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 :مقدمه 

 میدلسپرده فردا. عاشق امروز روز،یمن گمگشته در د

 .امروز عاشق و فردا خواهم رفت. زاده شدم روزید

 ام دهیزمان بال يهمباز من

 بر فردا، امروز را خواهم ساخت دیبا ام روز،یبر د هیتک

 ساختن به تو و اعتمادت نیا يبرا

 دارم ازیو دستان پر توانت، ن مانیا يرویتو و ن به

 .ام قدم بردار یزندگ يبه قله ها دنیرس يبرا

 .میزندگ يبه بلندا ندیباش تا رس همراهم

 

 :حیتوض یکم(

داده شده با شماره  حیکه در موردش توض يکلمه ا. داستان در آخر داستان قرار گرفته يها یپاورق زیعز دوستان

 )مشخص و به آخر داستان ارجاع شده

 

 

 نام خدا به

 

 :سو تر نیا  یکم

به . ترسوند یفردا م دنینگاه به امروزش اونو از رس هیو  روزینگاه به د هیدلش گرفته بود  بیروزها عج نیا

 .و نه امروز تا دل نگران فرداها نباشه روزینه د. نگاه نکنه زیچ چیسرش زده بود چشماش رو ببنده و به ه

. شده بود ریدستانش اس انینهاده و سرش م شیزانوها يرا رو شیرا در شکمش تا کرده بود ،آرنجها شیزانوها

به صدا در آمد و  شیآالرم گوش. نداشت ییحس جابجا یول رفتیاعصابش رژه م يرو شیچتاك ساعت م کیت

 .ندیساعت معطل مانده بود تا او را بب 2 یعنی نیا
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. بود تا به حرکتش بخندند یگروه خال يبچه ها يجا.لباسش را تکاند  يخاك رو. و بلند شد  دیکش یپوف کالفه

،کوه آمدن  ییکه تنها یبه راست.گرفت  شیعقب گرد کرد و راه بازگشت را در پ "باشه یخاک دیورزشکار با"

 .نداشت یلذت شیبرا

بود و نه راننده  ییپژو گرینه د!! اما نه ندیرا بب یشگیهم يآشنا يسر چرخاند تا پژو دیرو که رس نیماش ریمس به

 يچهره آشنا ٰ◌ کرد یمکث. جا پراندشاز  یعقب نیبوق ماش يخورد که صدا یدر افکارش غوطه م.  ییپژو

 "يلعنت به اقبال بلندت پر!! نهیبازم که ا": دیشیاند. را باز هم خط انداخت شیراننده اعصاب خط خط

 :،گوش آزار برگوشش نشست صدا

 ؟یمردمو خراب کن يروز جمعه  يخوا یچرا م! اون باال بهتر بود یکن یخودکش یخواست یم-

دوم را به دنبال  ی، همزمان یهمزمان نیا. هر دو همزمان بلند شد لیموبا يخواست جوابش را بدهد که صدا یم

 :هر دو همزمان پاسخ داده بودند. دیکش

 بله؟-

*** 

 بهنام: اول  فصل

 

 .دیچادرش را جلو کش خسته

 کنکور بدم...خوام یم.... درس بخونم ...خوام  یم...بابا من ! داره؟ يآقاجون چه اصرار دونمینم -

 .دیکوب نیزم يرا محکم رو شیپا

 نمراتمو نیبب-

 .ي،داغ کرد یخنک بش یرو بخور کم یبستن نیحاال ا-

 .کنند یدرکم نم. يمنو ندار يولم کن بهناز تو که دغدغه -

 .صورتش تکان داد يداخل دستش را جلو یبستن بهناز

تابستون رو خوش  نیحاال بذار ا. کالمه کی،حرفش  یشناسیتو که آقاجونت رو م. خسته شدم رشیبگ يپر يوا

 دیشاهزاده سوار بر اوتول سف دمیشا.......دمینظر آقاجونت برگشت، شا دیشا! و کنکور  گهی، کو تا سال د میباش

 !!!یخ یخ یشد و خودت درسو ب داشیپ

 .حواله بهناز کرد یچپ چپ
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دوما من اگه شوهرم بکنم درسو . شهیحرف آقاجون دو تا نم یگیاوال خودتم م! چه طرز حرف زدنه؟ نیا-

 .شمینم الیخیب

داداش ما  نیبابا ا. رو بخور  تیاما قبلش بستن. حرص بخور يخوا یم یتو هر چ!! نشو ریغلط گ رزایباشه بابا م-

 !!يریگیات آبغوره م گهیواسه سال د یو تو نشست میسه ربعه کارنامه گرفت! پاش علف سبز شد  ریز

 يادیز یبستن يرو يکاکائو. اول را زد سیل. را از دست بهناز گرفت میک یداد و بستن رونیرا پر صدا ب نفسش

 یبا عادت کردن دهانش به سرما ، به سرعت بستن. شد رایرا پذ یبستن يزد و خنکا يبا اکراه گاز. بود  نیریش

بود  یبستن درنگیزدن به قسمت سف سیلچشمان بهت زده بهناز که هنوز سرگرم  يرا خورد و چوبش را روبرو

 .تکان داد

 .میداداشتو معطل گذاشت. میپاشو بر-

 .دور دهانش را پاك کرد بهناز

 !!واقعا که . نه داغ يخوریسرد رو آروم م زی؟ نه چ يکرد قیعا یدهنتو با چ دونمیمن نم-

کنار  يسوپر. او ، داخل سطل زباله انداخت یاش را به همراه چوب بستن ینبست يرا گفت و ته مانده  نیا بهناز

 یم لیمغازه تبد يوگرنه جلو. گذاشتیسطل بزرگ کنار مغازه م کی شهیمدرسه به خاطر دانش آموزان ، هم

 .یشد به زباله دان

 ..گهیبدو د-

داشت که مثل  یمیقد نیپدر بهناز دو ماش. پدر بهناز به راه افتاد یمیرا تند کرد و به سمت بنز قد شیگامها

 یسال ستی، که هر دو ب يشورلت نقره ا کی يگریسبز بود و د 220بنز  نیهم یکی. بودند زیعز شیجانش برا

،  یحاج فرشچ: گفت یم شهیحرف عمه اش فرو خورد ، عمه اش هم يآور ادیخنده اش را از . عمر داشتند

 .پدر بهناز نداشت ينهایماش يبرا يادیمثل کاربرد ز نیهر چند ا!! کور کرده  ناشیرو با ماشچشم بازار 

 .را باز کرد نیماش يدرب جلو بهناز

 .متیگرما برسون نیتو ا نیبش ایب-

 :را به بهناز داد شیشگیکرد، جواب هم یبرادر بهناز خم م يسالم برا يطور که سرش را به معنا همان

 .ممنون!! یدونیاخالق آقاجون رو که م-

طرف بود و اجازه کش زدن  کیچادر  دنیپوش. و آن را باالتر برد دیکش یکالفه پوف. دوباره سرخورد چادرش

 . گریطرف د کینداشتن ، 
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 .گرمه یلیهوا خ. بگه يزیبا خونواده ما ،آقاجونتون چ ییهمه سال آشنا نیباال فکر نکنم بعد ا دیایخانم ب يپر-

 .ارنیمردم حرف در م. ادیآقاجون خوشش نم. یفرشچ يآقا هیحرفا چ نیا-

مرد جوان  يچشمها. کرد یکردند ، احساس شرم م یم شیخانم صدا يبهناز ، پر يبرادرها نکهیهم از ا هنوز

 .زد یاو برق يشرم آلود گونه ها ياز قرمز

 .خانم دیکرد یبه هر حال مفتخر م-

 .شیپ ریممنون خ-

 خداحافظ-

 خداحافظ-

بود و سه ماه  یمیبرادر بزرگ بهناز ، بهنام، مهندس پتروش. چشمانش دور شد ياز جلو نیماش هیاز ثان يکسر در

بود ، مسئول رفت و آمد بهناز بود  یوقت. کرد یم يخارك بود و سه ماه در شهر خودشان کنار پدرش حجره دار

خاص  يها تیحال بهناز هم محدود هربه . را داشت تیمسئول نیاو برادر کوچکترش ،بهداد، ا ابیو در غ

سرش پر از باد بود و دلش پر از  یول. غم وجود نداشت یآدم ب ستینگر یاگر درست م. خودش را داشت

 .بسته قیبزرگ و چشمش بر حقا يآرزوها

در بزرگ . ادغرق در فکر به سمت خانه راه افت. رها شود ریاول ت يرا تند کرد تا زودتر از شر گرما شیقدمها

 اطیح. را خارج کرد و در را گشود دشیکل "است؟  دهیچه زود رس"دیشیاند د،،یقد کش دشید يکه جلو یمیقد

هرچند . کولر خود را خنک کند يخنک داخل ساختمان برسد و روبرو طیخانه را به سرعت رد کرد تا به مح

دار را باز کرده بود تا داخل ساختمان  يتور يدرها شهیبه عادت هم یب ی، بر باد رفت ، ب شهیمثل هم شیآرزو

 !!نبود يخنک شود و از کولر خبر

 یب یکه اگر ب يوا. را گشود شیپرت کرد و مانتو يفروکش کرده بود به سرعت چادرش را گوشه ا شوقش

د از نبو یبه سمت آشپزخانه رفت و وقت نیآرام و پاورچ. کالهش پس معرکه بود دیدیرا م شیمانتو ریز تیوضع

 يآخ که خنکا. کرد لوکولر و يزد و خود را روبرو یکولر جست دیمطمئن شد به سرعت به سمت کل یب یب

 :از جا پراندش یب یب يفرو رفته بود که صدا یدلچسب يدر خلسه . بود نیدلچسب کولر ،چه دلنش

 .پس بدم) تاوان(توون  دیمن با يچا یدختر م!!! يکولر ولو شد يعرق جلو سیخ ی، باز رفت دهیورپر-

 .بود و زبانش به لکنت افتاده بود دهیترس

 یب یییسسسالم ب..س-
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 :چهار تا شد تشیوضع دنیبا د یب یب يچشمها

 ..از دست تو يوااااااااااا ؟؟يدینپوش يزیمانتوت چ ریز يدیاااااا باز تو چشم من رو دور د-

 لوس کند یب یب يخودش را برا یرد کمک یلباسش را جمع کرد و سع عیسر. شوك در امده بود  از

من موندم آقاجون . دیکن یتازه تو خونم که کولر روشن نم. از گرما به خدا  رمیم یچادر م ریگلم ، آخه ز یب یب-

 !!دهیکولر خر یبرا چ

 هوی. نداره  تیمانتوت بپوش خوب ریلباس ز) به تو(ده بار گفتم بِشت. حرفم عوض نکن . سرتق نشو دختر -

من از اولشم باهاش موافق !! نداره یچیه یضیکولر واموندم جز مر نیا. مردم رفت شیاق افتاد و آبروت پاتف

حاالم با . کردن یخودشون رو خنک م جوریمردم چ ینیبب يمادر زمون ما نبود يگرما کجا بود ؟ حق دار. نبودم

 .بدنت ادیدرست درمون بشت بدم حال ب ریخاکش هیتا  ایبدو لباستو عوض کن ب. وا نستا جلو من  ختتیر نیا

 

سالنه سالنه به سمت اتاق گوشه سالن به راه افتاد و با حسرت به . شود ینم یب یب فیحر دیدیکه م يپر

 نیا.است دهیوارد اتاقش که شد انگار به بهشت موعود رس. ستیشد نگر یخاموش م یب یکه توسط ب يکولر

بود  شیقلمرو حکومت قشاتا. بود  گرانید یخصوص میحترام به حرحسنش ا نیکه داشت بزرگتر ییخانه هر بد

 یزن و شوهر احترام م میاو هم متقابال به حر.و آقاجانش  یب یب یحت.شد یبدون اجازه داخلش نم چکسیو ه

 .گذاشت

درست کرده  یبیغر بیعج یصورت. دیقرمز و زرد و سف ياز رنگها یبیترک. بهار رنگ کرده بود لیرا اوا اتاقش

کرده بود و فقط استاد نقاش سقف را رنگ زده  یاتاقش را نقاش ییخودش تنها.  نیدلنش متیبود، با مال

 دهیرخت خواب هر شبش بلع وهرا به عال لشیبود ، که لباسها و وسا یبزرگ يواریاتاقش کمد د يگوشه .بود

 .بود

شامل تمام  یبزرگ یا خوش کرده و قفسه چوبقرار داشت ج اطیکوچکش ، کنار پنجره اتاقش که رو به ح زیم

بعد دست و صورتش را شسته و  یلباسش را خارج کرد و لحظات. را اشغال کرده بود ییروبه رو وارید شیکتابها

اُپن  دیجد يو مثل خانه ها میقد بکآشپزخانه کوچک و دنج خانه به س. ستادیداخل آشپزخانه ا یب یب يروبه رو

درکل ، در آن خانه، . شدینم دهیدر آن د يغذا خور زیم چیه. کرد یم جادیخانه ا يبانو يبرا یامن مینبود و حر

 .قرار داشت شانیآقابزرگ گوشه اتاق شخص ییننو یفقط صندل! نبود يو تخت و مبل خبر زیاز م
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 يبلند و پتوها يدوز به همراه تشکچه ها يبزرگ و زر يخانه را مخده ها منیمبل، دور تا دور نش يجا به

عوض شده بود و  یخانه به اصرار عمه اش، به تازگ دیو سف اهیس یمیقد ونیزیتلو. پر کرده بود زیمالفه شده تم

 یب یب يصدا. کرد یعمه اش را دعا م تباب نیو او چقدر از ا ندیبب یرا رنگ ریتوانست تصاو یاو باالخره م

 :چشمانش تکان داده شد يجلو ریخاکش وانیهمزمان ل. افکارش را پاره کرد

 !يتو فکر نقذهیا يشد دینکنه تجد نمیبب-

 :را داد یب یرفت جواب ب یم منیگرفته و با او به سمت نش یب یرا از ب وانیطور که ل همان

 ؟يدیازم د 18تا حاال نمره کمتر از  ؟یب یب دیمن و تجد-

 وار؟یبه در و د یزنیزل م یپه چته ه! نه واال -

 ..ونمج یب یب...یچیه-

 :کرد يلب غر غر ریز یب یب

 چته بچه؟.. ال اله اال ا...اخه من تو رو نشناسم که-

 ....گلم یب یب-

 .چپ چپ نثارش کرد ینگاه یب یب

 ؟یزنیبا آقاجون حرف م-

 .در هم فرو رفت یب یب ياخمها

 ؟يایجمعه ن يخوا یشده نکنه بازم م یباز چ -

 یبه آقاجون بگ شهیم...شهیم... نه بخدا!نه  -

 !بچه يجون به لبم کرد -

 نیها و فنون زنانه اش در برابر ا يهم با همه دلبر یب یدانست ب یانداخت م ریو سرش را ز دیلب گز يپر

 .زد ایتواند بزند ، اما باز هم دل را به در ینم یاست و حرف میآقاجانش تسل میتصم

 .خوام کنکور بدم یم-

 .دیاز جا جه یب یب

 .....نکهیآقاجونت محاله اجازه بده مگر ا یدون یخودتم خوب م ؟؟یچ گهیچشمم روشن د-

 در هم رفت يپر ياخمها

 ..محاله  نکهیاون مگر ا دیدونیخودتونم م-
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 .حرفشو نزن گهیپس تو هم د-

تو رو .  یدانشگاه شیپ رمیم گهیسال د. امسال شاگرد اول منطقه شدم. من شاگرد اول مدرسه ام یب یآخه ب-

 ...تو رو خدا. خدا با آقاجون حرف بزن تا بذاره از حاال درس بخونم

 .آرام تر شد یکم یب یب لحن

 .اصرار نکن قربونت برم.  یدونیخودتم م.  يپر شهینم

 رنیواال االن همه دخترا م. حاال چرا با من لج افتاده!! رستانیآخه چرا؟ آقاجون اون موقع اجازه داده عمه بره دب-

 !وسفی يِبابا يبچه ها... يبچه ها نیهم یحت ای نیعمه زهرا رو بب ينشگاه بچه هادا

 :لب زمزمه کرد ریو آرام ز دیرا در هم کش شیاخمها یب یب

 .یخونه حروم ش نیا ياونقدر عرضه داشت تا نذاره تو تو وسفی يبابا نیکاش ا!!....وسفی يبابا-

 .شده بود کنارش زانو زد یب یب یکه متوجه ناراحت يپر

خواد به  یغلط کردم اصال نم. یب یمن شما رو دارم غم ندارم ب. عرضه نداشته باشه اهیهزار سال س...خوام یم-

 .یب ینکن ب هیگر. یبگ يزیآقاجون چ

 .خاتون میمر یبه من بگ دیرو نبا یچ-

 دیکش ینیهو  دیآقاجانش بهش وارد شده بود، عقب پر يکه از صدا یاز شدت شوک يپر

 سالم...س-

 به من گفته نشه؟ یزبونش بند اومده تو بگو قراره چ تیب یب نیا. سالم بابا  کیعل-

 .حرف زنونه بود ماًیدو. یاوال سالم حاج-

 :را باال داد شیابرو آقاجان

 داره ؟ هیحرف زنونه گر. سالم حاج خانوم  کیعل-

 اشکش را پاك کرد یب یب

ما  يریو وضوت رو بگ یبه سر و صورتت بزن یصالت ظهره تا شما آب یپاشو حاج. کردم هیگفته من گر یک-

 .میکن یهم سفره رو پهن م

حتما در  ازیدانست در صورت ن یم. بحث را ادامه نداد . بود همسرش زبان باز نخواهد کرد  دهیکه فهم یحاج

 .ردیگ یقرار م انیجر

 !!خاتون میاول نماز بعدا غذا مر-
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و  دیرا بوس یب یهم ، گونه ب يپر. به داخل اتاق رفت انیش را به سمت اتاقشان کج کرد و ذکر گوراه سپس

 .ندانست و به سرعت خودش را به اتاقش رساند زیرا جا شتریماندن ب

 ---------- 

گرفته  گذشتیکه باطل م ییگذشت دلش از همه وقتها یم يگریپس از د یکیپر از ماللت تابستان  يروزها

 یتازگ. دیرسیم جهیکرد، کمتر به نت یاصرار م شتریهر چه ب. باطل الیکنکور خواندن هم شده بود خ يبرا. بود

خواست او دانشگاه و فکر  یم شهیمچند خواستگار خوب به خانه شان باز شده بود و آقاجانش سمج تر از ه يپا

 .داشت يگریرنگ وطعم د یآقاجانش زندگ يبرا.بچسبد شیبه آن را رها کند و به زندگ

 نیو ا شدندیجمعه ها همه خانه آقاجان جمع م شتریمطابق ب. را بر هم زد شانشیزنگ خانه افکار پر يصدا

که با  ندیاو را بب دیسف کانیتوانست پ یاز پشت پرده اتاقش هم م. بود همانانیزنگ نشان از گروه آخر م يصدا

کاش با او صحبت : دیشیاند يلحظه ا. بود وسفیراننده  شه،یمطبق معمول ه. آمد یآقاجان داخل م ییراهنما

 یاون نم یوقت". دیزد ، خود را از آن فکر رهان شیکه به پا يجانانه ا يکه با ضربه  دینکش هیکند ، اما به ثان

 نیغمگ "کرد یولت نم....اگه دوست داشت .....خواست یاگه م.... یکن کیخواد خودتو کوچ یخوادت ، م

و  یب یآشپز خانه بود که زمزمه ب يدر حال عبور از جلو. دیرا سر کرد و چادر گلدارش را به سر کش شیروسر

 :دیعمه اش را شن

به خودش  دیداداش ما هم شا نیا شه؟؟یم یکه اگه بشه چ يخودش خواسته؟ وا وسفی ز؟یعز یگیراست م-

 ...وقته به پ یلیخ وسفی.دونستم دوسش داره  یمن م.  ادیب

 ؟یچیه گهیاون وخت د.شنوفهیم ادیم ییهویمادر  سیه-

 دیخواست بگو یبود؟ عمه م دهیدرست شن یعنی. و دوباره کوبش آغاز کرد ستادیاز حرکت ا يلحظه ا قلبش

 "دوستم داره؟؟؟ یعنی"آغاز کرد  دیشد یقلبش کوبش. شد نیرخسارش رنگ يلحظه ا.... و او وسفی!! يپر

و در  دیعقب کش یکم شیتازه بود که با آمدن زن عمو يها دهیاز شن دشیدر حال مزمزه کردن حس جد هنوز

دود شد و به  شیاهایتمام رو شیزن عمو يصدا دنیاتاقش و آشپزخانه سنگر گرفت و با شن وارید انیم يراهرو

 .هوا رفت

 شما ؟ دخترتون کوش پس؟ دیخوب. زهرا سالم  یجون ، باج زیعز -

نه ..... وسف؟؟؟ی!!! هرگز سرایو  اسریو  شیبا وجود زن عمو!!! نه . درد آمدبه  شیبا طعنه کالم زن عمو قلبش

 .رفت یحقارت نم نیبار ا ریز. مرد یاگر م یحت
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 .کرد تا حضور خود را اعالم کند  یمصلحت يا سرفه

 !!شما؟ دیزن عمو خوب نجامیمن ا-

 .دیابرو در هم کش شیزن عمو. دیو عمه اش پر یب یوضوح رنگ از رخ ب به

 !!شما؟ یاز احوال پرس-

پنج شنبه گذشته هم  دیببخش. نبود احوال زن عمو و شوهر و بچه هاشو بپرسم ادمی، من  دیگیآهان راست م-

 !! .خونتون امیبود نتونستم ب میمیکه عقد دوست صم

و زن عم يگفت و ابروها یال اله اال اله یب یب دیعمه لب گز. و زهر کالمش بر جان سه زن نشست  طعنه

در  وسفی يو همزمان روبه رو. از آشپزخانه خارج شد یجواب دنیبه سرعت و قبل از شن. در هم رفت  شتریب

 .ناخودآگاه در هم رفت شیاخمها. آمد

 سالم-

 .سالم پسرعمو-

است اما  يو خشم پر یاز ناراحت یلحن و کالم ناش نیدر ارتباط بود، که بداند ا يسالها با پر نیآنقدر ا وسفی

 :زمزمه کرد یو به آرام دیاو کنار کش ریاز مس. دانست یباعثش را نم

 ؟يشده پر يزیچ-

رفت  منیو ضربان قلب ناهماهنگ خودش از او دور شد و به نش وسفیبدون محل گذاشتن به زمزمه  يپر

 .حضور داشتند هیکه اقاجان و بق ییجا.

 رزایآنها شوهر عمه اش م يروبرو. قرار گرفته بودند اسریو  سرایدرست ،کنار اقاجان نشسته بود ،و کنارش  او

آقاجان . او شد کیگفت و با اشاره آقاجان نزد يسالم بلند. عمه اش يبچه ها هیو سامان و سم نیمیو س یتق

. ، مجددا از دهانش خارج شد یم کم جان الو س دیچهره در هم کش. کرد یبه کنارش اشاره م شیبا اشاره ابروها

 .چه رسد به مخاطبش دیکه خودش هم به زور شن یسالم

 .سالم بابا کیعل-

 .زد يپوزخند. را به او دوخت  نشیجواب سرش را باال آورد و چشمان خشم آگ دنیشن با

 .آقاجونم هنوز زنده است! نشدم  میتیمن هنوز  د؟یکن یکلمه صدقه م د؟یبابا؟؟؟ ؟ مهربون شد-

 !!!؟؟يپر-

 .دیپاش یبه جان او م شتریاخطارگونه آقاجان از ادامه سخن بازش داشت وگرنه زهر کالمش را ب کالم
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 .به پاشا داشتم زیبر نیآخه من کم از ا. آقاجون دیببخش-

 !!!!يپر-

تک پله  يرو.  ختیگر منیکه هاله اشک آن را پوشانده بود از نش یو با چشمان دیرا بر دهانش کوب دستش

چرا  ردیاش بگ دهیتوانست ناد یچرا نم.فشرد یه بود و از حرص و بغض دستانش را در هم مخانه نشست وانیا

 !!با او بودنها دلش تنگ شده بود؟ يبرا

 زم؟یعز یخوب يپر-

 شیکرد و مثل روزگار دور آغوشش را برا یپدرش، بود که نوازشگرانه خطابش م يخواست صدا یدلش م چقدر

 .داد یگشود و نوازشش م یم

 .من بد باشم شهیمگه م. خوبم عمه-

 یم دیو نشن دیند شهیتو که هم ؟يزهر شد هویشد  یچ ؟يآروم بود شیساعت پ می؟ تو که تا ن هویچت شد -

 ؟یگرفت

 .را عقب راند بغضش

 .آقاجون برا کنکوره يریشدم؟ فکر کنم به خاطر سخت گ یچ دونمیعمه نم دیببخش -

 ! یگفت خر خودت یو متعجب عمه اش به او م ریدلگ نگاه

 دیبا یکیهر چند . نییپا ادیب طونیبه داداش گفتم باهاش حرف بزنه از خر ش دیخب حاال پاشو شا یلیخ-

 !کنه ادهیپ طونیخودشو از خر ش

 .ستیدانست تا داخل نرود عمه اش ول کن ن یاز جا بلند شد م کالفه

 .دوباره الل بشم دمیخوبم و قول م گهیحاال د.تو عمه جون  میبر-

شناخت دختر دردانه برادرش که  یاو را م یزهرا به خوب. و داخل رفت دیمالمتگر عمه اش را به جان خر نگاه

 یبه غم یکودکانه اش در ده سالگ يهایکه تمام شاد يدختر. به قعر غم فرو افتاده بود یناگهان از اوج خوش

 شیپدرش سد بزرگ خوشبخت باکودکانه  يها يبازکه لج يدختر.شده بود لیمبهم در گوشه چشمانش تبد

تا مغز استخوان طرف مقابلش را  گفتیم یکالم یوقت یآرام و ساکت بود ول شهیگفت هم یراست م! شده بود

 .سوزاند یم

××× 

 .خوردن بودند وهیجمع شده بود و همه مشغول م سفره
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 ؟یدرس بخون يخوا یم گهیآقاجون م-

 .دیهمه نگاهها به سمت او چرخ. شیواو بود و پرسنده زن عم مخاطب

 .اشتباه به عرضتون رسوندند ستین دیدرس خوندن من جد-

 .خواد بره دانشگاه یم نیا یزهرا نگفت یااااا باج-

 "ن؟؟یا:کردیم یداشت تالف.خورد  یخونش را م خون

 مگه نه عمه؟ رهیچرا اگه آقاجون اجازه بده حتما م-

 .دیلرز شیصدا.او زوم کرده بود يبچه ها رو نگاه

 بله-

همونم  يالبته اگه تو.کنند بهتره يدخترا برن دانشگاه واال همون بتونند شوهردار ذارهیچه خوب که آقاجون نم-

 ارنیکم ن ایمثل بعض

خواست  اوردینتوانست طاقت ب!! مادرش؟ یآن هم به چه کس. زدیدر چشمش حلقه زد داشت طعنه م اشک

 .شد بر آتش دلش یآقاجان ساکتش کرد و آب يصدابدهد که  یجواب

در ضمن ! ؟؟یگیم نویهم یبه دختر خودتم برس! یکنیم نیبه همه توه يدار. بابا درست حرف بزن گانهی-

 دهیشما ، زحمتشو کش يبه قدر صدتا شیب یب امرزمیبعد اون خداب. کم نذاشته  يپر تیترب يتو چکسیه

 دیخودش شا.داره  لیدل رهب ذارمیاگه نم.شما سرتره يمطمئنم چه ازدواج کنه و چه بره دانشگاه از همه دخترا

 .مورد بشنوم نیدر ا يزیخوام چ یهم نم گهید. دیدون یاز شما م یلیاما خ! نخواد که بدونه  ایندونه ،

 .رفتیاعصابش رژه م يوآرام زن عمو با عمه اش ، ر يگفتگو يصدا.دستانش را پنهان کرد لرزش

من که فکر نکنم زن و عروس .لوسش کرده  يادیخواند شوهرش بدند؟ خدا به داد برسه آخه آقاجون ز یم-

 .ادیازش در ب یخوب

 م؟یمگه ما نبود. بره موفقه يریتو هر مس يمنم مطمئنم که پر. گانهی یکنیم نیبه مادر و پدرم توه يدار-

 .کجا نیا يشما کجا و لوس کردنا تیخه تربآ.نداشتم نینه بخدا من قصد توه-

سر خورد و  نیزم يرو واریکنج د. بلند شد و به آشپزخانه پناه برد ینتونست تحمل کند به آرام گرید

 .بر شانه اش نشست یب یمهربان ب شهیبعد دست هم یکم.نشست
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 يادیامروز ز. بهت بزنه یحرف ادیکه جرات نداره ز یدون یم. يرو روشن کرد ششیمادر خودت آت ریبه دل نگ-

پزه  يپر ییبپر چند تا چا. رو  نایبابا ول کن ا يا...... وسیبخصوص که قبلشم تو خونه با . يحرصشون داد

 .درما یتا من ببرم بعدم برو اتاقت تا بلکم آروم بش زیاقاجون پسند، بر

 .و بلند شد و دستورات او را اجرا کرد و تا رفتن تمام مهمانها به اتاقش پناه برد ستینگر یب یشناسانه به ب قدر

 ------------- 

مانده هم  یافراد باق. سرگرم کنکور بودند شیها یهمکالس شتریبود ب کینزد انیبه پا دیجد یلیتحص سال

 شانیعقد کرده بودند و شناسنامه ها انهینامزد دارها که مخف. در شرف ازدواج بودند ایو  شانینامزد ها ریدرگ

 گرانیکه د زدندیحرف م شانینامزد رانچنان پر شور از دو یبود تا مدرسه اخراجشان نکند ،گاه دیهمچنان سف

 دایروند تا شوهر پ یکه به دانشگاه م دیشن یاز زبان دوستانش م یکه گاه يبه طور. کردند یم ییهوا زیرا ن

که آنها  یدرش خواندن را خواهند زد و او چقدر دلش به حال لحظات خوب دیق ابندیب یکنند و اگر شوهر خوب

 .سوخت یدانستند م یداشتند و قدر نم

 

کم . بود دهینرس ییکردن خانواده اش به جا یراض يبرا زیمدرسه ن نیمعلم یدرسش همچنان خوب بود و سع

رسما اقدام نکرده  یهنوز کس. شد یم شتریب شیزن عمو يتر و آزارها يقو وسفی يخواستگار يکم زمزمه ها

 .شدیمانع جواب دادن او م نیبود و ا

نبودند که او ادامه  لیکدام ما چیه یآقاجانش بودند ول لیخواستگارانش باب م نیاز ما ب زیخواستگار خوب ن دو

شدند دلهره  یم کیسر دوانده بود و حاال که به سال نو و بهار نزد شیلیهمه را تا فارغ التحص. بدهد لیتحص

 .امتحان داشتند و تمام بهشتیو بعد از آن تا اواخر ارد رفتیمدرسه م نیچرا که تا آخر فرورد. شدیم شتریاش ب

هر چند  ند؟یازدواج برگز يرا برا یکرد و مجبور بود کس یم یبا درس خواندن خداحافظ شهیهم يبرا دیبا یعنی

 .نبود زیازدواج کردن او ن ریوافق دنداشت که زودتر ازدواج کند اما م يآقاجانش اصرار

مدرسه واقعا حق داشت . بهناز کالفه اش کرده بود دیجد يترمش رو به اتمام بود و زمزمه ها انیم امتحانات

 يایکرد از مزا یبهناز بعد از نامزد کردنش دائم در گوش او پچ پچ م. ندیایعقد کرده مدرسه ب ينگذارد دخترها

باز هم با هم هستند اگر بله  نکهیو از ا شیهایاو ، از مهربان نیاز عشق آتش. گفت یازدواج و از برادرش سخن م

 .گفت یسخن ها م شانیرو شیپ ياز برنامه ها. دیرا بگو
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ساده به  یبا نگاه"عاشق منه آخه چرا من؟  گهیبهناز راست م ایچرا جذب من شده ؟ آ "دیپرس یاز خود م بارها

او  هیشب شهیهم یتوان یکه م یبود آنقدر معمول یمعمول یلیآدم خ کی.ندارد  یچندان ییبایکه ز دیفهم یم نهیآ

 شیمعمول يچهره . یو متفاوت رایچشمان گ گداشت و نه رن ينه رنگ پوست فوق العاده ا. یابیرا در اطراف ب

 نیباتریکه ز یچشمان. باز بود تا درشت شتریکه ب ییچشمها. شده بود  نتیفقط با درخشش دو چشم درشت ز

 یپول و ثروت آنچنان. نبود بایگفت پس ز یکه دروغ نم نهیآ. بود يبود چشم گاو دهیکه در موردش شن یفیتوص

 .هم نداشتند 

به . بودند دهید ادشانیز يشدند و اکثرا او را در رفت و آمدها یاو م لیجذب خانواده اص شتریب خواستگارانش

عاشقش باشد در  یکس نکهیاما ا. نشستند یعقب م شیزندگ طیشرا دنیافراد با شن یبعض یعالوه آنکه گاه

اما از بس . کرد یمسخره اش م شهینداشت و هم ییواژه معنا نیدر لغت نامه اش ا.  دیگنج یاش نم لهیمخ

. شده بود يکرد و از بهنام فرار یهم شرم م نهیخودش در آ دنیاز د گریبهناز در گوشش وز وز کرده بود د

بهنام قول داده نه تنها بگذارد درس بخواند بلکه "گفت  یبهناز م. زدیم جیگ یذهنش مشغول شده بود و گاه

 !توانست درس بخواند؟ یاگر م. دادیقلقلکش م لیسام ریاز سا شتریب نیو ا "کندیکمکش هم م

 .پرده رو وصلش کن نیا ایمادر ب-

رفت و  هیچهارپا يپرده را از دستش گرفته و رو. داد  لیاش تحو یب یبه ب ياز افکار درهمش ،باشه ا جیگ

 :را مخاطب قرار داد یب یکرد ب یهمان طور که پرده را وصل م

 .دیشناسیشما دوست من بهناز و خونواده اش را م یب یب -

 رو نشناسه؟ یفرشچ یحاج هیک. وا ؟ مادر حالت خوبه؟ معلومه -

 !یچیه....برا ....برا! ندیخوب يبه نظرت ادما-

 .یزنیو نصفه نصفه م بیعج يحرفا ای یتو هپروت ایمادر؟ از صبح تا حاال  یخوب يپر-

 .مشکوك نگاهش کرد  بعد

 ؟يپر هیخبر-

 کنه؟یم یبرات خونه تکون یمن نباشم ک یب یب گمیم. تموم شد یب یب ای.. یب ؟يخ خبر نه چه خبر-

 .زد يدار یلبخند معن یب یب

 .کنمیم دایرو پ گهید یکی رزنیمنِ پ یتو نباش! نگو نه بچه هیرخب گمیم-

 دوخت يپر نینگاه خندانش را به چشمان غمگ بعد
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 ه؟یبه چ یحاال بشم بگو چ. مادر رهیگیتو رو نم يجا چکسیالبته ه-

 .من برم فردا امتحان آخرمه.  یب یهمه کارات تموم شده ب گهید!  یچیهان؟ ه-

 .دیدستش را کش یب یب

 .کنم یولت نم یتا بشم نگ. نیبش-

 دیشیبا خودش اند. دیاش بگو یب یبه ب يزیبهناز چ يسختش بود در مورد حرفها.اش نشست یب یکنار ب يپر

 .و ساکت نشست ریبغضش را فرو خورد و سر به ز. کاش مادر بود

 .زمیبگو عز ه؟یدرست حدس زدم؟ خبر ؟یکش یشده مادر خجالت م یچ-

-...... 

 !ادیاآلن اقاجونت م االی ه؟یبیعج زیمگه خواستگار داشتن تو چ! مادر  گهیبگو د-

 .گذاشت و چشمان اشک آلود او را با تعجب برانداز کرد يچانه پر ریرا ز دستش

 ؟؟يپر-

 ....يخواستگار...خواست انیب... خوانیم یم....گهیمدام از داداشش م....هیبهناز چند وقت...بهـ-

 .زد یقیلبخند عم یب یب

حجب  يپا ذارمیحاال خجالت تو رو هم م. دختر پلِ مردم رهگذر. قدمشون رو چشم.مادر ستیکه بد ن نیا -

 !يبگو تو چرا چند وخته تو فکر. مادر اتیوح

-..... 

 .انیبشون بگو ب-

 ...آخه...آخه-

 ره؟یگ ششینکنه دلت پ...ای.تا درس دخترمون تموم بشه نیبش میگیم نمیآخه نداره مادر فوقش به ا-

 !نه بخدا....نه-

 .اش با من هیبق.به بهناز بگو مادرش زنگ بزنه خونه.مونه ینم یپس حرف -

 ...اما-

 .نثارش کرد یچپ چپ یب یب

 .پاشو دختر برو سر درس و مخشت-
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تنها . "خواستگارانم ریخواستگار هم مثل سا نیا "دیشیاش داد اند یب یحق را به ب. زد و بلند شد يلبخند يپر

 !!دانست یکاش م يخواستگار بود که ا نیدانست متفاوت بودن ا یان موقع نم که يزیچ

 --------- 

پنج شنبه همان هفته گذاشته شده بود محرم  يبرا ياز آن روز، مادر بهناز تماس گرفت و قرار خواستگار بعد

 يپر. ود آنها بودتر حل شود و حاال ، خانه آماده ور عیموضوع سر نیبودند ا لیبود و هر دو طرف ما کینزد

 .به مهمانخانه انداخت ینگاه

 ان؟ین نایشد ا ینم-

 . زمیپدرته عز.؟یگیم یوا چ-

 .آمد یقبال نم یبرا چ-

 .آمدند مادر یزنونه م تیقبل يچون خواستگارا-

 .توانست تحمل کند یحضور او را نم. انداخت شیبه زن عمو یو نگاه دیکش یپوف

 !امده؟یچرا تنها ن-

 .شد بشینص یب یاز جانب ب يغره ا چشم

 .نداره تیبدون زنش خوب-

 .زنگ بلند شد و رشته صحبتشان پاره شد يهمزمان صدا دییحرص دندان به هم سا از

 .برو تو آشپزخونه تا صدات کنم-

 .چشم-

 دهینقره صف کش ینیس يتو یب یب کیو کمر بار یمیقد ياستکانها. ستادیا یمیرفت و کنار سماور قد داخل

 .امدند یم رونیاستکانها فقط در موارد خاص ب نیا. را به رخ بکشند شیزیبودند تا عز

فقط بهداد برادر . شدند یخانواده بهناز همه مرتب و آراسته پشت سر هم وارد م. دیکش یآمد و سرک شیپ یقدم

. خجل به سرعت سرش را داخل برد. کرد دیتا به خود بجنبد چشمان خندان بهنام نگاهش را ص. کوچکتر نبود

 "ام دهیمن خواستگار ند ای! ه؟یچه تحفه ا کنهیخودش فکر م شیحاال پ"

مادر و خواهر پسر  یقبل يها يدر تمام خواستگار. بود دهیاو در واقع خواستگار ند. دیآرام به خودش خند بعد

بود که پسر در  نیدر آن زمان رسم بر ا. زدند یمآوردند و از جانب پسر حرف  یبردند و م یم غامیآمده بودند و پ

 ...مهربران و يبرا.  یشد و پدر و بزرگترها در جلسات اصل یحاضر م يجلسات بعد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *الف*  – یزندگ يبلندا

wWw.98iA.Com ١٨ 

 !!!بود یکال سنت شکن يخواستگار نیا

گفتند از عروس  یحتما م یکه روز عروس ییاز آن دست دامادها. فکر کرد بهنام واقعا تحفه است گریطرف د از

 یکه هر بار به طور اتفاق يطور. داشت  ییرایو نگاه مردانه و گ بایز يقد و قامت بلند و چشم و ابرو. تسرتر اس

 یاز نظر ثروت هم ،حاج. دیگرد یم ختهشد، تمام صورتش از شرم نگاه او برافرو یبا او چشم در چشم م

 نیشد که چرا ا ریباز هم ذهنش درگ. اتیبازار فرش بود و پدر او کارمند ساده اداره مال نیاز معتبر یکی یفرشچ

 واقعا بهنام عاشق او شده بود؟ ایاو گذاشته است؟ ا يپسر دست رو نیخانواده و مهمتر از آن ا

 .دیقدم عقب پر کیشانه اش نشست و  يرو یدست

 ياریب ییصدات کردن چا. ادهیواقعا از سرت ز! يخواستگارت هوشت رو برده؟ حقم دار.ستیحواست ن ییکجا-

 .نجایمادرت فرستادن ا يمنو جا. يدیننش

 .خشم قرمز شد از

 .کفم نداشته باشه. ینیتو س زهینر تییبپا چا.  رهیآبرومون م ایزود ب-

!! مادرم؟ عمرا يجا"دیشیبا خود اند. کرد دیلرزش را تجد نیا شیموقع زن عمو یو حضور ب دیلرز یم دستانش

 ییچا اطیگفت و با احت یبسم الله شیبا خروج زن عمو "کنه؟یو بردم که متلک بارم م ختمیر ییبد چا یمن ک

دو سالن بزرگ ،که در واقع دو اتاق  مانساز به رسم آن ز یمیخانه قد. و به سمت مهمانخانه به راه افتاد ختیر

 يگریشد و د یساده در آن برگذار م يها یها و مهمان یخانه بود و دور هم منینش یکیبود، داشت که  عیوس

با مخده و  منیمانند نش زیسالن ن نیا.شد یخاص در آن باز م يها یمهمان يانه بود که فقط برامهمانخ

 .بایو ز یدوز بودند و مالفه ها اطلس يکه روکشها همه ترمه و زر فاوتت نیبا ا.بلند پر شده بود  يتشکها

پدرش جلو آمد و . کرد افتیدر یکرد که از جانب پدر بهناز پاسخ گرم یسالم.وارد مهمانخانه شد  یآرام به

 يدیببخش. ها قد خم وراست کند بهیغر يچه خوب بود که در آن خانه رسم نبود دختر جلو. را گرفت ینیس

 .کنار او جا گرفت یب یگفت و به اشاره ب

، دستانش  یب یدست ب. کرد قیبه او تزر يندیکه حس ناخوشا ینگاه. او گذراند ياز سر تا پا یبهنام نگاه مادر

 یفرشچ یدرست در صدر مجلس آقاجانش به همراه حاج. اتاق را از نظر گذراند  عیسر یلیخ. قاب گرفت را

 .به آنجا نداشت يادیز دیددر کنارش  یب یکه نشسته بود و حضور ب ییجا لینشسته بودند، که به دل

و خودش قرار  یب یر او بکنا. رس نگاه او بود ریپدرش بود که خارج از ت يآنطرف تر ، کنار آقاجانش ، جا یکم

او قرار گرفته  يبهنام و بهناز و در کنار بهناز مادرش و زن عمو یفرشچ یو در کنار حاج شیروبرو. گرفته بودند
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 یتصور را در فرد به وجود م نیبود و نحوه نشستن آنها ا یرسم اریها بس یفرشچ دنینحوه لباس پوش. بودند

تعارف شده  ییچا گریحاال د. ستندین ی، راض نیزم يرو یبه عبارت ایتشکچه ها  يآورد که چندان از نشستن رو

 .گرفته بود يو پدرش کنار آقاجان جا

 .سکوت را شکست یفرشچ یحاج يصدا

 25بهنام پسر ارشد منه . بهنام حرف بزنم تا خوب فکراشو بکنه تیدونم در حضور دختر گلم از وضع یبهتر م-

هنوز . کنهیتو حجره من کار م نجایو االن سه ماه خارکه و سه ماه ا دمیخر شویربازس هیمیسالشه مهندس پتروش

تا با عروسش  میرو براش درست کرد نهخو يطبقه باال. کنه یم یما زندگ شیخونه اش کامل نشده پس فعال پ

وقت تنها به صالحه ، بخصوص که بعد از ازدواج خانمش، چند وقت به چند  نیا. رو شروع کنند یاونجا زندگ

 .تنها بمونه ستیو صالح ن شهیم

 !!چه شود با مادر بهنام؟! مستقل شدن را از ذهنت دور کن الیمعنا بود که خ نیبه ا یفرشچ یحاج يغرا نطق

. دیدیخودتون آوازه من و پسرام رو شن. مثل بقال و ماستش شهیبگم م یاز نظر اخالق هم من االن هر چ -

 دمینظر روسف نیپسر از ا نیالحمداهللا که ا. و زن و بچه  یاهل زندگ میو نماز و روزه ا نیشکر خدا اهل د

 میمادرش به نظرش احترام گذاشت نوم نمیخواد برا هم یم یلیدونم خاطر دخترتون رو خ یم گهیاز طرف د.کرده

 دهیو پسند دهیه اش دچون از نظر ما عروس و خونواد.  میمرسوم با خودش اومد هیکردن مراحل اول یو بدون ط

 .باشه نیکه نظر شما هم هم شاالیا. شده اند

بار آقاجانش رشته  نیا یفرشچ یبعد از حاج. شد شتریب یب یبه صورت او هجوم آورد و فشار دستان ب خون

 .سخن را به دست گرفت و ذهن نا آرامش را مشوش تر کرد

 مینیبیچون م دیحتما اطالع دار يپر تیاز وضع. بدم حاتیتوض يسر کیاول کار  نیدونم منم هم یالزم م -

 !يخواستگار دیاومد نجایو ا دیتماس گرفت نجایخونه پدرش با ا يکه به جا

کار  نیکه همسرش انداخت موافق بود و از ا يبا تکه ا زیانگار او ن.ظاهر شد یب یلبان ب يرو یکج لبخند

 .نداشت یها دل خوش یفرشچ

اما ما از همون اول . ، چون عرب بود، اسمش رو حورا گذاشت  يپر امرزیمادر خداب.  دیدونب شتریب دیبا.... اما -

من و  شیهشت ساله، پ يدخترم پر. حوراست و راحت ترم هست ی، که همون فارس يپر میبهش گفت

 .شیسالگ 10از  یعنیکنه  یم یمادربزرگش زندگ
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، حسام و  يپدر پر میگرفت میباشه ، تصم يپر ي، که عمو نیاز طالق مادر و پدرش و شهادت پسرم ،حس بعد

. ما شیاومد پ يپر لیاز دال يکسریچند سال بعد از ازدواج اونا به . با هم ازدواج کنند امرزیخداب نیزن حس

هم  یلیتا پدر و مادر داره و خ دو يحاال پر. اون خونه بود يتو وسفیهم به خاطر حضور پسر عموش  شتریب

 .زهیعز

 ندیآمدن اسم طالق نگاه مادر بهنام ناخوشا انیبا به م. شد یمدام گرم و سرد م یب یدست ب انی، در م انشدست

 یم ریبه گناه نکرده تحق دیبا یتا ک. انداخت نییسرش را پا. دیدزد یتر شد و بهناز به وضوح نگاهش را از او م

فقط گفته بود مادرش فوت کرده و پدرش .  ودبه بهناز ،موضوع طالق مادر و پدرش را نگفته ب چگاهیشد؟ ه

از پدرش در  ییپس از جدا کسالیمادرش . که البته دروغ نبود  ش،یازدواج مجدد داشته ، ان هم با زن عمو

از عنوان کردن طالق واهمه  شهیهم. ازدواج کرده بود شیآبادان فوت شده بود و پدرش همان سال با زن عمو

 .بود انشیدلسوزانه اطراف ایصمانه و خ ينگاهها لیداشت آن هم به دل

و  ومدهیبد بار ن لیمسا نیرو هم اضافه کنم ، دختر من با وجود همه ا نیا. رو بگم لیمسا نیمن بود ا فهیوظ-

و  ریسربه ز.  ستیو قرو فر هم ن یالک يو به پاشا زیدخترم قانعه و اهل بر. سرش قسم بخورم يمن حاضرم رو

 نیاز ا شتریب. میهمه جوره هواشو دار اپس م. ادیتا طاقتش طاق نشه به حرف نمدونم که  یم نمیو ا نهیمت

که قدم  دیدیوصف حال من و خونوداه م رو حتما شن. بقال و ماستش تیحکا شهیم یکنم به قول حاج فیتعر

 .من گفتن بود فهیاما بازم وظ دیو اومد دیرنجه کرد

نگاهش در نگاه بهناز که !! کردند یم یهم رجز خوان يانگار دو مرد برا. آقاجانش سر بلند کرد فیاز تعر سرفراز

 مهم بود؟ نقدریندانستن موضوع طالق پدر و مادرش ا یعنی. داشت قفل شد  يرنگ دلخور

 گهیر ددخت هیمن  يکه اگه افتخار بده و بشه عروس ما، انگار یدونیخودتم م. یحاج زهینوه شما همه جوره عز-

اگه  دیمطمئن باش. کمتر از گل به دخترم بگه کنهیجا م یب شیعشق و عاشق يبهنام هم با همه ادعا. کردم دایپ

 .کنهیم دایسه تا پدر و مادر پ گهیعروس خانم قبول کنه د

هر دو  یفرشچ یو مادر بهنام افتاد که بعد از حرف آخر حاج شینگاهش به صورت زن عمو یصورت اتفاق به

گفت مادر  یدر دلش م يزیچ کیبود ، اما مادر بهنام؟؟  یعیطب شیحرکت زن عمو. د و کج و کوله شدکش آم

. دور دستانش حلقه شد  رمحکم ت یب یب يدستها. نفسش را باصدا فوت کرد. ستیازدواج ن نیبهنام موافق ا

 .نا آرام بود زیانگار او ن



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *الف*  – یزندگ يبلندا

wWw.98iA.Com ٢١ 

خواد اگه اجازه  یپسر منم م نیحاال ا. روزا رسم شده دختر و پسر برن با هم حرف بزنند نیا یحاج یدون یم-

 ؟یرخصت حاج! بره با دختر گلمون دو کلوم حرف حساب بزنه  دیبد

او هر چه خانواده  يدانست که در مجلس خواستگار یم يپر. بهناز واضحا از تعجب گرد شده بود يها چشم

تواند  یاست و دختر نم حیکارها قب نیاجازه صادر نشده بود و پدرش گفته بود ا نیداماد اصرار کرده بودند ا

مطمئن بود که او از  يتوانند صحبت کنند و االن پر یپدرها و مادرها بهتر م. بدهد صیحرف درست را تشخ

بر چهره اش  یجواب آقاجان اخم. است یشده و هم عصبان یهمه تفاوت و رنگ عوض کردن، هم حرص نیا

 .شاندن

 .پدرش بگه یاما هر چ ادیکار خوشم نم نیاز ا ادیهرچند من ز. دارشه اریدختر پسر منه و اخت نیپدر ا-

 .دیبه سمت پدرش چرخ نگاهها

خواد با حرفاش احساسات دختر  یاگه نم. داشته باشه تونهیبا دختر من م یپسر شما چه حرف خاص دنمیمن نم-

 .میجا و در حضور بزرگترا حرفش رو بزنه ما هم بشنو نی، بهتره هم رهیبگ يمنو به باز

اتاق دور سرش  کردیحس م. در هم رفت یفرشچ یآقاجان و حاج يگفت و اخمها یلب ال اله اال اله ریز یب یب

بود که  دهیبعدها شن. و تهمت زدنش بود هودهیب یتراش لی، نه گفته بود بهتر از دل مایاگر پدرش مستق. چرخد یم

 !حرف پدرش کبود شده بود دنیهنام با شنرنگ چهره ب

 .حرفاتو بگو بابا-

گرم و  يبعد صدا یو کم. اتاق را شکسته بود يبود که سکوت آزاردهنده  یفرشچ یحاج یعصب يصدا نیا

 :دیچیبهنام در اتاق پ يرایگ

دختر مورد عالقه ام قبل از  اتیو روح ارهایمن فقط دوست داشتم از مع. نداشتم یحرمت یقصد ب دیببخش-

 .بعد از عقد يبرا ذارمشیازدواج با خبر بشم که م

 "جواب مثبت داده بود ؟ یعقد؟ ک"بر پشتش نشست يسرد عرق

 ؟يندار یدخترم تو صحبت-

در مواقع پر استرس  شهیرا کرد تا مثل هم شیتمام سع. حاال وقتش بود . با او بود یصحبت حاج يبار رو نیا

 .شوددچار لکنت ن

 .کنکور بدم یعنیدر س بخونم ..خوام  یفقط من م..نه-
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خواست  یدلش م!! تر از پدرش بود و حرفش به مراتب زشت تر يانگار ضربه او کار. را سکوت فرا گرفت  اتاق

بار سکوت اتاق به  نیا. توانست تک تک چهره ها را کاوش کند تا احساس آنها را بفهمد ی، م شهیمثل هم

 .بهنام گوش نواز بر گوشش نشست و او را تا عرش باال برد يصدا. ته شدپسر شکس لهیوس

 .کنم یخودم هم کمکتون م. ندارم یمن حرف-

طور کبود  نیو هم دینگاه بهناز را د تیسرش را بلند کرد و برق رضا اطیبا احت دیرها شده را شن ينفسها يصدا

 یآقاجان و پدرش را نم افهیق. شد یم دهید زیدر چهره پدر بهنام ن یتینارضا. را شیشدن مادر بهنام و زن عمو

 .اندازدیب ریبود که موجب شد با خجالت دوباره سر به ز دهیپاش شیبه رو يا مهیلبخند نصفه ن زیو بهنام ن دید

عد از حرف ب. را به او داده بود ایحرف بهنام خدا دن نیکرد ، انگار با ا یکه حس م ییوجود تمام مخالفت ها  با

قرار بر آن شد که آن ها آخر هفته بعد، . نزده و مجلس به سرعت جمع شد یحرف خاص گرید یآخر بهنام، کس

 .رندیجواب تماس بگ يبرا

--------------------- 

بر خالف تمام . رندیقرار بود که خانواده بهناز روز بعد تماس گرفته و جواب بگ. افتاده بود  شیخواب یشب ب آن

 یبه نظرش نامعقول م يخواستگار نیرد ا يبرا گرانید يلهایپدرش ،جوابش مثبت بود و دل یانه و حتاهل خ

به او  یپوست ریز یبود ؟ محبت رفتهیپذرا ن یتمام خانواده فرشچ زیپسر همه چ چکسیدانست چرا ه ینم. آمد

و  مونهیگفته بود منتظر جواب مثبتش م یواشکیلحن مهربانش در جلسه آخر که  ادآوردنیکرده بود و از به  دایپ

 .گرفت یخوب او را فرا م یو حس دیتپ یهمه طوره هواشو داره دلش تند تند م

بازکردن خطر او از سر پسرش  يدانست آن هم برا یبا او هم آواشده بود ، که م شیزن عمو انیم نیا فقط

، او  یافع حقوق او نشده بود و حتمرتبه هم مد کی یکه زن پدرش شده بود، حت یوگرنه از وقت. است 

 .دو آقاجانش شده بو یب یو پناه بردن به ب ياز خانه پدر دنشیسبب رم شیوبرخوردها

بسازد ،  ییبخورد و وضو یشبانه بلند شد تا آب یخواب یخسته از ب.  دادیصبح را نشان م 4 وارید يرو ساعت

 نیپاورچ! توانست دلهره و اضطرابش را آرامش بخشد یخدا م دیشا. است کیاذان صبح نزد دانستیچون م

هم نخواست خلوت  دارند،بازیب واش هر د یب یدانست آقاجان و ب یبا انکه م. آمد رونیاز در اتاق ب نیپاورچ

اراده  یرا سست کرد و ب شینام خودش قدمها دنینجواگونه آن ها و شن يصدا یول. شبانه آنها را برهم بزند

 .ستادیگوش ا
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 یخوب يداره اما ،حرفا یظاهر معقول. ومدهیپسره خوشم ن نیاز ا چیه. خاتون چکار کنم میمر گهیدونم د ینم-

. نبودنش جرات ندارن تنها برن تا سر کوچه يتو یخواهر ومادرش حت. هیرتیغ يادیز گنیم. ستیپشت سرش ن

 .لرزونه یدختر داره که چهار ستون بدنمو م نیبه ا یتیاز حاال هم چنان حس مالک

هر .  کنهیم ریلقمه تو گلومون گ نیا. ترسم یاز پسره از مادرش م شتریمن ب. بگم یچ یدونم واال حاج ینم-

 .یشکیه ای نیا ایگه  یسرتق م. رهیگیگم گوش نم یم يپر نیبه ا میچ

 .درس بخونه يواال فکر نکنم بذاره پر. پسره داده  نیفقط به خاطر قول درس خوندنه که ا-

بره  يذاریچرا نم!!  یشناسیدخترت رو که خودت خوب م! هالك درسه  يپر یدون یتو که م یجخب حا-

 ؟یکن یدانشگاه ؟ چرا بدبختش م

 یم یدون یخودتم خوب م ؟یگ یم یاون وقت تو چ نهیخوام خار کف پاش بش یزن؟؟ من نم هیچه حرف نیا-

که پس فردا بشنوم ، دخترمو . بخرم يعمر گور به گور هیتونم  یمن نم. خوام امانتو بسپارم دست صاحابش

بچه به عالقه اش برسه  نیاتا  ومدیکرد و جلو م یاگه خود نامردش همت م. فرستادن دانشگاه ال شد و بل شد

 .که هست نهیهم ادیاما اگه ن يزیچ هی

و  يپدر یرو از درد ب وسفیخواستم ثواب کنم و  یم. بذاره شیذاره پا پ یزنشه که نم نیدونم ا یم هرچند

 گهیحداقل شوهر کنه د!! پدر یمادر شد و هم ب یهم ب ينجات بدم کباب شدم و پر يمادر یرو از ب يپر

اگه پسر . بار کمر خم کردم نیا ریبه خدا هشت ساله ز. شمینم اهیرو س ایو اون دن ستین ریکارش به کار من گ

 !!ترسم از روز پرسش یاما بخدا م يزیچ هیبود 

که  يبود؟ منتظر پدر نیآقاجانش ا لیآقاجانش بود؟ دل يشانه ها يرو يبار. سر خورد واریخم کرد و کنار د قد

بهنام  گریداده بود؟ غم عالم بر جانش نشست د حیاو ترج يرا به پدر وسفی یهشت سال بود نقش پدرخواندگ

 یم. بردارد نشیزتریعز يها نهشااز  ياو بار لهیخواست تا به وس یم. خواست  یدرس خواندن نم يرا برا

 !پدربزرگش يبر شانه ها يپدرش باشد و نه بار یزندگ بگریخواست برود تا نه تخر

آب از آتش دلش  يبرداشت تا بلکه خنکا زیخ ییراسخ بلند شد و به درون دستشو یاشکبار و عزم یچشمان با

چه خوب که بهنام . کرد یمالمت نم لشیصوقت پدربزرگش را بابت اجازه ندادن به ادامه تح چیه گرید. بکاهد 

عاشق و  يمرد. نجات دهد شیمهانگهبان بر سر راهش ظاهر شده بود تا او را از شر تمام غ يچون فرشته ا

اما . گشت ینم زین عاریو ب کاریبود و ب دهیسر نکش یرتیغ یاز جوانها آب ب یکه برخالف بعض رتیمهربان و با غ

 !دیافسوس که آن شب به همه حرفها توجه کرد ه بود جز آنچه که با
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 ---------- 

پدر و پدربزرگش جوابش  يبا وجود مخالفتها. رو به آن رو شده بود نیآرامش در عرض چند روز از ا یزندگ

ازدواج  نیا همسرش با يدر اثر حرفها هیاول يرغم مخالفت ها یعل زیتا آنکه پدرش ن. همچنان مثبت بود

 .موافقت کرد

در  یخوب یبود و تنها با او اتمام حجت کرده بود که، زندگ دهیکنار کش لشیرو آقاجانش بر خالف م نیا از

آن روزها حس . آنها کوتاه آمده بود میکاسه داغ تر از آش نشده و در برابر تصم یبه قول. انتظارش نخواهد بود

 ریعدو شود سبب خ یبه عبارت.شده  امبا او به نفعش تم شیزن عمو یرسم ریغ یدشمن ایدن يجا کیکرد  یم

 .....اما 

جواب مثبتش را داده  یاز وقت. نوروز تمام شده بود و او به مدرسه بازگشته بود التیبود که تعط يهفته ا کی

بهنام که به  يحرفها دنیکرده است ، اما با شن انتیکرد به اهداف بلندش خ یداشت حس م يبود حس بد

بهناز ، زودتر از او از مدرسه  دیع زبعد ا. شد یدلگرم م یکم دیکش یرا م کشیبهانه بردن بهناز ، دم مدرسه کش

 یبعد خودش را به خانه م. ندیآمد تا او را بب یگشت و بهنام فقط م یشد و با نامزدش به خانه بر م یخارج م

 .شدیآنها م ادیمانع گشت و گذار ز بیرتت نیرساند تا با بهناز وارد خانه شود و به ا

را با نامزدش  شیآخر دوران نامزد يشمرده و روزها متیفرصت کوتاه را غن نیهم از خدا خواسته هم بهناز

کرد که من راه رو دارم  یم یشوخ شهیاو هم.گذاشته بودند  یچرا که قبل از امتحانات ، قرار عروس. خوش بود 

مشخص شود و  زیعقد آنها ن خیسال ، تار انیقرار بود بعد از امتحانات پا. کنم یداداشم و عشقش هموار م يبرا

 ينشان آورده بودند که شامل گوشواره ا شیفقط در مجلس مهر برانش که مصادف با روز سوم نوروز بود برا

قد دوخته تا قبل از ع ستیبا یبود که م دیقواره پارچه چادر سف کیو  یچادر مشک يقواره پارچه  کیو  بایز

 .ودتا بر سر عروس انداخته ش شدیم

بهناز هم که مثل . نبود ندیخوشا شیبرا شانینگاه دوستانش و متلک ها. شد یسالنه از مدرسه خارج م سالنه

به  یعقب نیبوق ماش يصدا. ونددیکه از کمان رها شود مدرسه را ترك کرده بود تا زودتر به نامزدش بپ يریت

 .خود آوردش

 !ت خانم؟حواست کجاس-

زد و به سرعت از  یبهنام جست. ترمز زد شیپا يجلو یهمزمان شوورلت حاج.  دیگفت و عقب کش يدیببخش

 .دیاو قد کش دید يخارج شد و جلو نیماش
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 .بود مزاحمت شده بود یک-

 .بهنام با آن صورت برافروخته شوکه شده بود ، تته پته کنان سالم کرد یکه از حضور ناگهان يپر

 .بوق زد نیبودم بر را هم ریمن تو مس س. نبود  يزیچ چ-

 .نگاه مهربانش را به صورت او دوخت بهنام

 .دیترسوندمت؟ ببخش ؟یخوب..سالم خانم کیعل-

 خو خوبم ممنون-

 ؟يریگ یلکنت م کنهیهول م شهیهم-

اشک در . انداخت ریاز خجالت سرش را ز. کرد تمام خون بدنش به سمت صورتش هجوم آورده است حس

 !!مرگ مادرش بود ادگاریلکنت  نیا. چشمش حلقه زد

 .یشیخوشگل تر م یکشیهرچند خجالت م. لکنتتونم دوست دارم بانو ؟یکش یحاال چرا خجالت م-

 .سرخ شود و لب به دندان بگزد شتریبهنام موجب شد ب قهقهه

 .برم دیشده با رمیمن د...م یفرشچ يآقا دیببخش-

 .همون آقا بهنام میاال تا عقد نکردح. صد بار بهت گفتم بگو بهنام-

 .سخت بود مثل او راحت باشد شیبرا. دیلب گز دوباره

 .سوار شو برسونمت. اون لباتو ينکن کند-

 .کج کرد و به او نگاه کرد  يسر

 .شهیکه نم دیدون یم-

خودتم . رهیمنو بگ يتونه جلو یم یبعد از عقد ک نمیبب! باشه! ارتیخودم بشم صاحب اخت شهیم یاخ ک-

 .لوس نکن دختر عاقبت نداره ها ينطوریا

 .شده عوض شود جادیشود تا جو ا يجد یکرد کم یسع. و ؟آب دهانش را قورت داد ستادیصاف ا تند

 .گهیبا اجازتون من برم د-

 !؟يپر-

 .ستیسرش را باال آورد و به بهنام نگر. زدیو پسوند صدا م شوندیاز مهربران، بهنام او را بدون پ بعد

 ؟یدونیخوامت م یم یلیخ-

 .لبان بهنام کش امد يانداخت و لبخند رو ریسرخ از خجالت سر به ز دوباره
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من . مادرت رو امرزهیخدا ب. برام تک باشه دیپس اسمتم با یآخه تو برا من تک. خواد حورا صدات کنم یدلم م-

که  نمیحورالع. من حورا يبرا یشیمن بهشته پس تو هم م يبا تو برا یچون زندگ. دوست دارم شتریحورا رو ب

 !یهست

از چشمانش  یبود که کس يبار نیاول. احساس کرد نیدلنش یاو به چشمانش لذت میمستق ریاز اشاره غ يپر

 .کرد یم فیتعر

 .برم گهیمن د-

 .مواظب خودتم باش. باشه برو-

 چشم-

بهنام او را تا کوچه  شهیمثل هم .شدیتو هم مراقب خودش باشد اما خجالت مانع م دیخواست به او بگو یم دلش

 .کرد و سپس به سرعت به سمت خانه خودشان حرکت کرد یهمراه یاصل

گاه تجربه  چیکه ه یحس. افتاد یم انیبهنام در جانش به جر دنیبا د نیریش یحس.بود  زانیقلبش نام ضربان

لحن  زین يقبل از خواستگار یحت. گفت  یو با او محترمانه سخن م دیدیفقط او را م شهیبهنام هم. نکرده بود

 یلیعشق او از زبان خواهرش خ دنیبعد از شن يبود که پر نیهم يبرا دیبود و شا نیدلنش شهیکالم او هم

 .رفتیآن را پذ یشوکه نشد و بعد از مدت کوتاه

ساس اما باور داشت که اگر اح ندیگو یعشق م یدانست عشق چگونه است و به چه احساس یکه نم هرچند

 شدیکه رفته رفته پررنگ تر م شیاو در زندگ رنگیبخصوص که حضور ب. است  ینیریش زیبهنام عشق باشد چ

 بود نیریو ش ریدلپذ اریبس شیبرا

 ---------- 

. ها و غم ها يشاد. ها و خنده ها هیروزها مدرسه پر بود از گر نیا. شد یم يسپر التشیآخر تحص يروزها

بردند، چرا که بعد از  یاستفاده را م تیبا هم بودن نها يروزها نیبودند و از آخر دهیبه هم چسب یمیدوستان صم

فکر  نیبه ا نانهیاو و بهناز خوشب انیم نیدر ا. کردند  یرا شروع م يدیجد یشدن هر کدام زندگ لیفارغ التحص

. شد یلبانشان پاك نماز  يگل لبخند لحظه ا نیریکردند که تا آخر عمر با هم خواهند ماند و برخالف سا یم

 .عاشقانه و حرارت حضورش  يبهنام بود و نجواها شیروزها نیا گریهمراه د

 .خانه را با صدا باز کرد در

 گلم من اومدم یب یب.  یب یب-
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 دیاز داخل اتاق سرك کش یب یب

 .مونه یبچه ها م نیاونوخت ع شهینگا نگا دختره داره عروس م ؟یکن یچته هوار هوار م. سالمت کو دختر-

 .شد زانیکرد رساند و از گردنش او یلب غر غر م ریکه هنوز ز یب یخودش را به ب یجست با

 .يبخند جون پر. جونم یب یسالم ب-

کارا رو  نینکنه ا ؟ياریاز خودت در م یتازگ هیاداها چ نیبرو کنار ا. سالم جونت رو قسم نده مادر کیعل-

 نهگردو یدو روزه برت م! ا؟یشوهرت بکن يجلو

 .جدا شد یب یسرخوشانه کرد و از ب يا خنده

 .یب یاز خداشم باشه ب-

 .دینثارش کرد و لب به دندان گز یچپ چپ یب یب

 یم میمن که نشون شده بودم تو هفتا سوراخ خودمو قا.خوبه مادر  امیحجب وح کمی. میقد يدخترم دخترا-

دختره بعد از نشون  نیاون وخت ا. کردم یرم ماز مادرمم ش. چشم آقاجان و خان داداشم نباشم يکردم تا جلو

قند تو دلش اب  لویک لویک دارن کنهیندونه فکر م یخنده هر ک یتا بناگوشش باز شده و چنان م ششیشدنش ن

 .کنند یم

 یخب قند تو دلم آب م "دیشیبا خود اند. دیزد و مقنعه اش را از سر کش ياش لبخند یب یب يبه غرغرها يپر

بود که  يبود دو هفته ا شیب یحق با ب. از خودش گرفت و سرخوش وارد اتاقش شد یشگونین "گهیکنند د

سکرآور مصرف کرده  يماده ا يانگار. طانیخنده به لبانش باز گشته بود مثل روزگار گذشته شده بود تخس و ش

 .بود و مست بود

 يها یردند و از سختک یم حتشیو عمه اش نص یب یروزها ب نیهر چه ا.کرد  یم یو جوان يشاد دلش

نداند،  اینه آنکه نخواهد . دروازه يگریگوشش در بود و د کیگفتند  یاش م يهمسر يو نقش ها ندهیآ یزندگ

 یم حیکند، بلکه ترج دارهرا ا يتوانست خانه ا یهم م یسالگ 15کامل بار آورده بود که در  يدختر یب یکه ب

. شد یم ریس ینشست که از زندگ یچنان ترس بر جانش م ندهیاز فکر به آ یچون گاه. شدیاندیداد فعال به آن ن

و قند در دلش  دیچیپ یدر جانش م یذوق. کرد یبهنام و عشق او بود که آرامش م يمواقع فقط وعده ها نطوریا

 .او شده است رخواهبزرگ عاشق و خاط یشد که پسر فرشچ یآب م
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 چیپ يبو. گرفت یتابستان م يچه کوچکشان، کم کم رنگ و بوباغ. ستینگر اطیو به ح ستادیپنجره ا کنار

. برد یفرو م يکرد و او را در افسون آن روز بهار یبود مستش م دهیالدوله که کنار پنجره اتاقش، قد کش نیام

 .شد یم رایآن را پذ شیو او با همه شور جوان زدیلبخند م شیداشت به رو یزندگ

. رفت یم یبود و هوا رو به گرم کینزد بهشتیارد. دیرا به جان کش يخوش بهار يو هوا دیکش یقیعم نفس

. دهد یآن لم م يخنکا يکند و جلو یخواست کولر روشن م یدر خانه خودش هرچقدر م ندهیسال آ دیشیاند

 دیگرما نو یکینزد. خورد فروخنده اش را از فکرش . دارد زین يگرید امیگرما پ نیزد ا بیاز ذهنش نه يگوشه ا

 یترمش شروع م انیبهناز بود و از هفته بعدش امتحانات پا یعروس ندهیهفته آ..داد یامتحاناتش را م یکینزد

 .دیرس یبه اتمام م لشیکه با شروعشان دوران تحص یامتحانات. شد

دوستانش سر  يها طنتیمعلمها و ش يبرا. شدیتنگ م اهیکالس و درس و تخته س يهمان لحظه دلش برا از

 يدلش برا یحت. مسخره شان يها و دعواها یقهر و آشت. لشانیو با دل لیدل یب يده هاخن يبرا. کالس

به . شد یدرس خواندن تنگ م ياز همه دلش برا شتریب یول. شدیمعصومه دختر شر کالسشان هم تنگ م

 یم نبود از غصه دق نشیریش ياگر بهنام مثل خرگوش از کاله جادوگر زمان خارج نشده بود و وعده ها یراست

 .گرفت یکرد و غم باد م

فکر رفتن از آن خانه و دور شدن از  ش،یدلتنگ يمامن روزها. ستیگرفت و به اتاقش نگر اطیرا از ح نگاهش

 .به وجدش اورده بود دشیجد یقبل فکر خانه و زندگ یانگار نه انگار که لحظات. دلش را به درد آورد  شیاهال

 يابر گریآفتاب عشق و لحظه د يبود و سرمست از گرما یآفتاب يمانند آسمان بهار شده بود، لحظه ا روحش

در خودش . برداشت واریرا بست بالشتک محبوبش را از کنار د شیبغض راه گلو. از درد هجر يبا بارش رگبار

 یبر جانش مستول بیعج یغم. ازدواجش زود است يکرد هنوز برا یحس م. جمع شد و بغضش را رها کرد

کاش مادرش بود کاش زنده . بعد صورتش غرق در اشک بود يا هیاشک راه خودش را گشود و ثان نیاول. شد

 روزها را تجربه کرده است؟ نیا زیاو ن ایبود تا بداند آ

 .پارچه ها رو قد بزنم نیکمک بده ا نجایا ایمادر ب يپر-

در قالب . بود دهیند نیاو را غمگ یآن روزها کس.را زدود شیاشکها. افکارش را بر هم زد یب یب يهم صدا باز

آقاجانش و پدرش . در تدارك جهازش بودند شیزن عمو یو عمه و حت یب یبعد از مهربران، ب. فرو رفت شیقبل

تجار بازار شهر شود و  نیاز بزرگتر یکیهر چه که نبود، قرار بود عروس .سنگ تمام گذاشته بودند شیهر دو برا
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آشپزخانه تا مبل و لوازم  لیوسا نیدتریاز جد. بکشد یداشته باشد و بعدها خفت يخواست او کسر ینم یکس

 .شدیم لیتکم شیها هم ،هر روز توسط عمه و زن عمو يکار زهیر. همه و همه سفارش داده شده بود. یچوب

 .یب یاومدم ب-

ترگال و ترمه و  يود از پارچه هااش پر ب یب یاطراف ب. لباس عوض کرد و از اتاق خارج شد عیو سر تند

 يپارچه ها بو شتریب. به صندوقچه اش رو اورده بود یب یب. باف يدوز و زر يزر يپارچه ها. یرنگ يتهایچ

 .داد یم نینفتال

 .و کنار خود نشاند دیشده بود کش شیرو يدست او را که محو جلو یب یب

از . برات کنار گذاشته بودم  نویا. شده ها) مد(روزا مند  نیکه ا ایترمه اصله نه از اون الک نیا نیبب.زمیعز ایب-

 .ياومد ایهمون وخت که دن

 .گذاشت تهایچ يدست رو بعد

. اتیو رو مبل يدوزام برا رو تاقچه ا يزر نیا. هم برا دوماد خوبه مادر ایفاستون نیلباست قشنگه ا يبرا نهایا-

 .شهیبرا کوسن قشنگ م امیگالبتون دوز نیا

 ادآوریکه هر کدام  شیو دوست داشتن زیعز يبودنش از پارچه ها یمیبا همه قد رزنیپ. را فشرد شیوگل بغض

غم لحظات قبل بر .اشک در چشمانش حلقه زد . را گرفت یب یدست ب. گذشت یاو م يهزار خاطره بود برا

گم کرد و با صدا  شیب یسرش را در آغوش مهربان ب. شد و اشک دوباره بر رخسارش راه گشود رهیجانش چ

 .ردیتوانست حرفش را پس بگ یکاش م. خواست هرگز از او جدا شود یدلش نم ستیگر

 یب یب. هر دو در همان حالت ماندند یلحظات. آشنا بود زیدرد با او ن نیا ایگو. داد  یآرام آرام نوازشش م یب یب. 

دانست که چه اضطراب  یم. شناخت یدخترکش را م يها یبغض آشنا بود، تمام سرخوش نیا دنیمنتظر ترک

 .کند یدر پس ان نهفته است به او مهلت داد تا خوب خود را از بغض خال یمیعظ

بدم برات تشک  دیبا میترگال رو با هم قد بزن نیپاشو ا. نداره تینکن مادر خوب هیگر. دخترکم. آروم عروسکم-

 .و لحاف بدوزند

اش ممنون بود که درکش کرده بود و بدون  یب یچقدر از ب. جدا شد که آرامتر شده بود سر بلند کرد و از او يپر

 .گفته و شروع به کمک کرد یچشم. با او همراه شده بود یحرف چیه

 -------- 
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که  يادیز تیمیبه جز صم. بساط جشن ازدواج بهناز بر پا شد. کاظم  یامام موس الدیمحرم روز م افتنی انیپا با

 یخانواده او، در جمع حاضر م ندهیبه عنوان عروس آ دیاو و بهنام ، با یرسم ریغ ينامزد لیبا بهناز داشت، به دل

را  شیبایکه اندام ز یلباس. کرده بود  هیته شیبرا نگر یاسی ریاز ساتن و حر یبا وسواس تمام لباس یب یب. شد

 نیمادرش شفاف بود و با ا با آنکه پوستش سبزه بود اما مانند. دیبخش یبه او م یگرفت و مالحت خاص یقاب م

 .افتی یم یرنگ درخشش خاص

 شیاش هنوز هم آرا یب یب رایز. کند شیآرا يتا قدر افتیرا حالت داد و به اصرار او اجازه  شیاش موها عمه

بود  دهیبودند و شن یهر چند هم سن و ساالن او در حال سنت شکن. دانست یدختران خوب نم يکردن را برا

 یب یسخت ب تیکنند، اما ترب یم الحدارند و اص یبزرگتر و در دانشگاه ها دختران ابرو بر م يدر شهرها یحت

 .آن هم قبل از عقد و ازدواج! کردن ابروها  زیدانست چه رسد به اصالح و تم یم حیاو قب يرا برا شیآرا یحت

خوانده و  ییدعا دنشیبا د یب یو باعث شد که ب دیکش یچشمانش را به رخ م ییبایداخل چشمانش ز سرمه

 .انداخت یبه راه م زیدود اسفند را ن نایقیصدقه کنار بگذارد و اگر عمه اش نبود 

 یم! ؟یشیم یچ یعروس بش.  يچه ماه شد شیذره آرا کیبا  نیبب. چشمم کف پات. قربونت برم عمه جون-

 .دندیهرچند اونا همه سرخ و سف. یسر تر باش لشونیفام يخوام اونجا از دخترا

 نمیاصال واسه هم. دخترم سبزه با نمکه. کدومه دیسرخ وسف.  دندی، سف ربرنجیش نیاوونا همه ع. ا وا مادر -

 گنیم یمگه نشنفت. پسرشون هالك دختر ما شده

 ارزه یم یبگ یهر چ......به سبزه  دیحاال که رس......تومن صدیس دیسرخ و سف.....صد تومن دیسف دیسف

و با خنده  دیاش خنده اش گرفته بود ، صورت آنها را با ذوق بوس یب یفات عمه و بکه از حرفها و تعار يپر

 :گفت

 .بهناز و دختر خاله هاش کجا یآخه من کجا و خوشگل گه؟یبچه اشه د يبلور يسوسکه و دست و پا تیحکا-

 .دهه. به صورت من دیهمش مال داباتیسرخاب سف نیا! نبوس منو مادر-

 .به مادرش کرد یخانم ، با خنده نگاه زهرا

 .عوضش يخوشگل شد زیعز هیچ-

 .چاندیپ یرا در دست گرفت و به آرام يگرفت ، گوش پر یم دیهمانطور که چشم غره مادرش را ند سپس

خوشگل و طناز و تو دل .دلشونم بخواد  یدر ثان! ما به سوسک برده بچه ؟ يسوسکه؟ اصال کجا میحاال ما شد-

 .تو رو داشت تا حاال عروسش کرده بودم یو قشنگ یمن نصف خانم هیواال اگه سم. یانم و با کماالتخ. ییبرو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *الف*  – یزندگ يبلندا

wWw.98iA.Com ٣١ 

هم ، فقط او بود  يوگرنه در خانواده پدر. وعالقه است یعمه اش از سر مهربان يدانست همه حرفها یم يپر

در وجاهت  زین هیسم. بود دهیرنگ پوست او به مادرش کش. گندمگون ایبودند و  دیسف ای نیریکه سبزه بود و سا

 !کرد یم یگرم ارعمه فقط باز. سرتر بود و خواستگار کم نداشت لیاز تمام دختران فام

و آقاجانش  یب یبعد ، ب یقرار بود ساعت. شد یعروس یپدرش راه نیاش با ماش یب یشب ، به اصرار ب آن

 ینشسته بودند و در گوش هم پچ پچ م نیمرتب و آراسته در ماش سرایو  اسری. خودشان را به آن ها برسانند

. به راه افتاد نیگرفته و ماش يجلو جا درپدر و مادر خوانده اش . کردند که، با نشستن او در کنارشان آرام گرفتند

 .ستادیاز حرکت ا نیبعد ماش قهینبود و ده دق ادیفاصله خانه آقاجانش با خانه بهناز ز

و زن ها  اطیرا پوش زده بودند و مردها داخل ح اطیح. در آن برگزار شود یبزرگ بود که ، عروس يبه قدر خانه

ساز و  يصدا. شدیها در خانه برگزار م یعروس شتریدر آن اطراف هنوز هم ، ب. قرار داشتند یداخل ساختمان اصل

و منقل اسفند  دیا کل کشاز ناکج یکس دکه زن ها بودن یبا ورودش به داخل سالن. دیرس یآواز به گوش م

 .گانش قرار گرفت دهید يجلو

 .دست مرتب هی ندهیبه افتخار عروس آ-

از  سیخ.سوت و هلهله و دست بلند شد  يو پشت سر آن صدا دیچیبهنام بود که در سالن پ يزن عمو يصدا

 .دوخت نیبه زم دهیعرق و سرخ از خجالت د

 .نهاد ینیدور سرش چرخاند و در س یبهنام پول مادر

 ؟يومدین رید کمی یول. عروس يخوش اومد-

 سرایحرفها در حضور مادرخوانده اش و  نیبخصوص که ا. فرو برود  نیزم يخواست تو یدلش م یناراحت از

 .دیبود به دادش رس زیکه خاله بهنام ن) خانم هیعط(بهنام  يگفته شده بود زن عمو

 !؟ ياریدر ب يباز مادرشوهر نمینب. اوا خواهر خب ناز داره هنوز -

 .نازك کرد و با خنده رو به جمع گفت شیبرا یمادر بهنام پشت چشم. خنده جمع که بلند شد يصدا

 .همه است زیبهنام عز زیعز. کنم شیتا به همه معرف ادیدوست داشتم زودتر ب ینه آبج-

کردند به اجبار همراه نرگس خانم مادر بهنام شد و به همه  یاز آنکه همراهانش با همه سالم واحوال پرس بعد

 یم کیخوش به اوتبر يافراد با رو شتریب. بود دهیاز آن ها را در شب مهربران د یفقط تعدا کم. شد یمعرف

 .کردند یپرتاب م شبه سمت یکیپشت چشم نازك کرده و با اکراه تبر زین يگفتند و عده ا
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چقدر در .دورتر از خواهر و مادر خوانده اش در کنار خاله بزرگ بهنام ، نشانده شد ییاز معارفه باز هم جا خسته

لباسش ، صحبت کردنش همه و . اگر آن آشنا مادر خوانده اش بود یحت. خواست  یدلش آشنا م بیآن جمع غر

واهرات که با چشم برق لباس و ج ژهیداد به و یبودن زجرش م نیذره ب ریز نیبود و ا یهمه در حال بررس

هر چه . متفاوت بود زیآنها ن يپوشش ظاهر. کرد  یو تفاوت خود را با آن ها حس م دید یخانواده بهنام را م

همه باز و آزاد  نجایبه پوشش مناسب بودند ، ا دیها با وجود زنانه بودن مجلس مق یخانواده خودش، در عروس

 .خود داشتند يو نشان دادن برتر یخر فروشدر ف یدوخته شده و همه سع زلباس ها طبق مد رو. گشتند یم

. بر سر وارد شد دیسف ریاز حر يبهناز ،چادر. کف و هلهله و سوت نشان از ورود عروس و داماد داشت يصدا

 ییبایز. کف و هلهله چادر از سر عروس گرفت انیداماد در م. به سمت عروس گام برداشت نیریهمگام با سا

چشمان داماد . ساخته بود بس فتان يدموجو یشیاز مواد آرا یاو با معجون یذات يطناز. بهناز چشم نواز شده بود

 .دیچرخ یبا شوق در صورت عروسش م

 .بهناز عرق بر تنش نشاند يکنار گوش خاله صفورا یزن يصدا

 .کشه یم یداماد تا شب چ چارهیب! شده عروسک؟  ییچ-

 .ادامه دهد یرلبیو ز ندیاو موجب شد ، زن لب برچ شدن دیو سرخ و سف شیخنده خاله صفورا و اشاره ها يصدا

 .ارهیب یشانس نیاما فکر نکنم بهنام همچ-

لبخند بر . سرش را چرخاند و نگاهش در نگاه بهناز قفل شد. دلش شد چشیخنده خاله صفورا ، موجب پ يصدا

 ییصدا. دیر آغوش کشاو را د مانهیبه جلو برداشت و صم یسفت تر کرد و گام یچادرش را کم. لبانشان نشست

 :زد بینه

 .باش ششیمواظب آرا-

 "!ییچه حال آشنا " دیشیاند. هیچشمان بهناز ، هم خنده داشت و هم گر. دیکش کنار

اش را فشرد در  نهیبغض س. از او جدا نبود يمادرش لحظه ا.  دیدرخش یجمع ، چون ستاره م انیدر م عروس

ساعت داماد ، خانه عروس را ترك کرد تا آخر شب، با خانواده اش  کیبعد از !! او مادرش نبود یشب عروس

به !! پر از شرم شیمایو س رسچشمان داماد پر از شوق بود و دل عروس پر از ت. بردن عروسش بازگردد يبرا

باخت و  یزن م!! ؟!شراکت برنده بود؟ چرا شوقش از آن مرد بود و شرمش از آن زن نیدر ا یچه کس یراست

 !بود زاریب زهایچقدر از تفاوتها و تما. لرزه بر اندامش نشست!!! ردب یمرد م
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. آمد و همه رقص کنان گردش را گرفتند لیدخترکان فام انینگذشت که به اصرار جمع ، عروس به م يزیچ

 .ستادیکنارش ا هیخاله عط

مواظب !!! ستایخوب ن یعروس خجالت!! کاله سر پسرمون نرفته باشه؟! يدار يچه هنر نمیبرو دختر وسط بب ایب-

 .دهینرگس قورتت م یآبج ينطوریباش که ا

بهناز با خنده دستانش را گرد او حلقه کرد و با هم مثل . و وسط برد دیبه او زد و دست سردش را کش یچشمک

 .دندیو رقص دندیچرخ میدوران قد

بخصوص که از . دها گذشت و لحظه به لحظه ترس و اضطرابش افزون ش یها و شوخ هیکنا انیدر م شب

 یرقصد؟؟ بعد از رقص به ب یمهابا م یاست و چطور عروسش ب ریسختگ یلیبهنام خ دیشن یگوشه و کنار م

 .نخورد انتک شیطعنه ها تا آخر مجلس ، از جا دنیبود پناه برد و با وجود شن دهیکه تازه رس شیب

طبق رسم خانواده عروس و داماد !! وس کشانعر. دندیاز صرف شام ، خانواده داماد با ساز و دهل از راه رس بعد

 شدند یم دیمادر عروس و داماد سرخ و سف انیم نیخواندند و ا یم) 1( يهم کُر يبرا

 که دوماد قشنگتره دیبه عروستون نناز... سر در بلندتره سردره در بلندتره -

 که عروس قشنگتره دیبه دومادتون نناز...سر در قشنگتره سر در در قشنگ تره -

 و بسوز نیمادر عروس بش-

 رو فشفشه بذار عروس خوشش باشه نیبش)  2(خارسو -

 میدخترتونو برد میاورد رینون و پن-

 بهتون میدیدختر نم تونیارزون رینونو پن-

 .....و

. خانه دامادش کردند  یو خانواده بهناز او را به داماد سپردند و راه یحاج فرشچ ياشک و دعا انیدر م باالخره

 تیجمع یبهنام از شلوغ انیم نیدر ا. رفتند یبر طبق رسوم مادر و پدر عروس تا خانه داماد به بدرقه دختر نم

. پر از شور کرده بود شیرا برا یبود و زندگ بودهکه قلبش را ر يدختر. ستینگر یاو را م ریاستفاده کرده و س

 دایدخترانه شد حیمل شیاما باز هم با آن ارا دیکوش یظ حجابش مدر حف دای، با آنکه شد شیاهایعروس رو

قرار گرفت  تیاو و جمع نیخود را به او رساند و نا محسوس ب یبه آرام. دیدرخش یعوض شده و در چشمان او م

 .کرد یبود اخم ستادهیکه در کنارش ا یب یب. د او را بستید ریمس کهیبه طور. 

