت رو در آرامش سپر دور  یدکه تو با  یدونیم. همه مون میریقرار بگ
 دور فضا  ینتو رو از ا یمکرد  یسع یتونستیمکه م  یی. من و مادرت تا جایمکن

 ...یاما االن که کنارمون هست  یمنگه دار

گلستان را گرفت. سپهر هم کنارشان نشست. گلستان آرام گفت: بابا   دست
 .یترسونیمن رو م یدار

وجود نداره دخترم.   یدنترس  یبرا  یزیزد و گفت: اصال چ  یلبخند کم رنگ   مجید
. فقط یکنیمما دوباره از اول شروع م یستمهم ن یادب یشهم پ یهر مشکل

 یبه من و مادرت بکن یتونیکه م  یکمک   ین. االن بهتر یباش یکه قو  یخوامم
به خاطر   میگم  یزی. اگر االن دارم چیتهبودن و فکر کردن به سالمت  یقو  ینهم

رو حل  ی. ما هر مشکلینگران باش یست. اما الزم نیباش یانکه در جر   ینها
 زمان ببره. ید. شایکنیمم
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را مهار کند و کنار  یتشعصبان یدحاال با یدانست. میدکش  یقینفس عم مینا 
گفت: گلستان   یددختر و همسرش لبخند زد. مج  ی. به رویستدخانواده اش با

از دست رفته...  هم یمکه داشت  یزی. هر چیمما فعال کارخانه رو از دست داد
ماست.  سترسفعال خارج از د یز . همه چیبانک  ی... حسابهاینخونه... ماش

 یبه حالت اول برگرده. ممکنه مدت  یز دوباره همه چ یکنیمتالش م یماما دار
تا بعد از حل  یمرو به عنوان خونه داشته باش ییجا یمتا بتون یمسرگردان باش

 ... یمسابق برگرد یشدن مشکالت به زندگ 

 یستیا ی: کنار من و مادرت میدگلستان را فشار داد و لبخند زد و پرس  دست
 قبل؟ یسر جا یمتا برگرد ی؟قو

. شما و مامان مهم یستاصال برام مهم ن  یناپول.... ا  ینبابا. خونه ماش  معلومه
بار  ین. منم ایسازیمهم که برنگرده ما با هم باز هم از نو م یز چ یچ. هیدهست

 .یست. اصال مهم نی. هر کاریکنیمکنارتونم. با هم کار م

آمده حاال که   یشپ  یمدت مطمئن بود مشکل  ینا  ی. ط یگفتقلب م  یمصم  از 
حرف زدن و  ینمهم بود هم یشکه برا  یزیتنها چ یزدپدرش داشت حرف م

 کنار خانواده بودن بود.

 یزیو گفت: قبل از هر چ یدکش  یقینفس عم یدهم. مج ینالبخند زد. م سپهر 
 .یدوره درمانت تموم شه و سرپا ش ینا یمکمک کن  یدتو مهمه. با یسالمت 

. نگران یذارمدوره رو پشت سر م ینلبخند زنان گفت: من با قدرت ا گلستان
هم  یال. فکر و خیخورم. داروهام رو به موقع میکنم. استراحت میدنباش

 .یکنمنم



  

 
164 

 رمان یکرمان فرار از سرنوشت | گلستان رسا کاربر انجمن 

 رمان  کی

 یکردآماده اش م یداز ماجرا حل شده بود حاال با ی. بخشیدنفس کش مجید 
 ینکهصورت خودش خورده بود. ا یکه تو یتیروبرو شدن با واقع یبرا

را از آنها گرفته بودند. آهسته گفت: سپهر زحمت  یخواهرش و پسرش زندگ 
 یمیکر   یگرفته. آقا  یار کار ما در اخت  یگیریپ یشرکتشون رو برا یلوک یدهکش

با کمک  یمبتون ید. شایدهرس یسرنخ ها رو دنبال کرده و به اطالعات خوب 
 .یمکارها رو زودتر سر و سامان بد  یشونا

 .یهخبر خوب یلیکه خ  این

بوده.  یماجراها چ  ینپشت ا یفهمیمم یم. باالخره داریهدخترم. خبر خوب آره
پشت ماجرا هستند. اون  یه است همان آدمهاکه ناراحت کنند  یزیتنها چ
گرفتن حقمون   یو برا  یستیمهمه محکم با  یدما رو خم کنه. ما االن با  یدهم نبا
 گلستان؟  یفهمی. میمبجنگ

 یهمکارها یکتون؟شر  یشناسیدش؟پشت ماجراست؟ م یپدر. ک  میفهمم
 ی؟سابقتون؟ ک 

هم  ید. مجانداخت یر و سپهر به هم نگاه کردند. سپهر سرش را ز مجید
 .یم... سامان و عمه مر یزمکدوم عز   یچنگاهش را از او گرفت و گفت: ه

 . یکنیدلحظه سکوت شد. گلستان ناباور گفت: عمه؟... حتما اشتباه م یک 

و گفت: بابا اشتباه  یدبود. گلستان خند یینسپهر نگاه کرد که سرش پا به
رفتار  یه من تو. سپهر بگو عمه چقدر رفتارش با من خوب شده! تاز یکنیدم

 با محبت و احترام با من برخورد کرد. یلیخ یدمند یزیسامان هم چ
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بده. منم مثل   یحرو توض  یز برامون همه چ  یادداره م  یمیکر   یگفت: آقا  مجید 
 دخترم. یشمتو باورم نم

 ینا یمادر و برادرش زندگ  ینکهاز همه معذب بود. ا یشتر شد. سپهر ب سکوت
خانواده شامل حال  ین. به خصوص که ایدادخانواده را گرفته بود عذابش م

بود.   یجگ  ی. سپهر برخواست و به اتاقش رفت. گلستان کمیشدگلستان هم م
 افتاده پدر؟ یشما و عمه چه اتفاق  ین: بیدآهسته از پدرش پرس

. یستادبه گلستان نگاه کند از جا بلند شد و پشت پنجره ا ینکهبدون ا مجید
مدت همه جا کنارش بود. زحمت  ینسپهر سوخت. ا یگلستان دلش برا

گلستان. حاال خجالت زده رفته بود   یآرامش و بهبود  یبود برا  یدهکش  یادیز
باز   تاقشااتاقش. گلستان از جا بلند شد و به سمت اتاق سپهر رفت. در ا  یتو

 بود پشت پنجره. گلستان آرام گفت: اجازه هست؟ یستادهبود. ا

لبخند زد و سرش را تکان داد.   یکردم  یبشج  یکه دستش را تو  یدر حال  هر سپ
. یستادهم انداخت. کنار سپهر پشت پنجره ا یگلستان وارد شد و در را رو

هستند.  یبعج یلیچراغ خانه ها روشن بود. گلستان آرام گفت: شبها خ
 یمقا  یانکه فرداها سراغ آدم م  یزهاییشب چ  یکیتار  یتو  یکنمفکر م  یشههم

 شدن. 

فکر   یبا خودم چ   یدمتبار که د  یناول  یدونیکرد و دوباره گفت: سپهر م  مکث
 کردم؟

 ی؟: چ یدبغض داشت. آهسته پرس سپهر 
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 ی. شوخ یخندیدیداره. م یپسر چقدر حال خوب  ینخودم فکر کردم ا با 
کردم.   یاحت شدم و احساس ر   یمیصم  یا  یگه. با تو قبل از هر کس دیکردیم

سال  9فکر نکردم  یچاول از همه به تو گفتم تو. فعل ها رو جمع نبستم و ه
 کردم؟  یاحساس راحت  ینقدر . چطور شد با تو ایاز من بزرگتر 

بخوام همه جا  یا یبپرس ینکهمنتظر جواب باشد گفت: بدون ا ینکها بدون
که ناراخت   ییهم جاها  یدمکه خوشحال بودم باهام خند  یی... هم جاهایبود

چشم  یانوشک  یاز پا انداختم... وقت  یضیمر  ی... هم وقت یبودم باهام بود
ماه و خرده   یک   ینا  یتو  یبینمم  یکنمنگاه م  ی. هر چ یشهمن بست... هم  یرو
 .یکل عمرم کنارم بود  یتو یا یگهاز هر آدم د یشب یا

و  یهمه بود ین: چطور ایکردنگاهش م یسمت سپهر. با مهربان  برگشت
و لبخند. فقط   یدمننداخت؟ فقط ازت محبت د  یهنبود سا  ینبودنت اصال سنگ

 .یبخوا یا یبگ  یزیچ ینکهبدون ا یمکرد  یهمراه 

گلستان   یچشمها  یچرخ زد. تو  یشچشمها  یمنقلب شده بود. اشک تو  سپهر 
 ینجااالن که ا  یدونیغض گفت: سپهر... ملرزان و ب  یهم اشک نشست. با صدا

 یهمدت ما ین... تمام ایکنمفکر م یکنمچشمهات نگاه م یو تو یستادموا
 من بدونم.  یبخوا ینکه. بدون ایمن تو بود یآرامش و خوش

بسته اش  یپلکها یرا بست. از ال یشانداخت و پلکها یر سرش را ز سپهر 
گلستان آهسته جلو رفت و سرش گونه اش.    یاشک راه باز کرد و سر خورد رو

که   ینطور را دور سپهر حلقه کرد و هم یشسپهر گذاشت. دستها ینهس یرا رو
 جداست سپهر... یامن حساب تو از کل دن یگفت: برا  یریختآرام اشک م
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 یفنرم دور گلستان که کوچک و ظر  یشرا رها کرد و دستها یشاشکها سپهر  
سر گلستان گذاشت و آرام گفت:  یبغلش کرده بود حلقه زد. سرش را رو

 ... نکن گلستان جان.یکن  یهگر   یستکه خوب ن  یدونیم

 یساز سپهر جدا شد و سرش را باال آورد. صورت هر دو از اشک خ گلستان
 ینطور گلستان گذاشت و هم  یفرا دور صورت گرد و ظر  یشبود. سپهر دستها

 یهآرام گفت: گر  یچرخاندجز به جز صورت گلستان م یرا رو یشکه چشمها
 نکن گلستان... نکن.

را باال آورد و اشک سپهر را پاک کرد.  یشدستها یشاشکها یانم گلستان
 آهسته و ساده گفت: دوستت دارم.

 یزیو سرخ گلستان نگاه کرد. چ یسخ یبه چشمها یشاشکها یاناز م سپهر 
و دوباره در آغوشش  یدستان را بوسگل  یشانی. لبخند زد و پیدته قلبش لرز

. آرام کنار گوشش گفت: دوستت دارم کوچولو. آروم باش... آروم باش یدکش
 ... یزمنکن عز  یهگلستان. گر 

گلستان را پاک کرد   یگلستان را گرفت و از خودش جدا کرد. اشکها  یها  شانه
 گلستان. باشه؟   یباش یقو یخوامو آهسته گفت: ازت م

 یخواستندمدت خودش را رها کرده بود. همه م ین. انگاهش کرد گلستان
خبر نداشتند که اگر گلستان  یچتالش کنند او آرامش داشته باشند. اما ه

 یاو را از پا درآورد. خبر نداشتند برا  یتواندنم  یزیچ  یچباشد ه  یقو  یخواستم
. ندرا تحمل ک یچقدر سخت  یتوانستکه دوستشان داشت م  یآرامش کسان 

مادر و پدرش   یدنلبخند زد. انگار که جان گرفته باشد از همان اعتراف کوچک د
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 یکار  ید... باینمستاصل و غمگ ینطور سپهر ا یدنو ناتوان، د ینآنقدر غمگ 
به   یکنم. سرش را تکان داد و گفت: خواهش میستادا  یمحکم م ید. بایکردم

نباش... خجالت  تاحنار  یکننم یاکه مامان و برادرت کردن   ییخاطر کارها
 سپهر. یدمکه د  یهست  یپسر  یننکش. تو مهربون تر 

زنگ هر دو را متوجه خود کرد. سپهر  یهم لبخند زدند. صدا یدو به رو هر 
درست  یز . لبخند زد و گفت: همه چیشو چشمها یدکش  یشبه موها یدست 

 .یشهم

ک نشست. صورتش را پا یتا در را باز کند. گلستان کم یروناتاق رفت ب از 
 رفت. یرونو از اتاق ب یدکش  یقیکرد. نفس عم

 ینکهکرد که همه را آشفته کرد. ا  یفتعر   یزهاییمقابل آنها نشست و چ  وکیل
چند ماه گذشته سامان نشسته بوده.   یاقتصاد  یها  یتچطور پشت همه قعال

کرده. آرام   یرا خال یدمج یپا یر کردن دو خانواده. چطور ز  یقبل تر از آشت 
 یندازدزندان ب  بهرا    یدمج  یتواندآرام. و حاال با داشتن آن همه چک و سفته م

سامان دهد. سپهر از تعجب وا  یشنهادهایتن به مذاکره و پ یدمگر آنکه مج
 یناکارها را کرده بود. همه سکوت کرده بودند. م  ینمانده بود. سامان چرا ا

را آرام فشار داد   یشو شانه ها  یستادبغضش شکست. گلستان کنار مادرش ا
 یقهچند دق ینبود. اما هم گینبود. غم یو گفت: آروم باش مامان. عصبان 

خانواده اش باشد. خانواده  یگرفته بود محکمتر از همه اعضا  یمتصم یشپ
چه   ید: حاال بایدآهسته پرس  یلاز آنها بود. رو به وک  یکیکه حاال سپهر هم    یا

 یم؟کن
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 .یماقامه دعوا کن یا یکنیدسپنتا مذاکره م یکه با آقا  یدانتخاب کن باید 

 یشه؟م یچ  یم: اقامه دعوا کنیدپرس مجید

 یشماست. اقامه دعوا یهبگم مهم اسناد و مدارک است که همه بر عل شفاف
از چک ها و   یباشه و مشکل یتونهجناب سپنتا م  یاخالق   یبه خاطر ب   یتاما نها

 .یکنهحکم بازداشت شما حل نم یاسفته و اموال شما 

 کرد.  یشهنم یکار  یعنیگفت:   سپهر 

 گفت: جز مذاکره.  وکیل

 ینکارها رو کرده که برسه به هم  ین. همه اینهگفت: سامان منتظر هم  سپهر 
 نقطه.

را آماده نگه داشته و گفته  یز دست نگه داشته و همه چ ی. درسته. وقت دقیقا
 بوده. ینجاشمذاکره... معلومه از اول راه به فکر ا فقط

 .یگهم یچ  ینیمبب یمگفت: خب مذاکره کن  گلستان

 از جا بلند شد و گفت: اصال.  مجید

اونا  یمبه سپهر نگاه کرد و گفت: اگر فردا نظر خودمون رو اعالم نکن کریمی
م از تهران ه یصورت شما حت  ین. در ایذارنحکم بازداشت رو به اجرا م

 . یدخارج ش یتونیدنم
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: یدکرد. گلستان به پدرش دقت کرد و پرس  یهدوباره آرام آرام شروع به گر   مینا 
شما و عمه و سامان و  ینکه ب  یمشکل ینپدر؟ ا  یدمذاکره کن  یخواهیدچرا نم

 یه؟پدرش هست چ

داره که در  یبگه؟ حتما خواسته ا یخوادم یچ  یکالفه گفت: فکر کرد  مجید
زندان. تو  یرمندارم. م یبهش برسه. من با اونا حرف  ونستهیتنم یحالت عاد

زود   یلی. مطمئنم خیبکر  یآقا یشپ ید. بر یرازش  یدو مادرت هم بهتره برگرد
 .یسیدخودتون وا یپا یرو یتونیدم

زندان؟   یمونیچند سال م  یگفت: فکر کرد  یشاشکها  یاندر م  یدهبر   یدهبر   مینا
نابود  یمونپوله. زندگ یلیاردسال دو سال سه سال؟ چقدر؟ حرف چند م یک 

 شد خدا...