 سالم آقا بهنام-
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 .دمتونیند دیسالم حاج خانم ببخش يوا يا-

 .دیبود اریبله ملتفت بودم تو بحر -

 انداخت ریسر به ز بهنام

 .دیینفرما يچوب کار-

 .میکنه و ما رفع زحمت کن یباشه حاال برو کنار تا دخترم با دوستش خدافظ-

عالوه بر پدرش و در آن جمع . به جمع اطراف بهناز انداخت ینگاه. در هم فرو رفت یبهنام به آن ياخمها

 .حضور داشتند زیخودش و دامادشان و برادرها و پدر او ن يو عمو ییبرادرش دا

 !پر نامحرمه نجایحاج خانم ا شهینم-

 نجایپس ما ا. خودش مواظب هست  ماًید.ارشهیهنوز پدرش صاحب اخت ياوال پر!! برو کنار پسر.. ال اله اال ا-

 .يبرو بچه خودتم هنوز بهش محرم نشد ماًیس. میچکاره ا

 .بهنام در هم گره خورد يمشتها

 !!اما ناموسمه ستمیمحرمش ن-

 .بهناز متوجه بحث آنها شد و جلو آمد هیکه خاله عط دیبگو يزیبود خواست چ دهیبه جوش رس بایکه تقر یب یب

جون  يپدر و پدربزرگ پر. نداره تیبرو کنار شر درست نکن خوب ایب... شده خاله باز؟ تا بود بهناز حاال یچ-

 .برو کنار خاله جان. منتظرند

تا راحت با  دیبهناز را کنار کش. بهنام عبور داد و به سمت بهناز رفت  يو از جلو دیرا کش يدست پر هیعط خاله

رو اشکبار درآغوش بهناز ف ینگاه به خون نشسته بهنام با با چشمان ریبه سرعت ز يپر. کند یدوستش خداحافظ

با مادر  یکنار در در حال خداحافظ سرای و گانهی. اش بازگشت یب یکرد و به سمت ب یرفت و با او خداحافظ

و بر  دیعبور از کنار بهنام زهر کالم بهنام بر جانش پاش نیخود را به آن ها رساند اما در ح یب یب. بهناز بودند 

 .خرمن جانش زد

 .غهیت ریکه دستم ز فیح. حاج خانم شهینوبت منم م-

رساند و در  يخود را به پر یب یبهنام در غفلت ب. از نگاه او به لرزه افتاد ياز کالم او و دل پر یب یب تن

 .گوشش نجوا کرد

 یخوشگل نیاما حواست باشه ا زکمیعز يخوشگل شد یلیخ! عروسک يکرد يدلبر یامشب تا تونست دمیشن-

 .ینگاه دهیفقط مال منه نه هر در
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 .در هم رفت ونگاهش در نگاه بهنام قفل شد يپر يهااخم

 .یفرشچ يداشته باشه آقا یدر ضمن فکر نکنم حجابم مشکل!! ؟؟یک يبرا يفقط زنونه بود دلبر نجایا-

 .شد دهییبهنام از خشم بر هم سا يدندانها

فقط سرتو . نشده  یعصباندوباره  تیب یبرو تا ب. خودتو ناراحت نکن. رو گفتم بانو شایآرا نیا. دونم خانم  یم-

 .قشنگم یتو چشم يادیز. بنداز  ریز

انداخت و با  ریسر به ز. نه از عشق که از ترس خشم چشمان بهنام. آغاز کرد  يضرب آهنگ تند يپر قلب

 یجمله چرخ م کیکه در ذهنش  یدر حال. و پدرش از خانه خارج شد یب یسرعت از بهنام دور شد و به همراه ب

از او  رادیکرد که ا دییبارها خودش را تا اماقوام بهن افهیو با به خاطر آوردن ق "بد بود؟ نقدریا شمیآرا یعنی":خورد

بعد  یلخت.گرفت ینم رادیگاه از او ا چیبود از بهنام بود، ه دتریمق اریچرا که آقاجانش که بس.  ستینبوده و ن

در شب  ششیسپس با تصور آرا ". نهیبب نطوریا یسخواد منو ک یدلش نم نهیاما بهنام عاشقمه برا هم".دیشیاند

 .شد یم شتریدوانده بود و لحظه به لحظه ب شهیموهوم در جانش ر یترس. دیبر خود لرز بهنامو واکنش  یعروس

 .و او را متوجه خودش کرد دیدستش را کش یب یب

 .خودمون نیتو ماش ایب. يخواد با بابات بر ینم-

. آقاجانش شد نیتکان داد و سوار ماش گانهی يبرا يکرد و سر یخداحافظ سرایو  اسریبا پدرش و  یآرام به

 :اش منفجر شده باشد بدون توجه به حضور او به صدا در آمد یب یکه روشن شد انگار ب نیماش

 !به هم بخوره دیبا ينامزد نیا-

 :دیچرخ یب یآقاجان به سرعت سمت ب سر

 .خونه میبذار برس.  ستیحرفا ن نیحاال هم وقت ا. حرفو نزن نیهرگز ا گهید!! زن؟ یگیم یچ-

 يپر. بود دنیبه وضوح در حال لرز یب یب. به سرعت از آنجا دور شد نیگفت و ماش یال اله اال اله سپس

 نیزد و در ماش یخانه ،جست اطیبه ح نیبه محض ورود ماش. شناخت یم یاو را در موقع ناراحت قیعم ينفسها

 یدلش م یاز طرف "شه؟یم یچ یعنی"اشک در چشمانش حلقه زده بود. دیرا گشود و به داخل ساختمان دو

 .دینام یکه آن را عالقه م. بود افتهیخاص به بهنام  یحس گریبه هم بخورد و از طرف د يخواست نامزد

بلند  يآمده بود ،که صدا شیآن سال ها کمتر پ یدر ط. و آقاجانش لرز بر جانش نشاند یب یبحث بلند ب يصدا

 .شب مهین 1بحث ، آن هم در ساعت  يآن ها را بشنود چه رسد به صدا
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پسر نترسونده  نیا یخرک رتیمن قبال نگفته بودم؟؟ از غ یگ یاالن م يکه دار ییحرفا نیزن؟ ا يشد یجن-

 ؟یبودمتون؟ از قوم فرشچ

تو رو خدا به همش . و ماجوج اجوجیقوم  نیدست ا وفتهیترسم نذار گلم ب یبه خدا م. یحرفت درست حاج-

 .بزن

 یبعدم گفتم نم. نکن کیزن خودتو کوچ. یناراض يگور بابا یپدر و مادرشون راض یپسر راض.  یدختر راض-

 .شه

 .زدیم شتریبر جانش ن یب یهق هق ب يصدا

خونم  یم يپر يابخدا من از چشم. تموم بشه هیقض نیبا پسرت حرف بزن تا ا یحاج نطورینگو ا! آخه چرا؟ -

 .دمیبچم د يمن امشب بعد سالها دوباره ترسو تو چشا. سین یراض

 دیدرجانش پد يشور. موافق بودند یب یب يکرد قلب و عقلش با حرفها یبا تعجب حس م. سر خورد وارید کنار

تمام شود، هرگز دو باره  ریبه خودش قول داد اگر ماجرا بخ شد؟؟یراحت م يبچه باز نیشد از شر ا یم یعنی.آمد

 یدر افکارش بود که هق هق آرام ب. ردینگ يرا به باز شیزندگ ينزند و هرگز با بچه باز لیاز دامه تحص یحرف

 .در کالم حزن آلود آقاجانش گم شد یب

 نیابا رفتن به  ،یدونیخودتم خوب م. خاتون میحرفا مر نیبرا ا رهید گهید. گم تا دخترتم بشنوه یبلند م نویا-

 یلی، براش خ میاگه حاال پا پس بکش. رسما شده نشون کرده پسره . حرف دخترت افتاد تو دهن مردم یعروس

 .شهیم تهبس شهیبخت دخترت برا هم کهیشهر کوچ نیا..... که یدونیم.شهیبد م

 .....شهیبختش بسته م.....رهید...مانده بود رهیخ شیروبرو یاهیبه س مات

اس بگو و  گهید زهیچ تیحرف اصل! بست در دهن مردمو نه شهیگفتن در دروازه رو م میاز قد. یحرفه حاج نایا-

 !خالصم کن

که پسر و دختر دائم با  یامشب به گوشم رسوندند چه نشست. دو تا محرم همند نیچو انداخته ا یحاج فرشچ-

ما ، گفته محرم  يآبرو برا حفظ آبروش و میحاج. زنهیدخترتو چوب م اهیو پسره دائم زاغ س انیو م رنیهم م

 .حاال تو بگو چه کنم شونهیعروس يشدند و به زود

حرفها  نیدر شهر و محله کوچک آنها ا.بهنام با خودش و او چه کرده بود. آتشش زد  یب یب يزهرا ای يصدا

خواست  یدلش نم. ستادیبه زور سر پا ا. خورد یاطرافش دور سرش تاب م يایانگار دن. نداشت یخوب يمعنا

 .گشود یدر را به آرام. در موردش فکر بد کنند زانشیعز
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 .دیبا خروج او از اتاق ، نگاهشان به سمت او چرخ. نشسته بود یب یسر ب يآب قند، باال یوانیبا ل آقاجانش

 .... ..من...ممم....خدا...بخ...ب...بب..ب-

 .دینفهم چیه گریو د دیرا شن یب یابالفضل ب ای يصدا. دیدور سرش تاب خورد زانوانش لزر ایدن

باور . ادیسرمش تموم بشه به هوش م.فشارش افتاده بود ، غش کرده  دیکن یم هینشده حاج خانم که گر يزیچ

 از شما وضعش بهتره دیکن

فکرش را . از کناره چشمش راه گشود یقطره اشک. اش را نداشت یب ینگاه کردن به ب يرو. چشم گشود آرام

 .دردسر شود شیساده شان برا يدارهایکرد د یهم نم

 دردت به جونم ؟ يشد داریب-

 .لرزان ملحفه را کنار زد یب یدست ب. از هق هق به لرزه افتاد شیو شانه ها دیسرش کش ينازك رارو ملحفه

 .مادر نکاروینکن با خودت ا-

 .زد بینه پرستار

 .بکن رتیبه مادر پ یرحم.ها  وفتهیدختر؟ باز فشارت م یکن یم هیچرا گر-

دستانش را قاب گرفت  یب یبا رفتن او ، دستان سرد ب. رفت رونیو ب دیکش رونیرا از دستش ب وکتیآنژ پرستار

 و فشرد

 ...مممن -

 در اومده؟ عهیشا نیاز کجا ا...اما ينکرد يدونم کار بد یم.نگو من دخترمو خودم بزرگ کردم یچیه سیه-

. اما مقصر بود. بزرگش کرده بودند گرانیکه د ينه به اندازه ا دیمقصر بود شا. انداخت ریسرش را به ز شرمزده

 .سر راهش سبز شود یلیداد بهنام به هر دل یاجازه م دیکوته فکران ، نبا دیو د شیبا محل زندگ ییبا وجود آشنا

 .ددم مدددرسه ومدی یم م م-

 .محکم بر صورتش زد یب یب

 .راسته یخدا مرگم بده پس همه چ يوا-

 .رفتیو ممم دیدیفقط منو م یعنیییما ....ممن...نننه به رروح مادرم-

که رو  هیهمون دختر نیخاتون ا مینکن مر هیگر....يمدرسه نر گهیشکوندم که د یدونستم قلم پاتو م یاگه م-

 گمیم. ببرتش خونه خودش تا روز عقدش ادیباباش تا ب یبفرستم پ دیخونه با میپاشو بر. يخورد یسرش قسم م

 .میرو تموم کن هی،زودتر قض ندرست نکردن برامو يزیتا آبرو ر دیبا. ما شیپ ادیتا اون روز ب وسفی
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دانستند؟ دوستانش  یاو را گناهکار م یعنی. دیکالم او لرز ياز سرد. داخل آمده بود یآقاجانش ک دینفهم

و به  دیجد يدوستانش آهنگ ها. نکرده بود یتوجه يبه پسر شیدوست پسر داشتند و او در تمام زندگ یواشکی

 شیتنها سرگرم. بود کردهروشن ن يآواز دنیشن يبرا یدادند و او هرگز ضبط یقول خودشان پاپ گوش م

 يخانواده را به شاد يساله اش آبرو 18در تمام عمر . قرآنش يمهناز بود و نوارها یکالم قرض یب يآهنگ ها

 .شد یمجازات م نشیزتریاز جانب عز رحمانهیب نیچن نیگناه ا حال به کدام.داده بود حیترج شیها

 ینگاه مین یآقاجانش حت. آمد و چادر بر سرش انداخته شد نییآرام پا.  ندیتخت بنش يکمکش کرد تا رو یب یب

 .بود انداختهیهم به او ن

 ----------- 

در تمام مدت ، . منتقل شد يو به خانه پدر يجمع آور لشیآن روز وسا يفردا. شد يبه سرعت سپر زمان

کردن او مقصر  تیگرفت و پدر و مادرش را در بد ترب یاز او کناره م. کرد یها با او رفتار م یپدرش مانند جذام

اش  وانهید گانهی يها هیو کنا شین وزهر کالم  گرید ياز سو. خواند یرا بر باد رفته م شیآبرو! دانست؟ یم

بار از  کیفقط . بود دهیرا ند وسفیبار هم  کی یکردند و در آن مدت حت یبچه ها با بغض نگاهش م. کرد یم

 .رود یسرکار هم نم یها شده و حت وانهیکه مثل د دیشن سرایزبان 

 يهمه در سالن خانه پدر. گذاشته شد یعقد و عروس يهمان هفته، درست روز دوم امتحاناتش، قرارها برا آخر

 يخانواده بهنام ، به همراه داماد تازه و عمه ها و تنها عمو. که برخالف خانه آقاجانش ، مبله بود جمع بودند

 نیخواستند زودتر ا یهر دو خانواده م ایگو. و خاله اش و خانواده او به همراه عمه و خانواده او ییبهنام و دا

را در وجودش به  ندیناخوشا ینگاهها حس. شد یرفتار م کرده باشد* که زنا  یبا او مثل کس. ابدی صلهیماجرا ف

گناه او چه بود حرف زدن، آن هم به مقدار . کرد یم جادیدر او ا دیشد یانداخت و ترس و اضطراب یم انیجر

 که اسماً نامزدش بود؟ یکم با کس اریبس

 یآن زده شده بود و فقط م درنظر گرفته بودند و حرفها درمورد شیبهناز برا هیمشابه مهر يا هیبه سرعت مهر

هر دو مراسم در  يعقد ، خانواده بهنام خواستار برگزار خیتار نییموقع تع.عقد را مشخص کنند خیخواستند تار

به سمت  یب یب. داد  یرا نشان م یتینارضا و آقاجانش کامال یب یچهره ب. ماه صفر بودند  انیروز و در پا کی

 :و آرام به عمه اش گفت دیعمه اش چرخ

 ؟!چرا عجله دارن نایا میبترس سیما با) ترس(اگه بنا به هول و والست. به کفششونه یگیر هی نایا-
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آقاجان که دلخور  انیم نیا. او نبود ، به سرعت موافقت کرد يکه چندان مخالف زودتر تمام شدن کارها پدرش

از . برسد ادشیتوانست به فر ینم یاز خودش ، کس ریغ .گفت ینم یکالم چینامربوط پسرش بود، ه ياز حرفها

اش به اتاق  یب یبه همراه ب. بزنند یکرد تا حرف یو عمه اش را راض یب یاتاق خارج شد و با هزار التماس ب

 :بحث ها باز هم باال گرفت. بازگشت

 چیکه ه نامیا ده؟یحان مو داره امت ستیآخه حاج خانوم ، چه اشکال داره ؟ مگه دختر من ، تو خونه شوهرش ن-

 ه؟یپس حرفتون چ. دختر شما هم مثل دختر خودم. برن دانشگاه  ستیکدوم قرار ن

دختر که هنوز  نینه ا.عقد کرده شوهرش بود  کسالی بایتقر. اما دختر شما آماده بود. درست  یحرف شما حاج-

 !مگه قراره دختر فرار کنه ؟ فقط دو هفته مهلت خواسته ه؟یفهمم عجله شما واس چ یواال نم.  ستیآماده ن

آمده و موافقت کردند تا مراسم بعد  نییاز موضع خود پا یناگهان خانواده فرشچ دیکش نجایکه به ا یب یب حرف

 از امتحانات او برگزار شود

 .دارم یعرض هیفقط من  یادتیجناب س-

 .جمع ساکت شد. صحبت بهنام پدرش بود  طرف

 .پسرم بفرما-

 نیعقد هم دیاونم به خواسته دختر خانمتون ، به خواسته من هم با گهیبرا دو هفته د وفتهیاگه قراره جشن ب-

سوال  ریراحت بتونه منو ز دیاز راه رس یتا هر ک. کنم پا در هوا بمونم  یقبول نم گهیمن د. امروز انجام بشه

 .ببره

 .کرد یم نیاشاره و توه علنا به او. اش برافروخته شده بود یب یب صورت

 .میریجشن عقد بگ ستیدرست ن. که سر زبونا افتاده ، منم با پسرم موافقم یعاتیبا توجه به شا-

خبر شد، تا خطبه عقد  يباالخره با اصرار بهنام ، عاقد. در هم رفت زیآقاجان و پدر و عمه اش ن يبار اخمها نیا

خود را به  یحرف چیبود و بدون ه یفرشچ یحاج يعاقد از آشناها. شود يجار یمراسم و جشن چیآن ها بدون ه

 .آن ها رساند

و کرم رنگ که قرار بود در  نیازجنس کرپ دوش یلباس. مرتب پوشاندش  یعمه اش لباس شیها هیگر انیم در

 ای ینیریبدون دادن ش. دوخته بودند بر سرش انداخته شد شیکه برا يسپس چادر!! مراسم حنابندانش بپوشد

و قرآن را در دستان  هادندن شیرا روبرو یب یو شمعدان ب نهیآ. او نبود ستنیکس مانع گر چیه! یشادباش
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ناراحت کننده بود که اشک را به  يبه قدر تشیوضع!! چیبود پر از ه یسفره عقد او خال. لرزانش قرار دادند

 .هم آورد گانهی دگانید

 شیرا پ اسری. کرد یوضع او را درك م زیساله ن12دخترك .ستینگر یبود و او را م دهیخز يبه گوشه ا سرای

جا خوش کرده  يشد که خنده  یصورتش بود ، مانع نم يکه تو يپرده اشک و چادر. فرستاده بودند وسفی

 !!دیدرخش یکه در چشمانش م یبیعج زیآن چ نیهمچن.ندیگوشه لبان بهنام را نب

. دارد رینشسته و سر به ز ياخم کرده گوشه ا زیاست و بهداد ن يفرارو بهناز از نگاهش  یکه نگاه حاج دید یم

رسم . مبل مقابل بهنام نشست يرو یبه آهستگ. نمود یخود را م شتریآزاردهنده مادر بهنام ب شخندین انیم نیا

 .نندیکنار هم بنش تینبود عروس و داماد قبل از محرم

 :گفت  یبسم الله عاقد

جام  کیبا مهر و صداق معلوم، شامل  لمیبنده وک ایآ نیفرزند حسام الد یادتیمحترمه مکرمه حورا س زهیدوش-

 14پنجاه گرم طال و ... واقع در  یسه دانگ منزل مسکون. سروش  سینف میجلد قران کر کی. و شمعدان  نهیآ

 ند جواد در آورم؟فرز یشچبهنام فر يآقا یشگی،شما را به عقد دائم و هم يسکه تمام بهار آزاد

، عاقد منتظر بله او در همان  دی، عروس با ناز و با مکث بله را بگو ستیداد قرار ن یآن جا که مجلس نشان م از

 شیبله تمام زندگ نیقرار بود با ا. دیلرز یبدنش م. ساکت بود يتمام سالن خانه پدر. مرتبه نخست بود

 تشیمادرش زنده بود باز هم وضع گرا. دیرقص یشمانش مسوره نور در برابر چ. شود میعظ يرییدستخوش تغ

بخت او و . بود  دهیبه خاطره تلخ مادرش از مراسم عقد کنانش افتاد که بارها از زبانش شن ادشیبود؟  نگونهیا

 !مادرش مشابه نبود؟

آرام مادر بهنام ،مادر شوهرش،  يدستانش قرار گرفت و نجوا انیدر م نیسنگ یتمثال. از آنکه زبان باز کند  قبل

 .بازگرداند دگانشیاشک را به د

 !تیزبون ریز نمیا. میرسوم بندیاما ما پا ستیمراسم و عروس به دلمون ن نیهرچند ا-

بدون گفته شدن ِجمالت ! مرتبه دوم متن وکالت را قرائت کرد يتوانست بکند ؟ عاقد ناخوداگاه برا یم چه

داشت با  میتصم. ستادیا یانتخابش م يپا دیبا.  دیخدا لغز اتیچشمانش بر آ.  دیکش یقینفس عم!! مرسوم

 .از لبانش خارج شد یفیضع يبله . کند یمجلس را خنث نیخوشبخت شدنش زهر ا

 .متوجه نشدم دخترم بلندتر که همه بشنوند-

 .کرد انیعالم يبه خدا یتوکل
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 با توکل به خدا و با اجازه از بزرگترا بله-

 دیچیدر سالن پ کل يصدا

کرد نفسش  یو حس م زدیقلبش تند م. زنها قطع شد يصدا.بلند فرستاد یمکث کرد و سپس صلوات یکم عاقد

 میتصم نیاو مانده بود و بزرگتر. بغض و بغض و بغض. چادر را از صورتش فاصله داد یکم.تنگ شده

 :دیچیعاقد در گوشش پ يصدا.شیزندگ

 .يبهنام جان آماده ا-

 بله حاج آقا-

از آنجا که در .خنده جمع را بلند کرد يو بلند بله را داد که صدا عیسر اریبهنام بس.او تکرار شد يوکالت برا متن

 شیبرا زیشد، همه چ یمجزا برگزار م يمراسم زنانه و مردانه جدا و در سالن ها شهیآن ها هم يجشن ها

از افکار نابسامانش خنده اش گرفت  دشخو.دهند یله مکرد فقط دخترها ب یفکر م شهیهم. و تازه بود بیعج

 یقرائت شد و هنگام یکلمات به عرب. عاقد باز هم حواسش را پرت کرد يصدا "فکراست نیحاال چه وقت ا"

بود  دهیکلمات را در رساله د نیا. شد ختهیبر سرش ر ي، انگار پارچ آب سرد دیبار دوم قَبِلت را شن يکه برا

. دیافزایب شیبر دانسته ها یتا کم رفتیم یب یو مثل گناهکاران سر رساله ب یواشکی که ییهمان روزها

 بیعج یحس! بهنام محرمش بود و از نظر شرع و عرف و قانون همه کاره اش گریحاال د افتی بیعج یاحساس

پشت بند آن . کل و سوت خانواده بهنام بلند شد  يصدا! دیو غم ترس و ام يشاد نیب یبر قلبش حاکم بود حس

 !!بود کیدهه آخر صفر نزد. ال اله اال اله عاقد يصدا

رفتن  يچند صلوات فرستاده شد و عاقد برا. عمه کوچک بهنام بود يصدا. دیکنار گوشش شن یشیا يصدا

 .برخاست

. داماد با چهار تا شاهد و شناسنامه ها عروس خانم و آقا. ثبت يدفترخونه برا دیاریب فیشنبه تشر یحاج فرشچ-

 .ارمیو نتونستم دفترمو ب دیخبر کرد ریمتاسفانه د

 .حتما. چشم حاج آقا-

که  شاالیا! ، اما خب آشنا فرق داره  میکرد یعقد دائم م دیقانونا نبا. و کالس شیبرن آزما دیقبلش با-

 .خوشبخت بشن

بود و  یرشته اش تجرب. هزار فکر در مغزش جان گرفت. و پدرش خارج شد یعاقد با بدرقه حاج. دیلرز تنش

نداده به چه  شیآزما. شد یآگاه م عشیاز عقد سر يگریانگار تازه به جنبه د. دانست یرا م لیاز مسا ياریبس
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اگر داشتند؟  یخورد؟ اگر هر دو مشکل خون یاگر خونشان به هم نم! عقد کرده بودند ؟ ان هم دائم؟ ینانیاطم

از  دی، چرا بزرگترها با چیخودش ه! او باشد؟ ندهیتوانست ضامن آ یساده م ییآشنا کی ایآ!! بهنام معتاد بود؟

 .شدیعقد دائم م رشیکردند و او مجبور به پذ یهم لرزم غهیاسم ص

ر افکار انقد. کرده بود صورتش برافروخته و ملتهب بود دایشده بود که حالت تهوع پ ادیز يقلبش به قدر ضربان

 يرو یب یدست ب. گذرد یچه آن جا نشسته و اطرافش چه م ياحاطه اش کرده بود که فراموش کرد برا یمنف

 .دستش نشست و انگار به ناگهان به زمان حال پرتاب شد

 شده؟ یچ-

 .صورتش را پوشانده بود يچه خوب که چادر رو. بار سرخ از خجالت شد نیا.خنده جمع بلند شد يصدا

 ؟يدیجواب نم میکن یصدات م یعروس خانم حواست کجاست هر چ-

 کیجابه جا شد اما  يقدر.مشت شود  شیو دستها ندیلب برچ یخاله بزرگ بهنام باعث شد از ناراحت متلک

مبل دو نفره ننشسته بود ؟سرش را به  يمگر تنهارو. دیو کنار کش دیلحظه از تماس با جسم نرم کنارش ترس

 .شد ندهسالن پر از خ گریبار د.  دیکش ینیه دنشیتش چرخاند و با دسمت شخص کنار دس

انداخت  ریسرش را به ز. کرد یترس او را نظاره م دیدرخش یکه م یبهنام تا بناگوشش باز بود و با چشمان شین

شده بود و در فکر فرو رفته بود؟  جیقدر گ نیا یعنی! است یمتوجه شد که سالن از مردها خال نیدر همان ح. 

لبش را به  یخبر بود؟ عصب یاز حضور بهنام در کنارش ب یکه نه تنها متوجه رفتن مردان نشده بود بلکه حت

 .به جانش افتاد يا انهیافکارش احاطه اش کردند و ترس چون مور گریبار د دیدندان گز

 .گهیچادرشو بردار د یآقا داماد چرا نشست-

 بود هیلحن نامطلوب مادرشوهرش خاله عط يبگوهم جوا باز

 .گهیخواد د یعروس رو نما م ؟؟یااا آبج-

 :گفت یشیکوچک بهنام ا عمه

بود  یرسما مال وقت نیا! ؟یرو نما واس چ دهیعروسشو د شیپ قهیپسر ده دق نیا) خانم هیعط(اوا زن داداش -

ما که . کرد  یاش فرق م افهیو ق شگاهیفت آرار یعروس م یحداقل وقت ای دید یکه دوماد تا حجله عروسشو نم

 ه؟یفرقش چ شیساعت پ کیچادر بکشه تو روش وگرنه با  میفقط واسه خاطر عاقد گفت

بر گوشش  یب یب يصدا "!میخوبه خودشون خواستن امروز عقد کن". دیلرز یم ریتنش از آن همه تحق تمام

 .نشسته و هنوز دستش را در دست دارد شیتازه متوجه شد که روبرو. نشست
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 طوره نیهم شهیهم! نداره مادر بیع-

. ستنیوقت نگن خونوادت پابند رسوم ن هیسکه رو بده به خانمت  نیا ایبرا عقد اما ب میهر چند ما آماده نبود-

 .ها هم بمونه با پاگشا با هم هیهد

هم بود حرمت  عیاگر عقد سر یشد؟ حت یطور عقد م نیا يکدام دختر! رسوم؟. مادر شوهرش هیو کنا شین باز

و شمعدان و  نهیو سفره؟ عقد بدون آ يعقد بدون انگشتر ؟ینیریعقد بدون عسل و ش. بود نهایاز ا شیعروس ب

 د؟یخر

تعادل  کهیطور. دیکش یب یهمه از رسوم نبود؟ بهنام سکه را از مادرش گرفت و دست او را از دست ب نهایا ایآ

 یبغض نگاه او را م ينشست پر شیبرخواست و سرجا یو ناراحت به آرام ریسر به ز یب یب. برهم خورد یب یب

 تیتازه متوجه موقع. دیکش یآرام نیه. دفشار دستان بهنام به خودش آور. روان بود  یب یب یِنگاهش پ. شناخت

شتان از ترس جمع شده اش را بهنام انگ. دستان داغ بهنام دست سردش را محکم در بر گرفته بود. خود شد

 :گشود و سکه را در دستش نهاد و آرام کنار گوشش زمزمه کرد 

 .فقط من. یفقط مال من گهیتو د. گهینگاهت بره دنبال کس د گهید نمینب-

 .گفت يبلندتر  يبا صدا بعد

 رو نما خانم خانما، حاال اجازه هست؟ نمیا-

 .نامکش دار عمه کوچک و خاله بزرگ به شیهم ا باز

 یحس م.برد شیدستش را به سمت چادرش پ گرشیکرده بود و با دست د ریدست دستان او را اس کیبا  بهنام

لباسو  نیکاش عمه وادرام نکرده بود ا"دیشیاند. نداشت یاست حال خوب دهیکرد ضربان قلبش به هزار رس

 .دیلرز یلباسش هم ، تنش م یاز تفکر به مدل وتنگ ".بپوشم

چه خوب که از . مبل افتاد يسر خوردو اطرافش رو نییچادر از سرش تا پا..بهنام باال آمد و چادر را کنار زد دست

او گل از گلش شکفت و  دنیبودند بهنام با د دهیرا به سر کش شیغفلت عمه زهرا استفاده کرده بود و روسر

کرده و از اطراف  طنتیمو که ش يتارها همبود اما باز  یناراض يهر چند از بودن روسر. زد نیدلنش يلبخند

. چشم بپوشد يبود تا از روسر ریدل پذ شیبرا یبه قدر کاف يبود و تن قاب گرفته در لباس پر انینما يروسر

 شانیلحظه به لحظه تپش قلبها.باعث شد صورتش از شرم گلگون شود  نیهم. تاب و سوزنده بود ینگاه بهنام ب

 !جانیاز شوق و ه يگریاز شرم و ترس، د یکی دیکوب یلبشان پر صدا مق وحال ، هر د. شد یتر م دیشد
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قادر نبود آن ها را از هم  یخاک يایکس در دن چیه گریحاال د. دوخت يبه رخسار گلگون پر ازیراپر ن دگانشید

آخ . دیچیپ یشده بود و درد در مچش م شتریفشار دستان بهنام ب. دیدزد یبا خجالت نگاه م يپر. جدا کند

 .بهنام برگوشش نشست ينجوا. گفت یفیخف

 دزده یعشق منه که نگاهشو ازم م يسزا نیا-

 ایدن کی. نگاه بهنام شد  دینگاهش ص. نفسش گرفت "بود؟ يفشار اراد نیا یعنی".صورتش را باال برد ناباور

شده بر  شتریه فشار بک ردیخواست از شرم نگاه برگ. دلش مالش رفت.بود  دایشور و خواستن در نگاه بهنام هو

 دیکوب یم تابانهیزد و دلش ب یم بیعقلش نه. دستش مانع شد

 .يرینگاتو ازم بگ يهرگز حق ندار گهید-

 .بهناز آن دو را به خود آورد یسرفه مصلحت يصدا

 .مایبابا ما هم عروس و داماد بود-

در  يدرد بد. دوخت تا از طلسم نگاه بهنام رها شود گرانینگاهش را به د. خنده جمع بلند شد يصدا بالفاصله

نو عروس به دامادش ،آن هم در جمع و درست  کی شتریدانست که توجه ب یم. توجه شد یب یول دیچیمچش پ

 روان شد شیمتلک به سو نیاول. ندارد یبعد از عقد وجهه خوب

 .بعد دیتنها بشدوباره  دیهمو بذار دیبزن دید دیخوا یم. واال میقد يعروسم عروسا-

نشسته  نجایا شیپ قهیکه دو دق هیهمون دختر نیواال ا. شیبهنام جون خوبه عروست بزك دوزك نکرده خورد-

 .بود

 .به درد امد قلبش

نکنه نگاه به ناموسم . حالل منه. حال مال منه یعمه جون اون موقع مال من نبود ول ستیهمون دختر ن نیا-

 .ومحرمم هم جرمه

مثل لبو  ینشسته بودند و از ناراحت ياش بود که ساکت گوشه ا یب یخطاب به عمه و ب شتریآخر بهنام، ب جمله

 !رفت؟ یبهنام به سمت خانواده اش نشانه م يها یها و تلخ هیدانست چرا همه کنا ینم. قرمز شده بودند

 ا مالحظه تو جمعِمقصود بزرگتر. دیش ریهم پ يبه دل خوش به پا یاله. مادر  دیمبارك هم باش-

 .داد یاش بود که جواب بهنام را م یب یلرزان ب يصدا

 .ازشیداشته باشه مرده و ن ایح دیکه تازه دختر با ستیا وا حاج خانم عهد شاه وزوك ن-
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اشک در چشمش حلقه  دیکوب یو با مشت بر دهانشان م شدیخواست بلند م یخورد دلش م یخونش را م خون

همه  نیاعتراض خودشان بلند نشده بود با ا يمگر ابتدا صدا. توانش را برده بود ریدرد جسم و درد تحق.زد 

مرد تازه  يزدنها دید يکرد برا یم ایح!! دیکش یشرمش را م دیکرد و او با یم رابیپسرشان چشمش را س

 !محرم شده اش؟

 يباشه نکنه مو ندار گهید زیرو سر عروس به جز چادر چ ستیواال رسم ن ؟ینیعروستو بب يموها يخوا ینم-

 !عمه جون؟

 .جلو آمد گانهی شیبهت و ناباور انیدر م. دیدرخش یچشمان بهنام م. خنده جمع بلند شد يصدا

بهناز جوون که خودتون  یتو عروس. تکه لیجون موهاش تو کل فام يبشرا خانم اتفاقا پر هیچه حرف نیا-

اونم . حرمش بشه که ما پاك حواسمون ازش پرت شد دوماد ما عجول بود عروسش م نیمنتها آن قدر ا.  دیدید

 داره یبیما ع خترد دیبرا دل آقا داماد که نگ نمیسرش کرده ا یواشکیرو  شیروسر بهیبس که نج

مواجش که عمه به زحمت و در آن زمان کم مرتب کرده  يرا از سر او برداشت و موها يدرنگ روسر یب سپس

 مشخص بود شتریکم رنگ چشمانش ب شیحال آرا. شد و صورتش را قاب کرد انیبود نما

هنوز . دشیبلع یکرد و م یدهن باز م نیخواست زم یزد دلش م ینم ایقلبش گو. شد رهیبهت زده به او خ بهنام

 .سخت بود شیبرداشتن حجاب برا نیخو نکرده بود و ا تیبه محرم

 .نتتیسرتو باال کن خاله تا پسرمون خوب بب. نوبره یخجالت نیعروس به ا-

بشم تو  ریکنم و سر به ز ایح دیگ یلحظه م کیبه کدام سازتون برقصم  دیبزند که با ادیخواست فر یم دلش

 !کنم ینم يآقازاده اتون منغص شده و براش دلبر شیکه چرا ع دیشیم یجمع لحظه بعد شاک

 یکرد و از خجالت م ینفس داغ او را حس م. فرو رفت شیموها شمیابر انیخجالت در م یبهنام ب دست

 .سوخت

 .داد ینجاتش م یکاش کس. لیفام زیر يخنده ها يهم صدا باز

 یکن یام م وونهید يدار. عروسک قشنگم.عروسکم-

انگار . دیکش یآرام بهنام جانش را به آتش م يزمزمه ها ختیر نییدر وجودش پا يزیمالش رفت و چ دلش

 .عقب راند یبهناز ، بهنام را کم يصدا.  باستیشد ز یورش مداشت با

 .يطرف چادر رو بکش رو سر پر نیا انیخوان ب یم ونیداداش آقا -

 .هم دستش طعمه فشار دست بهنام شد باز
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 !!نه يپر-

 ؟ یچ-

 .حورا دیدیاسم زن من حوراست فهم. حورا. يحق نداره بهش بگه پر چکسیبه بعد ه نیاز ا-

مادرشوهرش به سرعت بلند . حبس شده بود نهینفس ها در س دیکش یدر چشمان بهنام شعله م بیعج یخشم

 شد و چادر را بر سر او انداخت

 .اتاقت تا مردا برگردند داخل دیحوراجان بلند شو با بهنام بر. همون حورا. خب یتو بگ یباشه مادر هر چ.-

 .دختر و پسر بعد از عقد تنها بشن میما رسم ندار-

 .بود شیکالفه عمه زهرا يصدا نیا

 .شنیآقاجون و خان داداش ناراحت م-

 .با منه ارشمیاخت گهیمنه د يحورا االن زن عقد-

. بود انیم شانیآبرو ي، اما پا ستادیبا ترس ا. ضرب بلندش کرد کیبهنام با .بلند شد یادب یب نیجمع از ا نیه

خواست با او تنها  ینم دیکش یدر چشم بهنام زبانه م که یهمه آتش نیبا ا یو از طرف شیحرمت بزرگترها يپا

را  تشیباشد و عصبان میمال شیاکرد صد یکرد باالخره زبان گشود سع یکه حس م يرغم درد یشود عل

 کند یمخف

رو  زایچ نیا نکهیخونه پدرمه و حفظ حرمت صاحب خونه و البته پدر من و همه بزرگترا واجب مگر ا نجایاما ا-

 آقا بهنام. دینگرفته باش ادی

خواست زهر کالمش بر جان او  یدلش م.ستینگر یمادرشوهرش را م میمستق یانیگفتن کلمات پا هنگام

تا به . و دم نزد دینرگس مادر بهنام رنگ داد و گرفت طعنه را شن. شیباشد بر تمام طعنه ها یو جواب ندیبنش

 .ستیگرشست و با اضطراب به پسرش نعقب ن یکم.بود  دهیزبان نوعروسش را نشن شیحال ن

 .محرمته حاللت باشه اما اونام باالخره بزرگترشن. گن مادر  یراست م-

ترس نهفته در چشمان  نیا!! برخورد مشکل داشت اما کجا؟ نیا يجا کی. زد یدر ذهنش زنگ م يزیچ

 .مادرشوهرش چه بود

 .فقط به خاطر احترام به حوراست-

 :نشاند در گوشش زمزمه کرد یو او را م دیکش یهمانطور که چادر او را جلوتر م سپس

 .ياریو رو حرفم نه م يزاریمخمصه م يتو ينطوریبار آخرت باشه منو ا-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *الف*  – یزندگ يبلندا

wWw.98iA.Com ٤٧ 

اشک درچشمانش . فشار دستان بهنام کبود شده است ریمطمئن بود که مچش ز. دیکش یم ریتا شانه ت دستش

و چه شد  دیشیاند یچه م. نه لعنت بر خودش که نا آگاهانه انتخاب کرده بود. لعنت بر اقبال بلندش. حلقه زد

 تشانیمحرم نیدر ساعات اغاز مهمه خشم آن ه نیگذارد اما ا یقدم م یبله به خوشبخت نیکرد با ا یفکر م

 .آورد یدلش را به درد م

ه سرعت جمع کرد حدسش درست و دستش را ب دیکش یآه.وارد شدن مردها بهنام دستش را باالخره رها کرد با

با ورود مردها کم کم زمزمه برگشتن بلند .دیاجازه چک یاشکش ب.گرد مچش نقش بسته بود  یلین يبود هاله ا

بهنام کم کم بلند شدند و عزم  ادهخانو. چه قدر خوب بود که آن ها رسم نداشتند شب داماد را نگه دارند. شد

 نیا شتریب يا قهیبوده و چند دق گانهیترفند  نیدانست که ا. شد یخال آن دو يلحظه آخر سالن برا. رفتن کردند

 .دوام ندارد ییتنها

سپس از فرصت . ستیکرد نگر یکه اتاق را ترك م گانهیو قدرشناسانه به  افتیآن را به فراست در زین بهنام

بودند و کل قامتش  ستادهیبار هر دو ا نیچادرش را برداشت اما ا گریبار د. شد کیاستفاده جست و به او نزد

بر سر  ياز آنجا که روسر. قامت او را رصد کرد صانهینگاه بهنام حر. اش کمتر شده بود یناراحت. شد انینما

داغ  ينفسها. دیمهابا او را به سمت خود کش یبهنام ب. گردنش چشم نواز شده بود. لباس باز بود قهینداشت و 

 :کرد  يبهنام خنده ا. دید و عقب کش اوریرا تاب ن یکیدهمه نز نیا. بهنام را در گردنش حس کرد

 بخشم یفقط امشبو م. عروسک یعادت کن دیبا-

 .شد ریاشک از چشمانش سراز. را گفت و او را محکم در آغوش فشرد نیا

. کنه تیبهنام نباشه که تو رو اذ.دستت کبود شده بشکنه دستم دمید. يشد تیامشب اذ. ببخش خانم قشنگم -

ازش رو برگردونه  زشیعز ارهیتاب نگاته چطور طاقت ب یدل عاشق من که ب نیا یگ یخودته نم ریاما تقص

اش باشه؟ ببخشم  جهمرکز تو يا گهیتوجه کنه و کس د يا گهیعشقش به کس د ارهیهان؟ چطور طاقت ب

 حورا باشه؟

. رفت انید و انگار با آن، همه کدورتها از متجربه بو نیاول نیا. ازآن همه عشق در کالم بهنام پر شد يپر قلب

 .نشست شیشانیبر پ يبوسه ا. برد ادیاز  زیمادر بهنام را ن بیرفتار نابجا و عج یحت

 .هرگز فراموش نکن نویا رم،یم یم یاز جون خودم ،نباش شتریدوستت دارم حورا، ب-
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کرد عشق به  یحس م. گر گرفت عیسرصورتش از آن حرکت . دهد اما بهنام نگذاشت  یباز شد تا جواب دهانش

بهنام از . داوطلبانه در حصار دستان او فرو رفت نباریا. شد يجار شیشفا بخش در رگها ییمرد چون دارو نیا

 .کرد شتریو فشار دستانش را ب دیحرکت خند نیا

 .یباش یخواستن نقدریا دیگفتم نبا یبرم وگرنه بهت م دیکه با فیح-

هم رخ نداد، اما قلب او را  قهیاتفاقات در سه دق نیتمام ا دیشا. و به سرعت از اتاق خارج شد دیرابوس شیموها

و عشق او را  زدیم ادیتجربه اش بهنام را فر یقلبب. خواست یبهنام را م. رو کرد رویز نیسهمگ يچون زلزله ا

که به او اختصاص داده  یبه سمت اتاق عتبه سر. سوخت یلحظات قبل جانش در آتش م جانیاز ه. دیطلب یم

حاال . شود لیزا شیخوش یکالم دنیو شن یکس دنیخواست با د یو خود را در آن انداخت دلش نم دیبودند دو

 نبود کشیکس شر چیکه با ه یخودش کس يبرا یتاب شود کس یب شیرا داشت که برا یکس

تخت اتاقش انداخت و با شوق بالشتش را در  يبرافروخته خود را رو یعوض کردن لباسش با صورت بدون

معنا بود  یب شیبرا شیپ یساعت يها یناراحت گرید یحت. بود یجز بهنام خال يزیذهنش از هر چ. آغوش گرفت

 .برد یم شیبهنامش که تا عرش باال ياو بود و زمزمه ها. 

 

پدرش . ابدی تیرسم وندشانیرفتند تا پبه دفترخانه  شیبعد به همراه پدرش و آقاجانش، بهنام و پدر و عمو دوروز

 :غر غر کرد دندیشن یفقط او و آقاجان م کهیو طور دیرا در هم کش شیمحضر اخمها یبا گرفتن برگه معرف

 .دنیکالسا به خورد جوونا م نیتو ا خودیحرف ب یکل گنیم. هیچ گهید ایمسخره باز نیفهمم ا یمن نم -

از بس .منو بفرسته دانشگاه  دیترس ینبود آقاجون م خودیب. روشنفکر ما يبه بابا کالیبار"دیشیخودش اند با

که  نهیمنو بب یدرس ياگه بابا کتابا"خنده اش را نصفه قورت داد  ". داره فیتشر open mindeبابامون 

 "الیواو گهید

 .خجالت بکش  هیخنده ات برا چ. چته دختر -

 یبهنام در هم شد و کم ياخمها. ام و خانواده اش را جلب کردپدرش بلند بود که توجه بهن يبار آنقدر صدا نیا

همه  يبه عقب برگشت و حاال اخمها یبه بهنام کرد که قدم یچنان اخم) پدرش(حسام. دیتر گرد کیبه او نزد

بود به جلو پرت  کیخورد و نزد يندرکه سک ي، طور دیمالحظه دستش را کش یحسام ب. در هم گره خورده بود

 .در آمد شیصدا یآخ ب نیهم يپوست حساس دستش هنوز خوب نشده بود برا. شود

 .يآ-
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 .شگاهیآزما میزود بر-

بود و حاال هم  دهیوقت پدر بودنش را به رخ نکش چیه. خود را با آنها اعالم کرد یحرف همراه نیبا زدن ا حسام

مگر نه آنکه شرعا و عرفا با بهنام عقد ازدواج بسته بود؟ . ودبه ارمغان آورده ب شیرا برا شیخرک يها رتیفقط غ

 .دیکش یکالفه پوف.کرد یپدرش را درك نم يکارها

 د؟یایشما با ما م یحاج. میگرد یو دوازده بر م میریمن و داداش م-

 تموم بشه یک ستیکار بچه ها که معلوم ن. مچهیسر ت هیبرم  دیبا. دیمنم برسون شمیممنون م. دیصبر کن.آره-

 ستادیو پدرش ا يو کنار پر دیجلو کش یبهنام کم. پدر بهنام حرکت کردند نیحرف هر سه به سمت ماش نیا با

 و او را مخاطب قرار داد

 م؟یبر-

به دنبال  یتوجه یب نیاز ا یبهنام ناراض. دیرا به دنبال خود کش يدر هم راه افتاد و پر يبا همان اخمها حسام

در  ياخمها دیازدواج بود وگرنه با شگاهیخوشبختانه در شهر کوچکشان آزما. راه افتاد نشانیآنها و به سمت ماش

 .کردند یهم پدرش را تا خود اصفهان تحمل م

را گرفت و به بهنام که قدم به قدم و  يزیوار شیرفت و ف رشیپدرش به سمت پذ. که شدند شگاهیآما وارد

نشستن در کنارش  يبرا يانتظار نشست و به پر یصندل يوسپس ر.کرد سپرد  یم یکالفه آن دو را همراه

بهنام بعد از . در سن و سال خودش بود اشغال کرد يپدش و دختر نیرا که ب يکنار یصندل ریناگز يپر. تشر زد

 يبرا ییبلکه اصال جا ندیتواند بنش ینم يشاهد آن شد که نه تنها کنار پر یبازگشت و با ناراحت شیف زیوار

 .نشستن ندارد

غم  دنیبهنام با د.نگاه او سر بلند کرد  ینیاز سنگ يپر. نشانه گرفت يغضب آلودش را بر صورت پر نگاه

خواست .رنگ گرفت  يپر يگونه ها. را گشود و نگاهش رنگ محبت گرفت شیاخمها مان،ی،پشيچشمان پر

همان . هم جدا شد ازو نگاه آن دو  کرد یپدرش سرفه محکم. نگاهش را بدزد که مالمت نگاه بهنام مانع شد

آنها را روانه  شگاهیآزما. را داد  ادیبهنام تست اعت. خون رفتند شیدادن آزما يموقع با خوانده شدن اسمشان برا

 .را صدا کرد يکالس بهنام پر کینزد. * کالس کرد

 ؟يحالت خوبه؟ ضعف نکرد. حورا-

 ممنون.نه خوبم-

 منم خوبم ممنون-
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 دیش را گزو لب دیخند يپر

 .تا بابات نخورده امون میبر-

 ستین امینطوریا. اهه-

 یبودند چه شکل ومدهیاگه با زناشون ن نایدونم ا ینم. سرتو بنداز برو تو کالست . هینطوریهم ا یلیخ.برو بچه-

 .دادند یقورتت م

 دیاما با تعجب د. ندیبا تعجب سرش را بلند کرد تا اطرافش را بب يپر. در کالم بهنام کامال مشخص بود حرص

 .او مواجه شد ينگاه متعجبش را روانه صورت بهنام کرد که با اخمها.کند  ینگاهش نم یکس

 .گهیبرو تو د-

 .باشه-

عرق شرم را بر  دهیآن حرفها را شن زیکالس که خارج شدند صورتش از خجالت قرمز بود فکر آنکه بهنام ن از

بهنام خندان . انداخت ریاز خجالت سر به ز. بود طنتیان و پر از شبر عکس او نگاه بهنام خند. نشاند یتنش م

 .دیچادرش را جلوتر کش

 .میبر-

که  ستادیا نشانیبه سمتشان حرکت کرد و ب یپدرش با ناراحت. حرکت کردند شیهم به سمت سالن آزما با

. به باجه مراجعه کرد شیگرفتن جواب آزما يبهنام آنها را ترك کرد و برا.پوف بهنام بلند شود يموجب شد صدا

درنگ کرد و سپس با جواب به  یبهنام کم. دانست جواب چه خواهد بود ینم. دیجوش یوسرکه م ریدلش مثل س

 .نگاه درخشان بهنام نفسش را از سر آرامش رها کرد دنیبا د. نگاه شاد بهنام شد دینگاهش ص. دیسمتشان چرخ

 .که حاج بابا منتظرمونه میبر ستین یخوشبختانه مشکل-

 يپر. و جلوتر از آن دو به راه افتاد دیکش یمهر جواز عقد نفس راحت دنیبا گرفتن جواب و د حسام

بر دلش نشست اگر جواب مشکل داشت  بیعج یغم ".واقعا که میتنها باش ستیمهم ن گهید يانگار"دیشیاند

 .بودندفکر  یقدر ب نیا شیکرد؟ واقعا چرا بزرگترها یچه م دیبا

 غرق شده؟ اتیجواب که خوب بود تو چرا کشت-

 !میکرد یچکار م...جواب خوب نبود..اگه...اگه-

 !یچیه-

 ؟یچیه-
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گور ! گهیخونمون مشکل داشت د تینها. همه عمر يبرا يکه طالقت بدم؟ زن من شد یآره انتظار نداشت-

هر . نیهم وفتادیعقب م مونیکار عروس یلیتکم يتا اومدن جوابا کمیفقط . بچه خواست اصال  یک. بچه  يبابا

 .میریهم بگ یشد عروس یم میچند همون طور که عقد کرد

 دیکش یشان نقشه م ندهیآ يبرا الیخ یچه ب. بر پشتش نشست  يبهنام عرق سرد يفکر کردن به حرفها از

 .بدون در نظر گرفتن او

 .تو فکر حاال که جواب خوب بود باز کن اخماتو یاه بازم که رفت-

 .سوار شده و به سمت دفترخانه به راه افتادند. دیبحثشان خودبه خود به اتمام رس دندیرس نیبه ماش چون

 ------ 

 يدارهایعشق بهنام و د. رساند انیبار امتحاناتش را با نمرات کم به پا نیاول يگذشت و برا یبه سرعت م روزها

کرد تا خانه به  یماند و وادارش م ینه منتظرش مباکا یبهنام ب گرید. گاه به گاهش مانع درس خواندنش بود

چرا . کرد یو اخم م دیگز یپدرش فقط لب م اودر برابر . رساند  یبه خانه م ریاو را د شهیهمراهش برود و هم

 :که بهنام در همان برخورد اول اعالم کرده بود

 حاال ببرمش خونه خودم نیتونم هم یاگه بخوام م یمنه و حت هیحورا زن قانون -

هر چند . بار از پدرش کتک خورد  نیاول يبرا. آزرد یتوانست او را م یسکوت در برابر بهنام تا م يدر ازا پدرش

 یزخم شهیهم ياما روحش برا. به پا کرد که پدرش به غلط کردن افتاده بود یروز بعد بهنام چنان جارو جنجال

االول  عیپنج شنبه رب نیبه اول امبریپ الدیم يبه جا یشده و قرار عروس ری، قائله ختم به خ یبا وساطت حاج. شد

بود و  نیآقاجانش هنوز با او سر سنگ. گرفت  یم دهیپدرش رسما او را ناد ییآن روز کذا ياز فردا. افتی رییتغ

 یاطرافش نم ادیز زین سرایو  اسری. گرفت یکمتر سراغش را م ز،ین یب یروز عقد ب يها یاحترام یبعد از ب

 انیتنها در م. آورد یاسمش را هم نم یکس یشده بود و حت بیغ یبیهم به صورت عج وسفی.دندیچرخ

بهنام خو کند و  ياز قبل به محبتها شیعادالنه موجب شد ب ریغ ییتنها نیا. را داشت شیهوا گانهیتعجبش 

 اطرافش ببند قیچشم بر همه حقا

 --------------- 

 نینبود، بخصوص ا ندیرفتن چندان خوشا دیهمراه با چند نفر به خر. سرعت تمام شد به  شیعروس يدهایخر

هم گذشت و روز بعد،  یها روزها از پ يها و شاد یبا تمام ناراحت. رفتند یم دیروزها که دختر و پسر تنها به خر

 .گردد يدیمرحله جد ردوا شیشود و زندگ یکیکه قرار بود با بهنام  يروز. روز موعود بود



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *الف*  – یزندگ يبلندا

wWw.98iA.Com ٥٢ 

عمه و . مادر بهنام ، کنسل شده بود  یناگهان يماریب لیقرار حنابندان به دل. یبود و او پر از التهاب و دلواپس شب

رفت حرف و  یاز هر طرف که م. بود که مهمان خانه پدرش بودد  يرا کنار گذاشته و چند روز يدلخور یب یب

و  یب یخواست با ب ینم گریبود که د دهیشخجالت ک دیجد يحرفها دنیآنقدر با شن. دیشن یم يدیجد ثیحد

 نیپا گذاشتن به ا. و پنهان آنها شده بود دایپ يخنده ها هیخجالت و شرمش دست ما نیعمه اش تنها شود و ا

 .نمود یمرحله انگار آنچنان هم آسان نم

به خواب زد و از  و به دروغ خود را فتیبعد از آنکه همه را فر.  يشب بود و خواب از چشمانش فرار آخر

خانه را تاق بست زده بودند تا خانه  اطیخانه رفت ح اطی، به ح نیپاورچ نیهمه راحت شد پاورچ دنیخواب

به . کرد شتریآب و جارو شده ، اضطرابش را ب اطینصب شده و ح يچراغها.مهمانها را داشته باشد  شیگنجا

 :گفت یافتاد که موقع خواب به او م یعمه اش م يحرفها ادیخصوص که دائم 

 .یبخواب و استراحت کن که جون داشته باش. دغدغه به دلته  یحسرت خواب ب ندهیبخواب که تا چند شب آ-

 يو رو دیکش یآه اریاخت یب. زنان يایچه سخت بود ناگهان پرتاب شدن به دن. بر بدنش نشست يسرد عرق

فرد  دنیبا د.شود با اضطراب برخواست  یم کشینزد ید کسگذشت که حس کر یکم. خانه نشست وانیپله ا

دستش را . کرد ستنشبر شانه اش فرو نشست و مجبور به نش گانهیدست . باال انداخت  ییکنارش متعجب ابرو

 :در دستانش گرفت

 خوابت نبرد نه؟-

 نه-

 .دمیترس یمنم م...خب . ندینطوریا شونیبشه گفت همه دخترا شب قبل از عروس دیشا.  يحق دار-

 .بود دیبع گانهیاز  بیغر ينوازشها نیو ا میلحن مال نیا.  ستینگر گانهیفراخ به  یچشمان با

 وقت دختر خونه نبودم؟ چیمن ه يفکر کرد هیچ-

 .بر لبانش آورد یجان یلبخند ب گانهیکالم  طنتیش

دختر چشم و گوش بسته .کرد یداغم م شتریب انمیاطراف يحرفها.دمیترس یم یلیمنم خ. تو هم مثل دخترم-

 !گهیبودم د

لحظه . هم مثل تو هستند، آرامش بخش بود گرانید نکهیحس ا. مهمان شد يبر لبان پر یواقع يلبخند نباریا

 !نه کاش مادرش زنده بود! مادرش بود  گانهیکاش  دیشیاند يا
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 نکهیا يدخترا به جا شتریدونم چرا ب ینم. شهیبرات م یفردا روز سخت. بره یراستش منم از فکر فردا خوابم نم-

 .ارنیم ادیکنند و به  یحس م اشویلذت ببرند ، فقط اضطراب و خستگ شونیاز روز عروس

سرد و خشک در  یعکس العمل چیه یب یمحبت ناگهان نیشوکه از ا يپر. دیاو را درآغوش کش گانهی ناگهان

 يکه بو یآغوش. گشوده شده بود شیبار به رو نیاول يکه بعد از مرگ مادرش برا یآغوش. ماند گانهیآغوش 

 .کرد شتریتعجبش را ب گانهی يبعد يحرفها. داد یمادر نم

 .بخشم یوقت خودمو نم چیوگرنه من ه. يقول بده پر. یقول بده خوشبخت بش-

 .دوخت گانهیاشک آلود  گانیجابه جا شد و نگاهش را به د یکم يپر

و روت  يکردم دوستش دار یاون موقع فکر م. نگرانتم یلیخ یکنم ول یخوام دلتو خال ینم. يپر مونمیپش-

خواستم بدبخت  یبه خدا نم....بکنم به خدا يبارم شده برات کار کی يخواست برا یدلم م. یبگ شهینم

تو رو خدا  يببخشم پر....خب خب ....یمن بش وسفیزن ...زن......خواست  یدلم نم...گم یدروغ نم.....یبش

 ...خوشبخت بشو

داره  گانهیترسناکه که  نقدریمن ا يفردا یعنی"از ذهنش گذشت . بر قلبش چنگ زد گانهیهق هق آرام  يصدا

 يسزاوارتر از دختر یبود اگر بنا به ترحم بود چه کس دیبع گانهینه از  دیاز فکر ترحم لرز "کنه؟ یبه من ترحم م

 :به حرف آمد گانهی بارهبود که دو گانهی يکردن علت حرفها دایپ ریمادر؟ هنوز در گ یب

باالسر نخواستم  يبه خدا.... يپر....گذرم یبه خوابم اومد گفت ازت نم...شبید...يمادرت نگرانته پر...مادرت-

خواستم با  یم.....بودن نبود ينامادر لشیموافقت کردم دل زیاگه با رفتنت به خونه عز...ینیوقت بد بب چیه

 ...یکن یآرامش زندگ

 .....حرفا  نیفهمم زن عمو ا یممن ن-

. کنم یم انتیخ نیاون قدر که همش فکر کردم دارم به حس. زن عمو گفتنت  نیبا ا يدلمو سوزوند شهیهم-

 ... يکرد یرو بهم زهر م یزندگ

 ست؟یحالتون خوب ن-

که  نهیا يبرا دیشا. یدون یرو بگم که نم ییزایخواد امشب بهت چ یدونم چرا دلم م ینم. بذار حرف بزنم-

 ...یفردا روز ، تو هم منو مقصر ازدواجت بدون ترسمیم

 .کارم غلطه دیبگ دیخوا یچرا م-
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سکر آور بود اما، تمام  يپر ي کرهینوازش دستانش بر پ. بلند نشود شیالتماس آلود نگاهش کرد تا صدا گانهی

 .زدیمحبت تازه رخ داده را پس م نیا يوجود پر

 یتا به همتون ثابت کنم اشتباه م شمیمن خوشبخت م!! هه ! فقط به خاطر حرف مامانمه نه؟ دیولم کن-

 یب یهم به شما هم به عمه و ب.دیکن

 دیتلخ خند گانهی

 من؟ ی؟از عروس ياز گذشته ها بشنو يدوست دار..... من که از خدامه..یخوشبخت بش شاالیا...شاالیا-

 .دوخت نهگاینگاه متعجب و کنجکاوش را به  يپر

با خونواده شون  ادیشدم اما ز یپدرت م ينوه عمو نکهیدونستم پدرت دوستم داره ، با ا یسالم بود و م18-

 يحسام برا. خواست يا گهید زیاما جبر زمونه چ. نگاه حسام اونقدر پاك بود که بهش دل بستم . میرابطه داشت

اون موقع . نیمن و حس يو حسام بلکه برا نرفت و آقاجانت و بابام حرفاشونو با هم زدند نه در مورد م يسرباز

ما که سالم کردن به پسر عمو هم  ریگفت بخصوص تو خونواده سختگ ینم يزیدختر رو حرف پدر و مادرش چ

شد فقط از  یخب نم. شدم یبا دل شکسته راض. بود ومدهیکه به زبون هم ن یچه برسه گفتن از عشق.جرم بود

 .خوب تر از حسام یلیخ.بود یهم واقعا پسر خوب نیحس یاز طرف. گرفت میحس تصم کی يرو

بود و  یدنیبه پا شد که نه د یغشقرق...یاومد شهر ول یبا خوشحال. عقدکنون داداشته ایکه ب دیبه حسام رس خبر

 دیبهم خبر رس نکهیتا ا. خبر بودم یمنم از همه جا ب. آقاجانت از ترس آبروش باباتو برگردوند خدمت. یدنینه شن

و  زدیاز حسام بهم نم یحرف یبد بودکس یلیبرام خ نیا.آبروم وسط بود يپا...خواد مراسمو به هم بزنه یم نیحس

 ثیو هزار تا حرف و حد دیبزرگترا با تهد نکهیتا ا!...شده؟ مونیپش نیسوختم که چه کردم که حس یمن م

 .کردند یرو راض نیحس

کرده به داداشش  یبعدها بهم گفت که فکر م. شاد نبود نمیحس. نداشتم یحال و روز خوب میروز عروس منم

ملحفه بکارت خواستن و ...ازم .....میدیکه قوم پشت درو د.....بهم دست نزد اما فرداش یشب عروس. کرده انتیخ

 .....میجواب بد مینتونست

 .که به او گذشته بود سخت نبود یك لحظات سختدر. را فشرد گانهیدستان سرد  يپر

شش . جنگ شده و حسام رفته جبهه دیرو حامله بودم که خبر رس وسفیمن . دوسال حسام پا تو شهر نذاشت تا

و به  دیفهم یم نیحس. شکم من برگشت جبهه دنیبا د وردیهفته هم دوام ن کیبرگشت اما  یماه بعد زخم

 .دیچیپ یخودش م
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 يلحظه ا یبودم و حت یباهاش خوشبخت و راض یتو زندگ...بود من یخداش هست مرد خوب ستین خودش

دو سال .....هم رفت جبهه نیاومد، حس ایکه به دن وسفی...نکردم انتیبا فکر هم بهش خ ینشدم و حت مونیپش

دختر  هی. دمید رو هیکه راض زدیکامل حرف م وسفی...با مادرت...دختر برگشته هیحسام با  دیچیگذشت که خبر پ

حسام از سر اجبار آورده بودش ..یهشیشب یلیکال خ...درشت تو به اون رفته يقشنگ بود چشما یسبزه چهره ول

پدر و مادر و همه خونواده اش رو از دست . زنهیخوب حرف نم یو فارس هیگفت زبونش عرب یم...زتیخونه عز

 یکه زخم هیشد که راض يدونم چطور ینم....بده لشیها تحو هنتونسته بود به کمپ جنگ زد..داده و تنها ست 

آقاجونت اون و پدرت رو تو وضع  دیتا اون روز که خبر بهم رس....موند تا زتیخونه عز یماه کیهم بود ، 

من هم  یاز طرف...گذشته  نشونیب یدونم چ ینم...وقت از اون روز حرف نزده  چیحسام ه.....دهید ینادرست

 پس فکر غلط در موردشون اشتباهه...و هم حسامو  شناختم یمادرت رو م

شمع دون  نهیآ هیسر و صدا با  یبه بهونه جنگ ب. اومد که اونا رو مجبور کردند ازدواج کنند شیپ یچ دمینفهم

 .سفره عقد و شبش دست به دست شدند ينشستن پا یتیعار

 "نشده بود؟ ؟یمثل من عروس نش شاالیا. گفت یم شهیهمون خاطره تلخ مامان که هم "دیشیتلخ اند يپر

گشت  یو برم ومدیم يسر هی یحسام فقط همون شب باهاش بود و بعد رفت جبهه و تا آخر جنگ فقط گاه-

 هیچهار سالت بود که راض. فقط با تو سرگرم بود ومدیم یحسام وقت. ستین يعاد شونیناگفته معلوم بود زندگ

 .چطور شد دیکسم نفهم چیه. و حسام مجبور شد طالقش بده اوردیطاقت ن

فکر نکنم اون روزا . دیبوس یبا چشم اشکبار اومد تو خونه و تو رو بغل گرفت و م هیروز راض هی میدیهمه د فقط

و  دیرو جمع کرد و با همون لهجه خاص خودش گفت مواظب حورام باش لشینه؟ مادرت وسا! باشه ادتی

 دیچیچند ماه بعد زمزمه ها پ...شدبا فوت مادرت همزمان  نیبعد خبر شهادت حس کسالی....برگشت ابادان....رفت

 انتیاز نظرم خ نیا...رو دوست داشتم نیحس... یلیخ...من...يبرام زور داشت پر. خوان یکه منو برا حسام م

آقاجانت که ازهمون روز عقد من و ...کرده بود یداده بود و همه رو عاص ریبد گ یلیاما انگار حسام خ....بهش بود

وسط مهم  نیبرسونه ومن ا شیمیخواست پسرشو به عشق قد یبود، حاال م هاز عشق حسام آگاه شد نیحس

هر . بهیدست غر ریز ينوه امون رو بنداز يخوا یگفتند م یم.قبول نکرد  یالتماس کردم کس یهر چ. نبودم 

بار دوم مجبور  ياما برا...درکش برات سخت باشه  دیشا. کنم نشد که نشد یقسم خوردم که ازدواج نم یچ

 ..،حسام بود نیحس يبه جا نباریا نمیسفره عقد بش يپاشدم 
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و  وسفیگفت  یم.گرفت  یبهونه م. داد  یآزارش م وسفیحضور . حسام شروع شد يها یماه بعد، بدقلق کی

حسام عمال تو رو هم  گهیاز طرف د....خواستم از پاره جگرم بگذرم ینم...من مادر بودم....شنیپنبه و آت يپر

مادر ازت  هیگم مثل  ینم تمنداش ینقش...بخدا من...يپر....ذاشت  یگرفت عمال بهت محل نم یم دهیناد

 ....وسفمینکردم به جان  ریش هتیاما من پدرتو عل...کردم  تیحما

 .دیکش يپر يبغضش را فرو خورد و دست نوازش بر موها گانهی. نهاد گانهی يزانوها يناراحت سرش را رو يپر

 کرد یم شیروز آخر بودن مادرت دلمو ر ادی. دیمثل خواهر و برادر باش وسفیخواست تو و  یدلم م-

 یبا وسواس م گانهیکه  ییموها. مشترکشان را يهایو اسباب باز وسفیآورد اتاق مشترکش با  ادیبه  يپر و

را  وسفی حیکند تا اسباب تفر یکار را م نیا گانهی دیشیاند یو او کودکانه م دیکش یم طنتیبا ش وسفیبافت و 

 :ختیافکارش را بر هم ر گانهیکالم . فراهم کند

 واشی واشی. رو حامله شدم  اسریو  سرایمن  نکهیتا ا. کرد یداغ م شتریشما ب یکینزد دنیحسام با د....اما-

باعث شد تا من  نیگرفت و ا یم رادیمدام ازتون ا. دادیحسام شما رو فراموش کرد و فقط به من توجه نشون م

من پسرمو ....من....پسرم يو از درد دور گمحسام به تو ب يها یمحل یدرد و دل کنم از ب زتیخودخواهانه با عز

 .تو رو بردند و حسام دم نزد شیبه و آتپن هیو آقاجونت اومدند و به بهونه همون قض زیعز....خواستم یم

چون ! فکر نکن اونم خوشبخت بود نه .دیافتاد و کنار کش طنتیهم از ش وسفیبعد از رفتنت .نکرد یتیشکا چیه

از قبل ازمون کناره  شتریکردم و اون با بزرگتر شدنش ب یبهش محبت م یواشکیمن از ترس اخم و تخم حسام 

 .گرفت

همه  يو آقاجانش که برا یب یمحبت ب یحت. که در خفا هم نبود یمحبت دیشیبه محبت نداشته اش اند يپر و

 .بود شتریب نشانیحس میتی يبود برا زانیم کیبه 

و تفاوت گذاشتن  یبزرگ بش نکهیتا ا. يو آقاجون خوشبخت تر زیکردم تو با عز یفکر م. حاللم کن يپر-

 يبزرگترم که شد.، بدت رو نخواستم نیدخواه بودم اما به خدا به خاك حسمنم خو. ینیواضح حسام رو بب يها

با  یواشکی. يو قبول نکرد يدیمحبتم رو د. يازم دور شد شتریب اتیبا زن عمو گفتنا و کم محل...خودت 

 یمنه قشقرق به پا م قهیسل يدیفهم یچون اگه م دمیخر یو برات کفش و لباس م رفتمیم رونیب زتیعز

 یفرستادم چون اگه م یم يدونستم دوست دار یکه مال فصل بود و م ییبرات غذاها یواشکی.  يکرد

 .يزد یلب نم يدیفهم
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و  یعرب مهیگفتم تو ن یم. شدمیآور م ادیمواظبت بودم و بزرگتر شدنت رو به عمه ات  شهیهم.بهت بود  حواسم

 ...حواسشون به بلوغت باشه

 ندهیآ ياما تو....من نبود ریات تلخ شده همه اش تقصاگه گذشته ...تو رو خدا حاللم کن يپر-

که مبادا عقده سالها  دمیمن از پسرم ترس.......وسفی....تونست خوشبختت کنه ینم وسفی...من....من.....ات

 کیبذار فقط ... يپر....انتهمن نگرانتم چون مادرت نگر....یبهم قول بده که با بهنام خوشبخت بش يپر....شویپ

 ...نه باهات حرف بزنمبار مادرا

 :دیمادرانه بر سرش دست کش گانهی.بغض آلود انها در هم گره خورد نگاه

از حقت ...گوشت کن زهیحرفو آو نیفقط از من ا...شماهاست  یکه آرزوم فقط خوشبخت یخوشبخت بش شاالیا-

 يمحبت کن اما در ازا....اما بار نده ایبا مردت راه ب.خونوادت حساب کن يرو یهر وقت کمک خواست. نگذر

بذار ....با هنر زنونه ات رامش کن.....مردت رتیکن جز با غ يباز زیبا همه چ هیرتیغ يادیز کمی هنامی...محبت

اگه ...از خانواده ات......از خودت دفاع کن ...اعتمادشو نشکن شهیوقت ش چیه. بهت اعتماد کنه. باورت کنه

 یدوست يکه دور...کن ياز مادرشوهرت دور....سوال رفته ریوال بره خودش زس ریدختر ز کیخانواده 

 ....نگه دارن امتواحترامشون رو نگه دار تا احتر....ارهیم

از گذشته ها گفت از خودش از مادر او از  یساعت مین گانهی. دیبه صبح رس يگریجور د گانهی يشب با حرفها آن

 دیشا گانهی. هم بر گوش جانش نشست  گانهی يحتهاینص یحت.روزگار و جبر خانواده ها  يو حسام از باز نیحس

که  یاما با آرامش دیاو را بزدا ییتنها يهانتواست غم سال دیشا. گذشته را پاك کند يها ينتوانست تمام دلخور

ازشش بر دلش آرامش کرد و نو شیحرفها. حک کرد يخوب را در قلب پر يدر شب آخر به او داد خاطره ا

 .به خواب رفت بیغر یبه اتاق رفت و در آرامش گانهیساعت سه صبح به اصرار . نشست

از  ییغذا چیآن قدر اضطراب داشت، که ه! داشته باشد یخورد تا جان یصبحانه اندک ،یب یب ادیبه اصرار ز صبح

بهناز و . از خانه خارج شدلباسش را برداشت و . ساعت هشت، بهنام به دنبالش آمد. رفت ینم نییپا شیگلو

 نیماش يمادر بهنام در جلو. با او برود  ،قرار بود عمه اش به عنوان همراه. حضور داشتند نیدر ماش زیمادرش ن

. راه افتاد نینشست و ماش نیو به همراه عمه اش در ماش دیعقب را برگز یبه اجبار صندل نیجا گرفته بود بنابرا

عمه اش در هم  يمادر بهنام، اخمها دنیبه محض د.نگاه بهنام بود ررسیعمه اش وبهناز و در ت نیدرست ب

 .آرام دستش را بر دستانش نهاد نازبه. نگفت يزیرفت اما چ

 ؟يچقدر سرد ؟یخوب-
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 .ترسم یم-

 .تازه بذار آخر شب بشه.دمیترس یمنم م هیعیطب-

 .هنام بر آنها نشستنگاه ب. را گفت و خنده اش را رها کرد نیا بهناز

 .ادب یب.کوفت-

 .عمه دنیخنده بهناز و لب گز کیشل دوباره

 هی میقد يعروسم عروسا. میما هم بخند دیهست بلند بگ يخنده دار زیچ. دیشده هر و کر راه انداخت یچ-

 !يزیچ یحرمت

 یبا او دشمن يستگاردانست چرا مادر بهنام از همان روز خوا ینم. لبخند هم نزده بود یاو که حت. سوخت دلش

 .اشک در چشمانش حلقه زد. دارد

 .شازده خانم خودتون بود نه عروس من يصدا نیمامان جان ا-

 .را به بهناز دوخت شیعصبان نگاه

 !شوهرت هم نتونسته آدمت کنه؟. زشته.آرومتر دختر کمی -

 .دیاز کالم تند بهنام با خواهرش رنج. آمد یهنوز م زیغرغر مادرش ن يصدا. نازك کرد یپشت چشم بهناز

 .کنه ریمن بخ ریداداش گوشت تلخ و سختگ نیخدا آخر و عاقبتت رو با ا-

 و مثل او آرام زمزمه کرد دیبه سمت بهناز چرخ متعجب

 ر؟یحاال شد گوشت تلخ و سختگ! آقا و خوبه و مهربونه؟ یلیخ یگفت یاما تو که م-

 .هول شد یکم بهناز

 .ستین يطور یبفهم قتمیحق گهیحاال د. میبهت قالبش کن میواستخ یآخه م-

 .نتوانست دلهره اش را کم کند ز،یلحن شوخ بهناز ن یحت.با ترس به بهناز نگاه کرد  يپر

 هیرتیغ کمیداداشم تکه فقط  ،یو مهربون ییآقا يگم تو یهنوزم م. کردم بابا یشوخ ؟يدیدختر چرا ترس يوا-

 .وگرنه به خدا ماهه

دانست  یم. دینگو يزیداد چ حیترج. دید ست،ینگر یبه آن دو م نهینگاه بهنام را که با اخم از داخل آ يپر

ضربان دار داخل معده اش حس  يزیشده بود و چ شتریدلهره اش ب. نهفته است يجد یقتیحق ،یپشت هر شوخ

 "من فقط تو رو دارم.کمکم کن ایخدا"کرد با خودش زمزمه کرد یم
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. ینه کالم ،ینه حرف ،ینه آهنگ! داد یسکوت م يعروسشان صدا نیماش. با او همکالم نشد گرینه دآگاها بهناز،

از در  زیرفت و زنگ را زد پشت سرش بهناز و عمه اش، ن نییمادر بهنام پا. نگه داشت شگاهیکنار در آرا نیماش

 !برد ینم شیاو را به پ شیدانست چرا قدم ها ینم. تعلل کرد یکم. خارج شدند نیطرف يها

 صبر کن حورا کمی-

 .مستاصلش را به بهنام دوخت نگاه

 نیمن تو رو هم. یرنگ و روغن رو صورتت بمال یلیخ ادیگم؛ خوشم نم یبه مامانم هم گفتم به خودتم م-

 !باشه؟. گهیامشب چه هرشب د يچه برا. يبه رنگ و لعاب ندار ازین. دمیو پسند دمید يطور

 دیباال پر شیابروها

 ...زشته...اما-

 .بهنام در هم شد ياخمها

 !که؟ یفهم یم.یمردم وادارت کنم صورتت رو پاك کن يزشت اونه که من جلو-

 .بهنام شد ينگاه ترسانش شکار نگاه جد. آب دهانش را قورت داد يپر

خوان  یمگه م. یقشنگ من. یمن يحورا ينطوریبابا تو هم يا ؟يدیترس ده؟یحاال چرا رنگ و روت پر ---

اصال . عاشقت باشم که هستم دیمن با. خوامت یبخوامت که م دیمن با ؟یبهم قالبت کنند که رنگ و روغن بزن

 !هان؟ يدتریمق زایچ نیا هتو که ب. کنه شیزن مال شوهرشه ؟ من دوست ندارم زنم آرا شیگن آرا یمگه نم

 !اعتقاداتش.او ينقطه حساس وجود يگذاشته بود رو دست

 .نداره یبینکنندت ،کم باشه ع شینگفتم اصال آرا. نییل دختر خوب برو پاحاال هم مث-

 .به پنجره خورد يا تقه

 .مردم منتظرمونن.دیبعدا وقت واسه دل و قلوه دادن دار. گهیبسه د-

در . نهاد و نگاه دلخورش را به بهنام دوخت رونیرا با اکراه ب شیپا يپر " ؟یاونم چه دل و قلوه دادن " دیشیاند

به  ادشی. کرد طاقتش سر آمده یبود که حس م دهیبهنام را د بیو غر بیعج يچند روز آن قدر رفتارها نیا

 .لباس عروسش که افتاد آه از نهادش بلند شد

. دیگرد شگاهیسه پله کوتاه را باال رفت و داخل آرا. با بهنام کرد و با مادرشوهرش همراه شد یکوتاه یخداحافظ

بعد از اصالح قرار بود به سالن عروسها رفته و به دو نفر . شدند یم شیآرا زین گریهمزمان با او، دو عروس د

 .ونددیبپ گرید
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 . شهیصورت عروس سرخ و ملتهب م. شیکنه هم آرا یهم اصالح م یروز عروس گهید یآخه بهناز جون ک-

 .کند یبود عروس بار اولش است که اصالح م بود چون بهناز تازه به او گفته شگریغر غر آرا يصدا نیا

 .اصالح کنه یخب خونواده زن داداشم دوست نداشتند قبل از عروس. غر نزن اشرف جون-

بهناز  يکم کم داشت از کارها "زده شده بود؟ یحرف نیهمچ یک "دیشیاند. از تعجب باز ماند يپر يچشمها

 .متعجب و برافروخته بود زیصورت عمه اش ن. را نشناخته است کشیگاه دوست نزد چیفکر کرد ه شدیم ریدلگ

اما خونواده  ،يبرا بند انداز میبر یبرا عقد دختر رو م میآخه ما رسم دار. اشرف خانم گهیبهناز جون راست م-

 نهیا. میسر و صداعقد گرفت یعاقد آوردن و ب شیدوماد هول بود دخترمون از دستشون در بره ناغافل دو هفته پ

از بس عروس رو دوست دارن، همه کارا  دومادکه ماشاال خونواده  میبرا عروس. که صورتش دست نخورده مونده

 !که گهید يجا مشیببر میشد که ورش دار ینم.رو دست گرفتن 

 گریانداختند و د ریسر به ز یکالمش آن قدر واضح بود که بهناز و مادرش از ناراحت امیکالم عمه زهرا و پ طعنه

را در  شیسپس از او خواست چادر و مانتو.را گرفت و خنده اش را خورد  امیپ تیاشرف هم به درا. نگفتند يزیچ

 .ندیبنش یصندل يآورده و رو

اعصابش را  شتریب زد،یاشرف خانم هم که مدام غر م.دیچیدر جانش پ يبود و درد بد اریزائد صورتش بس يموها

 .ختیر یبه هم م

 ....خدا چقدر مو داره و و يبده چه کنم؟ ا تیحاال اگه حساس-

 یحوله گرم.دندیبهناز و عمه اش او را بوس بیگرفت و به ترت ینیریاز اتمام بند انداختن از مادرشوهرش ش بعد

چون صورتش . دیکش ینفس راحت شگریساعت باالخره آرا میبعد از ن. صورتش انداختند تا التهابش کم شود يرو

 .ده بودنشان ندا یواکنش چیه

پوست سبزه اش، دو درجه بازتر .ستینگر نهیخودش را در آ. شود شیماساژ داد تا آماده آرا یرا با محلول صورتش

کرده  رییبه خود تغ يلبخند.نمود یرخ م شتریچشمانش ب یاز حالت دخترانه در آمده و درشت شیابروها. شده بود

. همراهانش ياو و برنج و مرغ برا يخ کباب برایدو س. هداماد غذا آورد دیساعت دوازده بود که خبر رس. اش زد

غذا ناگهان حالش دگرگون  يبو دنیگوشتها و شن دنیبا د. نشد که غذا بخورد لیهم دل یضعف و گرسنگ یحت

 .رساند یبهداشت سیخود را به سرو عیو سر اوردینتوانست طاقت ب گریشد و د

همه . کم شده بود شیحال و اشتها یکرد و ب یدر شکمش احساس م يسه روز قبل حالش بد بود د رد کور از

به آن اضافه  زیاز صبح دل درد ن.کردند یم زیتجو شیرا برا یمتفاوت يگفتند از استرس است و جوشانده ها یم
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در هم عمه و مادر  يابروها اکه خارج شد ب سیاز سرو. است شیکرد شدتش در حال افزا یشده بود که حس م

را  يبد چهیدلپ شگریپر خنده اشرف خانم آرا يصدا. دیپر یبهناز که با ناز باال م يبرو شد و ابروهاشوهرش رو

 .به جانش انداخت

 است؟ تهیفرمال یداداشت شاهد داره؟ هان؟ عروس یگم بهناز جون نکنه عروس یم-

 دیغر بهناز

 .که اصال تنها نبودند نایاشرف خانم ا هیچه حرف نیا-

 .ستین دیبع یچیدوره ه نیا يواال از پسرا-

 .لب باز کرد دیدیکه اوضاع را پس م مادرشوهرش

 روزیمنم د. میبا هم شام خورد شبیآخه پر.مثل من مسموم شده دیدوما شا.شهیاوال تا دختر نخواد که نم-

 نه مادر؟. ناخوش بودم

 .دیاز بغض لرز شیلبها. بود بیعج شیلحن مهربان مادرشوهرش برا نیا

 .بله فکرکنم-

 .اش آرام شود چهیدلپ یجوش و نبات داغ به او دادند تا کم آب

 .شب کار دستتون نده مارستانیب دشیاالن ببر نیهم نطورهیاگه ا-

 نه اشرف جون منم با نبات داغ خوب شدم-

 :فقط او بشنود گفت کهیطور یلب ریز اشرف

 .شده بوده تیسرد يپس مسموم نشده بود-

 :آرام گفتو  متیبا مال سپس

 ه؟یعیتو عقد طب ینداره خانم يرادیاگه هست که ا ست؟ین يواقعا خبر زم؟یعز یتوخوب

 :به سرعت واکنش نشان داد شرمزده

 .گن مال استرسه یم.ستیحالم خوش ن شیاز چند روز پ.مینکرد يکار...اصال....ما.نه بخدا -

 دکتر؟ ینرفت-

 .نه-

عجب .یضیمن فکر کردم رنگ زردت مال خودته نگو مر.دکتر یرفتیکاش م.ارمیصبر کن برم برات قرص ب-

 .هستن ییآدما
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بهتر بود هر چند هنوز دل درد داشت اما باز به  یحالش کم. دیاز راه رس یآب و قرص وانیبعد اشرف با ل یکم

سپس توسط اشرف .اندازدشیکباب در دهانش گذاشت تا ضعف و درد از پا ن يبه زور لقمه ا. اوردیخودش ن يرو

 يزیدر لحظه آخر مادرشوهرش چ.رفتیهمراهش نم یچه خوب بود که کس. شد ییخانم به اتاق عروسها راهنما

 .دیاو را در هم کش يدر گوش اشرف خانم گفت که اخمها

 !عروستون آماده است گهیساعت د مین ينطوریا. نوبره واال گهید نیا-

خواست . سپرد یم شگرشیتمام و کمال خود را به آرا دینبود و با يا نهیکه بزرگتر و مجهزتر بود آ دیاتاق جد در

 که اشرف خانم مانع شد ندیبنش یصندل يرو

مادرشوهرت گفته . تخت بخواب بلکه رنگت برگرده نیا يرو ریتا ساعت شش بگ. دختر يتو که کار ندار-

ساعت  کی. لوازم ممکنه حالتو بد کنه ياما فکر کنم برا خودتم بهتره چون بو. ببخش گلم. مینکن شتیآرا یلیخ

 .پس بخواب.کنم  شتیتا موهاتو حالت بدم و آرا هیبرا کارت کاف

 ینکرده و کم هیداد گر حیبغض کرد اما ترج. دیاشرف خانم هنوز در افکار غلطش مانده بود رنج نکهیا از

سر ساعت شش اشرف . رفت یبهداشت سیبه سرو گرید کباریو  شدیم ادیاش کم و ز چهیدلپ. استراحت کند

 .ستندینگر یمعنادار، به او م یبا نگاه گرید يعروسها. خانم به سراغش رفت

را پررنگ  شیو با مداد ابروها دیرا خط چشم کش شیچشمها. صورتش نشاند يرو یحیمل شیابتدا آرا اشرف

سرش جمع  يرا با تورش رو يشانه اش رها کرد و مقدار يرا رو یکم دیچیرا پ شیسپس با مهارت موها.کرد

 .کاشت شیموها يرو یکرد و تاج

 پاشو لباستو بپوش دختر-

. از جنس ساتن يبود با آستر پوریو گ ریلباسش از حر.منظور آماده شده بود رفت نیکه به ا یبه اتاق یآرام به

 دهیند و پوشبل یبلکه ماکس.لباسش لباس عروس نبود. کرد یم دایاش تا گردن ادامه پ قهیداشت و  نیآست

چون تمام .که لباس عروس بخرد بودبا هزار التماس بهنام حاضر نشده  دیروز خر. بود دیبه رنگ سف یمجلس

مختلط  یاش که گفته بودند عروس یب یاستدالل مادرشوهرش و ب یحت. عروس مزونها باز بودند يلباسها

 دهیو پسند دهیلباس را د نیا اریبس يبعد از جستجو.نگذاشته بود يریتاث زین ندیب ینم یو عروس را کس ستین

 .بودند
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اتاق  يقد نهیدر آ. لباس را بپوشد ششیبه آرا بیداد تا بدون آس یبلندش اجازه م پیز. دیرا با زحمت پوش لباس

شده  باتریز شهیگفت از هم شدیم.قبل فاصله گرفته بود  یخود را برانداز کرد فرسنگ ها از دختر ساده ساعت

به  يبرازنده داماد. خورد اما برازنده شده بود یهرچند به عروس ها نم.لباس اندامش را قاب گرفته بود.است

 به در خورد يتقه ا.بهنام یو خوش پوش ییبایز

 ؟يندار ازیکمک ن-

 .نه ممنون-

رنگ ترحم  گریو نگاه دو نوعروس د دیاشرف و همکارانش باال پر يابروها. را گفت و از در خارج شد نیا

 .گرفت

 از تو مزون خودمون بهت لباس بدم؟ يخوا یم ؟يلباس بخر يدینرس نه؟یلباست ا-

 .ادیشوهرم از لباس باز خوشش نم. نهیممنون لباسم هم. نه-

 .اما به هر حال لباس عروسه هیمیهرچند مدلش قد.ها  میهم دار دهیلباس پوش-

 .شهینه شوهرم ناراحت م-

قوم  نیا يایکوتاه ب ينطوریاما اگه ا ،یستین یزبون یبه نظرم دختر ب! دختر؟ يکوتاه اومد نقدریچرا ا...وا-

ماشاال از همه لباس  يدیلباسشو که د. کردم شیمن خودم خواهرشوهرت رو آرا. دنیشوهرت درسته قورتت م

حرفا  نیا دیهم تو ق یلیخ شوهرتفکر نکنم خونواده ! هم که چه عرض کنم؟ ششیآرا.شهر بازتر بود يعروسا

 .باشن

 .آورده بود؟ همکار اشرف هم لب گشود شگاهیآرا نیلعنت به بهناز چرا او را ا دیلب گز یناراحت از

 ؟يمگه تو آرزو ندار يخوان چرا ساکت موند یآسترم م يمردا رو بد نیبه خدا به ا-

ها غرورش  بهیغر نیا يخواست حداقل جلو یدلش م.با بغض سرش را بلند کرد . بر جانش نشست ریتحق درد

 .با خودش عهد کرد هرگز دوباره به آن جا پا نگذارد. را حفظ کند

لباسم  نیا.رو به همه نشون بدم کلمیمنم دوست ندارم ه. باز بودند يادیلباس عروسا ز.مینه من خودمم راض-

 .هزار نفر رفته هم بهتره که تن یمیقد ياز لباسا. کم داشته باشه يزیخوشگله فکر نکنم چ یلیخ

 "یخودت"فهماند یبا نگاهش به او م. يبود از جواب پر امدهیخوشش ن. خانم ساکت نگاهش کرد اشرف

لباس و  نیبا ا یول یتو متفاوت باش دیبا. امشب شب توئه. یبرا پاتخت یقشنگه ول یلیلباسم خ نیا زمیآره عز-

 .دیخوشبخت بش شاالیا يخوشگل شد یلیبه هر حال خ. فکر کنم خواهر شوهرت از تو عروستره ش،یآرا
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دود . کل وهلهله بلند شد يصدا. وارد سالن مجاور شدند گریبه همراه دو عروس د یو همگ.ساکت شد  جمع

 ششیت ظاهر و آرادانس یم. بر او نشد گرید يمانع نگاه متعجب همراهان عروس ها نهایاما همه ا. دیچیاسپند پ

دامادها به دنبال آنها  ریزودتر از سا نامخدا را شکر کرد که به. ممکن است باور غلط باردار بودنش را دامن بزند

 یداغ م عهیو شا بتیهر چند مطمئن بود که بعد از رفتنشان بازار غ. پر ترحم رها کرد يآمد و او را از شر نگاهها

 .شود

 یبا نگاه. نبود يو عکس خبر لمیاز داماد و ف. سر او افکند و با ناز او را به سمت در بردجلو آمد ،چادر را بر  بهناز

بر بنز گل زده  هیدر بهنام با تک يجلو. تر شده بود بیو دلفر باتریز اریبهناز بس. داد شگرشیبه بهناز حق را به آرا

چادر دستش را گرفت و  ياز رو. بهناز را پر کرد يگرفت و جا نیماش از هیبا خروج آنها تک. بود ستادهیمنتظرش ا

تنها ماندنشان لبخند  يترفند بهنام برا. بود یرنگ يپر از بادکنکها نیعقب ماش یصندل. رفت نیبه سمت ماش

اعتراض مادرشوهرش در  يصدا.جلو جا گرفت  یصندل يگشوده شد و رو نیدرب ماش. رابر لبانش مهمان کرد

 :دیچیگوشش پ

 م؟یایحاال ما چطور باوا بهنام -

 .رسه یعمه خانم شما هم پسرتون االن م. دنبالتون ادیم) شوهر بهناز(االن عماد-

 يا یندانست و خداحافظ زیتوقف را جا گریبهنام د. شد ادهیو سامان پ دیشوهر عمه اش رس نیبعد ماش یکم

 يبرا یتالش یاو حت. کرد یام حس مرا در رفتار بهن یکامال کالفگ يپر. شد و به راه افتاد نیکرد و سوار ماش

 :با کالم بهنام شکسته شد نیماش يسکوت فضا. صورت عروسش نکرده بود دنید

 .يتو چرا زنش نشد ستایپسر عمه ات هم بد ن نیگم ا یم-

 .به او کرده است يبد نیکرد بهنام توه یچادرش را عقب راند تا بهنام را بنگرد حس م یمتعجب کم يپر

 .ببره ضیشهر از وجودت ف يخوا ینکنه م. نییچادرتو بکش پا-

 .دیکش یو از خشم و درد آه. برداشت  چیپ دلش

 ؟یچ یعنیحرفا  نیا.همش نوزده سالشه.سامان مثل داداشمه-

ت ....اون پسرعمو نمیبب! چه حرفا داداش؟. تو کله ت فرو کن نویا شهیداداش نم یمرد نامحرم چیداداش؟ ه-

 !هم داداشته؟

 .دلش شکست یادب یمه باز آن ه يپر
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ذارم به خونواده ام  یفکر نکن م. مرده  یلیخ وسفی. میما خواهر خونده برادر خونده ا. درست صحبت کن-

 .یکن نیتوه

 .بهنام در آن فرو رفت يشد و پنجه ها ریداخل دست آزاد بهنام اس دستش

سفارشتو  يپسره اومده دم آخر نیا دهیم یاصال چه معن! شده؟ نیبه عشقت توه يشده زبون باز کرد یهان چ-

 تا حاال کجا بودند؟ کشن؟یبرام خط و نشون م ییپسرعمت و داداشت سه تا نیشده که با ا یهان؟ چ کنهیم

. کرد دلخوش شد یم تشیبرادر وار حما یکس نکهیاما دلش گرم شد از ا. درد اشک در چشمانش حلقه زد از

 بود دهیشن روزها نیبود که ا یحرف نیحرف بهتر نیا دیشا

پشتش  ستیتنها ن ياومدن بهت بگن پر. اونا برادرامن. ستیعشق من ن گهیکس د چیو نه ه وسف،ینه -

 .محکمه

 :دیقطره اشک از چشمش چک نیاول

که  يا یاون خوشبخت نهیعاشقونه اته ا يحرفا نهایا ؟یکن یم تی؟چرا اذ هویچت شده  مونهیعروس مثال

 ؟يزدیحرفشو م

 !!حورا؟ ستم؟یحورا؟ من عشقت ن یکن یم هیگر-

-..... 

 .شد شتریدور مچش ب فشار

 .شهیولم کن دوباره کبود م-

 .نکن المروت هیگر. برات هالکم یدون ینکن نم هیگر. دختر یهست يبس که نازناز-

 .گرفته بود یلیاما دلش خ. زدیبه هم نر شییکذا شیگرفت تا آرا یبا سرعت اشکش را م يپر

 .گهینکن د هید گر. نه ای یشیحاال آروم م. کردم نیم به داداشاتون توهخب غلط کرد یلیخ-

 .اش را کنترل کند هیتا گر دیکش یقینفس عم يپر. از فشار دست کم شد یکم

 .تر برو عیسر کمیتو هم . کنم  ینم هیباشه گر-

 .را پر کرد نیکوچک ماش يبهنام فضا یعصب خنده

 ییجدا نیمتاسفم چون ا زمیاما عز ؟یزودتر از دستم راحت بش يخوا ینکنه م.برم ها خانم یچرا ؟ عروس م-

 .مگر مرگ.تونه ازم جدات کنه  یکس نم چیو اون وقت ه برمتیم امیبعدش م. دو سه ساعته ياجبار

 .خدا نکنه! هیچه حرف نیاه بهنام ا-
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 .و غم دار شد یبهنام عصب لحن

 .خوام چکار یرو م یم فرار کنه زندگخواد از یو م ستیعاشقم ن میزندگ.عشقم.عروسم یوقت-

 .لحظات قبلش را رها کرد يناراحت از کالم بهنام شد و دلخور يپر

م من . یشیم میهمه زن ندگ گ يکه دار..به تو ...کس رو نخواستم چه برسه به تو چیمن بد ه. حرفو نزن نیا-

 دارم...ددوستت

را از داشبورد  یدست او را رها کردو کاست. انکه کالم آخرش با لکنت و آرام بود اما به گوش بهنام نشست با

نشست  يلبخند بر لبان پر. را پر کرد نیماش يآهنگ شاد يگذاشت و صدا نیخارج کرد و در ضبط ماش نیماش

کالم  چیه. دیکش یبر دستش انگشت م اربار بهنام نوازش و نیاما ا. دست آزاد بهنام شد ریو دستش دوباره اس

به  دنیحال خوبشان تا رس نیرد و بدل نشد اما، همان نوازش آرام هر دو را به آرامش رساند و ا نشانیب يگرید

 .لحظات روزش بود نیاش نبود آن لحظات از خوشتر ییاگر آن دل درد کذا. افتیادامه  شیخانه پدر

 .دیشیکرد اند یکه کنارش نشسته و عاشقانه نوازشش م يو مرد نیماشبدش را کنار زد و به حرکت آرام  افکار

گردانده شد و هر دو با هم به سمت  شانیظرف اسپند جلو. کل و سوت بلند شد يورودشان به خانه صدا با

واقعا همه عروسها  ایکرد آ یفکر م. زدیدست و کل، اعصاب نا آرامش را خش م يصدا. سالن خانه راه افتادند

 .آمد دبه خو گانهی يبا صدا. شدیدلهره داشتند؟ کاش زودتر مراسم تمام م نقدریا

 .بهنام جان چادرشو بردار پسرم-

بهنام آرام . از برخورد بهنام در دلش بود بیعج یترس. آب دهانش را قورت داد.همه جا ساکت شد يا لحظه

. شود یب نفسش قطع مکرد هر لحظه از شدت اضطرا یبرد و چادر را بلندکرد حس م شیدستش را پ

 يبرا یلبخند لبان بهنام قوت قلب. چانه اش نشست و سر او را بلند کرد ریدست بهنام ز. سرد سرد بود شیدستها

حس کرد تمام . کف و هلهه باز بلند شد يو صدا دیرا بوس شیشانیآورد و پ شیبهنام سر پ. تابش شد یدل ب

 .گشوده شد يو لبش به لبخند دیچیر جانش پد نیریش یخون بدنش به صورتش هجوم آورده احساس

 .عروسک يخوشگل شد یلیخ-

آزاردهنده  لیفام يپچ پچه . درست شده بود حرکت کردند  شانیکه برا یگاهیبه سمت جا گانهی ییراهنما با

 یدر هم و صورت يکه با اخمها شدیاندیب يکرد حواس خودش را پرت کند و به مرد یم یسع. شده بود

 یکردند م یم ییکه شلنگ و تخته اندازان هنرما لشیبرافروخته به رقص پسرکان و دخترکان کوچک فام

 .نفس بهنام را حس کرد یگرم. دستش دوباره هدف فشار دستان بهنام شده بود. ستینگر
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نا ز ونیم دنیرس) یشرع يدهایو نبا دهایسن شروع با. زن از مرد  صیسن تشخ(يزیپسرا که به سن مم نیا-

 کنند؟ یچکار م

 .ستیبه پسران شش هفت ساله نگر متعجب

 ؟یچ-

 .رونیبگو بفرستنشون ب.  نندیبب ينطوریخواد زنمو ا یندارن من دلم نم رتیغ هیاگه بق يدیکه شن نیهم-

 .را چنگ انداخت شیگلو یبغض

 ...آقاجونمم حواسش هست تازه. که شهیماماناشون نباشن نم شیپ! کند؟یکوچ یلیکه خ نهایا ؟یگ یم یچ-

عروس در زنانه  يبرا دنیبهناز برادر خودت و پسر عمه ات کم، به بهانه رقص یاضافه کند روز عروس خواست

 .کرد هیدستش اشک را بر چشمش هد دیآن فشار شد ياما به جا. جوالن نداده بودند

تازه نفهمم ! ؟یفهمیتو با منه من م اریبه بعد اخت نیاز ا.ياریبار آخرت باشه رو حرفم حرف م....آقاجانم آقاجانم-

 .بعد از رفتن من برگشتندا

در هم  ییبا ابروها گانهی.را فراخواند و درخواست نامعقول بهنام را بازگو کرد  گانهیبا بغض . در هم بود شیاخمها

ودند چطور به مهمان ها ها مانده ب چارهیب.در هم شد  زیآنها ن يبعد اخمها یکم. اش رفت یب یعمه و ب شیپ

 .دست به کار شد خودش دیبهنام که تعلل آنها را د. که به آنها برنخورد ندیبگو

 .گهیماشاال بزرگ شدند د. همسراتون  شیپ دیلطفا پسراتون رو بفرست. خانمها دیببخش-

دست به کار شد و در صدد  یب یب. شد یو سکوت فقط با آهنگ شاد ضبط شکسته م دیخواب تیجمع يصدا

بهنام تا آخر همانطور ماند و .از سالن خارج شدند انیپسرکان گر يا قهیباالخره بعد از ده دق. بر آمد یرفع ناراحت

 .به او انداخت یبهنام نگاه. رفت یم دیوقت رفتن بود و بهنام با گرید. نرفت زیبار رقص با عروسش ن ریز یحت

 .ساعت ده منتظرم باش. میایبه آقاجونت گفتم زود م-

با رفتن بهنام مهمان ها شروع به متلک . کرد یدستش زوق زوق م. را با اکراه رها کرد يرا گفت و دست پر نیا

: یب یبه قول ب. به دستشان داده بود گرید ییفرستادن بچه ها آتو رونیکم بود، ب ششیلباس و آرا.کردند يانداز

 .دیپر واریهم از د یکی يکم بود جن و پر

مجلس بعد از رفتن داماد بچه ها را  ياز مادرها یبعض. و حرف و حرف یپر بود از شلوغ شیعروس جشن

هم  شیکه در عروس دیخل یدر جانش م يحس بد.قهر کرده و کال مجلس را ترك کردند یبرگرداندند و بعض

که  ییکارها. دیقصر یداد و م یم یخودش را تکان یو گاه دیخند یگفت و م یبا همساالنش م سرای. تنهاست
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آمد و  یم یمهمان یکرد گاه ینم یبه او توجه یکس.اجازه فکر کردن بهشان را نداشت یاو در آن سن حت

 .از مهمان ها معطوف بود ییرایبه پذ زیتمام حواس خانواده ش ن. رفتیگفت و م یم یکیتبر

 نیشد تا ا یتمام م زیکاش زودتر همه چ. وددر جمع ساکت نشسته بود درد باز هم به سراغش آمده ب یوقت از

 .دیبرس انیبه پا زیدلشوره و دلدرد ن

 یم...دیترسیو دلش بشکند م دیبگو ییناروا یکس دیترسیم.بزند یحرف یبه کس دیترسیم یتهوع داشت ول حالت

 یم یکس ستیبا ینم یحالش بد بود ول....رفت ییبه دستشو یرا فراخواند و آرام و به سخت سرایبه زور . دیترس

و کل، خبر از ورود کاروان  اهویه يصدا وباالخره انتظارش تمام شد ...دیچرخ یعقربه ساعت چه کند م....دیفهم

 .....خانواده ها و  یتازه رجز خوان. داد یداماد م

 یب یب هیهمسا. بود چادر بر سرش انداختند دایهو زیاندکش ن شیاش که از پس آرا دهیتفاوت به رنگ پر یب

 .انداخت يتکه ا

 ...ترس نداره که میبه خدا مام عروس شد.تیم نیمادر رنگت شده ع يدیترس) قدر نیا(قذهیچرا ا-

خونه با  نیدیرس. باهاتون ارنیدادم برات غذاتونو ب. یمادر ضعف نکن نویبخور ا.در دهانش نهاد یفورا نبات یب یب

 .دیبخور نجایا دیرس یدوماد عجله داره نم. دیهم بخور

اطرافش  ياهویه يصدا. را رد کند چهیاز دلپ يگریآرام آن را خارج کرد تا موج د. زدیدلش م رینبات ز ینیریش

دست . کند يپدر شیپدرش جلو آمد تا برا. بود حس کرد دهیبهنام را که کنارش رس هیسا. دیشن یرا خوب نم

 .در دست بهنام نهاد ادست بهنام را گرفت و دست او ر گرشیسردش را به دست گرفت و با دست د

 .هر دوتونو به خدا سپردم.باش  ارشی. پشتش باش-

بغض کرده  شیکه برا یدانست تنها کس ینگاه نکرده به جمع هم م. بود نیتمام صحبت پدرانه اش هم...نیهم

 ردیکه در آغوشش بگ ينه مادر!.کنند هیشگون نداشت پشت نوعروس گر.نبود هیاست که او هم اهل گر یب یب

 یرا م سرایبلند  يها خنده يهنوز صدا یحت. شهیتنها بود مثل هم. زدیاشک بر شیکه از دور يه خواهرو ن

 .مرسوم بود يها یتوجه به عروس شدن خواهرش مشغول خواندن شعرها و رجز خوان یکه ب دیشن

 نشیرید يگرم و آشنا يشد و همزمان صدا شتریفشار دست بهنام ب. و نفسش را گرفته بود دهیباال رس بغضش

 دیچیدر گوشش پ

 گهیبعد خدا د. مونه یم زیعز شهیو هم زهیعز. نهیکه گرد غم رو دلش بش نمینب. مواظب امانتمون باش پسرم-

 .باش یامانت دار خوب.سپرمش دست تو  یم
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 .بار خطاب به او بود نیآقاجانش ا يصدا

دل به دلش بده تا دل به . خونتم آباد کن یول. شوهرت بساز يو بد یبا خوب. داشته باش بابا تویزندگ يهوا-

 .خدا پشت و پناه هر دوتون باشه.دلت بده

. احساسش و باالخره اشک راه گشود شهیشد بر ش يآقاجانش نشسته بود تلنگر يکه در صدا یبیغر یبغض

 ریتمام مس. شد یگفته بود، راهن یبود و سخن ستادهیمراسمشان که تمام شد به همراه بهنام که تا آن زمان آرام ا

. خورد یم نیامان به زم یکه ب ییکرد و ترقه ها یرا حس م نیبوق بوق ماش ينزد و فقط صدا یبهنام حرف

متوجه بود که برخالف رسم مرسوم راه خانه داماد . بود  ادیز اریبس شیسرعت بهنام برخالف چند ساعت پ

از اضطراب  یحاک ایآ زیمقطع او ن ينفسها. دندیبه مقصد رس نشده و کاروان عروس و داماد به سرعت یطوالن

 بود؟

 همانانیگذاشته شد و م یپاتخت یهمانیو سپس قرار م افتیدر منزل داماد ادامه  یکوبیمراسم پا یساعت مین

جز  یدر خانه کس. بدرقه شان کرد ریخ يدست به دستشان داد و با دعا یبار حاج نیپشت در خانه شان ا. رفتند

اعالم کرد که  يبهنام با سرد. نکرد قهماندن افا ياصرار عمه اش برا. نمانده بود شیمادرشوهرش و عمه زهرا

بهنام  ياز عمه ها یکیهر چند خاله بزرگ و . شب را در خانه اش بگذراند جز عروسش چکسیه ستین لیما

عمه زهرا رو به . رفته بوداخم عمه در هم . کردند یو در خانه پدر شوهرش شب را صبح م نییدر پا

 :بشنود گفت زیکه او ن يمادرشوهرش کرده و طور

 .دیمواظبش باش يجون شما و جون پر-

 .نازك کرد یپشت چشم مادرشوهرش

 .شهینم شیطور دیناز داره نترس ادیدخترتون ز-

 .خانه خلوت شد و او ماند و بهنام. آنها را ترك کردند زیباالخره آن دو ن. شرم بر پشتش نشست عرق

 خانم خودم چطوره؟-

 : دیچیاز درد در جانش پ یموج

 .خوبم-

 .يکرد دیرو سف نطوریدر گوشت گفتن که ا یها چ یخاله خانباج نیا ستیمعلوم ن ده؟یچرا رنگت پر-

از تصور  یحت.مت اتاق خواب روان شدو به س دیتوجه به حال نزار او ، دستش را کش یرا گفت و ب نیا بهنام

 .شدی، حالش بد م زین گرید یساعات عیوقا
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ضربات بهنام را بر در  يصدا. پناه برد و عق زد ییرا از دست بهنام رها کرد و به سرعت دستشو خودش

 .افتضاح شده بود ختهیبر هم ر شیاش با آن آرا افهیق. دیآب بر صورتش پاش یکم.دیشن ییدستشو

 کهو؟ی يشد یچ-

 .از استرسه گنیم. تهوع دارم شبیاز د.ستیدونم چند روزه حالم خوش ن ینم-

 .دیزد و محکم در آغوشش کش يلبخند بهنام

 .نرسونم يمطمئن باش اونقدر عاشقت هستم که بهت آزار. نترس یچیتا من هستم از ه-

حالش . اندکش را زدود شیبا کمک بهنام ، لباسش را خارج کرد و آرا. بهنام هم نتوانست آرامش کند آغوش

 .شتریو شور بهنام لحظه به لحظه ب شدیلحظه به لحظه بدتر م

و  اوردینتوانست طاقت ب. که همزمان شد با صاف شدن بدنش يدرد. دیچیبر جانش پ زیت يچون خنجر درد

 .ج شدبلند از دهانش خار یآخ

 .مشخص بود شیاز صورت ملتهبش و صدا نینداشت و ا یحال خوش. ستیمات به او نگر يلحظه ا بهنام

 ندارم؟ تیچته؟ من که کار-

 .رمیم یولم کن دارم از درد م-

کنترل خودش و رجوع به عقلش در آن لحظات . در هم شد شیابروها.به صورت پر درد او انداخت ینگاه بهنام

 .کرد را پس زد  یکه احاطه اش م يا یر منفافکا. دشوار بود 

 ؟یفقط استرس داشت یمطمئن-

 .مقطع شده بود شیصدا. گرد خود چنبره زد  ياز درد چون مار يپر

 .رمیم یدارم م.....دونم  ینم-

 .آمد یامان م یو درد ب دیچیپ یخود از درد م به

 ؟يدرد دار یاز ک-

 .دارم....شب تهوع . يد..از..........شده دیاز صبح دردم شد-

 .او را رها کرد نیبهنام خشمگ. داغ صورتش را در برگرفت اشک

 ؟یچرا زودتر نگفت.. ه؟یاسترس چ..هست تیزیچ هیتو -

 ...خه..آ-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *الف*  – یزندگ يبلندا

wWw.98iA.Com ٧١ 

 زین نییداد که جماعت منتظر پا یدر نشان از آن م دنیکوب يصدا. زد  گرید يادیو فر دیامانش را بر درد

و مشوشش  یعصب نیبود و ا دهیبه کام دلش نرس.داد  رونیهنام کالفه نفسش را بب. اند دهیاو را شن يادهایفر

 يپر يناله ها انیدر که در م دنیبکو يتوجه به صدا یکرد به سرعت و ب یبلند شد و سع یبه سخت. کرد  یم

و در خانه را گشود و با نگاه متعجب . دست گرفت يرا رو يکرد و پر يگم شده بود ، لباس بر تن خودش و پر

 .دیاز راه رس زیخواست آنها را کنار بزند که پدرش ن. عمه و مادرش مواجه شد

 .پسر امانت مردمو يچکار کرد-

خاله، خان  نیمحاکمه من از ا يبه جا دیولش کن... یعنینکردم  شیمن کار. امانت مردم زن منه حاج اقا نیا-

حاالم . رهیدختر از شدت استرس ممکنه حالت تهوع و دلدرد بگ هیکه چطور  دیبرتون بپرس دور و يها یباج

 .رهیداره از دستم م. زنمو برسونم دکتر  دیبذار یکنار حاج دیزودتر بر

نکرد و به شتاب پشت سر  یمسخره زن و خواهرش توجه يهایداور شیبه پ یحت دیبا ترس عقب کش یحاج

 .رفت نییبهنام پا

 .یو هم مواظب زنت باش یکن یهم رانندگ یتون یتنها که نم. امیصبر کن بابا منم ب-

و  دیچیپ یاز دردبه خودش م يپر. گفت و منتظر پدرش ماند يناالن را جابه جا کرد و باشه ا يکالفه پر بهنام

 بودمچاله شده  يگره کرده پر يمشتها انیلباس تن بهنام در م. شدیحالش لحظه به لحظه بدتر م

آخه چرا .....خدا چکار کنم...تو رو خدا.... ادیاالن حاج بابا م. حورا جان، تو رو جون بهنام آروم.آروم باش گلم-

 ...اه...صبور نقدریآدم هم ا....دختر یزودتر بهم نگفت

 :را بلند کرد شیصدا

 حاج بابا؟ يکجا موند-

بعد  يپسرش را گشود اما لحظه ا يمادگل زده دا نیاز در خانه اش خارج شد و به سرعت در ماش یحاج

 .شد مانیپش

 .میبهتره با شورلت بر-

. عقب را پرکرد یصندل عیبهنام سر.گرفت  يراننده جا گاهیدوم را در اورد و در خانه راگشود و در جا نیماش دیکل

 .دیچیپ یکرد و م یناله م یتکان نیبا کوچکتر يپر

 خوب بود که؟ هویشد  یچ-

 .از ترس چهارتا خاله زنک حرف نزده يانگار نطورهیا روزیاز د گهیخودش م یدونم حاج ینم-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *الف*  – یزندگ يبلندا

wWw.98iA.Com ٧٢ 

 !بدم یجواب آقاجونشو چ ن،موندمیا شهیکه نباشه م چاره،مادریدختر ب-

 .لبان بهنام جا خوش کرد يرو پوزخند

 .کرد یرها نم نطوریرو ا چارهیاگه آدم بود دختر ب لیاون فام-

 :دیاز درد نال يپر

 ...بهنام-

 .تحمل کن میرسیاالن م..مجان-

به سرعت برانکارد را آماده  يپر تیوضع دنیپرستار اورژرانس با د. شدند ادهیهر دو پ عیسر مارستانیب يروبرو

 تخت قرار گرفت يرو يبر پر ماریبه کمک ب. کرد

 شده؟ یچ-

 درد داره؟-

 چش شده؟ نمیبیکه م نویا-

 .دل درد داره-

 .گفت و از شتابش کم کرد یزنان آهان یعیبا تصور درد طب پرستار

 .عتریحالش بده؟ سر دینیب ینم-

 .دینگران نباش هیعیدردها هم طب نیا.مارستانهیب نجایچه خبره آقا ا-

 .دندیداخل سالن اورژانس رس.دیکش یکالفه پف بهنام

 خراب شده کجاست؟ نیخانم ؟ دکتر ا يمگه دکتر-

 .شد خارج یاز در اتاق دیبا روپوش سف يرمردیپ

 شده خانم شمس ؟ چه خبره؟ یچ-

 .رو گذاشته رو سرش مارستانیآورده و ب ماریآقا ب نیدونم واال دکتر ا ینم-

گرفت و به  دهیخراب بهنام او را ناد یجلو آمد با توجه به حال روح. است مارستانیکه معلوم شد پزشک ب رمردیپ

 :داد از او پرس و جو کند حیترج. دیچرخ یسمت حاج

 شده ؟ یچ-

ناله دختر بلند شد و  يصدا میدید کهوی.پسرم بود  یامشب عروس. خانم عروسمه نیا.دونم یواال نم-

 .مارستانیب مشیرسوند
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 .زد و لبخند بر لبانش نشست یبرق رمردیپ چشمان

 .کنند جیرو پ کیبذار بگم متخصص زنان کش. همه هوار نداره  نیکه ا نیمبارکه بابا جان ا-

 ردیخواست فاصله بگ یدرنگ نکرد و دست دکتر را که م.  ستینگر ياز درد مچاله شده پر به صورت بهنام

 .دیچسب

 .ستین نینه دکتر ا-

 ...پسرم؟ بذار دکتر رو خبر کنم اگه ستین یچ-

 : دیداد کش بهنام

 ...نه-

 :آرامتر و نجواگون ادامه داد ییمتشنج کالمش را با صدا یاعصاب با

 .داشته دمیاز امروز دل درد شد گهیم. تهوع داشته همه فکر کردن اضطرابه روزیز دخانم من ا...ستین نیا -

 :در هم رفت شیانداخت و اخمها دیچیپ یکه در تخت از درد به خود م يبه پر ینگاه دکتر

 .عیسر. نهیاتاق معا دشیببر عیسر-

دکتر . کردند تیهدا یرا به داخل اتاق يداده و به سرعت پر صیو پرستار با فرمان دکتر ضرورت را تشخ ماربریب

 ردیتوانست بپذ ینم يتن پر دنیبا د گریحاال د. دیبه خود لرز يپر نهیبهنام از تصور معا. به دنبالشان روان شد

 .شد دهیتوسط پدرش کش شیکه بازو دخواست مانع دکتر شو.  ندیرا بب شیحورا زین يگریکه مرد د

 .شونو بکنندبذار کار. بهنام ستیوقتش ن نجایا-

 ادیفر يبا صدا. دیچیناله دردناکش در سالن پ يو صدا دیتخت خواب يبا اصرار پزشک صاف رو ياتاق پر داخل

نهاد و آن را  يسپس دست بر شکم پر. شد ایاز شروع دردش را جو یدکتر شرح. دیچیپ یدر هم م زیاو بهنام ن

. به آسمان بلند شد ادشیو فر دیچیاز درد به خود پ يپر. راست  یاطراف ناف تا کناره خارج. محکم فشرد

 :بعد از شدت درد از هوش رفت یانداخت و کم نیدکتر در گوشش طن يصدا

 )3(حاد  تیسیآپاند دیاتاق عملو آماده کن-

 ------------- 

بهنام با . بود به هوش آمده و به بخش منتقل شده بود یساعت کی. هنوز درد داشت. چشم گشود یسخت به

چشمش به بهناز افتاد که مست خواب سرش را در کنارش . نتوانسته بود در بخش زنان بماند زین ادیاصرار ز

 .بهناز شد يداریجابه جا شد، که همان موجب ب یکردو کم يناله ا. نهاده بود
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 ؟يخوا یم يزیچ-

 آب شهیآره اگه م-

 .چکار کنم دیبا نمیبذار بپرسم بب.دکترت ممنوع کرده شهینم-

همه اشغال بودند و  يکنار يتختها. صبح بود 6ساعت . رفت چشمش بر ساعت داخل اتاق افتاد رونیکه ب بهناز

 یاز خودش دلش به حال بهنام م شتریب. داشت يزیدل انگ یعجب صبح عروس.و همراهان خواب مارانیب

 .سوخت

 .کرد و بر لبان او نهاد سیبه داخل دستش را خپن. داخل شد بهناز

 ؟ي؟ درد ندار یخوب. میاکتفا کن نیبه هم دیفعال با-

 .درد دارم-

 بذار باهات حرف بزنم حواست پرت بشه. نهیبرا معا ادیتا دکترت ب یصبر کن دیخب با-

 .کرد کیو به تخت نزد دیرا جلو کش شیرا گفت و صندل نیا بهناز

مهمون  یول ادیخواست ب یبنده خدا م. شدم یشده چه حال یمامان خبر داد چ یوقت یدون یدختر نم يوا-

 میاما خودمون. يشد که رو دست خودم موند نیا. خبر کنه ویبهنامم که حاضر نبود از خونواده خودت کس. داشت

 .یبرا داداشم ساخت یعجب شب طونیها ش

بهناز شده بود لنگه مادرش؟  یبه راست ایحساس شده بود . کالمش کم نکرد یاز تلخ زیلحن شوخ بهناز ن یحت

 .دیاز درد کش یآه

 بهنام کجاست؟-

 .داداشم نافرم عاشقه.بشه بفرستش خونه فشیکس نتونست حر چیه. اتراق کرده مارستانیب اطیجا تو ح نیهم-

 :اد و پر ناز گفتبه صورتش د يبهناز حالت بامزه ا. داد نتیرا ز شیجان بها یب يلبخند

شد  میحسود. داد یداشت دور از جونش جون م. حالشو يدیاتاق عمل ند رونیواال تو ب. يبخند يحق دار-

 .بهت

 یم. يو دم نزد يدکترت مات مونده بود چطور اون همه درد رو تحمل کرد! ؟ یهست یک گهیتو د شییخدا اما

به وصال  دیداداشم با متیآورد یساعت دورتر م کیجدارهاش اونقدر نازك شده بوده که اگه  ستیگفت آپاند

 .شد یم وهیب دهینرس

 .ها شهیبد نم یدور از جون بگ کی-
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 :دیخند يگریبا موذ بهناز

 .دور از جون داداشم-

 .درد جسمش را فراموش کرد یبود که لحظات نیا شیبهناز درد داشت اما خوب يهر چند حرفها. کرد یاخم يپر

 ...نکنه دمیترسیهمش م. شهیداقل دهن اشرف بسته مکه ح نهیا شیحاال خوب-

 .دیغر نیخشمگ يپر

حداقل اون  ؟یشناسینم ،داداشتمیمن رو درست نشناخت میریچرا؟ گ گهیبهناز؟ تو د میاصال مگه ما تنها موند-

 ....از خواسته اش بگذره شبیاونقدر مرد بود که د

 .ينبود نطوریقبلنا ا...یچسبون یچته آمپر م...کنم باهات یم یدارم شوخ....ایاهو طلبکار شد-

توجه به حال نزار او ترکش کرد و  یب ریبهناز دلگ. مانع ادامه صحبتشان شد يکنار يتختها سیه سیه يصدا

 نیا ایانگار بهناز هم مثل او حساس شده بود و . به اتاق باز نگشت کیاز اتاق خارج شد و تا آمدن پزشک کش

به اشک اجازه داد که . را فشرد شیلوبغض گ. داده بود رییهر دو را تغ دید يگ عروس و خواهرشوهرنقش پر رن

 .ترس ببارد یدرد روحش ب يبه بهانه درد جسمش و برا

 .الزم را کرد و رفت يها هیآمد و توص پزشک

. و شل یآبک يغذاها. دیبا درد شد یساعت بعد حت کیشروع به راه رفتن از . نیمل يغذاها.بیکمپوت س-

 .تا کار افتادن شکم مارستانیماندن در ب

بعد از رفتن دکتر، بهناز همچنان ساکت . و گوش سپرد  ستادیبهناز آرام ا. بود نیدستورات پزشکش هم تمام

 يباال یب یچشم که باز کرد ب. کم کم خواب چشمانش را ربود. کردند قیتزر یکاهش دردش مسکن يبرا. ماند

صورتش ثابت  يآمد و رو االب یب ینگاه ب. بر چهره اش نشست یاز درد اخم.خواند یسرش نشسته و دعا م

به همان حال  یاز درد او نبود تا ساعت یاگر آه ناش دیبغض هر دو شکست و در آغوش هم فرو رفتند شا. ماند

 .ماندند یم

 .مادر نمتینباشم رو تخت بب. ضهیبچه ام مر دمیمادر؟ خدا منو بکشه که نفهم یخوب-

 .اش را گرفت یب یب يبرد و اشک چشمها شیدست پ يپر

 من خوبم یب ینکن ب هیگر-
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 یخدا منو لعنت کنه که دخترمو م! هان؟ روزیپر روزیحتما مثل د ؟یخوب. زردچوبه نیرنگت شده ع ؟یخوب-

 میدیآبش پاره نشد نفهم سهیتا ک امرزمیاون خدا ب.  يمثل مادرت تو درد صبور. دردش نشدم یشناختم و پا پ

 ؟یچرا نگفت زمیآخه عز.مانشهیدرد داره و وقت زا

 .یب یگفتم ب-

از  تیدونستم که ناخوش احوال یسواد چه م یمنه ب ییاشتها یو ب يدار چهیدلپ یجان دلم فقط گفت ینگفت-

دمو لعنت کردم چقدر خو یدون یم. حالت به هم خورده شگاهیهم نگفت تو آرا...  يزهرا نیا. است گهید زیچ

 مادر؟

اش و چشمان پف کرده از  یب یدستان لرزان ب. شناخت یاش را خوب م یب یب.دانست چقدر  یخوب م يپر

. شدیم دیتکان دردش تشد نیبود و با کمتر دهیپهلو خواب ياز درد رو.اش گواه همه صداقت کالمش بود هیگر

 :گرفت یبا بغض حرفش را پ یب یب "!صد رحمت به قبل از عمل"دیشیاند

سرمون و  ختنیقوم شوهرت ر یشدم وقت یدر خونه ات چه حال میصبح با عمه ات اومد یوقت یدون ینم-

آقاجانت که نفسش  چارهیب. دمیکش یچ یتا بفهم یمادر بش دیبا. مارستانیگفتند دختر دست گلم رو آوردن ب

 میسراغت ن امیبود نتونستم ب نجایتا ا. بگه یآخه آدم چ...ال اله اال اهللا...شوهره نیا. رفت و برگشت از هول

بهم  يدار ياگه کار. شتیبهناز اومدم پ يآوردن ناهارت رفته خونه خودشون و من جا يهست به هوا یساعت

 .نباشه از دوستت بهت آشناترم یهر چ. بگو مادر 

 تو حجله دیخاطر فرستاد بیبا ط ضویکه دختر مر دیآره واال آشنا بود-

 ینم. آرام بود  شهیبه عادت هم یب یاو و ب يصحبتها. کرد جادیدر اتاق ا يمادر بهنام سکوت بد زیت کالم

بلند او توجه  يصدا. است دهیرا شن شانیحرفها يبود وتا کجا دهیسرشان رس يدانست چه موقع مادر بهنام باال

 .انداخت ریخجالت زده سر به ز.را جلب کرده بود شیها یهم اتاق يهمه 

حاال هم داره  نیمرده،بهناز، هم لیدختره ذل نیا. ومدهیپسرم باال ن يتا اون رو رونیب دیبر دیحاج خانم پاش-

. دیکه شکر خدا موفق شد دیرو به پسرم بنداز ضتونیدختر مر دیخواست یم. شهیکار شما بازخواست م يبرا

شب زفافش پشت اتاق عمل شد و  يده دارپسرم که شب زن چارهیب. رونیب دییبفرما دیحاالم تا شر درست نکرد

 ...هرچند من که شک دارم همش. ناکام موند
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 ضهیدونستم دخترم مر یمن اگه م. دیکن ایح دیکرد ارتشیکه ز ياز خونه ا. دیخانم از خدا بترس هیعال هیکاف-

 یاون وقت دیبه شازده پسرتونم بگ.کردم  یرو م شیدارش قوم شوهر بشن خودم کلفت ضیذاشتم مر یم يعمر

 کردم کجا بود؟ یرو تر و خشک م يکه من پر

تو سن  یرزنیپ ياما سخته برا تینه گلم دعام بدرقه زندگ! وفا بود؟ یب میب یب یمادر من رفتم خونه نگ يپر-

 .منم خوشم یتو خوش باش.خوادت یمهم شوهرته که شکر خدا چهارقبضه م. من کلفت بشنفه و دم نزنه

جا به جا  یبا درد کم يپر. اتاق خارج شد و به نرگس خانم مادر بهنام مهلت جواب نداد را گفت و از نیا یب یب

 و آخش را در آورد دیچیشکمش پ ریز يدرد.شود زیخ میشد تا به احترام نرگس خانم ن

که تو االن  مینازنداشت نقدریا میدییواال ما که سه تا شکم زا.  يراه بر دیخوبه خوبه بلند شو پرستارات گفتن با-

مثال  ندتیبب نطوریخوام بهنامم ا یپاشو تا وقت مالقات نم. ناز و اداتم بذار واسه نازکشات. يناز دار ينطوریا

 !بود) یپاتخت(امروز بندالتختت

 :زد و ادامه داد يخانم پوزخند صدادار نرگس

 يباعث شد دهیراه نرس از نیبب. برا عروسم ارنیکمپوت ب یعروس يکادو يشدم به مردم بگم به جا مجبور

 از حاال نمیا شگاهیاون از آرا.چقدر پشت سرمون حرف بزنن

. درآورده است مارستانیسر از ب شیدانستند که او در شب عروس یم شیها یهمه هم اتاق بایتقر گرید حاال

نرگس خانم با  دیاش را پرس یو از نرگس خانم علت ناراحت ستیبا شک به او نگر يزن فضول تخت کنار یوقت

زد و  یانصاف یرا چنگ ب شاش کرد و زخم کهنه نشده قلب دهیپسر حجله ند بتیآب و تاب شروع به ذکر مص

 :بود نیخارج شد ا يکه زبان زن کنار یکالم نیاز اتاق خارج شد اول يکار يبرا یتا آنجا که وقت. دینمک پاش

 !!مادر فوالدزره ایخدا بهت صبر بده مادرشوهره -

 

راه  يبرا لیدل نیبه هم. ماند یاو نم شیپ ادیبهناز به خاطر شوهرش ز. گذشت یبا سخت مارستانیب ياروزه

 ادشیبار بهنام به فر کیفقط . را از رو بسته بود رشیکند که شمش هیتک یرفتن مجبور بود به نرگس خانم

 ینیریبهنام که همان ش يهاین از بد دلاما یبرد تا انجا با هم راه بروند ول مارستانیب اطیبود و او را به ح دهیرس

هم  يصدا کهیاز او گرفت و راه رفتنش را محدود کرد به دور اتاق کوچکشان تاب خوردن به طور زیکوچک را ن

 .را در آورد شی هایاتاق
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که غم در  یبه همراه آقاجان. مالقاتش رفتندآن هم در ساعت مالقات يبرا گریبار د کیو عمه اش  یب یب

 زیاوصاف زبان ت نیندهند اما با همه ا یبه کس ییسرا اوهیزود آمدند و زود رفتند تا مهلت . زدیچشمانش موج م

 دنشیبه د کباریپدرش . دیوبک یرا بر سرش م شیکس یانداخت به روح و روانش و ب ینرگس خانم خش م

. گواه بود  بشیخودش هم دلش بر غر. نه مانده بوددر خا سرایو  اسریبه بهانه  زین گانهی.رفته بود آن هم کوتاه

 .داد که طعنه بارانش کند یبه نرگس خانم حق م کهیبطور

کرد  یهفت روز بود که در خانه استراحت م. تمام شده بود مارستانیکرد که باالخره کابوس ب یرا شکر م خدا

داد، رفتار بهنام بود  یآنچه در چند روز گذشته آزارش م.شود دهیها کش هیرفته بود تا بخ مارستانیروز قبل به ب

زخم تازه اش رابطه را ممنوع کرده  لیلطرف پزشک به د کیاز . دیکش یم شیزد و با پ یکه با دست پس م

کرد  یشب ها که او با درد خودش را جمع م گریرا داشته باشد و از طرف د شیخواست هوا یبود و بهنام م

 .رفت یم شیبا قهر به خانه پدرآورد و  یجوش م

 شتنیبعد از آن همه خو. دخترانه اش يبود بر تمام باورها دهیداد شب گذشته خط کش رونیرا پر صدا ب آهش

که به  يدرد. درد و اشک زن شدن را تجربه کرده بود انیباالخره بهنام طاقت از دست داده بود و او در م يدار

شکمش و حرکات پر  ریوصل بود به زخم تازه جوش خورده ز میو مستق نداشت یارتباط یبه درد زنانگ نیقی

 .شهوت و خشن بهنام

 .بود شیشب زندگ نیگذشته دردناکتر شب

از مادرش کمک خواسته بود نرگس خانم  مهیبهنام سراس یبود و وقت ختهیآن روز از دل درد فقط اشک ر صبح

هم آن قدر بلند بود تا او  شیصدا. است يعاد زهایچ نیاست و ا ادیز شیفقط گفته بود زن او ادا یرحم یبا ب

کرد شب زفافش  یبود فکر نم هقلبش شکست. ببرد ضیف د،یچیپ یاز درد به خود م یهم که در طبقه فوقان

 .تلخ باشد نیچن

 یم اطیبود و از پنجره به ح ستادهیا کشیتار مهیشود تنها و غم زده در خانه ن کیرفت هوا تار یکه م حال

توانست  یخواست م یدلش م. بود افتهی نیدردش تسک یبود که با مصرف مسکن ها کم یساعت کی. تسینگر

بار از مادرش  نیاول يبرا. کرده بود يآغوش مادر يهوا بیدلش عج. بزند و درد دل کند یاش زنگ یب یبه ب

و او به زحمت  دیکش ریدلش ت ریز. نداشت یکه هرگز بازگشت یرفتن. شد که او را تنها نهاده بود و رفته بود زاریب

گذاشته و به  شیبعد از نهار ،بهنام مطمئن از بهبود او سرخوش از فتحش ، تنها. نشست کشیمبل نزد يرو
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از تصور تکرار شب گذشته هم  یحت. افکند دلش موج برداشت هیسا نهکه بر خا یکیتار. حجره پدرش رفته بود

 .ترس در خودش جمع شد که آمد با دیچرخش کل يصدا. خورد یم چیدلش پ

 .شوهرت اومده نیبب ایبانو ؟ ب یستیحورا خانم؟ ن-

 کریچراغ سالن زده شد و پ. و قطره اشک سمج را پس راند  دیلب گز. واژه مانوس نبود نیدلش به ا شوهر؟؟

 دیشد شن یم کیبهنام را که نزد يگامها يصدا. مچاله شده اش را رسوا کرد

 بانو يشرمنده ام کرد ؟يبه به عجب استقبال پر شور-

 .سسالم-

 يروزا نیخواد ا یدلم م. دمید تویضیهمش مر مونیاز بعد از عروس گهیبسه د ؟يچمباتمه زد نجایچرا ا. کیعل-

 .دمتیدلم گرفت از بس با حال زار د. يایو به استقبال شوهرت ب یمثل همه نو عروسا باش نمیآخر بب

با  "آخر؟ يروزها"عبارت در ذهنش به حرکت در آمد کیکرد اما قبل از واکنش به توقعات بهنام تنها  بغض

 :ستیترس سر بلند کرد و به بهنام نگر

 آخر ؟ يروززا-

 .برگردم خارك دیبا گهیهفته د ه؟یرفته من کارم چ ادتیآره نکنه  ؟یکن یامروز چته همش تته پته م-

داد  یم حیترج....ییسه ماه تنها...ییتنها.لرز بر جانش نشست .بر همه وجودش شد  يآخر بهنام آب سرد حرف

 شد يبر زبانش جار اریاخت یب...نگذارد شیبهنام تنها یشب را با درد سر کند ول

 .ترسم یم ییمن از تنها-

 :ستیبه او نگر رهیخ بهنام

 میحاال هم پاشو شام بر میموند نایخونه بابا ا نیاصال برا هم! که یستیتنها ن. حورا اریدر ن يبچه باز ؟یچ-

 .شهیبلند نم يکه معلومه از آشپزخونه تو بخار نطوریا نییپا

خواست  یفقط م....گه قربونت برم ینم گهید دهیتمام محبتاش پر کش".ربط شده بود یب يپر از حرفها ذهنش

از شام  ادمی يوا يا...ستیمهربون ن گهیچرا د.....میگرفت یخواست بره عروس یم یچرا وقت......کارشو بکنه

 "...ترسمیم...من .خدا ....کنمبا مادرش چه .. تنهام بذاره خوادیچرا م...کشهیم ریچرا دلم ت.....رفت

 .بهنام فکرش را پاره کرد يصدا

 ...حورا حورا خانم با توام ها. دختر يچقدر ناز دار گهیبلند شو د-

 .قطره اشک سمج راه باز کرد.  "!؟یقیعجب محبت عم"از جا کنده شد بایو تقر دهیهوا کش یب دستش
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 .میباشه بر-

 .با خشونت چانه اش را باال آورد بهنام

 خانم برخورده؟ يقبا جیگفتم به تر یچ. کنه یم میآره؟؟ د المذهب مگه نگفتم اشکات عصب! ؟یکن یم هیگر-

 .شکست و اشک ها به صورتش راه گشودند بغضش

 .دیبدن نا آرام او را در آغوش کش عیحرکت سر کیو در  دیکش یپف کالفه بهنام

تونم  ینم...مگه نه...هیکار من چ یدونست ینکن تو که م هیگر! من؟ واقعا به خاطر رفتن منه؟ زیشد عز یچ-

 یلیخ من يبرا منم سخته به خدا برا...نکن خانمم هیجان بهنام گر....دند ینم یبهم انتقال گهینرم اگه االن نرم د

 ....سخت تره 

 درك شده بود شییتنها ایآ دیشیاند دانهیناام يپر

 -------------- 

 

 یکوبلن يتابلو خیتنها نشسته و م شیاهایدر خانه رو. شهیتنهاتر از هم. پنج روز که تنها شده بود...... روز بود پنج

. کرد یکه بهنام بود را مرور م يآخر يدر خلوت خودش روزها. با عشق بافته بود شیشده بود که دو سال پ

 يمتلکها.شد یبه اتاق خواب ختم م که یگاه یگاه و ب يبهنام، قربان صدقه ها یرپوستیز يمحبت ها

نگاه شفاف . انداخت یشد و دلش را غنج م یبهنام خورده م يفهایپخت و با تعر یکه م ییغذاها. مادرشوهرش

 ییها هیتوص زدیاما آنچه در گوشش زنگ م. کرده بود دایهنام پکه با رفتن ب یبیعج یدلتنگ.بهنام در روز آخر 

 .نابود کرده بود شیها ییپر کردن تنها يرا برا شیبود که تمام آرزوها

 :آخر بهنام، با او اتمام حجت کرده بود روز

تلفن  نجایخونه خودمون ا میبر يهست چون قراره به زود نییخط تلفن پا. يرینم رونیاز خونه بدون مادرم ب "

خواد تا من  یدلم نم. زنمیو باهات حرف م رمیگ یمنم شبها تماس م. ریتماس بگ نییبرو پا یداشت ينداره کار

با خونواده  یحت يرینم یبدون من مهمون. یشیم ییهوا یکن یعادت م يتازه دار.ادیمهمون برات ب ادیز ستمین

 ....و.ام

او که با  يبرا. قفل اسارت را بر زندانش زده استخودش  شیشده که با دستها يا یکرد زندان یم احساس

خودش قبول داشت که . بود نیبهنام سنگ يکرد،حرفها یخانه آقاجانش راحت رفت و آمد م يتهایوجود محدود
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 يآنها به صورت دستور، آن هم در حضور مادرشوهر دنیاما شن. کرد یاز آن کارها را بدون گفتن هم نم یلیخ

 .بود نیگشت سخت و سنگ یکه دنبال بهانه م

شام به نزد  يبرا یروز اول به اصرار حاج فرشچ. گشت  یهدف در خانه م یاز رفتن بهنام، در طول روز ب بعد

 لیدل نیبه هم. کار را تکرار نکند نیا گریگرفت د میگرفته مادرشوهرش تصم افهیق دنیآنها رفت اما با د

 بینص یزبان نرگس خانم ب شین ازهر چند . را تنها بخورد شیخواست تا اجازه دهد غذا یمحترمانه از حاج

 .شد ریسراز زیو آرامش بر قلب خودش ن دیاو د دگانیرا د تینماند اما برق رضا

بود،  نییکه پا یدر آن زمان کوتاه. خانه اش داشت  نییپا یادب با اهال ياز رو یکوتاه يدارهایاز آن ، د بعد

 یرا کم م شیصحبت کردن بار دلتنگ يا قهیگرفت و با دق یتماس م ش،یطبق قرارش با بهنام، او با خانه پدر

چرا که نرگس . کالم مادرشوهرش از او گرفته شد شیکوچک هم شب گذشته با ن یهر چند آن دلخوش.کرد

 یزبانش را هدر م یپول ب نگونهیو ا زندیبلند اعتراض کرده بود که چرا بهنام دائم آنجا زنگ م يخانم با صدا

 .دهد

بعد از .دهد یکاهش م کباریرا به دو روز  شیساکت کردن مادرش اعالم کرد که تماسها يرو بهنام برا نیا از

او  يبه رو يروزیبه نشانه پ ينازك کرده و لبخند شیبرا یسخن ، مادر شوهرش پشت چشم نیا دنیشن

هم  یکردن مادرش کم یاضر يخواست به جا یچرا که دلش م. بود  دهیدر دل از بهنام رنج يپر. بود دهیپاش

روبرو  یآرام اعتراضش را به گوش بهنام رسانده بود با جواب يبا صدا ینوعروسش فکر کند و وقت یبه دلتنگ

 .کرده بود شتریشده بود که رنجشش را ب

. هم تنهام نجایا ازیمردم پر از ن هی؟ من  یکن یم مییصدات هوا دنیبا شن یگ یحورا نم یانصاف یب یلیخ-

 .کنه یحق با مامانه تماسامون بد عادتمون م!! هم فکر من باش یکم

دختر گلفروش چشم  يهمانطور که به تابلو. جابه جا شد یو کم دیکش یخاطرات آن چند روز آه يادآوری با

شاد برخواست و به سرعت به . شد يبر لبانش جار قیعم يلبخند. در ذهنش جرقه زد يدوخته بود ناگهان فکر

قرار بود . داخل آنجا بود شانیاضاف لیوسا. دیکوچکشان را داشت دو يسالن که حکم انبار يسمت اتاق انتها

از آن خانه رفته اند  رندیبگ یمیکه تصم گریگفته بود تا چند سال د تیاما بهنام با قاطع. آنجا اتاق بچه شان باشد

به سمت . نگاهش را همه جا سر داد.برق را زد و وارد اتاق شد دیکل. حرف شاد شده بود نیا دنیز شنو او چقدر ا

 دیناام. افتیو رو کرد اما آنچه به دنبالش بود را ن ریاتاق را ز. انباشته شده رفت و شروع به گشتن کرد يکارتونها

 نشست یخاک نیزم يرو
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 کردم کتابهامو بذاره دیامکان نداره خودم بهش تاک...فراموش کرده بذارتش؟ نه یب یب یعنی-

دانست که در همان بدو  یخودش هم م.دیند شیاز کارتن کتابها يباز بلند شد و همه جا را جستجو کرد اما اثر.

و جستجو را  هاوردیاما باز هم دلش طاقت ن.شده است شیدرس يورود به اتاق متوجه نبودن کارتن بزرگ کتابها

 .آغاز کرده بود

گفت شگون ندارد عروس پا به خانه  یم. جهازش برود نیجهاز برانش مادر بهنام مانع شده بود که با ماش روز

همان شب خاله . خانه آماده، شده بود یراه اشیب یشده بود، به همراه ب دهیآماده نشده بگذارد و شب که خانه چ

و  "نیخونه ات رو بچ یدوست داشت وررسمه قصه نخور بعدا خودت هرط "کوچک بهنام در گوششش گفته بود 

رفت و از او سراغ  یاگر به نزد نرگس خانم م. دانست چه کند یحاال نم. گذشته بود زیتفاوت از همه چ یاو ب

 دیفهم یم دیبا. اش مطمئن شود یب یگرفت ابتدا از ب میرو تصم نیاز ا. نبود ندیگرفت خوشا یرا م لشیوسا

 .چه شده شیکتابها

خوشحال بلند شد و چادر طرحدارش . را با درس خواندن پر کند شییخواست تنها یدلش م. را جزم کرد عزمش

 بهداد به گوشش نشست يدر زد صدا. رفت نییو به سمت طبقه پا دیرا بر سرکش

 .اومدم زن داداش-

نهفته در چشمانش و  یمهربان دیشا. ندک یدر بهداد نهفته است که او را به خود جذب م يدانست چه سر ینم

مادرشوهرش در آن مدت  زیدر برابر زبان ت شیهایبا او و هوادار یکرنگی دیاو بود و شا یذات ي ایحجب و ح ای

هم  یحاج یرا داشت چرا که حت شیبهنام فقط بهداد، هوا ي هیبه جر خاله عط دیتوانست بگو یم دیشا. کوتاه

 .نداشت یآنها دخالت يد و دربرخوردهاآم یدر برابر همسرش کوتاه م

معلوم بود تازه دست و .بهداد قرار داشت  يشانه ها يرو يحوله ا. لبخند بر لبانش نشست. خانه گشوده شد در

 .صورتش را شسته است

 .سالم عرض شد زن داداش-

 .سالم از منه آقا بهداد.سالم يوا يا-

 .بفرما تو-

 .بازشود يپر يبه عقب برداشت تا راه برا یقدم بهداد

 .تلفن بزنم هیخوام  ینرگس خانم هست؟ م-

 .آره هستند بفرما تو خونه-
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 .کرد و داخل شد يتشکر

 بهداد؟ هیک-

 .زنگو نزدن ، معلومه زن داداشه یوقت.مامان  یپرس یسواال م-

 يبهداد برا يودش را اول به روظاهر شد و نگاه غضب آل شیروبرو دهیدر هم کش ییخانم با ابروها نرگس

 دیاو پاش يو سپس به رو شیحاضر جواب

؟ شوهر جونتون که  يخوا یم يزیچ. از رو عالقه نبوده یحتمن. نییپا انیب دنیشده خانم زحمت کش یچ-

 !زننیامروز زنگ نم

رد و در سرش را بلند ک.ستیکند اما فکر کرد که االن وقتش ن ینیخواست عقب نش دیرا به دندان گز لبش

 .ستیشده مادرشوهرش نگر زیچشمان ر

 .خوام تلفن بزنم یم-

 .زنهیاگه خودش بخواد بهت زنگ م. خواد ینم.بچه رو زا به راه کن  نیکم ا.خبه خبه-

 .زنگ بزنم میب یخوام به ب یراستش م....من که فقط بهداد رو ندارم-

 .چشمانش را در حدقه چرخاند نرگس

 .تو رو پشت تلفن بده ییساعت قصه گو کیشوهرمم پول  دیکم پسرم پول حرف بده حاال با. بدتر  گهید-

 .هیحرفا چ نیباالخره دلشون تنگ شده ا.خوان زنگ بزنن یمامان فقط م-

 :اضافه کرد یلب ریرا گفت و ز نیا بهداد

 .یلعنت بهت بهنام که خط خونت رو قطع نکن-

اما آنقدر . نقش بست رشیبر ضم يگرید رهیو خط ت دیرا بشنود اما شن شیحرفها يکرد پر یفکر نم بهداد

اعتنا به  یفرستاد و ب رونینفس پر سوزش را ب. به گفته بهداد نکرد يادیبود که توجه ز شیکتابها شیفکرش پ

 .به راه افتاد ییرایمادرشوهرش به سمت تلفن گوشه پذ يحرفها

 .بود يزیچ ياجازه ا یحرمت هیقبلنا -

 .ستیبغض آلود به صورت در هم مادرشوهرش نگر يپر

 .چشم خودتون اجازه اش رو از صابخونه گرفتم شیپ-

قسمش داده بود که مالحظه نکند  یهمان روز اول حاج. داد رونیخانم کم آورد و نفسش را پر حرص ب نرگس

تماس گرفتن را  اریاخت یتح.  یداشت حتما به آنها مراجعه کند،آن هم در هر وقت و ساعت یتماس ایو اگر کار 
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کاره  چیواضحا نرگس خانم را ه یحاج يبا آوردن لفظ صاحب خانه به جا يپر. کامل به او واگذار کرده بود زین

سر او  يباال نیخشمگ ییو چون اژدها امدینرگس خانم کوتاه ن یول. کرده و دلش خنک شده بود  یمعرف

 .ستادیا

 .رمیبده من برات شماره بگ-

 .از تعجب گرد شد يداد و پربه يچشمها

 .سواد دارم نرگس خانم-

 .بهنام قبل ز رفتنش ازم خواست یخواد دو کالس سوادت رو به رخ من بکش ینم-

 :بهداد در هم رفت ياخمها

 .اون اتاق میبر ایداشته باشه ب يزن داداش کار دیشا ستیبهنام که ن.زشته مامان-

شد  يطور يفردا روز. بهنام زنشو دست من سپرده.خداش هست ستیبهنام که ن م؟یچه حرفا مگه ما نامحرم-

 !!خواد جواب پس بده تو؟ یم یک

 تشیبهنام تمام شخص. تاب آورد  یمادرشوهرش را به سخت ياهانت ها. نزد هیگر ریتحمل کرد تا ز یلیخ يپر

 :تلفن را به دست مادرشوهرش داد یبا اکراه گوش. را خورد کرده بود

 .پنهان کنم یندارم از کس يزیمن چ دییبفرما-

ندانست و  زیرا جا شتریبهداد ماندن ب. ردیآرام شماره منزل آقاجانش را تکرار کرد تا نرگس خانم تماس بگ بعد

 .در اتاقش نشان داد دنیرا با محکم کوب شیو ناراحت يناراحت به سمت اتاق خودش رهسپار شد و تمام دلخور

 

 یادتیالو منزل س-

... - 

 .مادرشوهر حورام. هستم یفرشچ-

..-... 

 ....نه بابا خوبه.شما یاز احوال پرس-

.....- 

 خودش خواست من زنگ بزنم-

......- 
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 یگوش...دونم واال  ینم-

و تنگ  شیمتعجب به او که همچنان در جا يپر. سپرد  يرا به پر یبه گردنش داد و گوش يخانم قر نرگس

 دیکش یکالفه پوف. خورد یتکان نم شیمکالمه از جا انیاز قرار معلوم تا پا. ستیتلفن نشسته بود نگر

 !...جان يالو مادر؟ پر-

 یب یسالم ب-

 شوهرت خوبه؟ ؟یخوش ؟یماهت مادر خوب يسالم به رو-

 .شکرخدا خوبم-

 .افتاده یگفتم نکنه براتون اتفاق!  دمیچرا مادرشوهرت زنگ زد؟ ترس-

 .بهنام و ذات خراب مادرشوهرش يها یگفت از شکاک یچه م. دیلبش را گز يپر

 .دیبا هم داشته باش یحال و احوال هیگفتم  ينطوریهم-

 .دیتلخ خند یب یب

 .اون اطرافه نمیبب...نه مادر شوهرت چکسمیه. برو بچه -

اش حرف  یب یب دیبعد ترس "شما رو واضح داره ياطراف ؟اونقدر تو حلق منه که صدا"ذهنش گذشت از

 .بود دیاش بع یب یب تیاز شخص هر چند. بزند ینامربوط

 .جا کنار منند نیآره هم-

 .دیرا شن یب یو نچ نچ کردن ب دنیکش نیه يبه وضوح صدا يپر

 چطورن؟ هیآقاجان خوبه؟ بق د؟یشما خوب-

 هینکنه . میوگرنه بازم جمعه ها همه دور هم جمع يوفا شد یکه ب ییوسط فقط تو نیا میهمه خوب! مادر یه-

 هیاز  غیخودتم در. دیومدیو ن یضیشوهرت گفت مر میدعوتتونم که کرد... ها یسر بزن هی يایوقت با شوهرت ب

 .تلفن

 کرده بود؟ یرا از او مخف يزیچه چ گریبهنام د. عالم بر دلش نشست غم

 .دیناخوش بودم ببخش یب ینشد ب-

 .پاگشاتون کنن شهیخونواده هم وا م يرو ينطوریا رمیگ یهفته جمعه همه رو دعوت م نیا ؟يحاال که بهتر-

 يچرا خانواده بهنام کار..چیخانواده خودم ه...عروسها نبود ریمثل سا میزیچ چیه!! پاگشا؟"را فشرد شیگلو بغض

 "! نکردن؟



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *الف*  – یزندگ يبلندا

wWw.98iA.Com ٨٦ 

 برگشت خارك...ستیبهنام ن.... دیخودتون رو به زحمت ننداز یب یب-

حاال تنها ...گنیم یمردم چ...وسش رو ول کرده رفتهچطور تازه عر...خبر یچه ب. خاك عالم تو سرم  يوا يا-

 نجایا يومدیچرا ن ؟یکنیچکار م

به وضوح ساعت را نشان داد تا مکالمه را کوتاه . در هم رفت یب یاخر ب يحرفها دنینرگس خانم با شن ياخمها

 .چه زنگ زده است يباعث شد که تازه به خاطر آورد برا نیهم. کند

به حرف شوهرم  دیکه با دیدون یم. اونجا امیب ستین یبهنام راض. ر و مادر بهنام هستندپد.  یب یب ستمیتنها ن-

 .گوش بدم

 :بر گوشش نشست یب یبغض دار ب يصدا

 !یبگم مادر هر طور راحت یچ-

 د؟ینفرستاد لمیمگه شما کتابامو با وسا یب یب یراست-

 .دیو لبش را به دندان گز دیکه رنگش پر دیهمزمان بر صورت نرگس خانم افتاد و با تعجب د يپر چشم

. يکه خودت بود زدنیبار م لویتازه تا لحظه آخر که وسا. بره ادمیبا اون همه سفارشت  شهیمگه م...چرا مادر -

 .کتابها رو هم سپردم دست شوهرت

 یهیحال خراب نرگس خانم توج يوجه برا چیاما به ه. گفت یاش راست م یب یب.در هم رفت يپر ياخمها

 .نداشت

 .گشتم نجستمشون یآخه هر چ-

 .مادر یحتما درست نگشت-

. میخودمون هنوز خط ندار. زنمیزنگ م یدارم از خونه حاج ؟یب یب دیندار يکار. دیگیآره شما راست م-

 ..شهیم ادیخرجشون ز

زنگ بزن  یوقت هیفقط .بازم زنگ بزن.مواظب خودت باش سالم هم برسون زمیبرو عز. نه مادر جون -

 !یرفت یاز وقت رمردیشده پ ریپ. دلش هواتو کرده یلیخ.بلکَم صداتو بشنفه . آقاجونتم باشه

 .زد ياش لبخند یب یبه اصطالح ب يپر

 خدافظ.چشم-

 خداحافظت مادر. بال  یب-
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آمده  ادیدر وجودش به فر يزیچ. که قصد رفتن کرده بود ستینگر یرا گذاشت و به نرگس خانم یگوش يپر

 :وقت را تلف نکرد.ترساندش یم ید و از اتفاقبو

 د؟یدیمنو ند ينرگس خانم شما کتابا-

 !باشمشون؟ دهید دیوا من چرا با-

 !هم مطمئن بود فرستاده اشون یب یآخه ب! دشیدونم کجا گذاشت ینم.من خودم برا جهازم نبودم ستین-

 !خوبه مادر خودتم بود از اون بپرس. دونم دختر یمن چه م-

 کتابام کجاست؟ نمیبزنم بب شونیزنگم به ا هیپس اشکال نداره ! دیگیخانمو م گانهیمادر من؟ آهان -

 .دینرگس خانم پر رنگ

 !چکار حاال يخوا یکتاباتو م-

خودم زنگ  ای دیریگ یشماره خونه پدرمو م. خوام بخونمشون یم! ستیکه ن یخوراک! خوان چکار یکتاب رو م-

 .بزنم

 به خشم آمد یادب یهمه جسارت و بخانم از آن  نرگس

 .الزم نکرده. کنه یم یبرا من جواب سوال. حیوق يخُبه خُبه دختره -

 .در هم رفت يپر ياخمها

 .دارم ازیمن کتابام رو ن-

 .آن ها بهداد خارج شد يبگو مگو يصدا از

 شده زن داداش؟ یچ-

 !گم وگور شده ؟ از روز جهاز برون دیدیمنو ند يداداش بهداد شما کارتن کتابا-

 .انداخت ریبهداد در هم رفت و سر به ز ياخمها

 منظورتون همون کارتن بزرگ بنفش رنگه؟-

زدنش آن هم به بهداد  یدست کیشد  یباورش نم. دیپوستش خل ریز يموذ یترس. دیباال پر يپر يابروها

مثل واکمن .گم شده باشد  لشیکارتن هم موقع آوردن وسا دیکرد شا یبا خود فکر م.کند دشیعا يزیچ

بهداد را  جواب! رستانشیو درشت دوستان دب زیر يها يادگاری ایکه داشت و  يکوچکش و چند کاست محدود

 :داد یبه سخت

 همون...آره-
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 نرگس خانم بلند شد يصدا.دیکش یکالفه پف بهداد

 .بهداد دخالت نکن برو تو اتاقت-

 !بود يواقعا خبر. پس

 .ار بهش بگمبذ. مادر من شهید نم-

 .زدیتند م قلبش

 .داداش دیرو بهم بگ یچ-

 .دیلب به دندان گز بهداد

 ..بهنام-

 .دیچینرگس خانم بود که در سالن خانه پ ادیفر يصدا

 .نداره یتمومش کن بهداد به تو ارتباط-

 شده؟ یچ لمیداداش وسا دیبگ ست؟یبه من مربوط ن! ؟یبه من چ-

اون . دیندار ازشونیو ن دیگفت شما خودتون اجازه بهش داد. رونیداداش بهنام همون روز بردشون از خونه ب-

 .گهید يمشما کیکارتن به اضافه 

 بهداد..هیکاف-

 .سر خورد واریکنار د...دیپر ياز صورت پر رنگ

 ...آخه چرا.....من.....گفتم؟ یمن ک....من-

 :و کردنرگس خانم در سرش اک يهم صدا باز

 .به ما چه؟ برو از شوهرت بپرس-

بهداد . واضح بود تیچهره اش از شدت عصبان یکه سرخ يبهداد.نگاه بغض آلودش را به بهداد دوخت يپر

 زیبه سرعت کتش را از رخت آو. به مادرش انداخت نیخشمگ یکرد و نگاه نییمشت گره کرده اش را باال و پا

 .شد دیبه سواالتش ناام خپاس افتنی يبرا يپر دیکار او ام نیبا ا. کنار در برداشت و از خانه خارج شد

به زحمت از جا برخواست .کند  هیگر دید یرا م شیدردمند روزمندانهیکه پ یزن يخواست جلو ینم دلش

 .کرد و از خانه مادرشوهرش خارج شد یلب ریز یخداحافظ

که قرار  يخانه ا. و داخل خانه اش شد دیتن دردمندش را به باال کش یپله ها نهاد و به سخت واریرا به د دستش

چون . شود ایدوست داشت هر چه زودتر بهنام زنگ بزند تا بتواند علت کارش را جو. بود مامن آرامشش شود
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ر هم قاد یحاج نینگاه سنگ ریز. زنگ بزند مداد که او به بهنا یآنطور که معلوم بود نرگس خانم هرگز اجازه نم

غافل . ستیقرار داد و از ته دل گر شیکنده زانوها يگوشه سالن نشست و سرش را رو دانهیناام. کار نبود نیبه ا

 .برقرار شود يبه زود یپسرش را خبر کرد تا مبادا تماس ،ياز آنکه مادر

 ------ 

 یدلتنگ.شود شانیباعث شده بود تا او پر نیگرفت و ا ینم یتماس.نداشت يروز بود که از بهنام خبر نیچند

گوشه خانه اش کز  نیبا عث شده بود افسرده و غمگ گریتلخ از طرف د یاتیواقع دنیطرف و شن کیبهنام  يبرا

رنجور و زرد شده بود . کرد یغ میهمان لقمه نان را هم از خودش در ینبود حت یاگر فشار گرسنگ دیکند شا

 .کراهت داشت نهیخودش در آ دنیاز د کهیطور

چقدر بد ! حسرت درس خواندن باز هم بر دلش مانده بود. سوخت یدور و درازش م يآرزوها يرادلش ب چقدر

چرا که بهناز بعد از همه . تواند حساب کند یبهناز هم نم يکتابها يرو یکه به خاطر آورد حت يبود لحظه ا

را هم  ختشانیر گریا دکرد ت یم یرا روانه زباله دان شیکتابها رستان،ینخست دب يامتحاناتش از همان سالها

از  یخال شیاز عشقش برا یازدواج خال. را از دست داده بود یزندگ زهیانگار انگ شیبا از دست دادن کتابها!! ندینب

بود وگرنه  دهیبرگز لیکه بهنام را فقط به خاطر امکان ادامه تحص دید یبود حاال به وضوح م يا زهیهر انگ

 يکرد که وسوسه ها یالبته به خودش اعتراف م. فرار از خانه پدربزرگش داشت ياهم بر يبهتر يخواستگارها

 .نبوده است ریتاث یبهنام هم ب يها یو چرب زبان شیمیدوست صم

جز خانواده بهنام  یدانست پشت در کس یم. زنگ خانه اش به صدا در آمد يخانه کز کرده بود که صدا کنج

 شیصدا یکه با نگران یحاج يصدا دنیو شن یدر پ یزنگ پ يصدا یبلند شدن نداشت ول يبرا یرغبت. ستین

 .بر باز نکردن در بماند یمبن مشیزد مانع شد که بر تصم یم

در، حضور بهداد را متوجه شد و  يآن سو ياز صدا.اکراه بلند شد و سالنه سالنه به پشت در خانه رفت  با

 .صدا داد و باز شد یدر تق. دیبرداشت و به سر کش زیچادرش را از رخت آو

 .سالم-

لب  ریصورت او در هم رفت و ز دنیبا د یحاج ياخمها.گرداند يحال او نگاه دو مرد را به سو یب يصدا

 .کرد ياستغفار

 .قفل رو بشکنه گهیخواست د یبهداد م. ما رو از ترس یکشت يکجا بود. سالم بابا  کیعل-

 :گفت یانداخت و دروغ ریسرش را ز شرمزده
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 .ودم حاج باباخواب ب-

 .شد زیر یحاج يچشمها

فکر  یپسره ام که ب نیا! هویتو چت شده  نمیبرو تو بب! ؟یبرا خودت ساخت یچه حال نیا! خواب چه وقته دختر-

 .زنهیزنگم نم هیشده و 

 .تا آنها داخل شوند دیگفت و کنار کش يدیدل مرده، ببخش يپر

 .اخم کرد شتریبا ورود به خانه ب یحاج

لعنت که عقلمو دادم دست  طونیبر ش... ال اله اال ا. تنها ينطوریا یکن یخوف نم. دختر کهیخونه ات چرا تار-

 .زن و از حالت غافل موندم نیا

آنها قرار داشت و صورتش  دیکامال در د گریحاال د. اش را آزرد هیبرق را زد و نور چشمان سرخ از گر دیکل بهداد

 .شد دهینگران آنها کاو يتوسط چشمها

 شبید. يکرد نیآخه چرا با خودت همچ هیچه وضع نیا. بده بهش تا غش نکرده اریآب قند ب هیبهداد بابا برو -

فکر  یپسره ب نیچقدر به ا. که نطوریا شهیهمو درست اما نم دیدوست دار.  هیگفتم غم دور یناخوش دمیکه د

 .نهینوعروس ا دنسرانجام تنها مون.ش نکرددفعه گو نیرو بذار بعد دوره ا یگفتم عروس

کسل تر از آن بود که حواسش باشد . نشست کشیمبل نزد يو رو. زد يخند شین یبه دل خوش حاج يپر

در همش  يقرار گرفت تازه متوجه بهداد و اخمها شیآب قند که روبه رو وانیل. تعارف به نشستن نکرده است

به همان  شتریاو ب يخلق و خو. به برادرش نداشت نه از ظاهر و نه از اخالق یشباهت چیکه ه يبهداد. شد

 .رفت یهم مسلکش م يها یارتش

 .اجاقتونم که خاموشه. بفرما زن داداش-

 :را گرفت وانیگفت و ل یممنون

 .خورم یم يشبا حاضر -

 .زد يپوزخند بهداد

 .دهیوقته رنگ غذا به خودش ند یلیخ دمیکه من د يچون گاز و آشپزخونه ا. یچیظهرا هم البد ه-

اما در آن لحظه فقط . کرد یبارش م یاگر پدر شوهرش نبود کلفت دیشا. شد ياز دقت نظر بهدا کفر يپر

 .سکوت کرد
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هم ناهار و هم شام .یتنها بمون ياز فردا حق ندار! يشد فینح نطوریگم چرا ا یمن م! گه حورا؟ یراست م-

 .نییپا يایب دیبا

 .دهانش را بست یاعتراض کند که تحکم کالم حاج خواست

چند وقته غذا درست .رونیب میخونه ببر نینکرده جنازه ات رو از ا ییخدا ستیقرار ن. رو حرف من حرف نزن-

امشبم زنگ . بدم دختر یطرف جواب خدا رو چ هیجواب آقاجونت و پسرم . تیم نیکه رنگت شده ع ينخورد

اومده بودم راجع به کتابا باهات . مشا يبرا نییپا میحاال هم پاشو بر. روشن کنم موفیپسره تکل نیتا با ا زنمیم

 .زنمیحرف بزنم اما حاال غذا خوردنت واجب تره بعدا باهات حرف م

 زیاما انگار قرار نبود چ ستینگر یکنجکاو به حاج.جمع شود يکلمه باعث شد تمام توجه پر کی نیهم....کتابها

 ریکه مطمئنا ز یرفت تا شام بخورد شام نییپا یگفت و به همراه بهداد و حاج یچار چشمبه نا. بشنود يشتریب

 .پر حرف مادر بهنام دلچسب نبود ينگاهها

نرگس  يصدا. کرد تیدستش را پشت سر عروسش قرار داد و او را به داخل هدا.در خانه اش را باز کرد  یحاج

 .خانم زودتر از خودش به استقبالشان آمد

لوس  نقدریا میواال ما هم عروس بود د؟یباهاش؟ از دل دختره زبون بسته اتون در آورد دیشد؟ حرف زد یچ-

 .مینبود

 :کرد یدست شیپ یبزند حاج يگریاز آنکه نرگس خانم حرف د قبل

 .هم شام هم ناهار.خوره یاز امشب عروس خانم با ما غذا م. نرگس خانم شامت اگه حاضره بکش-

خشکش .کرد و از آشپزخانه خارج شد یر که دستش را با دستمال داخل دستانش خشک مخانم همانطو نرگس

نگاهش که به آنها افتاد ابتدا متعجب ابرو باال . دیکش ینیه.زد انگار که به برق سه فاز وصلش کرده باشند

را  یحاج... ال اله اال يصدا هتابلو بود ک شیآنقدر ناراحت.در هم فرو رفت شیانداخت و سپس به سرعت اخمها

 :را مخاطب قرار داد یآرام حاج! یحرف حاج ایآنها بود  دنیاز د شیمعلوم نشد ناراحت. در اورد

 .سربار نرگس خانم شمیحاج بابا م ستیخوب ن نطوریا-

 .یوفتیوضع ب نیتا به ا ومدمیکوتاه م دیکالمه از اولم نبا کیگفتم حرفم . حرف نباشه دختر-

 ...آخه-

 ...آخه نداره-
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 اریخانه بس.بود دیو جد یاز سنت یجالب بیترک یخانه حاج. خانه به راه افتاد يمعذب به سمت ناهارخور يپر

و با اضافه  بیرا تخر یمیقد يبنا یحاج ریاخ يدر سالها.بود شتریب اطشیساختش از ح ریکه مساحت ز یبزرگ

داشت که به تناسب  ییرایو پذ يوردو سالن ناهارخ. به ساختمان آن را وسعت داده بود اطیاز ح یکردن بخش

ها و تشکچه ها پر  یآن با پشت يفضا هیدر آن بود و بق یدست راحت کیکه  منیاتاق نش کی.مبله شده بود

سه خواب هم داشت .نبود بایدست باف و ز يها چهیو قال یخانه محروم از قال يجا چیو صد البته ه. شده بود

چقدر از  يبود و پر بایخانه پر نور و ز. وزنش بود یحاج يبرا يگرید بهناز و يبرا یکیپسرها و  يبرا یکیکه 

 .البته تا قبل از عروس آن خانه شدن.آمد  یآن خوشش م

 .دخترم چرا ماتت برده نیبنش-

 .دیغذا کش شیبرا یاو نهاد و حاج يرو شینرگس با اکراه بشقاب را پ. نشست زیگفت و پشت م يدیببخش

 .بخورم ادیتونم ز ینم. حاج بابا  دیزینر ادیز-

 دیبا نیاما بعد از ا ستین يامشب طور هی.شده کیکه معده ات کوچ يچند وقته چطور غذا خورد نیا نیبب-

 .ادیاز تعارف تو غذا بدم نم شتریب یچیدونند که من از ه یخونه م نیا يهمه تو.يکامل غذا بخور

انگار واقعا معده اش کوچک شده .دیخورد و کنار کش يبه زحمت ده لقمه ا.گفت و مشغول شد یچشم يپر

در سکوت و  شهیدر آن خانه هم. نشود نیریانداخت تا مزاحم غذا خوردن سا ریخورد و سرش را ز یآب وانیل.بود

 یغذا صحبت انیهرگز م اوکه با بهنام غذا خورده بود  یدر مدت زمان کوتاه یشد حت یآرامش غذا صرف م

 .نکرده بود

 دادیشاه مقصودش را تاب م حیتسب یحاج. خانه نشسته بود منیدر نش یحاج يساعت بعد کنجکاو روبرو مین

 ثابت ماند يپر يو عاقبت رو دیچرخ یهمسر وپسرش م نینگاهش ب.

 شیکه از زندگ يعجب مرد یبگ دیشا. که بهنام کرده خبر نداشتم يامشب از کار نیدخترم من تا هم نیبب-

کنم  یشما دخالت نم یزندگ يهمونطور که روز اولم به بابات گفتم من تو. بابا جان ستین نطوریخبره اما ا یب

 نیب شهیباعث کدورت م نیوالد ياج یتجربه هم ثابت کرده که دخالت ب. دیاما مستقل دینشست نجایدرسته ا

 .درسته ییدخالت نکردن هم تا جا نیدختر و پسر اما ا

هرچند انتظار داشتم . شده یامشب بهداد برام گفت چ. امه فهیوظ یعنی. کنمدخالت  دیمطمئنم با گهید االن

و باالخره  ستیکارشون خبر بردن و آوردن از هم ن. زودتر لب باز کنه اما خب اونا هم دست پرورده خودمند
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قول . هکرده کتاباتو از خونه برد جایبه بهنام هم خواهم گفت که ب. گمیخودت م يجلو. شونهیو حرمت حال میحر

 .پاش بمونه دیداده با

 :تلخ در کالمش نهفته بود یانداخت و نگاهش را از او گرفت غم ریسرش را ز یحاج

 يفقط مطئنم از پسر! دونم ینم هیکارش کرده اما اون چ نیبه ا کیوسط تحر نیا زیچ هیدونم  یهر چند م-

خواد زنم پا به پام  ینه و من دلم م ایو گفت به خودم مربوطه که زنم درس بخونه  ستادیمن ا يرو يکه تو

 .کار نیا دهیرشد کنه بع

پاشون به  یدخترا برن دانشگاه بخصوص وقت ادیکه خوشم نم یدون یم.یچند ساله با دختر من دوست خودت

 میتصم شیمورد حقو به پسرم دادم که برا زندگ نیاما خب زمونه فرق کرده و من در ا. شهیخونه شوهر باز م

پسرم هم قول داده،  دادم،به هر حال من قول . تعجب کردم یلیشده خ یکه بهداد بهم گفت چ امشبم.رهیبگ

 تیدرس يکردن کتابها دایدنبال پ رهیفردا هم بهداد م.زنمیامشب خودم با بهنام حرف م. میبهش عمل کن دیبا

! ها یبزن تیدرس خوندنت باعث بشه از زندگ نیحساسه مبادا ا یلیفقط باباجان بهنام خ. کن ستشونیتو فقط ل.

 .بابا ینکن دمیکه ناام شاالیا.نه بنده خدا رو ادیکه نه خدا رو خوش م

را با  یدر تمام مدت فقط موافقت حاج.بود دهیرا به او بخش ایکردند انگار که خدا تمام دن یدلش قند آب م در

 !خواست ؟ چه باك یاز او قول م یاجح.دوباره برق نگاهش برگشت.بود  دهیدرس خواندنش را شن

 .ممنونم.کنم ینم دتونیوقت نا ام چیبه خاك مادرم ه.حاج بابا  دمیقول م-

 بایز يدرست بود که پر.بود نیریش شیبرق چشمان عروس جوانش برا. داد رونیب تینفسش را با رضا یحاج

نبود که آرزو  يفراموش کند او دختر بود که ریدلپذ یحاج ينبود اما رفتارش و حرکاتش تا ان روز انقدر برا

 .نخواهد کرد دشیخود را در دل او باز کرده بود و مطمئن بود که هرگز نا ام يجا يپر. داشت عروسش شود

 .میدخالت کن لشونیتو مسا ستیدرست ن ؟یحاج دهیم یجواب بهنام رو ک-

 .نگاه اخم آلودش را به همسرش دوخت یحاج

دخالت  نمیا. قولش بزنه ریز کنهیبه دختر مردم قول داده غلط م. زنمیخودم باهاش حرف م. جواب بهنام با من-

 .جوونا شورع نشده فاتحه اش خونده است ینکنند که زندگ ياگه دو تا بزرگتر کار ستیکردن ن

قصد .را به او بدهد  یو گوش خانه شماره بهنام را گرفته اریرا گفت و از بهداد خواست تا با تلفن س نیا یحاج

 .داشت همان شب کار را تمام کند

 .سالم با با جان-
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-...... 

؟ نه به اون هر شب  يهفته است زنگ نزد کیاز  شتریتازه عروست چشم انتظاره که ب یگ ینم يوفا شد یب -

 .زنگ زدنت نه به االنت

-..... 

 ...ستیه نتو تنها ک یزندگ. پسر يخود کرد یب.. ال اله اال....د-

-....... 

 .نجاستیآره ا -

-........ 

 .خوام باهات حرف بزنم ینه االن خودم م-

-...... 

 !نه؟ ایگن مرده و قولش  یکه م يدیشن

-...... 

دهه بذار ....بده لیادامه تحص يکه بذار يهمه قول داد يبه خانمت جلو.....وسط حرف من نپر.... گوش بده-

حاال ......خوام زنم درس بخونه ینه من م یگفت يدیچرا قول م یبهت گفتم االن داغ یوقت......حرف بزنم پسر

 .ذارم يمن نم ! گهید نشد د....یحرفتو عوض کن یکن یجا م یهم ب

-..... 

همه  نیاز ا يپر. چشمانش را پوشاند یقیدر هم رفت غم عم شیقطع شد و اخمها یحاج يصدا يلحظه ا چند

مادر  دگانیرا در د تیشد و او برق رضا یسکوت طوالن. دیایکوتاه ب یبادا حاجداشت م يحال حس بد رییتغ

 را در چهره بهداد ینگران نطوریو هم دیبهنام د

 يا...پسر یتو هم هست شیخب زندگ....برسه شیبهم قول داده به زندگ.....بابا جان ستیحرفا ن نیا-

 نه؟ ای یعیشف...دك شیدوباره پ یتو رفت نمیبب......خدا

خوشحال  يپر يسر خورد کامال مشخص بود که از گفته شدن آن حرفها جلو يصورت پر ينگرانش رو نگاه

 :ستین

 ها شمیم ایجو زنمیزنگ م ينر ششیپ يریدوباره م.......... يسر خود قطع کرد يکرد خودیب -

-....... 
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 حورا يفرستم دنبال کتابا یفردا بهداد رو م-

-....... 

بچه نشو .... نباشه کجا باشه نجایا نجاستیمعلومه ا....لعنت بفرست پسر طونین؟ بر شبره م یبهداد نره ک-

 از خودش بپرس ینگران..... بهنام

-....... 