حالش کنترل  یتا بتواند رو یدکش یقیگلستان فشرده شد. نفس عم قلب
 یریدبگ  یمبعد تصم  یمرو به پدرش گفت: حرفشون رو بشنو  یداشته باشد. جد

 یریدبپذ یتونیدمکه داره رو ن  یخواسته ا یدیدافته که اگر د ینم یپدر! اتفاق 
 . یدشما بگ یباشه هر چ 

شدن سامان به  یک به نزد یادش. یزدنگاه کرد. قلبش تند م یدبه مج سپهر 
 یتوانستسامان؟ چه م  یخواستگلستان افتاده بود. قلبش فشرده شد. چه م

 بود؟ یدهتا به حال ند یکه از کودک   یبخواهد از مرد

 یتکان داد و رو به سپهر گفت: تو چ  یسر  یدمنتظر نشسته بود. مج کریمی
 سپهر؟ یگیم
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 باشه. یو خوب  یخواسته اش، خواسته منطق  یکنمفکر نم من 

 ...یست. الزم نیکنمفکر رو م ینهم منم

درباره  یم. داریدبجنگ یسیدفرار کردن وا یبار جا یک گفت: پدر  گلستان
 یکار من و مامان چ  یشه؟م  یزندان چ   یدر ب  یکنید. فکر میزنیمحرف م  یمونزندگ

 ...یسرپناه حت  یهاز شما... بدون  یبا دور یمبکن یدبا

. گفت: یزدانداخت. گلستان نگاهش کرد. محکم حرف م یر سرش را ز سپهر 
ماه دو ماه سه ماه؟  یک  ی؟از خانواده ات فرار کن یخوایسپهر... تو تا کجا م

  یری؟شون بگ یدهناد یتونیچقدر؟ م

 یتگارهاباشه؟ حواستون هست ما مثل جنا ینطور ا یدگفت: اصال چرا با  هکالف
و  یدکرد یمگه؟ پدر شما اشتباه  یمکرد یکار چ یم؟از خانواده پنهان شد

در گذشته چه   یدونم. من نمیدیم! باشه تاوانش رو میداشتباه گرفت  یماتتصم
. اما یستن همم یگهبوده. اصال برام د یبوده و چ  یک   یر افتاده. تقص یاتفاق 

بار دست من و مامان رو  یک یش. هجده سال پیستاالن وقت فرار کردن ن
 یم؟کار رو کن  ینهم یخواید. حاال باز هم میدو برد یدگرفت

انداخته بودند. گلستان آرام گفت: وقت حل کردن مشکله.   یر سرشان را ز  همه
 ید. بایممشکل رو حل کن  ینو ا  یستیمبا  یدهر چقدر سخت باشه ما کنار هم با

معلومه   یه؟بگن؟ حرفشون چ  یخوانم  یچ   ینیم. ببیمبا عمه با سامان حرف بزن
 یچ. پشت ههمنطق انجام شد یاحساسات تند و ب  یکارها از رو  ینهمه ا
و دست از  یمرو حل کن یمشکل لعنت  ینا یاییدپدر. ب یستمنطق ن یانتقام

 .یمدن بردارش یمو قا ییفرار کردن و تنها
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گفت: فکر کنم حق   یخش دار یبا صدا ینابه هم نگاه کردند. م یناو م مجید 
 با گلستانه.

 یدونیدباشه. اما م  یخواهیدم  ینطور سرش را تکان داد و گفت: اگر شما ا  مجید
بکنن   یخوانکه اونا م  یکار  یدونیدم  یم؟هم باش  ینبدتر از ا  یطمنتظر شرا  یدبا

 .یگمم  یچ   یدونیتو م  ینام  یتونید؟. میمونهکردن با اعصاب و روان و زندگ  یباز

زندان   یتو  یاگر وقت   یشه؟نم  یما باز  یزندان با اعصاب و روان و زندگ   یبر   تو
 ازشون؟ یمتا کجا بترس ی؟چ  یاننقشه سراغ من و گلستان ب یهبا  یبود

 سرش را تکان داد و گفت باشه. مجید

 . یدشون قرار بذارگفت: باها  یمیبه کر  رو

 کاره.  ینبهتر  ینسرش را تکان داد و گفت: فکر کنم ا کریمی

من  ییگفت: دا  یدکه رفت همه سکوت کرده بودند. سپهر رو به مج  کریمی
 واقعا شرمن...

ماجراها  ین. ایهچه حرف یننگذاشت حرفش تمام شود: سپهر نگو. ا مجید
به تو و سارا نداره. بابتش نه خجالت بکش نه حس بد داشته  یربط  یچه

 باش.

راه  ی. تویروقتهفکر بود کرد و گفت: گلستان د یرو به گلستان که تو سپهر 
 .ی. بهتره استراحت کنیمهم بود

 یو برا یمزد و گفت: آره. فکر کنم بهتره همه استراحت کن یلبخند گلستان
 .یمباش یفردا پر انرژ
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 . یشهمامان حل م یدنباش یزیو گفت: نگران چ یدسرا بو مادرش 

 پدر. باشه؟ یمرا بغل کرد و گفت: همه با هم پدرش

 بابا؟ یهمه بزرگ شد ینا یلبخند زد و گفت: ک  مجید

رو به سپهر انگشت  یرفتکه به سمت اتاقش م  ینطور لبخند زد. هم گلستان
 .یتر اشاره اش را دراز کرد و گفت: بخواب سپهر تو از همه خسته 

 لبخند زد.  سپهر 

سرش  یتو یادیز یرا خورد و به رختخواب رفت. فکرها یشداروها گلستان
هم فشار  یرا رو یشتا فردا جان داشته باشد. پلکها یخوابیدم یدبود. اما با
داروها به خواب   یر بعد با تاث یقهفکر نکند و چند دق  یزیکرد به چ  یداد و سع

 رفت.

 

عصر همان روز قرار گذاشته و همه  یسامان برا خبر داد یمیروز بعد کر  ظهر 
و سپهر مضطرب بودند. اما گلستان  یدو مج ینارا به عصرانه دعوت کرده. م

راحت و بلند  یراهنسرش جمع کرد و پ یرا باال یشدوش گرفت. موها یک 
 یکرد و تو  یرا پل یککه بهار همان سال دوخته بود. موز  یدرا پوش یدشسف

خورد و به اتاق رفت تا بخوابد.  یمسکن یناشد. م یآشپزخانه مشغول آشپز 
و هر  یدفکر. سپهر هم نشسته بود کنار مج ینشسته بود تو یگوشه ا  یدمج

که مثل پروانه   یکرد. از همانجا به گلستان نگاه میگفتندبه هم م  یزیچ  یاز گاه 
لب با  یر ز رخوشو س یرفتسو و آن سو م یندر آشپزخانه اش ا یکوچک 
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 یدخانه. مج یتو یجیدغذا پ ی. آرام آرام بویکردم یهمراه  یقیموس 
 گلستان؟  یکنیدرست م ی: چ یدلبخندزنان به گلستان نگاه کرد. پرس

لبخند زنان گفت:   یگذاشتم  یشخوانپ  یکه چند استکان رو  یدر حال  گلستان
 .یموقته نخورد یلی. خیرازیکتلت با برنج و ساالد ش

مامانت   ینمگلستان آرام شده باشد گفت: به به من برم بب  یدنانگار با د  مجید
 در چه حاله.

که رفت، سپهر لبخند بر لب   یدبراتون. مج یزمبر  ییچا یخوامم یاییدب باشه
داد و چشم دوخت به  یهآشپزخانه تک یشخوانکرد و به پ  یبج یدست تو

 یکنمم  یز و گفت: تم  یدخند  یکردگلستان. گلستان همانطور که کتلتها را سرخ م
 آشپزخونه رو نگران نباش.

 یوقت   ینداشت. حت   یانخانه جر   یندر ا  یزندگ   ینقدر وقت ا  یچ. هیدخند  سپهر 
ساعتها به گلستان نگاه کند. آرام  ینطور هم یخواستسارا خانه بود. دلش م

 نکن. بذار بمونه. یز گفت: تم

خانه اش نگه دارد. دلش  یگلستان را تو یهمه نشانه ها میخواست
همانجا بماند. همانجا کنج دل   یرداش نتواند دوباره خانه بگ  ییدا  یخواستم

گفت:  یریختم یکه چا ینطور را برداشت و هم یچا یسپهر. گلستان قور
 ی؟خوب 

 یشان. نشست رو ینب یچیدتازه دم پ یسرش را تکان داد. عطر چا هر سپ
که اگر   یدونی. با دقت به گلستان نگاه کرد و گفت: میشخوانپشت پ یصندل
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لبخندها و  یننکنه پشت ا یشه؟اش بعد معلوم م یجهنت یکن یخودخور 
 یکنی؟م یخودخور یآرامش دار

 دکتر. نگران نباش. یآقا نخیر 

خوردند و   ی. چایوستهم به آنها پ  یدبعد مج  یقهدو لبخند زدند. چند دق  هر 
گلستان از خاطره بهار آن سال حرف زد. بعد از ناهار چند ساعت وقت داشتند. 

هم  یو چشم رو یدتختش دراز کش یبخوابد. رو یداد کم یحگلستان ترج
 چشمکنترل داشته باشد.   اعصابش یسرحال باشد و رو یخواستگذاشت. م

و سامان دنبالش بود...  یکیتار یتو یدویدبست و خوابش برد. داشت م
سرخش داشت  یسرش محکم نگه داشت با چشمها یرا باال یشدستها
 ... گلستان... یزم... گلستان... عز کردیرا کم و کمتر م شانیانم یفاصله

 کردنش چشم باز کرد. تقال یال به ال ینطور . همیشنیدسپهر بود که م صدای
بود. سپهر  یسکرده بود انگار و صورتش از عرق خ  یه. گر یزدنفس نفس م
صورتش کنار زد و آهسته   یرا از رو  یشرا گرفته بود. موها  یشنگران شانه ها

 گفت: خواب بود گلستان آروم باش...

اش گذاشت.  ینهس ی. بلند شد نشست و دست رویگرفتداشت م نفسش
را به دستش داد. چند بار زد و نفسش آرام شد. چشم   یاسپر  یسپهر با نگران 
: یدداد. سپهر آهسته دستش را گرفت و پرس یهتخت تک یوارهبست و به د

 گلستان؟  یخوب 

 .یدم... خواب بد دآره
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 . خواب بود.یستن چیزی 

به خودش مسلط شد. لبخند زد و گفت: آره. خوبم االن. ساعت  گلستان
 چنده؟

 بخواب. یگهکم د  یه. یموقت دار هنوز 

 یشه. سپهر بلند شد برود که گلستان گفت: نرو... میددوباره دراز کش گلستان
  ی؟بمون 

تخت نشست. گلستان به سمتش برگشت و  یبرگشت و کنارش رو سپهر 
داشت. چشم بست.  یاز آرامش ن یرد. به کمسپهر فرو ب یپهلو یسرش را تو

گلستان فرو برد و نوازشش کرد. چند   یموها یرا ال یشسپهر آرام انگشتها
 یهتک یوار بعد گلستان خوابش برد. سپهر همانطور ماند. سرش را به د یقهدق
آرام گلستان او را هم آرام کرد.   ینفسها  یهم گذاشت. صدا  یو چشم رو  ددا

 دلشوره داشت.

آرام  یکردبودند. گلستان تالش م یعصب یرفتند همه کم یروننه که بخا از 
او هم بار اضافه  یانآن م یخواسترا برداشته بود دلش نم یشباشد. داروها

هتل گذاشته بودند. گلستان  یک  یباشد. قرار را در الب  یگراندوش د یرو یا
کرده بود.   مع سرش ج  یرا باال  یشبود موها  یدهپوش  یسبز رنگ   یاسک   یقهبلوز  

اش  یاسک  یقه یراهنپ یبود. رو یدهپوش یرنگ  یمشک  یشلوار گشاد زمستان 
از  یشباشد. پ یک و ش یکرده بود رسم  یبود. سع یدهپوش یکت مشک   یک 

گوشش گفت بود:   یر آنکه وارد هتل شوند سپهر دستش را گرفته بود و آرام ز
  ه؟اش. بیبهم نگاه کن یهکاف  یفضا را تحمل کن یهر وقت نتونست 



  

 
177 

 رمان یکرمان فرار از سرنوشت | گلستان رسا کاربر انجمن 

 رمان  کی

 راحت باشه. نگران نباش سپهر. خیالت 

بهتون بگم اونا تمام  یدهمه را نگه داشت و گفت: قبل از ورود با کریمی
 یتشدن فقط وضع یکنند. اما عصبان   یتا شما رو عصبان  یکننتالششون رو م
 .یدسکوت کن یدشد یو هر وقت عصبان  ید. پس آروم باشیکنهشما رو بدتر م

وارد شدند انگار همه دچار استرس  یوقت  ید. ولسرشان را تکان دادن همه
تا آرامش خود را حفظ کند.  یکردشده بودند. گلستان اما تمام تالشش را م

نشسته بود. عمه هم  یزیرنگ پشت م یسامان آراسته با کت و شلوار آب 
کرده بود و کت و دامن تنش بود. انگار هر   یشرا آرا یشکنارش بود. موها

کرده بودند آنطور که خودشان را   یلحظه شمار یروز ینچن یدنرس یدو برا
آنها از جا بلند شدند و  یدنکنارشان بود. با رس  یلشانآراسته کرده بودند. وک

مکث   یددست دهد. مج  یهو بق  یدسالم کردند. سامان دست دراز کرد تا به مج
دست دادند.  نبا ساما یهو بق یدرا صاف کرد. مج یشگلو یمیکرد. کر 

 ی؟: خب گلستان جان حالت چطوره؟ بهتر یدنشستند. عمه پرس

 بهترم. یلیخدا رو شکر خ بله

 ی؟. سپهر تو چطوریشنومرو م ینخوب که ا چه

 یشیم یبغ یتفاوت گفت: ه  ی. عمه اما ب یکردبا اخم نگاه مادرش م سپهر 
. یناا ییتدا یشپات پ یهماست  یشپات پ یه. یایم یری. میشیظاهر م

 پسرم. ینآفر 

 سکوت کردند.  همه
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. حرفها شروع شد. سامان یدکش  یشسر حرف را باز کرد و موضوع را پ  کریمی 
 یرا عصبان   یناو سپهر و م  یدمج  یشانو حرفها  یزدندحرف م  یو عمه با خونسرد

. گلستان ساکت نشسته بود. سامان ناگهان گفت: فکر کنم همه یکردم
 .یمتا مساله را حل کن مینجاییافتاده. ا یچه اتفاق  یدونیمم

 یه؟چ ینشهادتونگفت: بله. پ  یعصب مجید

 هجده ساله است.  ینا  یکنار گذاشتن تمام کدورت ها  یشنهادمگفت: پ  سامان

 !عجب

رو  یشنهادپ ینو پوزخند زد. سامان گفت: البته ا یدکش  ینفس کالفه ا مجید
 .یمگلستان  یونمد

به گلستان. سامان گفت: اگر  یهبا تعجب به سامان نگاه کرد. بق گلستان
. یشدختم م یبد یماجرا به جاها یننکرده بود ا یر گلستان قلب من رو اس

 یتمام کدورتها تموم بشه. وقت   یخوامم  یزنهاما االن که قلبم به خاطر گلستان م
 .یرمکه من دست گلستان رو بگ  یشهکدورتها تموم م  ینا

که تمام   یکردبه سامان نگاه م  یرتهمه بند آمده بود. گلستان با حنفس    انگار 
از جا بلند شد و  یتبا عصبان یدشده بود. مج یرهمدت حرف زدن به او خ

 یگی؟م یگفت: چ 

 یگفت: چرا عصبان   یپا انداخت و با خونسرد یکرد و پا رو  یانیپا درم عمه
محترمانه و البته با عشق گلستان رو  یلیبرادر؟ سامان داره خ یشیم

 .یکنهم یخواستگار



  

 
179 

 رمان یکرمان فرار از سرنوشت | گلستان رسا کاربر انجمن 

 رمان  کی

 یدسرمون آورد  یدخواست  ییرسوم داره؟ هر بال  یگفت: خواستگار  یعصب  مینا 
 ید؟کن  یکه خواستگار  ینجاا یدو ما رو کشوند

 یخوایمم یینه! به خاطر عشق سامان نشد هر بال ییگفت: هر بال  یجد عمه
 .یاریمسرتون ب

قرار  ینجاحرفها. هم یناز ا یمرا صاف کرد و گفت: بگذر یشگلو سامان
 . یمبذار یتونیمرو م یخواستگار

 گفت: و اگر بگم نه؟  یعصب مجید

مذاکره  ینا یشنهادتنها پ ینچون ا یدگفت: فکر کنم بهتره خوب فکر کن  وکیل
 .یگیریمم یشرو در پ یاقدامات قانون  یداست و اگر موافق نباش

صورت سامان را له کند.  یخواست. دلش میدکش  یشبه موها یدست  سپهر 
 .یدگفت: بلند ش  یدمج

. یکرد. به سامان نگاه میبود به صندل یدهشدند اما گلستان انگار چسب بلند
دست گلستان را گرفت و  یدسامان هم با لبخند به او چشم دوخته بود. مج

ش دست پدر  یگلستان دستش را از تو  یدنددر هتل که رس یبلند کرد. جلو
د و یستاا یشانو بدون حرف به سمت عمه و سامان رفت. جلو یدکش  یرونب

 گفت: فردا شب. 