 یاز سه روز طول بکشه زنگ بزن شتریکه ب نمیهم نب گهید.زنت دمیم وی؟ گوش يندار يبا من کار -

 .خداحافظت پسرم........بهش

خواست قهر و ناز کند و  یبهنام پشت خط منتظر صحبت با اوست دلش م دیهمکه به سمتش دراز شد ف یگوش

 .مخاطبش بود نه بهنام یاما حاج ردیرا نگ یگوش

 .پاشو برو تو اتاق بهناز حرفاتو بزن بابا. دخترم شوهرت منتظرته ریبگ-

کالم آرام مادرشوهرش  یول دیصورت بهداد را ند قیلبخند عم. و همسرش یحاج نیچقدر فرق است ب دیشیاند

 .دیرا شن

 !غذا بخوره هان نجایقراره عروسش هر روز ا یچرا به پسرت نگفت-

 !روشن شد گهیکسم نم چیمن نگفتم ه-

 .را بشنود منیداخل نش ياز صحبتها يگرید زیالو الو گفتن بهنام و ورودش به اتاق بهناز مانع شد تا چ يصدا

 سالم-

 .شد دهیشن یشبهنام از پشت گو قینفس عم يصدا

 ؟یخوب... زمیسالم عز-

 .مکث کرد یکم يپر

 االن بهترم... خوب نبودم اما-

 ينشنوم غذا نخور ؟يخور یخوب غذا م ستمیمن ن ؟یچرا خوب نباش. خوب نباشه زشیبهنام نباشه که عز-

 .یبش ضیمر

 .ستیدر ضمن حال بدم از غذا نخوردن ن. دهیبهم مزه نم ییتنها-

 .دیخند بهنام
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 یهم اصال به خوشمزگ نجایا يتازه غذا.  گذرهیبهت سخت م ییتنها دونمیم. قربونت برم منم تنهام -

 .ستیمن ن زیدستپخت عز

 .دیلب برچ يپر

 .يخور یمگه با همکارات غذا نم ؟ییتنها-

 .صدات تنگ شده دنیدلم برا شن زمیبرام حرف بزن عز. باهاشون بجوشم ادیخوشم نم ادیز. شهینه هم-

 !؟يبهم زنگ نزد نیهم برا-

 زمیعز دیببخش. مدت سرم شلوغ بود نتونستم بهت زنگ بزنم نیا. گله هات به سرم خانم-

 :زد یتلخ لبخند

 واقعا؟ سرت شلوغ بود؟-

 نه؟ يهنوز باورم نکرد ؟يبه من شک دار-

 ...فکر کردم.ذاره حرفتو قبول کنم ینم طیخب شرا-

 دلت برام تنگ نشده؟. هم به من فکر کن یآزار خودت کم يبه جا. رو بکن یالک يفکرا نیا نینش-

 :دیخند. بامزه بهنام به خنده اش انداخت لحن

 ...تازه...یو رفت يمنو زود ول کرد يبود يتو بچه بد میبا هم نبود ادیاوووم ما ز نمیبب دیبا...اه -

 رفته سرم ها یکاله. فهمم یزنم شده و االن م یاوه اوه چه دختر لوس-

 .م بخواددلت-

 يسرت شلوغه که جا یلیاون جا خ نمیدلت تنگ شده هان؟ بب یبگ يخوا ینم. خواست ادمیز!گهیخواست د-

 ست؟ین یمن خال

 !!يکاریکرد سرش شلوغ بود از شدت ب بغض

 هم دارم؟ ییمن سرگرم ؟یکن یفکر م یخودت چ-

 بشه؟ یچ دمیخوشگل خر يبرات کتابا دمیاون همه زحمت کش! ؟یپس چ-

 کتاب؟-

 .نیتختمون رو بب ریز گهید آره

 .خاص در دلش حس کرد یشعف

 ؟یچه کتاب-
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 ؟یبافتن-

 ؟یچـــــــــــ-

که خانم خوشگلم برام بافته  يخوام بلوز یامسال م نکهیا يبرا. یگفتم کتاب بافتن. دختر  یکش یچرا داد م-

 .بپوشم و به همه پز بدم

 .از لحن بهنام خنده اش گرفت يپر

 بلدم؟ یگفته من بافتن یه خبره ؟ حاال کچ.اُهک-

 .یباف یگرمت رو خودت م يگفت لباسا یم. بهناز-

 گفت ییدلش بهناز را ناسزا در

 .تو لباس ببافم؟ وقت ندارم يگفته برا یحاال ک-

 .بهنام گرفته شد يصدا

 !هان؟ یزنیدورم م ي؟ نکنه دار!يکار دار یچ ؟يندار یسرگرم یتو که گفت-

 .خوام درس بخونم ی؟ خب م یکن یبرخورد م نطوریابابا چرا  يا-

 !يدوستم دار یگفت یالک ؟يمن ندار يجا برا هیکنار درس خوندنت  یعنی-

 .برم کاموا بخرم دیبا یبافم ول یخب برات م یلیخ ه؟یچه حرف نیا-

. هیکاف رمیفروشنده بهم گفت چه تعداد کاموا بگ. دمیخودم رنگ مورد عالقه ام رو خر. يخواد بخر یکاموا نم-

 .طرح خوشگل انتخاب کن هیتو فقط لطف کن و 

 :رفتن از دست داه بود تلخ گفت رونیب يکه برا یتیشده بود و موقع لشیکه تحم ياز کار دلخور

 .گهید یطرحشم خودت انتخاب کن یخواست یم-

 !خب؟! ام طرحش مثل خودت تک باشهخو یم. کار خانم خوشگله خودمه ،یکی نیا گهینه د-

 .ادیخودم در ب یبه تک دمیکنم اما قول نم یرو م میسع-

 .خنده بهنام در گوشش نشست يصدا

 .گهید یمن زیعز نهیبرا هم! ؟ شدیم یچ یزبون رو نداشت نیاگه ا-

 مین کیمکالمه شان نزد! را هم شیزمهایعز.بهنام را دوست دارد يفکر کرد چقدر خنده ها.شد قیعم لبخندش

بافت، که او فراموش کرد  سمانیبهنام آنقدر حرف زد و قربان صدقه اش رفت و آسمان ر. دیساعت طول کش

 .او يها یکند از بدقول لهشده اش و گ لیتحم يها ییگله کند از تنها. که کرده است ییگله کند از کارها
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 .ممتاز باشه دیخانم من با.ها یانتخاب رشته کن ذارمیخوب درس بخون خانم اگه رتبه ات کم بشه نم-

 دیخند يپر

 .گهیچشم امر د-

 .برم گهید دیبا زمیمواظب خودت هم باش عز-

 .تو هم مواظب خودت باش -

 خداحافظ-

 .در امان خدا-

بهنام جادوگر بود؟ خودش هم  ایآ. نبود ياز حال بدش خبر. افتهی يادیز يرویکه تمام شد حس کرد ن مکالمه

 خینبود کارشان ب دیکه داشت، بع يزیبکند وگرنه با آن زبان ت يچطور بهنام ماهرانه نگذاشت او گله ا دینفهم

را  شیمادرشوهرش هم خوش يها کردنپشت چشم نازك  یحت.و از اتاق خارج شد دیکش یقینفس عم. کند دایپ

آرام  يپر. جا خوش کرد یصورت حاج يرو قیعم يلبخند. نمانددور  یبرق چشمانش از چشم حاج. نکرد لیزا

 .دیدستش را بوس یزانو زد و قبل از عکس العمل نشان دادن حاج شیپا يجلو. شد کینزد یبه حاج

بر سر  ینوازشگونه دست. زد يبوسه ا شیشانیسر او را بلند کرد و بر پ دیدستش را پس کش عیسر یحاج

 :دینوعروسش کش

 .دخترم هیکارا چ نیا-

 :را چنگ انداخت شیگلو بغض

 .ممنونم حاج بابا-

 .کن ستیل يخوا یکه م ییحاال هم پاشو کتابا. بعد هم از بهداد تشکر کن. زمیممنون خدا باش عز-

 :در هم نرگس خانم رو به بهداد کرد يتوجه به اخم ها یشوق بلند شد و ب با

 .جبران کنم شاالیممنونم داداش بهداد ا-

برد او از  یکرد که مخاطب گمان م یرفتار م يبا آنکه دو سال از بهنام کوچکتر بود اما طور.زد  يدلبخن بهداد

 .پدرش با افتخار نگاهش کرد. بهداد بزرگتر است

خوام رو قولت  یمنم مثل حاج بابا ازت م یول. نکردم زن داداش اصل کار موافقت داداش بهنام بود يکار-

 .یخوب هم درس بخون دیدر ضمن با. و داداشم بعد درس تیاول زندگ.ینکنو ما رو شرمنده داداش  یبمون

 :کرد هیرا به بهداد هد شیلبخندها نیباتریاز ز یکی يپر
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 چشم داداش-

را در حقش تمام  يبهداد برادر. کند ستیرا ل شیگفت و به سمت خانه اش رفت تا کتبها يبا اجازه ا سپس

 .کرده بود

--------------------- 

 یوهوا رو به خنک دادینشان م يداشت خود زییکم کم پا.گذشت یگرم تابستان، پر مالل و کشدار م يروزها

از  گریحاال د. خواست یم تیگرم بود اما دلش هم صح یهر چقدر هم که سرش به درس و تست زن. رفت یم

نه . بازش کند اداشت ت يخواست خانه اش پنجره ا یدلش م. بود یروشن خانه اش هم شاک شهیکولر هم

کردن خانه که  رینورگ يبلند داشت ان هم برا يخانه پنجره ها يوارهایاز د یکیتنها . یو نه تراس يپنجره ا

 يواریرفت که د یبه پشت بام خانه م دیبا شیکردن لباسها زانیآو يبرا یحت.شد  یدام از پنجره ها باز نم چیه

 .باشد اماندر  گرانید دیمحصورش کرده بود تا از د يدومتر

 یم يخانه را باز نگینقش پارک شتریکوچک داشت و ب اریباغچه بس کی يهم بعد از بازساز یخانه حاج اطیح

شبانه  يها یو دورهم اطیح يها یآب پاش يبرا. خانه آقاجانش تنگ شده بود  وانیشستن ا يدلش برا. کرد

 یم شتریگذشت و دلش ب یمجمعه اش کسالت بار .و خاطرات گفتنش تنگ بود  یب یب يدلش برا. در تابستان

 .بود ياز آنها فرار يکرد که عمر یرا م ییخانه پدربزرگش و ان دور هم جمع شدن ها يهوا. گرفت

هم خوش  یدلش به مکالمه تلفن یحت. خورد ینه چندان دور گذشته را م يدر خانه خودش حسرت روزها حاال

در  یهم که حاج یشد و درساعت یم یب یگاه به گاه او به ب يکماکان مادرشوهرش مانع تلفنها نبود چرا که

که ازطرف او  یاز دو بار تماس بعدبهنام هم . و آقاجانش خواب بودند یب یبزند ب یتوانست تلفن یخانه بود و م

 .گرفت یتماس م شهیو خود او بود که هم ردینگ يگریخواسته بود تماس د دایبود اک

 ریفرستاد ز رونینفسش را پر صدا را ب. به سمت اجاق گاز رفت. به آشپزخانه پناه برد شییاز تنها ییرها يبرا

بعد از . گذشت یاز دو ماه م شیرفت،ب یم یغذا خوردن به خانه حاج يبرا یاز وقت. را کم کرد شیقابلمه غذا

 یغذا با او باشد و از انجا که هر زن ملکه و مالک ب تیمسئول دیبا انیروز درم کیچند روز اعالم کرده بود که 

بهداد غذا  ایو  یرا در خانه خود پخته و حاج شیشد که غذا نیبر ا میآشپزخانه خودش است تصم يچون و چرا

 .نشان داده بود میتصم نیرا از ا شینرگس خانم هم به وضوح خوشحال. منتقل کنند نییرا به پا
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نرگس خانم را نداشت و از طرف  ياهار خوردن بود چون حوصله اخم و تخم هاسر باز زدن از ن شیبعد قدم

نه چندان دور مثل عمه اش چاق شده و از  يروز دیترس یو م شدیدر آن خانه دو وعده برنج صرف م گرید

 افتدیب ختیر

. در دلش نشست یلبش و ذوق يرو يدست پختش را خورده بود لبخند یکه حاج يبار نیآوردن اول ادیبه  از

پر  يبا سوء ظن به ان غذا زیمادرشوهرش ن. دیدو مرد د يمایبه وضوح اکراه را در س! شام اولش فسنجان بود

 نهیزم شینو عروسش پ یتمالفرار از دست پخت نامطلوب اح يبرا یحاج. زحمت و سخت پسند نگاه کرده بود

 :بود دهیچ

 تونیچند لقمه همراه. يدیخب زحمت کش یول ستیبرام خوب ن ادیز. تونم فسنجون بخورم بابا  ینم ادیمن ز-

  .کنم یم

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

هر . او تا تمام کردن ظرف خورشت ادامه داشت  یکه دو لقمه همراه یبود ، وقت دهیاو چقدر در دل خند و

و فوت و فن آن را  ستادهیا یب یاجاق ب يپا یمحشر بود از همان دوازده سالگ شیکه بلد نبود ، آشپز يهنر

هم، همه  ینییکه در خانه پا تدانس یم. آموخته بود و همه خانواده اش به دست پخت خوبش اعتراف داشتند

 روزیگفتند از د یم طنتیآمدند با ش یبردن غذا م يبرا یو بهداد وقت یدست پختش را دوست دارند و حاج

 یحرص م یحاج يفهایگس خانم به وضوح چقدر از تعرو نر اورندیاز عزا در ب یدل ینخورده اند تا حساب يزیچ

 .خورد

کوتاه شبانه  يها یدور هم نیهم شیو دلخوش حیکرد، تنها تفر ینم شیادراضیدرس خواند هم ز گریکه د حاال

به آن  یبار آخر نگاه يدر قابلمه را برداشت تا برا. تمام بود بایبافت و تقر یبهنام م يکه برا یبود و لباس

اگر به . خورد یبهنام هم از آن غذا م ستخوا یچقدر دلش م. دیچیپ شینیخوش دلمه مخلوط در ب يبو. اندازدیب

بود که  دهیشن. پخت یمادرشوهرش نبود هرگز آن غذا را بدون شوهرش نم یو رو کم کن یخاطر هوس حاج

رست مثل آبگوشت که د. دور هم خورد دیغذا را با نیا یب یبه قول ب گریبهنام عاشق آن غذاست و از طرف د

. دور کمرش حلقه شد یخواست از آشپزخانه خارج شود که دستان شیغذا تیاز وضع یراض. داد یمزه نم ییتنها

 .دیکش یغیج اریاخت یب
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 .خانم خوشگله یکش یم غیچرا ج سیه-

 .زبانش به لکنت افتاد. هزار بود يقلبش انگار رو ضربان

 نام..به-

 .دست تنگتر شد حلقه

 عمر بهنام. مجان بهنا-

حرکت او را به سمت خود  کیبهنام در . کننده شده بود وانهیکوبش قلبش د. دیچیدر جانش پ بیعج یشوق

 .از اشکش را غرق بوسه کرد سیبرگرداند و صورت خ

 !اشک شوقه نه؟.هووم.دارم يچه خانم شور-

 .دلتنگ بود. و خودش را در آغوش همسرش رها کرد دیصدا خند یب

 !؟يایم گهیدو هفته د یمگه نگفت ؟ياومد یک-

 یناراحت. من موند يخواست اضافه کار بمونه جا یبه پول داشت م ازیاز بچه ها ن یکی. وردیدلم طاقت ن-

 !نجام؟یا

 .را در حلقه دستان بهنام محکمتر کرد شیجا

 .دلم برات تنگ شده بود ه؟یچه حرف نیا-

 دیخند زیر بهنام

 ؟ياعتراف کرد يدید-

از شرم  يصورت پر. ستیبه او نگر يادیبهنام اورا از خودش جدا کرد و با حظ ز.اش گرفته بود  هم خنده او

در خانه آقاجانش حسرت  شهیکه هم يزیچ. کوتاه یلیبا دامن خ يتاپ بند. لباسش افتاد ادیتازه به . گلگون شد

 .دیبهنام پرصدا خند. بود  ایهآن را داشت و حاال در خلوت خانه اش فرصت استفاده از آن م دنیپوش

 .برا عادت دادنت ادهیهووووم وقت ز! ؟یکش یهنوزم ازم خجالت م-

 داد یرا چرخ يپر

 ؟يخوشگل کرد نطوریخودت رو ا یبرا ک ستمیمن ن نمیبب-

 بهنام را بدهد یجواب حرف پرمعن ایدانست خجالت بکشد  ینم

 هوا گرمه دلم خواست! بهنام؟ هیچ حرف نیا-

 .بر شانه اش زده شد يا بوسه
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 !دل منم خواست-

در هم  شیکرد ، ناگهان اخمها یم طنتیداد و ش یم رونیب يپر يشانه  يهمانطور که نفسش را رو بهنام

 .گاز افتاد يرو يتازه انگار نگاهش به قابلمه پر از غذا. رفت

 !؟ينکنه مهمون دار....ایهمه غذا؟  نیا ؟يخور یهفته م کی يپز یروز م کی نمیبب-

 :قدم از بهنام فاصله گرفت کیبا . داغ کرد يپر

 !مهمون؟ مگه من اجازه مهمون دعوت کردنم دارم ؟-

 .داغ و ملتهب. آتش يتکه ا.سخت شد بهنام

 .غذا نیلباس و ا نیخب آخه ا-

 ...وقت ...اون...تو  يجلو...سختمه ....من...مهمون يجلو رهیم یپیت نیا یتو خونه شما کس ؟يخل شد.....یچ-

 :او را محکم گرفت يشانه ها. شد کشیبهنام با همان تن ملتهب نزد. کرد نگاهش غم گرفت بغض

 يهفته ا هی....همه غذا ؟ واقعا  نیا-

 .بهداد بلند شد يزنگ خانه و پشت بند آن صدا يحرف بهنام تمام نشده بود که صدا هنوز

 !!ام؟یغذا اماده نشده ب نیزن دادش ا-

 :شد دهییهم سا ياز حرص رو شیدندانها. داغ بود داغ . چنبره زد شیازوهابهنام گرد ب يانگشتها

 !ام آره؟ ووونهیمن د-

 .آشپزخانه پرت شد يبه آن سو یبهنام در گوشت دستش فرو رفت و به آن يانگشتها

 با داداش من آره؟-

 .زد هق

 .یکنیاشتباه م-

 : دیآرام غر بهنام

 ..خفه شو -

کف اشپزخانه وارونه  يسنگها يبرد و ظرف غذا به رو ورشیبهنام با خشم به سمت غذا  يا هیکمتر از ثان در

برد وپشت دستش خصمانه  ورشیبهنام به سمتش .بلند شد غشیو ج دهیپاش شیشده و تکه داغ غذا بر پاها

 :دهان او فرود آمد يرو

 .رو زمیهمه چ یهم اون داداش ب کشمیوگرنه هم تو رو م ادیصدات درن-
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در  يصدا. بهنام در حرکت بود  یو صورت عصبان نیزم يپخش شده رو يغذا انینگاهش م دیلرز یم تنش

 آمد یم یاپیپ يزدنها

 ...در رو نیزن داداش د باز کن ا ؟یشده زن داداش؟ خوب یچ-

 .بهنام يباز شدن در آمد و سپس صدا يصدا. کرد و از آشپزخانه خارج شد شیرها بهنام

 ورا؟ نیاز ا.به به داداش ما-

 :بهداد بلند شد يسکوت و سپس صدا يا لحظه

 ؟ياومد یسالم داداش ک-

 کور شد نه؟ شتونیع. شیساعت پ کی نیهم-

 .دمیشن غیج يزن داداش خوبه صدا ؟یچ شیتو؟ ع یگیم یچ-

به سرعت . برهنه اش افتاد ينگاهش بر پاها شیبا سوزش پا. دیکش رونیرا هراسان ب يآخ بهداد پر يصدا

 اش در دست بهنام قهیدهان بهداد پر خون بود و . دیدو رونیو ب دیرا بر سر کش اهشیچادر س

 .يدیبخدا اشتباه فهم. بهنام یکن یچکار م-

 دیکوب واریو بهداد را محکم به د دیغر دهییبه سا يبا دندانها بهنام

 خفه شو حورا و برگرد تو خونه تا خودم خفه ت نکردم-

 .دیپله ها به گوش رس نییاز پا یحاج يصدا

 ظرف غذا افتاد؟ ه؟یسر وصداها چ نیغذا؟ ا نیشد ا یبهداد ؟چ يکجا موند-

پازل را کنار هم  يتوانست تکه ها یهنوز نم "ظرف غذا؟ اطالع پدرش؟". شل شد شیپا. دیبهنام لغز دست

 يپر دهیصورت رنگ پرنگاهش باال آمد و بر . خورد یو حضور بهداد چرخ م يو در ذهنش هنوز لباس پر ندیبچ

 . شدیدر چنگش فشرده م هنوزبهداد  قهی. بود دهیچیهم سخت بر خود پ طیدر آن شرا یکه حت يافتاد و چادر

 شده ؟ یچ..بهنام؟..... چه خبره ؟ نجایا-

بهداد نگاه . و دستش رها شود وفتدیبر اندامش ب يباعث شد رعشه ا شیقدم کیآن هم در  ،یحاج يصدا

به هم خوردن در خانه  يبعد صدا یکم. رفت نییاز او فاصله گرفت و به سرعت پا.را به بهنام دوخت شیعصبان

 دیبه گوش رس

 بود؟ ی؟ لب بهداد چرا خون دیشد زیچه خبره؟ شما چرا با هم گالو! بابا ؟ ياومد یک! بهنام؟-
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شد و دوباره و دوباره  هدیسرش کوب يدست مشت کرده اش باال آمد و به سرعت رو. بهنام خم شد يزانوها

 .بهنام شد کیبا ترس نزد یحاج.حرکتش تکرار شد

 ...بهنام....نکن بهنام-

 يهمانطور که دستها. لب پاره او در هم رفت  دنیبا د شینشست و اخمها يصورت پر يرو ینگران حاج نگاه

 :دیپرس يبهنام را مهار کرده بود رو به پر

 ا جانشده باب یچه خبره ؟ تو بگو چ نجایا-

 :دیترک يپر بغض

 ...به برادرش...به زنش . زنهیم یتهمت ناموس. جنگ به پا کرده ومدهین. دیاز آقازاده تون بپرس-

تخت رها کرد و زار  يو خودش را رو ختیبه سمت اتاق مشترکشان گر. دیرا گفت و به داخل خانه دو نیا يپر

شد  دهیکوب واریمتشنج بهنام خم و راست شد و محکم بر د کریکه پ دیپدر و پسر چه گذشت ند نیب دینفهم. زد

 .دیچشمان پدر شوهرش را ند صالیاست

و لب پاره اش هم  شیزق زق تاول پا.بود و به حال خودش زار زده بود دهیبود که در تختش خز یدو ساعت دیشا

 یحاج نیحس ای يفقط صدا یکند ول ییانتظار داشت بهنام به سراغش رود و دلجو. زدیباعث نشده بود از جا برخ

 .چیه گریبود و د دهیرا شن

 یسوخت و به دلخوش یدلش به حال خودش م. خسته و ماتم زده بود.سوخت  یم هیاز شدت گر چشمانش

او را بر سفره  يبعد از آنکه جا یقیکتک را از همسرش خورده بود آن هم درست دقا نیاول.زدیپوزخند م شیها

 .دوباره طعم آغوشش دنیبعد از چش یلحظات.کرده بود یآن شب در دلش خال یالیخ

 یکه جراح ییمثل روزها دیشا دیشیبهنام اند امدنیبا ن ستیتا خود صبح گر بایتقر. هم اشکش راه باز کرد باز

 يها یکینزد. وفتدیرا گرفته بود تا پس ن شیدست پ یبه قول. رفته است شیکرده بود قهر کرده و به خانه پدر

 .به درد خو گرفت و خسته چشمانش بر هم افتادصبح بود که 

-- 

حضور . شد اریکم کم هوش. سوزاند یداغ آشنا صورتش را م ينفسها. شدیم دهینوازشگونه بر صورتش کش یدست

و به  دیدلش لرز. دیبهنام را در برابر خود د نیدو چشم نادم و غمگ شیرا حس کرد و با باز کردن چشمها یکس

تازه شد که دوباره درد به  زیپا و لبش ن زخمانگار با داغ دلش، . آورد ادیرا به  شیشب پ عیاوق يا هیکمتر از ثان
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 يقو يو خواست به او پشت کند اما دستها دیکش رونیدستان بهنام ب ریناراحت صورتش را از ز. سراغش آمد

 .بهنام دور بدنش حلقه و مانع شد

 .زمیببخش عز-

چون او، ظن بد همسرش از هزار بار درد  يدختر يبرا. اوردیمظلومانه هم دلش را به رحم ن یعذر خواه نیا

 یاما بهنام از رو نم. دیرا در هم کش شیرا با سماجت بست و اخمها شیچشم ها. بدتر بود دنیکش

 .شد دهیاو کش یانگشتانش بر لب زخم.رفت

 .ارهیشه که اشکت رو در نخدا بهنام رو بک. بلند نشه  زمیعز يبشکنه دستم که رو-

دست . افتیراه  رونیبه ب یاما قطره اشک سمج. او چشمانش را بر هم فشرد يتوجه به نوازشها یهم ب باز

 .شد شتریفشار دستان بهنام ب. دیهق هق نا آرام بهنام را شن يبا تعجب صدا يبهنام رد اشک را گرفت و پر

تو رو خدا . کنم  یغلطا نم نیاز ا گهیتا آخر عمرم د.منو ببخش  يکه دوسش دار ییتو رو همون خدا. ببخشم-

 .نکن هیببخش و گر

طاقت از . شدیم شتریفشار دستان بهنام با هق هقش ب. بود شتریناروا ب یلیدانست درد تهمت از درد س ینم بهنام

 "کردن هیمرد راچه به گر"دست داد 

 :بهنام اعصابش را خش انداخت ياشک ها. ستیگشود و خصمانه به بهنام نگر چشم

 .ازت بگذرم دیببخش کیبا  دیبا نتیبا هر بار توه یعنی-

 .قرار صورت او را غرق بوسه کرد یبه وجد آمد ب يپر يصدا دنیبا شن بهنام

و  تیباور کن اون وضع. خودت ببخش یتو به خوب. بکنم تتیاذ گهیمن غلط بکنم د. نه همه کسم. نه خانمم-

 .تیب یببخشم حورا تو رو جون ب.... تیحاضرجواب

فشار دستان  یرود ول رونیکرد از آغوش او ب یسع.را قسم داده بود زشیجان عز دیرا در هم کش شیاخمها يپر

 .دانست ،آن پوست حساسش کبود خواهد شد یم.از اندازه بود  شیبهنام ب

 ؟ياریاز دل داداشت چطور در م یخر بکن ينطوریمنو ا-

 .کنه یغصه اون رو نخور بهداد درکم م. تو منو ببخش-

 .کرده بود شیدستان بهنام عاص فشار

 .ولم کن دمیخب بخش یلیخ-

 .زد یبهنام برق چشمان
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 .دلم تنگه براش.ولش کنم شهیکردم نم دایمن تازه خانمم رو پ-

 .شد دهیدر هم کش يپر يهم اخمها باز

 .يداغونش کرد يزد نیبرا هم یگیراست م-

 .دیدست بر گوشه لب او کش نیدوباره غمگ هنامب

 .بشکنه دستم-

 :دیبه ذهنش رس يفکر. آغوش را نداشت نیتحمل ا گریبود و د ریهنوز هم دلگ. مستاصل تکان خورد يپر

 .ولم کن کار واجب دارم-

 :آغوشش را باز کرد.زد يلبخند يباال انداخت و به صورت سرخ از خجالت پر ییابرو بهنام

 .که کارت واجبه فیح-

شد و آخش را در  دهیکش یبر روتخت یسوختگ يجا عشیو بلند شد اما با حرکت سر دیسرعت خودش را رهان به

 .اورد

 شد؟ یچ-

 :او را گرفت ينشست و پا یافتاد به آن يسرخ و ملتهب پر يبهنام تازه به پا نگاه

 ؟يشد یچ-

 :دیرا پس کش شیدرد پا با

 .پام يرو ختیر يرو که پرت کردقابلمه . از مرحمت سرکاره-

 :بهنام به لرزه افتاد بدن

 رو کردم؟ نکاریمن ا...من ....من-

 :ختیر يبلند بهنام و حرکت سرسام آورش به دور خودش ترس را بر جان پر مهین يها نفس

 ....بهنام...بهنام...شهیخوب م ستین يزیچ-

. تر شد يبهنام جر.لمس تاولها درد داشت .  دیرا دوباره عقب کش شیپا يپر. بهنام با لرز جلو آمد يدستها

 :دیچیپ یو به خود م زدیو همانطور ورد گونه حرف م دیرا محکم چسب شیپا

من  ریتقص....ينگو دوستم ندار... من....خواستم یبه خدا نم.......من......نه گهید يدوستم ندار.....من-

 .....من....نبود

 :افتاد هیاز ترس به گر.کرد یبود حرکت بهنام را درك نم دهیترس يپر
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 تمیاذ گهید يقول داد.... ستین يتو رو خدا طور...بهنام ولم کن...ترکهیتاولش م.نکن بهنام درد داره-

 ...بهنام....ینکن

 .تنگتر از بار اول یآغوش. دیدر اغوشش کش عیحرکت سر کیدر  بهنام

 ...يبگو بهداد رو دوست ندار....یمون یبگو برام م...بگو حورا ...یستیبگو ناراحت ن.يبگو دوستم دار-

 .شد لیاش به هق هق تبد هیگر

 ....ولم کن بهنام تو رو خدا-

گرفته بود آرام شود نه  ادی. را آرام نکرده بود یتا به حال کس يپر. حالش بد بود. کرد یبند تکرار م کی بهنام

 یاز جراحت يبود که مرد دهینشن. کند یتر م تابیهمسرش را ب شیتاب یگفت ب یزنانه اش م زهیغر. آرام کند

. آغوش همسرش کرد میرا تسل خودشارداه  یلحظه ب کیدر . مشوش شود نگونهیکرده ا جادیکه خودش ا

 .نکرد ییرها يبرا ییتکاپو گرید

 .....من فقط تو رو دوست دارم....گفته من داداشتو دوس دارم  یک..نکن بهنام-

 .حسش در اغوش بهنام آرام ماند یب بدن

 ...نکن .تمیاذ -

 .بهنام را آرام کرد يکه دور بهنام حلقه زد و دستش که نوازشگونه بر کمرش نشست نفسها يپر يدستها

 ؟یکن یترکم نم-

 .شده است يکرد بهنام کودك لجباز یحس م دیلب برچ يپر

 .کنم ینه ترکت نم-

 .بازگرداند يکت دستش آرامش را به پربهنام کمتر شده بود و حر يدستها فشار

 .يدوستم دار ؟يدیمنو بخش-

 .آره-

داغش بود که  يبعد فقط نفسها یکم. رفته رفته آرام تر و نجواهاش کمتر شد شیآرام ماند نفسها یمدت بهنام

صورت بهنام را  يلبخند. تخت افتاد يبر کمرش وارد شد و دوباره با بهنام رو يفشار. خورد یم يبر صورت پر

در ذهنش به خودش و نقشه فرارش . ممکن است  ریفرار از دست بهنام غ گریدانست که د یم. پر کرده بود

. او يفعال او بود مردش و نوازشها. خنده اش را قورت داد  "؟؟یداشتم چ یاگه واقعا کار واجب"زد يپوزخند

 شیبه سبک مرد زندک یینوازشها
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از درد  يادیز زیتمام صبح بهنام با رفتارش نگذاشته بود چ.چشمش حلقه زده بوداشک در  شیشدت درد پا از

 شیبه ساق پا ینگاه. داد یباز خودش را نشان م ییدرد کذا نیحس کند و االن در سکوت دلتنگ کننده خانه ا

دلش . هکرد عفونت کرد یاطراف تاول آماس کرده بود و فکر م. به او دست داد يآن حس بد دنیاز د. انداخت

 شیاما با قرار گرفتن پا ندیبب یشب تدارک يبلند شده و برا شیگذاشت تا از جا نیرا زم شیآرام پا. و رو شد ریز

 .دیدر جانش خل يموذ يپوستش کش امد و درد نیزم يرو

با . نخست تکرار شود يرخت خواب شود و خاطرات روزها ریخواست باز هم اس یدلش نم. دانست چه کند ینم

سخت سوخته بود پزشکش  یب یکه دست ب کباریاورد که  یبه خاطر م. درد بلند شد و به سمت حمام رفت

شده بودند  یکی بایبرداشت وسه تاول بزرگ را که تقر یغیت. تاول را شکافته و چرك و عفونت را خارج کرده بود

به همراه خون بود  ظیغل یردن افتاده بود اما فقط آبشکافت از شدت سوزش و درد تمام توانش رفت به غلط ک

توان صدا  یحت گرید. نشست نیزم يحس رو یرفته رفته ب. بود دهیرا هم انگار بر شیپا. شدیکه از زخم خارج م

 .*دیرس یجا نم چیبه ه شینبود و صدا یکس مادشوهرشرا نداشت هر چند االن جز او و  یزدن کس

عشق بود  نیاگر ا. دانست چرا بهنام آنقدر زود به سراغ حجره پدرش رفته بود بغض کرد یداشت نم يبد حس

ضعف کرده و نفسش به . دیرس یدرد تا مغز استخوانش م. واژه عالم بود نیخودتر یو ب نیپس عشق گندتر

که خروج خونابه زخم گذاشت و فشار داد تا بل يرا که به همراه آورده بود رو يزیدستمال تم. شماره افتاده بود

لب  ریز. پناه ببرد یدردش به کس يخواست برا یاز درد صورتش در هم جمع شد اما باز هم دلش نم. تمام شود

 ییفاطمه زهرا ایلب  ریز. رفت یاهیآرام آرام سرش به دوران افتاد و چشمش س. زدینفس خدا را صدا م کی

 .شد رو تا رهیچشمش ت شیپ ایگفت و ناگهان دن

زخمش لخته بسته بود و  يخون رو! بوده است يخبر یدانست چه مدت در ب یچشم گشود نم يحال بد با

دستمال آلوده را در . حمام گرفت و بلند شد واریدستش را به د یبا ضعف و سست. کرده بود جادیرا ا يمنظره بد

تا خون لخته  چشدیپ شیپا وربرداشت و د يبه زحمت حوله ا. ستادیکه داشت ا یسطل انداخت و با تمام توان

 یکرد در آن خانه حت یحس م. برسد ادشیبود تا به فر یخواست کس یدلش م. را آلوده نکند ییبسته جا

 نیاول. توان خود را به آشپزخانه رساند یو ب دهیپر یکشان کشان با رنگ. ستین دارینازش را خر زیهمسرش ن

. سرخورد و نشست نیزم يند برداشت و همانجا روحبه ق چند. بود شیناهارخور زیم يقندان رو د،یکه د يزیچ

به خود باز هم . افتهی ییکرد نا یبعد حس م یکم. دیایفشارش باال ب یقندها را در دهان گذاشت تا بلکه کم
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 یداروها رفت م يسراغ کشو. برخواست  ست،ین يقبل خبر یلحظات جهیمطمئن شد از سرگ یمهلت داد و وقت

کرد  یمصرف م سشیآپاند يکه برا ییها کیوتیب یپس دست برد و از آنت. هست  نتدانست احتمال عفو

 .خورد یبرداشت و به همراه مسکن

 يرو يباند. جرات دست زدن به زخم را نداشت. جدا کرد شیحوله را از پا یبه سخت افت،ی نیکه درد تسک یکم

را که با قدم زدن در  يدرد بد. کرد  ضیرا تعو شیبه اتاق رفت و لباسها. را از خونابه شست شیو پا چاندیآن پ

 ینم نیسنگ يکه خارك بود، شبها غذا ییدانست که بهنام به عادت شبها یم. گرفت دهیناد د،یچیپ یساقش م

 .آماده کند یداشت آن شب کتلت میخورد، تصم

به . شته بوددرد دوباره به شدت بازگ. آشپزخانه رها کرد یصندل يرمق خودش را رو یغذا که آماده شد، ب مواد

 ".بفهمه دیبهنام نبا.  ينشد ریکم به خاطر عملت تحق.بفهمه یکس يبذار يحق ندار "زد بیخودش نه

به زحمت بلند شد تا به .خودش بود که در خانه باز و متعاقب آن، بهنام وارد شد يو دار حرفها ریدر گ هنوز

 .ردیرنگ بگ شیچند ضربه به صورتش زد تا گونه ها. استقبال همسرش برود

 .یسالم خسته نباش-

 خانم یسالم درمونده نباش-

 :دیبه سرعت سر عقب کش یاو گذاشت ول يبر گونه  يبوسه ا. دادیم يهمانطور که کتش را به پر بهنام

 ؟یخی نقدری؟ چرا ا یخوب-

 .ارمیب ییچا کیم منم برات  يتو تا دس ست و روت رو بشور ایخ خوبم ب-

 :ردیگ یسخت لکنت م طیفقط در شرا يدانست پر یم. دیرا کش يدست پر بهنام

 !؟یده خوب باش یرنگ و رو نشون نم نیا. هالو فرض بشم ادیکه خوشم نم یدون یکجا؟ م-

 بدهد شیبه صدا يشتریب يکرد انرژ یانداخت سع ریو سرش را ز دیلب گز يپر

 .خوبم-

. متعجبش کرد يپر دنیلنگ. نظرش گرفت و با او به سمت آشپزخانه حرکت کرد رینشد اما با دقت ز ریگیپ بهنام

 .صبح افتاد نفسش رفت و برگشت ادیناگهان به 

 .حورا سایوا-

 .ستیو مستاصل به بهنام نگر ستادیا يپر

 ؟يدیچرا شلوار گشاد و بلند پوش ؟يچرا لباست رو عوض کرد-
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 .اه خب راحت ترم-

 .بر بدنش نشست حدسش درست بود يعرق سرد. زد و پاچه شلوارش را باال زد زانو يمقابل پر عیسر بهنام

 .تاول ساده بود کیکه  نیهمه خون ازش رفته ا نیهان؟ چرا زخمت ا ينزد یچرا حرف-

 .به هوا رفت يآخ پر دهیزخم نرس يدست بهنام به باند رو. از درد در هم رفته بود يپر ياخمها

 .نکن-

 .زخم حالش دگرگون شد تیوضع دنیباند را برداشت و از د اطیبا احت. دیلرز یبهنام م دست

 حورا؟ يکرد کاریچ-

 دیاز بغض لرز يپر يصدا

 .شهیتاول رو ترکوندم ولش کن خودش خوب م-

 !آره؟ ستیمثل آپاند-

 یبش...بازم از من ناراحت...که ...که.باشم ضیخواد بازم مر یدلم نم-

 :ند شدبل شیناگهان صدا. دیلب گز بهنام

 نمیبگو بب! بگم حورا؟ یمن به تو چ...من....؟ینباش ضیکه مر وونه؟یآره د ؟يپاتو داغون کرد يزد نیبرا هم-

 .ینگفت یچیو ه یدرد داشت...تو تمام صبح...تو

 .نبود ادیز نقدریا-

 .رها شد نیزم يرو بهنام

 .لعنت به من....لعنت به من....نه ... نه....لعنت به تو -

 .شدیم دهیلحظه به لحظه کش شیکه موها دیدیم يپر.فرو رفت  شیبهنام در موها يدستها

 .موهات رو ينکن بهنام کند-

 :دینشست و دست بهنام را کش نیزم ياز ضعف رو يپر

 .ولشون کن-

 کنار زخم فرود امد شینهاد و لبها يپر يپا يبهنام موج برداشت دستش را رو نگاه

 ...کردم تتیصبح اذ...من...آره؟ من سوزوندمت ياز من متنفر-

 ...بهنام...سوزهیبهنام ول کن م..نه-

 .کرد جادیاشک سوزش ا يشور. دیچک شیپا يبهنام رو ياشکها
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 .ول کن يبهنام جون پر-

 دیاش غر دهیبه هم چسب يدندانها يرا گرفت و با خشم فشرد و از ال يدو دست پر. ناگهان سر برداشت بهنام

 وقت جونت رو قسم نده چیوقت،ه چیه گهید..حورا ؟يدیفهم یتو ذهنت هم حورا باش یحت دیاب.. تو-

 .تقال کرد تا از دست بهنام رها شود يپر

 ؟یشیاز دست بهنام رها م يهان؟ فکر کرد يفک کرد یچ-

 زیفرستاد و با خشم بلند شد و دست او را ن یلب لعنت ریبهنام ز. نگاهش با پرده اشک تار شد. بغض کرد يپر

او را  يتفاوت به آخ و واخ کردن پر یب! ؟يپر ایاست  یمعلوم نبود از دست خودش عصبان.و بلند کرد دیکش

عوض  يپر يتوجه به اه و ناله ها یرا با اخم و ب يپر يلباسها.در آورد  يتخت نشاند و مانتو و شلوار يرو

را در دست  يسرش انداخت و همانطور که دست پر يچادرش را رو. لندش کردو ب دیو دستش را کش. کرد

 .، پا سست کرد شیشدن پوست پا دهیاز فکر پله ها و کش يپر. داشت قصد خروج از خانه کرد

 .امیب..تونم یمن نم...من-

 .خواست یم حیتوض. ستیبا همان اخم به او نگر بهنام

 .برمتونم راه  ینم...کنه یپام درد م...پام-

 .انداخت يپر يزانوها ریزد و دست ز ینیبهنام گشوده شد لبخند نمک ياخمها باالخره

 يبرا يولش کن هنوز بهنامت نمرده که تو بخوا....کنم اما هتیتنب تیاعتماد یب يخواد برا یهر چند دلم م-

 یراه رفتن درد بکش

از  یکه کس دیترس یم. زدیقلبش تند تند م.آمد  نییو در آغوش بهام از پله ها پا دیکش یزده آه جانیه يپر

راحت در آغوش همسرش از خانه  الیو او با خ افتادین یخوشبختانه اتفاق. ندیو او را بب دیایب رونیب ینییخانه پا

 رتیکه گوشه کوچه پارك شده بود راه افتاد و در مقابل چشمان ح ينوك مداد دیبهنام به سمت پرا. خارج شد

 .انداخت و درب ان را گشود دیکل يزده پر

 ؟يدیخر نیماش-

 .امروز عصر قول نامه اش کردم. دینرس دیاز پرا شتریپولم به ب. اوهوم-

 ؟یو رفت يعصر ولم کرد نیهم يبرا-

به  دیهر چند با....کنم زتیو سورپرا میبگرد کمی رونیب میخواستم با هم امشب بر یم...آره ...خانم  طونیش يا-

 .میبد تیرضا مارستانیب
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 کهویاو را  یاو شده بود با شوخ یبهنام که متوجه ناراحت. دیفروکش کرد و باز غم در جانش خل يپر جانیه

 .برجسته او گرفت ياز گونه ها يگاز عیجلو رها کرد و سر یصندل يرو

 خب؟! میچرخ یشهر م يبا هم تو میریهم م مارستانیبعد از ب. یسزات که سر خود دکتر نش نیا-

از ته دل سر داد و  يبهنام خنده ا. ستیبه بهنام نگر یساختگ یو با اخم دیدستش را بر گونه اش کش يپر

 يبطور کامل دلخور يکرد که پر طنتیو ش يراه هم آن قدر شلوغ باز نیدر ب. پشت فرمان نشست و راه افتاد

. بهنام را متوجه شده بود هوادخان دنیعلت سرك نکش گریحاال د. شد يلحظات قبل را فراموش کرد و غرق شاد

 .از خانه خارج شده اند حیتفر يکردند آن دو برا یفکر م نیقیآنها به 

کرده بود و زخمش را، با درد فراوان  شیدعوا یحساب مارستانیهر چند پزشک ب. را گذراند يشب ، شب شاد آن

آن شب با بهنام . گذرانده بودند تانمارسیرا بعد از ب یشستشو داده و دوباره پانسمان کرده بود اما، ساعات خوش

شامشان  گرانیدنج دور از چشم د يدر گوشه ا وشهر گشت و گذار کرده و با هم به رستوران رفته  يابانهایدر خ

 يشبها نیاز بهتر یکیباعث نشد که آن شب، به عنوان  زیگاه به گاه بهنام ن يرادهایا یحت. را خورده بودند

 .مشترك چند ماهه اش ثبت نشود یزندگ

. درس بخواند دیرس یبا آمدن بهنام کمتر م. بود  افتهیگذشت و زخمش کامال بهبود  یاز آمدن بهنام م يروز ده

و شبها هم بهنام دوست داشت شش دنگ حواسش فقط  دیرس یدر طول روز، در نبود بهنام، به خانه و خودش م

خالصه شده  شیرفت که شبها شیپ آنجاکار تا . کرد یم يهم حسود ونیزیتلو يبه برنامه ها یحت. به او باشد

کرد  یرا خاموش م ونیزیتلو ایداشت و  یچشمش بر م يبهنام لجبازانه کتابها را از جلو. بود در بهنام و بهنام

 زشیدختر گلفروش عز يبهنام تابلو. جذب شود يگرید ينگاه او به جا يلحظه ا يطاقت نداشت که برا یحت

 .بود دهیشده بود د رهیبه تابلو خ شیاهایکه غرق در رو یاو را در حال کباری نبرداشته بود چو وارید يا از رور

بهنام  کهیطور. دیگرد یهمانیاز آمدن بهنام با خبر شد و مصرانه خواستار دادن م یب یو دار بود که ب ریگ نیا در

تماس گرفته و قرار  یب یاز روز قبل که ب. کند یرفتن شانه خال یبار مهمان ریجور و از ز ينتوانست بهانه ا

کرد که  یحس م يجمعه شب همان هفته را گذاشته بود بهنام در خود فرو رفته و کم حرف تر شده بود و پر

 شیها يکرد و با شاد یاخم م شینگاه اوست با خنده ها نیذره ب ریشده و همه حرکاتش ز رینگاهش دلگ

. ندیو آقاجانش را بب یب یبعد از چهار ماه قرار بود ب. بود يبرعکس بهنام ،او سراسر شاد. دیکش یچهره در هم م

 .هم تنگ شده بود سرایو  اسری يبرا یدلش حت
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 دنید ياو برا یتاب یخانواده شوهرش متوجه ب يآنقدر در حرکاتش محسوس بود که همه اعضا يشاد نیا

از آن  شتریخانواده شوهرش و ب یمتوجه نگران چیو ه دیکش یمشتاقانه انتظار م يپر. خانواده اش شده بودند

مجدد آنها  داریاز د يبار با شاد هرخانواده اش بود و  ينام اعضا انیدر م یکی شیدر حرفها. بهنام نبود یناراحت

دوست دارد دوباره  ایبود که آ دهیکش ادیبار بهنام طاقت از دست داده و سرش فر کیگفت تا انجا که  یسخن م

مثل دخترکان کم سن و سال پا بر . و بغض کرده بود دهیباز گردد؟ و او در واکنش فقط لب برچ شیبه خانه پدر

 .رفته بود اقشانو با قهر به ات دهیکوب نیزم

بهنام در هم  ياخمها شد،یتر م ضیاز هم گشوده تر و لبخندش عر يپر يو هر چه لبها دهیفرا رس یمهمان روز

در آن  لیکه تمام فام يا یمهمان. قرار بود آن شب، آن دو مهمان خانه آقاجانش باشند. رفت یفرو م شتریب

 .بودبعد از ازدواجش  یدورهم نیاول. شناخت یسر از پا نم يپر. حاضر بودند

 خوب شدم بهنام؟ نیبب-

داشت و  یمیمال یلیخ شیرابود و آ دهیبلند کرم رنگش را پوش یبه او انداخت که ماکس یبا اخم نگاه بهنام

لباس را خود بهنام از . آمد یم یلیخ يرنگ به پر نیا. در رنگ لباسش پنهان بود یساتن يروسر ریز شیموها

 .بودآن شب  يانتخاب برا نیبهتر يسوغات اورده بود و از نظر پر شیقشم برا

 .نپوش نویا-

 ا چرا نپوشم؟ زشت شدم؟-

 .تو چشمه يادیز. یبپوش یهمونتو م نویدوست ندارم ا یعنی...نه-

 نیبب...کنم یتازه من که چادر هم سرم م ؟یچ یعنی-

 .در هم رفت شتریبهنام ب ياخمها. بافتش را باال آورد و نشان او داد فیظر یحرف چادر نقش دار مجلس نیبا ا و

 .داستیپ کلتیحرفشم نزن چادرت نازکه و تمام ه گهید نویا-

 :دیاز خشم غر يپر

 ...من قبال...کجاش نازکه-

رو  تیبرو مانتو شلوار مهمون. يایب رونیدوست ندارم ب ينطوریو من ا یاالن زن من. ندارم يمن به قبال کار-

 ..هم خوبه تیهمون چادر مشک. بپوش

زشته . است رهیمن رنگشوت ت يتازه مانتو شلوارا.. پوشه؟ یم یچادر مشک یمهمون يتو یک...بهنام یگیم یچ-

 .تازه عروسم مثال
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 :دیکش یکالفه پف بهنام

 .میرینم یاصال مهمون ای يدیبه حرفم گوش م ایهمون که گفتم  ؟یماه هنوز تازه عروس 4بعد -

او دو سر سود  يمعامله برا نیا. انداخت ینگاه دیلرز یکه از حرص و بغض م يبه پر یرا گفت و با بدجنس نیا

 .بود

 :ستیدرمانده به بهنام نگر يپر

 ش؟یدیاصال اگه بده چرا برام خر....آخه چرا-

که  نیهم.بزنن  دیلباس زنمو د نیتو ا لتونیفام يو دوست ندارم مردا شیخودم بپوش يدوست داشتم برا-

 .گفتم نه

 ...نندینش یمردا نم شیتازه خانما که پ.  ستنین زیمن ه لیفام يمردا-

 :برآشفت بهنام

 ...اون خاله زنکا شیپ يخوام بر ینم... ياز کنارم جم بخور يدارحق ن! حاال گفته باشم حورا نیاز هم-

 .یکن نیدم به خونواده ام توه یاجازه نم هیکاف-

 :زد يشخندین بهنام

و من هر طور دلم خواست  میبر ای میرو بکن مونیو مثل قبل راحت زندگ مینر میتون یم! که هست نهیهم-

 .رو روشن کن تا آماده بشم فمیتکل ؟یگیم یچ.برخورد کنم

 :ستیبه بهنام که هنوز لباسش را عوض نکرده بود نگر یتازه با درماندگ يپر

 .يایخواست ب یهنوز؟ اصال انگار ازاولم دلت نم يتو چرا آماده نشد-

منم  ،یتا تو لباست رو عوض کن ،یمهمون يبر يخوا یاگه هنوزم م. منو روشن کن فیتکل. اون که معلومه-

 .پوشم یلباس م

 .بکند يخانواده اش تنگ بود که حاضر بود هر کار يانقدر دلش برا. انگشتانش را مشت کرد یبا نارحت يپر

 نداره؟ رادیا گهیبا مانتو که د زنمیم یمن چادر رنگ...فقط...فقط ...باشه-

 .کوتاه آمد یبه ناچار کم بهنام

 .باشه-

بهنام هم بعد از . بدهد دهیعق رییخواست به بهنام فرصت تغ ینم. به سرعت به سمت اتاقشان حرکت کرد يپر

. دندیبه خانه آقاجان رس 9ساعت . گرفته و آماده شود یعیرفتن او به اتاق خواب، به حمام رفت تا دوش سر
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 دنید. برسند یبه مهمان رتریقرارشان ساعت هفت بود و بهنام به طور آشکار آنقدر دست دست کرد تا د

 یقینفس عم. تنگ بود بیدلش عج.مهمان کرد  يخانه و در بزرگ آن اشک را به چشمان پر یمیقد يوارهاید

 .را به مشام بکشد یمیمحله قد يرا عقب براند و هم بو شیتا هم اشکها دیکش

 :دیچیپ ونفیدر آ یب یب يبعد صدا یبرد و زنگ خانه را به صدا در آورد کم شیدست پ بهنام

 ه؟یک-

 یب یباز کن ب-

 .امی؟ صبر کن االن م ییمادر تو يپر-

در . که مطمئن بود از آنِ آقاجانش است ییآشنا يقدمها. دیچیپ اطیدر ح ییقدمها يکه صدا دینکش قهیدق به

 :خانه که باز شد قامت آقاجانش هم در چهارچوب در ظاهر شد

 .سالم آقاجون-

 :او آغوش گشود يتا وارد شوند و سپس به رو دیکنار کش یکم آقاجان

 .دیخوش اومد. سالم بابا کیعل-

 دیخود را در اغوش آقاجانش انداخت و با تمام وجود آن عطر آشنا را به مشام جانش کش يپر

به تو خوشه و نفسشون به نفست بند؟  رزنیو پ رمردیپ نیدل ا یمکه دختر؟ نگفت یحاج یحاج یکجا رفت-

 .کنن یچه م بدون تو ینگفت

 .پر بغض زمزمه کرد يپر

 .کرد یم يشما نفسم کند یمنم ب. ذره شده بود  کیشما  يهم برا يدل پر-

 .رندیباعث شد که آنها از هم فاصله بگ یب یب يصدا. را تنگ در آغوشش فشرد يپر آقاجان

 !ستادهیدامادمون رو هم دعوت کن داخل سرپا ا. نوبت رو به ما هم بده حاج آقا-

آقاجان به سمت بهنام رفت و به . اش بخزد یب یکرد که در آغوش پر مهر ب دایمهلت پ يو پر دیخند آقاجان

 ينکرد و منتظر پر یداخل شدن به خانه همراه يهرچه کرد بهنام با او برا یول. استقبال کرد زیاز او ن یگرم

 دیلرز یاز شوق م شیصدا. را محکم به خود فشرد يپر یب یب.ماند 

 .تنت رو داشت يبو يدلم هوا. دلم؟ دلم برات تنگ شده بود مادر  زیعز یوبخ--

 .من فداتون بشم یاله. جون یب یمنم دلم تنگ شده بود ب.  یب یخوبم ب-

 خدا نکنه زمیخدا نکنه عز-
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 :دیبه نگاه کالفه بهنام انداخت و لب گز ینگاه یب یب

 .ه انگار کن یم يشوهرت به منم حسود نیا. برو شوهرت منتظرته-

بهنام در هم بود  ياخمها. اش بود یب یحق با ب. دیبه سمت بهنام چرخ زدیبرق م یکه از خوش یبا چشمان يپر

به . دیناراحت بهنام دلش لرز افهیق دنیبا د. زد یم يآورد به کبود یکه به آن م يو فشار یاز ناراحت شیو لبها

 .سمتش گام برداشت

 بهنام؟ یخوب-

 !یکن یول م ينطوریبار آخرت باشه منو ا-

 ؟یچ یعنی-

 .کنند یو نگاهمون م ستادندیمنتظر ا هیبق میبر-

 یقبل از ورود به ساختمان آقاجان بسم اله.به سمت ساختمان به راه افتادند . باال انداخت ییبا تعجب ابرو يپر

 یو ورد م ختیر یآتش م يهم با همان حلقه اشک اسفند رو یب یب. دیزد و سر بر نیزم يگفت و گوسفند

خانواده کنار در سالن منتظر  هیبق. دش یبودن دلشاد م زیعز نیچقدر از ا يکرد و پر یخواند و سمتشان فوت م

هر چند از گوشه و . ها روانه شان شد کیتبر. پهن شد یبوس دهیبا وارد شدنشان بساط د. بودند ستادهیآن ها ا

 !!ماه پاگشا شده بودند 4نثارشان شد چرا که بعد از  ییکنار هم متلک ها

آن شبش همچنان خصمانه نگاه  يصحبت ها رغمیکه عل يا گانهیبه  یحت ستینگر یبا لبخند به همه م يپر

تند  يچون معموال عکس العملها متعجب بود يپر. بود يچفت شده بهنام و پر يکرد و نگاهش به دستها یم

شدت  ینبودن او و حت ای دنآرام بو. برخوردشان بود نیآمد و همه بعد از اول ینم شیقبل از برخورد پ گانهی

 "پره گهید يدلش از جا دیدونم شا یچه م"دیشیاند. شان داشت هیبه نحوه برخورد اول یهم بستگ شیها هیکنا

. سرایو  اسریبه همراه  گانهیپدرش و . عمه زهرا و فرزاندانش. را از نظر گذراند لیسرچرخاند و همه فام يپر. 

همه . خواهر و برادرش يها ییخواهر و برادرش بود و خاله ها و دا يِپدرش که پدر بزرگ مادر يپسر عمو

 !وسفیبودند جز 

با  شهیچون هم. گانهیخانواده دوباره  دنیاز د ایبود  وسفیکه دلش را چنگ انداخت از نبودن  یدانست غم ینم

 لیفام چیچرا که او جز عمه اش، ه. حسادت هیشب یحس.نشست  یبر دلش م یبیآنها حس بد و غر دنید

 .بود شدهکوچکتر  يخانواده او به طور مسخره ا گانهیبا ازدواج پدرش و . نداشت يگرید
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 یخانوادگ يها یمهمان شتریم شد، مثل بتما کاتیها و تبر یکه احوالپرس یبعد از مدت. تعارف جمع نشستند با

نگاهش را به  یب یب. رفتند تا راحت تر باشند یم منیزن ها کم کم مهمانخانه را ترك کرده و به سمت نش

 یکاف نشیمشت شده بهنام و نگاه خشمگ يهمراهشان شود، اما دستها يبه اشاره ا زیسمت او چرخاند تا او ن

در آن جمع  یاز طرف. مردد مانده بود. و او حق برخواستن ندارد ستادهیبفهمد هنوز بر سر حرفش ا يبود تا پر

. دیآ شیپ يبزند و دلخور یخواست با بلند شدنش بهنام حرف یدلش نم یکرد و از طرف یم یمردانه حس خفگ

 .بهنام کرد کیمردد سرش را نزد

 .معذبم نجایمن برم اون طرف؟ ا شهیم-

 :زد يخندپوز  بهنام

 شد؟ یچ! مونند یخونواده ات چشم پاکند و مثل داداشت م يجوونا شدیتو که ادعات م-

 :زد دیدر هم آقاجانش را د ياخمها یچشم ریز يپر

 !ساکت موندن نیبب. همه معذب شدند.  مینیتو جمع مردونه بش میآخه ما عادت ندار! ستین یحرف چشم پاک-

 :کرد يحواله پر يچشم غره ا بهنام

 .خواد از زنم جدا بشم یبا منه و من دلم نم ارتیاخت گهید! نه-

تا آن لحظه  يهست که پر یمشکل افتیدر یرکیبا ز یب یب. شد یبهنام عاص یمنطق یو ب یکدندگیاز  يپر

 :به شوهرش کرد ياشاره ا. بلند نشده است

 .خوان بدن یخانما کادوهاشون رو م. منیبابا، برو نش يپر-

 :به بهنام انداخت و ادامه داد یاجانش نگاهحال آق نیهم در

 يبلکم ما مردا هم حرفها. پاگشاتون کرده یو نه کس دیداشت یمونده شما که نه پاتخت لیهمه فام يکادوها-

 .شهیامشب شوهرت رو به ما مردا بسپار بد نم کی. پاشو بابا جان. میخودمون رو بزن

 :توانست در برود ینم ركیز رمردیپ نیدوخت از دست ا ينگاه مستاصلش را به پر بهنام

 .حرف زد شهیرو حرف آقاجونت نم. پاشو حورا جان-

واکنش آقاجانش فقط . دندیبر حورا را، همه فهم دشیجمله و تاک نیبهنام را هنگام گفتن ا يدندانها فشار

 .گفتن يلب ذکر ریبود و ز يلبخند

 .از اتاق خارج شد یب یهمراه ب شدن بهنام مانیزد و تا قبل از پش یجست یبا خوشحال يپر
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گرفت و از  یآنها گر م يها یاز شوخ. شد یصورت ظاهر م نیبه ا لیبار بود که در جمع زنان فام نیاول

چشم و گوش  نقدریا ذارمینم دیدختر بهم بده به بلوغ که رس هیاگر خدا "با خودش گفت . سواالتشان کالفه بود

 "!بسته باشه تا مثل من عذاب بکشه

در  يو برق شاد شدیخنده اش بلند م يصدا. فراهم کردند شیرا برا یاوقات خوب لیمسا نیشب با همه ا آن

از  شیغذا برا. نکرد لیرا زا شیهم خوش گانهی ينگاه کالفه بهنام و چشم غره ها یحت. دیدرخش یچشمش م

برسد که  يکرد روز ینم فکرگاه  چیه. نمود یتر م نیریش شیهم برا دنینفس کش یبود و حت رتریدلپذ شهیهم

را تا از  يزیآورد و قدر هر چ یم یدوست ،يکه دور یاز حضور در جمع خانواده اش، شاد بشود به راست نقدریا

 .یدان ینم یدست نده

شب و  ییشدن به ساعات نها کیاما با نزد. و با سلول سلول بدنش حسش کرد دیآن شب را بلع يذره شاد ذره

از تمام  يزیچ. را گرفت شیهایتمام شاد يجا يدستانش حس بد زیر يم و لرزش هاصورت گرفته بهنا دنیبا د

 .تمام نخواهد شد یخوب نیشب به هم نیکه ا زدیم ادیوجودش فر يها اختهی

با او صحبت  يبهنام در هم بود و کلمه ا ياخم ها ریدر تمام مس. خانه شدند یراه یب یبدرقه آقاجان و ب با

. زد یخودش چرخ يرا از تنش خارج کرد و سرخوش برا شیشادمان، مانتو يپر. با هم وارد خانه شدند. نکرد

با چرخش . را به آغوش بکشد اینخواست د یچقدر دلش م. دیچرخ یرا چون پرندگان گشوده بود و م شیدستها

 نیقید و اگر دستان پر قدرت بهنام نبود به خور يسکندر. دستان قدرتمند بهنام شد ریناگهان، دستش اس يبعد

 .کرد یبرخورد م نیبا زم

 .یشاد و شنگول يادیچه خبرته؟ ز ؟یآروم باش قهیدق کی یتون ینم-

 :دیکش یپوف يپر

،  دمیچرا شنگول نباشم؟ بعد از چها رماه خونواده ام رو د ؟یکن یم نطوریمعلوم هست چته؟ چرا از سر شب ا-

 شاد نباشم؟ دینبا

 :فشرده شد شتریبهنام دور دستش ب انگشتان

 .ارمیرو هم درنم ایجنگولک باز نیا.  نمیب یمنم سه ماه به سه ماه خونواده ام رو نم-

من عاشق خونواده ام هستم ! ؟یاحساس یخب من چکار کنم تو ب. اسمش احساسه نایا رینخ ؟يجنگولک باز-

 !دوستشون دارم یفهم یم

 هم فشرده شد يبهنام از خشم رو يدندانها
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 .یفراموش نکن يبدم که تا عمر دار ادتی یعاشق کیهان؟  یاحساسم؟ که عاشق یمن؟من؟ من ب-

 :را سفت فشرد و او را کشان کشان به سمت اتاق خواب حرکت داد يپر دست

دلت  يکس حق نداره تو چی؟ ه يدیفهم! مال من! یتو مال من. اون کله کوچولوت فرو کن يرو تو زیچ کی-

که . هزار بار تکرار کن که من فقط بهنام رو دوست دارم يرو روز نیا. کس به جز من چیو ه زیچ چیه. باشه

 من احساس ندارم هان؟

 .تخت پرت شد يشدت رو با

 ..حالم خوب..من ...؟منیکن یچکار م-

گوشه چشمش سر از  یقطره اشک. نفسش به شماره افتاده بود. بهنام با خشونت کالمش را قطع کرد يلبها

 .خورد

 ؟ياز من دوست دار شتریآغوش اون رو ب نه؟یرو صورتت بش رزنیلب و دهن اون پ يدوست دار ه؟یچ-

 .....یهست یعاشق ک یبفهم يتا صبح وقت دار! امشب را به خاطرت بسپار  ؟یعاشقشون

 یام دهن کجبهن یخال يشد، جا ارینه، هوش داریصبح که ب.شب عمرش شد  نیو بدتر نیشب سخت تر آن

هق . توان بلند شدن نداشت. جا به جا قلبش را به درد آورد يها يمالفه خون آلود و کبود. بود شیبه رو یبزرگ

 :زد

 خــــــــدا-

 زیدرد از روحش ن نیکاش ا. شد و با اشمئزاز ملحفه را عوض کرد و تن خسته اش را به آب گرم سپرد بلند

 دهیدرمانده، پوش. داشته باشد زین یزشت نیکرد تاهل، وجهه به ا یدر تمام دوران تجردش گمان نم. شدیشسته م

تنش  يها يکبود. هم به ناحق آنزخم خورده بود، . کرد ینم شیرها ياشک لحظه ا. دیلباسش را پوش نیتر

اش کند اما حاال،  دوست داشت تجربه يروز دیعشق ؟ شا! همسرش که از شدت عشق او بود؟ ينه از کتک ها

 !کرد، عشق نبود، جنون بود یکه بهنام، در تمام مدت شب آن را ابراز م یعشق. از حرف به حرف آن منزجر بود

 چارهیب. دیچیاش در خانه پ یعصب يقهقهه . آورند یم یوانگید هیمگر نه آنکه عشق را هم پا. کرد یتلخ خنده

 .مجنونش نشد ریکه اس یلیخوش به حال ل! يپر چارهیب ،یلیل چارهینه ب. مجنون

هم، کم  شیاشکها. زیکرد و قلبش ن یتنش درد م. نهاد شیزانوها ياتاق چمباتمه زد و سرش را رو ي گوشه

جمع کردن تابلو و . چرا آن رفتار مسخره را در خانه دارد دیفهم یحاال م. بهنام حسود بود. آورده بودند

آخر بهنامشان ! خواست که حواسش به بهنام باشد یآن طور مصرانه م یاجچرا ح دیفهم یتازه م! شیکتابها
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 دیبا. بادها بلرزد نینبود که با ا يدیب ياما پر. زد يپوزخند! شناختند یپسرشان را م یحساس بود و آنها به خوب

 !ستیدست ک ایکرد که دن یم یبه بهنام حال

همان طور . کرد انیعص. شد بر باروت وجودش یتیکه شب قبل متحمل شده بود کبر یحقارت دیشا ایو  نفرت

 دهیکه حقش را ناد ییهمان ها. کرده بود انیبودند عص ستادهیکه تا آن روز در برابرش ا یکه در برابر همه کسان

تمام  شیبرا یگزاف متیاگر به ق یحت. گرفت یسالها بود که خودش با چنگ و دندان حقش را م. گرفتند یم

 .حس بد را تجربه نکرده بود نیهرگز بعد از پس زده شدن توسط پدرش، دوباره ا. شدیم

برداشت و هر  زیبه سمت تخت خ. لرزش دستانش را مهار کرد. شان انداخت ییبه تخت کذا یو نگاه برخاست

. ده بودآما يبدون نگاه به وضع آشفته اتاق به سمت آشپزخانه حرکت کرد چا. پرتاب کرد یرا به سمت يا لهیوس

بار همسرش را رها کرده بود تا تنها  نیاول يگذشت و آن روز برا یگذشت از صبحانه نم یبهنام از هر چه م

 .صبحانه بخورد

 یقشنگ يقور. کرد یخال نکیرا در س يچا يخاموشش کرد و قور. همان خشم به سمت سماور روشن رفت با

 نیگزیرا جا رکسیروح پ یب يقور نیشکسته بود و ا یهفته بعد از ازدواجش، بهنام اتفاق کیکه عاشقش بود، 

. و قهقهه سر داد دیکوب وارید بهرا  يبا خشم قور. اش مارگونهیب يبر بهنام و تمام حسادتها يوا. آن کرده بود

تا بفهمد هر جا او حرف از  شدیاندیب یبود کم یکاف. بهنام، سخت نبود ياز کارها یلیعلت خ دنیفهم گریحاال د

مظلومش کارتن  یب یچشمش جان گرفت؛ ب يروز جهاز بران جلو. عالقه آورده، بهنام افسار پاره کرده است

 نایبه ا يمواظبشون باش مادر، جون پر "داده بود و صادقانه گفته بود مرا به بهنا شیها يادگاریکتابها و 

 .راحت شده بود یالیخ بیو چه راحت بهنام از شر رق "وصله

پاك  يا یدوست داشتن زیکه بهنام بازگشته بود، خانه اش از هر چ يدو هفته ا نیدر ا. در خانه گشت یعصب

 نیا نیحاال بب. میبچرخ تا بچرخ! آقا بهنام سودیالحسود ال  "فشرده شده بود یقلبش از شدت ناراحت. شده بود

 ".یتحمل کن یتون یرو چقدر م يپر

اش وارد شد  یبه اتاق خواب جهنم. همانطور که خودش نارحت شده بود. خواست بهنام را ناراحت کند یم دلش

درست . است زاریب یخورد که بهنام از رنگ آب یدر ذهنش زنگ م. رفت شیبه سمت کمد لباسها کراستی

 .شد خکوبیم نهیبود که نگاهش بر آ افتادهیلباسها ن يهنوز نگاهش رو! برعکس او

! کردم دایپ "افتی انیدلش جر ریاز ز یخنک میاما ناگهان نس. گردن کبودش باز زخم دلش را تازه کرد و لبها

که استفاده از آن محدود بود به شانه کردن  يزیم. حرکت کرد ششیآرا زیخندان به سمت م "شکرت ایخدا
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نم دارش را شانه  يموها .افتیرا  یچیجستجو کرد و ق یکم! را دوست داشت و نه بلد بود شینه آرا. شیموها

گذاشت کوتاهشان کند و بعد از ازدواجش و  یدلخور بود که نم یب یچقدر از دست ب. ختیو دورش ر دیکش

 !اش سپاسگزار شده بود یب یبهنام چقدر از ب نیریش يحرفها دنیشن

. کش محکم بست کیپر پشتش را جمع کرد و همه را با  يموها. دستش لرزان باال آمد. زد يگرید پوزخند

به جهنم که بهنام دوستتون . من که ازتون خسته بودم". نگاهش را گرفت. دیرس یموج دارش تا کمر م يموها

 .دیکش چ کیرا بست و آنها را از نزد شینهاد و چشمها شیموها خیدستش را ب "داره

رتب و کوتاهش به او دهن نام يموها.و کش را گشود  ختیآنها را در سطل اتاق ر. موها در مشتش ماند ادامه

بخصوص که . بست نهیدرون آ ریشده بود که چشم بر تصو زیاش بد و رقت انگ افهیانقدر ق! کردند یم یکج

 .گرفت یم دانعذاب وج یبهنام کم دیشا! بهتر. دادند یخودشان را نشان م شتریها ب يکبود

 يحمام رفت و موها را داخل مشما سطل را برداشت و به. قابل تحمل نبود شیداخل سطل برا اهیس يموها

را مرتب کند اما  شیموها یکرد که کم یو سع ستادیحمام ا نهیآ يجلو. و در سطل حمام انداخت دیچیپ یاهیس

داخل کمد . بود شیباسهال ،يقدم بعد. شود، دست از تالش برداشت یشود که بهتر نم یبدتر م دید یوقت

سست شد  شیپا!! که دوست داشت در کمد نبود ییکدام از لباسها چیجالب آنجا بود که، ه. را گشت شیلباسها

بهنام شده  يباز ریهم اس شیموها. سوخت  یهم م شیموها يدلش برا یحت. کم آورده بود. نشست نیو بر زم

نهاد و چشمانش را  شیزانوها يسرش را رو. سرش انداخت يو رو دیکش رونیقرمز رنگش را ب يروسر. بودند

 .بست

 :دیچیبهنام در خانه پ يدر خانه آمد و پشت آن صدا يت که صدانگذش يزیچ

 ؟یستیخانمِ خونه، ن-

در اتاق گشوده شد و مطمئن بود که زود جسم مچاله شده . نداشت یجواب يو نامرد یالیخ یهمه ب نیا يبرا

حس بلند شدن  یزد، ول یبهنام در گوشش زنگ م یعصب يصدا. ردیگ یبهنام قرار م ياش در برابر چشم ها

 .نمانده بود شیبرا

 !هان؟ ينکنه قهر کرد! هیچه وضع خونه و زندگ نیا نمیبلند شو بب-

-...... 

 چه وضع خونه و اتاقه؟ نیا! ؟يکارها؟ مگه بچه شد نیا یچ یعنی. حورا با توام ها-
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دست بهنام . حس کرد بهنام کنارش نشست. تا خودش را کنترل کند و باز هم سکوت کرد دیکش یقیعم نفس

 .دیخودش را عقب کش یکه دورش حلقه شد با ناراحت

پاشو ناهار درست کن  ،يصبح که به من صبحانه نداد! نمیپاشو بب ه؟یکارا چ نیاه اه ا. يداریدونستم ب یم-

 .گشنه امه

 .شد دهیهم دست بهنام به سمتش کش باز

 !یبه من دست نزن روان-

نگاهش بر چهره . ناراحت دستش را بر دهانش نهاد و صورتش را بلند کرد. از دهانش خارج شده بود دینبا حرف

. صورتش نشست يدست بهنام باال آمد و رو. قرمز شده بود، افتاد تیکه از شدت عصبان یپر اخم بهنام و صورت

 ش؟سوزش صورت ایبود  شتریسوزش قلبش ب

 حرفو بهت زده؟ هان؟ نیا یآره؟ کدوم االغ میمن روان-

. را که تا نوك زبانش آمده بود، عقب راند يدیبغضش را پس زد و ببخش. دیچیداد بهنام در گوشش پ يصدا

دانست  یکه نم يزیتنها چ. آشکار شده بود شیبه تمام لحظات شب قبل افتاد و تمام آنچه از صبح برا ادشی

 !که ناخواسته به زبان رانده بودبود  یتلخ قتیحق

 .از حاال نمیا شبتیاون از د! یروان!  یهست یآره روان. به من بگه یکس ستیالزم ن-

 :دیغر بهنام

 يبرا افتهیخواستم چشمت به اون جماعت ب ینم یوقت! هان؟! پس خانم از با شوهرشون بودن، ناراحتند --

 شد؟ یچ. امدیکه بدت نم روزیتا د!  يشد ریش. پرت کردند. بود نیهم

 .نشست يکبود پر يبازوها يبهنام رو دست

 حالم بده؟ یدونست یم یآره؟ اونم وقت یکار رو بکن نیمن؟ من؟ دوست داشتم باهام ا-

 گره خورد و قهقهه اش بلند شد شیبهنام محکم تر دور بازوها يمشتها

 .و چکاره ات هستم میکنره من  ادتیتا ! نهیبه بعد وضع هم نیاز ا ؟یشده ناراحت یچ-

 :ستادیحرکت او را بلند کرد و خودش هم ا کیدر  بهنام

! کس چیگوشت فرو کن ه يکس، تو چیفهم شد؟ ه ریش. حق منه نیو ا یتو زن من. ریها رو هم نگ افهیق نیا-

 يبرا گهیحاال د.خواد  یدلم م ينطوریبه بعد هم ا نیاز ا. کنه من از حقم بگذرم يتونه کار ینم ایدن يهم تو

 هان؟ یکن یسرت م يمن روسر
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و  دیدستش لرز. دیلحظه حرف در دهانش ماس کیدر . دیکش يرا از سر پر يروسر یبا همان خنده عصب بهنام

را در  يمشت شد و آخ پر امدهین رونیب شیانگشت ها.نفسش نصفه شد .او فرو رفت  ختهیبه هم ر يدر موها

 :دوباره اوج گرفت شیصدا. آورد

 ؟يهان؟ با موهات چکار کرد ؟يکرد یچه غلط-

 :را از چنگ بهنام خارج کند شیکرد تا موها یتقال م يپر

االنم . نذاشته بود کوتاهشون کنم یب یتا حاال هم ب. بلند باشه ومدیبدم م. مال خودمه. موهات یگ یخودت م-

 .دلم خواست، کوتاهش کردم

 :بهنام زل زد و آرام گفت نیو در چشمان خشمگ ختیر شیرا در صدا شیناراحت تمام

 .کوتاهشون کردم! دوست داشتم. ادیهم بهم م یلیخ. کوتاهم يمن عاشق مو-

 :به بهنام زد يپوزخند

 ؟یبکن يخوا یحاالچه کارم م-

اما باز . شد که گردنش هم به سمت دستان بهنام باال رفت دهیآنچنان کش شیموها. به هوا رفت نباریا آخش

 !بهنام را کالفه کرده بود. کرد یم در دلش حس ینیدلنش یخنک

 شیپ يخواستم بر ینم نیهم يبرا. ، تموم وجودت مالِ منه چیموهات که ه. که دلت خواست يتو غلط کرد-

 .گوشت خوندند يتو یچ ستیمعلوم ن ؟يدیخونواده ات فهم

 :دینال.حلقه زد شیشدت درد اشک در چشمها از

! یمنو بکش يداده موها ادتیبد خانواده تو خوبند؟ حتما مامان جونت اگه خونواده من بدند، ال. نامرد! ولم کن-

 ..یغلط چیکنم تو هم ه یبخوام با بدن خودم م يمن هر کار

 ریگردنش ت. شدیم دهیبهنام به باال کش لهیهنوز سرش به وس. خورد یلیمرتبه س نیدوم يتمام نشده برا حرفش

 :دیکش یم ریدر دست بهنام ت گرشید يبازو. و مزه خون را حس کرد دیاشک در چشمش جوش دیکش

داده ... تو قول...تو...نامرد ... نا. کنه و کبوده  یتمام بدنم درد م...یدس ست بهم نزن لعنت. .. لعنتت کنه .. خدا -

 .....ینزن گهید... يبود

 .هق هق افتاد به

 ....من... من..من بهت اعتماد داشتم...من-
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نماند تا . ختیو از اتاق گر دیگردن عقب کش يپر.بهنام آرام آرام شل شد يدستها.  دیرا بر شیصدا هقش هق

 ندیآوار شدن بهنام را بب

گونه مواقع،  نیدر ا شهیهم. دانست یچقدر دلش شکسته بود، خدا م. آشپزخانه سر خورد و نشست نیزم يرو

 یآرام م د،یخروش یم یوقت ش،یها یبا همه سرسخت شیب یب. شدیباز م شیآغو ش ها برا. داشت دارینازش خر

اگر شب قبل از دلش  افتاد، یدانست که اگر صبح باز هم نگاهش به نگاه مهربان بهنام م یخودش هم م. شد

. کرد ینم انیشکست اما طغ یدلش م. شد یآشفته نم نطورینبود، هرگز ا یدل درد لعنت نیاگر ا. آمد یدر م

همانطور که تا آن روز، از احساس . دیخروش یشوهرش نم هیبر عل یول ،ياجبار رابطه نیبود از ا زاریب

و رفتار  شیآن تهمت ها.توانست بهنام را ببخشد  یحاال نم ماا. ماند ینگفته بود، باز هم ساکت م ندشیناخوشا

آقاجانش  يخواست تا خانه  یدلش م. طرف کیو شکستن قولش  یحق به جانب نیطرف و ا کینامناسبش 

 .شده بود زاریاز تاهل ب. بدود

. ستادیبه سرعت سرپا ا! شکسته بود؟ يزیچ. که از اتاق بلند شد، به خودش آمد يناهنجار يصدا دنیشن با

خورده و  نهیبه آ ینیگلدان چ. دیبه اتاق دو مهیسراس. چشمانش ظاهر شد شیپ شیبهنام و تمام عکس العمل ها

 انیبهنام م. ستادیاز ترس ا شقلب يلحظه ا. بهنام نشست يچرخ خورد و رونگاهش . آن را خورد کرده بود

. تازه بود يپر از زخم ها شیدستها. انداخت یتنش را خش م شهینشسته بود و با خورده ش شهیش يخورده ها

 .دیکش یغیج

 .بـــــــــــهنام-

 .را باال آورد شیخینگاه  بهنام

 .نیبب... شمیم هیبدارم تن.... نیکردم مگه نه؟ بب تتیاذ-

 شیزانوها ياز دست داد و رو ستادنیطاقت ا. و رو کرد ریساعدش انداخت که دل او را ز يرو يگرید خش

 شده بود شیمهمان چشمها گریبار د شیاشک ها. نشست

 دیبا...زدش دیبا...بهنام مواظبت نبوده...بهنام قول داده و قولش رو شکسته...شمیم هیدارم تنب...من ... نیبب-

 ....نیبب...ادیخون م نیبب.. کرد هشیتنب

خورد و  یبهنام تاب م. بهنام رساند کیخودش را به نزد شهیش يتوجه به خورده ها یب اوردیطاقت ن يپر

 :ردیرا از او بگ شهیبرد تا خورده ش شیدستش را پ. زدیگونه حرف م انیهذ

 ..بهنام...بهنام تو رو خدا. رو بده به من شهیش-
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 نگاهش را به او دوخت بهنام

خودت  نیبب....؟يرینم...  ؟يبر یکن یولم نم گهید.... ؟يدوستم دار گهید... ؟يشد یخوبه ؟ خوبه؟ راض-

 .محکم بزن اما نرو....بزن

 :گرفت ش،یپا يرو شدیم دهیبار با خشونت کش نیبا ترس دست بهنام را، که ا يپر

 دمتیبخش.....خب يشد هیباشه تنب...بهنام ....جون من نکن. نکن-

 :دیطلب یبود، که آغوش مادرش را، م هیدرمانده شب یزده به نگاه کودک خیآن نگاه  گرید حاال

 .شتریهم ب تیب یاز ب ؟يدوست دار...منو...؟یگ یراست م-

 یو دلش شماتتش م ستین يبهنام عاد تیکه وضع زدیم بیعقلش نه. کرد دییکالفه سر تکان داد و تا يپر

نتوانست . قدرت نگه داشتن آن ها را نداشت. دستان بهنام را محکم گرفت. کرده است يرو ادهیکرد که، ز

آن قدر . آمد یدر خانه م دنیکوب يصدا. دیداخل دستان بهنام بر شهیو دستش با ش ردیرا بگ شهیخورده ش

را تنها بگذراد دانست بهنام  ینم. است دهیشود و او نفهم یاست که زده م یدانست مدت يکه پر یاپیمحکم و پ

در خانه را باز . دیدستش را رها کرد و به سمت در خانه دو. آمد یتنها از پس او بر نم. کرد  کدلیدلش را . نه ای

 .پدر شوهرش روبرو شد وکرد و پشت در با چهره نگران مادر 

 .دیتو رو خدا عجله کن.. بهنام..به نام-

 ریخواست به سمتشان برود، که متوجه بهداد و نگاه به ز. دندیدو کنار زده شد و آن دو به داخل خانه يا هیثان به

و چادرش  دیو با خجالت داخل دو دیکش ینیه. بر سر ندارد يزیهمان لحظه به خاطر آورد که چ. افتاده اش شد

 یکرد، اشک م یبود و مادرش فقط نظاره م ریبهنام با پدرش درگ. و به سمت اتاقشان راه افتاد دیرا به سر کش

 :در هم رفت شیاتاق و خانه اخمها ختهیبه هم ر تیوضع دنیبهداد جلو آمد و با د. کرد یم نیو نفر ختیر

 افتاده زن داداش؟ یچه اتفاق-

 .شد یچ دمینفهم....میجرو بحث داشت..ما-

که در را گشوده بود،  يهر چند بهداد همان لحظه ا! بهداد يرا شرح دهد آن هم برا زیتوانست همه چ ینم

 :را حدس زده بود زهایچ یلیو خ دهینافرمش را د يگردنش و موها يرو يبودک

 د؟ینکرد کشیتحر دیمطمئن ن؟یهم-

 .کند انیو زخم صورتش را نما يچادرش را شل کرد تا کبود یو کم دیبه سمت بهداد چر خ دیسوت کش مغزش
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 یاونم چند روز بعد از قول د؟ینیب یداداشتون رو نم يشاهکارا د؟ینیب یرو نم نهای؟ ا.کردم کشیمن؟ من تحر-

 که به من داد؟

 .هر سه آنها را متوجه عمق فاجعه کرد ش،یها يبهنام که بلند شد و شروع دوباره خود آزار يصدا

 !بشه شیزیبه حالت چ يوا چه؟یچطور داره تو خودش مپ ینیب ینم...طهیخفه شو سل-

 :برد ورشیناگهان به سمت مادرش  بهنام

فقط تو ...بشم بگو برن هیتنب یخواستیمگه نم...بگو برن..حورا...دیدیبگه فهم يزیحق نداره به حورا چ چکسیه-

 !حـــورا...بمون

 .بار به کمک بهداد ،بهنام را مهار کرد نیهمسرش نشست و ا يرو یغضب آلود حاج نگاه

 .مارستانیب میو بر میتا ما آرومش کن. نییپا دیبر ریدست حورا رو بگ. يساکت زن؟ تو که بدترش کرد-

 .امیمنم م.رمینم ییمن جا-

 :دیخانم دستش را محکم گرفت و کش نرگس

 .معرکه تموم بشه نیتا ا نییپا میزود باش بر! حرف نزن یرو حرف حاج-

 :دیکش ادیفر یبار حاج نیا.برداشت  زیبهنام دوباره خ. مستاصل به بهنام چشم دوخت يپر

 .گهید دیبر-

و به دنبال  دیحرف در دهانش ماس ،یحاج ینگاه برزخ دنیدهان باز کرد تا باز هم مخالفت کند، اما با د يپر

 :داخل اتاق نامفهوم برگوشش نشست يزمزمه ها. شد دهینرگس خانم کش

 ؟يبازم نخورد-

 کجاست؟-

 بفهمه؟ دیذار یچرا نم-

 ...درست نیا بهنام

 خفه شو-

 ....دیبا-

مطمئن بود  گرید. نشست یمادر بهنام در گوشش م يو ناله ها نیها قطع شد و فقط نفرخروج از خانه صدا با

مگه من چند بار  هیعیطب دمیشا"دیشیو اند دیکش یآه. نبود یعیرفتار بهنام طب. کنندیرا از او پنهان م یمهم زیچ
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 یهیتوج چیبهنام ه يها يخودآزار. ددانست که آن رفتار از حد خارج بو یاما خودش هم م "شوهر کردم؟

 !شدیبار بود که تکرار م نیچندم نیبخصوص که ا. نداشت

خود را رسانده بودند؟ مگر نه آنکه  مهیسراس نهیشکستن آ يصدا دنیچرا خانواده بهنام باشن" دیشیخود اند با

 ".نشکسته بود يزیبهنام آمده بود ،چ یشکسته بود؟ اما نه، از وقت يزیبارها در خانه او چ

 بزند؟ یکدستیتوانست  یم. موهوم بر جانش نشست یترس. تکان داد تا افکار مزاحم را عقب براند را سرش

 نرگس خانم؟ ضهیچند وقته بهنام مر-

 .اما خود را نباخت دینرگس خانم پر رنگ

 ؟یضیچه مر ض؟یمر-

 !گمیرو م شیمشکل روح-

 :رو دست بخورد ياو زرنگتر از آن بود که از پر. او را در دست گرفت قهیو  دیشور نرگس

اگه هم مشکل داشته باشه حتما تو و اون عشق مسخره  ؟يدیفهم...وونهید یگیبار آخرت باشه به پسر من م-

 .رو چه به بهنام من یپاپت يتو..دیکرد ضشیات مر

 :آورد و دستان نرگس خانم را عقب زد جوش

 .دیشما عجله داشت نکهیمثل ا. یسراغ من پا پت دیایکرده بود بمجبورتون ن یکس-

معلوم . یو با من طرف ستین یکس نجایحواست باشه ا ؟يستادیمن ا يتو رو طهیسل يتو.  ایخور..چه گ-

! یوگرنه اونو چه به عشق و عاشق. که پسر من از راه به در شد دیکرد یچه جادو و جمبل رزنیتو و اون پ ستین

آخه تو بگو پسر شاخ ! ییو رو رنه ب! ينه سواد يدار ینه مکنت و مقام. زبون دراز ختیر یب يتو ؟یاونم ک

 مرده شده؟ لیتو ذل یشمشاد من، عاشق چ

 يدر همان لحظه صدا. فراموش کرد علت پرخاش مادرشوهرش را. شکست و اشک در چشمش حلقه زد قلبش

در . گشت یبه خانه خودش بر م دیبا. ندانست زیجا گریا دماندن ر. رفتند رونیبلند شد و آنها ب یحاج نیماش

 :ستیکرد نگر یلحظه آخر برگشت و به نرگس خانم که فاتحانه نگاهش م

. دیکه به شوهرم داد هیریکه خوردم و ش هیمال نون و نمک زنمینه اگه حرف نم! دل شکستن هنره؟ دیفکر نکن-

 .دیهر چند انگار شما خدا رو هم دور زد. دیه دورش گشتک يکنم به صاحب همون خونه ا یواگذارتون م...منم
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 ینه دلش را داشت که دوباره با مادرشوهرش مواجه شود و نه راه. خبر مانده بود یو او ب شدیم کینزد شب

از ظهر  زد،یدلش شور م. را گرداند و صلوات فرستاد حشیبار صدم تسب يبرا. از بهنام يریخبر گ يداشت برا

بعد، به خودش حق داده  يا لحظههزار بار خودش را لعنت کرده و از کارش احساس ندامت کرده بود و درست 

. نخواهد شد یکیدر ته قلبش باور داشت که حاال حاالها دلش با بهنام . دانست نیبدتر از ا قیو بهنام را ال

چهره در هم بهداد . را به در رساند و آن را گشودبلند شد و خودش  مهیسراس. دیچیقدمها که در راه پله پ يصدا

 :ظاهر شد شیروبه رو

 شد؟ بهنام کوش؟ یچ. سالم داداش-

 .بهش آرام بخش زدند تا بخوابه. بود نگهش داشتند قیزخماش عم یبعض. سالم-

 "بود؟ قیمگر زخمها چقدر عم". در هم رفت شیاخمها

 کنه؟یم نطوریبهنام چرا ا. داداش بهداد دیراستش رو به من بگ-

 :داد رونینفسش را پر صدا ب. پله ها سراند نییو نگاهش را به پا دیلب گز بهداد

 .بهنام..خب-

برادرش را؟ آن هم  یتلخ زندگ قتیگفت حق یچگونه م. ستینگر يرا باال آورد و در چشمان منتظر پر سرش

 :گفت یلب ال اله اال اله ریز. دینگو يزیکه قسم خورده بود که چ یزمان

 .شهیکه باورم نم ستین شیزیچ دینگ. من منتظرم ؟یخب بهنام چ-

 يکنه و دوستش نداشته باشه برا هشیتنب یکس ترسهیهمش م ...رو پشت سر گذاشته يبد یکودک...بهنام-

 !هم هست یتیریغ يادیز کمیالبته . هم دوستتون داره یلیشما که خ يبخصوص رو. حساس شده نیهم

 ده؟ش یچ شیمگه تو بچگ-

بود؟  یگفتن آن خاطره قسم شکن ایآ"کرده بود قسمش را نشکند یتا آن لحظه سع. بهداد در هم رفت ياخمها

 "کند یبه برادرش کمک میمستق ریتوانست غ یم دیشا

 کنهیروز از غفلت مامان استفاده م کیخب . بچه بوده و حسود. رهیبهنام ناخواسته کنار م امیم ایمن به دن یوقت-

شنوه و  یام رو نم هیگر يمادرم هم صدا. ومدهیکه از اتفاق برف م اطیتو ح ذارهیبره م یو منو کشون کشون م

به خودشون  یوقت یعنی.  کنهیم دامیپ اطیتو ح مبابا....مونم یبرف م ریز یساعت کیمن . مونه یغافل از من م

 یم هشیتنب....گردن بهنام و  ندازنیاونا هم اهمال خودشون رو م. که من از تب تشنج کرده بودم انیم
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 یمعجزه برم م کیسال فلج بودم و 4بعد از اون تشنج من تا ...دوستش نداره گهیبارها بهش م....مادرم ..کنند

 ...و بر عکس ادیاون مدت چقدر توجه به سمت من م يکه تو دیمخودتون بفه.....گردونه

 :داد رونیو نفسش را ب دیکش شیکالفه دستش را در موها بهداد

 یروتون حساسه، اما اگه م يادیز دونمیم...کنهیم تیدرسته اذ. تو رو خدا زن داداش باهاش مهربون باش-

 .محبتتون رو حس کنه دیبذار. دیآروم بمونه باهاش مهربون تر باش دیخوا

. غم بزرگ کیحاال او مانده بود و . رفت نییبه او بدهد به سرعت پا یرا گفت و بدون آنکه مهلت نیا بهداد

 يبرا. همسرش يها و غم ها ییتمام تنها يبرا. که ناجوانمردانه تنها شده بود گرفت یکودک يقلبش برا

در آن لحظه به  يپر. شده بود وو ر ریاش ز ندهیو آ یو جلب توجه، زندگ طنتیکه به جرم ش يکودك دوساله ا

بهنام را  یعصب يوضوح عامل واکنشها نیا و ناراحت بود که فراموش کرد، فکر کند چرا بهداد به جیگ يقدر

در آن لحظه فقط . خودش چه خواهد بود یزندگ يخاطره رو نیا ریفراموش کرد فکر کند که تاث. داند یم

مهر به کودك دو ساله طرد شده نه جوان .دوانده بود شهیبهنام در جانش ر يها ینسبت به کودک قیعم يمهر

 !که همسرش بود يساله ا 25

 یاعصابش رژه م يرو دیچیپ یکه در خانه ساکتش م يواریتاك ساعت د کیت. و سکوت  یکیبود و تار شب

به مالقات  یمانده بود و او هر چه اصرار کرده بود نتوانسته بود حت مارستانیدو شب بود که بهنام در ب. رفت

 یب یتماس و درد دل با ب ياکرد بر یرغبت نم یمادرشوهرش، حت شیبعد از برخورد دو روز پ. همسرش برود

 .کرد یم هیته یخانه خط يکاش بهنام برا. کرده بود یاش به آن خانه برود و خودش را در خانه خودش زندان

 یاگر درخواستش را عنوان م. نبود یکار شدن نیبهنام ا يها یدانست با وجود بد دل یخودش م. دیکش یآه

! گرفت که دوستش ندارد یباز هم مثل بچه ها بهانه م ایدارد و  يسر و سر یکرد که با کس یکرد، شک م

و  شدیبهنام در ذهنش عوض م گاهیجا. که به دست آورده بود مانده بود یهنوز هم در شش و بش اطالعات

 !ریمحبت است و الغ ازمندینمود که ن یرخ م یهمسرش به صورت کودک. کند شیینبود که راهنما یکس

بهنام تنها  مارگونهیب يرفتارها. جود داشت يادیو هنوز ابهامات ز ندیگو ینم شیرا برا زیبود که همه چ مطمئن

را در برخورد با  اطیداشت حداکثر احت میتصم. ترساند یاو را م نیگرفت و ا یمنشا نم یخاطره بد کودک کیاز 

ر آن دو روز د. ستادیا یقلبش از حرکت م شیپدوباره با صحنه دو روز  ییارویاز فکر رو. همسرش داشته باشد

. راه حل است نیدانست که آن، آخر یم شیبه طالق هم فکر کرده بود اما با همه کم تجربه گ یحت ،ییتنها

که مادرش  ییآن هم او! درست چهار ماه بعد از ازدواجش درخواست طالق بدهد  يداد که دختر یچه معنا م
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بود که حاال بخواهد به  دهیحرفها را نشن نیکم ا! هم مانند مادرش ناسازگار است گفتند او ینم! طالق گرفته بود

 .را از دست داده بود هیاول يآن معنا شیزندگ گرید یاز طرف. فکر طالق بال و پر بدهد

 زدیرا رها کند و بگر زیداشت همه چ لیم یگاه.کرد  یآن قدر در هم و برهم شده بود که آشفته اش م افکارش

داد و عالقه  یخوش با هم بودنشان بال و پر م يگاه به روزها. ختیر یهمسرش اشک م ییتنها يبرا یگاه.