: فردا شب یدکرد و پرس  یبشج  یسامان از جا بلند شد و لبخند زنان دست تو
 ی؟چ 

 . من آماده ام.یخواستگار یاییدشب ب فردا
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. دستش را گرفت و پشت دستش یستادگلستان ا  یرا دور زد و جلو  یز م  سامان 
 یو سپهر مسخ شده جلو  یدو مج  یناو رفت. م  ید. دستش را پس کشیدرا بوس

. گلستان با بغض از مقابلشان رد یکردندبودند و نگاهش م یستادهدر هتل ا
. اههر  ینبهتر  ینخان فکر کنم ا یدکرد و گفت: مج یسرفه ا یمیشد. کر 

 تون هستن.. خواهرزاده یستندکه ن  یبهباالخره غر 

داده بود. مقابلش   یهتک  ینزد. گلستان به ماش  یرونبدون حرف از هتل ب  سپهر 
 گلستان؟  یکرد  یکار : چیدپرس یو عصب یستادا

فرو برد و  یشموها یتو ی. سپهر  دست یداشک از کنار چشمش چک گلستان
 گلستان؟  یکرد  یکار گفت: چ

 ی... باشه. من مشکلیکنهکار بال رو از همه دور م  ینآرام گفت: اگر ا گلستان
 ندارم.

 ینزم  یرو  ینکهشل شد. قبل از ا  یشگلستان پاها  یدبگو  یزیخواست چ  سپهر 
گفت:   یکشیدشکه به آغوش م  ینطور بلغش را گرفت. هم یر پهن شود سپهر ز

 ... گلستان.یزمگلستان... عز 

 یناو م یدبدنش را نداشت. مج یانگار لمس شده باشد کنترل اعضا گلستان
دست بلند کرد و رو به   یشان را به آنها رساندند. سپهر  گلستان را روهم خود

 .ییرو روشن کن دا ینگفت: ماش  یدمج

که گلستان را بغل   یپشت فرمان نشست. سپهر در حال یمیکر   ید،مج جای
 یمارستانبه سرعت راه افتاد. سپهر گفت: ب  یمیشد. کر   ینکرده بود سوار ماش
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بعد گلستان در آغوش سپهر اصال   یقه. چند دقنیمارستاب  یکترین... نزدیکاظم 
 یاش نشسته بود. روبرو یشانیپ ینفس بکشد. عرق رو یتوانستنم

گلستان را بلند کرد و از  یهتوجه به بق یکه نگه داشتند سپهر ب  بیمارستان
بلند دکتر طلب کرد.  یشد و با صدا یمارستان. وارد بیدپر  یرونب ینماش

اشکشان روان  یدو مج ینابود. م یژنماسک اکس یر بعد ز یقهگلستان چند دق
 بود.  هضرب گرفت ینزم یرو یشبود و با پاها یستادها یبود. سپهر عصب

 یدآمد و گفت: خوشبختانه حمله رو پشت سر گذاشت. با یروناز اتاق ب دکتر 
 استراحت کنه. یکم

 .یدشببر  یتونیدسرش را تکان داد. دکتر گفت سرمش که تموم شد م سپهر 

سرش ناگهان خراب شده   یرو  یابعد گلستان چشم باز کرد. انگار دن  یقهدق  چند
 ینا یتوانستباشد. اما خودش را جمع کرد. اگر ازدواج کردن او با سامان م

خانه و  . اگر کارخانه ویکردکار را م ینکدورت هجده ساله را تمام کند هم
 یگرداندکرده بودند را برم یهمه زندگ  ینا یشپدر و مادرش که برا یزندگ 
 ینسپهر قلبش فشرده شد. سپهر را هم از ا یدن. با دیکردکار را م ینهم

او و خانواده اش. تمام خانواده  ینکردن ب  یر گ  ین. از ایکردمخمصه خالص م
 .یکردفرار نم یاز کس یکس  یگر د یشدندراحت م

 ی؟: بهتر یدم پرسآرا سپهر 

کار   یگفت: گلستان چ   یهبا گر   یستادکنارش ا  یناسرش را تکان داد. م  گلستان
 .یکن  یکار  ینتو همچ یدیممادر؟ من و بابات اجازه نم یکرد
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 ینرا از کجا آورده ا  یهمه انرژ  ینا  یدانستلبخند زد. خودش هم نم  گلستان 
 یلیمامان. اون با من خ یشناسیدهمه قدرت را. گفت: شما که سامان رو نم

 محترم و مهربان رفتار کرده. چرا نه؟

 یگی؟م یچ  یفهمیبا بهت گفت: م یهگر   یانم مینا

. سپهر تمام یامدشب ادامه داشت. اما گلستان کوتاه ن  یها  یمهبحث تا ن  این
سکوت کردند و به اتاقشان هم دست آخر    یناو م  یدمدت سکوت کرده بود. مج

سالن کنار پنجره نشست. آماده بود.  یرفتند. گلستان تا روشن شدن هوا تو
 که خانواده اش را نجات دهد.  یانجام هر کار یبرا

 یو از آنها خواست آنجا برا یروندخبر داد عصر به خانه خان بابا م عمه
سکوت  یزدکه او حرف م  یدر تمام طول مدت  یناجمع شوند. م یخواستگار

 داد. یحتوض یدکرده بود. تلفن را که گذاشت خالصه به مج

به در اتاق گلستان زد و وارد شد. گلستان   ی. سپهر تقه ایشدندآماده م  داشتند
بود را تن کرده بود. ساده و  یدهکه روز اول خانه سپهر پوش  یدیسف یراهنپ

 ی؟نکار رو بک  ینا یخوایم ی. سپهر گفت: گلستان مطمئنیشبدن آرا

کار را نکن. التماس کند. گلستان به   ینا یدبغلش کند و بگو یخواستم دلش
 یزیفارغ از هر چ یتوانستبار بود که م ینآخر  ینا یدلبخند زد. شا یشرو

 یماجراها نبود سپهر تنها کس یناگر ا ید. شایرددست بگ یدست سپهر را تو
 نگشترا دور ا یشفکر انگشتها یکنارش باشد. ب  یخواستبود که دلش م

عطر   یخواست. دلش میدکش  یقرا بست و نفس عم  یش. چشمهایچیدسپهر پ
کرد. سپهر با   یدااش حفظ کند. اشک از گوشه چشمش راه پ ینهسپهر را در س
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نکن  یکنم. مستاصل  گفت: گلستان... خواهش میکردبغض و غم نگاهش م 
و به عطرش.  یکردپهر فکر مگرم س یکار رو. گلستان فقط به انگشتها ینا

 آهسته گفت: سپهر... 

 گفت: جانِ  سپهر...  یخش دار یچشم بست. با صدا سپهر 

جان  یبگ  ینجوریا یصدات کنم نتون  ینجوریوقت نتونم ا یچه یگهد شاید
جان سپهر گفتنت دلم بلرزه نتونم دستت رو  ینجوریا یسپهر نشه دلم برا

 ... یرمبگ

 کار رو گلستان.  ینا نکن

هر  یذاشتیبابات بره زندان؟ م یذاشتیم یکردی؟م یکار چ ی. تو بودمجبورم
 یر کدورت مادر و پدرت رو پ  ینا  یذاشتیم  یرن؟که دارن رو از خانوادت بگ  یچ 

 کنه؟

او بود   ی. حق با او بود. اگر سپهر هم جایدبگو  یتوانست. چه میگفتم  راست
 ینا یدو گفت: شا یدآغوش کش یحرف گلستان را تو ی. ب یکردکار را م  ینهم

هستم. هر  یشهباشه من هم یادت یشهبار باشه... اما گلستان هم ینآخر 
 یدی؟... فهمیوقت هر جا هر زمان که بخوا

 مطمئنم. دلگرمم بهت. آره

جدا شد به خودش قول داد از  یفشرد و وقت  را دور سپهر حلقه کرد. دستش
 و سامان فکر کند. یندهبه بعد فقط به آ  ینا
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بهت خانواده به عقد  یانرفت و گلستان در م یشپ یع سر یلیخ یز چ همه
نبود  یراض یدهفته بعد با او به آلمان برود. هر چند مج یکسامان درآمد تا 

ا زن و شوهر بودند. اما گلستان رسم  یگر بکند آنها د  یتوانستنم  یکار  یگر اما د
. یندن سپهر را ببیغمگ  یچشنها  یتوانستنم  یدعقد کردند فهم  یبود. وقت   یراض

چند ماه   یاگر برا  یحت   یرفتم  ید. بایندرا بب  یانوشرفتار عاشقانه دلوان با ک  یا
. بعد که توانست خودش را در مقابل سپهر کنترل کند یشدچند سال م یا

 یآدم متاهل بود. تعهد داشت. احساس ناراحت  یک او  یگر . حاال دیگشتبرم
. یگشتدنبال خنده اش م  چشمهایشکه قلبش نگران سپهر بود. که با    یکردم

 . یکرد. زمان به همه کمک میشدنگرانش م

 یخداحافظ  یزانشگاه از عز هفته بعد گلستان بدون حضور سپهر در فرود  یک 
هفته سامان رفتار عاشقانه و  یک شد. در تمام آن  یکرد و با سامان راه 

. یپرسیدنم  یزی. چیگذاشتبا گلستان داشت. تحت فشارش نم  یمحترمانه ا
مورد خوشحال بود.   یک   ین. گلستان از ایزدحرف م  ینده. فقط از آ یزدنم  یحرف 

ذشته را پشت سر بگذارد. سامان قول مرد عاشق گ  ینبا ا  یتواندمطمئن بود م
 گلستان را در آلمان دنبال کند.  یجسم یتداده بود وضع

هفته اوضاع همانطور عاشقانه و خوب بود. عمه  یکتا  یدندآلمان که رس به
قبل از آمدن عمه  یدوبار یکی یماو س یارشکه برگشت اوضاع عوض شد. ک

 یگریسامان و گلستان به شهر د  به آنها سر زده بودند اما عمه که آمد قرار شد
مستقر  امکانات ینبا کمتر  یدر خانه ا یدندنقل مکان کنند. به آنجا که رس
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. یردگلستان بتواند با خانواده اش تماس بگ  ینکهشدند. ده روز گذشت بدون ا 
نداشت   یبلد نبود و از خودش هم پول  یخانه تلفن نداشت. گلستان زبان آلمان 

خودم  یگفتم یماقدام کند اگر هم داشت سامان دا یلموبا یدخر  یتا برا
 یشبرا ی. دو ماه بعد زندگ یشداوضاع بدتر م یگذشت. اما هر چه میگیرمم

 یجسم یدادجهنم شده بود. تمام روز سامان خانه بود و گلستان را آزار م
نگذاشته  یشبرا یراه ارتباط  یچاز خانه خارج شود و ه یداد. اجازه نمیروح 

حالش  یگشتبرم یوقت  یکردو در را قفل م یرفتم یبرونشبها از خانه بود. 
. یافتاد. گلستان الغر شده بود و عصب  یم  نناخوش بود و دوباره به جان گلستا

کتک زدن به ماجرا اضافه شد   ی. وقت یکردنم  یداخروج از آن وضع پ  یبرا  یراه 
 یبرا یندگ ز  ینچن یشدباورش نم یگر د یدتنش د یرا رو یهاو گلستان کبود

باردار است انگار  یدگذشت و فهم  یگر ماه د یک  یخودش ساخته است. وقت 
. مطمئن بود یدبود. جرات نداشت به سامان بگو دهسرش خراب ش یرو یادن

طور  ینا یکردوقت فکر نم یچ. هر چند هیکندم یستسامان بچه را سر به ن
داده بود.  یدبچه دار شود اما همان بچه که درونش جان گرفته بود به او ام

آن   یشده بود. اما برا  یشتر رفتن به آلمان ب  یلآسمش از همان اوا  یحمله ها
. یزدنم یو حرف  یدادم یر آرام بماند. کمتر به سامان گ یکردم یسع یدبچه با

کتک  یکردمخالفت م یاو را کنترل کن و وقت  یخواستها یتوانستفقط نم
 . یخوردم

 یرتر چند سال پ یکرداما احساس م یگذشتماه از رفتنش به آلمان م شش
 یدهبود که فهم  یباال آمده بود و سامان چند هفته ا  یشده است. شکمش کم

دوباره به جانش افتاد آنقدر  ی. آن روز وقت یگرفتشبود. هر روز به باد کتک م
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که به گلستان هجوم برد تا به   ینطور نبود. هم یزیمست بود که متوجه چ 
 یز افتاد. م یز م یداد و سامان با سر رو یشکمش ضربه بزند گلستان جا خال

شد. از کنار سرش خون راه افتاد. گلستان وحشت   ینشکست و سامان پهن زم
 یکندآرام دارد ناله م یدد یاما وقت  یدنشن یکرد. جواب   یشزده چند بار صدا

و بدون   یدکش  بیرون  یبشدر خانه را از ج  یدراحت شد زنده است. کل  یالشخ
 ید. بایدپر  یرونرا بردارد از خانه ب یفشک  یالباس تن کند کفش بپوشد  ینکها

 یکیو سرد بود و رو به تار  ی. هوا برف یشداز آنجا دور م  یتوانستکه م  ییتا جا
صورتش کبود و  که  یده. به دربان که با تعجب به زن جوان و رنگ پر یرفتم

 یحال  یکردبود نگاه م  یستادهمقابلش ا  فتهبود و بدون لباس و کفش آش  یخون 
و فرار   یختر  یشپاها  یکرد به اوژانس زنگ بزند. بعد هر چه توان داشت تو

آمد. کنار  یباال م یرا پشت سر گذاشت. نفسش به سخت  یابانکرد. چند خ
نکند  یکردپشتش را نگاه متا نفس تازه کند. با وحشت  یستادا یسوپرمارکت 

گفت.   یزیچ  یو به زبان آلمان  یستادا یشجلو  یریپ  ردسامان دنبالش کند. م
شروع به حرف زدن کرد   یسی. مرد به انگلیکردگلستان وحشت زده نگاهش م

دخترم؟ چند لحظه بعد انگار به سر گلستان خون  یخوایکمک م یدو پرس
ا به سمت گلستان گرفت. گلستان ر   یلشتلفن بزنم. مرد موبا  یدبرسد گفت: با

شماره  یک. مرد لبخند زد و سرش را تکان داد. گلستان تنها یرانگفت: با ا
مدت تالش کرده بود به او فکر  ینکه تمام ا  یذهن داشت. شماره کس یتو

 : بله.یچیدگوشش پ  یسپهر تو ینکند. شماره گرفت و بعد از چند بوق صدا

شماره از آلمان است. قلبش تند شده  یشبود پ یدهمتعجب بود. د صدایش
و  ینااز گلستان نه فقط م یخبر  ی. ب یگشتبود. چند ماه بود دنبال سامان م
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 یارشک  ینبود. حت   یبود. از عمه هم خبر   تهیخکه کل خانواده را به هم ر  یدمج 
 یبابودند اما تقر   تهبرگش  یراز به ش  یدو مج  یناخبر بودند. م  یهم از او ب   یماو س

فراهم کردن مقدمات  یر و دلوان درگ یانوشهر روز با سپهر در ارتباط بودند. ک
 یدشماره آلمان را د  یشپ  یهم نگران بود. وقت   یانوشازدواج شان بودند اما ک

 بود؟  یگرینبود. پس کس د یارشو ک یما. شماره سیدبه قلبش تاب یورن

 را جمع کرد تا بغضش نشکند: آرام گفت: سپهر. یرویشتمام ن گلستان

  یی؟انگار برق گرفته ها از جا بلند شد: گلستان تو سپهر 

 گفت: کمکم کن.  گلستان

با  مردیر نتوانست بغضش را بخورد. هق هق اجازه حرف زدن نداد. پ یگر د و
 ینرا از او گرفت و مشغول حرف زدن با سپهر شد. چند جمله ب  یگوش  یمهربان 

 یرا سمت گلستان گرفت و گذاشت رو یگوش یرمردشان رد و بدل شد. پ
 که یدلرزان و گرفته سپهر را شن ی. صدایکردم یهگوشش. گلستان هنوز گر 

اونجا. همون   یفرستتآقا م  یندادم به ا  ی. آدرسیشتپ  یامگفت: گلستان... م
 .یرسونمجا بمون. من خودم رو م

گرفت و خودش هم همراهش شد.   یتاکس یشبرا یرمردقطع شد. پ تماس
 ی. تاکسیکردم یهگر  ینطور شهر بود. تا برسند گلستان هم یآدرس آن سو

را زد. مرد  یشود. زنگ در خانه ا یادهکمک کرد گلستان پ  یرمردو پ یستادا
. یدکش  ینفس راحت  یرمردگلستان و پ  یدنا باز کرد و از دنگران در ر  یانسالیم
به مرد گفت. مرد دستش را فشرد و رو به گلستان گفت:  یزیچ یرمردپ

 دخترم. یاجات امنه. ب ینجا.... من دوست سپهر هستم. ایزمگلستان.. عز 
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که   یآمد. مرد پزشک خبر کرد و گلستان را با کمک زن  یگلستان بند نم  گریه 
 یجان بعد از حمام تو ی. گلستان ب یردنه بود فرستاد دوش بگخدمتکار خا

اتاق بود.   یتو  ی. چند بار چشم باز کرد. نور کمیدنفهم  یزیتخت فرو رفت و چ
 یک.  یدادقلبش گوش م  یخم شده بود و داشت به صدا  یشرو  یبار مرد  یک 

بار در  یک. یگرفتداشت عرق صورتش را م یانسالهمان مرد م یگر بار د
دستش احساس سوزش کرد. دفعه بعد که چشم باز کرد صبح شده بود. 

اتاق نبود. پرده ها  یتو یو گرمش بود. جان نداشت. کس یکردبدنش درد م
 تجا به جا شد. تا خواس یشده بود و هنوز به دستش سرم بود. کم یدهکش

و گفت: خدا شده لبخند زد    یدار گلستان که ب  یدنبلند شود در باز شد. مرد با د
 ی؟را شکر. بهتر 

نداد. مرد کنارش نشست. نگفت که چند بار با سپهر صحبت  یجواب  گلستان
رفته. نگفت که سپهر در راه  یوانگیتا مرز د یتشوضع یدنکرده و سپهر از شن

گرفته. نگفت تا شب سپهر آنجاست.   یاضطرار  یزایو  یاست و با هزار بدبخت 
 یال. نمکن  یهر. خوشحالم تونستم کمک گفت: من جهان هستم. از دوستان سپ

 یتونجسم یت. وضعیدو استراحت کن یدبخور یدکن  یسع یارهبراتون سوپ م
 . یدو استراحت کن ید. آروم باشیستخوب ن یچه

 یتمام زندگ  یکردبود. احساس م ینگفت. ذهنش خال یزیباز هم چ گلستان
ممکن بود شش هفت ماه گذشته... تمام ده ماه گذشته کابوس بود. چطور 

بلند شود.  یشکرد از جا یو رو شود. سع یر اش ز یناگهان زندگ  ینطور ا
. دستش را یدشکمش کش ی. دست رویکردنتوانست. تمام بدنش درد م

جوان وارد اتاقش شد. پرده ها را کنار زد. آرام آرام برف   ی. زن شتهمانجا گذا
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همه پنجره ها  یبود. سامان جلو یدهاز خانه را ند یرون. مدتها بود بیباریدم 
منظره  یکآمد و حاال ناگهان  یرا تخته زده بود از داخل. فقط از درزها نور م

اشک از  اما دید یشدنم یز چ یچچهره اش ه یبود. تو یشاز بارش برف روبرو
 یالگفت: من ن  یشد. زن نشست و به فارس یجار یشچشمها یکنار کبود

 .یغذا بخور یکم  ید. باینیهستم. بذار کمکت کنم بش

. سخت نشست. یکردفقط اطاعت م یکردهم نم ی. کاریزدنم یحرف  گلستان
آرام قاشق به   یالچشم دوخته بود به بارش آرام برف. ن  ینطور اما نشست. هم
که   یشکنار لبش شکافته بود. چند شب پ  یگذاشتدهانش مقاشق سوپ به 

کرده بود و خواسته بود   ینکه سامان را نفر   یشکتک خورده بود. چند شب پ
 ی تو  یمبر   یآهسته گفت: دوست دار  یالبرود. اما زخم تازه بود هنوز. ن  بگذارد

 ینی؟بالکن برف رو بب

ا که قاشق به قاشق نگفت. غذا را تا آخر خورد. تا همانج یزیباز چ گلستان
گلستان. از آن   یدنبغضش گرفت از د یال. نیگذاشتغذا به دهانش م یالن

 یوقت  یشگلستان بود. دو روز پ  یاهس یچشمها یکه تو  یحجم سکوت و غم
. دبو  یختهاشک ر  یشبدن و بازو  یرو  یها و زخمها  یاز کبود  یکردحمامش م

بود و گلستان  یدهمال یشزخمها و پماد را برا یدکتر پماد داده بود برا یوقت 
 یدنکه به خاطر پابرهنه دو  یشدکتر از کف پا یناله کرده بود. وقت  یهوشب

 ی بزرگ  یدرونش درآورد. غذا که تمام شد پتو یشهش یزخم شده بود و تکه ا
پتو را  .بنشیندبالکن  یجلو یراحت  یصندل یآورد و کمک کرد گلستان رو

بالکن.   یروان را هل داد تو  یراحت   یو در بالکن را باز کرد. صندل  یدکش  یشرو
اراده  یو الغر گلستان نشست. ب  یدهو رنگ پر یسرد به صورت زخم یهوا
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 یروناز اتاق ب  یال. نینشستم  یاهشس  یموها  یچشم بست. برف آرام آرام رو 
 ینرا ب یوانگرم برگشت. ل  تشکال یر ش یوانل یک بعد با جهان و  یرفت و کم

 گلستان گذاشت و آهسته گفت: جرعه جرعه بخور.   یدستها

داد.  یهکرد و از اتاق خارج شد. جهان به لبه بالکن تک  یبه جهان نگاه  بعد
 ینجا؟ا یچطور خودت رو رسوند یادته: گلستان یدآهسته پرس

 یزیداشت. چکه با سامان عقد کرده را جز به جز به خاطر    یبود. از روز  یادش
بعد از چند روز امروز چشم   یدونیانداخت و گفت: م  یر نگفت. جهان سرش را ز

 ی؟باز کرد

نگفت. جهان آهسته گفت: امروز روز سومه. دو روز  یزیباز هم چ گلستان
 . یبود یهوشکامل ب

شکمش گذاشت. جهان  یجدا کرد و رو یواندست از ل یار اخت یب  گلستان
 یافتاده بود و رو یشاز ناخن ها یکیکه  لبخند زد و دست گلستان را

بود نوازش کرد و گفت: دختر کوچولو سالمه.  یسوختگ  یجا یشانگشتها
شده و اگر زودتر به خودش نرسه و حالش  یفنگران نباش. اما مامانش ضع

 افته. یدختر کوچولو هم به خطر م سالمتیخوب نشه 

چشمش   یآهسته با ترس چشمش را سمت جهان چرخاند. اشک تو  گلستان
 خش دار گفت: دختر؟ یبود. آهسته با صدا

 ینهمعا یقلبش به درد آمده بود. سرش را تکان داد و گفت: دکتر برا جهان
 دختره؟ یدونستیخودت و بچه هر روز اومده و گفته سالمه. نم
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بداند  ینکهبود. ا یکاف   یادامه زندگ  یبرا ین. همیدگلستان درخش  چشمهای 
که گلستان با   یبچه اش زنده است و سالم. بچه اش، دخترش. جهان دست 

دوست   یلیرا نگه داشته بود باال برد و گفت: بخور. بچه ها شکالت خ  یوانآن ل
 .یحرکتش رو حس کن یبتون  یددارن. شا

ت را حس شکال یرینیو ش ی. گرمیدنوش ینگفت اما جرعه ا یزیچ گلستان
کمکت   یامم یگهد یقه. چند دقیینپا یرمکرد. جهان آرام برخاست و گفت: م

 یادم یگهدو ساعت د یکی. دکتر هم تا یخوریتخت. سرما م یتو یکنم بر 
 .یقلب دختر کوچولوت رو بشنو یصدا یتونی. مینهمعا یبرا

 یجاننفسش از ه  یدقلب دخترش را شن  یگلستان صدا  یساعت بعد وقت   چند
گفت.   یزیچ  یرا وصل کرد و به آلمان   یژنشاکس  یع اره افتاد. پزشک سر به شم

و حمله آسم جون خودت   یجانجهان کنار گلستان نشست و گفت: گلستان ه
 . باشه؟یآروم باش یکن  یسع یداندازه با یو دخترت رو به خطر م

وصل کرد و  یسرش را تکان داد. دکتر سرم را قطع نکرد. سرم تازه ا گلستان
 ی چشمها یرفتداشت م یکرد تا بخوابد. وقت   یقبه گلستان تزر یآرامبخش

که داشت   یدیدم  ینگلستان گرم شد و خوابش برد. خواب سامان را با سر خون
 یخون   یدکه لباس سف  یدیدرا م  ی. دختر بچه ایکردفرار م  یدوید. میزدکتکش م

 .یکرد. فرار میکرد. فرار میدهپوش

شده بود  یک و نفس نفس زنان چشم باز کرد. عرق کرده بود. هوا تار خسته
روشن بود چشم  یزیچراغ کوچک روم یک و در اتاق بسته بود. کنار تختش 

 یآشنا ی. همراه هوا بویدکش یقیاز نور گرفت و باز پلک بست. نفس عم
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ق وارد بدنش شده باشد. چشم باز کرد و به مشامش نشست. انگار بر   یعطر  
 ینشسته بود. بو یکیدر تار یدورتر از تختش کس یرا نگاه کرد. کم طرافشا

 یم. خواست نیشناختبو را م ین. هنوز بعد از هفت ماه ایشناختعطر را م
آمد. کنار  یرونب یکیمبل برخاست و از تار یشود که مرد آهسته از رو یز خ

. یشو ته ر یدهنتراش یشست. سپهر بود. با صورت ن ینزم یتخت گلستان رو
سرخ از  یقهوه ا ی. با چشمهایختهروشن به هم ر یبا چهره آشفته. با موها

بود. سپهر آهسته  یکدیگر  ی. صورتشان روبرویکردنداشک. فقط نگاه م
مکث کرد.   یاراده از ترس جمع شد. سپهر کم  یدستش را باال آورد. گلستان ب 

را نوازش کرد. گلستان  یشسر گلستان گذاشت و آرام موها یدستش را رو
 یتوانستسپهر بود کنارش. نم ینبود. ا یدار گاردش را باز کرد. خواب نبود. ب

 یادشاز    یز و انگار همه چ  یکردکند. فقط سپهر را نگاه م  یحرکت   یا.  یدبگو  یزیچ
که آهسته گفت: سالم... انگار همه   یدسپهر را شن یصدا یاما وقت رفته بود. 

همه  یی،از تنها یشها وحشتبد، همه کتک ها، فحش ها، همه  یروزها
... همه هفت ماه به او هجوم آورد. دهانش را یشترس ها یش،ها یدیناام

تخت  یاش گرفت. سپهر رو یهبلند گر  یو با صدا یدباز کرد و بغضش ترک
بغلش گرفت.  یاز شانه ها بلندش کرد و تو یاطو با احت کنارش نشست
و هق   یلرزیدان آغوش سپهر میافتاده باشد م  یکه در توفان   یگلستان مثل برگ 

 ینا یدگلستان نبا  یدانست. میریخت. سپهر هم آرام آرام اشک میکردهق م
را تحمل کند. آرام آرام شروع کرد به حرف زدن کنار گوش  یجانحجم از ه

روزگارم   یدونیچقدر دنبالت گشتم... گلستان... م  یدونی: گلستان... مگلستان
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 یچه یدمتموم شد. اجازه نم یگه... دلستانشد بعد از رفتنت... گ یاهچقدر س 
 . تموم شد...یفتهب یا یگهاتفاق د

بچه.   ینا  ی. برایزندگ   ینا  یکردن برا  یهگلستان تازه شروع کرده بود به گر   اما
کرد از خودش   یآمد. سپهر به تکاپو افتاد. سع  یاش بند نم  یهخودش. گر   یبرا

با او حرف بزند. اما گلستان محکم   یابه او بخوراند    یکند تا بتواند آب   یشجدا
به جز  یشنیدنم ییچ صدای. انگار هیکردبغلش کرده بود و فقط هق هق م

 یالاه با نجهان را صدا زد. جهان همر  یدهخودش. سپهر نگران و ترس یصدا
گلستان   یبازو  یسرنگ آرامبخش را آماده کرد و آهسته تو  یالوارد اتاق شد. ن

شد   یلاش به ناله تبد  یهگلستان شل شد. گر   یبعد دستها  یهفرو کرد. چند ثان
 هم افتاد.  یرو یشو پلکها

مرتب کرد به سرعت از  یشتخت گذاشت و پتو را رو یگلستان را رو  وقتی
دست گرفته   یکه سرش را تو  یسالن نشست و در حال  یرفت. تو  یروناتاق ب

شانه اش افتاد سرش را باال  یرا رها کرد. دست جهان که رو یشبود اشکها
خوب  یلی. نشست کنارش و گفت: خیکردنگاهش م یبرد. جهان با مهربان 

 ید. ما بایمبهش کمک کن یدرو گذرونده. با یبد یدختر روزها ینا لومهمع
 کنه سپهر.  یهتا بهمون تک یمباش یقو

زودتر  یدرا پاک کرد و گفت: درسته. با یشسرش را تکان داد و اشکها سپهر 
 تهران. یبرمش. میمخروجش رو انجام بد یقانون  یکارها

 ی؟مادر و پدرش خبر داد به

 .یتیهچه وضع یتو ینمهنوز خواستم اول بب نه
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 یفرا برام تعر همه ماجرا  ید. بخواب. فردا صبح بای. امشب خسته اخب 
. البته من همون روز اول یهعال  یاریمگلستان رو هم به حرف ب  یم. اگر بتونیکن

از حال و روزش گرفتم. از دکترش هم شرح حالش رو گرفتم.  یریسند تصو
 یکنهفرق م  قطال  یهسامان رو محکوم کنه اما قض  ینجاتا دادگاه ا  یههمون کاف

 یتونهروزه م  یک   یرانسفارت ا  یمرو ببر   . اگر حکم دادگاهیرانسفارت ا  یمبر   یدبا
 حکم صادر کنه.