شامل  یبهنام که حت یاطافر يها ینیاز بد ب شدیگاه کالفه م. کردیهرچند کوچک به همسرش حس م يا

 دیتا شا دیشرا ک شیموها. خروج او در زمان حضور بهداد هم شده بود تیخانه و ممنوع يپرده ها ضیتعو

بود و خواهر  شیمیکاش بهناز هنوز دوست صم. درد و دل کند شیبود تا برا یکاش کس. ابدیفکرش سامان 

چه سخت . بود دهیشن "شوهرت بساز زیبا همه چ "جز يزیآن شب چ یب یکاش از دهان ب. شوهرش نشده بود

 نیدانست و چه درد آور که اقوامش طالق را بزرگتر یاش در نهان مادرش را مقصر طالق م یب یب یکه حت

 .دانستند یم! زن کی رادیا

توانست به نزد  یخواست م یدلش م. کاش ها خسته شده بود ياز ا. شده بود ریاز چشمانش سراز اشک

مبارزه  شیزندگ يخواست برا یدلش م.تند باد از هم بپاشد  نیتازه اش با ا انیخواست آش ینم. برود يمشاور

در آن خانه  یاو باشد ول يبرا یخواست کمک یسوخت و م یدلش به حال همسرش م گرید یکند و از طرف

کاش هنوز رابطه اش . چیه گریمشاور رفتن که د شیاجازه تا سوپر مارکت رفتن هم نداشت پ ،یحکومت نظام

بخصوص . نداشت یصحبت کردن با برادر شوهر جوانش وجهه خوب گرینخست بود اما، د يبا بهداد مانند روزها

 .بهنام شیبا آن رفتار چند وقت پ

گفت  یمگر نه آنکه بهداد م. داد یم رییآن وقت رفتارش را تغ....گشت یکاش حداقل زودتر بهنام بازم: دیشیاند

که آن  يزیتنها چ. ف کندآن را برطر شیتوانست با بذل محبت وجود یبرد پس او م یاو از فقر محبت رنج م

در  شییعدم توانا دیشیاند یکه نم يزیاو به تنها چ! بود که ترحم دشمن عشق است نیدانست ا یروز نم

 یم ماریو ب دهید بیآن شب ، آس يناخودآگاهش هنوز از دست دراز ریکه ضم نیبرخورد مجدد با بهنام بود و ا

 .نمود

شد تا آن ساعت خواب  یباورش نم. نشست شیسر جا خیس. گشودبهداد چشم  "زن داداشِ ... ا ای" يصدا با

 یموقع و در خانه او چه م نیبهداد ا"برداشت زیاز تخت خارج شد و به سمت لباسش خ عیسر. مانده باشد

 "کرد؟

 !عروس خانم؟ یستین-
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صحنه  دنیبا د. آماده شد و از اتاقش خارج شد عیموقع سر یشرمزده از خواب ب. بود یحاج يصدا گرید نیا

 ایگو شیچشمها. داده بود هیو به آنها تک ستادهیپدر و برادرش ا انیحال در م یبهنام ب. پا سست کرد شیروبرو

 سالم داد کاراراده و خود یبر جانش نشست و ب يعرق سرد. بود یخال یاز فروغ زندگ

 اتاق؟ يتو میبهنام رو ببر شهیم. سالم دخترم کیعل-

. از خجالت سر بلند نکرد و تند تند اتاق را مرتب کرد گریداخل که شد د. دیبه سرعت سمت اتاق دو شرمزده

 .دیرا ند یحاج يرنگ بهداد و سر تکان دادن ها یلبخند ب

 .دییبفرما. خوابم برد امروز خواب موندم رید شبید دیببخش-

 .نداره بابا جان رادیا-

که  یبهنام. ستیمتعجب به بهنام نگر يپر. تخت خوابانده شد يلخت رو یآن دو چون گوشت لهیبه وس بهنام

دست لرزانش . ستیبه همسرش نگر یتخت رفت و با ناراحت کینزد. نشان نداده بود یاو ، واکنش دنیبا د یحت

 !یواکنش چیه نبود بدو رهیخ شیبهنام همچنان به روبرو. برد و دست بهنام را گرفت شیرا پ

 :را پاسخ داد يپر دهیاو سوال نپرس يتکان داد و بهداد به جا يسر یحاج. م دوختچش یبه حاج نگران

 .شهیخوب م گهیتا چند ساعت د. که براش زدند ییمسکن ها جینگران نباش زن داداش هنوز گ-

 .او که پزشک نبود پس حق را به بهداد داد! کرد؟ یحال م یشخص را ب نگونهیمسکن ا یاز ک! ؟ مسکن

 ؟یزخماش چ اد؟ینم شیبراش پ ی؟ مشکل یبعدش چ...بعدش-

 :بلند شد یحاج يبار صدا نیا. و بسته بهداد چرخاند یزخم يدستها يرا گفت و نگاهش را رو نیا

برمش دکتر  یم امیبانداژ نداره جز دو تاش که خودم م ضیبه تعو ازین. شهیخوب م گهیزخماش تا دو سه روز د-

داشت  یاگه مشکل. بگه ونیهذ ایدو روز ممکنه تب کنه  نیا دیحواست باشه شافقط . اش کنه نهیتا معا

 .مونم یمن گوش به زنگ م. خبرمون کن

 .چشم-

 به هر حال جون تو و جون بهنام....  یبردمش خونه خودمون ول یاگه اصرار خودش نبود م. بال دخترم یب-

بهنام  يو نگاهش رو زدیقلبش ناآرام م. ه خارج شدندتکان داد و آن دو با هم از خان دییبه تا يباز هم سر يپر

داد  حیترج! نداشت؟ یاو که به نظر حواس درست و حساب د؟یایواقعا بهنام خواسته بود به خانه ب.ثابت مانده بود 

اپن آشپزخانه بود  يبهنام که رو يقرص ها ينگاهش رو. فکر نکند از اتاق خارج شد تا همسرش استراحت کند
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 ایمسکن بودند  ؟ییسخت و نا آشنا یآنها را برداشت و به دقت ساعات آن را از حفظ کرد چه اسام. ثابت ماند

 ازپام؟ید... ک؟یوتیب یآنت

بار گذاشت و  چهیبهنام سوپ ماه يبه آشپزخانه رفت و برا. خورد یم جیداد سرش گ رونیرا پر صدا ب نفسش

بهنام هنوز هم مات . تا سوپ آماده شود به بهنام سر زد . خورد ییمرویکرد و ن یکیا خودش ناهار و صبحانه ر

 .مقابلش بود وارید

داخل اتاق که . نهاد و قرصها را کنارش ینیظرف سوپ آماده شده را داخل س. بهنام بود يوقت دارو 2 ساعت

 .واکنش بهنام به او بود نیاول نیا دیشد نگاه بهنام به سمتش چرخ

 ؟یخونه خوب يم آقاسال-

 :ظرف غذا سر خورد يسپس نگاهش رو. همانطور گنگ نگاهش کرد بهنام

 .گشنمه مامان-

کرد فقط اگر تب کند به  یاما چرا او فکر م! خواهد گفت انیگفته بود هذ یدر هم رفت حاج شیاخمها يپر

 افتد؟ یم انیهذ

 .يخور یانگشتات رو هم باهاش م. حورا پز و خوشمزه ..پر!یپختم عال یبرات سوپ-

 .ندیکنار تخت نهاد و کمک کرد تا بهنام بنش یعسل يغذا را رو. تخت نشست يو رو کشینزد يپر

 دهنم کن مامان-

 :دیبهنام کوب ینیو با نوك قاشق بر ب دیخند کالفه

 !تنبل يا-

. دیخوشنود به سمت داروها چرخ يپر. ها تمام سوپ را خوردو او با اشت ختیآرام غذا را در دهان بهنام ر آرام

متعجب به . پرتاب کرد يبرداشت و آن را به گوشه ا زیناگهان بهنام خ. قرص را که از جلدش خارج کرد نیاول

 ستیهمسرش نگر

 .خورم یرو نم نهایمن ا. خورمشون یمن نم-

شدم همه قرصامو  ضیبچه نباش خب؟ منم مر. کنه یزخمت عفونت م شونیاگه نخور. بهنام یزنیچرا داد م-

 ادته؟یخوردم 

 و خودش را تکان تکان داد دیرا به دندان کش شیلبها یعصب بهنام

 .خورم ینه نم-
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هرچند آغوش . تر نشست و همسرش را در آغوش گرفت کینزد. سختش افتاد يها یبهنام و کودک ادیبه  يپر

 .کار باعث شد بهنام آرام تر شود نیاما هم! مردانه همسرش کجا کلیکوچک او کجا و ه

 .خورم ینم-

 :شروع به صحبت کرد يناخودآگاه با لحن بچه گانه ا يپر

 دیبا ياگه منو دوست دار. باشه شمیاونوقت من تنها م مونهیتو بدنت م کروبیم ينخور. زمیعز يبخور دیبا-

 .شونیبخور

مادرش که . زدیبا او حرف م یدوخت که در آغوشش گرفته بود و با مهربان ینگاه خسته اش را به زن بهنام

کم کم . در هم برهم زن چرخاند يآشنا را حس کرد و نگاهش را به سمت موها يو بو دیبو کش! نبود؟ نگونهیا

 :کرد يپر يدست در موها. شدیم دیناپد شتریو اثرات دارو ب ارتریهوش

 .خورم یفقط اگه حورام بگه بخور م-

 .گهیگم د یخب من دارم بهت م-

نه  ندیب یو حاال بهنام همسرش را م ستیدر کار ن یانیهذ گرید دیفهم. گرم بهنام که بر صورتش خورد نفس

 مادرش را ، لرزش گرفت

 .دوستشون داشتم یلیخ ؟يچرا کوتاهشون کرد-

برم  شدیکاش م. تازه زشت بودم زشت ترم شدم. خودم هم دلم سوخت. دونم چرا خل شدم ینم دیببخش-

 .حداقل مرتبشون کنم شگاهیآرا

بد در جانش  یحس یکیاز آن همه نزد. شد شتریب يو لرز بدن پر چاندیهمسرش پ کریرا دور پ شیدستها بهنام

خود را عقب  یاراده کم یب. نمود یازه رخ مقبل که بهنام را در آغوش گرفت نبود و ت یقیکه دقا یحس دیچیپ

 :دیچیگوشش پ رآرام بهنام د يصدا. و به دنبال آن حلقه دستان بهنام تنگ تر شد دیکش

 !موهات رو کوتاه نکن باشه؟ گهید یول یتو همه جوره خوشگل -

 !باشه؟ يپسر خوب داروهاتو بخور کیکه تو هم مثل  یبه شرط-

که از  ییبود و خصمانه به قرص ها اریکامال هوش گریحاال د. کرد و حلقه دستانش شل شد يخنده دردمند بهنام

قرص . ندیاثر از احساس بدش عقب بنش نیکرد با نشان دادن کمتر یسع يپر. ستینگر یم شدیلفافه خارج م

 .آب پرتقال را به دستش داد وانیها را در دهان بهنام گذاشت و ل

 .ادهیها زهمه اش رو بخور تعدا قرص-
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باشد محال است  يبجز پر یکس شیدانست که اگر بهنام پ یم یبه خوب یحاج. حرف قرصها را خورد یب بهنام

 !را بخورد شیقرص ها یبه سادگ

 من ینیفقط به خاطر تو فرشته زم -

 -------- 

به . شده بود شتریدر مدت چند هفته نقاهت بهنام، نظارتها ب. بعد سخت و پر التهاب باالخره گذشت ي روزها

کردند که بهنام  یم دیهمه دائم تاک. شد یم دایو زنش پ یحاج يسر و کله  ییصدا نیبا کوچکتر کهیطور

 انیهذ یگاه. زدیم جیبهنام گ هدر آن چند هفت. او نبود دهیکس نگران رنگ پر چینشود و جالب آنکه ه یعصب

فرار تکراها به  يدر آن شبها ،از شدت استرس و برا. ترساند یبود که او را م اریآنچنان هوش یگفت و گاه یم

بود از حضور آن در  جیاش بود و هنوز گ یب یب يداروها یشگیو هم يبرد که قرص آشنا یپناه م یازپامید

 مهیحس و ن یشد که خودش تنها با خوردن نصف آن، شب ها ب یم شتریب یتعجبش وقت! بهنام يداروها انیم

 .زدیم جیگ یقرصۀ فقط کم 2هنام با خوردن روزانه شد و ب یم هوشیب

به  دهیبه ساعت نکش یول رفتیشد و به حجره م یاز خانه خارج م یروزها بهنام با اصرار حاج یعضی امیآن ا در

 يو او را از مخمصه ا دیگو ینم یکالم یکس نکهیخسته بود از ا. گشت تا از حضور او مطمئن شود یخانه بازم

رفتند  مارستانیها به ب هیباز کردن بخ يو بهنام برا یکه حاج يآن روز یحت. کند یکه گرفتارش بود رها نم

 .آدم حساب نشد یهمراه ياو برا ز،ین

از چشم خانواده اش  یرفته و نگران لیبهنام تحل يقرصها. بودند دهیسکون و آرامش رس يحاال کم کم، روزها و

دو  نیکرد ا یحس م. نقل مکان کرده بود یسازمان يرا ترك کرده و به ساختمانها بهداد خانه. رخت بربسته بود

بود که  ندیوجدان هر چه بود آنقدر ناخوشا عذاب ایاز خجالت بود . شوند یبا هم ناراحت م ییارویبرادر هنگام رو

د از رفتن بهداد بع. که جانش به جان بهدادش بند بود ینرگس خانم یحت.همه از رفتن بهداد استقبال کردند

کمتر شده  ریمادرشوهرش ن ياو و زخم زبان ها يها تیمحدود یشده بود حت يبهبود بهنام صعود ریانگار س

رفتن حساب  نیا. بازگردانده است شیبهداد آرامش گم شده را به او و زندگ فتنرد ر کیحس م کهیطور. بود

هم که بهنام دوران نقاهتش  یهرچند در آن مدت زمان. کرد یمرد م نیا ونیشده که از جانب بهداد بود او را مد

 نیهم ،حال او بود و کمک رسانش يایبه او داشت و نامحسوس جو یکه گوشه چشم یگذراند، تنها کس یرا م

 .بهداد بود و بس
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و  درفتنیآمدند و م یکه م ،یگرنیم يبود با سردردها مارشیشده، تن خسته و روح ب يسپر میدو ماه و ن ادگاری

گفت و در  یبا اوسخن م يشتریبا مالطفت ب. بهنام نشود یپاپ ادیکرد ز یم یسع. کشاندندش یبه جنون م

 يو چون مادر دیچرخ یپس لحنش م. آورد که او به ناحق مجازات شده یم ادیبه  شیبرابر تمام ناعادالنه ها

 یو گاه شدیمحبت ها خرسند م نیبهنام از ا یگاه. کرد یکردن کودك لجبازش با او برخورد م یراض يبرا

 يکه واقعا به همسرش، به مرد دیگاه نفهم چیاما او ه "ترحم است ستویمحبت ن نیا "که دیغر یم ریچون ش

محبتش به همسرش  يدانست رنگ و بو یفقط م! محبت ای کند یداشت ترحم م یکه هر لحظه برخورد متفاوت

 .فراموش کرده بود زیرا ن شیذات يانگار ناز کردن ها. آزرد یم زیخودش را ن یحت نیکند و ا یم رییتغ

چه . انباشته شده اش يکارتن کتابها يرا از درد فشرد و نگاهش سر خورد به گوشه اتاقشان ونشست رو سرش

در  يزیچ.زد شیبه آرزوها يپوزخند. تواند درس بخواند یم یکرد بازهم به راحت یبود اگر فکر م الیخوش خ

دانست تمام تالشش  یفقط م...دانست  ینم "بهنام ارزشش را دارد؟ مردش را دوست دارد ؟"ذهنش چرخ خورد

به ! شد یتمام م اراتشیاز دست دادن تمام اخت متیاگر به ق یحت. نو پا را حفظ کند یزندگ نیکند تا ا یرا م

 !شیمرگ تمام داشته ها متیق

اش را  ختهیآشپزخانه به هم ر. دهد یش بلند شد تا به آن سر و سامانآشپزخانه ا یبه خاطر آوردن مهمان با

قصد داشت اول آنجا را . هم انبار شده بود يکرده بود همان طور رو فیاز صبح هر چه ظرف کث. انداخت ینگاه

 شیو سردرد عاص دیکوب یم رتواناش همچنان پ قهیشق. کند یظاهر پرشانش اقدام يمرتب کند بعد به برا

 .بودکرده 

. شد یهمه شامل بهداد و بهناز هم م نیبهنام مهمان خانه او باشند و ا يبود ظهر هنگام، همه خانواده  قرار

 نییآمد ؛ از صبح مادر شوهرش هزار بار باال آمده و پا یبود عماد، همسر بهناز، به خانه او م يبار نیچون اول

 يمرغ مسما با پلو. و غذاها را از نظر گذراند فتبه سمت گاز ر! کم باشد يزیدامادش چ يرفته بودکه مبادا جلو

همه  نیاز نظر خودش ا. دسر هم خورشت ماست يبرا. پلو درست کرده بود یهمراه با چلوگوشت و باقال یغالب

چند . دیهمنف يزیاما از طعم آن چ دیغذا را چش! يزیآبرور هیمادرشوهرش کم بود و ما دیاز د ینبود ول يازیغذا ن

 .شدیبهتر نم يزیچ چیمانست و با خوردن ه یبود طعم دهانش به فلز زنگ زده م يروز

 جهیسردردش را سبک تر کرد، اما بخار آب سرگ یدوش آب گرم کم. را مرتب کرد و به حمام رفت آشپزخانه

فقط درس و  که فکرش ییروزها. دیشیدغده اش اند یخوش و ب يبه روزها. کنج حمام نشست. شتریاش را ب

بود که  دهیفهم ش،یرفهاح دنیشده بود هر چند با شن شیکه غاصب مهر پدر ییکنکور بود و مواجهه با زن عمو
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 نیآخر. ذهنش چرخ خورد و چرخ خورد يتو وسفیکلمه . سف بود وی يبرا يغاصب مهر مادر زیانگار پدرش ن

 5 شیدوره سرباز يبرا وسفیآنجا بود و از دهانش دررفته بود که  زین سرایتماس گرفته بود  یب یکه با ب يبار

 .شهرکرد شده است يروستاهااز  یکی یاسنت به عنوان سرباز معلم راه یماه

 خته،یبه هم ر يآن همه معادله ها انیدانست م یخودش هم نم. اش فشرد قهیشق يرو یرا عصب دستش

گوشه ذهن  دینداشت، حال و در زمان تاهلش نبا یینه او جادخترا يایدر دن یکه حت یوسفی. کرد یچه م وسفی

و چند ساله  نیغار چند اریسمت بهناز،  دیبار ذهنش چرخ نیدوش آب را مجدد باز کرد و ا. کردیاو را اشغال م

بار قبل از  کی: که بهنام بازگشته بود بهناز دوبار به خانه اش آآمده بود یاز وقت. و خواهر شوهر امروزش روزید

اما او . را داشت مشیدوست قد يچقدر دلش هوا. کوتاه یلیآن هم تنها و خ. بار بعدش کیبهنام و  يماریب

 .به اندازه تفاوت دانه با گل. نیزم باکرده بود به وسعت فاصله ماه  رییتغ

 یرا خوب م نیاما ادانست  یدور؟ نم نقدریچرا بهناز عوض شده بود؟ چرا سرد و ا. سمج راه گشود  یاشک قطره

. دیدزد ینگاهش را از او م یرا کرده بود تا با او تنها نشود و حت شیتمام سع داریکه بهناز در آن دو د دیفهم

بود که فقط در برخورد اولشان سرش را بلند کرده  هروح بودند در دو بدن، حاال آنقدر دور شد کیبهناز که با او 

گفته  دیدزد یهنگام خروج از خانه همان طور که نگاهش را م يورد بعدو گفته بود سالم زن داداش و در برخ

برادرش  یکرد که اشاره بهناز به نگفتن خاطره کودک یو او فکر م"شهیم نطوریدونستم ا یحاللم کن نم "بود

 :بهنام روبرو شد یبرزخ افهیاز مهمانانش آماده کند که با ق ییرایپذ ياز حمام خارج شد تا خود را برا. است

 ؟يکجا بود-

 :زده نگاهش کرد بهت

 ست؟یمعلوم ن! حمام-

 :دیکالفه دور خودش چرخ بهنام

 !حموم نرو ستمیمن خونه ن یوقت گهید! حاال وقت حموم کردنه؟-

 :جبهه گرفت یمنطق یب نیمتعجب از ا يپر

 دادم یغذا م يبو-

 .او را محکم در دست فشرد يو بازوها دیجلو کش بهنام

 ..ينکنه برا.... نکنه ای.ستیمهم باشه که ن دیمن با يبرا. به جهنم -
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 انیبازوان لرزان بهنام گذاشت و م يو ناخودآگاه دستش را رو دیکش ریسرش ت. زنگ خطر را حس کرد يپر

 :دیحرف بهنام پر

 کیتا من سرما نخوردم  ایحاال هم ب. یشیدونستم ناراحت م ینم. یکه خونه باش رمیحموم م یوقت گهیچشم د-

 !باشه خب لتیلباس برام انتخاب کن که باب م

بهنام  ياخمها. اما انگارحرف ها باب طبع بهنام بود. شوکه بود شیاز آن همه کوتاه آمدنش و ناز در صدا خودش

 :کم کم از هم باز شد

 .من يپا فتهویم تیدار ضیو مر يخور یحاال سرما م! نمیبب میبر. بخشم یدفعه رو م نیباشه ا-

 زیمهمان داشت و سرش ن. کند ينبود لجباز شید اما جا. بو یدر دلش شاک یلحن از خود راض نیاو چقدر از ا و

 "اوردیتاب ب تواندیم یتا ک" دیشیاند يلحظه ا. کردیبه شدت درد م

 

با  یاهرش، حتگشاده به همه خوش آمد گفت جز با عماد ،شوهر خو يبهنام با رو دند،یها که از راه رس مهمان

 :دیهمان لحظه کنار گوشش زمزمه بهنام را شن. بهداد بهتر از او مواجه شده بود

 .مرد متنفرم نیمن از ا-

بهنام . کند  لیو تحل هیرا تجز زیتا همه چ دیطول کش یکم. بود ستهیاو متعجب به بهنام و سپس به عماد نگر و

غذا در ! شده بود خواهرش کیکه او دوست داشت و دوستش داشت، شر يزیاز عماد متنفر بود چون در چ

حاال مهمان ها کنار هم به  واز دستپخت او از سر سفره برخواسته بودند  یآرامش صرف شده بود و همه راض

 يبا چشم غره ها ندیخواست بنش یهر بار که م. سالن و آشپزخانه در حرکت بود نیگپ و گفت بودند و او ب

بهنام به خانواده . زدیخورد و دم نم یخون دل م. مادرش يو پشت چشم نازك کردن ها شدیبرو مبهنام رو

مادرش  يبا چشم و ابرو یکمک او برخواسته بود ول يبرا ازمتوجه بود که چند بار بهن. بود نیخودش هم بدب

ل همان روزها پرمحبت بهناز مث يصدا. در ظرفها شد لیآج ختنیداخل سالن شد و مشغول ر. دوباره نشسته بود

 :و پر ناز برگوشش نشست

 .بذار کمکت کنم-

نرگس خانم حرفش را در  يبزند که صدا یخواست حرف. بهناز دوخت ينگاه ناباورش را به چشمان ابر يپر

 :دهانش خشکاند

 !کنهیتونه مگه چکار م یخودش م. يدار شهیباز ش! مادر  نیوا تو بش-
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همه به . شدیو انگار در آن جمع فقط او نبود که شگفت زده م "شهیبار ش"دکر ریحواسش را جمله اول درگ همه

 یانداخت و عماد با چشمان ریبهناز از شرم گلگون شد و سرش را ز. جز عماد متعجب به بهناز نگاه کردند

 :سکوت را شکست نمنرگس خا يباز هم صدا. و دستش را در دستانش فشرد ستیدرخشان به او نگر

 !هر چند همه که عرضه ندارن. رو بذارم بغلت تیبشه نوه پسر یک. ادیداره م تینوه دختر. ایشد ریپ یحاج-

با لبخند به  زیبهداد ن. از هم شکفته شده بود یصورت حاج. برگشت ریو نفسش رفت و د دیکش ریاش ت قهیشق

را که پوست  یبیس یحاج! بهنام در هم فرو رفته بود ياخمها یول. گفت کیو ارام تبر ستینگر یخواهرش م

 .گرفت يگرفته بود به سمت پر

 .ییبخور بابا همش سرپا-

 :که هنوز سرش را بلند نکرده بود دیبه سمت بهناز چرخ سپس

مگه نه بهنام .. انشا نمیب یهم به وقتش م مینوه پسر. باشه ریقدمش براتون خ شاالیا. مبارکتون باشه باباجون-

 .جان

 :بهنام بلند شد يخارج نشده که صدا یاز دهان حاج حرف

قصد قسمت . ندارم يحورا هنوز بچه است منم قصد بچه دار. هیهممون کاف يبهناز اشتباه کرد برا نیهم-

 .کردن حورا رو هم ندارم

فقط به  ریهوا ماند و عماد و بهداد هر دو متح انیدر م یدست حاج. پراند يقاطع بهنام رنگ از رخسار پر کالم

 زدیموج م یمانیبار سرش را بلند کرد و چشمان اشک آلودش را که در آن پش نیا زیبهناز ن. ستندینگر یبهنام م

در چشمانش  گرید یشود و آن برق زندگ یتر م دهیهر بار تک دید یکه به وضوح م یدوست. به دوستش دوخت

شد و او  یم شتریسر دردش ب. دیرا ند زیچ چیآن قدر حواسش پرت گفته بهنام بود که ه ياما پر. زندیسوسو نم

بهنام "خورد یدر ذهنش زنگ م زیچ کیفقط . آورد یکرد هر لحظه همه محتوبات شکمش را باال م یحس م

 یشده نبود و ب جادیانگار فقط نرگس خانم متوجه جو بد ا انیم نیدر ا "کرد یبه فرزند خودش هم حسادت م

 :گرفت یحرفش را پ الیخ

 یگم ک یو زنت ناتوان بشه بهت م یفردا روز که بچه نداشته باش یحاال گرم. غاز نزن بهنام هیحرف صد من -

زن سالم که شوهرشم تنگ . سالم باشه ستزنتیمعلوم ن نیهر چند حاال هم همچ. خوند یم يمن کر يبود برا

 .ماه بچه تو دامنشه 9دلشه بعد 
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بهناز هم با  یحت. شوهر و پدرشوهرش گر گرفت یجمع نامحرم و حت يهمه صراحت آن هم جلو نیاز ا يپر

 :دیبهداد در هم رفت و بهنام غر ياخم ها. دیانداخت و لب برچ ریخجالت سر به ز

 .شهیهر چند حرف من دو تا نم. جاشه نه وقتش نجاینه ا. بحث رو مامان نیتموم کن ا-

مدرن  يبه آشپزخانه ها یدر دل لعنت. تداش دیخواست به آشپزخانه پناه برد اما آنجا کامال د یاز خجالت م يپر

سر  واریکنار د. آرام شود یو فقط کم یاتاقها کج کرد تا کم نیب کیبار ياگفت و راهش را به سمت راهرو

 :شربت یوانیکه جلو آمد با ل یاحساس کرد و دست يا هیگذشت که سا یکم. خورد

 .بخور حالت بهتر بشه-

اراده  یب. بود دهیصورتش چک يرو یقطره اشک نکیکه ا يبهناز. را باال آورد و بهناز چشم دوخت نگاهش

 :شد يبرزبانش جار

 چ چرا؟ چ چرا بهناز؟-

 :را در دستش نهاد و به او پشت کرد وانیل بهناز

 ...چون..چون...نپرس-

از جا بر  دیبا یعنی نیآمد و ا یشدن مهمانان م بلندیصدا. رها کرد و از او دور شد مهیحرفش را ن بهناز

. کردنش معلوم نبود هیوقت گر چیچه خوب بود که ه. را زدود شیگذاشت و اشک ها نیرا زم وانیل. خواستیم

 بعد در خانه اش با همسرش تنها بود يا قهیبدتر از ساعت ورود آنها به بدرقه مهمانانش رفت و دق یبا حس

 !بهنام؟-

 :به سمتش برگشت بهنام

 ه؟یچ-

 بچ چه...راجع به ...حرفت-

 :را به او دوخت نشیو چشمان خشمگ ستادیمقابلش ا بهنام

 يبه حرفا يمن کار. کن رونیاز ذهنت ب شهیهم يفکر بچه رو برا. گم بهت حورا یم شهیهم يبار برا کی-

خواد  یم يپسر يبابام هم نوه . قصد ندارم بچه دار بشم گهیوقت د چیمن نه حاال و نه ه. ندارم هیمادرم و بق

پس غمت . مونه یحسرت به دل نم ينوه دختر يرو داره برا سرایتو هم  يبابا. بهداد جانش رو دوماد کنه

 .بچه است متنفرم یچ...از هر ...من. تا آخر عمرمون فقط خودم باشم و خودت خوادیدلم م. نباشه

 ...اما-
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 !خوام بشنوم ینم گهید....سیه-

 ...دلم...من ؟یپس پس من چ-

 کرد ریدستانش را محکم گرفت و چانه اش را اس. برد ورشی يبه سمت پر یعصبان بهنام

به حال  يما رو خراب کرده وا ي ونهیم ومدهیهنوز ن نیبب! نه؟ ای يدیفهم! منو بخواد دیدل تو فقط و فقط با-

منم بچه نـــــــــــمــــــــــــ  ؟يدیفهم یحرفم حرف بزن يرو يحورا و حق ندار یتو زن من. اومدنش

 !؟يدیکنم فهم میخبر برم و خودم رو عق ینکن ب يکار. خـــــــــــوام یـــــ

 :دیبار شیاشکها

 .منم حس دارم...منم آدمم-

 .دیتنش از غم و خشم لرز تمام

 ..من....یخودخواه.. یلیتو خ....تو-

من ! فقط و فقط مال من. یکه مال من یهست يزیها چتو تن. داشتن تو خودخواهم يبرا. آره من خودخواهم-

 !دم یرو نشونت م یحاال هم خودخواه ته؟یحال خوامینم کیشر

و کشان کشان، او  دیبا خشم دست او را کش. خوردیاز خشم بر هم م شیو دندانها دیلرز یبدن بهنام هم م حاال

 را به اتاق خواب کشاند

و  یکن ریوقت به سرت بزنه منو غافلگ کیبه حالت  يوا! ؟يدیفهم اریپنبه رو از گوشت در ب نیحورا ا نیبب-

 ؟يدیفهم یکنم سقطش کن یوادارت م. یحامله بش

 .تخت و حال بهنام قلبش به تالطم افتاد دنید با

 .بذار برم. ولم کن بهنام. دستم درد گرفت. ولم کن -

 ...یستینکن از دستم راحت بشو ن یالک يتقال-

. بود شیدردها يبرا يکه رسما سرآغاز یبار دوم. دیدوم مرگ احساساتش را د يبرا ينگذشت که پر يزیچ

آرام  يبا صدا تیدر عصبان یکاش عادت نداشت، حت. دیرس یبه دادش م یکس دیبود، شا دهیکاش داد کش

 یم ندیوشاارتباط ناخ نیا نعاز ترس حال بهنام هم که شده به باال آمده و ما نییخانه پا یاهال دیصحبت کند، شا

او را  ىیفرد تیهو یحت.را باور نداشت  يزیچ چیو افکار خودش، ه الشیشده بود که جز ام يمرد ریاس. شدند

 .سوال برده بود ریز ز،ین
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باشد؟ دستش  نیندارد چگونه شاداب تر از ا یکه روح زندگ یتن. زرد و بد شکل شده بود. دید نهیرا در آ خودش

 ياما امروزش رنگ و بو! را پشت سر گذاشته بود يچه ماه گند. انداخت نیرا بر زم نهیهوا باال آمد و آ یب

بار  نیروز بعد، بهنام قرار بود به خارك بازگردد و او ا. در دلش روشن شده بود يدیام يداشت کور سو يگرید

و جانش  که غاصب روح يحضور مرد یب. خواست یرا م شییدلش تنها. سخت چشم به راه آمدن روز آخر بود

مدتها . مزه بود یب شیروزها غذاها نیا. داد یهمه و همه عذابش م رشیاخ يو ضعفها دشیشد گرنیم. بود

گرفت و قلب او  یم رادیاز طعم بد غذا ا یبهنام گاه. مزه بود یب شکرد و زبان یدر دهانش حس نم یبود طعم

 لیدل دنیبا شن یحت. یدنیبود و نه شن یدنیانداخت که نه د یراه م یاو هم جنجال يسردرها يبرا. رنجاند یرا م

 .ببرد یپزشک شیهم حاضر نشده بود که او را پ شیطعم بد غذاها

که مادر شوهرش مهمان خانه دخترش بود تا  يدرست روز. هم با پدرش کرده بود یمفصل يمورد دعوا نیا در

متوجه حال بد عروسش،  یهمان روز حاج. به پا شده بودمهمان خانه او بود دعوا  یبپزد و حاج ارانهیاو و يبرا

همان . داد، متعجب گشته بود یم شآل عروس دهیا شهیهم يکه غذاها يدر اثر سردرد شده بود و از طعم شور

شده بود، اما  مارستانیروز به اعتراض با بهنام سخن گفته بود و شماتتش کرده و خواستار بردن عروسش به ب

 دیق گریباعث شد که او د نیزد و هم رونیاز آن خانه ب یبا ناراحت یبه پا کرده بود که حاج یبهنام چنان جنجال

 .هر گونه دخالت در امور آنها را بزند

. در او مرده بود دیام. به چه دل خوش کرده بود؟ کارش رسما شده بود مرده متحرك بودن. اتاق نشست گوشه

کمتر  گرید! یآن در هر وضع و حالت د،یکش یجرات اعتراض نداشت چون کارش با خشونت به اتاق خواب م

برود و خودش را  بام يخواست باال یدلش م یگاه..شده بود بهیخودش هم غر يبرا شیصدا. کرد یصحبت م

 .گرداند یپرواز آرامش گم شده اش را باز م نیا دیشا. رها کند

 یعاشق يزد، به کجا رسانده بودش؟ جالب آن بود که هنوز هم ادعا یکه از آن دم م ینیو عشق آتش هنامب

کم . مرده بود شیشده بود و تمام آرزوها ریپ ،یدر آغاز جوان. کرد یمرد، آرامش نم نیا ينوازشها گرید! داشت

بار  کی. زد یذل م واریو به د دیخچر یو م دیچرخ یهدف در خانه م یشده بود که ب یروح سرگردان هیکم شب

از  یحت! بهناز؟. بود ختهیگر شیزده و از خانه پدر هیگر ریز دنشیبود و آن روز بهناز با د دهیبهناز را د گرید

چرا همه  ایخدا.... که سه ماهه باردار بود و غرق در محبت خانواده اش يبهناز. کرد یآوردن نامش هم لرز م

 شده بود؟ غیاز او در زیچ
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کاش آقاجانش، با چوب . داشت یدرس خواندن برش نم يکاش هرگز هوا. حرف گوش کرده بود یکم کاش

کاش . نکرده بود يکار شیبرا گانهیبار هم  کیکاش همان . بهنام از سرش بپرد يکبودش کرده بود تا هوا

چشمه  گرید. غمکاش ها پر بود و دلش از  يسرش از ا. گوش نداده بود گانهیبار به حرف  کی نیپدرش هم

 .بود دهیهم خشک شیاشکها

. گرفته بود به خانه آقاجانش پناه ببرد میزجر آور، تصم یکردن شب يماه قبل، بعد از سپر کیبار، درست  کی

. بود دهیو او را د دهیو خواست از خانه خارج شود که از اقبال بلندش بهنام سر رس ختهیر فشیدر ک لهیوس یکم

آنها را به خانه  شیپدرش از ترس آبرو. ندبود ختهیر رونیها به ب هیراه انداخته بود که همسا يچنان هوار

خانه  يبهنام درها گریبهنام، حاال د يها ییگو انیبعدش و شروع دوباره هز یجدا از شکنجه روح. کشانده بود

به  ریکه د يبر نقشه ا یانیپا مهر. از آن خانه زیگر دیشد بر ام يخاتمه ا نیشد و ا یکرد خارج م یرا قفل م

 !فکرش افتاده بود

و حاال . به خانواده خودش هم اعتماد نداشت گریاو د. ماند یخانواده بهنام مخف دیقفل کردن خانه از د انیجر

خواست حال نزارش را خانواده  یدلش نم. خارج شدن از آن زندان را نداشت يبرا یلیهم تما يخود پر گرید

آخر را  يروحش رو به مرگ بود و نفسها. اش  یب یآقاجان و ب ماریو ب ریپ يشود بر قلب ها يو بار نندیاش بب

 .تازه کند یتوانست نفس یروحش م دیشا. فردا بود و رفتن بهنام دشیو تنها ام دیکش یم

نش ت گرید دیشا. نخست نبود يروزها بهنام هم همان بهنام روزها نیا. و بهنام داخل شد دیدر قفل چرخ دیکل

 .در روح او نفوذ کرده است یطانیکرد ش یحس م يپر یکرد ول یو کمتر غش م دیلرز ینم

 ؟يگوشه غمبرك زد کیباز که تو -

 .دیبهنام نگاهش را دزد. روحش را بلند کرد و به او چشم دوخت یب نگاه

جمع  لتویحاال هم پاشو وسا. يکه دل من بسوزه و بهت بازم اعتماد کنم کور خوند یکن یکارها رو م نیاگه ا-

 .میوقت ندار ادیکن ز

 :دیاما او باز هم نگاهش را دزد. نگاه پرسشگرش را به بهنام دوخت "لم؟یوسا".بود جیگ هنوز

 یهر کار دلت خواست بکن یکنم که بتون یجا و برم هان؟ نه جونم ولت نم نیولت کنم هم ينکنه انتظار دار-

رو برامون جمع کنند  لمونیکه وسا گمیامشب به بابا م. خارك يایفردا با من م .سر خونه اول میو دوباره برگرد

خونه دوستم که االن  میریمدتم م نیا. شهیبرسه آماده م لیدادم که تا وسا یدرخواست خونه سازمان. و بفرستند

 .هیمرخص
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 یآخرش را م يشت نفسهاواقعا دا گریانگار د. خارج شد شیاز گلو یجان یب ينه .به شماره افتاده بود  نفسش

. کرد دنیکبود شد و تمام بدنش شروع به لرز يا هیبه ثان. فشرد یم شیرا برگلو شیدستها یو کس دیکش

 :دیدو متشو به س دیبهنام ترس. آورد یکه رو به مرگ است و نفس کم م یدرست مانند کس

 حورا؟ هیاداها چ نیا...حورا باتوام....حورا.. کهویچت شد -

پر کرد و همان طور که به سمت  یوانیو ل دیبهنام به آشپزخانه دو. شدیاو خارج م يخرخر از گلو يفقط صدا اما

 :زد ادیباز خانه فر مهیدر ن ياز ال دیدو یم يپر

 حــــــــــورا....شدم ختیبد دیایب یحاج...مامان -

 .زدیافتاده از آب فقط  لب م رونیب یاو باز هم مثل ماه و

دلش . داد یکشد و زنده است آزارش م یهنوز هم نفس م نکهیدانستن ا. بود و بخش اورژانس انمارستیب در

 شیرو. شده بود خیم شینگاه تب دار بهنام رو. بودند شاتیآزما جیمنتظرنتا. گشود یخواست هرگز چشم نم یم

طلبکار بهنام در  يصدا. کرد یم سآن نگاه را ح ینیهرچند باز هم سنگ. را برگرداند تا شاهد آن نگاه نباشد

 :گوشش نشست

 ....به قول مامان...نکنه...نکنه....کشهیم مارستانیکارت به ب یآخه تو چرا ه. خسته. خسته شدم حورا-

به دست آوردن دل او تالش  يبرا یبهنام حت. گرفت شیاز حرفها يداد و قلب پر رونینفسش را کالفه ب بهنام

حرف  یحدس زدن باق. يادیرا ادا و اصول ز يپر يدانست و کارها یلمش مرا حق مس زیهمه چ. کرد یهم نم

از همان  نیشگون نداشته و ا واجازد نیا "بود که دهیخودش چند بار از زبان مادرشوهرش شن. بهنام سخت نبود

شدن او،  ماریبود که با هر مرتبه ب يبه فال بد شتریهر چند اشاره بهنام ب ".روز نخست معلوم بوده است يماریب

رو غالب  ضشونیدختر مر. رهیم شیپ نطوریشروع بشه تا آخرش هم یضیکه با مر یزندگ " زدینرگس خانم م

 .باشد مهیهرچند حرف نصفه و ن! از زبان همسرش سخت بود فهاحر نیا دنیو حاال شن "!پسر من کردن

 زیاش را ن ییحس چشا رفتن نیداد و علت از ب یشوك عصب صیدکتر تشخ. ماندند مارستانیشب در ب کی

 !تیحساس یعنوان کرد و البته نوع یفشار عصب

آن . گرفت تا مراقب او باشد  یمرخص يبهنام چند روز. جورواجور به خانه بازگشتند يداروها یبعد با مشت روز

د و بهنام در گرفته بو یحاج نیبر سر رفتن او به خارك ب يدر تمام آن چند روز کشمکش بد! ؟ یهم چه مراقبت

به  اریبس یشد و بهنام با اوقات تلخ روزیپ یدر آخر هم حاج. بود دهیفقط لرز يو در تمام آن چند روز تن پر

خوب شده و خانه  گریبازگردد او د یوقت "روز آخر به او گفته بود. آن هم با وعده زود برگشتنش. خارك رفت
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آرام تر  یبا رفتن بهنام اوضاع کم "ماندنش قابل قبول نخواهد بود يبرا يبهانه ا چیآماده است و ه زیشان ن

بهنام، آزاردهنده بود اما بهتر از  يهر چند حضور مرتب مادرشوهرش ،در خانه اش، آن هم به بهانه اصرارها. شد

 .دوباره رنگ آرامش گرفته بود شیبخصوص شبها. حضور خود بهنام بود ینیسنگ

در چند ماه گذشته . افتین يزیبهنام گشت چ يقو يهر چه به دنبال مسکنها داشت و يدیروز سردرد شد آن

در آن داروها  يدانست چه سر ینم. بهنام پاتک زده بود و حاال انگار بدنش معتاد شده بود يبه قرصها یگاه

 با اکراه. خانه بلند شد در يتختش افتاده بود که صدا يکالفه از سردرد، رو. کرد یهوشش م یبود که ب

باال  شیبهداد ابتدا ابروها دنیبا د. و در را باز کرد دیبه سر کش يچادر. برخواست مطمئن بود مادرشوهرش است

 .در هم فرو رفت شیو سپس ناخودآگاه اخمها دیپر

 .سالم زن داداش-

 .سالم داد یبه سست. را نابود کند ییخواست آن نسبت کذا یدلش م چقدر

 .رونیخوام ببرمتون ب یم دیلطفا آماده بش-

 .شم یکنه مزاحم نم یمن سرم درد م.. ..ممنون-

که شاداب  يدختر. سوخت یچقدر دلش به حال همسر برادرش م. لبان بهداد نقش بست يرو یمهربان لبخند

 .پژمرده شده بود نینچنیخانواده اش شده و ا يها يبد ریبه آن خانه پا گذاشته بود و اس

 .دیزن یحرفو نم نیهرگز ا میر یکجا م دیاگه بدون-

 .انداخت ریدوباره سرش را ز د،یچشمان بهداد را که د يسرش را بلند کرد و برق گذرا. کنجکاو شد یکم يپر

 .حوصله ندارم...شهیبهنام ناراحت م...نه-

 دیشیم یفکر کردم شما زودتر راض...کنم یشما رو راض دیکردم حاال با یها رو راض ینییساعت پا کیبابا  يا-

 .که

 .رونیشوهر من به من اجازه نداده برم ب دیاشتباه کرد-

 ؟یچ یمهمون-

 !طور نیاونم هم-

بهنام هم ...کردم  یمن مامان و بابا رو راض...بهنام رو بسپار به ما... اریتو رو خدا نه ن. آقاجونت چشم انتظارند-

 .ارمتیبرم و م یخودم م. دو روز برو خونه آقاجونت. شهیخبر دار نم
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سر دردش . ردیجبهه بگ شینتوانست در برابر مفرد شدن ها یحت. شدیباورش نم. متعجب سرش را بلند کرد يپر

 .انداخت هیدلش سا يرو دیترد رهیابر ت ياما قبل از ابراز خرسند. دیبه قلبش تاب ينور. رفت ادشیهم از 

 اما؟-

بهنام که قراره فقط شبها باهات . ه درد خوردهخط نداشتن شما ب نیبار ا کی. گفتم که بهنام با ما. اما نداره-

 ؟یگ یم یخوب چ..بهش برسه رییگزارش ها هم قراره با تغ. نداره يصحبت کنه که جور کردن بهونه اش کار

 .گرفت  يبهداد انرژ يصدا ياز انرژ يپر

 داداش؟ واقعا؟ یگ یراست م-

 .بهداد فشرده شد قلب

 یدو ساعتش که صرف راض. برگردم پادگان دیدارم، با یت مرخصمن فقط سه ساع. گهید دیزود باش ؟یپس چ-

 .دست بجنبون دختر! ساعت کیکردن شماها شده ، مونده 

 یدلش م. تا آماده شود دیگفت و به سرعت به داخل خانه دو يدیببخش. بعد از مدتها از ته دل. دیخند يپر

 زانیاز گردن او هم آو شد،یم زانیاش آو یب یکه از گردن ب ییخواست بهداد محرمش بود تا مثل آن روزها

لب  "يخدا مرگت بده پر"..اش عرق شرم بر تنش نشست شهیاز اند يلحظه ا. دیبوس یو صورتش را م شدیم

 یاش کم یب یخواست به قول ب یدلش م. اما بعد خودش هم خنده اش گرفت به سرعت آماده شد دیبرچ

 دیدانست چه با یاما نه وقتش را داشت و نه م. معلوم باشداش  یدگیکرد تا کمتر رنگ پر یم دابیسرخاب سف

 .بکند

خودش . پوست حساسش ماند ياما فقط اثر انگشتانش رو. ردیرنگ بگ یصورتش ضربه زد تا کم يرو محکم

. بهانه بخندد یخواست با بهانه و ب یانگار از چند لحظه قبل، فقط دلش م. هم از حماقتش خنده اش گرفته بود

. دیرا که گشود بهداد را منتظر د انهدر خ. تر با بهداد همراه شود عینکرده است سر يگرید تا شاهکار دپا تند کر

 :انداخت ریشرمزده سر به ز

 .دیببخشد منتظر موند-

. دیحاضر شد يا قهیاما شما ماشاال ده دق. شدیساعت آماده نم کیکمتر از  يواال بهناز ما تو! ه؟یحرفا چ نیا-

 .میبهتره زودتر بر
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دست  یحاج. و پشت سرش نرگس خانم خارج شدند یباز شد و حاج یدر خانه حاج. سر بهداد راه افتاد پشت

 انهیپول بود که با اشاره آن را مخف يبسته مقدار ریرا در دستان او نهاد و البته ز چیکادو پ يآورد و جعبه ا شیپ

 :و با حرفش راه هر گونه اعتراض را بستدار شود  حهیدر دستان عروسش قرار داد تا مبادا غرور او جر

مثل قبلت  یبرگشت یخوام وقت یم. برسون یسالم هم حساب.  ستیقابل دار ن. يبر یبابا زشته دست خال ریبگ-

 . یشده باش

 "واقعا مثل قبل بشم؟"زد يخند شین یدر دلش به خواسته حاج يپر

 .نبود يازین. دیدیزحمت کش-

 .اشاره اش به بسته پول بود شتریب

 .ینرفت شگاهیفکر کنم مدتهاست آرا. ات هم برو به خودت برس بابا جان یب یبا ب. حرفشم نزن-

 .بهداد سرخ شد يآن هم جلو یحاج میاشاره مستق از

 .میبر گهیممنون ما د. بهنام دوست نداره-

کرده و  يهمکار يگریاز هر کس د شیاو ب انیم نیدانست ا یم. دیرا گفت و به سمت مادرشوهرش چرخ نیا

 :دیشد و صورتش را بوس دهیناخودآگاه به سمت او کش. دروغ رد کند يمجبور است گزارشها

 .از اعتمادتون سو استفاده نکنم دمیقول م. دستتون درد نکنه نرگس خانم-

ش کباب بود و عروس جوان يهر چند دلش برا. نازك کرد و او را از خودش دور کرد یخانم پشت چشم نرگس

داد فاصله اش را با عروسش همچنان حفظ  یم حیاز جانب خودش بود، اما ترج میمستق ریبه طور غ شنهادیپ نیا

 .کند

 .گهید دیبر ؟يبهداد پسرم، مگه کار ندار. دیحاال هم بر. دوارمیام-

 .تشکر کرد و به دنبالش روان شد گریبار د يراه افتاد و پر بهداد

 نیبه سرعت از ماش. دیدر وجودش شعله کش یاقیدر خانه پدربزرگش اشت دنیبا د. کردند یرا ط ریسکوت مس در

 گریخواست د یدلش نم شیانگار نه انگار هم او بود که تا چند روز پ. شد و زنگ خانه را به صدا در آورد ادهیپ

برادرش با . دلش نشستغم بر  شیرو يصحنه جلو دنیبهداد با د. و دلش ازهمه آنها گرفته بود ندیآنها را ب

آنچنان خودش را در آغوش آقاجانش پرت کرده بود که دل  يبا باز شدن در خانه پر! مردم چه کرده بود؟ زیعز

 .شد و سالم داد ادهیبهداد به رسم ادب پ. لرزاند یرا م يا نندهیهر ب

 .جلو رفت و مردانه دست او را فشرد آقاجان
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 .دنبالش امیفردا شب م. ستین یراض ادیزکه شوهرش  دیدون یشرمنده حاج آقا م-

 .بر شانه بهداد زد یدست آقاجان

مثل چشمام مراقب زن برادرت . برو بابا به کارت برس. متهیغن رزنیپ رمردیما پ يهمن هم برا. باشه بابا جان-

 .هستم

 !د؟ید یرخصت م. ندارم حاج آقا یشک-

 !دو برادر متفاوت بودند؟ نیچقدر ا. زد و دست او را فشرد  يلبخند آقاجان

 در امان خدا پسرم-

بهداد تکان داد و به داخل خانه  يبه رسم ادب برا يسر يپر. اشاره کرد تا وارد خانه شود يرا گفت و به پر نیا

 .بال گشود

 يدلش برا یب یکه ب يدو روز. هیخنده و گر. یدو روز پر از گله گ. روز به سرعت برق و باد گذشت دو

غم چشمانش خم  دنیکه کمر آقاجانش از د يدو روز. شکست دیرسیبه نظر م شهیالغرتر از همدخترکش که 

از  دیترس یم. او انوادهبکند از همسرش و از خ یتیلب باز نکرد تا شکا يپر یاستیس چیکه با ه يدو روز. شد

در آن دو . واده اش رااعتماد به خان. را فراموش کرده بود گانهیشب آخر  حتیمواخذه شدن و چه بد بود که نص

آقاجانش نهاده بود و خرق  يسر بر زانوها. دیکش یبود و عطر تن را به مشام م دهیاش چسب یب یروز فقط به ب

 .صدا، خون بود و دستشان کوتاه یاز آن همه غم ب رزنیو پ رمردیقلب پ. عادت کرده بود

صورت بدون اصالح و . ستین یمعمول يپر یبودند که اوضاع زندگ افتهیدر تیاش، به درا یب یو ب آقاجان

که به تاراج رفته بود و هر  ییهمه را شگفت زده کرده بود و حاال موها ز،ین شیدر شب پاگشا یحت يپر شیآرا

 شگرهیآرا یبودم مدل دار زدم ول دهخسته ش"انها گفته بود  رتیتنها در برابر ح يدو را شوکه کرده بود و پر

 یتن رنجور و چشمان ب گریاز طرف د! سخت وانمود کرده بودند که باور کرده اندو هر دو چقدر  "بود یناش

 یپشت او را م رهینگران کرده بود و ت شیاز پ شیکه آقاجانش را ب يدرد. داد یم میعظ يفروغ خبر از درد

 .لرزاند

کاش  ياست و او چقدر افسوس خورده بود که ا یگوشش رسانده بودند که پاره تنش در خانه شوهرش زندان به

لب از  يحاال هم که پر. کرد یآن خانواده نم میتقد یرا دو دست يو پر ستادیا یو حرفها م عاتیهمه شا يپا

 .بتواند مرحم روح خسته او شود دیکرد تا شا یلب باز نم
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 يکرده بود که چهار ستون بدن پر یحتیبود و در لحظات آخر نص دهیتا توانسته بود به او رس یب یب انیآن م در

بشه و دلش گرم بشه،  تیشوهرت پابند زندگ يجان اگه دوست دار يپر "را لرزانده و برجانش آتش زده بود

فشرده  کینزد يخاطره ا يادآوری از يقلب پر "مادر یشیدلبسته م تیبه زندگ شتریخودت هم ب. بچه دار بشو

 ياست که خواهر شوهرش باردار است و او هنوز کار نیاز ا يکل پرکرد مش یفکر م نانهیخوش ب یب یب. شد

 .گذارد یکه اگر باردار شود بهنام زنده اش نم دیشیاند یم يپر انیم نینکرده و ا

بهنام . دانست چرا آن ساعت را انتخاب کرده است یشب به دنبالش آمد و او خوب م 8طبق قرار ساعت  بهداد

هم با او صحبت نکند  گریشب د کیتواند  ینم یو مطمئن بود که با آن همه بددل زدیزنگ م 9شبها ساعت 

احوال .شده بود  لیتبد يا قهیساده چند دق يها یچند ماه قبلشان به احوال پرس یطوالن يهرچند صحبتها.

 .بیکرد و به بازگشت زودتر ترغ یبهنام را آشفته م یکه حساب یاحساس یب يها یپرس

 

کرد  یکم کم زبانش گز گز م. کرده بود يدو هفته توام با آرامش را سپر.شد  یاش بهتر م هیکم وضع روح کم

هنوز . بود اهیاما هنوز هم حوصله درس خواندن نداشت و خانه دلش س. داد یو نسبت به مزه ها واکنش نشان م

بود  زاریداخل کمدش ب ياز لباسها نوزه. دیخواب یم نیزم يو شبها رو دیترس یاز نگاه کردن به تخت خوابش م

 .قهر نهیو با آ

 یبه پزشکش مراجعه کند و نم یقرار بود آن روز عصر به همراه حاج. بود ینیزم بیسرخ کردن س مشغول

از شب قبل بهناز خودش را مهمان او کرده بود و تمام . آن خانواده افتاده بود انیدر م شیدانست چرا آنقدر تشو

با  یشود ول یم مانیپش یو گاه استسخت  يبود که باردار دهید و بهناز نالشب از خاطرات گذشته گفته بودن

 .حرفش را پس گرفته و قربان صدقه اش رفته بود و او چقدر در دلش به او غبطه خورده بود نشیهر حرکت جن

ن داده کله پاچه گرفته و بهداد هم که از روز قبل مهمان خانه پدر بود باالخره خودش را به او نشا یحاج صبح

بهناز و مادرش که در گوش هم پچ پچ  ينگاه ها ریخورده بودند و حاال او ز یبود و همه با هم صبحانه مفصل

مربوط به مالقات او با پزشکش  انهکرد همه اوضاع مشکوك خ یحس م. کردند مشغول تدارك ناهار بود یم

ترس مثل خوره بر جانش . رده باشندک یداشته باشد و همه از او مخف يبد يماریکه ب دیترس یم. باشد یم

از  یمتلک دنیو باعث خنده بهناز و شن دیبود که دستش را با چاقو بر ختهیبه هم ر يافکارش به حد. افتاده بود

 .مادر او شده بود

 .دینگذاشت ظرفها را بشو یناهار که جمع شد حاج سفره
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 .شهیم ریاصفهان د میتا برس میبابا جان ساعت سه نوبت دار میبر دیبا-

 آخه؟-

 .زود برو آماده شو تا منم برم و آماده بشم. راحت التیحاج خانوم و بهناز هستند خ-

رنگ  یدگیبه وضوح پر. به اتاقش رفت تا آماده شود. کرد یلب گفت و از بهناز و مادرش عذر خواه ریز یچشم

 .چشمان بهناز و دستان مشت شده اش را ینگران نیهمچن. دینرگس خانم را د

دکتر محمود  "اتاق پزشک انداخت يباال يبه تابلو ینگاه جیگ. در مطب دکتر بودند قهیسه و پانزده دق ساعت

 "دانشگاه اریاستاد. کایاز آمر یاعصاب و روان، فوق تخصص مشاوره روانپزشک يها يماریمتخصص ب انیقباد

متخصص مغز و  دیاو با ککرد پزش یفکر م.هر چه تالش کرد نتوانست علت حضورش را در آنجا بفهمد 

 .ناآشنا نبود زینام پزشک ن یمشکل آنجا بود که حت. اعصاب باشد نه اعصاب و روان

 دهید مارستانیکه آن روز در ب يدکتر با مرد افهیق. دکتر پا به داخل اتاق نهادند یمنش يکه گذشت با صدا یکم

 رمردانیبه پ شتریب شیبود و مرد روبرو یجو گندم يسال با موها انیم يمرد مارستانیدکتر ب. بود تفاوت داشت

احساس  اریاخت یکه شخص ب رایو گ مگر یبرف و نگاه يدیبه سپ ییخورد با موها یشصت هفتاد ساله م

 يمبلها يبا اشاره دکتر رو. او آمده اند شیدانست چرا پ ینم. انداخت یمتعجب به دکتر نگاه. کرد یم یراحت

 :دکتر افکارش را پاره کرد يصدا .بزرگ و راحت اتاق نشستند

 .وقته منتظرتم یلیدرسته؟ خ یخانم باش يپر دیشما با. سالم دخترم-

 د؟یمنتظر من بود-

 !شده دهیکرده بود از تک تک کلمات شن تعجب

 !یدون یکردم م یفکر م. منتظرت بودم. درسته دخترم-

 :برده بود بانیدر هم سر به گر ییکه با اخمها ستینگر یبه حاج دیبا ترد يپر

 .دونه ینم يزیعروسم چ. دکتر ينه آقا-

 .دوخت یرا به حاج نشیزبیو نگاه ت دیچرخ یصندل يرو دکتر

 .دینکرد یکار درست-

 .مینتونست چکدوممونینه تنها من ه. تونستم دکتر ینم-

 .زد شیکاغذ رو به رو يبا خودکارش رو یدکتر در هم فرو رفت و ضربه آرام ياخمها
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جان  يتا من خودم با پر رونیب دیبهتره بر. خوب نداره يهم که خبرا یعیدکتر شف. ت شدخب کار سخ-

 .صحبت کنم

 .برود یخواست حاج یدر انتظارش نخواهد بود نم یخوب زیدانست چ یم. قلبش را چنگ زد يزیچ. دیترس يپر

 بمونند؟ شهیم-

 .خارج شد فقط در لحظه اخر آرام زمزمه کرد حاللم کن دهیخم يبا شانه ها یو حاج "نه"محکم گفت دکتر

و بهداد در گوشش  یحاج روزید يدعوا. خواهند یم تیروزها همه از او حالل نیدانست چرا ا ینم. بود کالفه

 :زنگ زد

حاللتون  دیدعا کن. مرده یلیبخدا اگه بازم با دونستنش بمونه خ. بدونه دیبا گهید د؟یفهم یم دیبهش بگ دیبا"

. قبل از برگشتن اون بمب در حال انفجار. گم یرو بهش م زیو همه چ امیخودم م دشیبخدا فردا نبر. نه باباک

 "دکتر شیبره پ دینشده با رتریاونم تا د

باال آمده و اعالم کرده بود فردا نوبت دکتر  یدرست بعد از آن دعوا بود که حاج. کرد فیخف يگز گز انگشتانش

بار  "!شیمربوط به زندگ. هرچه بود مربوط به بهنام بود"انداخت یم نیدر گوشش طن دارد و حاال ناقوس مرگ

 :دکتر افکارش را پاره کرد يصدا گرید

 ؟يدار دوستش

 ؟یچ -

 ؟يدوستش دار. گم دخترم یشوهرت رو م-

دوستش داشت؟ "دکتر در ذهنش گشت و گشت يصدا. شروع شده بود يباز. دکتر مات ماند يرو يپر نگاه

 "شوهرش را دوست داشت؟

عاشقانه اش  يبا حرفها لیاوا دیشا. خواست صادقانه با خودش حرف بزند بهنام را دوست نداشت یم اگر

به بهنام عادت هم  یاو حت. نمانده بود شیبرا یحس چیه گریاحساساتش قلقلک شده بود، اما بعد از ازدواجش د

نظر داشت با توجه به  ریدکتر تمام حرکاتش را ز. برجانش نشست و در خودش جمع شد يلرز .نکرده بود

 .سخت نبود شیتخصصش دانستن احساس زن روبرو

 درسته؟ يندار یکه معلومه جواب نطوریا-

 يخارج شده بود و حاال درست روبرو زشیدکتر از پشت م. ستینگر شیرا بلند کرد و گنگ به مرد روبرو سرش

 .سته بوداو نش
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 دم،یم حیبرات توض يتر نشد جیتا گ نیهم يبرا. یدون ینم يزیچ چیاز علت حضورت ه دمیکه فهم نطوریا-

باشه  میزنیکامل بشه و بعد با هم در موردش حرف م حاتمیدرخواست دارم، لطفا بذار توض کیاما قبلش ازت 

 !دخترم؟

خواست  یکه داشت اگر م یبا حال. موافقت تکان داد يبه هم دوخته شده بود به زور سرش را به معنا شیلبها

 .و خوشبو ظیغل یعیپر بود از ما. گذاشت شیرا جلو یوانیدکتر ل. بزند یتوانست حرف یهم نم

 .باال ارهیهم هست و فشارتو م نیریش. کنه یبخور دخترم آرومت م-

،  یدنیاز طعم نوش یراض. کرد داخل آن را مزه عیما یگرم را برداشت کم وانیبرد و ل شیاکراه دست پ به

 .اش حالش را بهتر کرده بود ینیریش. از آن را خورد يمقدار

 .میشروع کن میتون یم گهیخب حاال د-

 نهاد و سراپا گوش شد زیم يرا رو وانیل يپر

حاد  یلیمشکل بهنام خ شیسال پ کیتا . ساله تحت درمان منه 4بهنام . من پزشک معالج همسرت هستم-

 .کنم بدونم چرا یفکر م گهیکرد و من االن د شرفتیبعد به سرعت پ ینبود ول

را در دست  وانیدستانش سرد شده بود دوباره ل. وضوح را نداشت نیبودن بهنام آن هم به ا ماریب دنیشن تحمل

اگر سابقه  ".لرزش دستانش واضح شده بود. حرکاتش از چشم دکتر دور نماند. گرم شود یکم دیگرفت شا

نگفته  يزیچرا بهناز به او چ! چرا او؟! ؟آمدند چرا یاو م يبه خواستگار دیبود چرا با یطوالن نقدریبهنام ا يماریب

 :دکتر افکارش را پاره کرد يصدا "بود؟

 نویفقط ا. جواب بدند دیرو ازت پنهان کردند رو خودشون با یمهم نیچرا خانواده بهنام موضوع به ا نکهیا-

 چیبگم من اصال موافق ازدواج بهنام، با ه دیبدون که من موافق نبودم و اگه صادقانه بخوام صحبت کنم با

که  شیاز دو سال پ. باشه داشتهازدواج خوب  کیکه بتونه  ستینبود و ن يبهنام طور تیوضع. کس، نبودم

بهشون  یحت. کردم دیرها تاکموضوع رو با نیزن دادنش شروع شده بود، من ا يخونواده اش برا يزمزمه ها

بهنام  حایکنند که عاشق بهنام باشه و ترج دایرو پ يرخ بده بهتره بگردند و دختر یگفتم اگر قرار باشه ازدواج

ناراحت  دوارمیام. و نظر من اتفاق افتاده صیبرعکس تشخ نمیب یم دارمنداشته باشه که متاسفانه  یبهش حس

 .کنهیکار رو مشکل م نیو ا يبه همسرت ندار يالقه اکه تو ع نمیب یمن م یدخترم ول ینش

 .که با اشاره دکتر ساکت شد دیبگو يزیدر هم رفت و خواست چ يپر ياخمها
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زنم که  یاما، من باهات رك حرف م يریکه در برابر حرف من جبهه بگ کنمینرفته؟ درك م ادتیقرارمون که -

و احتماال بهنام  دمیفهم یموضوع رو من به راحت نیا. بوده جز عالقه لیدخ زیانتخاب تو احتماال همه چ يتو

بهنام ازدواج کرده  دمیفهم ریمتاسفانه من د. خطرناکه یلیخ نیباال متوجه شده و ا یهوش بیهم با اون ضر

 یمتاسفم که م یلیدخترم به من گفتند عالقه شما دو طرفه است و من خ. شدم یوگرنه مطمئن باش مانع م

که فکر کرده حقشه  یعشق. با تصور عشق جلو اومده شیماریمتاسفانه بهنام به خاطر عود ب. ستین نطوریا نمیب

 .تنگنا قرار داده يمن، خانواده اش رو تو باو از ترس از دست دادنش بدون مشورت 

 :دیکش یقینفس عم دکتر

عالوه بر اونکه . برهیرنج م یاختالل روان بهنام از چند. بدم حیبهنام برات توض يماریبهتره در مورد ب گهیحاال د-

ازکم شدن محبت  يدیفقر محبت داره و ترس شد دایداره، شد يو وسواس فکر) 4(شکاکه  یشخص

. رو کم کرده انشیاطراف حملرفتارها در اون شده که ت يکسریموضوع باعث به وجود اومدن  نیهم. انشیاطراف

 !ستیمحبوب ن یلیخ لشیفام يبخصوص تو

که من بهنام رو  يبار نیاول. هم هست)5( يبهنام مبتال به خود آزار. شهیجا ختم نم نیمشکل به هم متاسفانه

با پدرش دچار بحران شده و به شدت  یلفظ يریدرگ لیاون روز بهنام به دل. است هیقض نیمربوط به هم دمید

در طول درمانش . کرد دایپ ینسب هبودگفت ب شهیدو سال تحت درمان بود و م. کرده بود یزخم غیخودش رو با ت

اون هم با . ها شروع شده يبرگشته و دوباره خودآزار يماریمتاسفانه دوباره ب. مشکالتش شدم ریمن متوجه سا

 یول شدیاحساس نم يبه بستر ازیاون موقع ن. نجایمجبور شدم از خارك برش گردونم ا کهیبطور. ادیشدت ز

هم بهشون گفتم اما متاسفانه نه  شیرو من چند ماه پ نیا. بشه يبستر دیمعتقدم بهنام با دایاالن من شد

 .کنم شیو من اون زمان فقط تونستم چند شب بستر شنینم یخودش و نه خونواده اش راض

فکرش پرواز . بهنام نبرده بود شیاو را پ یکه هر چه التماس کرده بود، کس ییرفت به همان روزها يپر فکر

دانست  یم نیقیکه حاال به  ییفکرش رفت به داروها. کنار آمدن با همسرش يبرا یحاج يکرد به التماسها

 .مسکن نبوده اند

 یلیو من خ دهیبعد از ازدواجش خودش رو داره نشون م يادیبهنام با شدت ز يهایماریکنم تمام ب یفکر م-

به . کرده يبه خودآزار همسرش شروع يبار بهنام بعد از بستر نیبه من خبر دادند ا شیدو هفته پ. نگرانم

در چند . یزنینم یحرف چیه نکهیگفت و ا يبود دهیکه د ییبهایپزشک معالجت از آس. سرعت خودم رو رسوندم
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که  دمیرس جهینت نیات کردم و متاسفانه به ا نهیبه درخواست پزشک معالجت معا يبود هوشیکه ب یساعت

 .هم داره) 6( ي×س×ن×ج سمیاحتماال بهنام ساد

از شدت فشار . رفت نییکلمات آخر به سرعت پا دنیباال آمده بود با شن نهیکلمه معا دنیکه از شن يپر سر

خواست به سمت در فرار کند و از  یدلش م. سوخت یم شیناخن ها يانگشتانش دستش درد گرفته بود و جا

ار هم سخت نبود کن کتربا گذاشتن جمالت د. نامنظم شده بود ینفسش از شدت ناراحت. خارج شود طیآن مح

 :قرار گرفت شیجلو یآب وانیل. دانستن مفهوم آن عبارت آخر

 ماریمونند تا خودشون هم ب یبده و معموال آنقدر ساکت م يماریب نیواکنش خانمها به ا رانیا يمتاسفانه تو-

 .یکن یبه حل مشکل نم یکه تو هم با سکوتت کمک نمیب یمتاسفم که م. شوند یم

مردم همسر من  يو جار بزند که ا ردیداشت؟ برود بلندگو دست بگ يدکتر چه انتظار. خورد یخونش را م خون

 !شود؟ یم یوحش ازشیموقع ن

هم از . یبعد از خودش، تو در معرض خطر هست یفعل طیدونم در شرا یو من م مارهیب کیدخترم، بهنام  نیبب-

دونم که  یم. هست نایقی یجسم يبهایآس یولبرات همراه نداره،  یخطر جان. یو هم از نظر جسم ینظر روح

 .تا به هر دوتون کمک کنم یکمکم کن دیبا. نگرانت شدم شتریو من ب یفیضع یاالن از نظر روح نیخود تو هم

 :به زحمت لب باز کرد. داده است انیرا پا ییخوشحال بود که دکتر آن بحث کذا چقدر

 چ چکار کنم؟ دیم من با-

. به کمک داشت ازیدر معرض خطر بود و ن دیشیاند یاز آنچه م شیب شیدختر روبرو دیدکتر باال پر يابروها

 :کرد یم دیبود که او را تهد يخطر نیبزرگتر یافسردگ

دم،  ینم شنهادیعنوان ترك کردن بهنام رو پ چیبه ه. تونم بگم تحملت رو باالتر ببر یفقط م یفعل طیدر شرا-

 ندهیکه تا هفته آ کنمیمن تمام تالشم رو م. خودت داره يهم برا یسوئ بهنام خطرناکه و اثر يچون مطمئنا برا

رو از موندنت مطمئن کن تا بذارن بهنام  اشخانواده . یاز اون طرف تالش کن دیتو هم با.بشه  يبهنام بستر

 یفعل طیفقط در شرا. دمیدادگاه بهت نامه م يخودم برا دهیمطمئن باش اگه من بدونم درمان رخ نم. درمان بشه

 .شهیم یکار شدن نیبشه ا يبهنام بستر یمطمئنا وقت. صبور باش

 ؟يچطور-

کن برنامه  یسع. کنه انجام نده یم شیعصب یدون یکه م يکار نیکوچکتر. يکن آروم نگهش دار یسع -

 یکارهات کمکت کنه و باهاش شوخ يتو یوادارش کن. یدونم مثال براش برقص ینم. یشاد داشته باش يها
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انجام  شیبستر ينکن تا کارها کشیفقط تحر یبراش خرج کن غیدر یو محبتت رو ب یخسته اش کن. یکن

 .بشه

 .و از خجالت سرخ شد دیلب گز يپر

بهت . کار ممکن بود نیبدتر نیا. شدیتو به خارك فرستاده م يماریقبل از خارج شدن از شوك ب دیبهنام نبا-

نکردن  یبوده و به قصد همراه يتو عمد يماریرو قانع کرده که بگفتم بهنام شکاکه و مطمئنا تا حاال خودش 

وسط فقط و فقط حضور  نیا. نرسه شکنند که به خواسته ا يخواستند کار یتو با خودش و خانواده اش هم م

 رهیرنگ ترحم بگ دیمحبت نبا نیاما باز هم کارت سخته چون ا. اوضاع رو آروم کنه یتونه کم یتو و محبتت م

 .ممکنه رخ بده ندیناخوشا يو اون موقع اتفاقا شهیمتوجه م عیباشه چون بهنام سر یمصنوع یلیخ ایو 

 !سخ سخته... یلیخ نیا...نیا-

 :آرام ادامه داد یبا لحن نیهم يبرا. بود يمتوجه کالفه بودن پر دکتر

پدرشوهرت همه . ذارمیمن همه ساعته خطم رو برات آزاد م. کمکت کنند دیبا يایاز پسش بر نم ییمسلما تنها-

گوش به  شهیمن ازش خواستم هم نیهم يبرا. يدر منزل ندار یکه تلفن دونمیمن م. من گفته يرو برا زیچ

فقط . نهیبهنام کال به مهر و محبت خانواده اش بدب. که بهنام رو حساس بکنه یالبته نه به صورت. زنگ باشه

 .مورد من قبال باهاش صحبت کردم نیدر ا. یمحبت خواهرش حساب باز کن يرو یتونیم

 ایکمک او حساب باز کند؟ آ يتوانست رو یم ایآ. بهناز ؟ دلش فشرده شد. داد رونینفسش را پر صدا ب يپر

 یحاج. اش خواست تا همراه او را به داخل بفرستد یرا برداشت و از منش یبود؟ دکتر گوش نیعلت حضور او هم

 :کرد یاز هم فرار م نگاه هر دو. افتاده داخل شد يبا سر

 در خدمتم دکتر-

. بشه يبستر دن،یبهتره بهنام به محض رس گمیباز هم بهتون م. یفرشچ يمن با عروستون صحبت کردم آقا -

 .نهیهم هم یعینظر دکتر شف

 :دیرا در هم کش شیاخمها یحاج

حاال هم همون  د،یمشکلش رو حل کرد يمرتبه بدون بستر کیشما . دکتر میمورد حرف زد نیما قبال در ا-

. مردم يتو چهیپ یحرف م. بشه ينداره بستر یکه وجهه خوب دیدون یم. بهنام زن داره گهیحاال د. دیکار رو بکن

 .چینسخه ها نپ نیاز ا. نه دکتر. زنش که جدا بشه يپا ریز نندینش یخبرم م یچهار تا از خدا ب

 .به سطوح آمد يهمه کوته فکر نیاز ا دکتر
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همسرش هم اوضاع  يبرا چ،یجون خودش در خطره که ه. یبمب متحرکه جناب فرشچ کیبهنام االن -

 .ستیمناسب ن

 .کنم یدکتر خواهش م-

 .تونیالک يها يپافشار نیهم از ا نیاز دروغتون راجع به عالقه همسرش، ا نیا. کنم یمن درکتون نم-

بار خشم را در  نیاول يو برا سرش را به سمت او چرخاند. خودش حس کرد يرا رو یحاج نینگاه سنگ يپر

 :گان همسرش شباهت داشت دهیبه خشم د اریکه بس یخشم دید یچشمان حاج

 نیهم ياصال برا. دو تا به هم عالقه دارند نیا میدونست یبهتون گفته اما ما همه م یدونم عروسم چ یمن نم-

 .يخواستگار میبر میشد یراض

دکتر که ! دانست؟ یپسرش نم يهمسر قیهم او را ال یحاج! هم مشابه همسرش بود ینظر حاج. دیلرز يپر

 : دیرا در هم کش شیبود اخمها يمتوجه لرزش دستان پر

 نجایاالن هم ا. رو بفهمم زهایچ یلیمن اونقدر تجربه دارم که خ.  یحرف چیه. نزده یحرف چیعروستون ه-

عروستون . با کمک هم و در کنار هم. مشکل بهنام حل بشه تا میجمع شد. میرو محاکمه کن یکه کس میومدین

 !گم دخترم؟ یدرست نم. قول داده که کمکمون کنه و کنار همسرش بمونه

 .طوره نیهم: کرد دییگرفته اش تا يبا صدا يپر

 :دیکش شیاز سر آسا ینفس یحاج

 دکتر؟ گهید هیخب مشکل چ-

شما . ادیبر نم ياما خب فعال از من کار. دیشیم يمجبور به بستر يمن مطمئنم به زود. مشکل پسر شماست-

از اجسام برنده  یدوم حمام رو خال. دیکن یبرنده و خطرناك خال زیاول خونه رو از هرچ د؛یبکن دیچند تا کار با

زنانه  يفوت و فنها گهیاون د. اصالح استفاده کنه يبرا نیتا از ماش ياز همسرت بخوا یتون یتو دخترم م. دیکن

 شیپ یمشکل یدر هر ساعت. به همراه داشته باشه ممنوع یسوم هر گونه جنجال که واکنش عصب. طلبه یم

و  ییو درمان دارو يهر چند بدون روانکاو. بحران رو پشت سر بذاره نیا دیبهنام با. دیاومد من رو خبر کن

شانس آورده که . خطرناکه یلیخ نیبه خودش زده و ا يجد بیخارك آس يتو. رسهیبه نظر م دیبع يبستر

. دیبگم قرصهاش رو از دسترسش دور کن دیدر آخر با. بهش تعلق گرفته یدرمان مرخص يفعال برا. اخراج نشده

 .قرصهاش رو بهش بده دیهمسرش با
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به پا کرد که شما  یچه جنجال دیدون یخودتون که م. دونه یبفهمه همسرش مشکلش رو م دیدکتر، بهنام نبا-

 .دیمن رو از زنم جدا کن دیخوایم

 شیماریبه بهنام بفهمونه که از ب دیبا يپر! شما چرا؟ ضهیبهنام مر. هم تو و هم پسرت. یحاج یکن یاشتباه م-

دونم  ینم یمن حت. بهنام کم بشه يفکر ياز دغدغه ها یکیکنه تا  یترکش نم شیماریخبر داره و با وجود ب

 !ونهبرش گرد دیبا یعیدکتر شفچرا . کدوم از شما نرفته دنبالش چیچرا ه

بزرگ در سرش  يچرا کیدر تمام مدت فقط . خورد یم چیدکتر در سرش پ يمطب که خارج شدند حرفها از

گشت  یبر م شیچرا نیسرنوشت شود؟ و مهمتر نیا ریاو اس دیمعامله شده بود؟ چرا با نیچرا با او ا.  دیچرخ یم

که قرار بود او را کمک کند تا بهنام را کنترل  يبهناز. دوستش بود نیتر یمیصم يکه روزگار يبهناز. به بهناز

دانست چرا  یکار را کرده بود؟ نم نیدانست چرا بهناز با او ا ینم. یبهنام راض يبستر يکند و خانواده اش را برا

 !نگفته بود؟ يزیبهنام چ يماریبه او، از ب

 :که مقابل خانه نگه داشت، سکوت را شکست نیماش

نه . بخشمتون یکه هرگز نم دیبدون نویخوام ا یم یول. دیکن یم هیچرا، چون حتما خودتونو توج یگم حاج ینم-

 یوگرنه م... بشن تیخوام اذ ینم..خانواده ندارم نه دیفکر نکن. خوانواده اتون رو يکدوم از اعضا چیشما و نه ه

 میکنم بر یوادارش م یعنی. میریم نجایاز ا همبه محض بهبود بهنام ، با . ستمین یاگه بفهمند موندن دیدون

 يبرا رمیم! به حقم کرد يکه نامرد ینه به خاطر بهنام رمیم. و از شما دورتر بهتر نجایاز ا یهر چ. خارك 

بودنتون  یکه حاج ییکنم به همون خدا یهمه شما رو هم واگذار م. حفظ آرامشم يبرا. خودم ینجات زندگ

 .طواف گرد خونه اشه تیعار

. گرفت شیرا گشود و راه پله را در پ نیدر ماش. کوتاه شد یپر خشم و پر بغض حرف زد که زبان حاج آنچنان

پله  يرو. خانه اش شد یماالمال از خشم و اندوه راه یگرفت و با قلب دهیدر هم و پر سوال را ناد يچهره ها

 :ستیزده اش به بهداد نگر خیآخر برگشت و با نگاه 

 اد؟یم یک-

 .رسهیفردا صبح م-

 :دیو همسرش را شن یزمزمه حاج. نشست و به آن ها پشت کرد شیشانیبر پ ظیغل یاخم

 گفت؟ یچ ؟یشد حاج یچ-

 .فقط خودش به هممون رحم کنه. خدا بهمون رحم کنه زن...مونه یم-
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 یکه همسرش م یآه دیفهم یحاال م! چه؟ یعنیگفت  یکه همسرش م یزهر کالم دیفهم یتازه م یحاج

بر جمع آنها انداخت و  ینگاه مین يپر. چه؟ دستش را بر قلبش فشرد یعنی ردیدامن همه شان را بگ دیترس

 ییتمام تنها زهپشت در سقوط کرد و به اندا دیکه به گوشش رس نییدر خانه پا يصدا. داخل خانه اش شد

 .ختیاشک ر شیها

از . خواست در را باز کند یبرخواست دلش نم یبا تان. در خانه اش بلند شد يزار زده بود که صدا یساعت مین

 .در بر اعصابش خش انداخت شتریکوبش ب. بود زاریکه ممکن بود با آن ها روبرو شود ب یتمام کسان

 ه؟یک-

 .منم يباز کن پر-

 .خواست با او حرف بزند یکه دلش م یکس نیآخر دیشا بهناز؟؟

 .خوام بخوابم یم....خسته ام برو... نمتیام ببخو ینم....برو بهناز -

 دیبا. درو باز کن امونیتو رو خدا تو رو به حرمت دوست يپر. رمیهم نم نمیبش نجایرم اگه شده تا صبح ا ینم-

 .باهات حرف بزنم

... بهناز يتو ازم سوء استفاده کرد ر؟؟یتو دهن ش یحرمت؟ کدوم حرمت؟ همون که به خاطرش منو انداخت-

 یدونست یتو م...ينامرد کی..تو...یمنو فروخت...تو برا نجات خودت . هیمن چ یزندگ طیشرا یدونست یتو م...تو

کدومتون رو  چیه خوامینم...نمتیخوام بب ینم....برو...برو...رمیبم گهیخواد فقط د یبهناز دلم م...من عاشق درسم

 .نمیبب

دوباره  شیرا نشنود و اشکها شیگذاشت تا صدا شیگوشها يرا رو شیدستها. هق هق بهناز بلند شد يصدا

 اصوات را گرفته بود؟ يدست تا بحال جلو نیاما کدام. روان شد

 ؟يخوا یازجونم م یچ گهید-

من  يکه فقط برا ییرایمن از بهنام خسته بودم از همه گ...یگ یآره راست م...يدونستم پر یبخدا من نم-

 يفرار از خونه  يبرا میعماد رو راه دادم به زندگ. بودم دهیبخدا بر...خواست من شوهر کنم ینم یبهنام حت...بود

آدم حسابم نکرد تا بهم  یکس. دونستم یبخدا نم...ضهیدونستم بهنام مر ینم...بخدا تو رو فدا نکردم...اما. بابام

 .ينبود پر ينطوریبهنام ا. همش گولم زدند. داره يبگه داداشم چه درد

 :داد  واریاش را به د هیتک
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چرا من ....ستمیکه خوشگلم ن یمن....یمن به قول مامانت پاپت...من؟ يچرا من؟چرا داداشت دست گذاشت رو-

 ؟یلعنت

 یم یگفت نباش...گفت گرفتارت شده...از تو گفت...من  شیروز اومد پ هی... دمیشد نفهم یدونم چ ینم -

. خونه جنگ به پا شد ياما تو....ذوق کردم یکل... يدتو هم دوستم بو.... بهنام و دوست دارم یلیخ....من...رهیم

کرد  یم تمیمجبور بودم بخدا اذ.....دیکش ببهداد عق....بهنام مجبورمون کرد.....اومد که شیپ گهیموضوع د کی

کرد با تو  میبهنام عوض شده بود اما مامان راض...شهیخوب م رهیاما مامان گفت زن بگ دمیاولش برات ترس...

عماد داشت خسته .....خونه امون آشوب بود.....برادرام مونده بودم نیب...يکاره بودم پر چیمن ه....حرف بزنم 

 .جهنم شهیم تیدونستم زندگ ینم...باشه ضیکردم بهنام مر یمن فکر نم....يبفهم پر....شدیم

 دیبا ستیچ هیقض دیفهم یم دیبا. آمد یبر سرش فرود م یبهناز چون پتک يحرفها. به شماره افتاده بود نفسش

! 