 چقدر طول بکشه؟ یکنی: فکر میدسر تکان داد و پرس سپهر 

کارها   یهبق  یشببر   یتونیم  یم. نامه رو که گرفتیهتا داداگاه بودنش ضرور  فقط
 .یدمبا وکالت نامه انجام م ینجارو من هم

 .یمونمسرش را تکان داد و بلند شد و گفت: من تو اتاق گلستان م سپهر 

برات  یالن یگم. میشهتخت م یزد و گفت البته. اون مبل راحت  یلبخند جهان
 . یارهبالش و پتو ب

برد تا دستش را فشار دهد.   یشبه جهان نگاه کرد و دست پ  یبا قدردان   سپهر 
 جهان. یکنملطفت رو تا آخر عمر فراموش نم ینگفت: ا

 یتروز اول تو اون وضع یدنش. گلستان مثل دختر خودم. دیهچه حرف این
پرونده بذارم  ینآزارم داد. به خودم قول دادم هر چه توان دارم سر ا یلیخ

 نباش. یزیکه به سرعت حل شه. برو استراحت کن و نگران چ

 یوقت  یشمبل کنار تخت گلستان نشست. چشم بست. چند روز پ  یرو  سپهر 
. ماه ها دنبالش گشته یکردم یانگار داشت قالب ته یدگلستان را شن  یصدا
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کند. نه مادرش نه گلستان   یدااز او پ  یبود. دو بار به کلن سفر کرده بود تا اثر 
و روز نداشت.  ببود. ش یشان. پر یابدکدام را نتوانسته بود ب  یچنه سامان ه

خنده گذشته از آن سپهر خوش  ی. خبر یرفتم یمهکار شرکت را نصفه و ن
. یرساندکس خوب نبود. خان بابا هر روز را با اشک به آخر م  یچنبود. حال ه
از گلستان بودند. گلستان   ینگران منتظر خبر   یهگرفته بود و بق  یسارا افسردگ 

 ی. کنار آتش نشسته بود و سعبابازنگ زد سپهر تنها رفته بود باغ خان    یوقت 
را جواب داد و  یلشموبا ی. و وقت یاوردگلستان را به خاطر ب یصدا یکردم

هق هق گلستان  یخواب است. اما صدا یکردفکر م یدگلستان را شن  یصدا
 یدرا شن  یرمردپ  یبعد از آن هق هق صدا یرا سرش خراب کرد. وقت   یاانگار دن

. یردهر لحظه ممکن است بم یکردم اساحس یگفتگلستان م  یتکه از وضع
. مشخص است که کتک یستن یخوب  یتدختر در وضع ینفت: اگ یرمردپ

اگر  یا یکندرا خبر م یسخورده نه لباس به تن دارد نه کفش. گفته بود پل
از  یبود آنجا کجاست و در کسر  یده. سپهر پرسیرددارد با او تماس بگ یلیوک
 یلجهان را داده بود و گفته بود وک درسآمده بود. آ  یادشجهان به  یهثان

 یشخواهش کرده بود گلستان را به آنجا ببرد. خواهش کرده بود تنها است.
به جهان  یع . و سر یرود. بعد به گلستان گفته بود میلنگذارد تا برسد به وک

 یامدو ساعت بعد جهان پ یزنگ زده بود و موضوع را خالصه گفته بود. وقت 
افتاد.  یم یرونب ینهاوست. قلبش داشت از س یشفرستاد که گلستان پ

. اصرار کرده بود. جهان یندتا گلستان را بب یردبگ یریخواسته بود تماس تصو
به او  یدمهم تر است با یز گلستان از همه چ  یبا آرامش گفته بود االن سالمت 

گذشته بود عکس  یچند ساعت جهنم ی. و وقت یگیرمبرسم بعد تماس م
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 یدکتر مرهم برا  یت از حمام کردن و عوض کردن لباسش. وق  دفرستاده بود. بع 
بود. بعد شرح حال گلستان را  یدهداده بود و گلستان آرام خواب یشزخمها

 یکوفتگ   ینه،قفسه س  یدگیضربد  ی،ضعف عموم  یه،خالصه نوشته بود. سو تغذ
ها... اما بچه سالم   یشمار... سوختگ   یب   یسر و زخم ها  یبدن، شکست   یاعضا

 ماه سن دارد.4است و 

زنگ زده بود  یانوشکند. به ک یرانندگ  یتوانستنم یوا رفته بود. حت  سپهر 
شده بود.  یز ت یانوشبه سرعت برود آلمان. ک یدبرود دنبالش. گفته بود با

 یانوش. کینبرود هم یدشده؟ سپهر گفته بود با یبود از گلستان خبر  یدهپرس
. و سپهر هر سه درا جور کن یزابود اما تالش کرده بود و یدهنپرس یزیچ یگر د

دو روز گذشت و او به   یبار سراغ گلستان را گرفته بود و وقت   یکساعت    چهار 
بود. عصر همان روز پرواز  یدهرس یوانگیبه مرز د یبود از نگران  یامدههوش ن

 گلستان.  یدنآرام شدن بود: د یبرا یدشتنها ام ینداشت و ا

 یزیها از آن چ یها و سوختگ  یکنار تختش بود. زخم ها و کبود  ینجاا حاال
و بدتر بود. به شدت الغر شده بود. اما  یشتر عکس نشان داده بود ب یکه تو

 دخترش... سالم بود.

گرفت تا سرحال باشد.   یروز بعد زودتر از گلستان چشم باز کرد. دوش صبح
ببرد و گلستان را از آنجا  یشتا کارها را پ یکردرا جمع م یرویشتمام ن یدبا

صبحانه را  ینیکند نتوانست. س  یداکرد سامان را پ  یخارج کند. چند بار سع
ها را کنار زده  هگذاشت گلستان آهسته چشم باز کرد. سپهر پرد  یز م یکه رو

قهوه و نان تازه  یروز قبل. بو یبرف ها یافتاده بود رو یدبود. نور خورش
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... یر گلستان زد و گفت: صبح بخ  یبه رو  یبخنداتاق. سپهر ل  یبود تو  یچیدهپ 
 .یکمکت کنم بلند ش  یاب

را گرفت و  یشبازو یر . سپهر زیکرد. فقط اطاعت میزدباز حرف نم گلستان
و با هر قدم احساس  یکرد. بدن گلستان درد میدکش  یرونب یوسرم را از آنژ

هر لحظه ممکن است فروپاشد. سپهر آهسته کنار گوشش گفت:  یکردم
 یشوریمدست و صورتت رو م یریمسخته راه رفتن برات اما الزمه. م دونمیم
 . باشه؟یگردیمبرم و

را  ییاتاق و دستشو یها ینهنگفت. جهان از همان اول آ  یزیباز چ گلستان
آب گرفت   یر داد. سپهر دستش را ز  یهحمام تک  یوار جمع کرده بود. گلستان به د

 یصورتش. رو یرو یدگلستان زد. آرام دست کش  یآب به رو یو آرام مشت 
 یسخ یرا کم یشبلند برگشته اش. موها یمژه ها یها. زخم ها. رو یکبود

تخت و پتو را  یکرد و همانجا شانه زد. صورتش را خشک کرد. نشاندش رو
را   یشرا آورد و دست و صورتش را چرب کرد. موها  یش. کرمهایدکش  یشرو

بود   یدهخر   یشبرا  یالکه ن  یرنگ   یصورت   یمالبا کش پشت سرش بست و رژ م
آن  ز ا یشههم یدانستبود و م یدهکه موقع رفتن گلستان خر   یرا زد. عطر 
برداشتش و دو بار کنار  یز را همراه خودش آورده بود. از کنار م یکنداستفاده م

. سپهر یزدنم یگردنش زد. اشک به چشمان گلستان نشسته بود. اما حرف 
که لقمه   ینطور گذاشت. هم  یشپا یصبحانه را رو نیینشست و س یشروبرو
 یمکن  یسوار ینکم ماش  یهامروز  یگفت: خب. دوست دار  یگرفتم یکوچک 

 یم؟بزن یدور یه
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 یزیچ ینکه. بدون ایخوردو ارام لقمه ها را م یعنگفت. مط یزیچ گلستان 
سپهر   یحرف ها  یان. صبحانه میکردکند. سپهر را نگاه م  یگریکار د  یابخواهد  

آن شهر. اما گلستان  یها یو قشنگ  یگفتتمام شد که داشت درباره برف م
و حرف   ودنشسته ب  یشکه آراسته روبرو  یدید. فقط سپهر را میشنیدنم  یزیچ
 یچوقت ه یچ. انگار هیگشتدنبال کلمه ها نم یبود. حت  ی. ذهنش خالیزدم

کمک   یاگفت: ب  صبحانه را کنار گذاشت و ینیبود. سپهر س یاموختهرا ن یزبان 
 .یمبا جهان حرف بزن یسالن. کم یتو یمبر  یکنمم

 یندازدبافت را که خواست از پشت ب یبغلش را گرفت و بلندش کرد. پتو زیر 
شانه   ی. لباسش افتاده بود رویدپشتش را د  یسوختگ   یجا  یششانه ها  یرو

پشت شانه اش معلوم بود. سپهر خشمش  یپشتش و کبود یاش. سوختگ 
شانه گلستان انداخت و  یبافت را رو یرا با بغضش خورد. آهسته پتو

زمان را به عقب برگرداند. اما  یشدهمانطور از پشت بغلش کرد. کاش م
زخم ها  یندختر را خوب کند. چند برابر ا ینحال ا یتوانست. چطور میشدنم

 یتوانستستان نشسته بود. چطور مروح گل یپراکنده رو یها یو سوختگ 
. یگرداندرا برم یش. چطور صدایشخنده را به چشمانش برگرداند. به لب ها

گلستان.  یشهدرست م یز را. کنار گوش گلستان گفت: همه چ اش یزندگ 
بغل گلستان را گرفت.  یر نگفت. سپهر بغضش را پس زد و ز یزیگلستان چ

ر آن چند روز بود که گلستان وارد سالن بار د  ینآرام ارام داخل سالن شدند. اول
بعد با  یه. جهان چند ثانیندبنش یمبل راحت  ی. سپهر کمکش کرد رویشدم
گلستان و سپهر نشست و گفت: خب گلستان امروز   یوارد شد و روبرو  بخندل

 ی؟بهتر 
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 ی. جهان آهسته دستش را رویکردنگفت. فقط نگاهشان م یزیچ گلستان 
 . بچه دوست داره.یمبخور یرشکالتاول ش دست گلستان گذاشت و گفت:

درباره بچه او را به  یزیشکمش گذاشت. هر چ  یدست رو  یار اخت  یب   گلستان
با سه   یالن  یبود. وقت   یدهچند روز فهم  ینرا جهان در ا  ین. ایداشتواکنش وام

گلستان را گرفت و به دستش   یوانوارد شد جهان خودش با لبخند ل یوانل
 یر ز ستهنگه داشته آه ینطوریرا هم یوانگلستان ل یدد یداد. سپهر وقت 

را با دستش باال برد.  یواندستش را گرفت و گفت: بخور گلستان جان. و ل
. بچه دوست داشت. حس کرد یگفتندگلستان جرعه جرعه خوردش. راست م

شکم   یده بود. دست روحبس ش  ینهدرونش تکان خورد. نفسش در س  یزیچ
دست گلستان  یبود. سپهر با لبخند دست رو یگریگذاشت. منتظر حرکت د

نگاهش   یجانتکون خورد؟ گلستان با ه  یدشکمش بود گذاشت و پرس  یرو  که
هر دو لبخند زد. آرام آرام حرف ها را شروع کردند. سپهر  یکرد. جهان به رو

 یدلستان رفته بود را خودش باداد اما آنچه بر گ یحاز ابتدا ماجرا را توض
 یدانمم  گلستانگفت:    یاز آن خبر نداشت. جهان با مهربان   یکس  یکردم  یفتعر 

سخته. اما به خاطر داشتن حضانت  یلیچند ماه برات خ ینمرور خاطرات ا
 یمتابتون  یبهمون بگ   ییاترو با جز   یز و همه چ  یباش  یقو  یددختر کوچولوت با

 یفهمی؟م یمسامان اقدام کن یهو بر عل یمپرونده کن یمهضم

گلستان به   یدانستحضانت بچه اش. م یدست گذاشته بود رو مخصوصا
. گلستان با ترس به جهان نگاه کرد. سپهر یدهدموضوع واکنش نشان م ینا

بترسونمت گلستان اما سامان پدرشه  یخوامدستش را گرفت. جهان گفت: نم
 نآ  یق. اما اگر دقیرهبعد از متولد شدنش بچه رو ازت بگ یتونهو اگر بخواد م
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اتفاقات افتاده سامان   ینا  یمو بهشون ثابت کن  یکه بهت گذشته رو بگ   یزیچ 
 .یرهبچه رو ازت بگ یتونهنم یراننه ا ینجاهرگز نه ا

 یدید؟ول مآهسته گفت: ق یخش دار یبا صدا گلستان

با ترس به جهان و سپهر نگاه کرد. هر دو سر تکان دادند. جهان وکالتنامه   بعد
را مقابلش گذاشت تا اول آن را امضا کند. مطمئن بودند گلستان بعد از مرور 

را ندارد. سپهر دست گلستان را نوازش   یکردن جان انجام دادن کار  یفو تعر 
کرد. جهان  یشرد. گلستان امضابه امضا ک یقکرد و با نگاهش او را تشو

 کن گلستان.  یفرکوردر گذاشت و گفت: تعر  یرا رو یلشموبا

 یشخوب پ یز هفته که همه چ یک کرد. از اول. از اول آن   یفتعر  گلستان
سامان. حبس  یجسم ی. خواسته ها و آزار هایی. و بعد جا به جایرفتم

ردن. تنها ماندن. به در و پنجره خانه. کتک خو یدنشدن در خانه. تخته کوب
 یسوزاندن. کتک خوردن. فحش خوردن. باردار شدن. پنهان کردن. گرسنگ 

. کتک خوردن. و دست آخر هل دادن یی. سرما. تنهایضی. مر شیدنک
 سامان...فرار کردن. 

جهان و سپهر از خشم و بغض حبس شده بود. اما گلستان آرام بود. از  نفس
 یرونرکوردر را خاموش کرد و از سالن بآرام گرفته بود. جهان    یدحرف زدن شا

شانه  یداد به شانه سپهر و سرش را رو یهرفت. گلستان آرام و کم جان تک
تو؟  ینا؟شد؟ مامانم ا یاش گذاشت. آهسته گفت: تو بگو سپهر. بعد من چ 

  ین؟شد یچ  یه؟بق
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ما   یوناز م  یدستش را دور گلستان انداخت و گفت: بعد از تو روح زندگ   سپهر  
کمتر  یمگشت یهر چ  یازت نشد. وقت  یهفته دوم رفتنت خبر  یرفت. وقت 

 یدانکردم. نه مامان رو پ یدات. دوبار اومدم آلمان. پیمکرد  یداازت پ ینشون 
 یودخورتر خیش. بابات بیکنهم یتابیب یلینه سامان رو. مامانت خ یکردمم
نتونستم مثل قبل  یگه. نتونستن تهران بمونن. منم دیراز. برگشتن شیکنهم

شد. کاش  یاهشم. نتونستم بخندم. بخوابم. غذا بخورم... گلستان روزگارم س
 .یگرفتمبود جلوت رو م یهر طور

 ینجا؟از ا یبریبغل سپهر. آهسته گفت: منو م یجمع شد تو گلستان

. به یمرو آماده کن یتزودتر مقدمات شکا یدگلستان. با یبرمکه م معلومه
 .یدم. قول میریمحکم صادر شه م ینکهمحض ا

که گلستان   یبه سالن که برگشت چشمانش سرخ شده بود. از سخت  جهان
 ین. از ایکنندم  یهنوز زندگ   ییآدمها  ینچن  ینکهبود. از ا  یدهمدت کش  ینا  یط 

بود. کت تنش بود.   یختهلرزان دختر بود. اشک ر  یصدا  یکه تو  یغربت و غم
. ونهخونه خودت ینجاسپهر جان. راحت باش ا یرمبه سپهر گفت: من دارم م

 .یدبزن  یو چرخ   یدهم هست بهتره بر  ین. ماشیدبگ  یالبه ن  یدالزم داشت  یهر چ 

بزنند اما گلستان وحشت داشت نکند  یاز گلستان خواست بروند چرخ  سپهر 
 یشخانه ماندند و سپهر برا ی. تویاوردبه او ن ی. سپهر فشارندینسامان را بب

 گذاشت حرف زد.   یقیکتاب خواند موس

منوال گذشت. جهان هر چه درچنته داشت هر چه ارتباط  ینروز به هم چند
داشت به کار گرفت تا بتواند دادگاه را زودتر برگزار کند. بعد از پنج روز زمان 
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به دادگاه بروند گلستان آنقدر  خواستندیکه م یدادگاه مشخص شد. روز 
ضعف  دایمبود و  ییناضطراب داشت که چند بار استفراغ کرد. فشارش پا

کرده بود. جهان گفته   یز آرامبخش تجو  یش. دکتر برایلرزیدداشت. دستانش م
 .یبودم یقو یدبا او روبرو شود. با ید. شایایدسامان ب یدبود شا