 .خودش را در آغوش او انداخت و زار زد دنشیبهناز با د. خانه را باز کرد در

 ..رو زیهمه چ یرو بگ زیقول بده همه چ یتو، ول ایب. ستیبرا بچه ات خوب ن سیه-

 .يپر زنهیباهام حرف نم گهیاگه بگم بهداد د-

 !هان؟ به بهداد داره یمن چه ربط یزندگ-

اون فکر . کنه یداره خودشو لعنت م. شهیم وونهیاون داره د. به بهداد ارتباط داره یاز هر کس شتریتو ب یزندگ-

 .نبود ينطوریتو هم ا یاگه نبود زندگ کنهیم

 .یگیم یچ نمیدرست حرف بزن بب-

 يزیدکتر چ يکرد بدتر از حرفها یفکر م. مبل نشاند و خودش کنارش نشست يرا گفت و او را رو نیا يپر

 يا یاهیس...یاهیرنگ بود خود س یاهیباالتر از س.کرد  یاما اشتباه م. نبود یرنگ یاهیباالتر از س دینخواهد شن

 .فرود آمد سرشبهناز، چون آوار بر  يحرفها. کشانده بود يرا به نابود شیکه زندگ

. را داشت و عاشقانه دوستش داشت شیهمه جوره هوا شیودککه از ک یاز بهنام. از بهنام. گفت از برادرش بهناز

آن قدر . شدیو هربار سرخورده تر از قبل پس زده م شدیم سهیکه ناجوانمردانه با برادر کوچکترش مقا يبرادر

گمان از پدر و مادر  نیاست و به خاطر ا يدرتفاوت گذاشتن ها آشکار بود که خواهر کوچک، گمان ببرد که نابرا

 شیکه با بزرگ تر شدنشان رنگ مراقبتها يبهناز گفت از برادر. برادرش  یکتک بخورد و از آن روز بشود سوگل

 .کننده وانهید شیها یآزار دهنده شده بود و بد دل شیتعصبها. کرده بود رییتغ
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که  يدرست همون روز. شده بود که سوممون تموم یاول همون تابستون. آروم بود تا اون روز نحس زیهمه چ-

بهداد به  ادیداد و فر يکه صدا میهنوز کامل داخل نشده بود. خونه میبا بهنام اومد. میریکارنامه بگ میبا هم رفت

 یم. گفت که دوستش داره یم ياز دختر! د؟کر یآروم، داشت با مامان مشاجره م شهیبهداد هم. دیگوشمون رس

در آخر ....دوست نداره عروسش بشه....نکهیا...گفت یم شیاز وضع خونوادگ کنه و مامان یخواد باهاش عروس

 ییها قهیحال خراب بهنام رو شق دمیرومو برگردوندم و با چشم د. مامان باهاش اتمام حجت کرد که اول بهنام

 دیشا...هیکه منظور بهداد ک دمیفهم یم...دمیفهم یکاش اون روز م. شدیم دهیکشکه  ییو موها زدیکه محکم م

 .يشدینم ریتو درگ...هرگز

متاسفانه  "!دکتر هم گفته بود نه؟. شوم یمثلث عشق کیاز . گفت از عشق دو برادر. گفت و او آتش گرفت بهناز

که فکر کرده حقشه و از ترس از دست دادنش  یعشق. با تصور عشق جلو اومده شیماریبهنام به خاطر عود ب

بهناز چون  يچه کرده بود؟ حرفها اوبهنام با  ". تنگنا قرار داده يتوبدون مشورت با من، خانواده اش رو 

 یاز فرصت. گذاشته بود شیدانست بهداد به او عالقه دارد پا پ یبهنام با آنکه م. را بر باد داد شیزندگ يتندباد

نواده اش ؟ به ضربه زدن به خا يچرا؟ برا.شده بود، سود جسته بود  بشیبار به عنوان بزرگتر نص نیاول يکه برا

 .دیگو یبهناز چه م دیشن ینم گریگانه برادرش؟ دیبهداد  ایمادرش و 

دانستن عشق . دید یرفته بود که واقعا خود را عاشق م شیمهم نبود که بداند بهنام آنقدر در توهمش پ گرید

کرد  یکه فکر م يبهداد. بود امدهین يکه روز خواستگار يبهداد! آمد یهم به کارش نم دنشیبهداد و کنار کش

چون  ياگر هسرش نامرد یحت...کرد ینم انتیدر افکارش هم به همسرش خ یاو حت...نه. اوست یبرادرانه حام

ماند  رهیخ ينگاهش به گوشه ا. دیفهم یهمسرش به برادرش را م دیشد تیتازه داشت علت حساس. بهنام باشد

حس شده بود و باز نفسش  یبار تمام بدنش ب نیا. گرید یباز هم شک عصب. بهناز بلند شد يخدا ایو زمزمه 

 :فرشته عذابش بر گوشش نشست يباز شد و صدا خانهدر . گرفته بود يبود که او را به باز

 چه خبره؟ نجایا-

 !د؟یایفردا ب....داداش؟ قرار بود -

حورا  د؟یدیمن د يبرا یاومدم نه؟ باز چه خواب دیناراحت ؟یکنیخونه من چکار م يتو تو! چه خبره؟ نجایگفتم ا-

 !چش شده؟ حورا؟

 .دیکش یفیخف غیو ج دیچرخ يپر يحرف بهنام نگاه بهناز به رو با

 !؟يپر..ایخدا ؟يپر يشد یچ ؟يپر ؟يپر-
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 .بهناز حلقه شد يگلو يبداشت و دستش رو زیبه سمت بهناز خ بهنام

 !حورا فقط حورا. يدیفهم. یکن یصدا م ينطوریبار آخرت باشه زن منو ا-

واقعا نفسش کم آمده بود  گریحاال د. بود رهیخ شیناتوان به صحنه روبرو يزد پر ییکرد و پا یخس خس بهناز

 .و مرد ناشناس کنارش بلند شد یحاج ادیفر يصدا. دستان بهنام بود انیبهناز در م يو درست به کبود

 .ابالفضل ای-

 .شیکشت. ولش کن بهنام-

 .یاهیمطلق بود و س یاهیس گریشد و د اهیچشمش س شیپ ایدن

 ------- 

 .چشم گشود انشیصحبت کردن اطراف يصدا با

 .دختر يخدا رو شکر بهوش اومد-

 .بود مارستانیباز هم ب. به دور تا دور اتاق انداخت ینگاه. کرد ارشیهوش دپوشیپرستار سف يصدا

 .یداشت یانگار شوك عصب. بود یکه چه شب يوا. آوردنت شبید-

بعد دکترش به  یرا فشار داد و کم يپرستار دکمه ا. آمد ادشیبه  شبیو تمام کابوس دشد  ارتریکم هوش کم

 .وارد شد يهمراه پرستار

 د؟یاالن چطور. دیخدا رو شکر به هوش اومد-

 "ینیحس یعل دیدکتر س "خواند کتشیات يبار نامش را از رو نیا. پر دردش را به پزشکش دوخت نگاه

 بهناز چطوره؟ بچه اش؟....بهناز-

 .در هم رفت ینیدکتر حس ياخمها

 !دیهم کرده بود ییعجب کودتا. دیرو قرق کرده بود مارستانیب یخانوادگ شبیانگار د! خوبه-

 .نکرد یدکتر توجه یشوخ به

 د؟یگ یخوبه نه؟ راست م-

. یاورژانس بمون دیفعال با. بخشفرستمت  یم ادیصبح ب فتیش نکهیبه محض ا. بهتره یلیبله خوبه از تو خ-

 .هم فکر نکن يزیاستراحت کن و به چ یکم
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الزم را کرد و اتاق را ترك  يها هیاو مطمئن شد، توص يدر اتاق ماند از سالمت تمام حسها گرید یکم دکتر

تخت افتاد که در  ینگاهش به زن. او داخل سرمش او را تنها گذاشت يداروها قیپرستار هم بعد از تزر. نمود

 .کرد یبود و نگاهش م دهیخواب شیکنار

 مارستان؟یآوردن ب شبیکه د یهست يتو هم از اون خونواده ا نمیبب-

 .در هم رفت شیابروها

 چطور؟-

 کرد؟یم هیهمش گر نیهم يپس همراهت برا. صدا کردند یلیآخه خ-

 همراهم؟-

باباشم  گنیشد؟ م یتو م یشکمش مرده بود ک يتو يدختره که با بچه  نیا نمیبب. گهید رزنهیهمون پ. آره-

 آره؟. تموم کرد شبید

. کم آورده بود ژنیباز هم اکس. بلند شد يزن کنار غیج يصدا. شد و نفسش رفت اهیچشمش س شیپ ایدن

همه اطرافش در تکاپو بودند . دهانش قرار گرفت يرو ژنیبعد ماسک اکس یو کم ختندیپرستارها به اتاقش ر

بهناز رفته ". کرد یرا باور نم نز ياگر اشاره دکتر نبود حرفها دیشا. دیفهم ینم چیه رامونشیپ يایاو از دن یول

توانست زن وراج تخت  یکاش م "!شده؟ یهم؟ بهنام؟ بهنام چ یشکمش؟ حاج يبود؟ آن هم با بچه تو

 دینفهم. کرد یم ینیبر دلش سنگ ایغم دن. بر سرش نازل شده است ییچه بال گریرا نگه دارد تا بفهمد د يکنار

گرم نشده بود که نرگس خانم خودش  شیهنوز چشمها د،ش یحس م یکم کم ب. شد یعیچه شد که نفسش طب

گوش خراش نرگس خانم در  يصدا. حسش را چنگ انداخت یبدن ب شیرا به تخت او رساند و با ناخنها

 :دیچیگوشش پ

به خاطر تو دخترم پر پر  يدیدامنمو گرفت؟ د تیرش نحسآخ يدید ؟يمرده چه به روزم آورد لیذل يدید-

. نشستم اهیخدا به خاك س يدختر داشت؟ ا نیقدمه ا نمیآخه ا. خدا بدبخت شدم يشوهرم مرد؟ ا يدیشد؟ د

 .کشت طهیسل نیا يبهنامم خودشو برا. کشت طهیسل نیمردم جوونم خودش رو به خاطر ا يا

فقط آنقدر حس کرد . جمالت جان داده بود نیا دنیلحظات قبل نبود با شن يقو يآرام بخشها ریاگر تاث دیشا

 .فرو رفت یقیعم یهوشیکه به زور پرستاران نرگس خانم خارج شد و در ب

**** 

 ییآشنا: دوم فصل
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 يکه شده بود شاهد روزها یاتاق. شده بود شیروزها و شب ها نیاتاق، همنش نیا یآب يوارهایوقت بود، د یلیخ

 دهیکرد؛ انگشتان الغر و کش شیبه دستها ینگاه. دلخراشش يادهایو فر یعصب يشاهد خنده ها .پردردش

را از ته  شیکرد؟ ناخنها یم اهبا لذت به دستانش نگ شهیکه هم ییاش، پر از چروك شده بود؟ کجا بود روزها

 .انداخت یاول با ناخن بر صورتش خش نم يمثل روزها یحت گریزد د يپوزخند. گرفته بودند

 شیکه عاشقانه دست بر موها يکجا بود مرد ش؟یکجا بود خرمن موها. دستش به سمت سرش رفت ناخودآگاه

پنجه  انیشدن در م ریهم به گناه اس شیبود؟ موها شیخرمن موها يو خشن جا ریپوست ز نیا د؟یکش یم

چشمه  انگاراما . بودقطرات اشک تنگ شده  يچقدر دلش برا. چشمانش سوخت. شده بود نیاو، ماش يها

خواست  یاگر دلش م. محکم يها لهیبا م يپنجره ا. به پنجره اتاقش چشم دوخت. بود دهیاشکش هم خشک

 .ستادیا یم دیبا ندیاز اتاق را بب رونیمنظره ب

خاطره در ذهنش . درست از همان روز نحس . بود دهیبر ایاز تمام دن. هرگز. خواست یکه هرگز دلش نم يکار

اش به مراسم هفت رفته  یب یبا التماس به همراه ب ،یلعنت مارستانیجان گرفت؛درست بعد از رها شدن از آن ب

نرگس را به  گر،ید يسو و داغ دو جوان از سو کیشدن  وهیب. سخت تر دنیسه داغ د. سخت بود دنیداغ د. بود

 دنیبا د ست،یگر یقرار در آغوش خواهرش م یکه ب ینرگس خانم. و شکننده ریپ. رده بودک ریاندازه ده سال پ

 .کرده بود رونیکرده و با فضاحت آن ها را ب دنیکش ادیاو شروع به فر

به وسعت  يدرد کیکه هر  يدو مرد. پوش اهیدو مرد س. بود دهیدر مسجد، قامت دو مرد را د يجلو درست

ماتم زده بهداد و قامت خم شده اش و بدتر از  افهیق دنیچه سخت بود د. ان داشتندآسمان در قلبش يکرانه ها

 .دیکش یکه در چشمان عماد شعله م یغم و خشم دنیآن، د

توجه به او، بهداد در آغوش آقاجانش  یب. داد یبهداد گوش م يبود و به حرفها ستادهیکنارشان ا آقاجانش

بهداد با . خورد یبهداد در گوشش زنگ م يهنوز حرفها. کرد یو درد و دل م ختیر یمردانه و آرام اشک م

مثل . شوکه شدم و از بهنام غافل شدم. منه ریهمش تقص. کنم يکار چیمن نتونستم ه " زدیاشک حرف م

 عیوضع سر دنیبا د یعیدکتر شف. باال  میخودمون رو رسوند. ستین میدید هوی...میفراموشش کرد شهیهم

بهنام به ....سرشو که تکون داد...جون بهناز نشست یتن ب يباال.....خانم  يسر بهناز و پر يوند باالخودشو رس

بابام .......پشت بوم پرت شد وسط خونه يجسم از باال هی....میدید میتا بخودمون بجنب....رفت رونیسرعت از در ب

 ".دینرس مارستانیبه ب....اوردیطاقت ن
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اش را، مجبور کرده بود  یب یب یآمد به چه سخت ادشی. کالم عماد رانده شده بودند یبا نگاه ب زیدر مسجد ن از

قبر  يخودش را رو. شد ستیو ن دیکنار همِ آنها، از هم پاش يقبرها دنیبا د. که از مسجد به باب الجنۀ بروند

درست از همان لحظه  .بود دهیچشمه اشکش جوش ارب نیآخر يبهناز انداخته بود و از ته دل زار زده بود و برا

آن . دیکش یکه به جبر زمانه نفس م یشد به مرده متحرک لیقهر کرد و تبد یبا زندگ. شست یدست از زندگ

زد و پنجره چشمانش به غروب  خینگاهش . الل شده بود و مات. دیکش یقدر غذا نخورد تا کارش به سرم درمان

 .آن قدر در خودش فرو رفت تا همه را ترساند. نشست

. کرده بود یهمه را عاص شیادهایکه فر دیرس ییکار به جا. همدم هر روزش شدند یلعنت يآنکه آن نجواها ات

. و بدنش کم کم پر از زخم شد دیکش یرا به شدت م شیموها. شد یزد، نجوا قطع نم یهر چه خود را م

 چیو ه زیچ چیبه ه. شده بود شیواتنها ما نکیباز شد که ا یمارستانیبه ب شیو باالخره پا اوردیآقاجانش طاقت ن

داد  یکه صداها آزارش م یبه جز مواقع. شدیم رهیمات و گنگ به اطرافش خ. دادینشان نم یکس عکس العمل

 .دیشن یاز او نم ییکس صدا چیه

 رونیخواست او را از خلوتش ب یآمد و دلش م یکه مصرانه به مالقاتش م یحاال و بعد از چند ماه، تنها کس و

قامت  نیاو، ا انیم نیدر ا. شده بود دیباره سف کی شیبود که از درد او قامت خم کرده و موها یآقاجان بکشد،

گذر زمان را  یحت د،یشن ینم چیو ه دید ینم چیدر واقع او ه. کرد یغم نگاه را حس نم. دید یرا هم نم دهیخم

 .کرد یاحساس نم زین

از اول  یاما آن روز، حس مبهم. گذشت یآرام و ساکت م شیزندگ. ازمدتها نجواها راحتش گذاشته بودند  بعد

آن . آن مرد آمد ". حس نفرت. آشکارتر شده بود شیقامت مرد مالقات دنیکه با د یحس. داد یصبح، آزارش م

باز صداها برگشته  "آمد ریمرد د آن....آمد ریآن مرد د"شد  دترینجواها بلندتر و حرکاتش شد "آمد ریمرد د

 یمزاحم در سرش م يداد نجواها یو محکم تکان م يبدنش را گهواره ا. شتریبودند، آن هم با شدت ب

دختره .....اش کرده بوده وونهیگند دختره د یم". شد یشد که نم یکرد نجواها خاموش نم یهرکار م. دندیچرخ

زنش خواهرشو  يکایپسره به خاطر تحر......سالم بود شیپ قتچند و نیمشکل داشته واال پسر مردم تا هم

طالقش  نیبوده برا هم ينطوریگند مادرشم هم یم.....به خاطر پسرش دق کرد و مرد یحاج.......کشته

 ".جوون مردم فیح.....جوون مردم فیح.....طالقش دادن.....دادن

. پوشانده بودند میها را با پارچه ضخ لهیتمام م. به خطا رفت رشیاما باز هم ت. تخت زد لهیرا محکم به م سرش

مرد . بلندتر شد ادشیفر يمرد جلوتر آمد و او صدا. دیکش غیدهانش باز شد و ج. ضربان قلبش باال رفته بود
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و  دیکش غیج. دادیترحم م يچنبره زد بو ورشحلقه دستان مرد که د. افتیآمد و ارتعاش بدن او فزون  کترینزد

 :زد ادیفر.... چند ماه گذشته صحبت کرد یبار در ط نیاول يبرا

 !!!خــــــــــــــدا-

 .کار رو نینکن بابا نکن با خودت ا-

 !!خــــــــدا:او باز هم داد زد و

 نیدر آخر. دانست با آن به خلسه چند ساعته فرو خواهد رفت یکه م یقیپرستاران را حس کرد و تزر هجوم

 :دیچیذهنش شود در گوشش پ يرفت تا آشنا یم گریکه د ییلحظات صدا

 .خدا رو شکر باالخره واکنش نشون داد-

 

مات نبود  مارشینگاه ب گریحاال د. بود یراض اریاز روند درمان بس ینیدکتر حس. گذشت یهفته از آن روز م کی

 یاو نرم نرمک م.  شدیچون او کم کم از شوك خارج م. بود یدکتر راض. داد ینشان م یافراد حرکت دنیو با د

روند درمان را  نیکرد و ا یم يخوددارهنوز سرسختانه از حرف زدن  ياما پر. توانست درمانش را شروع کند

 .کرد یکند م

آقاجانش کنارش نشسته . کرد یم یو دهن کج زدیکه در تنش زار م یلباس. کرد ینگاه شیلباس چروك آب به

و  دید ینه م يزیاو در افکار خودش غرق بود و جز لب زدن ها چ کرد و یدرد و دل م. زدیحرف م شیبود و برا

 :در هم رفت و گارد گرفت يبه لحظه ا شیاخمها. که بر تنش نشست تکانش داد یدست يگرما. دیشن ینه م

 .منم. بابا جان؟ نترس دخترم هیچ-

 .نشست رمردیماتش از دست باال آمد و بر چهره خسته پ نگاه

 .رو کرده باباجون اتیبلبل زبون يدلم هوا. خنده هات تنگ شده يچقدر دلم برا یدون ینم-

رفت تا  شیدست لرزانش پ. را آزرد شیبغض گلو. دیسر خورد دلش لرز رمردیاشک که از چشمان پ قطره

 :حنجره اش خارج شد ياز ناکجا ییصدا. راه ماند انهیصورت او اما، در م کینزد

 د؟یگذاشت..چرا تنهام-

 .آرام بود که آقاجانش شک کرد يبه قدر صدا

 بابا؟ یگفت يزیچ-

 .دوخت رمردیاش را به چشمان مشتاق پ یخی نگاه
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 .وقت تنهات نذاشتم دخترم چیخدا شاهده ه...من-

 اطیتکان داد و او با احت دییبه تا يدکتر سر. نشست شانیصدا یصورت ناظرب يآقاجانش چرخ خورد و رو نگاه

 :گرفت یحرفش را پ

 شیرو زندگ مونیخواد سا یگفت نم....کرد رونمونیبا خفت ب....یول. اول يهمون هفته ها. سراغت بابا میاومد-

 .نذاشت...مادرش...بعدشم... باشه

 .در خود چمبره زد يپر

 .ادیتو رو خدا بگو ن...بگو بره... ادیبهش بگو ن.....کرد تمیاذ....کرد تمیاذ-

 .شد شتریب شیتکانها. برگشت یکوتاهش رفت و خال يتا موها اریاخت یب دستانش

به حرفتون گوش  گهید...ادیبگو ن...ادیبگو ن... دیزن حم شمیم....خوام یدانشگاه نم گهیاصال د...ادیبگو ن-

 .ــــــــادیبگو ن...خواهرش حامله است...ادیبگو ن...دمیم

 :آقاجانش ناله زد. خم شدن قامتش را دیند...را شیشکستن مرد روبرو دیبلند و بندتر شد و ند شیصدا

 !کنم یدکتر خواهش م-

 :نمود قیبه سرعت دستان او را مهار کرد و دارو را تزر. دیجلو کش دکتر

 .هیامروز کاف يبرا-

 .فرو رفت یته یشد و آرام و آرام و در عالم جیاو باز هم گ و

 ------- 

پر  کیج کیسبز شده و ج يدرختها. شد دهیکش اطیبه داخل ح يفلز ياز پنجره قاب گرفته با نرده ها نگاهش

بهنام سه ماه . غم بر دلش چنگ انداخته بود. داشت گرید يگنجشک ها، همه و همه نشان از بهار يسر و صدا

 وهیچه زود بود ب. کرده بود خوششدن بر شناسنامه اش جا  وهیسه ماه بود که مهر ب. بود که ترکش کرده بود

سال قبل  يسال قبل کجا و امسال کجا؟ آرزوها بهشتیارد" دیشیاند. مشترك یدگشدنش، بعد از شش ماه زن

 "کجا و امسال کجا؟؟

نقطه  کی يعکس العمل داشت و نگاهش رو رامونشیبود از کنج عزلت در آمده بود و نسبت به پ یمدت گرید

 .ماند یحس و مات نم یب

 گرید. انگار در روز مرگ بهنام متوقف شده بود خاطراتش. به خاطر نداشت شیاول بستر ياز ماهها يادیز زیچ

کنار  زانشیمرگ عز تیکم کم با واقع. روحش از همه آنها زخم برداشته بود ینبود ول ياثر شیذهن ياز نجواها
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هم نتوانسته بود  زمیپنوتیچون ه ییبا روشها یدکتر حت. ختیر یخودش م يرا تو شیهنوز دردها یآمده ول

اش،  مارگونهیبود و غرق در افکار تلخ و ب رهیخ رونیبه ب شهیساکت تر از هم يپر. او را بشکند انیقفل ز

 .دانست یمقصر م ،یخودش را در مرگ بهنام و بهناز و حاج

مالمت . افتاد یاتفاق نم نیکرد که اگر به حرف آقاجانش گوش داده بود، ا یخودش را شماتت م شهیهم

در او  یبه زندگ لیخواست م یم. مرخصش کند يدکتر قصد نداشت به زود. بود گرانیخودش راحت تر از د

هرچند . انجام دهد یدرمان روبه جز دا يکار زین شیافسردگ يشکست تا بتواند برا یقفل زبان او م دیبا. بازگردد 

 يِماریرغم عود ب یبار عل کیآنها . کرد ینم سکیشد اما، دکتر ر ینم دهیدر او د یبه خودکش لیتظاهرات تما

گرفته شده  ينفر به باز نیکرده بودند و با دخالت ندادن قانون، جان چند تن و روح چند سکیجوانشان، ر مارِیب

 .ندیایکوتاه ب يپر موردقصد نداشتند در  نیهم يبرا. بود

مه به اش ه یب یکرد، جز پدرش و ب یرا درك م رامونشیشده بود و پ یعیکه رفتارش طب یماه کیمدت  در

 ریکه خودش درگ يبهداد. نداشت یروزها نگاهش حس زندگ نیکه ا يبهداد. بهداد یآمده بودند حت دنشید

که به  يعماد. بود عماد تیشکا ریکه درگ يبهداد. از پا انداخته بودش ریاخ يها بتیشده بود که مص يمادر

نکرده بودند و  يرا، بستر یروان يماریکه ب یاز کسان. کرده بود تیسه ماه اش شکا نیخاطر مرگ همسر و جن

 ینامه شخص تیوجود رضا لیاز پزشک بهنام به دل تیهر چند، شکا. او را از هم پاشانده بودند يخانواده نوپا

و بهنام  یفوت حاج لیبه دل زیاز خانواده بهناز ن تیشکا. نبرده بود ییراه به جا ،يعدم بستر يبهنام و پدرش برا

و مجبور به  افتدیاسمشان سر زبانها ب. بخورند يکار باعث شده بود که آنها ضربه بد نیا همام. ناکام مانده بود

 .کوچ از آن شهر شوند

شده  ریداشت صورت از غم پ ادیخوب به . که به مالقات او آمده بود، گفته بود يرا بهداد بار آخر نهایا همه

اتقاق  نیا دیداداش گفته بودم، شا يماریتر از باگه زود. من رو حالل کن زن داداش "بهداد و کالم آخرش را

پدرم . وفتهیاتفاق ب نیا میخواست یاز ما نم مکدو چیه. اما به حسادت محکومم کردند و زبونمو بستن. افتاد ینم

شدن  دهیها و ناد یهمه کم محبت يکنه و جا یکرد عشق شما، حال داداش رو خوب م یفکر م نانهیخوش ب

 یاونم دلش نم یشما رو داشت و حت يهوا شهیمادرم با وجود زبون تلخش هم. رهیگ یگذشته رو م يها

جوون مرگ  نطوریخواست، پسر جوونش، دختر باردارش، ا یدلش نم. از هم بپاشه نطوریشما ا یخواست زندگ

 .بشن
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و از  من رو ببخش. ما فقط خاکستر مونده یآه نکش که از زندگ گهیکنم د یخواهش م. راستیگ میتیآه  گنیم

از خدا بخواه آرامش بهش  زاتیتو رو جون عز. برام مونده ایفقط همون تو دن. ستیحالش خوب ن. مادرم بگذر

 ".شمب نجایا ياز اتاقا یکیکه منم مهمون  ستین ریاگه مادرم بره د. برگرده

که  ییگذشته بود از تمام دروغها. چندماهه اش را يها یحالل کرده بود تمام سخت. او چه آسان گذشته بود و

باختن  يبرا يزیچ گریمرده ها که دستشان کوتاه بود و زنده ها هم د. بود دهیکه د ییها یقیو نا رف دهیشن

 "و بهداد را با گفتن. "را بازگردان امشمگذشتم تو هم بگذر و آر ایخدا".معامله کرده بود شیبا خدا. نداشتند

 گریکدی ریباز آنها را در مس شیبازگشت، مگر خدا یب یرفتن. بهداد رفته بود. کرده بود یراه "حاللتون کردم

 .داد یقرار م

شد،  یداخل م مارستانیبود که قامت خم شده آقاجانش را که از در ب مارستانیپر درخت ب اطیهنوز به ح نگاهش

خواست سر بر  یدلش م. بود یب یب ينه دلش تنگ آغوش پر از مهرِ مادرا "اد؟یباهاش نم یب یچرا ب" دید

که قامت آقاجانش در  دینکش یطول. بود دهیاما افسوس که او را ند. دامن پر مهر او بگذراد و بار دل سبک کند

 :شد انیچارچوب در نما

 بابا جان؟ یخوب. سالم دختر گلم-

 "خوب است؟ "دیشیاند

 تیب یب...نجایتو ا...همه سکوت نیخسته شدم از ا. خسته شدم بابا ؟یبا آقاجونت حرف بزن يخوا یبازم نم-

 .خونه يتو

 :بغضش را قورت داد رمردیپ. صورت آقاجانش نشست يپرسشگرش رو نگاه

 ؟یبا من حرف بزن يخوا یهنوز نم. نه باباجون يدیهنوز منو نبخش. باشه تیب یمگه حواست به ب-

 :دیاز گوشه چشم هر دو چک یاشک سمج قطره

. گانهیازدواج پدرت و  يتو. ازدواج پدرت و مادرت يتو. من مقصرم باباجون. نالم یهزار بار به خدا م يروز-

 !کاش...تونستم زمان رو برگردونم به عقب یکاش م. تقاص پس بدم دیبا یدونم تا ک ینم...ازدواج تو يتو یحت

مرد که  نیا. دیلرز یصدا م یکه ب يخم شده ا يبه شانه ها. ستیآقاجانش نگر يدر هم مچاله شده  کلیه به

شده بود و جسمش  خیم نیبه زم شیپا. ستیگر یچشمانش م يو جلو دیلرز یبود م یستادگیاسوه ا شیبرا

او  يو سر بر پا اجانشبود به سمت آق دهیخورد و روحش پرکش یپنجره تکان نم يکرد و از جلو یم ینیسنگ

 .زدیاو زار م يگذاشته بود و پا به پا
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رو  نیآره بابا؟ تو هم هم. يگه دخترم رو به خاطر حرف مردم بدبخت کرد یم. گذره  یگفته ازم نم تیب یب-

 ؟یگیم

 جاست؟..کج  یب ب ي..ب-

 :دمغ سر بر آورد رمردیپ

 .زنه یحرف نم گهیبا من د. هیروز و شبش شده گر. نتتیبب نجایطاقت نداره ا. دنتید ادیخواد ب ینم-

 ياو با همه  یاش که حت یب یآقاجان و ب نیبه عشق ب دیشیاند. زد به روح خسته او شیکالم آقاجانش ن غم

مرد چقدر تنها شده بود  نیحاال ا. کرد یآنها حس م یهم، آن را در تار و پود زندگ شیتجربگ یخام بودن ها و ب

 !کرد؟ یاو گله م شیکه پ

هم مون روز که ش شد حو ررا . م مرده  يگه پر یر راست مخب . مرده است) يبرا=واسه(يواس سه  هیگر-

هم مون ....عادالنه قض ضاوت شد و عقد شد، مرد..همون روز که نا...م مرد...يپر.. ستادیپشتش نا یو کس س

 يهم مون پر ر ؟ینارا حت یبرا ک...بهش بگو....دیمان نداشت مایکدوم متون ب به صداقتش ا چیکه ه يروز

بسسوزم و  یبهش بگ گو گف فت ؟يکرد ینت تونست باهات درد دل کنه چ چون باززم محکومش م....که

 !سوختم. سوختم آق قاجون....من ف فقط سوختم..امما ....بسسازم

 :کرده بود سیاشک آن صورت پر درد را خ. آقاجانش شکست کمرِ

 یبهت گفتم بذار بهت زور بگن؟ ک یک...من! ابا؟آره ب! کرده یم تتی؟ دکترا گفتند اذ ینگفت يزیچرا به من چ-

محرم نبود؟ چرا به  تیب یب. یکجا بود؟ به من نگفت زتیدادم درد بکش و حرف نزن هان؟ زبون تند و ت ادتی

 گانه؟یبه ...ینگفت يزیعمه زهرات چ

 شیاخمها "!ه؟گفته نشد يطلب داشتند از غم ها"ستیبه آقاجانش نگر جیزده اش را باال آورد گ خینگاه  يپر

 :در هم رفت

 هه هه...هه هه .....من...شوهرم ...گفتم  یم....گفتم؟  یم یبه شما؟ به ش شماچ-

بلند شد و بدن مرتعش او را  مهیآقاجان سراس. که از درد بود ییخنده ها. بلند شد شیخنده عصب يصدا ناگهان

 یآشت دگانشیبه هق هق شد و بعد از چند ماه باالخره اشک با د لیخنده ها تبد واشی واشی. دیدر آغوش کش

 .کرده بود

 .بابا جون يخون به دلم کرد. تو رو خاك مادرت بس کن. يبس کن پر-
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 يدیبهداد برگردم؟مگه ند...با  یچرا اون روز گذاشت....برگردم؟ یچرا نخواست...آقاجون؟ میببر... يومدین...چرا -

چرا بازم گفت بسوز !...ه؟یدردت چ...نگفت یب یچرا ب!.....آقاجون؟ يدینچسب....اش رو  قهی...چرا ...تنم کبود بود؟

بهم ) زد یداد م هیعالوه بر گر گریحاال د. اوج گرفت شیصدا....(؟یچرا گفت بازم دل بدم به زندگ!....و بساز؟

کرده بود  دمیتهد...یاحتمال نیکشتن جنکرده بود به  دمیتهد..... بهنام از بچه متنفر بود!...بچه؟...ارمیگفت بچه ب

شدم  ضیمر...خانواده اش غرورم رو خورد کرد يجلو.....کشهیکه اگه باردار بشم اون بچه و خودم و خودش رو م

 .....من يآخر برا يشده بود روزها ریبودند که بهنام ش دهیهمه فهم گهیرو د میکس یب.....سراغم نگرفت یو کس

شمام به فکر .....ذره دره نابود شد يپر دیببن دیومدین....دست و پاش آش و الش شد ریتنم ز دینیبب دیومدین

کس  چیه....کس دوستم نداشت چیه.....رو نخواست يپر چکسیه... دیرو ند يپر چکسیه.....دیآبروتون بود

دلش خنک  دیشا.. نهیزار رو بب يپر ومدیبابام ن.......چرا چند روزه گوشه خونه موندم نهیسراغم که بب ومدین

 یم یبه ک...ومدیعمه سراغم ن.....دیهمتون از شرّم راحت شده بود...کرد یحالشو خوب م يغم پر دیشا...شدیم

و به سوختنم  دیدیشما د...دیاما شما داشت...اومدن رونینه تلفن داشتم نه اجازه ب!! ؟یهان به ک...گفتم دردمو؟ 

شونه هاتون  يتا بار رو رمیکنج بم نیخوام هم یم...نباشم دیبذار....رمیبم دیبذار......دیولم کن... دیشد یراض

مادرشم ...از مادرش بدبخت تره يپر...بدبخت يپر...مزاحم  يپر...اضافه يپر....نباشم اتونیمزاحم زندگ....نباشم

 .خوادم یکس نم چیه..تمکس نخواس چیه...دوستم نداره چکسیه...اونم دوستم نداشت....رهاش کرد و رفت

 نیا. سوخت رمردیو پ ستیگر يپر. شکست رمردیضجه زد و پ يپر. داد زد و قامت آقاجانش تا خورد  يپر

که سرباز  یبه دمل. ستینگر یها م هیواگو نیدردناك به ا يبود که با لبخند یشگیتنها ناظر خاموش هم انیم

در دلش جوانه زده بود که  دیام. که کم کم محو شده بود یبه لکنت. شدیکه با درد خارج م یبه چرک. کرده بود

 یسوال نیا ند؟یتوانست باز هم رنگ آرامش بب یم يپر ایاما آ. تواند به خانه بازگردد یجوانش، کم کم م ماریب

 دهیو شن دهیکه د ییزهایبا چ. افتاده بود و ذهنش را مشغول کرده بود ینیبود که مثل خوره بر جان دکتر حس

زن جوان تلخ و پر از التهاب رخ  نیکه کور بود و چون سرنوشت تلخ ا يا ندهیآ. دیترس یم يپر ندهیآ يرابود ب

 نمود یم

دکتر با روح و روان او، باالخره پاسخ داد و درست روز اول مرداد ماه، اجازه  يجنگ و جدال ها میماه و ن سه

شده بود خارج  شیها ییکه همدم تنها یاتاق آب شش ماه توانست از آن بایدرست بعد از تقر. صادر شد یمرخص

کنار آمده بود و آرام آرام پوسته محکم اطرافش را شکسته  شیها يبا همه لجباز ینیدر آن مدت دکتر حس. شود

دکتر  ش،یتا آنجا به او اعتماد کرده بود که اکنون مطمئن بود جز خودش و خدا يشده بود و پر کیو به او نزد
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مشترکش، دکتر توانسته بود با  یزندگ يهایبجز خصوص. آگاه شده است شیو بم زندگ ریبه تمام ز ینیحس

و  شینوجوان يشدن ها دهیها و ند يمهر یب ش،یکودک يها یها و تلخ کام عقدهزبان او،، تمام  ریمهارت از ز

 .بکشد رونیرا ب شیجوان يها یناکام

داد و آگاهانه  یگوش م شیآرامش به همه حرفها که با يمرد. ستینگر یمرد م نیاحترام به ا دهیبا د يپر

 ریرفت درگ یکه م ییاو. شود گرید یاشتباه رینگذاشته بود او درگ یرکیکه با ز يمرد. داد یراهکار نشانش م

آن هم با نشان دادن . بود ردهبه خود آو گرید یبیمعنا به پزشک معالجش شود را بدون زدن آس یب یعشق

 يهمسرش را برا. را دوست داشتند گریکدیکه عاشقانه  ينشان دادن همسر. همسرش و دختر کوچکش به او

دختر در  نیا يکه برا ییخودش و برنامه ها ینجات زندگ يآن هم برا. کرد ریدرگ مارشیب یبار با زندگ نیاول

به مرد محترم و  ینیآقاجانش، دکتر حس دگاهیبود که در د شدهها باعث  یدگیمراقبت ها و رس نیا. سر داشت

 ختهیبرانگ يدو برابر را، در پر یآن دو ،احترام نیاحترام و اعتماد متقابل ب نیشود و ا لیصادق و قابل اعتماد تبد

 .بود

 .ستینادر بر لبانش او را نگر يو با لبخند ستادیا شیروبرو دکتر

 !دیشیاز دستم راحت م دیدار-

 .نهیب یخانم رو نم يعبوس و زشت پر افهیق گهید 405هــــــــوم چقدر خوبه که اتاق . کامال درسته-

 .به متلک دکتر لبخند زد يپر

 .دونم یم. شهیواقعا دلتون برام تنگ م یول-

دوما . ستیالزم ن گهیکه من بگم د یاونم تا زمان دنمید يایبار، ب کیاوال قراره هر چند هفته . اصال و ابدا-

 !شده کیخوابها باهام شر نیا يهم تو ایمیک. دختر خانم دمید ییطال يبرات خوابها

 :را باال انداخت شیابرو يپر

 یکس گهید ستیمعلوم ن رون،یبرم ب نجایاوال من از ا. دکتر ينداره آقا ریفکر کنم خواباتون تعب! ؟ نطوریکه ا-

و مطلقه هم رد  وهیزن ب کی یاز صد فرسخ یرانیا يدوما اصوال خانم ها. شما دنید يبرا نجایا ارهیمنو ب

من،به  يخانمتون برا دیکن یم احاال چطور ادع. شوهرشون هم باشه ضیو مر یبخصوص که روان. شنینم

 ده؟یهمراه شما خواب د

 .داشت ياعتماد یو ب يدیطعم تلخ نا ام يپر يصحبتها. به او انداخت يا رکانهینگاه ز دکتر
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خود  یب يدر مورد فرشته من فکرا: دو. کردم یپدربزرگت تعهد داده دختر جون وگرنه من مرخصت نم:  کی-

 .نکن

 .شد دهیاز کنار در شن ایمیک يصدا

 !پشت سر من حرف بزنه ها یکس نمینب یه یه-

 انیپا نیدر سن بایز یزن. شد رهیخ شینگاهش به قامت بلند زن روبرو. نشست يپر يلبها يرو ینیغمگ لبخند

به . شد یبر تن داشت و لبخند از لبانش محو نم يو شاد بایز يلباسها شهیرو که هم دیبلند باال و سف. یجوان

 .داد که آنطور عاشق همسرش باشد یدکتر حق م

 .خانم قراره امروز مرخص بشن يجان که پر ایمیک ایب-

 !آقا؟ یعل ياریحرف م يخوب حرف تو-

 :دیرا در آغوش کش يپر مانهیصمبرداشت و  يبلند گام

 .يبرنگرد گهیو د يبر.. انشا. زمیبرات خوشحالم عز-

سخت بود . خورده بود يضربه بد یاما از دوست. را دوست داشت ابیمحبت نا نیا. در چشمانش حلقه زد اشک

 :ماند ایمیاحساساتش را پنهان کرد و خشک در آغوش ک. اعتماد دوباره

خوابتون  دیاز من دورتر باش یهر چ. دهیمن نقشه کش يگه برا یم. خانم ایمیک یبهتره مواظب شوهرت باش-

 .شهیکمتر آشفته م

 دهیرا شن يآرام پر يدانست نجواها یم نیقیکه به  يهمسر. ستیزد و به همسرش نگر یلبخند دردناک ایمیک

 ریکند و غ یکارش م ریاو که روز اول در مقابل همسرش جبهه گرفته بود که چرا خانوداه اش را درگ. است

جسم  نیخواست به ا یداد و صادقانه دلش م یکامل حق را به همسرش م نکیکند، ا یعمل م يحرفه ا

 .سبک بال بوده است، کمک کند يپروانه ا يخشک شده در آغوشش که روز

 يبر تانمارسیدر ضمن فکر نکن از ب. راحت باشه بچه التیتو خ. کشم اگه بخواد پا کج بذاره  یگوشش رو م-

 !یشیاز دست ما راحت م

 .خارج شد ایمیاخم کرد و از آغوش ک يپر

 .شهیاز شما جدا م امیمن مرخص که بشم دن. دیزنیاه شما هم که حرف دکتر رو م-

 .شد و بازوانش را گرد او حلقه زد کیو به همسرش نزد دیخند ياز حرص خوردن پر دکتر

 مگه نه خانم؟ هیکیحرفمون  شهیمن و همسرم هم-
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 یکرد به خاطر نم یهر چه فکر م. پر از درد شد يهمسرش نشست و قلب پر يبه رو دییبا تا ایمیپر مهر ک نگاه

پروا  یب نطوریا انشیاز اطراف کی چینه تنها او که ه. را به بهنام کرده باشد ينگاه پر مهر نیآورد که هرگز چن

 .دادند ینشان نم گریکدیمهرشان را به 

حاال . میدار یکه ما حاال حاالها دست از سرت بر نم يریبپذ دیبا گهید. به سنگ خورد خانم رتیخوب ت -دکتر

 .که اآلنه که پدربزرگت برسه یرو جمع کن لتیهم بهتره وسا

دانست که رفتار او با  یدکتر به فراست م. شد لشیوسا يتکان داد و مشغول جمع آور يسر نیغمگ يپر

بود و هم  يضرور مارشیب يگاه، هم برا یگاه و ب يدهایتاک نیاست اما ا ختهیرا بر هم ر مارشیهمسرش، ب

همسر خودش را آماده و  دابشوند، بهتر بود که ابت يپر یاگر قرار بود که وارد زندگ. شیخودش و زندگ يبرا

 .ساخت یمطمئن م

شد که حضورش  دهید يمرد هیسااما درست پشت سرش . شاد وارد شد ينگذشت که آقاجانش با چهره ا يزیچ

عنوان  چیبه ه نیو ا زدیبه آنجا سر م ادیروزها ز نیا وسفی. شد یم يپر یفقط باعث تپش قلب و ناراحت

 او نبود ندیخوشا

نگاه  وسفی دنیبه پشت سرش انداخت و با د یدکتر نگاه. در هم رفت يپر ياخم ها وسفیوارد شدن  با

 چرخاند ياو و پر نیمتفکرش را ب

 ؟یکن یچکار م نجای؟ هر روز ا یستیپسر مگه تو سرباز ن نمیبب! نجاست؟یا یک نیبه به بب -دکتر

 .و با دکتر دست داد دیجلو کش وسفی

 .خونه میرو ببر يامروزم اومدم کمک آقاجون تا پر. گردم یفردا برم. میمرخص-

 .بود ندیحس خوشااز هر  یروزها، خال نیمثل تمام ا شیلحن صدا. به سمت آقاجانش رفت يپر

 .میرفت یخودمون م. ستین ادیمن که ز لیوسا د؟یشد وسفیآقاجون چرا مزاحم داداش -

 :چرخاند وسفیبه  يرا از پر قشیآقاجان نگاه عم "داداش؟" دیشن زیرا دکتر ن وسفی ينجوا

ناهار هم . میرو بردار تیب یخونه بابات تا ب میر یامروزم اول م. کنم باباجون یتونم رانندگ ینم گهیمن د-

 .خونه خودمون میر یبعد م مییهمونجا

 .دیکش یقیکالفه نفس عم يپر

 .یب یدنبال ب دیخونه بعد بر دیریمنو بب. اونجا امیمن باهاتون نم-

 سخته؟ نقدریخونه ما اومدن ا یعنی-
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 يگریو د دیخودبخود پا عقب کش وسفیسخت بود که  ينگاه به قدر نیا. دوخت وسفیزده اش را به  خی نگاه

 .به دکتر کرد یآقاجان نگاه. نگفت يزیچ

 يفکر کنم برا. دنبال حاج خانم دیلطفا امروز خودتون تنها بر. خانم موافقم يمن هم با پر یادتیجناب س-

 .فعال زوده یدورهم

 اما؟-

 .کنم یخواهش م-

 وسفیگرفت و به  ي،ساك را از دستان پر سرش را به عالمت موافقت تکان داد. نگفت  يزیچ گرید آقاجان

 .افتندیاشاره کرد راه ب

افتادند چون او  شیاز آقاجان پ یکم. حرکت کرد وسفیکرد و پشت سر  یاز دکتر و همسرش خداحافظ يپر

را که  وسفی يبا او هم قدم شد فقط صدا وسفیچطور شدکه  دینفهم. دکتر را بشنود يمانده بود تا حرفها

 :را نداشت عیواکنش سر نیانتظار ا. کرد خیناگهان  د،یشن

 دختر عمو؟ يشد مفتخر شدم به برادر یچ! پسرعمو بودم شیتا چند وقت پ-

 يپر. بود اوردهین انیکه هرگز تا به آن روز به ز ییآشکار بود بخصوص موقع گفتن دخترعمو وسفی يصدا ظیغ

در برابر  یمادرش و حت يدر مقابل اخم و تخم ها یو پسوند حت شوندیبود بدون پ يپر شهیاو هم يبرا

 .مادربزرگش يشماتتها

 د؟یبگ دیخوا یم یچ-

 ؟یبگ يخوا یم یمن؟ تو چ-

زن  کیمن ...دیمن باش یخواد دور و بر زندگ یدلم نم...فقط بگم....کنم االن وقتش و جاش باشه یفکر نم-

 .ندارم ثمیحوصله دردسر و حرف و حد. ام وهیب

زده اش را به او دوخت و  خیباز هم نگاه  يبزند پر یتا آمد حرف.همه صراحت به وضوح جا خورد از آن  وسفی

 .وادارش کرد ینیبه عقب نش

از همون ...وگرنه...ياون هم به خاطر بچه باز...کردن مادرتون بود  تیاذ ياگه تا حاال گفتم پسرعمو، فقط برا-

 .داداشم دیشما هم شد...زن بابام ...که مامانتون شد یوقت

 .ستینگر يمات به پر وسفی

 ؟یزنیحرف م ينطوریا اسرمیبا -
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من با  تیمیاما صم....حرف بزنند میننشتند تا پشت سر من و داداش خون نیآدم کوته ب يکسریچون ....نه-

 .گوها اوهیدست  دهیآتو م....شما

 تم؟یمن مزاحم زندگ ؟يپر-

 .دیچند وقت قبل دور و برم نباش...خواد مثل  یدلم م...وقت چینه ه...نه حاال...بشنوم يزیخوام چ ینم گهید-

 ...االن. زدمیاالن حرف م دیفکر کنم نبا...من-

 دیحرف او پر انیکالفه م يپر

 .دیرو فراموش نکن نیا.....میندار یما با هم حرف.....گهیوقت د چینه حاال و نه ه-

در ظاهر سکوت بود و در باطن هر کدام از آن سه نفر . شدن آقاجان خودبخود آن دو ساکت شدند کینزد با

 یب یفضول ب هیهمسا دنیخارج شد سرك کش نیکه از ماش يپر. زده نشد یحرف چیتا خانه ه. برقرار بود ییبلوا

 .اوردیرا ب یب یدش بخو وسفیقرار شد . زد و بعد از آقاجان داخل خانه شد دنیو خودش را به ند دیرا د

به آن خانه تعلق  گریکرد د یحس م. شده بودند بهیبا او غر واریچقدر در و د.زار به خانه پا گذاشت  یبا حال يپر

مسخره . و گوشه اتاقش نشست دیبر صورتش کش یدست. نبود ریمثل سابق دلپذ شیبرا زیاتاقش ن یحت. ندارد

 یحت. بود زاریخواست که از آن ب یرا م یهمان تخت. خواست یا مبود اما دلش اتاق بزرگ مشترکش با بهنام ر

را داشت تا از آقاجانش بپرسد بعد از رفتن بهداد و  شیکاش رو. تنگ بود شیتک تک اسبابها يدلش برا

 .اش آمده است هیزیبر سر جه ییمادرش چه بال

 یدست. بازگشته شیب یبا ب وسفیاست در اتاقش مانده و  يادیمدت ز دیفهم دیچیاهللا که در سالن پ ای يصدا

با وجود . را کرده بود یب یآغوش ب يدلش بدجور هوا. خارج شد شیب یاستقبال از ب يو برا دیبه چادرش کش

بود که مهمان  يبود همان دو روز هکه در خاطرش ماند يبار نیدر واقع آخر. بودش دهیآنکه مدتها بود که ند

خودش را آماده کرد تا با . نداشت يگله ا رزنیوجود از پ نیبا ا. درست دو هفته قبل از حادثه. ودخانه او شده ب

 يگذاشت و به سمت ورود رونیپا از در اتاق ب. دیبه آغوشش بخزد و عقده دل بگشا میمثل قد یب یب دنید

انگار  شیمنظره روبرو دنیبا د. ناگهان خشکش زد. دیبود که آنها را د داشتهبرن یخانه قدم برداشت چند قدم

به زحمت از  یبیغر يصدا. افتاد شیزانوها يقامتش خم شد و رو. دیبه او وصل کرده باشند لرز يبرق فشار قو

 یب یب: حنجره اش خارج شد

 :دیزودتر به خودش آمد و به سمت او دو وسفی. دیاو سر هر سه به سمت او چرخ يصدا با

 شد؟ یچ ؟يپر یخوب-
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 يرو يو کوچک شده  دهیچیدر هم پ کریپ نیا شدیباورش نم. ثابت ماند یب یب يپر از اشک رو يپر نگاه

 یکس. و سکته اش،آگاهش کرده بود، باز هم شوکه شده بود یب یب يماریبا آنکه دکتر از ب. باشد شیب یب لچریو

 !آورده است زشیسکته چه بر سر عز نیبه او نگفته بود ا

 ...یب...یب-

آغوش گشوده . حس باال آمد یدستش ب. بر قامت شکسته دخترکش ثابت مانده بود ز،ین یب یپر اشک ب چشمان

 یناموزون به سمت ب ییو با قدمها وسفیتوجه به  یبه زحمت بلند شد و ب يپر. پناهش یدخترك ب يبود برا

خودش را در آغوش  دیرس که یب یبه ب. خورد يرا سه بار سکندر شیرو شیکوتاه پ ریمس کهیطور. دیدو شیب

 اش بلند شد هیگر ياو انداخت و صدا

باهام ... یب یب.. ؟.به من نگفت یچرا کس....نهیبب نطورینباشه تور ور ا يجونم پر یب یب... ؟یب یشده ب یچ-

 ؟ آخه چرا؟.چرا...یب یحرف بزن ب

 .بود ریاز چشمانش سراز شیو اشکها دیلرز یاز هق هق م زین رزنیپ يها شانه

 .تیب یخودت خوبه نه ب ينکن بابا جون نه برا-

 د؟یبه من نگفت...ش شده؟ چ چرا  یچ-

 یعنی. گفتمیامروزم دکترت اجازه داد وگرنه بازم نم...دکترت اجازه نداد. ...حالت خوب نبود...آروم دخترم-

 .شینیبب ينطوریحاال هم نظر دکترت بود که ا.. یبفهم ذاشتمینم

 زنه؟یباهام حرف نم یب یافتاده؟ چرا ب یقشده؟ چه اتفا یچ-

 .اثرات سکته است-

 .خدا يا....به خاطر من....بکشه...خدا منو ...آره....خاطر منه؟...به -

به خاطر . شدنت حالش بد شد يماه بعد از بستر کی..... باباجون ستیبه خاطر تو ن. بابا آروم باش يپر-

 يفکرا نیبه خاطر هم...هم باهات اومد يروز بستر یحت تیب یاما ب ستین ادتیتو ....فشارخونش بود دخترم

 .شینیذاشت بب یبود که دکترت نم خودیب

 یانگار م. بست و باز کرد یرا به آرام سشیخ يچشمها یب یب. دوخت یب ینگاه پر از اشکش را به ب يپر

و  یب یب يعلت نبودنها. نش راآقاجا دهیعلت قامت خم دیفهم یحاال م. کند دییهمسرش را تا يخواست حرفها

 .دلش را يهایقرار یب

 !خاتون؟ میحرف بزنه مگه نه مر خوادینم گهیدکترش م. و حرف بزنه ادیدلش رحم ب دیشا یحاال که تو هست-
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سر . دیدستان او چک يرو يقطره اشک پر. نهاد يدستان لرزان پر يدست کم توانش را باال آورد و رو یب یب

 .کرد تا جمع را متوجه خودش بکند يا یسرفه مصلحت وسفی. دیرا بوس یب یخم کرد و پر بغض دستان ب

و سالم  حیخاتون شما صح میخانم ما و مر زیعز نیآقاجون ا گهیتموم شد؟ من برم د يهند لمیخب ف-

 .میکن یقبول نم يزیکم و کسر نباشه که بعدا چ دیچک کن. لتونیتحو

 .میومدیاز مادرت عذر بخواه که ناهار ن. برو بچه به همه سالم برسون. ال اله اال اهللا....یصلوات برو پدر ایب -

. دل آزار شهیبه بازار کهنه م ادینو که م زجون؟یعز ینیب یم ایدن یه. سهمتون رو داده آوردم آقاجون. اوهوك-

 يغذا يمونده  یکنه برم بلکه برسم به باق یناهار دعوتم نم يکه برا یکس. من بود ياز اولم هوو يپر نیا

 .مامانم

داشت  ادیبود تا  نیهم شهیهم. از خانه اشاره کرد رونیزد و با ابرو به ب وسفیو دست بر شانه  دیخند آقاجان

 یخداحافظ. کش آمد اما زود فرو خوردش يلبانش به لبخند. ها بود یخوان يکر نیهم وسفیآقاجانش و  نیب

دلش فرسنگها از . از آنها دور شد شیب یرا گرفت و به همراه ب لچریو يکرد و دسته ها فوسیبا  يا يسرسر

 وسفی. کدامشان دور نماند چیبود از چشم ه دهیکه در هم کش ییو اخمها يحرکت پر. فاصله گرفته بود يشاد

را وارد  یب یبهمانطور که  يپر. گرداند یحیافتاده تسب ریز يو آقاجان با سر دیکالفه دست بر صورتش کش

 :اش را مخاطب قرار داد یب یآنها هم بشنوند ب کهیکرد بلند طور یاتاقشان م

 .نهیبش کتیذاره غم رو دل کوچ یهست نم يتا پر. یب یکنم ب یرو م تیزیاز حاال تا آخر عمرم خودم کن-

بر جانش  اهیانداخت و افکار س یم هیاو، غم بر دلش سا دنیبا د. کرد یگرم م یب یروزها سرش را به ب نیا

اگر با حرف زدن با بهنام خانواده . گوش داده بود یب یاگر به حرف ب. نکرده بود ياگر لجباز "افتندی یسلطه م

و بهنام در  یرا در آغوش داشت و حاج دکشبهناز کو. اش سالم بود یب یاالن ب دیاش را حساس نکرده بود، شا

 ".کردند یم یکنار خانواده شان سالم زندگ

رفت و بعد به خانه  یاول مسجد م یتازگ. آمدن آقاجانش بود کینزد. داد نییآب پا یوانیرا با خوردن ل بغضش

رو به قبله نشاندش و کمک کرد تا . ردیاش رفت تا وضو بگ یب یاز آشپزخانه خارج شد و به کمک ب.آمد  یم

آمده  یاز وقت. خواست یم ییدلش تنها. و او غرق افکارش شده بود شدیانجام م کیحرکات اتومات. نماز بخواند

 یکه م ییمهمانها. اش بود یب یب يکارها ریدرگ ایرفتند و  یآمدند و م یبود که م ییمهمانها ریدرگ ایبود 

حم تر زدیموج م انشیکه در چشم اطراف يزیبود و چ زاریاز ترحم ب. آزردند یروحش را م یخواستند تنها نماند ول
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رنگتر از  یشده بود و جالب آنکه در آن آمد و شدها حضور سامان ب ادیآنجا ز بهرفت و آمد عمه اش . بود

 .ازدواجش بود  يکارها ریدر گ هیسم. کردند یم یعمه اش را همراه ن،یمیس یو گاه هیسم یگاه. بود شهیهم

. شدیبرگزار م شینامزد کرده بود و چند هفته بعد جشن عروس هیکه او از خانواده دور افتاده بود، سم یمدت در

 یکار گرفته بود ول نیدلش از ا یکم. شد یبلند م يهنوز سال بهنام تمام نشده بود که در خانواده او هلهله شاد

 يهمانطور که برا. داشت که در جشن شرکت نکند میکرده بود و تصم ینزده و فقط اظهار شادمان یحرف

 .نشود دهید شانیداشت در جشن شاد میگرفته شده بود، تصم دهیناد هیعقدکنان سم

 یشدند به مهمان یبودند که تا دعوت نم يخانواده عمه اش طور. نیریاز سا شیب دیشا. عمه اش دلخور بود از

را دخترش  امیدر آن ا نکهیکرد اما ا یم هیتوج یعدم حضور آنها را در آن چند ماه تاهلش کم نیرفتند و ا ینم

اتفاق درست دو هفته بعد از  نیده بود ایبخصوص که فهم. دردناك بود یلیعقد کند و او را باخبر نسازند خ

نخواستم  ستیما راحت ن شیشوهرت پ دمید "عمه فقط گفته بود . او در خانه آقاجانش برگزار شده بود يپاگشا

 .بود یدردناک هیچه توج نیو ا "تلخ بشه تیو زندگ یستیرودربا يبا دعوت گرفتنم بندازمت تو

 یتق رزایکلمات م دنیگذاشته بود و بدتر از آن شن شیعمه اش به نما تیاز شخص يگریسامان، وجهه د نبودن

کردند او حضور  یکه فکر م یو درست زمان مارستانیاز ب صشیهفته بعد از ترخ کیآن هم . به همسرش بود

. ستیاشون خوب ن ندهیهم برا آ شهیهم چشم و گوششون باز م. باهاش بگردند ادیخواد دخترا ز یدلم نم "ندارد

دختران دانشگاه رفته تو خودبخود آگاه تر و چشم و گوش بازتر  دیبگو یتق رزاینبود به م یو کس "و برو  ایتنها ب

بعد از آن فقط کالم . زیبودنش ن وهیب. ستین يمسر يدر جواب او نگفته بود مرض پر یکس. هستند ياز پر

به مادرم سر بزنم وگرنه  دیبا. رمیو م امیکه زود م ینیب یم. باشه آقا "بود دهیچیدر گوشش پ شیعمه زهرا

 "شترهیخودم مالحظه ام ب

نماز تمام شده  یک"و به خود آمد دیرا که باال آمده بود د یب یلرزش دست ب. دیاز گوشه چشمانش چک اشک

 نیاز ا شتریب رزنیرا برگرداند تا دل پ شیرو. کمک کند شیب یفراموش کرده بود به ب یدانست از ک ینم "بود؟

 .خون نشود

 .شهیم داشیبرم شربت درست کنم االن آقاجون خسته و کوفته پ. یب یقبول باشه ب-

که پنج سال و  يا هیسم یتفاوت زندگ. سر خورد واریکنار د. انداخت رونیتند کرد و خودش را از اتاق ب پا

گناه او چه بود؟ . آورد یبود که دلش را به درد م ادیز يکه دو سال از او بزرگتر بودند، با او به قدر ینیمیس

کاش . گاه نبود چیپدرش؟ کاش ه زنگرفته شدن توسط  دهیپدرش؟ ناد يها يمهر یطالق پدر و مادرش؟ ب
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 اریبس یهمسن و ساالنش زندگ دید یم یبود وقت يددرد ب. شد یبودند و او هرگز زاده نم میمادر و پدرش عق

گاه آن  چیه یاش ممنون بود که سرپناهش داده اند ول یب یاز آقاجان و ب شهیهم. کنند یرا تجربه م یمتفاوت

 .دو نتوانسته بودند درکش کنند

ش مواجه شده شدن وهیب تیاز همان روز که با واقع. داشت جز عمه اش ینینچنیا يهر کس انتظار برخوردها از

 دنیشن یول. دیخواهد شن يندیناخوشا يثهایبه کل دگرگون شده است و حرفها و حد شیایدانست دن یبود م

 .بود نیکسانش سخت و سنگ نیتر کیحرفها از نزد نیاول

 بابا جان؟ ینشست نجایچرا ا-

باز هزارم خدا را شکر کرد که چشمانش  يبرا. ستادیبلند شد و سر پا ا شیاز جا. آقاجانش به خودش آورد يصدا

 .دهد یاز اشک، نشان نم ياثر

 .کشم یغذا رو م دیتا شما لباس عوض کن. دیخسته نباش. سالم آقاجون-

 ؟یخوب. سالم دخترم-

 .ستینگر یخسته اش را به آقاجانش دوخت که با دقت به او و احوالش م نگاه

 .رفته آقاجون ادمیوقته خوب بودن  یلیخ-

 .کوچکش را دربرگرفت  يبزرگ آقاجان دستها ياه دست

 شده؟ يشده دوباره آسمون دلت ابر یحرفا بزنه؟ چ نیدخترکم از ا نمینب-

 .اشکش را گرفت تا رسواتر نشود يجلو

 ....تونه یدوباره م یعنی...یعنیآقاجون؟  شهیخوب م یب یب...دلم گرفته. ..یچیه-

در . میهر دو کمکش کن دیبا. شهیاما کم کم خوب م کشهیطول م یگه کم یم. دوارهیآره باباجان دکترش ام-

 یامروز بدون سرخر م کیبدو برو غذات رو آماده کن که . يحرف رو عوض کرد دمیضمن فکر نکن نفهم

 .میغذا بخور میخوا

 .دخنده شان بلند ش ينگاه کردند و صدا گریکدیبه . زنگ خانه بلند شد يحرفشان تمام نشده بود که صدا هنوز

 .هیمهمون ناخونده ک نیا نمیبرم بب-

 .دیچیدر خانه پ سرایپر از نشاط  يکه صدا دینکش یطول

 .جونم يسالم پر-
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رنگ مدرسه در تن داشت و  يسرمه ا يمانتو. بود افتاد ستادهیکه در چهارچوب در ا سرایبه قامت  نگاهش

رفت به  اریاخت یذهنش ب. بود یدور سرش تاب خورده بود چشمانش پر از برق زندگ یکم شیمقنعه مشک

از کنار  طنتیکه با ش ییشد به موها دهینگاهش کش ؟یچادر سر کرده بود؟ از ده سالگ یاز ک. شیسالگ زدهیس

 :چطور؟ بغضش را فرو داد سرای يبرد موها یپدرش را به تاراج م ياو آبرو يموها. زده بود رونیب سرایمقنعه 

 ؟يایجان؟ از کالس م سرای یخوب-

رو  امیخوشمزه پخته گفتم ب يجونم غذاها يدونستم امروز پر یم. مینفس بکش دارنیتابستونم نم يتو. هآر-

 .دستت نمونه

 .بلند شد سرایآقاجان از پشت سر  يصدا

 ؟یینجایدونه ا یمامانت م-

 .من اومدم دیکوچه دوستش رو د يتو. رسهیم اسرمی گهید قهیتازه دو دق. بله یعنی. اوهوم-

 کرده؟ ایزیناپره نیشده مامانت از ا یچ -آقاجان

 .شهیوسط همه قانونا شکسته م ادیدردونه ب زیعز يپا یخب وقت-

 .انداخت ریمتفکر سر به ز يآقاجان در هم رفت و پر يها اخم

 جون؟ يبرامون پر یپخت یچ. هــــــــــــوم. ادیم ییچه بو نیبه به بب-

 یِآمد آبج ینم ادشی. جون يبا ارفاق پر ای يبود و او پر وسفیداداش  شهیهم وسفی. زد یلبخند تلخ يپر

 .خواهر و برادرش بوده باشد

 .پختم یاستانبول-

 ینم. هم مثل هموناست نیفکر کنم ا. جون بودم و هستم زیعز يها یعاشق استانبول شهیمن هم. آخ جون-

 .شهیخوشمزه نم دهیهاش مزه چهارشنبه بازار م یدونم چرا مامان استانبول

 .دندیو آقاجان هر دو خند يپر سرایحرف  از

 .زنهیحرف نم ينطوریآدم پشت سر مادرش ا -آقاجان

 .من از نسل حوام پس مورد نداره. آدم دیگ یآقاجون خودتون م-

 :دیاز هال به گوش رس شیصدا. رفت رونیبه نشانه تاسف تکان داد و ب يسر آقاجان

خانم به خواهرت کمک کن تا داداشت  سرایتو هم زود لباس بپوش . خاتون بزنم میسر به مر کیمن برم -

 .میبرسه ناهار بخور
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 .دیکه تعارفش شده بود را سرکش یشربت وانیل سرای

 .چشم-

 .کرد يحواله پر یچشمک

 .میایمخ مامان رو خوردم تا اجازه داد ب. جون يامروز باهات کار دارم پر-

 "ترسه من تو رو از راه بدر کنم؟ یمامان تو نم " دیخواست بگو یم دلش

 ؟يچکارم دار-

 .گم یبعدا بهت م-

 یطول. دیدو اطیزد و به ح یجست "اسرهی یحتم"با گفتن  سرای. زنگ خانه بلند شد يموقع دوباره صدا همان

. ب و عاقل بودآرم و محجو اسریو شلوغ بود  طونیشر و ش سرایهر چه . داخل شد سرایبه همرا  اسریکه  دینکش

جواب  يپر. جلو آمد و سالم کرد آرامشبا  اسری. شده بود میاشتباه تقس شیخواهر و برادر دوقلو يژنها ایگو

 در گوشش نشست سرای يکه صدا. سالم را داد و مشغول اضافه کردن ظرفها شد

 جون؟ يپر يلباس اندازه من دار-

کرد اما از  یم يداشت و کامال از نظر قد با او برابر يبلندقد  سرای. دیانداخت و خند سرایبه قامت  ینگاه يپر

درشت تر و پرتر  شیژن مادر لیبود و او به دل فیالغر و ظر اریبس سرای. مثل درخت و شاخه بودند کلینظر ه

 .آمد یالغر هم به شمار نم یچاق نبود ول. بود

 من اندازه ات بشه؟ يلباسا یکن یفکر م-

 یبیآقاجون فر يلباسم اونو فقط برا ریز دمیتاپ پوش کی. آره فکر کنم اون لباس مردونه ات برام خوب باشه-

 .خوام یم

 :زد سرایبه  یمحکم یپس گردن اسریانداخت و  سرایبه  ینگاه چپ چپ يپر

 .درست حرف بزن دختر-

 .نازك کرد اسری يبرا یپشت چشم سرای

 .چشم مامان بزرگ-

سر و  کی سرای. انگار نه انگار که دوقلو و هم سن و سال بودند. دیخواهر و برادرش چرخ يرو يخندان پر نگاه

 دهیقد کش رید اسریهم مانند  وسفی. فیهنوز مانند پسر بچه ها کوچک و ظر اسریبلندتر بود و  اسریگردن از 
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است حاال  دهیگفتند به پدرش کش یهمه م. دکرده بو ریرا متح لیکه کل فام دیچنان قد کش کبارهیبه  یبود ول

 .بود دهیکش شیهم به عمو اسریانگار 

 ؟يد یجون بهم م يشد پر یچ-

 .تونم بکنم یبرات چکار م نمیبب ایب-

نگاهش . بعد از ناهار بودند يرا داده او را خوابانده و ظرفها را شسته بود و همه مشغول خوردن چا یب یب يغذا

 افتهیآقاجان هم به صرافت در. کنند یاشاره م گریکدیدانست چرا آنها دائم به  ینم. دیچرخ یم سرایو  اسری نیب

داد جمعشان را  حیترج یبداند چه شده، ول بودهرچند کنجکاو . مرتبط است يبه پر شیبود که حضور نوه ها

آقاجان که . حرکت کرد مروزیخواب ن يرا که تمام کرد و به سمت اتاقشان برا شیعلت چا نیبه هم. ترك کند

 .آن دو نشست و منتظر به آنها چشم دوخت يروبرو يبلند شد پر

 !شده؟ یچ دیبگ دیخوا یخب نم-

 .سر خورد نشانیهم نگاه ها ب باز

 !من منتظرما-

 :باالخره لب از لب باز کرد سرایداد و  رونینفسش را پر صدا ب اسری

 ؟يکنکور بد يخوا یجون شما نم يپر-

 سرایو  اسریسوال با  نیارتباط ا دیفهم ینم. تا از بهت خارج شود دیطول کش. چشم دوخت سرای شوکه به يپر

 .ستیچ

 !چطور؟-

 !گهید دیجواب بگ-

 نه-

 .شوکه کرد چه رسد به خواهر و برادرش زیخارج شد، خودش را ن يکه از زبان پر یقاطع نه

 چرا؟ -اسری

 چرا؟ یچ-

 .دیکنکور شرکت کن يتو دیدوست دار یلیگفت خ یم وسفیداداش  ؟يامتحان بد يخوایچرا نم -سرای

 .در هم رفت وسفیاسم  دنیبا شن يپر ياخمها
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گفت به شما و داداش  یخواست م یدلش م.(مرتبط باشه وسفتونیکنم به داداش  یفکر هم نم. مال قبله نیا-

 )اما منصرف شد وسفتانی

 !آخه-سرای

 !آخه یآخه ب-

 گهیبابا م یعنی...وسفی. خونه ما يایب میخوایم... راستش... راستش.دانشگاه يده تا بربا بابا صحبت کر وسفی-

 .یکن یدرسامون کمکمون م يبرا....ما هم خوبه يبرا نیخب ا...اونجا يایب دیدرس خوندن با يبرا

 نیگفتن ا يبرا د؟یایحرفها ب نیزدن ا ينبود تا برا یاز آنها بزرگتر کس".و متعجب به آنها زل زد یعصبان يپر

اما  دیفهم یرا نم وسفیهدف  "چکاره بود؟ انیم نیا وسفیالتماس مادرش را کرده بود؟  سرایحرفها بود که 

که  یحال به هر علت. بود میعظ یوسکاب شیفعل طیدانست که رفتن در خانه پدرش در شرا یرا خوب م نیا

 !باشد

عنوان  چیبه ه....بدم لیمن قصد ندارم ادامه تحص....ردهداداشتون اشتباه کرده که سر خود با پدرتون صحبت ک-

 .خونه شما امیخوام ب یهم نم

 .دندیلب برچ یاز ناراحت سرایو  اسریبر خانه شما و پدرتان آنقدر محکم بود که  دشیتاک

 ..منظورم.. دیببخش - سرای

سالشم . مرد ياون پر دیکه شما رو فرستاده بگ یو به هر کس دیبهتره بر. من حوصله دردسر ندارم سرای نیبب-

بگم هر  دیدر مورد درساتون هم با. اونم به خاطر من ازتون ممنونم نجایا دیزل گرما اومد يتو نکهیاز ا. گرفتند

 .دیتمام حرفاتون رو فراموش کن ماا. ادیازم بر ب یالبته اگر کمک. هستم دیازم بخوا یوقت کمک

 :ستادیشد و ا بلند

 .ارمیب وهیتا براتون م دینیبنش-

اشتباه کرده بودند و هر دو ناراحت به . چشم دوختند شدیخارج م منیسرخورده به قامت او که از نش سرایو  اسری

 ینیریخودش يباز هم پا ایخواست به خانه او برود  یواقعا پدر م ". زدیپر تالطم م يقلب پر. ستندینگر گریکدی

 یاز محبت پدرش برخوردار شود چه خوب م يلحظه ا يتوانست آنجا برود و برا یاگر م "بود؟ انیدر م وسفی

از او  ییبه جدا يلحظه ا يشروع به مالمت خود کرد که چرا برا یب یب تیناگهان با به خاطر آوردن وضع. شد

 .بود دهیشیاند
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. او را پس زده بود يبود که روزگار یپدر دلسوز کس نیا! یب یپدرش بود نه ب شدیپس زدم م دیکس که با آن

در . کرده و آنطور پر عجله به خانه بخت فرستاده بودش یقبل ناجوانمردانه پشتش را خال کسالیهمو بود که 

آغوش گشوده  شیموقع رانده شدن برا وسپر کرده بود  نهیس شیبرا شهی، هم يرنجور اتاق کنار رزنیکه پ یحال

 شیپ یتوانست دو سال قبل، وقت یهر چه که نام داشت و هر آنچه باعثش شده بود م ایلطف پدرش  نیا. بود

 .ندهد مونیخواند، شامل حالش شود تا تن به آن ازدواج نام یم یدانشگاه

 نیبر زم خچالیکنار . گرفت دنیاشکش جوش. گره خورد شتریب شیدر هم فرو رفت و انگشتها شتریب شیاخمها

روزگار  يکه همه را به تکاپو انداخته بود تا به نحو يروزگار. ستیگر زشیترحم انگنشست و به خود و روزگار 

گاه آن  چیکاش ه يبود که ا شنهادیپ نیپنهان شده پشت ا تیدانست ن یکه نم يزیتنها چ. رفته را جبران کنند

 !دیفهم یرا نم

 يحال پر دیترس یم. ترس برش داشت یکم د،یرا که د يپر دهیچیپا در آشپزخانه نهاد و قامت در هم پ سرای

رفته بودند کابوس  يکه به مالقات پر يهنوز روز. دیکش یخودش را م يکه موها ییمثل همان روزها. بد شود

ترسناك جلوه  اریبس شیکه فاقد مو بود برا يزده اش و سر خیو نگاه مات و  يپر شانیوضع پر. بود شیشبها

تالش کرده بود تا به آنها  ادیز وسفی. ترساند یشده باز هم او را م جسم در هم مچاله نیحاال ا. کرده بود

با  ییبوده بلکه در اثر شوك روبرو يماریدرمان شده و تمام آن رفتار نه در اثر جنون و ب يبقبوالند که پر

مجدد با  داریاز د دهیترس يِندارد و چه سخت او یمشکل گریاو د نکیبوده است و ا شیتلخ زندگ قتیحق

 :دیآب دهانش را با صدا فرو داد و با لکنت پرس. هرش را، آرام کرده بودخوا

 جون؟ يپر یخوب-

را به  تشیتا موقع دیطول کش یکم. نشست سرایدوخت و باز ترس بر جان  سرایحسش را به  یب يچشمها يپر

 "!ببرد وهیم شانیبچه ها چشم انتظار او بودند تا برا ".آورد ادی

 .ارمیم وهیبرو االن م-

 :واکنش نشان داد عیو سر دیترس يزده پر خیباز هم از نگاه  سرای

 .میزود برگرد دیبا....شهیم یمامان شاک یعنی...میریم گهید...نه -

شود، چون  ایجو يرا از پر جهیتا خودش نت دیایبردن آنها ب يقرار بود عصرهنگام پدرشان برا. گفت یم دروغ

 .انداخت و بلند شد سرایبه  ینگاه يپر. ه اش ببردهمان شب به خان ز،یرا ن يقصد داشت پر

 .دیخونه تا گرما زده نش دیفقط زود بر...دیهرطور راحت-
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زودتر  دیبا"فقط گفت  اسریو در برابر تعجب  دیدو منیتکان داد و به سمت نش يسر عیاز خدا خواسته سر سرای

 ".میبر

ذهنش پر از ابهام بود و قلبش پر از . بدرقه آنها نکرد يبرا یحرکت چیه یآنها بود ول عیشاهد رفتن سر يپر

 "از من؟ از خواهرش؟ ؟یبود؟ از چه کس دهیترس سرای " دیشیاند یلخت. یناگفتن يو سرشار از دردها يدلخور

از نوازش  یبینص ایبود آ وسفیاو  يااگر به ج" دیشیو باز اند "!خواهر "لب تکرار کرد ریزد و ز يپوزخند

 "نه؟ ایداشت  سرایخوهرانه 

 يکرد باز هم حس موذ یحس م. شد وارینشست و نگاهش مات د منیهدف در نش یها، ب سهیاز مقا خسته

 .ابدی یبر روحش سلطه م أسیو  یسرخوردگ

. هوا بخورد یبرده بود تا کم اطیرا به ح یب یاو ب. داد یباغچه را آب م يغروب بود و آقاجانش گلها کینزد

 يبو. پهن کرده بود يراندازیو ز دهیرا آب پاش اطیح. بود دهیچ يکرده و در ظرف بلور سرخ را قاچ يهندوانه 

 .بود یتابستان زیانگ دلعصر  کیآماده لذت بردن از  زیخوش نم خاك بلند شده بود و همه چ

وانه را قاچ هند نیهنوز اول. بشقابها گذاشت و تعارف کرد يهندوانه را تو يقاچ ها. که به آنها ملحق شد آقاجان

 .گفت و برخواست یاله ایقاجان ◌ٔ آ. زنگ خانه بلند شد ينخورده بودند که صدا

 ه؟یک-

بعد در خانه گشوده شد و قامت حسام در چهار چوب در ظاهر  ینامفهوم به گوششان نشست و کم ییصدا

 .دیگرد

 آقاجون سالم

 کجاند؟ گانهیپس بچه ها و  ؟ياز ما کرد يادیچه عجب بابا . سالم پسرم-

 .نجایا ادیزهرا م یهم فردا با آبج گانهی دیدیکه بچه ها رو د روزید! همه خوبند-

 .يدیپسرم که مادر زن دوستت داره و سر خوردن رس ایب-

حسام سر بلند کرد و نگاهش در چشمان . حرکت کردند راندازیهر دو به سمت ز. خنده حسام بلند شد يصدا

 :مادرش افتاد

 الحمداهللا دیبهتر نمیب یجون م زیسالم عز-

 يبار به پر نیجابه جا شد و ا یحسام کم. شکر یعنیتکان داد و سر به آسمان گرفت که  دییبه تا يسر یب یب

دکترش افتاده بود و  ادیبه  یرا ترك کند، ول اطیداشت که قبل از روبرو شدن با پدرش ح میتصم يپر. ستینگر
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درد او نبود و از  يفرار دوا. شدیروبرو م داد یکه آزارش م ییزهایبا چ دیچرا که به گفته او با. منصرف شده بود

که او را از  یشوک. پدرش بود داریشوك حاصل از د ونیرا مد یآن گذشته طبق گفته دکترش بازگشتش به زندگ

 :از حنجره اش خارج شد یآرام يصدا. بود دهیکش رونیرکود ب يایدن

 .سالم-

 ؟یخوب. سالم دخترم-

 .شکر-

تعارفات معمول . يپر يپدر و مادرش و روبرو نیدرست ب. نشست راندازیز يجابه جا شد و کامال رو یکم امحس

 :و خنک خورده شده بودند که حسام پدرش را مخاطب قرار داد نیریش يرد و بدل شده و هنوانه ها

 .سالم رو از سرتون کم کنم نیآقاجون اومدم زحمت چند-

 :دیرا در هم کش شیاخمها آقاجان

اوالدشون  يپدر و مادر هر کار بکنند برا یول یزنیحرف م یدونم از چ یهر چند نم ؟یزحمت؟ چه زحمت-

 .رحمته. است فهیوظ. ستیزحمت ن

 .و هم حسام دیفهم يآقاجان را هم پر هیکنا

که حسابش  وسفی. رو با خودم ببرم خونه خودم يخوام پر یم. اتفاقا اومدم در مورد همون رحمت حرف بزنم-

اما خب دور از ما هم  مینبود یهر چند ما راض. شیرفته خونه پدر دیدون یرو از ما جدا کرده و همونطور که م

 .به خونه من ادیب يوقتشه پر گهیحاال د. ستین

را جمع  لشیکرد و قاطعانه از او خواست تا وسا يبلند شود حسام رو به پر یاعتراض کس ياز آنکه صدا قبل

 :به آقاجانش نگاه کرد فیکسب تکل يدر هم شد و برا شتریب يپر يااخمه. کند

 .من با پدرت کار دارم. داخل باباجان دیبر تیب یبا ب-

 .جمع کن لتمیداخل وسا دیرفت-

 یکه نگاه ب دیفهم یم یرا به خوب نیا. نشاند و از آنها دور شد یصندل يرا رو یب یتوجه به پدرش ب یب يپر

 .است تابیاش ب یب

مونم تا خودتون  یم نجایاونقدر ا. تونه مجبورم کنه ینم چکسیه. دمیقول بهت م. یب یب رمیجا نم چیمن ه-

 .دیازم خسته بش

 .دیرا بوس شیشانیو پ دیخند يکه در هم رفت پر یب یب ياخمها
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 .دیو حرفم بزن دیکن یباهامون آشت شهینم. قربون اخم و تخمتون-

 .دیبا درد آه کش يپر. از صورتش یمیفلج بودن ن لیتمسخر بلکه به دل ينه از رو. زد یلبخند کج یب یب

 یبفهمم چ دیبا. یب یب رنیگ یم میاما دارند در مورد من تصم. رو  ستادنیفال گوش ا دیدونم دوست ندار یم-

 .هیبه چ

 يصدا. به سمت در حرکت کرد شینوك انگشتان پا يو رو دیرا دوباره بوس شیب یب یشانیرا گفت و پ نیا يپر

 .کردند یهر دو آرام بحث م. دیرس یبه گوش م یآقاجان و پدرش به خوب

 .بهانه است یگ یکه م یینهایا. حسام منو خر فرض نکن نیبب-

هم مادرش  دیشا. شیبره خونه پدر شیقراره بعد از سرباز وسفی. گم یدروغ نم. پدر من هیحرفا چ نیا-

 !دیشیشما نم! قانع شده گانهی. خونه من يتو ادیحاال نوبت دختر منه ب. کرد و زن گرفت شیراض

 .شده یمیقد. شتهیچند سال پ يبهونه  وسفیبود و نبود . است گهید زیفهمم که ته حرفت چ یچون من م-

 کی يتو دینبا شنیآتپنبه و  يو پر وسفی دیگفت یم دیشما نبود نیا ه؟یچه حرف نیال اله اال اهللا آخه پدر من ا-

 .خونه باشن

اما . دیدیم بیپسر بود کمتر آس وسفی. رونیرو از اون خونه بکشم ب يگفتم که پر نیا يبرا یچرا گفتم ول-

 .تو و زنت دلخوره نیاون موقع ب يهنوز که هنوزه از بحثا يپر

 .امشب اومدم دخترمو ببرم خونه ام.  ستین میحرفها حال نیمن ا-

خواست درس  یم. بود  شیآت يدختر اسپند رو نیچرا حاال؟ چرا اون موقع که ا ؟ياومد رید یکن یفکر نم-

 هان؟! ؟يومدیبخونه و هنوز شوهر نکرده بود ن

 ادیدخترم ب شیسال پ 9شدم  یچرا منِ پدر از پاره تنم گذشتم؟ آره؟ چرا راض دیبدون دیخوا یچرا؟ م دیدون یم-

 .حرف نزنم دیخونه پدرم؟د بذار

 ریدق اشتباهاتت بود؟ غ نهیبود که آ نیاز ا ریکرد؟ غ یپشت دخترشو خال هویخوام بدونم چرا پسرم  یبگو منه -

 ؟یآرامش باش يبا زنت تو یخواست یبود که م نیاز ا

من خوشبخت شدم؟  دیآره؟ فکر کرد میکرد دایآرامش پ يمن و زنم بعد از رفتن پر دیکن یشما فکر م! هه-

که اون  یشدن با همسر اول زنت اونم وقت سهیمقا دیدونیم. هم آروم نشد يبعد از پر گانهی...هان؟ نه پدرجان

 .بابا نهیهنوزم عاشق حس گانهی ؟یچ یعنیمرد برادرت باشه 

 .بترس از خدا. حرفا رو نزن پسر نیا-
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 !حرف حق تلخه؟ هیچ-

 !یرو خواست گانهیخودت . یخودت خواست-

ناموس برادرم رو جمع  دیکه گفت دیشما نبود! کردم؟ یرو م میا دخترم زندگمن که داشتم ب! من؟! من خواستم؟-

اون  دیشما نبود! به؟یدست غر ریز افتهیخوشگله و خواستگار داره نذارم پسر برادرم ب گانهی دیکنم؟ شما نگفت

 ش شدم؟یِمن پاپِ دیگفت گانهیو به دروغ به  دیدیکش شیرو پ یمیعشق قد

 !گلوتون نبود؟ ریچاقو که ز. دی؟ هر دوتون عاقل و بالغ بود یکه چ-

 .بابا میما هر دو مجبور شد. جون از صدتا چاقو بدتر بود زینگاه شما و توقعات عز! بود آقاجون بود؟-

 .اومدن معلومه ایبعد به دن کسالیکه  ییاز بچه ها نیآره ا-

تا حاال دو دو تا ! نشون از عشقه؟ يه هر بچه اگفت یک! کبکه و برف تیشما شده حکا تینه آقاجون حکا-

 !با وضع حملش چند ماهه؟ گانهیفاصله عقد  دینیبب دیچهارتا کرد

 !کن ایال اله اال اهللا بس کن پسر ح-

که خودتون  شهینم دینگ. بار برداشت ییهمون شب زفاف کذا گانهیاز بخت خوش ما . بگم دیبذار گهینه د-

 !؟یچ یعنی دیفهم یم مینداشت ينم بعد از اون شبتا مدتها با هم کارمن و ز. شهیم دیدون یخوب م

کرد پدرش بعد از او خوشبخت بوده  یچرا فکر م. نشست شیزانو يکنده ها يخم شد و کنار در، رو شیپاها

 :لرزان آقاجانش بر گوشش نشست يصدا د؟ید یپدرش م یاست؟ چرا خودش را مزاحم خوشبخت

 ؟يداره به پر یچه ربط نایا. حسام؟ شرم کن از گفتنش هیحرفا چ نیا-

که  هیتیواقع نیا م؟یآورد یزن و شوهرا رو در م يمن و مثال زنمفقط ادا نکهیبکنم؟ از ا ینه آقاجون شرم از چ-

خدا لعنت  يا. مصلحت رو نیخدا لعنت کنه ا يا! مصلحت ياونم برا دیو چشماتون رو بست دیدونست یشما م

گم نه؟مگه ازدواج  یم یچ دیدونیم خوبندونه شما  یهر ک. من رو به تاراج برد یم رو که زندگکنه حرف مرد

 ال اله اال اهللا...فقط 

 ..يبگو پر. بس کن حسام-

 شیپ نجایا ادیشدم ب یچرا راض دیدونیم. مصلحت ها و حرفها ازم دور کرد نیرو هم، هم يدختر من پر ؟يپر-

 یادتیس دیحاج حم کیبود که خودم نشم  نیا يفقط برا! نه؟. کردنش یراض ایداشتن عشق زنم  يشما؟ نه برا

 .گهید

 مثل من؟ ینش! من؟-
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. دمیمن ترس. دیچرخ یدورش م ادیاز همون اولم ز وسفی. خونه بودند کی يبا هم تو يو پر وسفی. بله شما-

ردم دخترم رو بکشم به خاك پر کردن دهن م يشما و برا يپا ياز قضاوت خودم که مبادا پا بذارم جا دمیترس

 .اهیس

 ؟یگ یم یفهمم چ ینم-

 نیاونم فقط به ا. ازدواج کنم يبا مادر پر دیکه چطور مجبورم کرد ادمهیرفته اما من هنوزم  ادتونی دیحق دار-

و شما  دندمیو چهارتا حرف مفت زن د رونیاومدم ب هیشعبان، از اتاق راض مهیجشن ن یشلوغ يخاطر که تو

گفتم براش نامه آورده  یهر چ. دیزددهن من و حرف از آبرو  يتو دیدهن مردم، زد يزدن تو يپدرم، به جا

 !دیخودتون رو از شر من و اون با هم راحت کن دیخواست یم دیشا. دیشما گوش نداد. خبر برادرشو آوردم. بودم

 .درست حرف بزن پسر-

 دیبدون نویمن، اما ا يحاال یکه سگش شرف داشت به زندگ مونیدگندارم به زن يکار. حرف حق تلخه آقاجون-

. کنم تیو قصاص قبل از جنا رونیاومد ب ياز اتاق پر وسفی نمیخونم و بب يتو امیکه ب ياز روز دمیکه من ترس

 !رگ منه ينباشه خون شما تو یآخه هر چ

 !!حسام-

. کرد  یدرکشان نم یکرد، ول یاز اتاق حس م رونیدو مرد ب يرا در صدا یبغض کرده بود غم و ناراحت يپر

 یپدرش م يصدا. کردند یگرفته شده بود و هر دو سرِ ماجرا خود را تبرعه م يو پوچ به باز چیه يبرا شیزندگ

 !کرد؟ یم هیگر ایگو. دیلرز

 دیداشتبه من و انتظار  يداد یبره دانشگاه و پاسش م دینبود یشما راض. خونه من ادیدرسش نخواستم ب يبرا-

 رتمیغ! خواد یخاطرش رو م دیدونست یکه م ياونم پسر. که پسر عذب داشت يخونه ا يمن دخترم رو ببرم تو

باباشه و  يکه به مرد وسفیدادم به  یمرو  ياحد و واحد که پر يبود به خدا یراض گانهیاگه . هنوز نمرده بود

رو  فشیخودش هم هنوز تکل. بود یمادرش ناراض. نداشت يزیجز درد چ نایاما، ازدواج ا. کندم یرو م هیقال قض

 .تونستم دخترم رو بسپارم دستش ینم. معلوم نکرده بود یزندگ يتو

خونواده وصله ما  نیچقدر بهت گفتم ا ؟یدست ک يدخترت رو سپرد وسف،یعوض . حسام یکن یمغلطه م-

 !بازار حرف هست؟ يچقدر گفتم پشت سر پسر بزرگش تو ست؟ین

. ستین وسفیعاشق  يپر دمید...دختر دست گلم رو دادم دست باد  یگ یراست م...آقاجون  یگ یراست م-

بخدا که . گفتم بذار حداقل دخترم به عشقش برسه. جلو ادیب میخواست مستق یکه داشت نم یطیبا شرا وسفمی
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 دمیدو دو تا کردم، د. بزنه شوشرمش شده حرف... گانهی...گفتم اونم مثل من و . عاشق پسره شده يفکر کردم پر

 ینم یعل يدونستم، به وال ینم. کار داره. داره یپسره خونه و زندگ شونه،یحال غمبریخدا پ. ستندین يخانواده بد

 .ذاشتمیدوششون نم يبه کفش دارن وگرنه جنازه دخترمم رو یگیدونستم ر

رفته به خاطر چهار تا حرف مفت  ادتونی. دیفقط منو محکوم نکن. دینره خودتونم مقصر بود ادتونیآقاجون  اما

فهمم آمد به سرم هر آنچه  یحاال م ادتونه؟؟ی! دینزده که بار من نکرد يو چه حرفها دیزن چطور جوش آورد

نامزدند . براشون حرف درآورند دیگفت. رمدخت یزد به زندگ شیخبر آت یآخرش حرف چهارتا از خدا ب. دمیترس یم

منِ احمقم دل به دل شما دادم و گفتم بذارم دخترم زودتر . انیو م رنیت با هم مو دارن راح ستندیمحرم ن یول

 .از دورش جمع بشه ثیبذار حرف و حد. رهیسرو سامون بگ

 دیگفت ادتونهی! د؟یو نذاشت رمیخوام طالق دخترم رو بگ یاومدم دم حجره و زار زدم م ادتونهیآقاجون؟  ادتونهی

دست  دم،ید ياز حرصم همون روز که پسره رو با پر دیدونیم! پسره ثبات نداره؟ دمیفهم یم دیقبل از عقد با

 یزندگ اریآخه منِ مثال پدر اخت! رو سر پاره تنم در آوردم؟ میحرص ناتوان دیدون یدخترم بلند کردم؟ م يرو

 .کرده بودند و من لولو سر خرمن بودم يدخترمو از پدربزرگش خواستگار. دخترمو نداشتم

 یوقت دم،یکش یم یچ دیدون یچند شب، بعد از عملش تا صبح، چشم دوختم به پنجره خونه اشون؟ م دیدون یم

به خدا ! دمش؟یاون شب با اون حال د یشدم وقت یچه حال دیدون یخونه خودش حبسه؟ م يدخترم تو دمیشن

 .دیدون یکه نم

 ادمیهنوز . کار دخترم دخالت نکنم يداد که تو ادمیآخه بابام . نشستم و فقط نگاه کردم رتیغ یبازم منِ ب اما

بعد از دو روز، خودتون روانه . با تن داغون و کتک خورده اومد قهر شینرفته که خواهرم سه ماه بعد از عروس

اما . رو سرنوشتش ادیمهر طالق ن یمنم گذاشتم پاره تنم زجر بکشه ول. منم بچه شمام. دشیخونه خودش کرد

رفتند سر وقتش و  ییدوتا. اونا از من و شما مردتر بودند  ورد،یسامان تاب ن رتید، غقبول نکر وسفی رتیغ

دختر من جبهه گرفته؟ چون پسرش اون موقع  يچرا زهرا برا دیدیتا حاال از خودتون پرس. حالش رو جا آوردند

 ییدل پسرش هواترسه  یحاال م. بود دهیشوهر دختر من شاخ و شونه کش يبرا بود،شوهرش  ریکه دختر من اس

 !با هم. میرو بدبخت کرد يآره آقاجون ما با هم پر وه؟یزن ب کی ياونم برا. بشه 

به خانه  یرا که بهنام با سر و بدن زخم ییآمد، آن روز کذا یم ادشی. بود نییفشارش پا. رفتیم چیگ سرش

آن روز بهنام . ماه قبل از مرگش کی یعنیکه به خارك رفت،  يدرست دو هفته قبل از مرتبه آخر. آمده بود

زده بود و کتک  یلیبار به او س نیمچند يبرا. خانه را شکسته بود لیاو گفته بود و تمام وسا انتیدائم از خ
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حاال بعد از ! کرد؟ یآزار خودش روحش را آرام نم گریانگار د. رفته بود یلیس کیبار فراتر از  نیاول يبرا شیها

! ناگهان بهنام عزم کرده بود او را باخودش به خارك ببرد؟ نکهیعلت ا. دیفهم یا را مماه علت آن رفتاره نیچند

 :پر درد و مصمم پدرش بر گوشش نشست يباز هم صدا

چقدر  دیدون یم ش؟یبرگشت به زندگ ينفرت دخترت ازت محرك شده برا یچقدر سخته که بفهم دیدون یم-

 یم. خوام ببرمش خونه خودم یم. سهمم از دخترم بشه نفرت خوام ینم گهیسخته مالقات دورادور پاره تنت؟ د

 .خوام محبتاش رو هم بچشم

کالم آخر پدرش چون  یول ست،یمتنفر ن دیدوست داشت به پدرش بگو. آغوش پدرش را کرده بود يهوا دلش

 :پتک بر سرش آوار شد

خوام از ترس خاله زنکا که خواهر خودم هم جزوشونه،  یم. ستین وسفیحرفم فقط . آقاجون یگیراست م-

شش دنگ . مشکالتش رو به دوش بکشم ییخوام خودم تنها یم گهید. نظر خودم ریز. ببرمش خونه خودم

 ینم گهید. نباشه ثشیحرف و حد بهیو غر لیفام يتو. نزنند یام حرف وهیحواسم جمع باشه که پشت سر دختر ب

اما آقاجون . کنه، بذارم درس بخونه یتو خونه نگهش دارم دق م گهیم وسفی. دخترم يخوام بازم دلم بلرزه برا

نبود، حاضر بودم بمونه کنج خونه تا موهاشم رنگ دوندوناش  نیو خاك حس وسفیبخدا اگه بحث قسم جون 

 .دانشگاه نره طیشرا نیبشه و با ا دیسف

 یاز شدت فشار عصب. خودش بود  يایر دناما او غرق د دیرسیآقاجان و پدرش کماکان به گوشش م يصدا

به زحمت در را باز کرد و تن و روح خسته اش . سوخت یم شیبدنش خشک شده بود و دستانش از فشار ناخنها

 :دیرسکردند  ینگاهش م رانیناله مانندش بر گوش دو مرد، که ح يصدا. دیکش رونیرا به ب

خونه ...مونم یخونه م نیمن تا آخر عمرم کنج هم....ستین ازیبه قسم ن....امیو با شما ن رمیمنم حاضرم بم-

 یهر ک....ازش نترسن...مرده....يپر دیبگ....هیبه عمه و بق....تا موهام بشه رنگ دندونام....یب یب شیپ...آقاجونم

 ..یب یرنگ منم نم گهیبخدا که د....اتاق يتو رمیم ادیب

را به  یفراموش يایتوان مقابله نداشت و باز هم دن گرید شیروح زخم. افتاد نیزم يپاره شد و رو کالمش

. بود انشیهمه حواسش به مکالمه اطراف یرا بسته بود ول شیچشمها. داد حیترج یواقع يایتلخ دن تیواقع

 .ندیرا بب ایدوست نداشت باز هم چهره زشت دن

 .ادتیجناب س دیکرد یبد قول نمیب یم-

 .دهیداره حرفامون رو گوش م دمیخدا شاهده نفهم. نه دکتر جان-
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اون بنده خدا تمام و کمال از . زنم یمن با پدرش مفصل حرف م. غلطه يادیکار شما بن. یحاج ههیتوج نایا-

بهتون . یانتظار داشتم حاج شتریمن از شما ب. شونیشما نه ا شیپ ادیقرار بود ب يدونه چون پر ینم يپر يماریب

 !هیچ حیراه صح یه به زندگبرگرد يپر دیخوا یگفته بودم اگه م

 نیدونم ا ینم. آدمم رمردم،یبخدا منِ پ. کنند یو زمون دارند منو محکوم م نیروزا زم نیا. بگم دکتر یواالچ-

 .کرده دایدختر پ نیکه ا هیچه سرنوشت

من . کنند یو اشتباهات خودشون درست م ماتیآدما رو تصم ریسرنوشت و تقد. سر خونه اول دیباز که رفت-

عالقه به  نقدریدونم چرا شما ا ینم. همون خدا راه رو داده، چاه رو هم داده ،یول یحاج ستمیمنکر اراده خدا ن

 دیذاریاسمشم م. دیدیم لمیوضع تحو نیدادم اون وقت شما با ا لتونیدختر رو سرپا تحو نیمن ا. دیچاه دار

 یو اونو م شدمیعاقالنه اتون باخبر نم مینم از تصمکرد م ینه پدر جان، البد اگه دخترتون غش نم. ریتقد

 .خونه پدرش دیفرستاد

 .بگم دکتر حرف حساب جواب نداره یچ-

. استراحت فکر. مگه من نگفتم فعال سکوت. دیشیشکر داره نه شما و نه پدرش منکر شاهکاراتون نم يبازم جا-

 یم. بشه یعصب يبشه که فکر کنه ترد شده نه اونقدر شلوغ که دوباره منجر به واکنشها ینگفتم نه دورش خال

اسمشم رنگش  دنیبا شن یشه و حتیبدنش منقبض م دنشیکه هنوز از د يخونه پدر دش؟یکجا بفرست دیخواست

 د؟یرفت نظر خودشم بپرس ادتونیپره؟  یم

 يکه گرفتم برا يبجز جبهه ا! بهش زور گفتم یاصال من ک. فرستادمش بره یمن به زور نم. نه خدا شاهده-

 .اون موقعم مصلحتش رو خواستم یخدا شاهده دکتر، حت. بهش سخت گرفتم یدرس خوندنش، ک

 هیقض نیا یبررس ينه؟ به هر حال االن جا دیداد یمعذورات قرارش م يتو دیشا یول ،یحق با شماست حاج-

 .زنمیوقتش و به جاش باهاتون حرف مان شاهللا به .  ستین

 .دهد یرا گوش م شانیداند، حرفها یکرد دکتر م یحس م یدانست چرا ول ینم

خودش  دیبهش فرصت بد دیبا زیقبل از هر چ ،یول ادیکنار ب طشیبا شرا رهیبگ ادی دیبا يدرسته که پر -دکتر

 .تا من با خودش صحبت کنم رونیب دیحاال هم بر. رو بشناسه

 .ممنون دکتر-

 .مطمئن شد که تنها شده اند يبسته شدن در اتاق که آمد پر يصدا

 ؟یچشمات رو باز کن يخوا یهنوزم نم-
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-.... 