گ به رو نداشت. سپهر دستانش را گرفتته دادگاه که نشستند رن یصندل روی
باش امروز رو  یبود. دادگاه که شروع شد کنار گوش گلستان گفت: قو

 . یدم. قول بهت میندار یزندگ  یتو یروز سخت  یچه یگهد یمبگذرون

داشت.  یچیلبخند زد. سامان به دادگاه آمد. سرش باندپ یشبه رو گلستان
به سامان نگاه   یکرد. تمام تالشش را میلرزیدگلستان شل شده بود و م  یپاها

آخر  ینجاا یدانست. انگار میکردنکند. سامان هم به سپهر و گلستان نگاه نم
 یو حرفها کرد  یمدارک را بررس یکند. قاض  یکار  یتواندنم یگر خط است و د

 یشد و قاض. بعد نوبت گلستان شد. با کمک سپهر بلند یدسامان را شن یلوک
اشاره کرد که نشسته حرف  یبا مهربان  یدهباردار است و رنگ پر  یدد یوقت 

سخت بود. اما به خاطر  یشسامان برا یبزند. مرور آن روزها آن هم جلو
ف کرد و به سواالت یتعر  یدهلرزان و رنگ پر  یدخترش تحمل کرد. با صدا

ان ساختمان بود. از آنها درب یکیجواب داد. جهان چند شاهد آورده بود که 
ها هم بود  یهاز همسا یکیکه گلستان سپرده بود آمبوالنس خبر کند.   یهمان 

 گلستان را.   یها یهو گر  یشنیدم یشهسامان را هم یادهایفر  یکه صدا

نداد. همانجا حکم را صادر کرد. سامان  یتنفس یچصدور حکم ه یبرا قاضی
از  یو دور یماه زندان را گناهکار دانست و ملزم به پرداخت خسارت، چند 
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گلستان در تمام طول اقامتش. قرار بود از بچه هم دور بماند. سپهر خوشحال  
که  ییاز آنجا دور شود. از جا یخواستبود. جهان هم. گلستان اما فقط م

 یدخود د یکسامان را نزد یبلند شد و وقت  یسامان بود. فرار کند. از صندل
 .یدنفهم یزیچ یگر رفت و د یجسست شد، سرش گ یشپا

: یدبود. پرس یستادهبود. سپهر نگران کنارش ا یمارستانکه باز کرد ب چشم
 یشنوی؟گلستان؟ صدامو م  یخوب 

آمد از ترس  یبا وحشت به اطرافش نگاه کرد. نفسش داشت بند م گلستان
دست گرفت و گفت: به  یرا تو یشسامان آنجاست. سپهر دستها یکردفکر م

... یزم... به من نگاه کن عز یبینیسامان رو نم یگهگلستان... دمن نگاه کن  
 گلستان.

 یشسر گلستان حاضر شد و برا یباال یعهشدار سر  یصدا یدنبا شن دکتر 
. رو به سپهر یبسترا نم یشکرد. گلستان آرام شد اما پلکها  یقآرامبخش تزر

ما فقط   ینجا. ایدشداره ببر  یشتریب  یتگفت: به نظرم اگر خانه احساس امن
 .یمکن  یقآرامبخش تزر یتونیمم

تخت دراز  یساعت بعد خانه بودند. گلستان تو یک موافقت کرد و  سپهر 
بغل گرفته بود   یبود. سر گلستان را تو  یدهبود و سپهر کنارش دراز کش  یدهکش

 ینآرامش کند. گلستان بعد از چند ساعت خوابش برد. آنقدر ا یخواستم
چه بوده. فقط  یحکم قاض یشدباورش نم یبود که حت  یدهکش  یمدت سخت 

از  یتوانستنشانده بود. اگر نم یشدوباره سامان تمام روزها را جلو یدند
 یکردکنار سامان بماند. هر چه سپهر مطمئنش م  یشدآنجا برود. اگر مجبور م
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جهان برگه   ی. صبح روز بعد وقت یدروز را به لطف آرامبخشها خواب  یه. بقیشدنم 
 یند طالقش را رسمیتوام  یرانرا مقابلش گذاشت و گفت تا آخر هفته سفارت ا

 شود. یدار . منتظر بود بیگفتنم یزیچ یندکند انگار خواب بب

 انوشیگرفت تا برگردند. به ک  یتدو روز بعد بل  ی. برایشناختسر از پا نم  سپهر 
داد اتفاقات را و  یحزنگ زد و خبر داد و خواست خانواده را آماده کنند. توض

هر  یاشده  یدهالغر شده تک یدنکند نگو یسوال نکند دلسوز یکرد کس  یدتاک
 یکنیاگر فکر م بودهمان گلستان است و گفته  ین. انگار که ایگر د یز چ
 یبرمشمال م یبرمباغ م یبرمگلستان را م  یدکارها را انجام ده  ینا یتوانیدنم

پر درآورده بود.  یانوشبرود. ک یدنشبه د یکس یگذاردخانه خودش و نم
را آماده  یز . گفته بود خودش همه چیشودخوشحال شده بود گفته بود مگر م

 فرودگاه. یدآ  ی. گفته بود میکندم

از  یشدنم یکردن گذراند. هر چند گلستان باز هم راض  یدروز بعد را به خر دو
و  یکردندم یدبچه خر  یرفته بود. برا یالبرود. خودش همراه با ن یرونخانه ب

ماند و درباره  یگلستان م  یش. جهان پیپرسیدنداز گلستان نظر م یریتصو
 ندیتواهرگز نم  یگر د  امانس  یدادم  ینان. به او اطمیزدبا او حرف م  یندهو آ   یزندگ 

 یتواندنم یگر که دارند عمه اش هم د  یاو را آزار دهد و با توجه به خانواده ا
گلستان   یکه برا  ییبه خانه آمد لباس ها  یدهاسپهر با خر   یسراغش برود. وقت 

که   ییبودند. همان رنگ ها یباگذاشته بود. همه ز  یشبود را روبرو یدهخر 
بچه هم  ی. برایمشک  ی،زرشک  ید،سف ی،شمیسبز  یپوشید،از همه م یشب

به  یکردبود. گلستان بعد از سه هفته با لبخند نگاه م یدهخر یقشنگ  یلباسها
 لباس ها.
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مجبور شدند به او  یما. آنقدر اضطراب داشت که در هواپیدرفتن فرا رس روز  
. سپهر محکم دستش را گرفت یدندبه فرودگاه تهران رس  یبزنند. وقت   یژناکس
. یذارمجا تنهات نم یچبعد ه یناز ورود به سالن گفت: گلستان... از ا یشو پ
 یممستق دادآزارت  یهر کس هر کس ذره ا یدی؟. فهمیاگر خودت بگ  یحت 

 یدی؟. فهمیگیبه من م

کرده بود. سپهر لبخند زد و گفت:   یخسرش را تکان داد. دستانش  گلستان
 یشگیهم یونو کتا یانا. همون سارا و کینیشونبب یخوایاول مانگار بار  یهچ

همون خان بابا مامان و بابام. مامان و بابات هم  یانوشهستن... همون ک
 .یرسنفردا صبح م

را  یشبود. موها یدهسبز پوش یراحت  یراهنپ یک سرش را تکان داد.  گلستان
ر شانه اش دو یدنازک نرم سف یشال بافتن یکسرش جمع کرده بود  یباال

دست  یچشمانش کبود بود. رو یر شده بود. ز یفبود. الغر و نح یچیدهپ
مانده بود. پوست سبزه اش کش آمده بود.  یزخمها و سوختگ  یجا یشها

شده بود که آن شکم  یفکرده بود. اما آنقدر الغر و ضع  یباترشمادر شدن ز
 ی. سپهر دستش را فشاریشدمحسوب م یشبرا ینیبرآمده کوچک بار سنگ

 یم؟گلستان. بر   یداد و گفت: خوش اومد

وارد سالن شدند از دور  ی. وقت یدکش یسرش را تکان داد و نفس گلستان
و  یپریدندم یینکه کنار خان بابا باال و پا ینندرا بب یاناتوانستند سارا و ک

دست تکان داد و به سمتشان رفت.  یشان. سپهر با لبخند برادندیخندیم
 ید و سعیدابود. دست سپهر را محکم فشار م یبهگلستان انگار با همه غر 
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 یببرد. وقت  یرونتا از سالن ب یدلبخند بزند. سپهر دست گلستان را کش یکردم 
 یب و سارا خواست به سمتش برود تا بغلش کند، گلستان    یدندآنها رس  یکنزد

اش  یدهکه در گلو داشت، با رنگ پر  یبا بغض یفش،اراده با آن جثه ظر 
شد. سپهر  پنهانپشت سپهر  یدادهمانطور که دست سپهر را محکم فشار م

ترسش و  یگلستان. برا  یلبش نشاند. دلش ضعف رفته بود برا یلبخند رو
آهسته بدون دلوان آمده بود.    یانوشاز هم وا رفت. ک  یپناه گرفتنش. سارا کم

دم گوشش گفت. سارا لبخند زد و  یزیجلو رفت و دست سارا را گرفت و چ
 . یخوش اومد یزمگفت: گلستان... عز

. از هر یترسیدم ی. گلستان از هر لمس شدن یکردندنگاهش م یاطبا احت همه
 یاطبا احت  یکی  یکی. دست خودش نبود. بچه ها  یرفتکه به سمتش م  یکس

رفت اما گلستان سرش   یشپ  یشتر ب  یکم  یانوشو محبت خوش آمد گفتند. ک
 رارا پاک کرد و آهسته گلستان    یشسپهر برد. خان بابا اشکها  یرا پشت بازو

 صدا زد: گلستان بابا... 

 یرونب  یلبخند بعد ورود. از پشت سپهر کم  ینلبخند زد. اول  یدنشبا د  گلستان
 ...؟یبه خان بابا سالم کن یریآمد. سپهر لبخند زد و گفت: نم

قدم برداشت اما  یکفاصله گرفت از سپهر. به سمت خان بابا  یکم  گلستان
 یخان بابا آغوشش را برا  یکرد. وقت   یشدست سپهر را رها نکرد. سپهر همراه

مکث کرد  ی. با فشار دست سپهر کمیدترس یگلستان باز کرد اول گلستان کم
 همهت. بغض خان بابا شکست. اشک آغوش خان بابا رف یو بعد آرام تو

از  یشوضع حال همه را خراب کرده بود اما پ ینگلستان در ا  یدندرآمد. د
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با همه حرف زده بود خواهش کرده بود   یانوشک  یساعت   یک رفتن به فرودگاه   
خودشان را کنترل کنند و در  یتوانندکرده بود هشدار داده بود که اگر نم  یدتاک

دور باشند.  یورند مدت یاگلستان کم ب  ینیب یشابل پق یر غ یمقابل واکنش ها
آمد تازه انگار بچه ها   یرونهمه قول داده بودند. گلستان از بغل خان بابا که ب

 یکدیگر کرد.   یهبود. سمت سارا رفت. سارا بغضش شکست و بلند گر  یدهرا د
که گذشت   یقهکنارشان آمد و هر دو را بغل کرد. چند دق  یانارا بغل کردند. ک

. در یاداالن اشک همه تو فرودگاه درم ترهاسپهر جلو آمد و گفت: خب دخ
 . یستکردن خوب ن  یهگلستان گر   یضمن برا

 .یارمرو بده برم چمدان ها رو ب  یتهارا صاف کرد و گفت: ته بل  یشگلو  کیانوش

به خانه خان بابا حالش را بهتر کرد. انگار به آرامش خانه برگشته  برگشت
و  یونرا خوشحال کند. کتا یهبخندد و بق یشهمثل هم یکردم یبود. سارا سع
 یزددر خانه از آنها استقبال کردند. هر چند گلستان حرف نم  یشعمو و زن عمو

سرش را به  ی. بعد از شام آنقدر خسته بود که وقت یکرداما احساس آرامش م
کرد تا به   یشداد و چشم بست چند لحظه خوابش برد. سارا صدا یهمبل تک

سپهر  یدار خواب و ب یرفتکه به سمت اتاق م  یاتاقش برود. گلستان در حال
. آهسته گفت: جان یکردبود نگها م یستادهرا صدا زد. سپهر گوشه سالن ا

 سپهر...

 تو بخوابم؟ یشپ یشهبه سمتش رفت. گلستان آهسته گفت: م و

بود که از او کمک   یسپهر تنها کس  ی. بعد از آن همه سخت یکردنددرکش م  همه
بود که شب   یکنارش رفت. تنها کس  یبود که در آن سخت   یخواست. تنها کس
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. سپهر دستش را گرفت و گفت: معلومه یکردها کنارش بود و آرامش م 
 .یاگلستان. ب

گفته بود   یناز ا  یشفت و برد. پبه سارا لبخند زد و دست گلستان را گر  سپهر 
 یتگلستان بدون او نتواند احساس امن  یاست که تا مدت  یاداحتمال ز ینا

که خانه خان بابا داشت   یخواسته بود در اتاق   ینهم  یبخوابد. برا  یحت   یاکند  
 هم بگذارند.  یگر تخت د یک 

 یدادرا ماساژ م یشکه پاها  ی. در حالیندتخت بنش یگلستان کمک کرد رو  به
 گلستان.   یخسته شد یلیگفت: خ  یگذاشتم یرشانز یو بالش کوچک 

 ینجا؟ا یخوابیهم م تو

 .یزمعز  آره

دست  یمرتب کرد و دستش را تو یش. سپهر پتو را رویددراز کش گلستان
 خونه هستم.  یگرفت و نوازش کرد. گلستان گفت: خوبه که برگشتم. انگار تو

 .یخونه هست  یکه تو  معلومه

 باغ؟ یمبر  میشه

 و گفت: حتما. یدکش  یقینفس عم سپهر 

 یریم؟هم م شمال

 .یریمم یکه تو بخوا  یی. هر جایریمم حتما

 یرسن؟م یک   یناا مامانم
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 . راحت بخواب.یزمصبح عز  فردا 

هم افتاد. سپهر آرام از اتاق خارج شد. هر  یشد و رو ینگلستان سنگ  پلکهای
 ینا یدنچند هنوز همه خوشحال بودند از برگشتن گلستان اما همه از د

بودند. سپهر کنار پدرش نشست. محمد شانه سپهر را فشار  ینگلستان غمگ
 .ییدا یکرد  یداد و گفت: کار بزرگ 

 نه.ک  یتشاذ یکس  یگهد یدمسرش را تکان داد و گفت: اجازه نم سپهر 

 کارو با گلستان بکنه؟  ینچطور تونست ا یوونگفت: اون ح  سارا

 یندنگو  یزیانداخته بود قرار بود چ  یادشگفت. انگار    یسیآهسته ه  کیانوش
 نزنند. ینکنند. حرف  یسوال

چرخاندند. خان بابا گفت: بلند شو پسرم تو هم  یسرشان را به سمت  همه
 استراحت کن.

 یرسه؟م یک   یدمج ییداسرش را تکان داد و گفت:  سپهر 

 .ینجانگفت: سه چهار ساعته راه افتادند. صبح ا  سارا

 یترعا ینکها یسرش را تکان داد و گفت: از همتون ممنونم بچه ها برا سپهر 
 .یکنیدحال گلستان رو م

که گلستان   یمگفت: ما ممنون  یاز قدردان  یحاک  یلبخند زنان با نگاه  کیانوش
 .یرو تنها نگذاشت 



  

 
210 

 رمان یکرمان فرار از سرنوشت | گلستان رسا کاربر انجمن 

 رمان  کی

 یقیعطر گلستان اتاق را پر کرده بود. نفس عم یتاق که شد بووارد ا سپهر  
آرام گلستان را   ینفسها  ی. صدایدتخت دراز کش  یو با همان لباس رو  یدکش

 ید. حاال بایاورد. خدا را شکر کرد که توانسته گلستان را به تهران بیشنیدم
 .یکردنگه داشتنش همانجا م یبرا یدنبال راه 

 بست و لبخند زد. و خوابش برد. چشم

بود. آهسته   یانوشچشم گشود. ک  یهوا روشن نشده بود که با تکان دست   هنوز 
 ...یاگفت: سپهر ب

بود نگاه کرد. آهسته   یدهو به گلستان که آرام خواب  یدرا مال  یشچشمها  سپهر 
 شده؟ ی: چ یدپرس

 ...یا: بیلرزیدم یانوشک  صدای

 یدست   یانوشبود. ک  یدهبود. رنگشان پر   یدار رفت محمد هم ب  یروناتاق که ب  از 
 راه زنگ زدن... یسو گفت: از پل یدکش  یشموها یتو

فرو برد و گفت: عمو  یشموها یال یادامه دهد. کالفه دست  نمیتوانست
 ... تصادف کردن.یدمج

 گفت: سالمن؟  یدهشل شد و نشست. بر  یشپاها سپهر 

 یر سرش را ز یانوشاش را خفه کرد. ک یهدهانش را گرفت و گر  یجلو محمد
 یگفتند؟به گلستان چه م یدسر سپهر خراب شده باشد. با یاانداخت. انگار دن

 یلتحو یمکدوم... گفتن بر  یچه یدندنرس یمارستانگفت: به ب یانوشک
 . یریمشونبگ
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گفت. او خسته بود. چه برسد به  ییخدا یلب ا یر چشم بست و ز سپهر  
. محمد گفت: گلستان یداد. چطور به گلستان خبر میکردچه م یدگلستان. با

 یم؟کن  یکار رو چ

که بشه   یستن یموضوع  ینگفت: ا  یانوشسرش را در دست گرفت. ک سپهر 
 پنهانش کرد. من واقعا نگرانم.