که  ادتهیسراغ من؟  يکه دوباره اومد ینوشت فاتویتکل. پشتکار نیداره ا نیآفر. يلجبازتر شد نمیبینه خوبه م-

فکر  چ،یآقاجونت ه. نازت رو بکشه یدوباره کس یط دوست داشتانگار فق. نمتیخوام بب ینم شونیسیگفتم تا ننو

 ؟يشد مارستانیب یکه دوباره راه يمادربزرگت رو نکرد

 :چشمانش را گشود ناخودآگاه

 شده؟ یچ یب یب -

 يایب یافق یگرفت میکه تصم يفکر کردم البد دوباره از کار برکنارش کرد! کنه یخوبه حداقل زبونت کار م-

 .بفهمه يزینذاشتن چ. خوبه تیب یب. مارستانیب

 حتیحوصله دعوا و نص. دکتر را از سر باز کند ستیخواست با گفتن حالش خوب ن. در هم رفت شیاخمها

 .نداشت

هم  یساعت کیدونم  یم. نرماله متمیعال. يسه ساعته بهوش اومد. خانم يپر یفکرشم نکن منو گول بزن-

 .يشد ضمیمستف گرونید يااز حرف يکه دار ییبایو به عادت ز يدیخواب

 !خواستم گوش بدم یمن نم-

 :را باال انداخت شیابروها دکتر

عادت ناپسند روشن  نیرو با ا فمیتکل دیاول از همه انگار با.  دمیحرف عمرم رو شن نیتر بیعج ؟یخواست ینم-

گوش  یواشکیرو  یزنیم يگریکه به د ییحرفا یکس يدوست دار. خوب گوش بده و جوابم رو کامل بده. کنم

 نه؟یبب بیآس ایممکنه ناراحت بشه  دنشیطرفت با شن یبده ؟ بخصوص که بدون

 نه...خب-

 ؟ینه چ-

 .گوش بده یرو کس میخصوص ينه دوست ندارم حرفا-

 ؟ياون وقت شما چکار کرد-

خوبشون رو  تیحداقل ن ينطوریا. اون حرفا مربوط به من بود. دمیفهم ینم یچیدادم ه یاگه گوش نم-

 .دمیفهم

و رو  ریآدما رو ز یراز، زندگ کیو باز شدن  شهیمگو به ضرر آدم تموم م ياسرارها دنیوقتا شن یلیخ یدون یم-

عمل  کی نیبب. حرفت عذر بدتر از گناهه نیا. میآدمها رو بفهم تین میکه بخوا مییاصال مگه ما خدا. کنه یم
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. خورده و پاش شکسته نیزم يکرد دکه بهشون وار یداشته؛ پدرت به لطف استرس ییامدهایجات چه پ یب

 تشیبا اون وضع تیب یب. چون فشارش باال رفته بود و حالش تازه خوب شده دیپدربزرگت کارش به سرم کش

 یخصوص يصحبتها دنیو شن ستادنیفال گوش ا يخانم اگر به جا يپر نیبب. خونه پدرت شده یدوباره راه

 .نبود نیخودت هم ا تیوضع ،يشد یکراتشون ممذا جهیپدر و پدربزرگت منتظر نت

 .کردن برم خونه بابام یاون موقع مجبورم م-

 یمنتظر بمون یتونست یم. يکار رو بکنند؟ تو فقط مسئله رو بغرنج کرد نیتونند ا یاالن نم یکن یفکر م-

تا حاال بهت زور گفته  یکس دمیمن ند. یکن انیب لینظرشون مخالفتت رو با دل دنیصدات کنند و بعد با شن

 .يدیآقاجونت رو هم شن يفکر کنم حرفا. ازدواجت هم انتخاب خودت رو قبول کردند يتو یحت! باشه؟

 .دمیمن ترس-

 ؟یاز چ-

تن بدم به خواسته  دیدونم بازم با یم. بافتند اهیبخت منو س میگل. هیاریمن همش بدب یاصال زندگ. دونم ینم-

مردم وادارم . به حرفش گوش بدم کنهیمجبورم م یزندگ یکنه ول یجبورم نمگه م یآقاجون راست م. هاشون

 .کنند تابعشون باشم یم

که من به بخت  یدون یم ؟یمن رو چ يحرفا يدیآقاجونت رو شن يحرفا. بهت مدال داد دیواقعا با گهیخوبه د-

نه حاال نه . حرفا بشنوم نیخوام از ا ینم گهید. رو به آدماش داده اریکه خدا اخت ینه تا وقت. ستمیو اقبال معتقد ن

بود که در  نیقرار ما ا. يدیو ضعف نشون م یکن یکه غش م نمیبب گهیخوام د یدر ضمن نم. گهیوقت د چیه

. یکن ادداشتیکنه رو کنارش  یم تتیو اونچه اذ یسیافکارت رو بنو. یگام اول خودت با خودت رو راست باش

). 7(یقرار شد فکرت رو از احساست جدا کن. که افتاده ینه فکرته نه اتفاقک یم تتیکه اذ يزیکه گفتم چ ادتهی

 ادته؟ی

 !بله-

 ؟يرو انجام داد فتیخب تکال-

-..... 

 ینم يروانکاو چیه يمشکل دار یو قبول نکن يخانم تا خودت نخوا يپر نیبب. ينه معلومه که انجام نداد-

تا با کمک خودت  يبعد به من اجازه بد. يدار ازیکه به کمک ن یباور کن دیاول از همه با. تونه کمکت کنه
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 بتیتونه تخر یکس نم چیاون وقته که ه. بدم و آشنات کنم یکنم و تو رو با خودت آشت لیرو تحل تتیشخص

 .کنه

 ؟يوضع افتاد نیا يداشت که تو یحاال به من بگو خونه پدرت رفتن، چ-

 !وسفی...و....از پدرم و ...هااز بچه ....گانهیاز ...ترسم یخب م...من-

 .شهیباعث ترست م يچه فکر. نگفتم احساست رو بگو-

 !کنم یعروس وسفیاگه مجبورم کنند با .....اگه حبسم کنه....اگه پدرم بازم طردم کنه...خب....دونم ینم-

 .باشه دهیدانست دکتر شن یم دیحرف آخرش را آرام گفت که بع آنقدر

 ؟يردقضاوت ک شیشاپیپ یدون یم-

 .تونه رخ بده یم-

دونم  یم دیبع. يبهش مهلت بد دیکه با نهیبگم نظر من ا دیدر مورد طرد کردن پدرت، با. تونه هم رخ نده یم-

 یاتفاق تکرار هم بشه، قراره که تو اونقدر محکم بش نیاگه ا گهیاز طرف د. کنه یبخواد پشتت رو خال نباریکه ا

و مطمئنا زبونت هم  یستیک دختر بچه نی گهیخانم و د يپر يزن مستقل شد کیتو . ینیبب یکم بیکه آس

 .شهیمعلوم م ندهیدر آ ندهیآ نکهیا گهیخواست بزنه و حبست بکنه و د یتا هر کس، هر حرف نهینش ینم کاریب

 یعنی! یموقت یخونه پدربزرگت، ول يگرد یشما هم برم. و مشکلت رو حل کردم دمیبار من جور تو رو کش نیا

و  يریبگ دهیناد تیزندگ يپدرت رو تو ریتاث یتون یمطمئنا نم. يکه به پدرتم فرصت جبران بد یآماده بش دیبا

با خودت رو راست باش و بگرد و فکر پشت احساست رو . پس غش و ضعف و ترس و لرز ممنوع. یحذفش کن

 .يبا پدرت مشکل دار نقدریبفهم چرا ا. کن دایپ

اما . يایمن م دنیکه به د هیروز نیبدون اون روز، آخر ،یو حلشون کن یبا مشکالتت روبرو بش يریبگ ادی یوقت

اگر . یکن یدم رو حل م یکه بهت م یفیمدت هم تکال نیا يتو. مطب من يایبار ب کیهر دو هفته  دیفعال با

 !یشیم هیمطمئن باش تنب يانجامشون ند

 .کالم دکتر زد طنتیبه ش يبه زور لبخند يپر

 مثال؟-

 .کنم بفرستت خونه بابات یپدربزرگت رو مجبور م-

 .دکتر در هم رود يکه منجر شد اخمها دیاز فکر آن لرز یکند ول یم یبا آنکه مطمئن بود دکتر شوخ يپر
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بهتره زودتر خوب . مطبم رو از دست دادم خانم يضایشما، من امروز مر یخب فکر کنم به لطف شوك عصب-

 .یدر ضمن قول بده که به خواسته هام عمل کن! یو کم کنات ر هیو فردا سا یبش

 .تر شد قیعم نباریا لبخندش

 .کنم حالم بهتره یممنون دکتر حس م. دمیبهتون قول م-

قولت هم . رمیگیهم ممنون من نباش، پولش رو م ادیز. یمزخرفت رو کنار گذاشت يحالت بهتره چون فکرا-

 !فراموشت نشه

رو  شیدر پ یبیدانست که راه پر فراز و نش یرا آرام کرده بود، م يبا آنکه پر. ارج شدبلند شد و از اتاق خ دکتر

 نیهم يبرا. داشت ازیبه کمک خانواده اش ن دایشد نکاریا يرا سر و سامان ببخشد و برا يدارد تا بتواند افکارپر

وقت آن بود که . منتظرش بودند شدیم یساعت کیکه  رفت يبعد از خروج از اتاق به سراغ پدر و مادرخوانده پر

 .صحبت کند يبا آنها جد

 ------------ 

. آمد یو آزار دهنده، بدش م زیت يچقدر از مهمان عمه اش، با آن نگاه ها. دیکش ییرایبه پذ یآشپزخانه سرک از

 یب شیعمه زهرا یگاه یظاهر نشود، ول گرانیچشم د يجلو ادیکرده بود ز یچند ماه سع نیتمام ا نکهیبا ا

 .روزدرست مثل ام. دیکش یم رونیشد و او را با هزار ترفند ب ینم الشیخ

 زیچانه زن ت. دیرس یبه نظر م يموذ اریبود که بس زیر یمتوسط و چشمان يسبزه رو با قد یعمه اش زن مهمان

که حالش را بد  دیکش یآنچنان کلماتش را م. است یآن بود که اصالتا اصفهان يایبود و لهجه اش، گو دهیو کش

 يتو. مادر دامادم هستند يثمن خانم، دخترخاله  شونیا "کرده بود  یمعرف نگونهیعمه اش او را ا. کرد یم

سر  یب یامروز اومده هم به ب. پرسه یو احوالتو م ادتهیاز اون روز همش به . جون يپر شیدید هیسم یعروس

 ".ندتیبزنه و هم دوباره بب

دو ماه قبل بود و ثمن خانمِ  یعروس. بود افتهی يعمه اش بدش آمده و حس بد حاتیتوض دنیاو چقدر از شن و

. داشت ادیبه  هیسم یرا از عروس شیآن زن و نگاهها!! افتاده بود شیب یبا او و ب ادرید ادیعمه اش تازه به 

که نقطه مقابل  ییکذا یدر آن مهمان. ودب زاریداشت ب یرفتن به عروس يکه برا ياجبار يادآوریچقدر از به 

و  تیبود همه شاد و خوشحال بودند و از صورت عروس و داماد رضا ایخودش بود، بساط ساز و آواز مه یعروس

 .کرد یفوران م يشاد
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هر چند . خورد یبه چشم م يناجور يسرش و روح خسته اش، چون وصله  يرو رهیاو با آن چادر ت تنها

رنگ بر  رهیت يریاز حر يلباسش را به همراه چادر نیتر دهیپوشاو به خواست خودش  ،یمختلط نبود ول یعروس

را در تاالر بزرگ شهر  یروسع! بد فرجام يا ینافرجام و زندگ یعزادار عشق. دلش هنوز عزادار بود. سر داشت

 سنگ تمام گذاشته بودند یکوبیگرفته بودند و هر دو خانواده عروس و داماد در رقص و پا

رقص  يبه دعوت برا ازیکه ن سرای. کنند یتوانستد عرض اندام یم سرایفقط او و  ه،یسم ياقوام مادر انیم از

 یخواهرش هنر به حساب م يبود، برا ینید یاو سمبل ب يکه برا یرقص. داوطلب بود شهینداشت و خودش هم

برود  لیدخترکان دوست و فام انینه دوست داشت که به م. در آن جشن باز هم او حق عرض اندام نداشت!! آمد

. عروس و داماد نشانده شده بود گاهیبه نسبت دور از جا ییاو توسط عمه اش در جا. و نه به او اجازه داده بودند

عمه . بود و دو نشان ریت کیدر واقع . شلوغ نباشد یب یبهانه که اطراف ب نیبه ا. اش یب یآن هم درست کنار ب

 .خواست کشانده بود یکه م ییاهها دور کرده بود و هم او را به جارا از نگ مارشیاش هم مادر ب

 يا ":سوخت  یبا خواهرش م دنیرقص يبرا سرایعمه اش در برابر درخواست  يآوردن حرفها ادیاز به  هنوز

چه خوب حرف او را به  سرایو  "؟یوسط که چ ادیهنوز سال شوهرش نشده، ب يحرفو پر نیعمه نزن ا يوا

و باز  ". امد که بهتر بودینم. دیعزادار رو دعوت گرفت يخب عمه جون اصال چرا پر "سانده بودگوش عمه اش ر

بلکه دو نفر آدم درست و . رونیب ادیالبد مصلحت بوده ب. برو برو دختر دخالت نکن ": عمه اش زیجواب تند و ت

 "نندشیبب یحساب

تا لحظه آخر عمه اش به . شد دایسر و کله ثمن و خانواده اش پ! و دلچسب نیریمکالمه ش نیبعد از ا قایدق و

 ادشیبه فر گانهیآن شب . نگاه ثمن و همراهانش آزرده خاطر شده بود ریکرده و او از ت یآنها خوش خدمت

م فکر کنم غذا براتون کنار گذاشت. خونه دیدبرگر تیب یجان بلند شو با ب يپر ".بود و او را نجات داده بود دهیرس

خاطر  بیو او با ط "دم تاالر منتظرتونه وسفی یشینگاهها راحت م یتو هم از شر بعض. خسته شده یب یب

 .بود رفتهیپذ

بعدش دوست داشت  يآن شب و روزها. از کجا منشا گرفته است گانه،یلطف کم سابقه  نیا دیچند نفهم هر

خودش داستان  يدکتر برا حتیفکر کند و طبق نص گانهیعمه اش و  يکارها یخوب احتمال يفقط به جنبه ها

 يکردن در مورد کارها اوتکردن و قض ییشگویدکتر اعتقاد داشت پ. زیغم انگ يآن هم داستانها.نکند  يپرداز

او . ردیگ یشود آرامش را از انسان م لیاست و اگر به عادت تبد يفکر ياز خطاها ندهیو اتفاقات آ گرانید
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 گریمحرز نشود حدس و گمان ممنوع است و حاال، حضور ثمن در خانه آقاجانش را، د يزیاعتقاد داشت تا چ

 .دیکش رونیب افکارشعمه اش او را از  يصدا. کند هیتوانست توج ینم

 جون؟ يپر يکجا موند-

 .به دنبال اسم او نبسته بود "جان" نقدریا شیمجرد يدر روزها یحت شیزهرا عمه

 .اومدم عمه-

آذر ماه، مناسبت شربت بردن او  لیدانست در اوا ینم. دیکش یقیو نفس عم دیچ ینیدر س شربت را يوانهایل

مقابل ثمن که قرار گرفت آرام . رفت رونیدرنگ کرد و ب یکم. دیچسب یم شتریگرم ب یدنیمسلما نوش ست؟یچ

 .دییبفرما: تعارف زد

 گه هنر خودته درسته؟ یعمه ات م. ماشاال ماشاال. یبه به چه شربت خوش رنگ-

 "!هنر او؟ ایماشاال به شربت و "بود دهیشیاو اند و

 .نوش جان. بله-

 .نمیماهتو بب ياومدم رو. زمیعز نیبش نجایا ایب-

 نایقیبود  دهیرا محکم نچسب ینیاگر س. تشکچه نشست يشد و کنار او رو ریدستش در پنجه ثمن اس ناگهان

 .زن، خودش را جمع کرد دارانهیناراحت از نگاه خر. دزیگند م کلشیمانده به ه یباق وانیل

 زهیو ر فیمر فیظر نیجون که همچ هیبرخالف سم. جون برادرزاده ات، ماشاال درشته) زهرا( يماشاال زر-

 .است

از هر سر که . نیتوه ایبود  فیتعر نیدانست ا ینم. دیاز حرص لب برچ يپر. خند زد ریرا گفت و خودش ز نیا

 یبا او همراه دنیزد و در خند یعمه خودش را به نفهم. دختر عمه اش ایخودش مسخره شده بود  ایگرفت  یم

 :کرد

 .فندیخانواده ما همه ظر يکه عرب بود، وگرنه تو دهیکش امرزشیبه مادر خداب يواال پر-

 یترازو م را شیکه پروار دندیدیمگر گوسفند م. خواست برسد یدور تسلسل به کجا م نیا. تنگ شده بود نفسش

 .کردند

 یالغر مردن يدخترا نیاز ا. پره گوشت رو تن زنش باشه 2دوست داره  نیما، همچ زِیداداش، عز. چه بهتر-

 .یروزا همه شدند الغر مردن نیا هیچ. ادیخوشش نم

 .فرستاده شده بود هیبه سمت سم نیتوه ریدفعه ت نیا نیقیبه . دیابرو در هم کش زیعمه اش ن نباریا
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و تور کنند مثل آقا  فیخوشگل و ظر يهام از خداشونه دخترا یلیخ. داره ثمن خانم يا قهیسل کیهر کس -

 .داماد خودم. خودتون يپارسا

 .خواند و به او فوت کرد يبار ورد نینشان داد و رو کرد به سمت او و ا الیخ یخودش را ب ثمن

 دیبارم عروسمون سف نیا میخوش نداشت میه اما همه سبز ستین. اندیهم به هم م افهیهزار ماشاال از نظر ق-

 جون چند سالته ؟ يپر. و افاده ام نداره سیهمرنگ خودمونه و ف ينطوریا. بشه

 .ستیمطمئن شده بود که قصد زن چ گرید. را فشرد شیحرص دندانها از

 .و پنج سال یس-

 :دیکش ینیه ثمن

 .یگفت یم گهید زیجون شما که چ يزر. ادیخدا مرگم بده اصال بهت نم يوا يا-

 .را فشرد شیاز حرص دندانها زهرا

 .زمیسالشه عز ستیب. گرفته شیبا شما شوخ يدونم واال چرا پر ینم-

 .اوردیکم ن ياما پر. به او رفت يچشم غره ا بعد

 .از چهل داره شتریاما روحم ب سته،یبله سن شناسنامه ام ب-

 :چپ زد یبه کوچه عل ثمن

 .یسال داشته باش یس ادیآخه اصال بهت نم. راستش جاخوردم. جون يپر یعجب بانمک-

 :زد يشخندین يپر. خنده اش بلند شد يدوباره صدا و

 .من با اجازه اتون برم کار دارم-

از بس  دیشینم ریس. دیدست پختشو بخور دیایب دیروز با کیثمن جون . نشده ریآره عمه جون برو تا غذات د-

 .خوشمزه است

 یجون از هر پنجه اش هزار هنر م يمعلومه زر. از دست پختش میبخور ادیز يبه زود شاالیا. ماشاال ماشاال-

 .همه هنر نیماشاال ماشاال به ا. براش مهمه یلیدست پخت خ گم،یداداشم رو م زاهللا،یاتفاقا عز. باره

 .اش است و او جواب آماده را داشت دانست چه در فکر او و عمه یم. تا مهمالت آن زن را بشنود ستادینا گرید

که به بدرقه آنها رفت زهرا در گوشش  یفقط موقع. که ثمن به همراه عمه اش از آنجا خارج شد دینکش یطول

مرغ اقبال  نیا دیکه فهم دینکش یو طول "شونه هات نشسته يمرغ اقبال رو. يپر يشانس آورد "گفت 

 ندارداو طاقت حمل آن را  فینح يکه شانه ها ییتخم ها. گذارد یم یبزرگ يتخم ها بیعج
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 یمرام یها و ب یشد و دل او با تمام بدقول یسالگرد فوت بهنام م کینزد. هفته از مالقات با ثمن گذشت کی

 ينوازشها يبرا یدل او حت. گفتند که بکارت روح از جسم باالتر است یراست م. او تنگ بود يبهنام، برا يها

سال بود که از آن محروم  کیبه  کیزدخواست که ن یرا م یدلش آغوش گرم. تنگ شده بودبهنام  گاهیگاه و ب

. شد ینم بشیاز آن نس ینبود و حس خوب یشگیهر چند در مدت کوتاه تاهلش هم آن آغوش هم. شده بود

ست باز خوا یم. و تمام آنچه به آن خو کرده بود لشیوسا. خواست یمحدود خانه اش را م اراتیاخت شتر،یدلش ب

دانست اگر از خانواده اش  ینم. همسر ایبه نام مرد و  یحضور کس یبار ب نیا یول. خانه خودش باشد يهم بانو

 يچرا که آنها هنوز از آوردن نام بهنام خوددار! نه ایکنند  یبخواهد او را بر سر خاك بهنام و بهناز ببرند، قبول م

  .کردند یم

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

به  یدانست چرا باز هم خانواده اش، سع یرو به بهبود بود و نم شیوضع روح ،يرفتن به جلسات روانکاو با

توسط دوست و  گاهیکه گاه و ب يهرچند با خواستگاران مسخره ا. دارند شیگرفتن آن قسمت از زندگ دهیناد

که  یخواستگاران. دیرس ینظر م هبودن او، کامال مسخره ب وهیب قتیگرفتن حق دهیآمد ناد یآشنا به سراغش م

بودند و  وهیب ایزن اولشان اوجاقش کور بود و  ایهم سن آقاجانش بودند و  ای. بودند رادیو ا بیپر از ع کیهر 

آنها  شریو در آخر، ب! به خود او داشتند کینزد یکه خود سن یبه مادر داشتند، آن هم کودکان ازیکودکانشان ن

 .بودند گتراز او بزر یدست کم ده سال

کرد او را وادار کند تا به ازدواج  یم یگفت و سع یم ییتنها ي، عمه اش دائم آنجا بود و از بداز رفتن ثمن بعد

مرده  يسال صبر برا کیاو،  طیدر سن و سال و شرا وهیزن جوان ب کی ياز نظر عمه اش، برا. دوباره فکر کند

انتخاب دوباره  يباشد برا يسرخر ایو  ودهم نداشت تا پاسوزش ش يکه بچه ا ییاو يبخصوص برا. بود ادیز

مشکل  چیه. به خانواده دامادش که همه خوب و سربراه اند زدیم يزیگر شیصحبتها انیعمه اش در م. اش

گفت  یو م زدیهستند و او هر بار خودش را به همان کوچه معروف م یندارند و اهل کار و زندگ یو جسم یروح

 "کنه شببخشدشون و خوشبخت هیخدا به سم "
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 دهیدست کش لش،یدل یخصمانه ب ياز آن رفتارها گانهیبود که  یمدت. جمع بودند شیهمه در خانه پدر شب آن

. رفت یاش به مهمان یب یخاطر به همراه آقاجان و ب تیبا رضا. پدرش قابل تحمل تر شده بود يبود و رفتارها

جلسه مشاوره به مطب  يبود برا رروز بعد قرا گریو از طرف د ستین یدر مهمان وسفیدانست  یبخصوص که م

رفت و بهتر بود شب را در خانه پدرش  یبار پدرش، همراهش م نیا دیمنظور با نیبرود و به ا ینیدکتر حس

 .بماند

هم همراهش  نیمیبار عالوه بر همسرش، سامان و س نیا. شد دایپ زیبودند که سر و کله عمه اش ن دهیرس تازه

همه در همان برخورد اول . خواند یو به قول معروف کبکش خروس م دزیچشمانش از دور برق م. بودند 

 :دیپرسسوال چشمان همه را  گانهیها که تمام شد،  یاحوالپرس. را متوجه شدند شیشاد

 ره؟یان شاهللا که خ ؟یخوشحال یلیخ يزهرا انگار یشده باج یچ-

 .رهیخ یجون حتم گانهی رهیخ-

ارتباط با او  یب يشاد نیکه ا زدیم ادیدر وجودش فر يزیچ. ستندینگر یهمه کنجگاو به زهرا م گرید حاال

 .ستین

 .دیبه سمت پدر و برادرش چرخ زهرا

 .نشده، رو ابرام یچیبخدا که خودم ه. خبر دارم براتون عسل کی-

 ؟یشده آبج یچ-

 .کرد گانهیرو به  زهرا

 .ادمنشونت د هیسم یهمونا که شب عروس ؟يدیخونواده خاله دامادم رو که د-

 :در هم رفت گانهی ياخمها

 خب؟. آره-

 .میبش لیاگه خدا بخواد قراره باهاشون فام یچیه-

 :چرخاند یحیتسب آقاجان

 ؟يکه دوباره دست به کار شد رزا،یانگار از عروس کردن دخترت خوشت اومده م. یبه سالمت-

 .ستیمن ن يمربوط به بچه ها هیقض نیا. رو هضم نکردم یکیهنوز اون . ینه واال حاج-

 .بدن او يو آب سرد را رو ختیدست همه ر يرا رو یحرف آب پاک نیا

 ه؟یمنظورتون چ-
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 :پدرش بود که برگوشش نشست يصدا نیا

خانواده داماد  ،یعروس يتو م؟یعروس کن میکه بخوا میرو دار یک گهید ياز پر ریداداش ما غ گهیمعلومه د-

 .دندیو پسند دندیرو د يپر

خواست بحث  یبود که ازدواجش شده بود قند و عسل؟ دلش نم يادیآنقدر ز. فرو رفت در هم يپر ياخمها

 نیسنگ يجو دند؟ید یم یسالگرد فوت همسرش بود و آنها خواب عروس گریچند روز د. باز شود نیاز ا شتریب

 یب یدستان ب يرا رو سردشدستان  نیهم يبرا. دیرا د یب یبه وضوح لرزش دستان ب يپر. در اتاق برقرار شد

سکوت را  گانهیبار  نیا. زد تا او را آرام کند زیمصلحت آم يلبخند. دینهاد و نگاهش را به سمت خودش کش

 :شکست

 داماد خوشبخت؟ نیهست و چکاره است ا یحاال ک-

 را توهم زده بود؟ گانهی ياو خشم صدا ایبود  یواقع

 .داره يرسمسا. هیمرد خوب يبه چشم برادر. اهللا است زیاسمش عز-

 :در آن خانواده گریمعمول د ریکار غ کیباز . دیصحبت بزرگترها پر انیم سرای

 چند سالشه؟-

 :انداخت سرایبه  ینگاه چپ چپ زهرا

 .اتاقشون يبرن تو سرایو  اسریداداش فکر کنم بهتره  -

 :اخم کرد سرای

 .دمیخب سوال پرس-

 :تشر زد گانهی

 .اتاقتون يتو دیزود بر! سرا؟ی-

 .دیبه گوش رس سرایاَه بلند  يراه افتاد و صدا شیشاپیپ اسری

 زهرا؟ یباج ینگفت-

 رو؟ یچ-

 !جناب خواستگارو؟ نیسن و سال ا-

 .سالشه یس-
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سال به  40 ي،ذهن جمع رفته بود رو يجوانان امروز يبا آن اسم نامانوس برا دندیکش یهمه نفس راحت انگار

 .ه دادن اطالعاتبار زهرا داوطلبانه شروع کرد ب نیا. باال

همه . برادر کیچهار تا خواهر داره . پسرخاله گهیالبته دامادم بهش م. مادر دامادمه يبچه آخر خانواده خاله -

پسر . داره يمسگر يانگار. نقش جهانه دونیدور م يایمادرشون فوت شده و پدرشون از بازار. ازدواج کردند

 .هسمسار شد یکی نیا یول. گرفته و شده مسگر یبزرگش راه خودش رو پ

 است؟ وهیب يپر دونهیچرا تا حاال ازدواج نکرده؟ م-

 .نازك کرد گانهی يبرا یپشت چشم زهرا

 وسفتی يکار رو برا نیخودت ا کنه؟یم يپسرش خواستگار يبرا وهیب کیاز  ادیم یک. زن داداش ایزنیحرفا م-

 ؟یکن یم

 شیب یب ياز گلو یخس خس يدر هم رفت و صداآقاجانش  ياخمها دیبه وضوح د. در قلبش نشست يبد درد

از  يلحظه ا يرا برا زیآن قدر متعجبش کرد که همه چ گانهیاما جواب . را پس زد زشیاشک آماده ر. خارج شد

 :برد ادشی

 .است گهید زیحرف چ. ستین وسفیفعال بحث سر . بخواد و باهاش خوشبخت بشه چرا که نه وسفمیاگه -

 :آشکارا جا خورد زهرا

گند که قبال سرطان داشته و  یخانواده دختره بهش نم ایگو. رهیگ یچهار سال قبل زن م. است وهیپسره ب-

 يکه بچه رو برا رسهیم ییکار به جا شه،یزنش باردار م یکنه و وقت یسرطان عود م یبعد از عروس. خوب شده

 کشهیطول م یلیآقا، خ زیعز ارهچیب. رهیمیو با وجود درمان م ارهیاما زنش دووم نم. کنند یدرمان سقط م

 .دروغگو نگذره يخدا از آدما. کنه دایخودش رو پ

 عمه اش، بهنام و خانواده اش بودند؟ يطعنه ها کانِیبار بود که هدف سرِ پ نیچندم. گرفت قلبش

 د؟یرو بهشون گفت يپر يماریب -

 .کرد یحسام بود که همه را شگفت زده م يصدا نباریا

 یالک. مارستانینبود بره ب ازی؟ واال همون چند ماهم ن یضیچشه؟ کدوم مر يپر! دهیاوا داداش از شما بع-

اداها فقط  نیا. ختهیمملکت ر نیتو ا وهیهمه زن ب نیا. دایتراش یم بیخودتون برا دخترتون ع. دیبزرگش کرد

 .مال خانواده ماست

 :قدم شد شیآقاجان پ نباریا
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 .دیموضوع رو بهشون بگ دیحاال هم با. هرا که اون کارا ادا نبودز یدونیخودت خوب م-

. آقاجون  دیذاریانگ م. شوهر نکرده بمونه يتا آخر عمرتون پر دیخوا یم ه؟یحرفا چ نیا. خاك عالم به سرم-

 .نشه دایواسش پ گهیشل و کورم د يخواستگارا دیخوش دار

راه . بزند یتوانست حرف یکه نم فیح.چنگ انداخت شیدر گلو يبغض بد. در سالن برقرار شد يبد سکوت

 .گرفتند یاش م دهیکه ناد ستینگر یم یرا بسته بودند فقط پر بغض به جمع شیگلو

. کردم قیالحمداهللا تحق. خانواده اشم سرشناسند. هیآقا خوب پسر زیعز. رو آورده يبه خدا داداش، اقبال به پر-

 يبخت اول پر. گمیم يخود پر يجلو. سن و سال دارم هست يز مردابهتر ا. درد و مرض پنهون شده ام ندارن

زن جوون  کی دیخوا یم یتا ک. دست بره زا فهیبخدا ح. اندیب نیبهتره بذار. که منتظر مورد بهتر بشه ستین

 و تنتون بلرزه؟ دیکن میرو تو خونه قا وهیب

 دیدیخدا رو چه د. ادیحالم در م نیان شاهللا بره دانشگاه از ا. لرزه یهم نم یتن کس. بشه میقا ستیقرار ن يپر-

 .شد بشیبخت و افبال بهترم نص دیشا

 :گارد گرفت گانهیزهرا در هم رفت و رو به  يبار اخمها نیا

 یاون وقت تو م. گهینم یچیمهربون تر از مادر؟ باباش ه هیدا يشد. دستم درد نکنه زن داداش! خوبه خوبه-

 .دست که نمک نداره نیدونم؟ بشکنه ا یو من نم هینکنه خبر ؟يدوز یو م يبر

پدرش،  يصدا. آب دهانش را با صدا قورت داد. بود دهیپر يرنگ از رخ پر. دیرسما ساکت شد و کنار کش گانهی

 .شد بر کالم عمه اش یمهر ختام

. به خواست خودشه ادیونه در نماگه از خ يپر. راستش رو گفت. ینگفت گارد گرفت يزیچ گانهی. یآبج هیکاف-

با اجازه آقاجون . اما نه خونه آقاجون. خواستگار هم، قدمشون سر چشم نیدر مورد ا. از خودش بپرس يباور ندار

دو  دیبذار دیالبته با.  افتهیب یذارم اتفاق نامطلوبیبار نم نیا. ما رو هم بشنوند طیشرا دیو با نجایا ارنیم فیتشر

با  یکه خونه اش خورده و به حرمت دوست یبه حرمت همون نون و نمک. بگذره يتا سال شوهر پر گهیهفته د

 .قسمت باشه یتا چ. بحث تموم بشه نیا گهیبهتره د. افتهیاتفاق زودتر ب نیا ستیخواهرش، درست ن

نظر او را  یکس .رفتیبود، اما بدن او رو به انجماد م دهیخواب یب یداشت و لرزش ب تیآقاجانش برق رضا نگاه

مشورت  ینیفردا با دکتر حس دیبا. ردیبپذ يزود نیرا به ا يتوانست مرد ینم. دیلرز یوجودش م. بود دهینپرس

ثمر باشد و اشتباهش را جبران  مثمرخواست  یحاال که پدرش م. کرد یبا پدرش هم صحبت م دیبا. کرد یم

 .دیآن شب چگونه به صبح رس دینفهم یاز شدت ناراحت. دیشن یاو را هم م يحرفها دیکند با
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 .کرد یرا مرتب م شیجلو يمقابلش نشسته بود و کاغذها دکتر

 ؟یهست یخودت راض. یکن کیرو تفک) 8(تیذهن يخطاها یبار خوب تونست نیا. خوبه-

 .کنه یم تمیکمتر اذ ایکنم دن یحس م. بله-

 .یکارت رو قطع کن دیخوبه اما نبا-

 :داد هیو به مبل تکرا گفت  نیا دکتر

 .بشه ينطوریات دوباره ا افهیباعث شده ق یچ نمیکن بب فیحاال تعر-

 .را پس بزند شیکرد اشکها یزد و سع یزورک يلبخند يپر

 ...خب راستش-

-..... 

 .ادیخواد برام خواستگار ب یم-

 !خانواده قصد اصالح شدن نداشتند نیا. دیدکتر باال پر يابروها

 خب؟-

 .گهید نیهم-

 آشفته کرده؟ نطوریخانم رو ا يخواستگار اون قدر وحشتناکه که پر نیا یعنی-

 .دمشیمن اصال ند-

 بده؟ نقدریا يخواستگار ه؟یچ یناراحت يبرا لتیپس دل-

 :به دکتر انداخت ینگاه چپ چپ يپر

 !!دکتر يآقا-

 .ناراحتت کرده دختر جون یتونم بفهمم چ یمن نم يند حیتا کامل توض-

که اومده  ذارهیانگار داره به سرم منت م. دارم يکنه حس بد ینگاهم م یوقت. ادیخوشم نماز خواهرش -

 .سراغم

 .کرد يا یسرفه مصلحت دکتر

 .ادیآخه دکتر من واقعا ازش خوشم نم...خب-

 .غلطه یبکن یدوباره ذهن خوان نکهیا یکرد، ول شهینم شیاحساست توست و کار نیا-
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 .گفت یم نویخب نگاهش هم-

 یکه شما م يزیجان اون چ يپر. خوندن حرف چشمها رو هم اضافه کرد دیخانم، با يپر يبه به، به هنرها-

 .ستین یاما ترجمه اش کار درست. کنه یکه نگاه طرف به شما منتقل م هیاحساس دینیب

 .نسبت به خواهرش ندارم یخب من احساس خوب. دیداد حیرو قبال توض نیبله ا-

 ؟يدیخواهرشه؟ خودش رو که ندتو فقط  لیدل یعنی-

-...... 

 ه؟یچ تیعلت اصل-

 :دیناخودآگاه چک شیآورد اشکها یمقابل دکتر کم م شهیهم. دستپاچه شده بود يپر

 .خوام دوباره ازدواج کنم ینم...من...رو ندارم شیمن آمادگ-

 قراره زورت کنه؟ یمگه کس. يبد رییجمله رو به فعال قصد ازدواج ندارم تغ نیهوم بهتره ا-

 .ترسم بخوان به زور شوهرم بدند یم...ترسم یمن م. نظر منو بپرسند خواستگار دعوت کردند نکهیبدون ا-

 ؟ياعتراض نکرد نمیبب. دهیبع یاز حاج-

 .دینظر منو نپرس یخب کس. نه-

فکر  نیال هممواقع، معمو نیا يکه تو یدون یم. کردند تتیرو حمل بر رضا يکه کرد یسکوت یکن یفکر نم-

 .کنند یرو م

گوشزد کرده بود که دخترشان قادر به ابراز  يبارها به خانواده پر. بود یدکتر ناراض. در اتاق برقرار شد یسکوت

سکوت که . بود دهیاما انگار آب در هاون کوب. کند انیاو را مخاطب قرار دهند تا نظرش را ب دیو با ستینظر ن

 :شد دکتر به حرف آمد یطوالن

 .ستین ریگفتن نظرت د ياالن هم برا-

 .گهیدو هفته د ياونم برا. اما عمه، امروز صبح قرار گذاشته-

 .نداره یبه هم زدن قرار سخت-

 .زاستیچ نیا دیدر ق یلیعمه خ. دخترش بد بشه يممکنه برا. دخترش هستند يها لیاونا فام-

 .يبد ینیریقراره به ما ش یخب پس به سالمت-

 :دکتر جاخورد ياز لحن جد يپر

 ...اون وقت شما. خوام یگم نم یمن م ؟یچ-
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اون وقت، وضع برات . شهیصفر م تیخانواده احتمال برخورد جد نیبا اومدن ا يایاالن کوتاه ب یمسلما وقت-

 ه؟یپس االن مشکلت چ یگفت یخواستگارات م يکه قبال نظرت رو قاطع برا یبرام گفت. شهیسخت تر م

 نیا يخواستگارها یحت. من تنهام...اما حاال. دیپرس یاز من نظرم رو م شهیهم یب یب .خوب بود یب یقبال ب-

 .مدت رو خود آقاجون جواب کرده نه من

 .یمخالف يخواستگار نیخب خودت دست به کار بشو و اعالم کن با ا-

 .تونم ینم-

 .دکتر در هم رفت ياخمها

 .پس مبارکه-

 .ستین يپسره از نظر خانواده ام آدم بد. چکار کنم دیگ یشما م. نه-

 داره؟ ییها یژگیمگه چه و-

 :او گوش داد يدکتر متفکر به صحبتها. بود نقل کرد دهیآنچه را از زبان عمه اش شن يپر

خوبه؟ چرا من؟  يادیز. ازدواج نکرده بذاره يدخترا يدست رو یتونست حت یآقا م نیا. ترسم دکتر یم-

 ...اگه دوباره...سمتر یم...نکنه

 يچرا دست گذاشتند رو يدیاز عمه ات پرس. یشیدچار خطا م يباز دار. خانم يپر ستندیهمه آدمها مثل هم ن -

 تو؟

 .دیدکتر کمکم کن يکنم آقا یخواهش م. روم نشد یعنی! نه-

که  یالبته اگر همون موقع. یو نظرت رو بهشون منتقل کن یبا خانواده ات صحبت کن میکه مستق نهینظر من ا-

 .بهتر بود جهیقطعا نت یگفت یصحبتها انجام شده بود م

 یمطمئنا خودشون عقب م. بهشون بگم میماریخوام از ب یم... خوام  یم...تونم ینم...دکتر يتونم آقا ینم-

 .کشند

 و براشون مهم نبود؟ دندیو اگر عقب نکش-

-..... 

 ییچرخه و رها یبه دورت م شتریفقط طناب ب رهیم شیکه پ ينطوریا. خانم يصورت مسئله رو پاك نکن پر-

 .امکان نداره

 چکار کنم؟-
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 .راه حل رو بهت گفتم-

 !اما؟-

 ادی. یاز خودت و حقت دفاع کن يریبگ ادی دیبا. هستم و نه خانواده ات یشگیخانم نه من هم يپر نیبب-

 دمیو شن دمیکه من د نطوریا. چشم یبگ یو ک یمخالفت کن یک. یسکوت کن یو ک یحرف بزن یک يریبگ

 .یستیهم ن یزبون یدختر ب

 .بغض آلود نگاهش را به دکتر دوخت يپر

 .بزنم یتونم به عمه حرف ینم...من ...سخته-

 ؟یبه پدرت و آقاجانت چ-

 .رو ندارم شیآمادگ...برام بده دیبگ...من زوده يازدواج برا دیگی د؟یشما بگ شهیم-

و ممکنه اونقدر موجه باشه  دمیآقا رو ند نیاما من ا. يخور یهرچند واقعا تو االن به درد ازدواج نم. شهینه، نم-

 !که؟ يمتوجه ا. بشه ریکه حرف من سوء تعب

 .بله-

 خب؟-

 .کنم مخالفتم رو ابراز کنم یم یسع-

 .نمتینب ینیریبا ش يدفعه بعد دوارمیام. درسته نیا-

 !!دکتر-

 .خشک دوست ندارم ینیریمن ش. لطفا اریتر ب ینیریش دیخب ببخش-

 !!دکتر يآقا-

 قیخودت دق يخوام خوب به رفتارها یم. اش با خودته هیبق گهید. حل شده يخواستگار هیاز نظر من قض-

تا  رونیحاال هم برو ب. کن يدور دایکه گفتم شد ییفراموش نکن از خطاها. یکن اداشتیو خطاهات رو  یبش

 .با پدرت صحبت کنم

را از او  يخواستگار نیکند تا شر ا یکرد دکتر قبول م یفکر م. دیسرخورده بلند شد و از اتاق خارج گرد يپر

پدرش از اتاق خارج  یوقت. دیطول کش یساعت میپدرش و دکتر ن يصحبتها. دور کند اما، باز هم اشتباه کرده بود

 دیناام ینکرد، حساب ياز خواستگار یصحبت چیهپدرش  یوقت. کرد یدکتر به بدرقه او آمد و آن دو را راه. شد

 .شد
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بود که مراسم بهنام را  يخواستگار نیا ریآنقدر ذهنش درگ. بود يپر يپر از بحران برا ییبعد روزها يروزها

دو روز مانده . مسئله بود نیا رامونیپ ینیپدرش و دکتر حس ياز صحبتها یمیغافل از آنکه ن. فراموش کرده بود

 نیتازه به صرافت ا. شود یشوك عصب دچاربر جانش نشست که کم مانده بود دوباره  یبه مراسم، آنچنان ترس

 .با مادرش و برادرش. افتاده بود که قرار است با خانواده بهنام روبرو شود

 یآمد تا آقاجانش و ب یبر م يشتریکار ب گانهیمسلما از . پدرش او را به خانه خود منتقل کرد. که بدتر شد حالش

 نیبا ا ییارویبرخالف او، پدرش کامال آماده رو. گفت و از تب سوخت انیتمام طول شب، هذ. مارشیب یب

 نشیدلسوز، بر بال يچون مادر گانهیکردند و در طول شب  قیبه او تزر ییبه دستور دکتر دارو. بحران بود

ذهن . گشود گانهی يایرا به دن يگریکه ناخواسته در د ییانهایهذ .گوش سپرد يپر يانهاینشست و به هذ

به  یراند گاه یبهنام را از خود م ادیبا فر یگاه. را در هم و برهم کرده بود زیهمه چ يناخودآگاه پر

 .را وسفیزمزمه وار  یو گاه زدیوجودش بهناز را صدا م اقاز اعم یگاه. کرد یمادرشوهرش التماس م

 یاحساس نیقیبود، به  وسفیبجز خودش، مادر  يگریکه اگر کس د دیفهم گانهیها،  انیتمام آن هذ دنیشن با

امر  نیو هم دیترس یاز او م یبه صورت وحشتناک يپر. برقرار شده بود وسفیو  يپر نیب دیدیفراتر از آنچه م

قلبش را به درد  نیخود براند و ا ازرا به همراه مادرش  وسفیکند و  يدور وسفیاز  دایسبب شده بود که شد

هستند و  نشیبر بال یب یب ایکرد که مادر خودش و  یفکر م يپر انهایبخصوص که در تمام مدت هذ. آورد  یم

تحت  میمستق ریبه صورت غ يدر طول شب حسام دائم با دکتر در تماس بود و پر. برد یاز او به آنها پناه م

که  یدر حال. در آرامش به خواب فرو رفت يقطع شد و پر یتب عصب خرهالسحر با یکینزد. نظارت دکترش بود

 .دیگر یم وسفشیاو و  یزندگ یتباه يسر بر سجده نهاده و از اعماق دل برا گانهیدانست  ینم

 ------------ 

راه  بیعج یدانست بغض یفقط م. که گذرانده بود، برسر سفره پدرش نشست یخبر از شب یروز بعد، ب صبح

را  یکه چه اتفاق دیفهم یسال از آن حادثه دلخراش گذشته بود و او انگار تازه م کی. ا گرفته استنفسش ر

داغ دوست . نمود یچشمانش کنار رفته بود و داغ ها رخ م يانگار تازه پرده از جلو. پشت سر گذاشته است

که پدرانه و  يا یداغ حاج. دردناك و سخت بود اریبس شیکه داشت، برا ینیریش يمهربانش با آن همه آرزوها

پسرش به او ظلم کرده  تیدرست بود که با پنهان کردن وضع. زد یکرده بود، نشتر به قلبش م تشیهموراه حما

 دیسف شتریباعث شده بود که در ذهن او خاطره اش ب یحاج يتهامحب. توانست او را ببخشد یم يپر ،یبود ول

 .اهیباشد تا س
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احساسش به سمت بهنام اشاره  نیمبهم تر دیبهنام بود و شا شد،یم دهیکه ذهنش به سمتش کش یکس نیآخر

کرد و نه آنقدر  ینه شادش م. سرگردان احساسش بود.داغ دارد  نیبه ا یدانست چه حس یدر واقع نم. داشت 

ل، فکرش از آن ها دور سا کی آنجالب بود که در . شدیآوردن او فقط قلبش فشرده م ادیبا به . آزاردهنده بود

 .کرد یبود و حاال درست زمان سالگردشان، خاطراتش چنان به او هجوم آورده بود که راه نفسش را تنگ م

از اطرافش درك  يزیکه آنچنان در خودش غرق بود که چ ییبه او. ستندینگر یبه او م یبا ناراحت گانهیو  حسام

 یمراسم نم نیحضور او را در مراسم سالگرد واجب ندانسته بود، هرگز او را به ا ینیاگر دکتر حس. کرد ینم

و وقت  زندیو آن را پس م زدیگر یم تیواقعهنوز از آن  يپر کسالیدکتر اعتقاد داشت که با وجود گذر . بردند

 .دیایشدنش کنار ب وهیب قتیآن بود که با حق

 یدانست چه کس ینم. شدیم شتریشدن به جمع عزادار، صدا ب کیبا نزد. دیرس یاز دور به گوش م هیگر يصدا

داغ هنوز تازه است؟ صدا  نیا یچه کس يمگر نه آنکه خاك سرد است؟ برا. کند یم يعزادار نینچنیاست که ا

 یبرخ. د نگاهها رنگ عوض کردیکه رس تیجمع کینزد. رفتیجلو م یبه سخت شیقدمها. شدیبلندتر و آشناتر م

 .بود یخال یخال گرید یو نگاه برخ ستندینگر یبا ترحم به او م یو برخ نهیبا ک

کش  شیقدمها. است امدهیکه هنوز با مرگ آنها کنار ن دیفهم یتازه م. داردیابرها گام بر م يکرد رو یم فکر

بزرگ راه  یبینفسش تنگ شده و بغض چون س. افتاد یم نیزم ينبود همانجا رو گانهیاگر  دیآمده بود و شا

 .دیشد نگاه صاحبان عزا به سمت او چرخ ادیزمزمه ها که ز. را بسته بود شیگلو

مرد و آن همه ". ستیگر یم بانهیبود و چه غر ستادهیچه دور ا. دیاز همه قامت همسر بهناز را د اول

و در  دینگاهش را از چشمان سرخ و منتظر بهداد دزد. بهداد را رصد کرد يو قامت آشنا دینگاهش چرخ"محبت؟

باور . کرد یدل مردم را خون م شیقبرها نشسته بود و با ضجه ها نیینشست که پا یزن دهیتک کریپ يآخر بر رو

 دشید یم ابانیشده بود که اگر در خ دهیزن چنان تک. همان نرگس خانم باشد ند،یب یرو م شیکرد آنکه پ ینم

تا آنجا . بود دیسف کدستیبود  ختهیر رونیب شیسررو ریاز ز يکه در اثر عزادار ییموها. شناختش ینم یبه راحت

.... رنگ هم الزم نداشت و حاال یبود که حت ینرگس خانم آنقدر مشک يسال قبل موها کیداشت  ادیکه به 

 .دیکاو یخورد ، نگاه او هم او را م یصورت نرگس خانم چرخ م ينگاهش رو. نفسش به شماره افتاده بود

 !ایب...جلو ایب...يخوش اومد. ...عروس ایب...ایب ایعروس؟ ب ياومد-

 .گرفت يآرام در کنار مادرشوهرش جا گانهیبه کمک . را کنارش باز کرد ییبهت او، نرگس خانم جا انیم در
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طاقت  یگفت یمگه نم..پاشو بهنام...رنگ به رو نداره نیبب. نشیپاشو بب. زنت اومده نیپاشو بب. پاشو بهنام-

 .نداشته باشم تونیکار گهید دمیقول م.... تو فقط پاشو....يغمشو ندار

 :دیچرخ یم گریبه سمت قبر د يگرفت و از قبر ینرگس اوج م يصدا

تو که ...تو بغلم يمگه قرار نبود نوه ام رو بذار...مامان پاشو.... پاشو... به استقبال دوستت ایبهنازم مامان پاشو ب-

پاشو ...خواهرمه يپر یگفت یمگه نم...بلند شو مامان....برات مهمون اومده نیبهناز مامان بب! يبد قول نبود

 .رهیاومده سراغ بچه ات رو بگ

 .شد ریدر دستان سرد نرگس خانم اس دستانش

 یداره غش م اریپاشو براش گالب ب. زترهیعروست از دخترت عز یمگه نگفت ه؟یرسم مهمون نواز نیا یحاج-

 .کنه

ناله اش به آسمان بلند  شیبا باز شدن راه گلو. از اشک صورتش را در برگرفت یلیپاره شد و س شیگلو بغض

 .دیشد و نرگس در آغوشش کش

 تیسخت دونمیم...کن مادر هیگر....روزم شده شب تار گهید...ببخشمون  ؟يدیپسرمو بخش ؟يحاللشون کرد-

 هیشب ریپ يچرا به زنا...روس؟ع يشد یخورد؟ چ یساله ها هم نم 18که به  یکجاست عروس....کم از من نبوده

 !خدا...منم ببر....بسمهخدا ....همه داغ نیخدا قرارمون نبود من بمونم و ا....شد خدا؟  یچ..؟يشد

 .انداخته بود هیدر آغوشش، جمع را به گر يلرزان پر هیاز گر کریناله دردناك نرگس و پ يصدا

 .به حورا خانم فکر کن ستیحواست به خودت ن. ها شهیدوباره حالت بد م. بسه مامان-

هنوز هم . خواند یبهداد بود که مادرش را م يصدا نیا.آغاز کرد دنیو دوباره تپ ستادیا يلحظه ا يبرا قلبش

 .ياو حورا بود نه پر يبرا

بذار دل سبک ... کنم هیبذار باهاش گر...االن عروسم اومده..یکنم نذاشت هیولم کن بهداد هر وقت خواستم گر-

 !کنم

انگار . رفت یم یدرآغوش او به تنگ ينفس پر. ستیگر یزد و م یها ضجه م دهیخانم مانند تازه داغد نرگس

 شیبزرگتر، پ یداغ نکیمنحصر به خودش بود و ا روزیغمش تا به د. داد  ینشان م يتازه داغ دلش خود

چند سست باشد اما  هر که یگاه هیتک. گاه هیاز دست دادن تک. داغ از دست دان همسر. نمود یچشمانش رخ م

 ياما االن با وجود بودن در آغوش مادر شوهرش، نگاهها. ماند یروزگار از او، دور م صیبا بودنش چشمان حر
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سر قبر همسر  يآن هم باال. رنجورش را نشانه گرفته بودند کریکه او و پ یینگاهها. کرد یناپاك را حس م

 .حساسش

 گانهیکرد و  یبهداد از آن سمت مادرش را آرام م. به سمتش حرکت کرد گانهیکرد  رییکه تغ شینفسها يصدا

مراسم سال در  نیتر بیعج نیا دیشا. دیپاش یداد و آب بر صورتش م یرا ماساژ م يپر يطرف شانه ها نیاز ا

 .روز اول یازگبه ت. گانش هنوز داغشان تازه بود دهیکه داغد یمراسم سال. شهرشان بود

در حصار خواهرانش قرار گرفت و کم کم از آن  زینرگس ن. دورش کند تیور ا بلند کرد تا از جمعآرام آرام ا گانهی

. شست یرا م يتا آخر مراسم اشکها آرام آرام ، صورت پر. سبک تر شده بود زیانگار بار دل او ن. حالت خارج شد

 یبود و حاال دلش م افتهیرا ن و خانواده اش هنامقبور ب دنیسال گذشته به دستور پزشکش اجازه د کیدر طول 

 .خواست تا با آنها خلوت کند

حاال . بودند ستادهیبهداد و مادرش به احترام مهمانان ا. کاسته شد تیکه تمام شد کم کم از تعداد جمع مراسم

 دیسف يموها. بهداد هم آشکار بود یبه جز قامت نرگس خانم، شکستگ. شده بود یینرگس تماشا دهیقامت خم

،  گانهیبه جز او، پدرش، آقاجانش و  دمهمانان که رفتن. زمان را به سخره گرفته بود یسالگ 25بهداد در سن 

خواهرش را گرفت و به  يبازوها ریز هیعط. بر سر خاك نمانده بود یاش، کس هیبهداد و مادرش و خاله عط

 .بش پدر او بودکه مخاط ییصدا. دردمند نرگس بر گوشش نشست يصدا. سمت آنها حرکت کرد

 .دیآورد فیتشر دیدیزحمت کش-

 میبه جز اون، آدرس. دینیب یرو که م يوضع پر. میبهتون بزن يسر میکه نتونست دیببخش. بود حاج خانم فهیوظ-

 .مینداشت

 !خواهش دارم کیفقط . شما شیپ اهمیروس. دینکن نمیشرمنده تر از ا-

 .دییامر بفرما-

 .کنم تونم با دخترتون تنها صحبت یم-

 ....فقط.دختر شما هم هست. همونقدر که دختر منه يپر. کنم یخواهش م -

 دیحق دار-

 :او نشست يحسام و پدرش رد و بدل شد و در آخر، نگاه حسام رو نیب ینگاه

 بابا؟ يپر-
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 ایآ! بر عهده او بود میتصم! او را هم مدنظر قرار داده بودند. شد بر آتش درونش يپدرش آب سرد یسوال لحن

 :بر گوش جمع نشست یبه آرام شیمعجزه بود؟ صدا نیا

 .دییامر بفرما. من آماده ام نرگس خانم  -

 :زد  یلبخند تلخ نرگس

 تیمادر قیاما انگار ال ،يزدیمنم مامان صدا م یگفت یکه بهش حاج بابا م یخواست مثل حاج یچقدر دلم م-

 .نبودم

 يقبرها رو کینزد. را گرفت و با هم از جمع دور شدنددستان نرگس خانم . اعتراف فشرده شد نیاز ا قلبش

بهناز،  فیتن ظر "دلش گرفت يلحظه ا. شده بودند دهیپوش دیمرمر سف يکه با سنگها ییقبرها. نشستند نیزم

 :نرگس خانم او را به خود آورد يصدا "اورد؟ یچگونه فشار آن سنگ را تاب م

حاال هم ...يریبگ میخودت تصم دیگفت با...ت قبولشون نکردپدر...است هیخونه عط....رو جمع کردم لتیوسا -

 .يخودت بخوا یهر چ

 :را گفت و چشمان اشکبارش را به صورت او دوخت نیا نرگس

چشمات  يتو.. به ازدواج بهنام باهات نبودم یدونه راض یخدا م... به هر سه شما بد کردم..بهت بد کردم-

 یو بفهم یمادر بش شاالیا. یخواست عاشق پسرم باش یدلم م...دمید یرو که دوست داشتم به پسرم نم یمحبت

 یم. ياز عشق بهداد خبر دار مدون یم......بارم سبک بشه يآخر عمر نیحاللم کن حورا بذار ا. گم یم یچ

. خواستم یرو براش م نیبهتر.....من سوخت شیبهدادم تو آت....خواست باهات حرف بزنه یدونم چون بهناز م

به نفع بهنام  نباریخواست حداقل ا یدلم م. یدادم به بهنام برس حیبهنام و عشقش وسط اومد ترج يپا یوقت

نبش  نیا گهید......رید یلیخ...شده رید گهیحرفا د نیا يبرا....کردم شتباهکه چقدر ا دمیبعدا فهم...کنم اما  يکار

 !تا باهات از بهدادم حرف بزنم شدیخواست و روم م یچقدر دلم م. نداره دهیقبرا فا

لرزان نرگس باال آمد  يدستها. کرد یاشک باز هم صورتش را شستشو م. مستاصل نرگس به صورت او بود نگاه

 :را زدود شیو بر صورت او نشست و اشکها

 ؟يریپذ یبهداد رو م...یول...يدونم از من متنفر یم....؟یشیبهداد من م يِپر-

 يآن هم برا...مجدد از او، آن هم در سالگرد همسرش يخواستگار ".ت دادقور یدهانش را به سخت آب

 .دل آشوب شد "قبر همسرش؟ یکیو در نزد...برادرشوهرش
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 يذاریم ؟یخانم خونه بهداد من بش یشیم یراض....ترسم وقت رو از دست بدم یم یول...ستیدونم جاش ن یم-

 کنم؟ يبرات مادر

 ردیدکتر، مانع شد تا باز زبان به دهان بگ يحرفها يادآوری یمستاصل ماند ول يلحظه ا. را قورت داد بغضش

 "کردند چه؟  یقلمداد م تیاگر سکوتش را رضا"

 !دیببخش...تونم به ازدواج فکر کنم ینم گهید...من. من، آقا بهداد مثل داداشمه ينرگس خانم، برا دیببخش!! نه-

تو  دیلحظه با خودم گفتم چرا که نه؟ شا کی...اههیهمش به خاطر من روس نایا.....تو منو ببخش...نه دخترم-

 یچه کنم که تو ناراض یول...بود یباور کن بهنام هم راض...و دل بهدادم شاد بشه يبهم جواب مثبت بد

خونده بودم محال بود  شیرو خوندم که اگه دو سال پ يزیامروز از نگاهش چ یزنه ول ینم یبهداد حرف....یهست

نبود که تو خونه برادرش به تو  ینگاه نیا...نگاه تازه بود دخترم نیدونه ا یخدا م...بذارم شیبهنام پا پ يبرا

 .پسرم نذار يگناه منِ مادر رو به پا...داشته باشه

 :زد ینیلبخند غمگ يپر

 .درست مثل برادرم...زهیبرام عز نیهم يبرا...شناسم یآقا بهداد رو م..دونم نرگس خانم یم-

 :تعلل کرد و سخنانش را ادامه داد یکم. را نداشت نیطاقت آن جو سنگ گرید

 .به مستحقش دیبد...هم لیدر مورد وسا-

 ؟یول-

 .من راحت ترم ينطوریا-

سر او را در دست . به کمک او برخواست نینرگس دلشکسته و غمگ. ختم صحبتها بود يحرف او به معنا نیا

 :دیرا بوس شیشانیگرفت و پ

 یفقط دعا م...دونم که هر چه سرم اومده امتحان خداست یم...دخترم یفاطمه زهرا، خوشبخت بشبه حق -

 دخترم؟ يحاللم کرد. به خودش يحواله م کرد وفتهیم ادمی یلرزه وقت یهنوزم تنم م...چوبش نباشه...کنم 

 .دیشما هم منو حالل کن...تونیحالل زندگ-

. دیچیپ يدر بدن پر یاز خوش یموج. مادرانه و با احساس. دیبوس را ياشکش را زدود و دوباره صورت پر نرگس

ناگهان از  "داد یزودتر رخ م یکاش کم "دیشیحسرت زده اند. بود یناب و تکرار ناشدن يبوسه تجربه ا نیا

 "جبران داشت؟ يبرا یباز هم مهلت ایکرده بود؟ آ ریتاخ شیزندگ يچقدر برا "دیلرز دیکه به ذهنش رس يفکر
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 یحس م يپر. بار دل هر دو سبک شده بود. که منتظرشان بودند راه افتادند يدو در کنار هم به سمت افراد هر

در  " انینیشیسخن گفته بودند پ بایچه ز. شیزندگ يها يمقابله با دشوار ياست برا افتهیمضاعف  ییرویکرد ن

 "ستیاست که در انتقام ن یعفو لذت

نرگس  بیعج يبه خواستگار. دیشیاند یپر از ماللتش م يبود و به روزها دهیطاق باز خواب سرایتخت اتاق  يرو

فکرش را  یحت "يمسخره ا يایعجب دن "دیشیبا خود اند. رو داشت شیکه در پ يا يدر روز قبل و خواستگار

آماده کرده بود و  نهایو توه اتهمت ه دنیشن يخودش را برا. باشد بیکرد برخورد نرگس آنقدر عج یهم نم

 .را شکسته بود شیبود تمام باورها دهیکه د يزیچ

با  یشش ماه زندگ. کرده بود لترینرگس را ف يهایذهن او ناخودآگاه تمام خوب. بار هم حق با دکتر بود نیا انگار

از مادر بهناز محبت  شهیداشت هم ادیتا به . سوال برده بود ریبا بهناز را ز شیبهنام، خاطرات چهار سال دوست

 نیچه شد که ا دینفهم. داد یم يمادر يبو آغوششکرده بود و  شیمثل روز قبل، دخترم صدا شهیهم. بود دهید

 یاو چه م دیفهم یبود تا م یمادر م دیواقعا با. کرد رییآغوش رنگ عوض کرد و نرگس صد و هشتاد درجه تغ

مهم بود؟ کم بودن ثروت  میظاهر ییبایپسرش کم بودم؟ ز يکم داشتم؟ چرا برا يزیچه چ " دیشیاند د؟یگو

 يبود که برا رینرگس آنقدر حق دیاز د شیزندگ يکجا دیفهم ینم "بود؟ انیدر م يگرید زیچ ایپدرم مهم بود و 

 پسرانش کم بوده است؟

داد را، دوست  یکه آزارش م يبه افکار دنیشیاند! دیبار اشکال از مادر بهناز بود شا نیا دیشا. دیکش یآه

تا آنها در ناخودآگاهش  دیشیاند یبه افکار دردناکش م دیاز دکترش بود با گرید یفیتکل هم نیاما ا. نداشت

 .دیپر یم گریبه شاخه د ياز شاخه ا و شدیفکرش متمرکز نم. نشود دنشیباعث از هم پاش يتجمع نکرده و روز

نصف مساحت اتاق او در خانه  سرایاز نظر مساحت اتاق . را از نظر گذراند سرایو اتاق کوچک  دیدنده چرخ يرو

اتاق را پر  يفضا شیآرا زیو م وتریتخت، کامپ. متفاوت بود اریاز نظر امکانات بس ،یآقاجانش را هم نداشت ول

او در  شیآرا زیکه با م یشیآرا زیم. شیآرا زینبود به جز م بیعج شیدر آن اتاق برا زیچ چیوجود ه. کرده بود

چند  نهیآ يجلو. کمتر بود یشیآرا لیدر واقع تنها تفاوتش چند قلم وسا. نداشت يادیزمان ازدواجش تفاوت ز

 ز،یم يبود و داخل کشو یآالت بدل وریپر از ز ز،یم يجعبه کوچک خاتم رو. و ادکلن جا خوش کرده بود ياسپر

به جز . وددخترانه ب میالك خوش رنگ و چند نوع کرم و چند رژ مال نیچند د،یبال یبه آن م شهیهم سرایکه 

 .هم در آن جا خوش کرده بود بایز يمو و کشها رهینوع گ نیآنها چند
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 یم حیکار را قب نیدوست نداشت الك بزند و ا یب یب. نبود زیجا شیالك برا. لبخند زد شیحسرت ها به

ر به زو. دانست یدختر را منحصر به خانه همسرش م شیپنداشت و آرا یبد م اریدختر بس يرژ را برا. دانست

 یم يچه کار يبرا(تهیچ يبرا نهیآ "که  دیشن یرا م یب یغر غر ب شهیدر اتاقش قرار داده بود و هم يا نهیآ

بود که  نجایجالب ا ".شدند حیزمونه وق نیا يدخترا. نهیبب نهیآ يبود دختر خودشو تو بی؟ زمان ما ع)یخواه

وارد بودند  یشیکامال به اصول آرا رشانیبا وجود پدر سختگ نیمیو س هیسم. او بود يفقط برا هایریجبهه گ نیا

برق الك  یحت. بود یخدا مستثن ي شهیهم که هم سرای. شدیم زیتم شانیوهاابر ریمتوجه شده بود که ز یو حت

 .آزرد یرا نم یکس شیناخنها

 ؟یواقع یصاحب و نداشتن حام کیکردن از پدرش؟ داشتن هزار و  یمادر بودن؟ جدا زندگ میتیاو چه بود؟  گناه

 افتهیاو پرورش . اش نگرفته بود یب یکمبودها و حسرتها را جبران کند؟ دلش از ب نیتوانست ا یپدرش م ایآ

 .گریمقصر بود تا هر کس د شتریوسط پدرش ب نیا. روزگار دور بود

وقت با پدرش  چیه ؟زدیمورد هم با پدرش حرف م نیدر ا دیبا ایآ. دیو آه کش دیاز گوشه چمش چک یاشک

 نیچه دردناك بود ا د؟یشن یدخترانه او را که م يپس درد و دلها. مادرش هم نبود. نکرده بود یاحساس راحت

اثر مرگ مادرش بود، پدرش هم  رپدر و مادرش فقط ب ییاگر فرزند طالق نبود و جدا دیشا. شده لیتحم ییتنها

بود هم نتوانسته بود از  دهیکه آن روز از زبان پدرش شن ییحرفها یحت. و دوست داشت رفتیپذ یم شتریاو را ب

اگر  دیشا. کرد یم ادی، فقط بار دل ز یواشکیحرف  دنیشن. گفت یدکتر باز هم راست م. بار غم او بکاهد

 .بود بهترمخاطب آن حرفها خودش بود االن حالش 

از روز قبل، با هر بار بستن . ظاهر شده پشت چشمانش را پس بزند ریکرد تصو یرا بست و سع شیچشمها

بهداد . فشرد یبزرگ در هم م یگرفت و قلبش را غم یچشمش، جان م شینگاه آخر بهداد پ شیچشمها

متوجه  او،که نرگس بر خالف  دیفهم یم دیشیاند یخوب که م. بود دهیآخر او و مادرش را شن يصحبت ها

موضع داده و او را  رییتغ یعلت آن طور ناگهان نیبه هم دیشده بود و شا شانیکیحضور پسرش در نزد

 اریبرعکس بس. است دهیناراحت نبود که بهداد نوع عالقه اش را فهم. دیکش یدوباره آه. کرده بود يخواستگار

منم حق دارم  "با خود زمزمه کرد . کرد یم شتنها نگاه پر از غم بهداد در لحظه آخر کالفه ا. خوشحال هم بود

فرار  شد،یبهنام قسمتش بود چه م ياگر بهداد به جا نکهیبه ا دنیشیو از اند "هین حق هر آدمنه گفت. نه بگم

 .بود شیجواب زندگ یاما و اگر ب نیدردناکتر دیشا نیا. کرد
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عمه اش  یفردا خواستگار سفارش. امروزش بود يکه داشت گرفتن فرصتها يا دهیتنها فا روز،یبه د دنیشیاند

 یآن ها را از جوابش مطلع و مطمئن م دیبا یبود ول ریهر چند د. کرد یاده اش صحبت مبا خانو دیآمد و با یم

. برخواست يبا انرژ. جمع بودند ییرایذچون بزرگترها همه درسالن پ. بود شیگفتن حرفها يبرا یوقت خوب. کرد

که شد نگاه ها به سمتش  ییرایوارد پذ. و از اتاق خارج شد دیلباسش را مرتب کرد و چادرش را بر سر کش

اما نگران چه بودند؟ پاسخ . اش یب یمشترك درنگاه آقاجانش و ب یحس. نگاه آقاجانش نگران بود.  دیچرخ

شده بود  نیاز هفته قبل دوباره با همه سرسنگ گانهی. داشت بیعج یآرامشپاسخ مثبتش؟نگاه پدرش  ایاو  یمنف

فقط چشمان عمه اش  انیم نیدر ا. زمان هم در آشپزخانه بود و در آن ختیگر یاز همه خانواده م يو به نحو

 .زدیبرق م یاز خوش

 .سالم-

 دختر؟ یخواب یچقدر م. ماهت عروس خانم يسالم به رو-

 یپدرش از عروس شدنش ناراض. دهد نیرا چ شیگوشه لبها يپدرش در هم رفت که باعث شد، لبخند ياخمها

 :نشست یمبل ياش رو یب یب کیبود؟ نزد

سالگرد  روزیهستم که د هیشب وهیب کیبه  شتریبگم ب دیاگه منظورتون منم، با. عمه نمیب ینم نجاین عروس ام-

 .شوهرش بوده

 .یشیان شاهللا فردا دوباره عروس خانم م. خدا رحمتش کنه. سال گذشته کی. حرف رو عمه جون نینزن ا-

 .بود شیگفتن حرفها يفرصت برا نیبهتر نیا. حرفش را خورد ،یول میچو فردا شود فکر فردا کن دیبگو خواست

 اجازه هست؟. مورد صحبت کنم نیاتفاقا اومدم در هم-

 ینم یول. دیعمه اش از تعجب باال پر ينگاه آقاجانش نگران تر شد و ابروها. العمل جمع جالب بود عکس

 :پدرش بر گوشش نشست يصدا. ردیگ یکرد لبخند پدرش عمق م یدانست چرا حس م

 .میشنو یبگو دخترم م-

 :کرد يخنده ا عمه

 .پس جواب دادنت خجالت نداره ستیتو که بار اولت ن. گه بابات عمه یراست م-

 .و به حرف آمد دیکش یقینفس عم. طعنه زبانش را ببندد نیاز آنکه ا قبل
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. با خودته ارتیاز بار اول گذشت، اخت یوقت گهیقانون و شرع و عرفم م. ستیبار اولم ن. عمه دیگ یراست م-

 گهید يبلکه هر خواستگار يخواستگار نینه تنها ا. میخواستگار نیمن مخالف ا. گمیرك م نقدریا دیالبته ببخش

 .تا بساطم رو جمع کنم و برم دیشما هم هستم بگ یاگه مزاحم زندگ. حاال حاالها هم، قصد ازدواج ندارم. يا

و حاضر  یآقاجون و بابات ح. شنومیتازه م يحرفا. کله ات کرده يتو یو پرتا رو کچرت  نیا. خدا مرگم بده-

ما آبرو . به الال گذاشتناش یل یعاقبت ل نهیداداش ا. خانم چه سرخود شدند ؟یدور برداشت نطورینشستند و تو ا

 حرفا؟ نیا یچ یعنی. میدار

 .نظرتم محترمه. يپر یستیوقت مزاحم ن چیتو ه-

 .پرت کرده یکی یحتم. يچرا زودتر زبون باز نکرد گهیاگه راست م. داداش يگذریچه راحت م!! ددد -

 .دیافتیزحمت ن يگفتم تا تو یبهتون م د،یبود دهیاگه همون شبم نظرم رو پرس -

و هندسون کرده  يهوا لشیف کهویتونم بگم دختر ما  یمن که نم. يچه نخوا يچه تو بخوا انیم نایفردا ا -

 ....رو اری روزید دمینه شا ای. سار شده وهیافتاده ب ادشیبعد سال شوهرش تازه 

 .دیکن یم نیبهم توه دیدار! بسه عمه-

به حرف  نایزودتر از ا يمن انتظار داشتم پر. یزنیبه دخترم تهمت م يتو خونه من دار یآبج. اجازه بده دخترم-

اگه تا حاال  میما هم مخالف! هیاما جواب من و آقاجونم، همون جواب پر. رهیرد خواستگاراش د ياالن برا. ادیب

 .نگفته بود يزیهم چ يخود پر. خوب بود  تخواستگارش به نسب تیبود که موقع نیا يبرا مینگفت يزیهم چ

آنها را رد کرده بودند؟ اما  دهیخواستگار ها جواب او را نپرس هیبق يگفت چرا برا یخواست م یدلش م يپر

 .سکوت کرد تا حرمتها حفظ شود

به  دیخوب چوب حراج زد.. انیجواب مثبت م يبه هوا نایبشنوم؟ فردا ا دیاالن من با! دستم درد نکنه داداش-

 .دست که نمک نداره نیبشکنه ا. من و دخترم يآبرو

 :پدرش بلند شد يآقاجانش به جا يصدا نباریا

جواب مثبت  يبه هوا نایا دیاصال چرا با. چه قبال چه حاال. ههم حق انتخاب دار يزهرا؟ پر یچرا دور برداشت-

 ؟ينکنه سر خود جواب داد ان؟یب

 .نکردم دشونمیفقط، ام! نه آقاجون-

 .پدرش باز هم در هم شد ياخمها. دیلرز ضیاز غ يپر
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شما و  يبگم که نه به آبرو یفردا من خودم بلدم چ ،يدیحرف همونه که شن. و احترامت واجب یهست میآبج-

 .حرف آخر منه نمیا. دخترتون لطمه بخوره نه به احساس دخترم

عمه زهرا کامال دلخور شده . شانه اش برداشته شده بود ياز رو یبار بزرگ ستیقدرشناسانه به پدرش نگر يپر

 .وانداو را فراخ گانهیبرگردد که  سرایخواست بلند شود و دوباره به اتاق . بود و نگاهش رنگ کدورت گرفته بود

 .من به جات دلم گرفت. یوجب کیدوباره نرو تو اون اتاق . يکمک من پر نجایا ایب-

لبخند بر لبانش  دیاو د يمایرا که در س تیبرق اشک و لبخند رضا. اش گره خورد یب یبه نگاه ب نگاهش

 يتعجبش صدا انیدر م"نبود؟ یهم راض یب ینکنه ب". را باال انداخت شیرا فشرد و ابرو یب یدست ب. نشست

 دیرا شن یب یآرام و لرزان ب اریبس

 .مکش..بلو کم-

 :از بهت خارجش کرد یب یاست که زمزمه دوباره ب دهیکرد اشتباه شن فکر

 )برو(بلو-

انداخت و او را  یب یتوجه به جمع خودش را در آغوش ب یو ب اریاخت یب. روزه سکوتش راشکسته بود یب یب

 .بوسه بارارن کرد

لبانش نشست و  يرو یلبخند بدجنس. است زاریشدن ب دهینشانش داد که هنوز از بوس یب یدر هم ب ياخمها

 .دیدوباره او را بوس

 شده؟ یچ-

 .دیدلواپس اقاجانش را شن يصدا

 .خاتونتون با من حرف زد  میمر...مژده آقاجون-

 بابا؟ یگ یراست م-

به او انداخت و او لبخند زنان به سمت  يزینگاه شماتت آم یب یب. حلقه زد شیب یجمع دور ب هیاز ثان يکسر در

او که  کینزد. ستینگر یبود و با تعجب جمع را م ستادهیبه دست ا ریرفت که کنار در آشپزخانه و کفگ گانهی

 :دیآرام پرس گانهیشد، 

 واقعا حرف زد؟-

 :تکان داد و حرف را عوض کرد يسر دییاو به تا و

 چکار کنم ؟ یگ ینم-
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 .ستیاز بهت خارج شد و با لبخند به او نگر گانهی

 .مرغ رو آماده کن نیکمکم ته چ میبر ایب-

 ها؟ رهیکار در م ریدخترت از ز نیخوب ا-

در آن  يگاه پر ینبودند اما حضور گاه و ب یمیبا هم صم چگاهیه. لبخند زد يعوض شده پر هیبه روح گانهی

 رفتهیرا نپذ يگریکدام کامل د چیهرچند هنوز ه. کرد یهر دو را باز م خیآرام آرام  شانیچند ماه و تنها شدن ها

 .بود

 ایبعض يحضور دو تا بچه برا دیآخه شا. امروز و فردا نباشن بهتره. گفتم بفرستمشون برن خونه خواهرم-

 .نباشه ندیخوشا

 ها؟ هیعروس ، خواهرشوهر هیاوه اوه قض-

 :کرد و با خنده گفت ينگاه پر یچپ چپ گانهی

 .راپورتمون رو بده یراپورتچ دمیترس شتریب. استیبودن بعض زیعز يادیز هینه قض-

 :انداخت گانهیبه  یمتعجب نگاه يپر

 ؟یراپورتچ-

 شده هان؟ نیا تیکه آشپز یکن يخانمت چقدر وادارت کرده آشپز یب یب نیا نمیبب. ولش کن-

در واقع استعدادم . م مثل مامانم خوبهدست پخت گهیم یب یتازه ب. من خودم دوست داشتم! یچیه ؟یب یب-

 .خوب بوده

 :آرام زمزمه کرد. در هم رفت گانهی ياخمها

 .کنه یم فیحسام هم هنوز از دست پختش تعر-

به  يگریدر د شیروزها که جلسات روانکاو نیا. شده است گانهی یمتوجه شد که ناخواسته باعث ناراحت يپر

چگونه  ،يگرید يخاطرات همسرانشان برا انیبا ب گانهیباز کرده بود متوجه شده بود که پدرش و  شیرو

 .شده اند شانییزناشو یزندگ ختنیخودشان باعث برهم ر

چون . گذاشت یاو هم اثر م يرو گرانیکم کم استرس د. دیچرخ یهمه از ساعت به او و از او به ساعت م نگاه

. مهم بود و نه استرس زا شیقاطع آماده کرده بود، حضور خواستگارش، نه برا ينه  کیگفتن  يخودش را برا

. نگران کرده بود گرانیبودند، کم کم او را مانند د امدهیساعت از قرارشان گذشته بود و هنوز ن کی نکهیا یول

 .را دور بزند یداشت افکار منف یسع



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *الف*  – یزندگ يبلندا

wWw.98iA.Com ٢٢٠ 

تصادف  کیدر پشت  دیکرده بودند و شا دایپ یمشکل ریدر مس دیشا. مهمان ناخوانده آمده باشد شانیبرا دیشا

مدام در گوشه ذهنش سرك  "دیشا" نیخورد و در آخر بدتر یدر سرش چرخ م گرید دیهزاران شا. کرده اند ریگ

 یاما حس پس زده شدن را نم هدخواست جواب رد بد یم نکهیبا ا ".او را نخواسته بودند دیشا" دیکش یم

از به هم خوردن  یگفت دائم با او در تماس بودند و حرف یروز قبل عمه اش مبخصوص که تا دو . دیپسند

 :اوردیطاقت ن گریکرد پدرش د دایپ رییساعت که به دو ساعت تغ کی. مراسم نبوده است

 .ستندین نایمردم که معطل ا. کجا موندند نیزنگ بزن بب هی یآبج-

 .گن چقدر هول بودند یم. بزنم زشته زنگ. اومده شیبراشون پ يداداش البد کار يوا يا-

اگه . به ماست یحرمت یب تینها نیا. گه یداداشت راست م. زشت، معطل کردن و چشم انتظار گذاشتن مردمه-

 .خودم زنگ بزنم شهیروت نم

 :گفت یال اله اال اله یتق رزایم. دیلب برچ زهرا

 .خوش قولند یلیدر عجبم خانواده دامادم خ. ،خود زهرا خانم زنگ بزنه بهتره ینه حاج-

 یچقدر از بودن در سالن در عذاب بود فقط خدا م. بلند شد و به سمت تلفن گوشه سالن رفت یبا ناراحت عمه

سرش  را حس کرد و ينگاه پر ینیسنگ گانهی. ندیاز جانبش بب یکمک دیدوخت شا گانهینگاهش را به . دانست

 :افتیرا به صرافت در يپر صالیاست. را بلند کرد

 !هیچ فیتکل مینیتا بب. میسفره رو آماده کن لیجان بلند شو کمک کن تا وسا يپر-

 کیحرکت  نیا ییرایگذشته از دورشدن از جو بد سالن پذ. به آشپزخانه رفت گانهیبه همراه  یبا خوشحال يپر

عمه اش به وضوح  يصدا ینخواه یتر بود و خواه کیآشپزخانه به تلفن نزد. هم داشت گریحسن بزرگ د

 .شدیم دهیشن

 .بله بله حق باشماست-

-..... 

 .نبود ينه واال خدا شاهده قصدمون پنهون کا-

-...... 

 .دینبود مردوم رو معطل خودتون کن حشیصح نیا....حساب دامادم جداست ثمن خانم-

-...... 

 ثمن خانم؟ مگه رو دستمون مونده بود؟ دیگ یم یچ....دختر برادر من کم خواستگار نداره....حرفا رو نیا دینزن-
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-...... 

 .هم ما شما رو دیخدا رو شکر هم شما ما رو شناخت.....خسروان دارند شیصالح مملکت خو-

-...... 