عد محمد مرد تا روشن شدن هوا با هم حرف زدند. قرار شد صبح روز ب سه
بود که چشمانش قرمز  یختهگرفتن اجساد برود. آنقدر اشک ر  یلتحو یبرا

کند.  یهکرد اما سپهر جرات نداشت گر  یهگر  یهم کم یانوششده بود. ک
 تو به بهش  یپوشیدندم  یاه. فردا که همه سیدچطور به گلستان بگو  یدانستنم

. یشدندلوا م. فردا که همه از همان اول صبح مشغول پختن حیرفتندزهرا م
 ...یگذاشتندقرآن م یگرفتندخرما م

راه افتاد  یمیهمراه با کر  یگرانشدن د یدار از ب یش. محمد پیدزود رس صبح
شد همه از موضوع با  یدار . گلستان که بیرندبگ یلتا اصفهان اجساد را تحو

 یون. کتایدزدید. سارا چشم میامدن یرونخبر شده بودند. خان بابا از اتاقش ب
. یکردکمک م ینآشپزخانه به نسر  یتو یانارفته بود دنبال خرما و حلوا. ک

از هر   یشنشسته بودند. گلستان پ  یاطح  یاز خانه تو  یرونو سپهر ب  یانوشک
را باز   یاط. در حیاطح  یرفته بود تو  یمستقسراغ سپهر را گرفته بود و م  یزیچ

بود  یدهبود. نفس کش یستادهکرده بود و سپهر را صدا زده بود. سپهر قلبش ا
 گلستان؟  یدیخواب ب: خویدو به سمتش برگشته بود. پرس
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 ینطور هر دو از جا بلند شدند. هم  یانوشسرش را تکان داد. سپهر و ک  گلستان 
 .یمبا هم صبحانه بخور یابسپهر گفت:  یرفتندکه به سمتش م

 خوردن؟ بقیه

 اونا کار داشتن. آره

گلستان صبحانه آماده   یدستپاچه برا ینآشپزخانه نشستند. نسر  یز م پشت
 یچا یوانخورد و ل یهم لقمه ا یانوشرفت. ک یروناز آشپزخانه ب یاناکرد. ک

 تلفن بزنم. یهدست گرفت و گفت: من برم 

صبحانه اش را بخورد. گلستان چند لقمه صبر کرد گلستان در آرامش  سپهر 
 .یکم خورد  یخوری؟که خورد کنار نشست. سپهر گفت: چرا نم

 . زنگ نزدن؟یدننرس یناگفت: اشتها ندارم. مامان ا  یقرار ب گلستان

چند ماه   یرا صاف کرد و گفت: گلستان... تو  یشسکوت کرد. صدا  یکم  سپهر 
 . یهست  ی. تو دختر قویرو پشت سر گذاشت  یادیاتفاقات ز یر اخ

. سپهر یدنپرس یزی. اما چیشدم ینگاهش کرد. دلش داشت خال گلستان
. سرش یخواست. در دلش کمک میدبگو  یتوانستانداخت. نم  یینسرش را پا

. یتوانستگلستان نگاه کرد. چشم بست. نم  یاهس یرا بلند کرد و به چشمها
نگاهش کند  ینکهحرف. سپهر بدون اگلستان دست سپهر را گرفت. بدون 

 افتاده گلستان... یبد فاقگفت: ات

 شده؟ یفشار داد. آهسته گفت: چ  یشتر دست سپهر رو ب گلستان

 ...یباش یقو یخوامهر دو دست گلستان را گرفت و گفت: م سپهر 
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 اراده گفت: مامان بابام...؟ یب  گلستان 

بلندتر  یشاراده صدا یرا فشار داد. گلستان آشفته شد. ب  یشدستها سپهر 
 مامان بابام؟ یکردو تکرار م یشدم

و  یایدب یروناز جا بلند و بغلش کرد. گلستان تقال کرد از آغوشش ب سپهر 
. سپهر هم یکردمادر و پدرش را صدا م یادو فر  یهگر   یانبغضش شکست. م

 گلستان... آروم باش.  یگمم یتگفت: تسل  یهگر  یانم یکردم یهگر 

 یبود. چطور زندگ   یعصبان   یز بود. از همه چ  یگلستان شدت گرفت. عصبان   گریه
و  یدکش یرونبه او سخت گرفته بود. خودش را از آغوش سپهر ب ینقدر ا

. با یختر ینبود را زم یز م یاز خشم هر چه که رو یکردم یهکه گر   ینطور هم
ممکنه؟   ور چط  یکنه؟کار رو م  ینا  با من  یگفت: چطور ممکنه؟ چرا زندگ   یادفر 

 یشه؟چطور م

بود.   یو اشک   یسخ  یشانو سارا وارد آشپزخانه شدند. هر دو چشمها  کیانوش
و آشفته بود   یشود اما گلستان آنقدر عصبان   یک کرد به گلستان نزد  یسارا سع

نشسته بود  یصندل ینداشت. رو ی. سپهر هم حال بهتریزدم یادکه فقط فر 
مجبور  خر آرامش کنند. دست آ  یکردندم یو سارا سع یانوش. کیکردم یهو گر 

 شدند آرامبخش به خوردش بدهند.

 یکه تو  یگلستان   یحت  یگر شد د یدار ب ی. وقت یدهوا گلستان خواب یکیتار تا
. یکردم یهنه گر  یزدو ساکت. نه حرف م یرهبودند هم نبود. خ یدهفرودگاه د
بودند. رفت و آمدها   یدهپوش  یاه. همه سیخوابیدنه دارو. نه م  یخوردنه غذا م

در مراسم  حتیگلستان   یرگیحلوا. سکوت و خ یقران بو یها، صدا یتتسل
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 یبود. چند بار یدهفا یسپهر هم ب  یهم ادامه داشت. اصرارها یخاکسپار 
 یبود. روز سوم وقت  یدهفا یو خان بابا با او حرف زدند اما باز هم ب  یانوشک

مزار مادر و پدرش بلند نشد. سپهر همه را  یاز پامراسم سر خاک تمام شد 
 ینطور هم یچند ساعت  انآورد. گلست یفرستاد خانه و گفت گلستان را م

. یزدنه حرف م یکردم یهنشسته بود. باران گرفت. او باز نشسته بود. نه گر 
 یگرفتبغلش را م یر که ز  یرفت و در حال یش. سپهر پیکردنگاه م یرهفقط خ

 .یشد یسخ یخوریلستان جان... سرما مشده گ یر گفت: د

 یرا شست و جار  یشپا  یر گلستان را بلند کرد باران رد خون جمع شده ز  وقتی
گلستان.   یدهپر   یکرد. سپهر وحشت زده به خون نگاه کرد و بعد به رنگ و رو

گلستان انداخت و از جا   یپاها یر داشت. سپهر با وحشت دست ز یزیخونر 
. اما ودگذاشتش گلستان هنوز چشمانش باز ب  ینماش یتو یبلندش کرد. وقت 

نشان داد درد دارد. سپهر با سرعت و ترس  یکرد نه حت   یهنه حرف زد نه گر 
 یگر گلستان د  یدکه رس  یمارستانراند. به ب یمارستانب ینتر یکبه سمت نزد

فرستاد و  یسرعت او را به اتاق جراح  دکتر به ینهبه هوش نبود. بعد از معا
اجازه   یدکجاست با  شاز دست داده. همسر   یادیخطاب به سپهر گفت: خون ز

 داره. یزیخونر  یاریمب یابه دن یدعمل بده. بچه رو با

 . حالش چطوره؟یددستپاچه گفت: همسر نداره طالق گرفتن. عملش کن  سپهر 

 کنه.  ییتونراهنما یگم. خون الزم داره به پرستار میستن خوب

مدت   ین. ایاوردب  یمارستانخبر داد و خواست مادرش را به ب  یانوشبه ک  سپهر 
و  ینساعت بعد نسر  یک مثل دختر خودش با او رفتار کرده بود.  یننسر 
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 یرونب  یبعد دکتر از اتاق جراح   یشده بود و کم  یداآنجا بودند. خون پ  یانوشک 
 . یمگفت متاسفم بچه رو از دست داد  یا ناراحت آمد. ب

 یددختر چقدر با ینا یاخدا یگفت: وا یهصورتش زد و با گر  یتو نسرین
 بکشه.

کرد و گفت: حال   یشموها یتو یدست  یانوشنشست. ک یصندل یرو سپهر 
 خودش چطوره؟

 روش هست. یادیز یخون از دست داده. معلومه فشار عصب خیلی

 تو تصادف از دست داد. یش... متاسفانه مادر و پدرش رو سه روز پبله

 .یریدبعد از بهبود از روانشناس کمک بگ یکنمم توصیه

تو  یشهروم نم یگهگفت: من د  یهبا گر  ینسرش را تکان داد. نسر  کیانوش
 ین. مگه چند سالشه ایبچه نگاه کنم بگم بچه ات رو از دست داد ینا یرو

 بکشه آخه. یهمه سخت  ینا یددختر که با

لباس   یرا فشار داد. سپهر گفت: ما کل  یشو شانه ها  یستادکنار سپهر ا  کیانوش
ذوق. خوش حال بود تونسته از دست سامان  ی. با کلیدیمدخترش خر  یبرا

بچه بود که سرپا نگهش داشته بود. حاال  ینبچه رو نجات بده. تمام مدت ا
 .سرپا نگهش داشت؟.. یشهچطور م یگهد ی؟چ 

 یاز ن  یا  یگهاز هر آدم د  یشتر گفت: آروم باش سپهر. االن اون به تو ب  کیانوش
 و آروم باش. یداره. قو
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بود همه  یدهآن دراز کش یرو یدهکه گلستان رنگ پر   یآمدن تخت  یرونب با 
. یردراه افتاد تا نسخه را از پزشک بگ  یانوشبود. ک  یهوشساکت شدند. هنوز ب

. کمتر از یستادندهم کنار تخت گلستان که به بخش بردند ا ینسپهر و نسر 
نزد. فقط   هم  ی. حرف یدنپرس  یزیساعت بعد گلستان آرام چشم باز کرد. چ  یک 

 یجا یتوانستشکمش گذاشت و رو برگرداند سمت پنجره. م یدست رو
 یشهم نگذاشت. انگار داشت فکرها  یرو  بچه را حس کند. تا شب پلک   یخال

چه کند. شب سپهر مجبور شد به خانه  یدحاال تنها با یندبب یکردرا جمع م
خوابش برده بود.  یهو گر  یاز خستگ  ینبرود. چون بخش زنان بود. نسر 

 ییناز تخت پا یدچطور فقط به خودش آمد د یدگلستان خودش هم نفهم
 یدکرد. آهسته پوش  یدارا از داخل کمد پ  شی. لباهایگرددآمده و دنبال لباس م

 یدرفت. از اطالعات پرس  یرونب  یمارستاناز اتاق و بعد ب  یلو موبا  یفو بدون ک
راه   یادهآدرس را که گرفت پ  وقطار برود. راه    یستگاها  یا  ینالبه ترم  یدچطور با

نشست  یهاصندل یرو یدکه رس  ینالافتاد. درد داشت اما تحمل کرد. به ترم
که کنارش نشسته بود آهسته حالش را   یرزنیآنقدر رنگ و رو رفته بود که پ

 . پول ندارم. یرازبرم ش یخواممقدمه گفت: م ی. گلستان ب یدپرس

 ی؟به او انداخت و گفت: فرار کرد ینگاه  پیرزن

داد و گفت: مامانم مرده بابام مرده امروزم بچه ام  سرش را تکان گلستان
 مرده.

نگاهش رنگ غم گرفت. دست گلستان را فشار داد و گفت غم آخرت  پیرزن
 باشه مادر.



  

 
217 

 رمان یکرمان فرار از سرنوشت | گلستان رسا کاربر انجمن 

 رمان  کی

 ید. بایبمغر  ینجا. ایرازبرم ش یدگفت: با  یزدانگار با خودش حرف م گلستان 
 برم. یدبرم شهرم. با

گرفتم. با   یدو تا صندل یحت را یدستش را فشار داد و گفت من برا پیرزن
 مادر. یاخودم ب

. کارگاهش یختچمدان ر یرا تو یازشمورد ن یل. از خانه وسایرازش برگشت
اتاق گرفت.   یونپانس  یک از دوستانش سپرد. در    یکیکرد و به انبار    یرا هم خال

دور شود از  یخواست. میکرد. خودش را جمع میکردرا جمع م یشفکرها یدبا
گر تحمل از یرا از دست داده بود. د یزشکوتاه همه چ  یدت . در میز همه چ

 یگر اش را هم نداشت. حاال د یدست دادن نداشت. جرات تمام کردن زندگ 
تر  ی. قویستندا یخودشان م یپا یتنها زودتر رو یتنها بود. آدمها یتنها

 اش را از نو بسازد.  یگرفت تنها بماند. تنها بماند و زندگ   یم. تصمیشوندم

 ی. اسم مستعار هنر یستادنآن روز شروع به ساختن کرد. شروع به ا  یفردا  از 
گوشه   یکرد. هر از گاه   یدایشنشود پ  یخودش انتخاب کرد که به سادگ   یبرا

 ییتا تابلو یکردبساطش را پهن م یمشدوستان و همکاران قد یهاز آتل یا
 کرد.  اضافهرا هم    یسبه دست آورد. تدر  یبکشد و بفروشد. کم کم درآمد خوب 

خط راه انداخت  یماه بعد توانست مستقل شود. کارگاه آموزش نقاش شش
اش را  یانفراد یشگاهنما ینسال اول یککرد. بعد از   یدازود شهرت پ یلیو خ

بود.   ینبود غمگبا نام مستعار در اصفهان برگزار کرد. هنوز اغلب اوقات ساکت  
چه بود که از دست   یگر . اما مگر دیترسیداز خودش م  یآرام بود. آنقدر که گاه 

 یر سپهر ت یمادرش؟ پدرش؟ بچه اش؟ عشقش؟ قلبش برا ی؟بدهد؟ جوان 
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داشت؟ او آنقدر مهربان بود  ی. دلش تنگ شده بود اما او چه گناه  یکشیدم 
و  ی. دلسوزیخواسترا نم ینوقت او را تنها رها نکند. و گلستان ا یچکه ه

خاطرات دوست  مینمانده بود ه یشکه برا  یزی. تنها چیخواستترحم نم
داشته باشد تا درد از  یخواستنم یزیچ یگر د ییاز سپهر بود. از سو یداشتن

 دست دادنش را تحمل کند. 

. یزددلش شور م یبیخودش حاضر شد به طور غر  یشگاهنما یکه تو  روزی
زد  یرون. از هتل که بیشگاهشنما یمدتها بود دلشوره نداشت. گذاشت پا

 یاه. مدتها بود سیچیداش را دورش پ یشکالت  ی. پانچویباریدنم نم باران م
دوشش انداخته بود. وارد   یبلند شده بود. بافته بود و رو  یش. موهایپوشیدم

 ی. آخرهاجلو آمدند یک تبر  یبرا یکی یکی یشکه شد هنرجوها  یشگاهنما
. قبول کرد. خودش یشگاهشجشن افتتاح نما  یوقت دعوتش کردند کافه. برا

بچه ها کرده بود هر چند از او جوان تر نبودند اما چهره گلستان   ینرا وقف هم
بود  یدهخز  ایشموه یآنقدر ال به ال یدسف یآنقدر شکسته شده بود و موها

شده بود همه فکر کنند از سن که انگار از همه آنها بزرگتر است. رفتارش باعث  
 دارد.  یشتریب

 یفشروع به تعر  یبا سر و صدا و شلوغ  یشکافه که نشستند هنرجوها  توی
را از کاور   یتارشاز هنرجوها گ  یکیکردند. اما او ساکت نشسته بود.    یو شوخ 

 یزیچ  یهبرامون    یداستاد. معلومه بلد  یدبار برام کوک کرد  یک درآورد و گفت:  
 . یدبزن
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نشسته  یانوشسپهر و ک ی. به وقت یشانگار پرت شد به دو سال پ گلستان 
که سپهر به او گفته بود آهنگ   یساز بزند. به آن لجظه ا یشانبودند تا او برا

سپهر تنگ شده بود.  یچشمش نشست. دلش برا یمن و تو. اشک تو
 وایتکرار کردند. آنقدر ه  یمهنرجوها شلوغ و پر سر و صدا خواهش کردند و دا

سپهر را کرده بود که ساز را دست گرفت. اما به سپهر قول داده بود اهنگشان 
 یکی. هنرجوها یدکش  یتار گ  یمهایس یرا فقط با هم بزنند. با بغض دست رو

کافه   یو پر از غم گلستان تو یفلط یبعد صدا یهآرام شدند. و چند ثان یکی
 را هم ساکت کرد: یگر د یها یمشتر  یکی یکیو  یچیدپ

 تو گذشت کنار تو بودم و یکه ب   ییاون روزا ی مهه

 گرفت تمام وجودمو  یروز یهرفتن تو  ی غصه

 خاطره بودم و بس یهچه تلخه که من  ییکجا  نمیدونم

 

 همه خاطره یناز عشق تو دل بکنم تو ا نمیتونم

 بره یادمزل بزنم نگاتو  یبه چشم ک  نمیدونم

 که دوست داره هست  یعشق و خاطره هات تو دل کس هنوزم

 

 واسه تو بسه یهگر   یگهکه د  یکننگوشمو پر م  همه

 همه سال محاله به هم برسه ینکه جدا بودن ا  دستایی
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 دلواپسه یگهد یکیبراش واسه  یداد یزتوکه همه چ  اونی 

 

 دوست دارمت یو من همونجور یرفت  یهعمر  یدوننم همه

 بهت یروز یهکاش خبرش برسه و من   یمیریمو م نمیای

 بسپارمت یگهد یکیتورو به  یشهنم یراض یوونهد دل

 

 همه عشق درست مثل مرگمه یناز ا یدندل بر  میدونی

 خلوتو پرسه زدن بدون تو حقمه خیابونای

 به گوش همه یدهمن و تو گذشت رس ینب یو هرچ  رفتی

 

 غرورتو بشکنم یارمبه روت ب یتوبد نمیتونم

 با دلهره بشنوم یگهبار د یهاتو صد یخوادم دلم

 چتر دوباره قدم بزنم یه یر ز ییزوتو تموم پا با

 

 واسه تو بسه یهگر   یگهکه د  یکننگوشمو پر م  همه

 همه سال محاله به هم برسه ینکه جدا بودن ا  دستایی

 دلواپسه یگهد یکیبراش واسه  یداد یزتوکه همه چ  اونی
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 دوست دارمت یو من همونجور یرفت  یهعمر  یدوننم همه

 بهت یروز یهو من کاش خبرش برسه  یمیریمو م نمیای

 بسپارمت یگهد یکیتورو به  یشهنم یراض یوونهد دل

 

برود خانه   یخواستساکت شد اشک از کنار چشمانش سر خورد. دلش م  وقتی
 ببندد و بخوابد. بخوابد تا فراموش کند سپهر دور است.  یاتمام دن  یدر را به رو
. همه دست زدند و او از حال یست. بچه اش نیست. پدرش نیستمادرش ن
. از جا کردبرگرداند و آهسته تشکر    یشرا به هنرجو  یتار آمد. گ  یرونخودش ب

از جا بلند شد و گفت: بهتون خوش  یشتعجب هنرجوها یانبلند شد و م
 بگذره بچه ها.

 یمدت   یم گلستان ط نخوردند. اما سکوت و غ  یز اعتراض کردند که هنوز چ  همه
. یگذاشتندبود که به آن احترام م ینو سنگ یآنقدر جد یشناختندشکه م

چهره اش است اصرار نکردند. هنوز   یدوباره سکوت کرده و غم تو  یدندد  یوقت 
 آشنایی یو صدا یچیدکافه پ یتو یتار گ یاز کافه خارج نشده بود که صدا

 شروع به خواندن کرد: 

 یکنیم یوونهمنو د یبس که جذاب  یچقدر ناب  تو

 یخودیب ینجوریبا من ا یکنیم یباز یچه حساب  رو

 بد یآدما ینا ییرتبمون نذار تغ همینجوری
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 فقط یزننحسودا آدمو چشم م ینچشم نباش اصال ا تو 

 کم  یه یتخوشگل مشک یناب دلم با چشما دلبر 

 نم یوا یشم ا یوونهبه من بنداز که من د یچشم یر ز یز نگاه ر یه

 ...ینطرفدارم بب یشهموندن باهات من دو آت واسه

گونه سر   یرو یشاشکها یار اخت یمقابل در کافه خشک شده بود. ب  گلستان
سپهر نبود. اما جرات  ید. شایخواندداشت م یگریکس د ید. شایخوردم

که به   یآهنگ  یتمبود و با ر یستاده. فقط ناتوان ایتوانستنداشت برگردد. نم
 یکه قطع شد، صدا  یتار گ  ی. صدایریختقول سپهر »آهنگمون« بود اشک م

دست زدن همه کافه را پر کرد. اما گلستان باز همانطور  یخواندن... صدا
 یکند. صدا یحرکت  یتوانستتمام شده باشد نم یابود. انگار که دن یستادها

همانطور  کافه برگشت باز گلستان  یدست زدن که قطع شد و همهمه معمول
ش یمشامش را پر کرد. چشم بست. پاها یمیعطر مال یبود. بو یستادها
تمام  یاو دن یند. بنشیندبنش ینزم یهمانجا رو یخواست. دلش میلرزیدم

 آهنگمون تنگ شده بود.  یمهربانش کنار گوشش گفت: دلم برا یشود. صدا

سپهر  یااز کار افتاده باشد. دسته یزشبدنش شل شد. انگار همه چ گلستان
. اشک از چشم هر دو روان بود. گلستان یستاداز پشت بغلش کرد. همانطور ا

همه خواب و  ینا یفهماندنداشت. بودن سپهر به او م یحرکت  یچقدرت ه
دارد. سپهر آهسته گلستان را برگرداند سمت خودش.  یتواقع یستن یالخ

بود. صورت   را از وسط فرق باز کرده بود و بافته  یشخوب نگاهش کرد. موها
اشک  یانم یاهشس یداشت. چشمها یادگار زخم  یچند جا یفشگرد و ظر 
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اراسته   یشه. مثل همیکردنگاهش م  یشغوطه ور بود. گلستان از پشت اشکها 
. یکردم ییشده خودنما یدسف یاش موها یقهوه ا یموها یبود. ال به ال
به گلستان نگاه   یاق. با اشتیخوردو اشک در آنها چرخ م  یزدبرق م  چشمهایش

. گلستان جرات کرد دستش را باال آورد و کنار صورت سپهر گذاشت. یکردم
. آرام گفت: یدسپهر با لمس دست گلستان چشم بست و او را به آغوش کش

 .یرحم... چطور منو تنها گذاشت  یب 

را دور سپهر حلقه کرد. هر دو   یشدستها  یهگر   یانبغضش شکست. م  گلستان
. سپهر گلستان را از خودش جدا کرد تا صورتش یکردندم یهدر آغوش هم گر 

. یکرداشک نگاهش م یان. با لبخند میکرد. آهسته نوازشش میندرا دوباره بب
 یرا دو سمت صورت گلستان گذاشت و گفت: چرا تو مثل ماه  یشدستها

 .یکنیفرار م یرمتبگ یامآخه. تا م میمونی

 یراه فرار یگهتور انداختم دبار  ینشد و آهسته در گوشش زمزمه کرد: ا خم
 .یندار

صورت گلستان نشست. دوباره به هم نگاه کردند. همانطور  یرو نگاهش
 ی؟کرد  یدام: چطور پیدبودند. گلستان آهسته پرس یستادهوسط کافه ا

 ینه. مهم ایمهم هست یاالن روبرو ینهسرش را خم کرد و گفت: مهم ا سپهر 
 گلستان خانم.   یدر بر  یشهنم یگهد

برد. به  یرونانداخت. سپهر دستش را گرفت و از کافه ب یر سرش را ز کلستان
 رفت و گفت: همه منتظرت هستن گلستان.  ینیسمت ماش
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داشته باشم چون به خاطر از  یزیچ یخوام. آهسته گفت: نمیستادا گلستان 
 سپهر. یتونمنم یگه. دیگهد یمونهازم نم یچیدست دادنش ه

بهت   یتونمنم  یقول  یچرا فشرد و گفت: گلستان در مورد مرگ ه  دستش  سپهر 
کرد. اما در مورد   یشهنم یشکه مرگ سرنوشت همه ماست. کار  یدونیبدم م

. یدیوقت من رو از دست نم یچه یدمقول بهت م ینجا... همیزهاچ یهبق
 وقت گلستان. یچه

 . یشدهم نم از مرگ فرار کرد، از عشق شدیلبخند زد. همانطور که نم گلستان

 پایان

 

  دراگمارمان 

 

 

 

هم انرمان بی  

 

رمان خال مش ی  دل ار  
 ()ن امز

 

 

ی دد خواهر زنز گی  صزال د آیاز  
 حزت  زیررر بزازگشزززت مردی  رار 
گرفتزه کزه بزا صشزززورش بزه نزاگزه  
اطرافرزانش را مزافل رر کرد  اسزززتم 
دا از آمزز ن ادم دی زران در   ش  

هایشززان برای دسززترابی به خواسززته
هززای دشزززوار انزتزخززابمزجز زور بززه 

شزززونز م کزه آن گنیرهزا از خویش می
کا    ا آنجا که فراموش ددرشزان می

برنز   کااز  کرسزززتاز م از یزاد میمی
کردنزز  د صتی  ه ونززه زنزز گی می

درزی ن  د ناگوان ص ر ت   عشززق می
ها را درش ردیشزان افسزار سزرنوشزت

 . گرردبه دست می

شام  مجبور سااگی  پانزده  از من 
باشاا   کوه  .باشاا   مرد ر بیی  یاد، 
ریزگب اما برود مرز گب تا صابر  
مان باا  باود  حاااما  ...!هارزاز 
عقل  وقت  از من نشاام، تحمیل 
باشاا   حام  خواساات  م  رساایم !
از جاما  کا  پنااه  ب  زن  پنااه  
اما بود؛کشاایمه  زجر بود ، مادر 
ک  شاام  زاه  تکی  او برا  وقت  
احسااا  هرچ  چشاامان   مقابل 

داشزت از اد گرفتا  زن گی د داکی 
د صشزززور من برایش مزاناز   رر 

 خ ص بودم

 ماچ این ا  ا ا  از د تی شزردا شز  
کزه خزاطرا  را در همزان مردب گر   
د مرش زیر دوسزت سزرد  ا   دفن 
کرد د گرتا را به دسزززت فراموشزززی 

 ل ش  د اما سزرردم در نندی ی اعما  
در  ایی دی ر سزرنوشزت در ی   ی  
از زنزز گزی  گزرزتززا را ردنزمززایزی کزرد  

  زاد یم امزا دختری آراچ بزا ن زاب بی
دانسززت دشززت این ن ر میف ط یک

گززاهزش هززه دبزیلز زخزازز هززای گززا 
هزا آرامش   ز  از گزذرد   مزاچ اینمی

طوفان بودم  اوزا یک  لا ر نرزاز بود  ا 
ده م      یر آن ردی خودش را نشان

د همان  ت  ناگوانی شززردا ددازد   
 سال انتظار ش  «م

 مطال ه  مطال ه  مطال ه 

https://forum.1roman.ir/threads/127933/
https://forum.1roman.ir/threads/176583/
https://forum.1roman.ir/threads/177308/
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 رمان ، مرجع دانلود رمان یک 

 یو م یدهست یسندهنو یاو  یدبا ما هست یبه همکار یلکه ما درصورتی
ساخته و منتشر  یلدر قالب نرم افزار موبا یتانکه رمان ها و شعر ها  یدخواه

 .یریدما مراجعه کرده و با ما تماس بگ یتبه وب سا یدتوان یشوند م

 
 

اچدریناد رمان  شا  فا رمان  رمان بوارمست   
به شزز   کاج اد م با   یفززا  دخترشززا 

  یم در عن  ن زام صززامز یم زمزولز  یهززاهر
 یکه سز   یخانواد م اما دردسزرسزازر دختر

سزززرش بزه کزار خودش بزاشزززه د  ر ازهم
بنر  گذشزته رد فراموش کاهم  یدردسزرها 

بودن   رتاهم یم هون سزرد د برشزهاما نم
 رنکزه بزه  و زه د  حسززز   هزا یب شززز  یبرا

  اعتازاییبی  رازهسزززا  یزادیعزاد  دارنم ز
ادن ه  از   رشهمه  دردسر م یا ار فزا  اشزا 

دختر  یزک ی و و یکزه ب  یطرل آرش دازاه
 حمز  کازهم   ونزهید سزززاد  رد نم یم مول

 یناخواسته ادن رد به سمت ب  هایرریدرگ
 ید صزا  راه  ر شزززهم یید رسزززوا ییآبرد

بر  کزه   یبزه سزززمزت کسززز   یا زهنز ار م  ن ا
د طرد  ییآبرد ی رهزا خودش بزاعز  ب  ز 

 ش ن از خانواد  ش ر

 

ی متوسززط د ا»بوارمسززت« داسززتان خانواد 
ی خوش آب د هوای عزادیسزززت کزه در ماط زه

  زه د کلا ی زنز گی دمزادنز  در خزانزه بزامی دد ط
آراچ د رد رای دارن م داسززتان از  ایی شززردا 

ای با رفتار د هاهری خاص د شزود که مری همی
ی ددچ مرموز بزه عاوان مسزززتزا ر بزه ط  زه

از طرفی ی ی از دختران   کا مکشززی میاسزز اب
ی شزززش ن ر  برش از کاج زاد این خزانواد 

اطمراان دی ران به این مرد مشزز وخ اسززت د 
دارد ریگ بنرگی به ک شزش استم در گرر د دار 
کشز  ص ر ت د ال ته مشز    رین د درشزت 

ی کلا یم برخوردهزایی برن این دد ر  خزانزه
آیز  کزه گزاهی دهز  د مزا راهزایی درش میمی

 ان زد خاز   را به ل تزان مرزددرد د گاهی هرجزان
کاز  د ال تزه آن دد را نسززز زت بزه ه  دهزار می

 کا  دریسؤ  اه  م

ارمان با دضز  مالی ب ی که  
دارد همه   شزززش را برای  
دززا گززرفززتززن خززواهززر  

ردانزه اش دریمزا م از دز ر بز   دل
کاز م امزا  سزززردرسزززتش می

درسززززت د زتزی مزوفزق بززه  
بززرگززردانزز ن خززواهززرش  

ی  شزود که متو ه رابطه می
دززاززوززانززی دززریززمززا  بززا 

 زریزن رفزرز زش  فزززمزرزمزی
 !شودمورداد می

 خری   خری   خری  

https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%d9%85/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85%d8%b3%d8%aa/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d9%87-%d8%b5%d9%86%d9%85-%d8%af%d9%88-%d8%ac%d9%84%d8%af%db%8c/
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