دخترمون از سر پسرتون  گهینه د....نشد اهیخدا رو شکر دخترمون دوباره بختش س..... بله بله.... خدا رو شکر-

 بود ادمیز

 خداحافظتون-

شروع  شیدستها. اند دهیرا شن شیعمه اش آن قدر بلند بود که مطمئنش کند، افراد داخل سالن هم صدا يصدا

دستانش . را مسدود کرد شیبغض باز هم راه گلو. بود سخت نبود دهیآنچه عمه اش شن دنیفهم. کرد دنیبه لرز

 :را حس کرد گانهیحضور . سوخت یم شیخنهااز فشار نا

 جان؟ يپر-

 :دیاز بغض لرز شیصدا. ستینگر گانهیرا بلند کرد و به  سرش

 من چقدر بده؟ یضیمگه مر...چرا؟.....پسراتون کمم؟ چرا؟ يچرا ؟ چرا من برا-

 ه؟یحرفا چ نیا يپر-

 !بودم کیکوچ...از اولشم کم بودم...ستمیمگه براتون کم ن-

. دیشن ینم يزیخورد که چ یدر سر او آنقدر افکار در هم و بر هم چرخ م یسالن بلند بود ول يهمهمه  يصدا

حس . يکار یمخف کیبه خاطر ..فرزند طالق بودنش لینه به دل...بودنش وهیب لینه به دل. پس زده شده بود

 .یاگر طرف مقابلت را نخواه یبود پس زده شدن حت يبد

 :فشرده شد گانهیمحکم در آغوش  بدنش که شدت گرفت لرزش

 !نیحسام الد...حسام-

 :نامفهوم از دهانش خارج شد شیصدا. چفت شده بود یاز فشار عصب شیمنقبض شده بود و دندانها فکش

 دارم؟...کم  یچ..من-

. گذاشت ینم یباق حیبه توض ازین يپر تیوضع دنید. وارد آشپزخانه شد مهیحسام سراس گانهی غیج يصدا با

. دیلغز شیگونه ها يسمج رو یاشک. شود یحس م یکرد بدنش ب یسفت شده بود و حس م يعضالت پر

و آغوش  افتآقاجان به سرعت به سمتش شت. او را پدر و خواهرش گرفتند يحسام به سرعت خارج شد و جا

 :پرخشم آقاجانش بر گوشش نشست يصدا. شد گانهیآغوش لرزان  نیگزیمستحکم او جا
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 نیا نیبب. ستین شیزیچ یکه گفت هیهمون نیا. دیلوسش کرد یگفت یکه م هیهمون آدم نیزهرا؟ ا شینیب یم-

شوم که  تیمگه نگفتم؟ نامه فدا. ضهیمر يمگه نگفتم بهشون بگو پر. به سرش آورده تیفکر یکه ب هییبال

 م؟ینفرستاده بود

 .انداخت یرا خش م شیروح زخم یچون سوهان شیهق هق عمه زهرا يصدا

 سرش آورد؟ ییچه بال شیپ کسالی يپنهون کار نیرفته هم ادتی-

 .نیرو زم دشیبخوابون شهیحالش بدتر م. بسه آقاجون-

او را،  یرا از آغوش پدرش خارج کرد و بدن سفت شده از فشار عصب يپر. را گفت و زهرا را کنار زد نیا حسام

 .سرد آشپزخانه خواباند نیزم يرو

 .ش باباتو اتاق میببر-

 .زود باش...زود باش دخترم...با سه شماره...يبکش پر قینفس عم. حالش بهتر بشه دینه بذار-

سوزش فرو رفتن سوزن آمپول را حس کرد . گشت یو باز نم رفتیدم م نیکاش ا ق؟یبکشد؟ آن هم عم نفس

 هیبه خارج و داخل ر صانهیتا باز نگردد چه حر رفتیکه م ینفس. زندگان پرتاب شد يایو ناگهان انگار به دن

 .یدر پ یپ ينفسش عمق گرفت و ابتدا به خس خس افتاد و سپس سرفه ها. شدیفرستاده م شیها

حاال ..همونطور که دکترت گفته بود يسه شماره ا نیآفر....بکش قینفس عم....دختر کالیبار-

 .بابا جون نیآفر..آرومتر..آرومتر

اشک . دستانش حس خوبِ بودن داشت شیچقدر نوازشها. شتچقدر بغض دا. پدرش درد داشت يصدا چقدر

عالوه بر پدرش . گشت یکم کم حس رفته به بدنش باز م. دلش چنگ شد دیگونه اش چک يگرم پدرش که رو

. به سجده افتاد نیزم يآقاجانش طاقت از کف داد و رو. بود سیخانواده اش هم خ ياعضا ریسا يچشمها

 ش،یحال زار پشتوانه زندگ دنید. کرد قیبه جانش تزر يغم و شاد نیب یمردانه اش حس يلرزش شانه ها

شهد  ینیریعمه اش، هنوز مهم است به ش یخانواده اش،حت ياعضا يبرا دید یم نکهیحالوت ا ،یسخت بود ول

 .عسل بود

نفس گرم پدرش . دیسرد بلندش کرد و در آغوشش کش نیزم يحسام از رو. بازگشت يکه به حالت عاد بدنش

 .حس نابِ در امان بودن را نداشت نیا ایدن يجا چیه. بود نیریآرامش بخش و ش

کار رو  نیچرا با خودت ا...يمگه خودت ردش نکرد...شیخوا ینم یآخه مگه نگفت...باباجون ينصفه جونم کرد-

 غم به دلت چرا؟...ينبود قشیال...به درك که نخواستت....یکن یم
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 :دیر دهانش چرخد یبه سخت زبانش

 چرا؟....دونه؟ ینم قیال...رو ....من... یچرا کس...چرا-

 یو م نهیب یکه درك داره، م یکه چشم داره، اون یاون. نبودنه قتیحرف از ال. دخترم ستیتو ن اقتیحرف از ل-

 .خواستگار ادهیکه ز يزیچ! که خراب نشده ایدن. فکر نکن زایچ نیبه ا. فهمه دخترم

بود که، با  نیجلوه داشت ا شیبرا زیاز هر چ شتریکه در آن لحظات ب يزیچ یمبهم بود ول يپر از حسها يپر

که داشت غرق لذت آغوش  ییها يپدرش، با تمام دلخور يکردنها يکه خورده بود، با تمام دور ییتمام زخمها

 .است يردلتنگ آغوش پرمهر پد دایشد نکهیپدرش بود و چه دشوار بود اعتراف به ا

 شیب یجان و الکن ب یب يصدا. حرکت کردند سرایبا کمک پدرش او را بلند کردند و آرام به سمت اتاق  حسام

 :در گوشش نشست

 وله؟ خخخوعه؟...چط-

 .االنم خوبه. خدا رو شکر برطرف شد. بود یفشار عصب کی..جون زیخوبه عز-

بعد، آرام آرام دورش  یکم. رفت یشده فرو م قیبدنش کم کم در رخوت آرامبخش تزر. تخت خوابانده شد يرو

دکتر در ذهنش  يباز هم حرفها. تر شده بود افتهیکرد و افکارش سامان  یذهنش کمتر تکاپو م. خلوت شد

 :تکرار شد

مشکالتت . یبر استرسهات غلبه کن يریبگ ادی دیبا. میکار کن) 9(مهارتهات يرو دیبا گهیخانم از ماه د يپر "

 ،يادامه بد يبخوا تیوضع نیاگه با هم. يریارتباط بگ یبه خوب گرانیو با د یان ها رو بگذرونبحر. یرو حل کن

 .یرو تحمل کن کیکوچ يسهااستر یتون یمطمئنم که هنوزم نم. يایروز ازپا در م کیمطمئنم 

 .من چند ماهه خوبم یول-

 "!نبوده تشیموقع. نبوده دختر جون تشیموقع-

سه روز دو بحران را پشت سر گذاشته بود و در هر دو مورد نتوانسته بود  یدر ط. زدیحاال به خودش پوزخند م و

خسته و  ش،یهنوز هم بالها دنیپر يبود برا ینیحق با دکتر حس. دیایب رونیمشکل ب یاز آن ب یاز فشار ناش

آنقدر  شیس برابالعک. نداشته است یتیاهم شیبرا يخواستگار نیکرد ا یچه ساده بود که فکر م. ناتوان بودند

 .مهم بود که حس غرورش را ارضا کند

. زنده کرد شیبهنام را برا ادیاسم بهداد،  "!تقاص پس زدن بهداد و غم نگاه او باشه نیا دیشا "دیشیاند تلخ

. باخبر شود یکس شیماریداد که نگذارد از ب یرانده شده بود، به بهنام حق م شیماریب لیحاال که خودش به دل
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خدا را سپاس گفت که روز قبل . یاشبوده ب زیسخت بود، بخصوص اگر مثل بهنام دلبسته ن پس زده شدن

! که ممکن بود در مورد او به ذهنشان خطور کند ییخانواده اش را از مخالفتش آگاه ساخته بود، وگرنه چه فکرها

خواست بال  یم. شدن خسته شده بود دهیبودن، از ناد فیاز ضع. کند رییخواهد تغ یمطمئن بود که م گریحاال د

 يقله ها نیعتریخواست تمام تالشش را بکند تا به رف یم. پرواز کند شیش رویروشن پ يو به افقها ردیبگ

 نیا يبرا ایآ"دیشیاند یلخت. گام بردارد شیزندگ يبه بلندا دنیرس يوقت آن بود که برا. ابدیدست  شیزندگ

سفر  يایاول خودش را مه دیبدون او با ایبا همسفر . خواسته درونش زدبه  يلبخند "الزم بود؟ يسفر، همسفر

 .کرد یم

 .ستینگر یدکتر نشسته بود و به صورت خندان او و همسرش م يروبرو

 د؟یدیدوباره برام خواب د نمیب یم-

 :مبل پشت سر همسرش حلقه کرد يو دستش را از رو دیخند ایمیک

 .گهیخود تنبلته د ریتقص! ؟یاونم چه خواب-

 .شما همش کابوسه يخوابا. دمید یخواب درست و حساب کی دیخودم بخوابم شا دیبذار-

 .خنده زد ریز ایمیک دوباره

 يرو تجربه کرد زیهمه چ.  فهیپ وتریکامپ.اَخه کیروبیا. ادیبدت م یاطیاز خ. يدوست ندار يشگریکالس آرا-

کم که . شوهر جونم رو زده به دوستش. یبکن یتون یولشم نم! هیمجبور گهید یکی نیا.يوشون کرد یول

 .هیمل میدوستش جز ت ستین

 .بابا آخه منو چه به ورزش؟ من حال ندارم راه برم-

 :مداخله کرد نباریکرد، ا یبا لبخند به کل کل آنها نگاه م دکترکه

 .یگروه شرکت کن يکارها يکالس و تو نیبه ا يبر دیبا نیهم يبرا قایدق-

 !کنماینم یبابا من اصفهان زندگ. رونیساعت قبلش بزنم ب کیاز  دیآخه من با اونم هر هفته جمعه؟؟-

 :جوابش را داد ایمیک دوباره

 !یباش تا کامروا باش زیسحرخ! چه بهتر-

اَه . به سوپرمن شونمیا. اونم به بابام گفته. به جونم دیآقاجونو انداخت. دیکرد ينامرد! زهینصفه شب خ گهید نیا-

 .شمیراحت نم یکی نیحاال از دست ا

 .دیبا صدا خند ایمیک
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 ؟یدوون یرو سر م چارهیهنوزم ب-

 یزبون یسال، ده بار با زبون ب کی نیا يواال تو. دارهیام که دست از سرم برنم چارهیمن ب. چاره داره میلیخ-

 دیدکتر فکر کنم با يآقا. نداره که نداره دهیفا. هیخال ستیقبر توش مرده ن نیا. خورم یبهش گفتم به دردت نم

 .شتونیپ ادیدوره ب کی

 .خوادیدرمانم م شهیکه مجنون تو م یکس یگ یراست م-

 :ستیحرص به دکتر و همسرش نگر با

 هی یوگرنه از دستش حتم ستیخدا رو شکر عمو ن! مامانشم ذله کرده نم؟یبب دیرو با یمن مجنون نخوام ک-

 .شدیم يطور

 امروزم باهات اومده؟ پشت دره؟-

باهاتون راه  دیمن حوصله کوه ندارم، اصال فکرشم نکن. است گهید زیحرف من چ. دیولش کن! شهیمثل هم-

 .امیب

 :و گفت ستیجا به جا شد و به چشمان ملتمس او نگر یبه آرام دکتر

فردا با حامد . یوضع رو نداشت نیحاال ا يخوند یو درست رو م ياگه قبول کرده بود. يایکنار ب يمجبور-

 .خونه پدربزرگت میایم

 حامد؟-

 .میت یمرب.يهمون مظفر-

 !آخه-

 .آخه و اما و اگر نداره-

 .حوصله اش رو ندارم دیدکتر باور کن-

 ستین یخانواده کاف. است دهیفا یب يکه کرد ییتمام کارها یتا وارد جمع نش ؟يداد یبه خودت چه قول ادتهی-

. يحوصله درس خوندن ندار گهید یگفت. یتو گفت یتا حاال شده هر چ. یجامعه بچرخ يتو دیبا! خانم يپر

نصفه رها  ،یکالس ورزش.يبرو کالس هنر میگفت.میقبول کرد. ات خرابه هیروح یگفت. ياش رو ندار زهیانگ

 .یکن یشونه خال رشیاز ز یتون ینم گهیرو د یکی نیا. يکرد

 ؟يچرا کوهنورد-

 :مداخله کرد ایمیهم ک باز
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. دهیات مف هیروح يو برا هیفوق العاده ورزش مفرح و سالم يکوه نورد یدرثان. ورزشه نیتنبل، بهتر يوت يبرا-

که  شناسمیرو م یمن کس يبر يخوا یاگه تنها نم یول یشیخودت مشتاق م ینیگروه رو بب يهر چند بچه ها

 .گروه يکنه تو یم تیبا جون و دل همراه

 .دیدوباره با صدا خند ایمیدر هم رفت و ک يپر ياخمها

 !آخه یکن یجلسات شوهرت، چکار م يدونم تو یمن نم-

 .خانم ستین یجلسه درمان نیدر ضمن ا. جون يپر شمیتو م فیآخه فقط من حر-

 :دیکش یکالفه پوف يپر

 در رفت نه؟ رشیاز ز شهینم -

 :همزمان جواب دادند ایمیو ک دکتر

 .نه-

که مشغول  وسفی دنیبا د. کرد و از مطب خارج شد یباالخره با آنها خداحافظ دهیفا یساعت بحث ب میاز ن بعد

 :کرد شیسرش رفت و آرام صدا يباال "دلم بذارم؟ يکجا نویا" دیکش یبود، آه یمطالعه مجله پزشک

 .وسفیداداش -

 .دهد یاست و به عمد جواب نم دهیمطمئن بود شن. دینشن یجواب

 .گهید میآقا داداش من کارم تموم شد بر-

 .هم سکوت باز

 .رمیگ یم یتاکس. ستین یمشکل.من رفتم -

چه خوب که . شد دهیچادرش کش یبه آرام دهینرس یهنوز به منش. به راه افتاد یرا گفت و به سمت منش نیا

 .وگرنه حتما چادر از سرش افتاده بود زدیبه چادرش کش م گرید

 میالزم نکرده بر-

 .آمد ینم نییبود از موضعش پا ياگر او پر .بر سر شوقش آورد وسفی يصدا حرص

 .زشته دیچادرمو ول کن! ا داداش فکر کردم با چشم باز خوابتون برده-

 داداش و کوفت: آرام زمزمه کرد وسفی

مجتمع رفته و سوار  نگیبا هم به پارک. داشت دنید وسفیحرص خوردن . اوردیخودش ن يو به رو دیشن او

گذشته بود، حضور او تنها عامل سلب  وسفی يسرباز انیکه از پا یدر مدت شش ماه. شدند وسفی نیماش
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خواهر و برادر  ودکرد و همه جوره از وج یدخالت م شیبهانه در کارها یبا بهانه و ب. شده بود ششیآسا

اشت و از او سوا د يکه فقط سر اسریبخصوص از . جست یاو سود م يبه خبرها یابیدست  يمشترکشان برا

 .دشیمراد بود و او مر وسفی

نت  یبعد از خدمت، کاف. را سر و سامان داده بود شیننشسته بود و زندگ کاریبرعکس او در آن مدت ب وسفی

نت  ینرم افزارش، فقط به کار گرفتن مجوز کاف یکارشناس. کرده و مستقل شده بود ریدر شهرشان دا یکوچک

 .داد یم امهم انج یسیو برنامه نو پینت، تا یکاف يالبته در کنار اداره . آمده بود

بودن، نه حاضر  دیبا وجود فرزند شه. و فکر بازش شیاز استقالل طلب. آمد یخوشش م وسفی هیاز روح يپر

کارش را راه  ادیاز بن یتنها با گرفتن وام. کار و درس استفاده کند ياش برا هیشده بود، خدمت نرود و نه از سهم

 ياو ، به خانه پدر يکل از خانه پدر هبود و ب دهیخر یدست دوم 405 يپژو شیپدر راثیمبا . انداخته بود

باز  ،یهرچند کامال تحت نظارت خانواده اش بود ول. را آغاز کرده بود ییجدا یخودش، نقل مکان کرده و زندگ

خودش را  خاص يتهایپسران هم محدود يبه هر حال شهر کوچک آنها برا. داشت ینگه م یهم او را راض

 .داشت

 ؟يشده پر يزیچ-

 !نه-

 .یزنینم یحرف. یتو خودت-

 :انداخت وسفیبه  ینگاه چپ يپر

 !پر حرفم یلیخ ستین-

 :دیمردانه خند وسفی

 .یساکت گهیجور د کیامروز  یول. ستین یکه شک دیزبونت حرف کش ریبا منقاش از ز دیبا نکهیدر ا-

 .هیلیتحم يادیز. رو ندارم دیحوصله برنامه جد-

 .یهم کار کن يبخصوص که قراره حرفه ا. هیورزش خوب يچرا؟ به نظرم کوه نورد-

 .من نه یول د،یشما شا يبرا-

 .میکیبار هزارم من  يدر ضمن برا. یکن یسختش م يدار یالک-

 .کنم یاون وقت راجع بهش فکر م دیبرادرم هست دیهر وقت قبول کرد-

 .اطراف فرمان محکم حلقه شد وسفی يدستها
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 نم؟یرو بب یمن نخوام برادرت باشم ک ؟؟ینسبت نداشته درست کن يدار يتو چه اصرار-

در ضمن برادرِ . و برادر خونده من دیاز نظر من شما پسر مادرخونده ام هست. دیایکنار ب تیوضع نیپس با ا-

 .نساختم مینسبت. تمومه هیپس قض. دیخواهر و برادرم هم، هست

 .رو تموم کن حرفا نیا يکنم پر یخواهش م-

 .نه-

 یول دیروزگار دور شا يپسر عمو. وقت نبودم چیه یدونیهستم؟ داداشت؟ خودتم م یچرا؟ واقعا برات ک-

 !هرگز...داداش

-..... 

 ؟يشد؟ کم آورد یچ-

خانواده هم . دیهر بار داوطلب بردن من بش ادیدر ضمن خوشم نم. دور باطل خاتمه بدم نیبه ا دمیم حیترج...نه-

تونم  یخودم تنها م. ستمیباشم بچه هم ن یخوام مزاحم کس ینم. خواسته، کارشون رو گردن شما بندازناز خدا 

 .ستمیقابل اعتمادم ن ریو خطرناك و غ یروان. امیبرم و ب

حضور ماها به عنوان نگهبانت  یدونیزده؟ خودت م ییحرفا نیهمچ یک ه؟یحرفا چ نیا ؟یکن یچرا مغلطه م-

 یتلفن یتاکس. ادیم ریبد گ نیمطب ماش يبر دیکه با یساعت یدونیخودت م. ستیهم ن ياعتماد ینقل ب. ستین

در ضمن از . دیستین یشما هم مزاحم کس. میپس لطفا اجازه بده ما کارمون رو بکن. يریبگ یشیهم که حاضر نم

 .هم بنده در خدمتت هستم تیکوه نورد يکالسا يبه بعد، برا نیا

 ؟؟یچ-

 با بابا حسام هان؟ دیشا ایکوه؟  يصبح اول وقت با آقاجون بر ينکنه انتظار دار-

-...... 

باز . کرد یرا دوچندان م شیسخت وسفیحضور . آزاردهنده بود یبرنامه به قدر کاف نیا. در هم رفت شیاخمها

 را داده يآقاجانش خبر کالس اجبار یبه خاطر آورد که روز قبل، وقت. یلیکالس تحم نیبه ا دیهم فکرش کش

که تحت درمان دکتر  یسال ودر مدت د. زدیخواست خلوتش بر هم بر یدلش نم. خواست سکته کند یبود، م

 کی ییکذا يبعد از خواستگار. رفت یم شیخوب پ اریروابطش با خانواده اش بس. آرامتر شده بود اریبود، بس

امروز هم رفته . کرده بود يپرنشده بود و او در آرامش کامل درمانش را س شیپاپ گریعمه اش هم د ش،یسال پ
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 ایمیبا حضور ک. همسرش، را فراخوانده بود ا،یمیقبل خبر شده بود و ک ازانگار او  یبود تا دکتر را منصرف کند ول

 .نبرده بود شیاز پ يو کار اندازدیراه ب يتوانست شلوغ باز ینم

رو به  شیزندگ تیفیگذشته ک يدر طول ماه ها. داد و چمانش را بست هیتک یو سرش را به صندل دیکش یآه

 یم ياز او دور لیزنان جوان فام شتریهرچند حاال ب. آزاردهنده بود هیهرچند هنوز نگاه زنان همسا. رفتیبهبود م

نگاهش به  .سابق را نداشت یکدام سخت چیگر هیکردند، اما د یپسرانشان را از او دور م شتریکردند و مادران ، ب

. شده بود شتریکرد و انگار گوش شنوا هم ب یدلش انبار نم يرا رو شیحرفها گرید. تفاوت کرده بود اریبس ایدن

او دوست داشت با تمام وجود از  یکند ول شتریخارج از خانه اش را ب تیخواست که او فعال یدکتر مصرانه م

دکتر اعتقاد داشت اگر به خلوت . شده بود روزیهم دکتر پ نباریا یول. محافظت کند شخلوت به وجود آمده ا

 .گردد یمبتال م گرید یجور افسردگ کیو به  شودیم زیاش ادامه دهد جامعه گر ینیگز

 .تنبل خانم میدیرس-

را  نیتکان داد و ماش یدست شیسپس برا. منتظر ماند تا وارد خانه شود وسفی. کرد یدر را باز و تشکر آرام آرام

را به  وسفیدانست چگونه  ینم. دیصورتش کش يدستش را رو. کوچه گذشت چیاد و به سرعت از پحرکت د

 وسفیدر خانواده مانع  ین بود که کسیا شیبد. رود به ترکستان است یکه م یخود آورد و به او بفهماند که راه

را مشخص کرده بود  هدفش میمستق ریبا کارها و رفتارش و به صورت غ وسفیبا آنکه . مادرش یحت. شدینم

 دیترس یم. دیایبه زبان ن وسفی چگاهیکرد که ه یخدا خدا م. ترساند یرا م يپر نیو ا شدیمانعش نم گانهی یول

 .کرده همه خانواده بود زیعز وسفیکه  بخصوص. زدیبا جوابش خانواده به هم بر

 ادگاری یب یدست ب کیفلج . در کنار آشپزخانه لبخند زد ستادهیا یب یب دنیبا د. خانه را گشود و داخل شد در

 شیقدمها. تر یکلماتش واضح شده بود و مکالماتش طوالن. داشت يادیفلج صورتش بهبود ز. سکته او بود

 :دیخز شیب یبه آغوش ب يبا شاد. توانست راه برود یمحکم تر شده بود و بدون عصا هم م

 خودم؟ یب یاحوال ب-

 ؟يز خودتو لوس کلدبا...زشته دختر-

 .ردیآغوش امن فاصله بگ نیاز ا گریخواست د یدلش نم. فرو رفت رزنیدر آغوش پ شتریب يپر

 .کمکت امیبرم لباسمو عوض کنم ب. یب یدلم باز شد ب شیآخ-

 هیدکتر و بهبود روح يبا وجود درمانها یحت. دیترس یم يپر ندهیتمام خانواده از آ. با نگاه بدرقه اش کرد یب یب

 تیبودنش و وضع وهیاو، ب يماریب. بسته است يپرواز پر يدانستند که در آن شهر کوچک بالها یهمه م ،يپر
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مناسب ازدواج  يتهایباعث فرار موقع همهبه ادامه روند آن داشت ، همه و  لیکه مصرانه تما شیخاص زندگ

 یم شیاو پا پ یو تازگ یجوان يهواپس زده بودند که به  يماند، همه تفاله ها یم یاو بود و آنچه باق يبرا

 .دوام نداشت شتریب گریگذاشتند که آن هم چند سال د

. نداشت يدیام زین وسفیو  يپر انیبود که به وصلت م یخانواده تنها کس ياعضا ریبرخالف سا ،یب یب

و  اهیس سمانیبود و از ر دهیمارگز يپر. کرد یشناخت و ترس داخل چشمانش را درك م یدخترش را خوب م

 یب یب یشده بود ول انیب وسفینبود تا به حال چند باره درخواست  یب یب ياگر اصراها دیشا. دیترس یم دیسف

 يو رابطه ا شدیکوتاه م شیاز خانه پدر يپر يپا ،یموضوع آن هم به صورت رسم نیدانست با باز شدن ا یم

 "نه"کالم است کی يحرف پر یفعل طیچرا که مطمئن بود در شرا دیگرد یم رانیو ابد،یبهبود  رفتیکه م

دکتر به همراه دوستش  گریساعت د کیقرار بود تا . دیشن یم منیبحث کردن پدر و پدربزرگش را از نش يصدا

به  نیا دیشا "سراغ شاگردش؟ رهیخودش م یکدوم مرب". دانست یمهم شده بود و نم بیعج. دیایبه آنجا ب

 :توانست ینم رد،یبگ دهینشن راکرد صداها  یم یده بود و هر چه سعصدا بلندتر ش. پدرش بود يتهایحساس لیدل

 .تونست بره کالس یشهرم م نیهم يتو. ومدهیورزش قحط ن ؟يفهمم چرا کوه نورد یمن نم-

 .دونهیم يزیچ کیدکترش حتما . بس کن. قبال باهات حرفشو زدم حسام-

 رتیتنها بره کوه؟ آخه غ دیبا دیگیحاال م. ادیباهاش بره و ب وسفمیشرط بود که  نیاگه قبول کردم فقط به ا-

 کنه؟یقبول م يکدوم پدر

فکرات خودتو  نیاون دفعه به خاطر هم. درس خوندنش تیذارم بشه حکا ینم. تعصب کور رو بنداز دور نیا-

کردم،  یدختر خودم بود، همه کار م ياگه پر یدونست یخوب م. بره دانشگاه یترس یم یعقب گفت يدیکش

بار اجازه  نیا. دختر نیا یضیمن و تعصب تو شد مر يفکر یب جهینت. رمیدختر پسرم نم تیبار مسئول ریز یول

 .ستمیا یپشت سرش م ریدانشگاه بخونه خودم مثل ش ياگه بخواد برا یحت. بهت دمینم

 يتنها تو وه،یزن ب کی. آقاجون رهیتو کت من نم يکوه نورد نیاما ا. شده الیخ یفعال که درس خوندن رو ب-

 د؟یفکر کرد یدونم چ ینم به؟یکوه، اونم با چهار تا غر

 !خوان چکار کنند یکوه نعوذباهللا م يتو نایانگار ا یگ یم نیهمچ. ال اله اال اهللا بس کن حسام-

 .قسمم بخوره نایرو سر ا ینیدکتر حس میریخوان چکار کنند؟ اصال گ یکوه م يتو! نهید پدر من حرف منم هم-

 .بلرزه تا برگرده دیتنها بره باهاشون تن من با يقراره پر یوقت

 :آقاجانش نشست کیشد و نزد منیداخل نش. کرد یم يکار دیبا. داد رونیرا پر صدا ب نفسش
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 من بچه ام آقاجون؟-

 :پدرش نشست يمالمتگر آقاجان رو نگاه

 ه؟یچه حرف نینه بابا ا-

 نیا تیحکا. ندارم  ثاشیو حرف و حد يکوه نورد نیبه ا يخوام چکار؟ اصال کار یپس بپا و آقا باالسر م-

 ه؟یکنترل شده من به مطب دکتر چ يرفت و آمدا

 .پدرش در هم فرو شد يابروها

 ؟يپر هیمنظورت چ-

. داشت هیفهمه؟ اومدن شما و آقاجون باهام توج ینم یچیآدم احمقه و ه کی يپر دیشما فکر کرد......گم یم-

حضور چند  نیاما ا. دیدونم شما بزرگترم بود یچه م ایخواست با شما حرف بزنه و  یدکتر م. الم خوب نبودح

 یبابام بهم اعتماد نداره و دوباره م شنوم یحاال هم که ماشاال دارم م. کنم یرو من درك نم وسفتونیماهه آقا 

 .خواد برام سرخر جور کنه

 .يدرست حرف بزن پر -حسام

من کمر خم  تیبار مسئول ریگفت ز یم یب یکه آقاجون به ب ياون روز. یگیدروغ م دیگم بگ یاگه دروغ م-

فهمم منظورش به من  یاما حاال م. که آقاجونت ازت خسته شده يچکار کرد يبه حالت پر يکرده، گفتم وا

 .شما بوده يها ینبوده به بد دل

 .آقاجان هم در هم فرو رفت يبار اخمها نیا

 ؟يپر يستادیفالگوش ا یباز ک-

 .آقاجانش زد يبه اخمها يلبخند

 .ستمیا یشدم فالگوش نم یاالن بچه خوب.  میقبل از عروس. آقاجون شهیوقت پ یلیمال خ-

 .دیگفت و لب گز يذکر آقاجان

 .نمیب یدارم م-

اصال چرا بحث راجع به منو پشت سرم انجام . دیاومدم داخل تا با خودم حرف بزن یول.  دمیشن ياراد ریغ-

 .دیدیم

 !يچون بچه ا-حسام

 .به کالم پدرش زد يشخندین
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بحث دختر و . ستین یو بزرگ ینه پدر من، بحث بچه گ. وهیساله ب 21بچه  کی. هم هستم يعجب بچه ا-

تا . چرا؟ چون دخترم. نه سن و سالم اجازه داشت تا قله قاف بره اما من نیبود با هم اسریمن  ياگه بجا. پسره

مگه نگفتم  د؟یفکر کرد یچ. شمهگو ياون روزتون تو يهنوز حرفا. جور حاال صد جور کیازدواج نکرده بودم 

 .کنم رییتغ دیخودتون خواست. رونیب دمیدیگوشه خونه تا موهام بشه رنگ دندونام؟ خودتون کش نمیشیم

 :اخطار گونه پدرش در گوشش نشست يصدا

 .يزدنت باش پرمواظب حرف -

 يگم حساب بزرگتر ینم يزیاگه به احترامتون چ. با خودمه گهیمن د یزندگ اریاخت. نزدم يحرف بد-

انگار . رونیب دمیفرستیم گاردیتا سر کوچه ام با باد نمیب یم ستمیکور ن. وگرنه خسته شدم از کاراتون ه،یکوچکتر

 .حذف شدم لیفام يایاز تموم مهمون بایتقر. جذام دارم

 .ارنیهزار تا حرف برات در م ،يا وهیب. یجوون. همش به خاطر خودته-

پدر من، حرفت . مردم یم دیذاشت یم ام؟یام در ب لهیاز پ دیپس چرا خواست رم؟یبم دیام با وهیچون جوون و ب-

بخوام بکنم  میمن هر کار! بست در دهن مردم رو نه شهیدر دروازه رو م گنیهم خوب م ایمیقد یدرست، ول

 يرفته برا ادتونی. حرف پشت سرت هست یدختر که باش یشهر کوفت نیا ياصال تو. رف پشت سرم هستح

تازه . با نامزدم دم مدرسه حرف زده بودم نکهی؟ فقط به جرم ا دیبدبختم کرد دیحرف چهارتا حرف مفت زن زد

خواد  یدلم م. خوام یمن بپا نم. خسته شدم آقاجون. خسته شدم بابا. آقاجون رمیاز شمام دلگ. اونم در حد سالم

خودتون به  نندیمردم بب دیبذار. خودم کارامو بکنم. امیخودم برم و ب دیذارب. دیبارم که شده به من اعتماد کن کی

 .کنه ینم دایکس جرات حرف مفت زدن پ چیاون وقت ه دید یدخترتون بها م

 .فشرد یدستانش را به هم م یانداخته بود و عصب ریسرش را ز حسام

 چکار کنم؟ ادیسرت ب ییاگه اون باال، بال-

نشدم  یخود من هم راض دیشا انیدکتر و دوستش ب دیدوما بذار. اوال حرف من فقط به کوه رفتن نبود-

 .سرم عقل هست يبخدا منم تو. باهاشون برم

 .نداشت  یحساب جوابدر برابر حرف . داد هیتک یسرش را به پشت حسام

 .ترسم یات م ندهیبخدا که از آ. مردم نیهم يو تو يدختر کیتو  يپر. یمراقب خودت باش يقول بد دیبا-

 .که آبروتون رو نبرم دمیچشم قول م-

 .نگاهش کرد یچپ چپ حسام
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 .نه من ییتو نهیبیم بیحرفا آس نیکه از ا یجامعه اون نیا يتو. خودته دخترم يمن آبرو يآبرو-

 .چشم-

 :داد رونیچشمانش را بست و نفسش را پرصدا ب حسام

 .یکن یچکار م نمیبب ام،یخوام به به دل دخترم راه ب یم نباریا-

 :حسام که سکوت کرد او به حرف آمد. ستینگر یبا لبخند به آن دو م آقاجان

دنبالت  ادیو آمدت مبنده خدا، بخاطر ساعت رفت  وسفی. حق با توست دخترم اما نه کامال وسفیدر مورد -

 میبش وسفیمزاحم  دیباباتم سختشه پس بازم با. ببرمت تونمینم رمردیکوهم منِ پ يبرا. نباش نیبدب. دخترجون

 .خانم مستقل اریب زیبر ییحاال هم بدو برو دو تا چا. خواد یم یخدا چ مینیتا بب

 :.زد تیاز رضا يلبخند يپر

 گه؟ید امیتونم برم و ب یبدم، خودم م رییاگه ساعت دکتر رفتنم رو تغ گه؟یبا خودمه د ارمیجاها اخت هیبق یعنی-

سرش را  دیینبود پس فقط به تا يچاره ا. ستیدخترش نگر طنتیسرش را بلند کرد و به چشمان پر ش حسام

 :دیآقاجان خند. تکان داد

 .گهیو دپاش یبله رو که گرفت. يریبگ یاز آب گل آلود ماه يخوب بلد. یپاشو برو پدر صلوات-

که با  يزیتنها چ. و به دو از اتاق خارج شد دیصورت پدر و پدربزرگش را بوس رانهیبا ذوق بلند شد و غافلگ يپر

 .خنده دو مرد بود يصدا دیخروجش به گوشش رس

 کی. داشت یبیاسترس عج. کرد یصورتش را نوازش م یسرد صبحگاه يداده بود و هوا نییرا پا نیماش شهیش

در برنامه  ستیابتدا او با Uگذاشته شده يطبق قرارها. گذشت یبا خانواده اش م يمظفر يهفته از مالقات آقا

از  یآهنگ آرام. بود يمظفر وهگر يروز مالقات او با اعضا نیامروز هم، نخست. جست یشرکت م یآموزش يها

. شدیم ییگروه ها نیوارد چن ییبه تنها بار بود که نیاول نیا. کرد یاو را آرام نم یول شدیپخش م نیضبط ماش

هنوز فکرش کامل نشده بود که  ".ومدیباهام م وسفمیکاش . کرد یکاش بابا موافقت نم "دیترس لیدل نیبه هم

 :بر گوشش نشست وسفی يصدا

 .يخور یرو سرما م شهیبکش باال ش-

 .را باال داد شهیش. در دلش جا به جا شد یغرب زیچ

 .شده دشونیمر دهیآقاجون که ند. نمیگروه رو بب نیخواد ا یدلم م یلیخ-

 .خوشش اومده بود يمظفر يبابا هم از آقا. سرپرستشون شده دیآقاجون مر-
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 .نمیکل گروه رو بب ادیاما من بدم نم. نداره یفرق. هوم-

 .جلوتون رو نگرفته یکس. دشونینیو بب دیایخب ب. خب-

 .زد يدار سرش را به جانب او چرخاند و پوزخند صدا وسفی

 ؟یبگن با بزرگترت رفت یترس یواقعا؟؟ نم-

 :را در هم کرد شیاخمها

 د؟یزنیطعنه م-

در . پس دوم شخص لطفا. که بگم صرف احترامه ستیازت ن شتریسنمم اونقدر ب. صد بار نینفرم ا کیمن -

ساعت دکتر  یحت. زنهیم ادیرو فر نیتمام کارات داره هم ؟یطعنه هم گذاشت يبگم مگه جا دیمورد طعنه با

 تحملم سخته؟ نقدریمن ا یعنی. يرفتنت رو عوض کرد

 :دیلب گز یاز ناراحت يپر

 ..حرف شما و-

 !تو-

 ؟یچ-

 .گفتم تو-

 .نگاهش کرد  جیگ

 .تو نه شما. نفرم کیمن -

 :داد رونیحرص نفسش را پر صدا ب از

 ؟يداد يریچه گ-

 .حاال حرفتو بزن.آهان حاال شد -

 :نازك کرد وسفی يبرا یچشم پشت

 .عوض نکردم یمن ساعت دکتر رفتنم رو به خاطر کس-

 .ستین یمنم پشت گوشام مخمل. حیصح-

-... 

 .خسته شدم گهید. خونه میریم رتریبه آقاجون گفتم بعد از کالست د. يمن امروز باهات کار دارم پر-

 :بعد از مدتها دوباره به لکنت افتاد زندیکرد قلبش در دهانش م یم حس
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 ؟يچ چک کار-

 ؟یافتیحال ب نیحرف زدن باهام به ا يترسناکم که برا نقدریا-

 :را در هم کرد شیاخمها

 ؟یچ چه حال-

 :دور فرمان حلقه شد وسفی يدستها

 .ياز ترس به لکنت افتاد-

 ؟يایبا من ب شهینم...نگرانم ...من امروز ...ستین... ترس از تو-

 دیشیبرود ام،ا با خود اند يبود که همراه پر شیچند از خدا هر. متعجب شد یدعوت ناگهان نیاز ا وسفی

 بعد چه؟ يروزها

 .دنبالت امیکالست که تموم شد م. کار دارم-

از وعده گفتگو  يدانست ذهن پر یم. نظر داشت ریبا لبخند او را ز وسفی. فرو رفت یدر صندل دیناام يپر

به . دیایبه آنجا ب يبردن پر يبرا يقرار بود مظفر. شدند ادهیکنار پارك توقف کردند و پ. منحرف شده است

 .شد دایپ يشدن سرو کله مظفر ادهیمحض پ

 يبرا ینشانه خوب شیموزون و قو کلیه. بلند قامت و چهار شانه. سال بود 40در حدود  يمرد يمظفر

 دنیبه محض د. ابدیقابل احترام  یحالت شدیباعث م نیشده بود و هم دیسف یکم شیموها. بود شیورزشکار

 :دست داد وسفیبرد و با  شیدست پ. دیرس کشانیپا تند کرد و نزد يپر

 .سرپرست گروه. يحامدمظفر. میدرسته؟ مظفر وسفیآقا -

 .خوشبختم جناب-

 د؟یایشما با ما نم. نطوریمن هم هم-

 .خانم ما دست شما سپرده يپر. دفعات بعد...ان شا..نه-

 .میکه آفتاب نزده به بچه ها برس میخانم زود باش بر يپر. میافتیپس با اجازه شما، ما راه م. چشم-

که با  ییغافل از چشمها. شد یراه ياو به همراه مظفر دییتا دنیدوخت و با د وسفینگاه مرددش را به  يپر

شماره  کیبه اصرار فروشنده بخصوص که . بیغر شیپا ينو بود و برا شیکفشها. کردند یبدرقه اش م ینگران

 .او شد یبه سرعت متوجه علت ناراحت يمظفر. هم بزرگتر انتخاب کرده بود
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تا به پاهات  يدیکشیبهتر بود از کفشت کار م یول میالبته امروز صعود ندار. کوه يومدیم دیبا کفش نو نبا-

 .عادت کنه

 .پام بزرگه يبرا ستین نیمشکل من ا...نه-

شماره بزرگ باشه وگرنه موقع  کیپا  يبرا دیبا يکفش کوهنورد. دیکرد دیمعتبر خر يجامعلومه از ! خوبه-

 .شهیکوهنورد م بیآس یو حت یموجب ناراحت کنهیکه پا ورم م يکوهنورد

حرکت کردند تا  یربع ساعت. داد یگوش م شدیو آرامش گفته م نهیکه با طمان يمظفر يبا دقت به حرفها يپر

 :دندیبه محل گروه رس

 .گروه صبا يبچه ها نمیا-

 يجلو تر رفت و به اعضا يمظفر. کرد ستند،ینگر یو با دقت او را م ستادهیکه آنجا ا يبه افراد ینگاه يپر

پنج زن و ده مرد . بودند بینفرشان غا5در آن روز  يمظفر يکه طبق حرفها. نفره15 یمیت. شد کتریگروه نزد

آنها که  يبرا ییمایکوهپ نیا. رفتندگ یشش زن در گروه قرار م داد که حاال با حضور او یم لیگروه را تشک

 یاو که تازه وارد بود حکم کالس يرا داشت و برا حیبودند، حکم تفر يحرفه ا مهین ای يهمه حرفه ا بایتقر

ناجور احساس  ،یکرده بود ول مشیاو در ت رشیرا وادار به پذ يدانست دکتر، چطور مظفر ینم. سخت و فشرده

قد بلند بود . تاب دار داشت یبا مژگان نیریش یدختر صورت. گروه جلو آمد ناز دخترا یکی. کرد یمعذب بودن م

 .شد یم دهید شیدر چشم ها یخاص یدر کل جذاب بود و مهربان. انهیم یبا اندام

 یبیغر ؟يستادیا نطوریا هما ا ا چر.گل گالب گروه. کنه من مژگانم ینم یکه معرف يجناب مظفر نیسالم ا-

 .تا بچه ها آشنات کنم اینکن ب

 .مژگان بذار برسه بعد ذات خودت رو رو کن-

 :دیچرخ يکه آن حرف را زده بود، نازك کرد و به سمت مظفر یمرد جوان يبرا یپشت چشم مژگان

 عمو اجازه هست؟-

 .بوسه مژگان جان یاصال دست خودت رو م-

 .اش را پاسخ داد امدهیو سوال بر زبان ن دیگرد شده از تعجب او خند يبه چشمها مژگان

 .عمو میالبته گاه. يمظفر گمیمن تو جمع بهش م. من و مهرداده کیکوچ يعمو يمظفر ياقا یعنی...يمظفر

 .بلند شد يشماتت گونه مظفر يصدا

 .شهیم رید! مژگان؟-
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رنگش خبر از طلوع  ینارنج يو پرتوها دادیرا نشان م آرام آرام خودش دیخورش. به آسمان انداخت ینگاه مژگان

 .داشت بایروز ز کی

 چشم-

 :دیکه مزه پرانده بود چرخ يبه سمت پسر. حرکت کردند میت يشد و به سمت اعضا دهیکش دستش

بزرگ  ياستاد مظفر ابیدر غ میدوم ت یمرب شونیبه جز افتخار داداش من بودن، ا. داداش مهرداد بنده-

 .هستند

قد . به خواهرش نداشت یشباهت يمهرداد از نظر ظاهر. خنده اعضا گم شد انیدر م ياعتراض مظفر يصدا

 .داشت ادیشباهت ز شیبه عمو شیبلندتر و سبزه تر از خواهرش بود و فرم چشم و ابرو

 به گروه خوش. به هر حال من خوشبختم. دهیهنوز که اسم شما رو نپرس. ستیخواهر من رسم ادب بلد ن نیا-

 دیاومد

 .هیمظفر ریهمش تقص. ایاوا داداش راست گفت -

 .اول تو از اسم و رسمت بگو: دیسمت اوچرخ به

منتظر بودند  ایو گو ستندینگر یهمه با لبخند به مژگان و او م. به مژگان انداخت ینگاه ،یعصب یکم يپر

 :کند یخودش را معرف

 .خوشحالم به گروهتون اومدم. هستم یادتیس يپر یعنی..حورا..من -

 :دیمهرداد باال پر يابروها

 چه جالب؟ د؟یدو اسمه هست-

بود،  دهیچیبه او که همچنان چادرش را محکم دور خود پ یمهرداد نگاه. در برابر ذکاوت او ساکت ماند يپر

 :انداخت

 .میکن یرو صدا م گریکدی کیما همه به اسم کوچ م؟یخانم صداتون کن يپر میتون یم-

 .خانم بود يبرادران بهناز، پر يتا قبل از ازدواجش برا. دیدور بر خود لرز يخاطره ا يادآوریاز  يپر

 .کنم یخواهش م-

 .خانم يپر دیخب پس به جمع ما خوش اومد-
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که  يشدن دستش به سمت دختر دهیفکرش با کش. که چقدر خواهر و برادر پر حرف هستند دیشیاندا يپر و

کوله  ی، کفشها و حت شیلباس کوهنورد. بود دهیپوش دیدختر سر تا پا سف. بود، پاره شد ستادهیا مهرداد کینزد

 :بود نیچهره اش در کل بانمک و دلنش. بودند دیاش سف

 .شناس میو اقل ابیجهت . خانم نیگروه، نازن یدبرفیسف شونمیا-

 :به او دست داد یشد و با گرم کیبا خنده به آنها نزد نینازن

 .نیخوندم هم ایمن جغراف. گوش نده يمژ يبه حرفها. جون يخوشبختم پر-

بود چرا که کامال  نیساله بود و نقطه مقابل نازن 30 بایتقر یمرد جوان ينفر بعد. از استرسش کم شده بود یکم

 :بود دهیپوش اهیس

 .نینامزد نازن. ما کوروش) اهپوشیمرد س(بلک من-

 .ستیگربا لبخند به آن همه تضاد ن يپر

 .خانم يخوشبختم پر-

 یدو برادر که هر دو کفش فروش لیسامان و سه: شدند یمعرف زین هیکم کم بق. به احترام خم کرد يسر يپر

 يبود برا یکه طبق گفته مژگان بتهوون نیکه معلم بودند و در آخر شاه دهیو همسرش سپ يمهد. داشتند

 .فروخت یم یقیخودش و لوازم موس

 اریدر ابتدا بس. چادر از سرش بداشت یمنیا يو برا يقبل از حرکت به درخواست مظفر. کم گروه راه افتاد کم

 ینیب شیبا پ وسفیهرچند . آرام گرفت دیرا د شیها یمیاز هوس هم ت یخال ينگاه ها یوقت یمعذب بود ول

 هیاو ته يموجود را، برا يوهنوردلباس ک نیو راحت تر نیپا گذاشتن تمام اصفهان بلندتر ریو با ز هیقض نیا

 .کرده بود

و محکم  دنینفس کش حیصح قهیاز طر. دادیرا به او آموزش م ياصول کوهنورد يهر گام و هر قدم مظفر با

 .دیسالم و مف يکوهنورد کیشروع  يبرا يو الزم و ضرور هیاول یمنیپا تا اصول ا يکردن جا

گفت و  یکوهستان م ابیکم  يها اهیکرد، از گ یم سیتدر یشناس ستیکه ز دهیهم سپ یراه گاه نیب در

راه را  ینه خستگ کهیطور. شدیم یط نیریدلچسب و ش اریبس یکالس عمل نیاو که مشتاق دانستن بود ا يبرا

 .کرد یم یبیاحساس غر گریو نه د دیفهم یم

به . خوردند یسبک خارج کرده و م يکردند و از کوله ها لقمه ها یخاص استراحت م يستگاههایدر ا گروه

را داشتند و باز هم به خاطر  شیدر کنارش بودند و هوا شهیهم يمظفر ایخاطر تازه کار بودن او ، مهرداد و 
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 نیریچنان پر شتاب و ش لحظات. کوه حرکت کردند نییباال نرفته به سمت پا شتریب ستگاهیحضور او، سه ا

 يمظفر يهاییمطمئن بود اگر مراقبتها و راهنما. آمدند نییرفتند و پاو چگونه باال  یک دیشد که نفهم يسپر

 .اول باز گشتند ستگاهیشده به ا يسرمست از روز شاد سپر. دوم باالتر برود ستگاهیتوانست از ا ینبود هرگز نم

وه برنامه صعود از شاهان ک ،یجمعه آت يگروه برا ياعضا. بود انیهمه در جر نیبرنامه هفته بعد، ب بحث

 يرو یدست یمژگان با مسخره گ. نداشت یبودنش در آن نقش يمبتد لیکه به دل يبرنامه ا. گذاشتند یم)10(

 :دیشانه اش کوب

 .نه ایمن ببره باال  يکوله رو برا نیبشه ا دایپ دیبا یکیباالخره . برمتیبه زور م گهیغصه نخور از ماه د-

در آن چند ساعت با . به تاسف تکان داد يانداخت و سر یبه مژگان نگاه. لبانش جا خوش کرد يرو لبخند

 یاحتمال م. داشت یچون دوستان کم.بود بیخودش هم عج يبرا نیکرده بود و ا دایپ یمژگان احساس راحت

 .ردیگارتباط منشا  يبرقرار يمنحصر به فرد مژگان برا يها ییاز توانا یدوست نیداد ا

 :در جواب مژگان بلند شد لیسه يصدا

 يجان برکف برا. یداشته باش یگوشه چشم کیفقط  هیشما کاف. تازه وارد گروه بشو مژگان خانم الِیخیب -

 .شهیم دایحمل کوله اتون پ

 .رفت لیبه سه يمژگان چشم غره ا. خنده جمع که بلند شد يصدا

 .خودم يهستم برا یلیاصال خودم . خوام یمن جان برکف نم-

 :دیبه گوش رس شدیکه از کنارشان رد م نیآرام شاه يصدا

 .بر منکرش لعنت-

 نباریو ا دیینپا يریسکوت د نیا. ستیمتعجب به او نگر يو سکوت کرد و پر دیرا در هم کش شیاخها مژگان

 .آشنا شکسته شد ییتوسط صدا

 .يسالم عرض شد جناب مظفر-

 .ستیرا بلند کرد و به مقابلش نگر سرش

 .قت شناسبه به جوون خوش قول و و-

نمود و سپس متقابال آنها را  یرا معرف وسفیرو به جمع کرد و  يمظفر. دست دادند مانهیصم يو مظفر وسفی

 :کرد یمعرف وسفیبه سرعت به 
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و  لیبرادران سرلک سه. من يو پزشک گروه و برادرزاده ها سییر بینا بیبه ترت ،يمهرداد و مژگان مظفر-

 یاحیر نیشمس و در آخر خانم نازن دهیو همسرش خانم سپ یمحب يمهد يآقا. گروه یفن يسامان، اعضا

و  یخواهران تهران بتهال. که هر دو از سرپرستان صعود هستند ،يخواهر زداه بنده و همسرشون کوروش صبور

 .ستندیهم امروز در جمع ما ن یبزرگ انِیو آقا ینیخانم حس

با تک تک  وسفیهمانطور که . کرده است یرفجامع گروه را مع نینچنیبه عمد ا يحس کرد که مظفر يپر

معارفه خودش و  سهیاو در حال مقا کرد،یخانمها خم م يداد و سرش را به نشانه ادب برا یمردان گروه دست م

 وسفیتر بودن معارفه  یرسمبجز . دو معارفه بود نیب یبیواقعا که چه تضاد عج. گروه بود يبه اعضا وسفی

ساعت  4 یمعارفه کوچک گنجانده شده بود که او توانسته بود در ط نیدر ا زین ینسبه خودش، اطالعات کامل

 .ابدیبه آن دست  ییمایکوهپ

جلو  وسفیو  يمظفر. ماندند یها باق يو مظفر وسفیکردند و فقط او و  یگروه خداحافظ ياز معارفه اعضا بعد

باال  شیکه باعث شد از تعجب ابروها دیرا شن یقبل از دور تر شدن آنها، حرف. افتادند و شروع به صحبت کردند

 :بپرد

 .رهیگ ییالبته اونم فکرش جا. همه متاهلند نیگروه بجز شاه يبچه ها-

از ادامه  "...که دیترس یم وسفی ایداده بود؟ آ وسفیبه  یحیتوض نیچن يچرا مظفر"ستادیا يلحظه ا قلبش

قلبش احساس  يرو نیسنگ يوزنه ا. در هم فرو رفت شیو اخمها دیلبش را به دندان گز. دادن فکرش باز ماند

مهرداد هم با  یکرده بود که در حضور او، حت یرا تداع يزیبرخورد چه چ نیآن هم در اول وسف،یرفتار . کرد یم

 :که مژگان از او گرفت به خود آمد یشگونیبا ن کرد؟یعمل م اطیاحت

 آخ چته دختر؟-

 :در آورد یبا صورتش شکلک مژگان

 تو هپروت؟ راستشو بگو فقط پسر عموته؟ یشازده رفت دنیتو که با د ایمن چمه؟ -

 "!نه پسر زن بابام و برادرِ خواهر و برادرمم هست "دیخواست بگو یدلش م. را برهم فشرد شیحرص دندانها از

 :اما فقط از دهانش خارج شد

 !آره-

 :رساند وسفیتوجه به نگاه مژگان خودش را به  یب

 !شد رید م؟یبر-
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 :باال انداخت  ییابرو وسفی

 .میبر-

 :دیچرخ يبه سمت مظفر سپس

 .میبر گهیبا اجازه اتون ما د. ياز مالقات با شما خوشحال شدم جناب مظفر اریبس-

 .آموزشه يجلسه بعد. دیرو فراموش نکن ندهیبه سالمت فقط سه شنبه آ دیبر-

 یک دیآنقدر در فکر خود غرق بود که نفهم. شد یراه وسفیاز جمع به دنبال  یگفت و با خداحافظ یچشم يپر

که از  وسفی يبا صدا. راننده قرار گرفته بود گاهیدر جا وسفی یبود ک دهینفهم یحت. دندیرس نیبه کنار ماش

 :کرد به خود آمد شیصدا نیداخل ماش

 ؟یسوار بش يخوا ینم! ؟يپر-

 .هان؟ چرا چرا-

 .ل گشودزد و در سمت او را از داخ يلبخند وسفی

 یم یکه ط يریکه گذشت توجه اش به مس یکم. به راه افتاد نیماش. گرفت يجلو، جا یصندل ياکراه رو با

 :کردند جلب شد

 میریم میدار. نیتابلوها رو بب. میاریفکر کنم از وسط شهر سر درب يبر نطوریا م؟یریدرست م میدار یمطمئن-

 .سمت رودخونه

 :دیخند وسفی

بعدم . یمهمون من یناهار حساب کیالبته قبلش . میبهت گفتم؟ قراره حرف بزن یمن صبح چ!! ها یجیواقعا گ-

 .پارك کنار رودخونه میریم

 :صبح را کنار بزند يحرفها يادآوریشده در اثر  جادیکرد استرس ا یسع. را در هم کرد شیاخمها يپر

 قرار گذاشتم؟ یموافقت کردم؟ ک یاون وقت من ک-

 :گفت با خنده وسفی

 !هیلیقرار تحم کی. یاز شما هم نخواستم موافقت کن. اما قرار فقط از جانب من بوده. هیحرف نمیا. قرار؟ اوم-

داد که چرا موقع حرف  یدر دلش به خودش فحش م يپر. دیرا گفت و باز هم با تکرار کردن واژه قرار خند نیا

 .کند یفکر نم یزدن کم

 ؟یچ امیمن نخوام ب-
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 :دیدوباره خند وسفی

 .برمتیدارم به زور م. هیکه زور ینیب یکجا؟ سر قرار؟ م-

 :ادامه داد يجد وسفیکه گذشت  یکم

 .ستمیسرخود ن نقدرامیا. از بابات و آقاجون اجازه گرفتم-

 :بغض کرد يپر-

 !گهیکشکه د يپر ؟یپس من چ-

بار حرف زدن با من،  ریز يبگذر گفتم شده از کوه رفتنم یبهت م. لجباز يادیز کمیو  دینه شما سرور-

 .يبود یخوش گذشت؟ هر چند از برق چشمات معلوم بود راض نمیکن بب فیتعر...حاال هم بغ نکن. یرفتینم

 .ذل زد رونیهمانطور دلخور از پنجره به ب يپر

 کنم؟ یمنت کش دیبا ؟يپر-

 .دیمنم آدم حساب کن یالزم نکرده فقط کم-

 حله؟ دیبگم ببخش-

-..... 

 .بابا يخانم؟ ا يپر ؟يپر -

 .به جلو پرتاب شد یاثر ضربه ترمز ناگهان در

 ه؟یچه وضع رانندگ نیا-

 :شد وسفیو نگاهش قفل نگاه خندان  دیچرخ تیبا عصبان وسفیسمت  به

 .يجوابمو بد زنمیباهات حرف م یتوقع دارم وقت. شد نیآهان ا-

سرش را  نیهم يبرا. کند یشسته بود، مخفلبش ن يرا که رو وسفی طنتیکرد لبخند حاصل از ش یسع يپر

 :به حرکت در آمد نیماش. دوباره به سمت پنجره چرخاند

 .يدیخند دمید-

-..... 

 !گهیناز نکن د-

بهت خوش گذشته  یحساب دیبا. گروهتون که همه جوون بودند يخوبه؟ بچه ها يکوه نورد. گهیخب بگو د-

 .باشه
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 ه؟یپس حرفت چ یشما که خوب آمار گرفت-

 .یگیم یدرست بگو بفهمم چ. با طعنه حرف نزن-

 .دیبا حرص به سمت او چرخ يپر

 ه؟یچ ایباز نیمتاهل؟ هان؟ اصال ا ایبهت بگه بچه ها مجردند  يمظفر دیچرا با-

 يکسریکه  دیخودش د فهیاون بنده خدا وظ ،یالیخ یبرخالف تو که ب. ستین يباز نایخانم ا ينه پر ؟يباز-

نگاه  یمنف نقدریا يبس کن پر......نه مینیزم بیمن نه س. راحت بشه المیکه همراهتم، خ یبده که من حیتوض

 .نکن

 م؟یمرد هوسرون متاهل ندار کی ه؟یشما کاف شیآسا يخدا، برا يتاهل اون بنده ها یعنی-

از . یو دوخت يدیو بر يدیقسمت از حرف ما رو شن کی. لطفا بس کن ينکرد نیتوه نیاز ا شتریتا ب!! يپر-

گفت تا هم بگه  نویا. بیغا ياون خانما یحت. گروه هستند يگروه، تو يمحرم همه زنا نکهیتاهلشون گفت و ا

 یخودم و جناب عال يبگم که آبرو یمنم موندم چ ام؟یو امنه و هم به من بگه چرا باهاتون نم یگروه خانوادگ

با  یگفتم سرکار خانم از همراه یگفتم؟ م یبهش م یچ....سر هم کردم تا قانع بشه سمونیآسمون و ر...نره

 !شه؟یمن، کسر شانشون م

 !وسفی-

 :پارك کرد يرا کنار نیماش وسفی

 !یگ یبگو دروغ م گمیاگر دروغ م-

 .نیهم...ستمیراحت ن....باهات...من....من...ستیحرف کسر شان ن-

 نیدر ماش يسکوت بد. قطره اشک ازچشمش سر بخورد نیچسباند و گذاشت تا اول شهیسرش را به ش کالفه

 :سکوت را شکست وسفیدلخور  يتا صدا دیطول کش یکم. برقرار شد

 .يدار یحس نیچرا؟ دوست دام بدونم چه کار کردم که چن-

 .آب دهانش را فرو داد تا با آن بغضش را پس فرستد يپر

 ؟يد یچرا جوابمو نم-

 .دیسف 405. افتیراه ب دیسف405-

 :دیینپا يرید شیشاد یدر دلش خدا را سپاس گفت ول يپر. را مجبور به حرکت کرد وسفی سیپل ياصد

 .يو حرفام رو بشنو يبه سواالم جواب بد دیبا. امروز روز منه! نه. شدم التیخ یفکر نکن ب-
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 کرده؟ نییرو تع دیبا نیا یک د؟یبا-

 .روح و دل خسته من! من-

 شیپ دهایخواهد حرف از نبا یم وسفیمطمئن شد  گرید. اند ختهیاز آب سرد بر سرش ر یکرد سطل احساس

 :دیلرز شیصدا. بکشد

 ؟یپس روح و احساس من چ-

 .رو با روح و احساس تو مشخص کنم فمیخوام تکل یاتفاقا امروز م-

 ؟یفیچه تکل-

 :دیکش یکالفه پف وسفی

 .اسبمن يجا کیبذار بعد از ناهار و  ستیاالن وقتش ن-

 !ره؟یامون رو بگ قهیپارك که گشت ارشاد  میکجا؟ سر ظهر بر میدوما بر ستمیاوال من گرسنه ن-

 :دیبلند خند وسفی

رو بلدم که  ییخب من جا یلیخ. اعتراف کنم به گشت ارشاد فکر نکرده بودم دیدوما با. اوال من گرسنه امه-

 ده؟یم ریسر و وضع تو و من به ما گ دنیبا د یتازه ک. میو غذا هم بخور میحرف بزن میبتون

سر و وضع موجه او با آن چادر و حجاب و  ن،یظاهر ب يایدن نیدر ا. است وسفیخود اعتراف کرد حق با  شیپ

 يروبرو نیترمز کرد و ماش وسفی. کرد یرا جلب م یو لباس ساده، عمرا توجه شیبا آن ته ر وسفیسر و وضع 

 .پارك شد یساختمان

 :دیچرخ شیمان روبروساخت يرو نگاهش

 .نگیپارک میرفتیم دیوگرنه با. میکرد دایجا پارك پ میشانس آورد-

 ؟يپولدار شد-

 .هیفقط امروز روز خاص. نه-

 .شدیم کیداشت به خط قرمز نزد وسفی. دیلب برچ دوباره

 .بشنوم يزیخوام چ ینم...من...کنم یخواهش م-

 .گفتم که حرف زدن باشه بعد از غذا. شو ادهیحاال پ-

 :زمزمه کرد آرام

 .بودم دهیلباس بهتر پوش کیکاش -
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 .تیاست به جان آدم فیشر یتن آدم-

 ؟يدیشعار م-

 .در ضمن لباس هر دومون مرتبه. نه باورمه-

 :دیجلوتر رفت و به سمت مهماندار هتل چرخ وسفی

 بازه؟ یخونه هتل از چه ساعت يچا دیببخش-

 .فعال رستورانها بازه. سهاز -

 يمحو تماشا. کرد شییکرد و دستش را با فاصله پشت سر او قرار داد و به داخل هتل راهنما يتشکر وسفی-

آن همه  دنیگشت و مست از د یم وارهاید يچشمش رو. چشم انتظارش بود يعجب ناهار. هتل بود يفضا

چشم نواز بود و . طال يرو يصفو يها يریقلمگ و نهیآ يرو يها يسبز روشن با گچبر يوارهاید. هنر بود

 .عیبد

 قبال کاروانسرا بوده؟ یهتل عباس یدون یم-

 !واقعا؟-

 .هتل جهانه نیتر یمیهتل قد نیا. اوهوم-

مهماندار به سمت  تیبا هدا. وارد رستوران بزرگ و با شکوه هتل شد وسفیتکان داد و همقدم با  يسر يپر

 .در گوشه سالن رفتند يدو نفره ا زیم

 .خوشگله نجایچقدر ا. بخورم يزیتونم چ یمن امروز نم-

 .دیخند تیبا رضا وسفی

راحت  الیاونجا با خ. شهیهم باز م خونهیاحتماال چا میتا ناهارمون رو بخور. دوست دارم شتریرو ب اطشیمن ح-

 .میزنیحرف م

عزمش را جزم کرده بود تا حال  وسفی. هم رفت در شیاخمها. بود میساعت دو و ن. به ساعتش انداخت ینگاه

شد و منو را  کشانینزد با،یز یمهماندار رستوران با لباس سنت. کرده بود زیخوشش را بپراند و فکر همه جا را ن

 :قرار داد شانیرو شیپ

 ؟يخور یم یچ-

 .به غذا ندارم لیم ادیز. خودت انتخاب کن. نداره یفرق-

 باشه؟. من قهیپس به سل. گرسنه ام یلیعوضش من خ-
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 .باشه-

. و پر نقش و نگار بایز يتابلوها: دیچرخ یرستوران م ناتیتزئ ينگاهش رو يپر. سفارش داد  نیته چ وسفی

 وسفیبود،  واریدر و د يمحو تماشا يهمان قدر که پر. یمیو نقوش قد هایکار نهییآ. اتورینیچوب و م يکارها

تا به آن روز . پارچه آتش شده است کیحس کرد . او را به خود آورد وسف،ینگاه  ینیسنگ. او بود يمحو تماشا

 :در گوشش نشست وسفیآرام  يصدا. انداخت ریمعذب سر به ز. هرز گشته باشد وسفیبه خاطر نداشت نگاه 

 .خدا، جاذبه نداره يکار بنده ها دنیروبروت باشه، د دهیخداکش يتابلو یوقت. ناراحتت کردم دیببخش-

 وسفینگاه ادامه دار  یول ردیبگ دهیخواست نشن. دیلب به دندان گز. پروا شده بود یب وسفی. ختیفرو ر دلش

 :مانع شد

 ؟!یکنیاش م سهیکه باهاش مقا ستین ییبایهمه ز نیا فیح! خوشگله؟ میلیتابلو خ نیا ستین-

 .ینینب یلیل یاز خوب ریبه غ ینیمجنون نش دهیاگر در د-

 .ستینگر وسفی يو خجالت را کنارگذاشت و به چشمها دیرا در هم کش شیاخمها يپر

 .یلیل...نه من...ینه تو مجنون. تمومش کن پسرعمو-

 :زد ینیلبخند غمگ وسفی

 فقط پسرعمو؟ ؟يپر میتو چ يمن برا-

 .سوالت رو قبال دادم نیفکر کنم جواب ا-

 .ستهب يدار یکیداداشم . خوام پسرعموت باشم ینم-

 ؟یبش یلیمنکر رابطه فام يخوا یم-

 .گمیم یچ یفهم یخوب م. چپ نزن یبه کوچه عل-

 :سکوت را شکست وسفی. شد دهیچ زیم يغذا که رو يظرفها. هم مهماندار نجاتش داد  باز

 .شهیاشتهات باز م. با همه جا فرق داره نجایا يبخور مزه غذاها-

. دینفهم يزیذهنش آنقدر مغشوش بود که از طعم خوش غذا چ. با اکراه قاشق را پرکرد و به دهان برد يپر

 .دیرا خورد و کنار کش شیاز غذا یمین

 .ممنون-

 .ينخورد يزیتو که چ-

 .رمیس...گفتم که-
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که وقت  کامال مشهود بود. را خورد شیو در سکوت و با آرامش تمام غذا ستیبه او نگر یبا ناراحت وسفی

 :را تمام کرد شیبا آداب غذا وسفی. ستینگر یم وسفیکالفه به . کندیم یگذران

 .خونه باز شده يحتما تا حاال چا.  اطیح يدسر باشه تو-

 .دیکش یکالفه پف. بود میسه و ن. شد دهیدوباره به ساعتش کش نگاهش

 .شنیشده نگرانمون م رید-

 .نترس گفتم که باهاشون هماهنگ کردم-

. باغ، روحش را نوازش داد نیدلنش طیو مح بایز يدرختها. مهماندار به سمت باغ هتل حرکت کردند ییاهنمار با

 .از او دور شد يسفارش چا يبرا وسفینشستند و  يگوشه ا وسفی ییبا راهنما

 ---------- 

 شیاحساس واقع دیفهم ینم گشتیهر چه م. شدیو رو م ریدلش ز. ببرد یباغ لذت کاف ییبایتوانست از ز ینم

از محبت داشت اما االن رنگش هر چه بود، مطمئنا از  یدور رنگ يدر سالها دیشا. ستیچ وسفینسبت به 

به خانواده . شتریب ایو  ترکم دیشا. برادرش هیشب دیرا دوست داشت شا وسفی. عالقه و عشق رنگ نگرفته بود

 شیب یدانست عاشق آقاجان و ب یم. اوردیش منداشت تا بفهمد بود و نبودشان چه بر سر يادیز یاش وابستگ

 يدر آن روزها یحت. نداشت يگریکس د چیرا نسبت به ه یکشش قلب نیدهد، اما ا یاست و اگر نباشند جان م

اما حس ! از قلب گفتندیواژه؟ م نیآمد ا یاز کجا م. بود ممبه شیبا بهنام درك واژه عشق برا يخوش نامزد

 .دراز است که قلبش منجمد شده انیسال کردیم

 ؟يپر یکنیم ریکجا س-

 . خوردیتکان م شیکه جلو دیرا د وسفی دست

 !جا چیه-

 .سرد شد تییچا. کنمیاست صدات م قهیدق 5!! معلومه-

در هپروت  نیاز ا. لبش نشست يرو یرنگیانداخت و لبخند ب یبا طرح شاه عباس ییچا يبه استکانها ینگاه

 .متنفر بود شیرفتنها

 .ممنون-

 نوش جان-

 :نگاهش را به درختها دوخت و زبان گشود وسفی. دیولرم شده را با اکراه سر کش ییچا
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دلم محبتت جوونه زده  يتو دمیشد که فهم یدونم چ ینم. درختاست نیعمر احساس من به تو به قدمت ا-

 .خواد بار بده یجون گرفته و م گهیاالن د دونمیفقط م. يپر

-..... 

 ؟يحرفامو بشنو يدوست دار نکهیا ؟یچ يسکوت رو بذارم پا نیا-

 .هیزور. یخودت گفت. حرفات مجبورم دنیشن يبرا-

از حس دوست داشته  يکمتر اثر گشتیهر چه م. شیچه تلخ بود زن روبرو. ستینگر يناراحت به پر وسفی

 .افتی یشدن م

 .حرف بزنم دیاما با یبرداشت کن نطوریسختمه حرفام رو ا نکهیبا ا-

-..... 

انگار اون ...شیکه خبردار شدم آقاجون خواستگارات رو به خونه راه داده، شدم اسفند رو آت شیسه چهارسال پ-

انتظار داشتم گوشم رو . به مامان گفتم، مخالف بود، باد به گوش بابات رسوند! هیحسم بهت چ دمیموقع تازه فهم

فکر . دمیاون موقع منظورش رو نفهم. وسفیمن  يپا يذار جاگفت پا ن. لبخند تلخ زد کیفقط  یبکشه ول

 .نبود هیما به اونا شب یاما زندگ. کنهیبه خودش و مامان اشاره م دیکردم شا

 میسرباز فیتکل. يپدر یمیخونه قد کیبه جز  ؟يدار یگفتند چ م،یجد دندید یفهمم، وقت یاالنم نم راستش

 .باشم قشیکه ال زمسایخودم رو م. گفتم باشه. هم معلوم نبود

 یقینفس عم وسفی. از سنگ دوخت دهیپوش نیمعذب و ناراحت نگاهش را به زم. پا انداخت يپا رو کالفه

 :و ادامه داد دیکش

 یم. رابطه تو و مادرم خوب نبود. رهیگ یبفهمه جبهه م يهمه گفتند پر. دیبهم خند یب یب. کرد قمیتشو آقاجون

 ارینگفت دلش رو به دست ب یکس...نگفت مواظب باش دل نبنده یاما کس...نه یباعث بشه بگ نیهم دندیترس

اون موقع ... بهت نزنند یبشم حرف یضکردم محال بود را یاگه مثل فکر م...اگه...کارات هیبعد برو سراغ بق

 ینمکه زمان به عقب بر فیح....شرم نگاهت رو هم...اون موقع برق چشمات رو دوست داشتم..يمهربون تر بود

چهار  بایتقر نکهیمگه نه ا. سازمیم ندهیبعد اون درس بخونه و من آ میکنیو بگم عقد م ستمیپا با کیتا . گرده

 .نیتا بشم ا دیسال طول کش

 "هستند یافتنیو دست ن بایچه ز وسفی ياهایرو"دیشیاند يپر
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نخواستم  گهیاما د. ستیگفتند هنوز آماده ن. بازم گفتند سکوت کن. امروز اومدم از احساس االنم بگم. میبگذر-

 .رو تکرار کنم شیاشتباه چند سال پ

 :شده از اضطراب او دوخت دیچشمان زالل شده از اشکش را، به صورت سف وسفی

 ستیبرام مهم ن...یواد خانم خونه ام بشخ یدلم م...يشاهدمونه، دوستت دارم پر شهیباال سر که هم يبه خدا-

 ییبذار تنها. یچه کاره ام یکنارتم نگ یخوام وقت یم. میدوران رو بگذرون نیبذار با هم ا. یپشت سر گذاشت یچ

 بشم؟ اورتیو  اری يدیبهم اجازه م. میهامون رو با هم پر کن

 .نه-

نه قاطع، از  دینفهم. به دوران افتاده بود سرش. دیکوب یامان م یقلبش ب. لرزانش را در هم چفت کرد دستان

. اش کاسته شده است نهیس يرو يحنجره اش خارج شد، فقط دانست که با گفتنش از تعداد وزنه ها يکجا

 .ستیبه او نگر یجا خورده و عصب وسفی

 .ارزش فکر کردنم نداشتم یعنیچ چرا؟ -

هزار و  کی"تکرار کرد. يسه شماره ا يگفت؟ نفسها یدکتر چه م. دیکش یقیرا بست و نفس عم چشمانش

خواست دل بشکند اما خودش چه؟  یدلش نم. کردیخوب فکر م دیبا "هزار و سه کی...هزار و دو کی..کی

 يکجا چیه یبود؟ وقت دهینلرز وسفیاعترافات  دنیاز شن یقلبش حت یاحساس شکست خورده اش چه؟ وقت

توانست به نهال خشک شده  یم ایشود؟ آ وسفی يها ییتوانست همدم تنها یم ایوجودش گرم نشده بود؟ آ

در خزانه ذهنش . بزرگ بود "نه" کیوجودش مهلت بارور شدن بدهد؟ پاسخش به تمام سواالتش باز هم 

 .نداشت ییجا گریازدواج د

 .يارزش ندارم جوابمو بد-

 :کردیناراحتش م وسفیلرزان و آزرده  يصدا

 .دیحل کرد یمجهول کیمعادله اتون رو ...که نهیهمش به خاطر ا نایا...اما...دیببخش-

 :ستیداد، نگر یم شینبض دارش نشان از ناراحت قهیدر هم و شق يکه اخمها وسفیرا باز کرد و به  چشمانش

 ه؟یمنظورت چ-

با وجود گذشت چند سال ...االنم ! ه؟ینه معامله پر ایمعادله  نیسر ا کیکه  يفکر کرد نیتا حاال به ا. واضحه-

اون  دیشا...من. ياما اشتباه کرد. افتاد یاتفاقا نم نیا ياگه همون روزا با من حرف زده بود یگیم نانیطمبا ا

فکر ...به شما...خلوتم هم به يتو یحت...من...نبوداما عشق ...داشت يا گهید يروزا احساسم به شما رنگ و بو
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اما همون وقتم ...ات کردم سهیبا همسرم مقا... دردناکم یتو اوج زندگ..اونم ..کوتاه یلیخ سهیمقا...بجز ...نکردم

 .شهیبا تو کامل نم...من یپازل رندگ...که دمیفهم

 !؟يپر-

کردناش من  يپس پدرم با همه دور...چه جالب...؟یگفت؟ اشتباه اون رو مرتکب نش یبابام چ یگفت. صبر کن-

به ...بعد از مرگ عمو...پدرم...ستیل تو نکه ما يرو بخوا یمثل خودش کس دیترس یم...رو خوب شناخته بود

 !اما؟ کنهیدرسته که خودش کتمان م...چشم دوخت که قلبش پر بود یزن

باغبان  کیاگر  يروز کی دیشا. احساس من مرده. ستمیاحساست ن قیمن ال. من از محبتت ممنونم. میبگذر-

در گذشته تنها مانع  دیشا.. وسفیآقا . ..حداقل نه االن...نه گهیگرفت، اما حاال د یجون م کردیم دایخوب پ

حضور خواهر و برادر ...من به مادرت و سفقط احسا دیشا...در هم گره خوردمون بود يادیز يازدواج ما، خانواده 

االن مادرت با من خوب  دیشا. هیمن و شما فاصله کهکشان نیاما االن، ب شد،یمشترکمون مانع جواب مثبتم م

 .جنس روابط عوض بشه، دوستم ممکنه دشمن بشه یاما تجربه به من ثابت کرده، وقت...باشه

 .کرد يریداد و از فرار ذهنش به گذشته،به بهناز و مادرش، جلوگ رونیرا با صدا ب نفسش

 .بچه ها هم از خداشونه. مامان که موافقه-

 شه؟یم با ازدواج ما نسبتا چقدر کم یدونیم-

 .انداخت ریسر به ز شرمزده

از  اسریو  سرای يتو برا يکه نسبت برادر...ییبچه هام نه خاله داشته باشند نه دا.. خواد ب  یمن دلم نم-

 .ترهیمن قو يخواهر

. آمد و تازه بود یگران م شیبرا يپر يحرفها. از سر درد يلبخند. ستینگر يبا لبخند به صورت پر وسفی

 .قاطعانه پس زده شدنش لیو دل يپر يحرفها دنیواست شنخ یشهامت م یلیخ

 تونمینم...من...نشده میهنوزم روحم ترم دونمیخودم م...ناموفق رو داشتم یزندگ کیتجربه ..من ...نایبه جز ا-

 .کمم...يادیز...يادیز...احساسات پاك و دست نخورده شما يبرا...زده خیقلبم ...باشم یهمسر خوب

 د،یپر يحرف پر انیگم شده، م يرهایضم نیشما و تو شدنها، از ا نیکالفه از ا وسفی

 .ستیمن مهم ن يبرا زایچ نیا. یهست ادمیز. یگفتم برام خوب-

 :براق شد وسفیدر چشمان  يپر
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که هر  یداره؟ زندگ دهیچه فا یکیو کوچ یکم یکه دائم به خودت بگ يا یزندگ ؟یمن چ يبرا ؟یپس من چ-

دختر بودم که .. کی..کیمن ...داره؟ من یچه حسن هیادیسرت که از شوهرت سرت ز يکس و ناکس بکوبه تو

 .کم بودم ضشونیپسر مر ياما همون موقعم کم بودم، برا...به خونه بهنام رفتم

 .محکم تر شیبرجسته شد و مشتها وسفیگردن  يرگها کردیحس م يپر

 .دور زیته هم براون گذش. کنم ینم یمردم زندگ يمن برا. بس کن کنمیخواهش م-

و آشنا  لیخوام نگاه فام ینم. تونم ینم. شده ختهیاون گذشته با تار و پود من آم. جاست شازده نیاشتباهت هم-

 .وسفی فیتا آخر عمرم بهم بگه ح

 .میریشهر م نیاز ا. نجایاز ا-

با . میستیما وصله هم ن. وسفیبچه نشو . رهیگیرو م مونیآه مادرت دامن زندگ. ستیفرار راه حل ن. بدتر گهید-

 .نیهم ییمثل پسرعمو...تو برام مثل بر. باشه دیکه با ستین یاحساسم به تو، اون امم،یکنار ب نایهمه ا

 :دیبا درد آه کش وسفی

 نه؟ ستمیداداشتم ن یحت-

 .کنمیخواهش م. ستیحالم خوب ن! کنمیخواهش م. میبر. يدیگفتم و شن. دمیو شن یگفت. هیکاف-

 .برخواست یراحتبا نا وسفی

 یرو که گفت ییزایچ نیشده که همه ا يحست به من اونقدر قو نمیکه بب يتا روز. يمونم پر یمن منتظر م-

 .قرار بده ریتحت تاث

 .منتظر نمون-

 .شهیم ریداره د. بلند شو-

 :زمزمه کرد يپر

 .و حرفاش کشک يبازم پر-

. ذهنش مغشوش بود. جلوتر از او راه افتاد و از هتل خارج شد. نداد یانگشتانش را از خشم فشرد و جواب وسفی

نه  کی دنیکه با شن یکس"بافد یم یاالتیشده و چه خ ریافتادن چقدر دلگ شیپ نیاز ا يپر دیآن قدر که نفهم

 "؟تونه منو تحمل کنه یم یک ،یتو زندگ...رهیبگ دهیمنو ناد نطوریا
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 بشیجعبه کوچک داخل ج يدستش رو. يپر ریفکر دلگ یکیز نزد،ج گشتیبه همه جا م جیگ وسفیذهن  و

آقاجان  يجلو داده، روبرو نهیو با س ردیگیم يامروز جواب مساعد را از پر کردیفکر م الیچه خوش خ. مشت شد

 ".گفتمیمن درست م دیدید "که ستدیا یم شیو عمو

نمود و  یم یطوالن اریبس یکی يکه برا یمسافت. کردند یدو در سکوت و در فکر مسافت هتل تا خانه را ط هر

برد  شیدست پ يپر. در خانه آقاجان نگه داشت يروبرو نیغروب بود که ماش کینزد. کوتاه اریبس يگرید يبرا

 :برگوشش نشست وسفی يرا باز کند که صدا نیتا در ماش

 .خوام یکه من م یکه رنگ احساست بشه اون يتا روز. يپر کنمیمن صبر م-

 :را گشود و از آن خارج شد نیزد و در ماش يپوزخنددلخور  يپر

مزاحم بابا بشم و  دیبا ایجا تموم شده باشه، وگرنه  نیحرفا، امروز و هم نیا دوارمیام. دیدیممنون زحمت کش-

 .ارهیمن رو خودش ببره و ب ایآژانس امن صحبت کنه و  کیبردن من به کوه، با  يبه آقاجون بگم برا ای

 انیرا در م وسفیرا ترك کرد و  نیماش يپر "وسفیحرف آخرت آقا  یبه تالف نیا "را بست نیدر ماش يپر

 تنها گذاشت یخشم و ناراحت

بود  رهیخ شیبه منظره روبرو. کرد یروحش را نوازش م یصبح گاه يخنکا. صورتش را نوازش داد یخنک مینس

که قرار بود با خبر  يجمع بودند جز مظفربود و حاال همه ) 11(کیقرارشان چشمه خاج. بردیو از فضا لذت م

 .سر برسد یخوب

شش . در قلب و ذهنش داشتند ییجا يکه حاال هر کدام به نحو یدوستان. گشت دشیدوستان جد انیم نگاهش

پدرش  ينگاهش رو. کرده بود شانیدو صعود کوچک هم همراه یکیدر  یحت. بود که با آنها همراه بود یماه

 یمچ پدرش را هنگام همراه ،یهمراه نیدر پنجم نکهیبعد از ا. بر لبانش نشست قیعم يمتمرکز شد و لبخند

دانست سرّ آن  ینم. کرد یم شانیهمراه یگاه یرسم ریعضو غ کیپنهانش گرفته بود، پدرش به عنوان 

 یمپدرش ناراحت  دنیاز د دایبه دلش نشسته و بر خالف ظاهرش که شد بیعج یپنهان چه بود، ول يمراقبتها

وگرنه حسام نه از  ،یحیتفر يبود به سفرها حدودپدرش م يها یهمراه. بود نیریش ینمود، باطنش پر از شعف

که پدرانه و نگران آنها را  ییروزها یبا آنها را نداشت و حت یهمراه ییو نه از نظر مهارت، توانا ینظر جسم

 .را همراهشان برود يادیکرده بود نتوانسته بود مسافت ز یهمراه انهیمخف

. بود یهمراه نیا يتهایاز مز گرید یکی نیو ا شدیاز گردونه حذف م وسفیبا پدرش ،  یهمراه يروزها در

و  دیکش یبهانه بحث را به درخواستش م یکه داده بود ساکت ننشسته بود و با بهانه و ب یبر خالف قول وسفی



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *الف*  – یزندگ يبلندا

wWw.98iA.Com ٢٥٣ 

را نزد آقاجانش برد و  وسفی تیاشده بود، شک زیش لبردو ماه قبل که کاسه صبر. کرد یاو را کالفه م نیهم

 .آزاردهنده شده بود یبا سکوت وسفی یآن، همراه جهینت

برادران . برد یآمده لذت م شیبود و کامال مشخص بود که از بحث پ یسرگرم صحبت با مهرداد و عل پدرش

 یعل. داستیشخص از وجانتشان پاز آن دست آدمها که ت. داشتند 40 کینزد یو عارف هر دو سن یعل ،یبزرگ

هر . داشت یتیریو سمت مد ودمشغول به کار ب يکرد و عارف در شهردار یم سیاستاد دانشگاه بود و فلسفه تدر

و خواهرزاده شان ) یخواهران تهران( بایهمسرانشان فرشته و فر. خوش مشرب و با معلومات بودند اریدو بس

را به کار خارج از خانه  يدر آن جمع حضور داشتند که هر سه، بعد از ازدواج خانه دار زین) ینیخانم حس(طوبا

 .داده بودند حیترج

 :رشته افکارش را پاره کرد نینازن يصدا

 .شهیساعت داره شش م. کرد رید ییدا-

. شده بودمتوجه آن  نیکرده بود و انگار جمع تازه با حرف نازن رید یکم يمظفر. او جمع ساکت شد يصدا با

 .مهرداد سکوت را شکست يصدا

 .رسهیم رترید یبا من تماس گرفت و گفت کم. دینگران نباش. بشه داشیپ دیبا گهیاالن د-

 :به اعتراض بلند شد نینازن يصدا

 .دهیشماره اش هم جواب نم. مینگران شد. یمرد حساب یگفت یزودتر م-

 د؟یزنیپشت سر من حرف م-

 يهمراهش مرد. بود ستادهیپشت سرشان ا يپر انرژ شهیمثل هم يمظفر. دندیبا لبخند به سمت صدا چرخ همه

 .بود يپر یسخت يروزها يبود که آشنا

کردنم هم  رید. امروز افتخار دادند و با من اومدند. یعل) دیس(سد. دیشناس یو تنبل منو که م زیدوست عز-

 میدیکه رس) 12(به غار قنبر. نشده نیاز ا رتریتا د دیوفتیبهتره راه ب. خوام یاز همه پوزش م. شونهیصدقه سر ا

 .گمیخبرمو م

 دیدکتر که متوجه نگاه او شده بود به سمتش چرخ. لبخند بر لبانش کش آمد. دکتر ثابت مانده بود يرو نگاهش

آنها رفت تا عرض  یکیگروه که راه افتاد به نزد. تکان داد يسر ییکرد و به رسم آشنا ریو نگاهش را غافلگ

 :کرد یم کتاو حر يپدرش زودتر خودش را به دکتر رسانده بود و همپا. کند یادب

 .دکتر يسالم آقا-
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 :دیبه سمتش چرخ دکتر

 !مکه یحاج یحاج یرفت. ما يوفا یسالم بر دختر ب-

 .شتونیپ امیحق ندارم ب گهید دیگفت د،یدو ماه قبل که داروهامو قطع کرد-

 !؟يشد الیخیو ما رو ب يریگیخبر م ایمیخوب از حال ک. نه دوست مار،یگفتم به عنوان ب-

 .زد یلبخند خجل يپر

 .لنگه نداره. جون تکه ایمیک-

 جدا؟ حاال لنگه من کو؟-

 .ستینگر یبا لبخند به بحث آنها م حسام

 .دکتر جون شیحرف گوش کن يدختر منو بذار پا یمعرفت یب-

دوستم مثل  کیاما حاال فقط . دکتر دخترتون بودم قبول یموقع کی. دکتر دیبه من نگ گهیتو رو خدا شما د-

 .یسد عل دیبه من بگ هیبق

 .دیچشم آقا س-

 یمژگان کم. از آنها فاصله گرفت یکم. و پدرش شروع شد يدکتر و مظفر نیب يدیحرف بحث جد نیاز ا بعد

کنج  یبیغم عج. گذشته را ندارد يها طنتیو ش ستیشاد ن رایکرد اخ یحس م. کردیبا فاصله حرکت م

 :مژگان کرد هب يبا سرش اشاره ا. و با او همگام شد دیچرخ نیبه سمت نازن. چشمانش خانه کرده بود

 .ستیشده؟ چند وقته رو فرم ن یچ-

 :زد یزورک يلبخند نینازن

 !عاقبتم داره نیطاقچه باال گذاشتن ا يادیخودشه ز ریتقص-

 ه؟نیبازم بحث شاه-

 .شده الشیخیچند وقته ب ینیب ینم. آره-

 .زد يلبخند

 سوال بپرسم؟ کی يناز-

 .چهارتا بپرس-

 ه؟یواقعا عاشقند؟ اصال عشق چ نایا-

 .به او انداخت ینگاه چپ چپ نینازن
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 ؟یپرس یسواله م نمیا-

 .ذارهیمژگان کالس م یبه هم عالقه دارند ول نیدونم مژگان و شاه یفقط م ه،یدونم عشق چ یواال من نم-

البته خدا نکنه تجربه . ينکرد دایهنوز وقت تجربه اش رو پ یعنی. یدونینم زایچ یلیتو خ. ياشتباه نکن پر-

 .دمیفقط بدون من حق رو به مژگان م. یاشون بکن

 :زمزمه وار گفت. را در هم کرد شیاخمها

 .دیدون یاز من نم يزیشما هم چ-

 :دستش را گرفت نینازن

 ه؟یخبر ؟یپرس یراستش رو بگو کلک چرا از عشق م. ناراحت نشوحاال -

 !بود یهفت نسل بعدش کاف يبود و برا دهیجانبه را چش کی یبار طعم عشق کی. زد يپوزخند يپر

 م؟یبکن يبراشون کار میتون یبه نظرت م! نه بابا-

 .دونم ینم-

 .مثل برق از سرش گذشت يفکر

 .به خودش مهلت بده ینیو به قول دکتر حس ادیبه خودش ب دیشا. میکن کیمژگان رو تحر کمی يا هیپا يناز-

 .یشناسیرو از کجا م دینشد بپرسم تو س یراست. باشه چرا که نه یاگه فکر خوب-

 .دو کفتر عاشق بکنم نیا يتونم برا یچکار م نمیبذار بب. ونشمیفقط بدون مد. ستیمهم ن-

کرده بودند  یکه آنها عروس شیاز دو ماه پ. وستیگفت و از او فاصله گرفت و به کوروش پ يباشه ا نینازن

فقط آه . دیدیم نیهر بار که رفتار کوروش را با نازن. تر هم شده بود يتر شدن، جد یمیصم نیرفتارشان در ع

گروه، زنها  يمردها بودن یرتیغ نیعبود و در  یمیدر تمام گروه کوچکشان رفتار زن و شوهرها صم. دیکش یم

بلکه در به آن معنا . شدیم فیروزها تعر نیکه ا ییالبته نه آن آزاد. داشتند يآزاد يادیدر روابطشان تا حدود ز

 ییهر کدام جا دند،یبه غار قنبر که رس. گسترده و باز بود شانیمشروع روابط اجتماع يکه در حد و مرزها

 .دوختند شمچ ينشستند و منتظر به مظفر

رو ) 13( مانجارویبه کل یمیباالخره تونستم جواز صعود ت. وقتشه که خبر مهمم رو بهتون بگم گهیاالن د خب-

 .رمیبگ

 .بود ییاستثنا یفرصت نیا. ستندینگر گریکدیخوشحال به  همه
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 يکوهها. میدار یکه ما فقط تجربه صعود داخل دیدون یم. دیرو سخت تر کن ناتیتمر دیالبته تا اون روز با-

 نیدرساعته، با ا لیما کیصعود در راه رفتن آرام و درحدود  نیا تیموفق. هییآب و هوا میاقل 5 يدارا مانجارویکل

 يداره، از جنگل ها یمختلف يها ستمیسصعود اکو يرهایمس. کنه یعادت م دیجد يروش بدن به آب و هوا

 تیدرجه فارنها 10درجه تا  90کنه، و درجه حرارت از  یم رییتغ خیاز  دهیدرخت پوش یب يبه دشت ها یباران

 .است 

 ادیهم م ينودر خیو  يبه بعد صخره نورد نیاز ا. متفاوته طشونیاما شرا ست،یمرتفع تر از دماوند ن یلیخ درسته

ه کار و برنامه فشرده آماد یخالصه کل. میکامال آشنا بش شیییآب و هوا طیو شرا مشیبا اقل دیبا. برنامه يتو

 .دارم يساز

و رغبت گوش  لیگروه با م ياعضا. کرد دادندیانجام م ستیکه با ییرا گفت و شروع به شرح کارها نیا يمظفر

 يتواند به گروه برسد و برا یمطمئن بود که با وجود برنامه فشرده هم نم. کردندیم ينکته بردار یو حت دادندیم

متر را هم درکارنامه اش  5،610ارتفاع  باصعود از دماوند  کی یاو حت. آماده نخواهد بود یصعود سخت نیچن

نگاه او  ،يتمام مدت صحبت مظفر. بود قایقله آفر نیکه بزرگتر يمتر 5895 يمانجارویچه برسد به کل. نداشت

 .کردیکرده بود و با او صحبت م ینیبه پدرش دوخته شده بود که سر در گوش دکتر حس

. گریسمت د هیسمت و بق کیجوانترها . ا چند تا چند تا مشغول بحث شدنداعض. که تمام شد  يمظفر يحرفها

واقعا  نیاگر حرف نازن. زد انهیموذ يلبخند. کردیرا رصد م نیمژگان ثابت ماند که دزدانه شاه ينگاهش رو

 .گرفت، ممکن بود کارش جواب بدهد یخواستن ها از عشق سرچشمه م نیدرست بود و ا

 یگرفت، نم یاز چه منشا م يفداکار نیا نکهیاما ا. کند یم يد که مژگان دارد فداکارمعتقد بو نیچند نازن هر

 یدرست بود که مژگان پزشک بود، ول. داشت یخوب تیموقع نیشاه. کرد یدر دلش مژگان را شماتت م. دانست

مناسب  اریساله، بس 28هم مژگانِ  یاز نظر سن. داشت کیآکادم التیاستاد بود و تحص یقیهم در موس نیشاه

 یاما نم. دندیدیم چهیدر کیرا از  یبودند و زندگ هیبه هم شب اریهم بس هیاز نظر روح. ساله بود 31 نِیشاه

 .کشدیچرا مژگان عقب م دیفهم

. زد شیبرا یرا متوجه خودش کرد و چشمک نینازن. برقرار بود یتمام شده بود و جو آرام تهایصح گرید حاال

آرامش فضا را  شیصدا. کرد افتیرا در امشیو مژگان پ نیاو به شاه يبا اشاره ابرونگاهش کرد که  جیگ نینازن

 :بر هم زد

 .دیو قراره ازدواج کن دیباالخره دم به تله داد دمیشن. خان نیشاه گمیم کیتبر-
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 نیشاه گاهیحسنِ جا. دیبار یهم تعجب م نیاز چهره شاه. مژگان با تعجب باال آمد و به دهان او دوخته شد سر

تکان داد و کنار  يگفت و او سر يزیدر گوش کوروش چ نینازن. دید یبود که مژگان چهره اش را نم نیدر ا

 :گرفته بود یده و پیچه خوب هدف او را فهم. بلند شد نینازن يبار صدا نیا. نشست نیشاه

 .اریب ینیریش يو دفعه بعد اریدر ن يباز سیفقط خس. خوشحال شدم یلیخ دمیشن یمنم وقت-

 .دادینشان نم يزیصورت مژگان چ. کردند یمتعجب به آنها نگاه م همه

 .يات خارج شد لهیاز پ يکرد یکار خوب. شدمیم دیداشتم پاك ناام گهیمن د. آره داداش-

 .یهمراه نیجالب بود ا شیبرا. بود یینها ریمهرداد ت حرف

هم رو چشمم دفعه  ینیریش. گفتمیوگرنه زودتر م دیخوشحال بش نقدریا کردمیراستش فکر نم...خب ...خب-

 .ارمیحتما م يبعد

را هم به  نیآرام کوروش، شاه يانگار زمزمه ها. باعث شد رنگ از چهره مژگان بپرد نیلرزان شاه يصدا

 :از هر طرف بلند شد کیزمزمه تبر. صرافت موضوع انداخته بود

 به به شادوماد-

 مبارکا باشه. يتا باشه شاد-

 م؟یبفهم يآخر دیما با گهید-

-...... 

 .ستینگر یرنگ باخته و در سکوت جمع را م يمژگان بود که با چهره ا تنها

 دختر خوشبخت؟ نیهست ا یحاال ک. نیبهتر از ا یبه به چ-

با اشاره مهرداد  نیشاه. برخواست و از جمع فاصله گرفت یحرف پدرش لبخند از لب ها رفت و مژگان به آرام با

 :با دور شدن مژگان لب گشود. برخواست شیمتوجه مژگان شد و از جا

 .یادتیبده جناب س یمرد خوشبخت منم اگه به من افتخار همراه-

 :دیبه گوشش رس يپر خنده مظفر يکه به دنبال مژگان حرکت کرد، صدا نیشاه

 خانم؟ يپر يکرد یو رو نم يها هم بلد بود طنتیش نیاز ا-

 .ستیانداخت و پدرش با تعجب به آنها نگر ریبا خنده سر به ز يپر

مژگان اگه دوسش . خوان ینم ایخوان  یرو م گهیهمد ای. خسته شدم شونیموش و گربه باز نیراستش از ا-

 .گفت یم کیتبر هینشست و مثل بق یمحکم م دینداره با
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 :مهرداد سکوت را شکست يصدا. مهرداد در هم رفت يو اخمها ستیموشکافانه به او نگر ینیحس دکتر

 .خانم يپر ستین ادیکه به نظر م يزیاون چ زیهمه چ شهیهم-

 ینیدکتر حس ایکه گو يمساله ا. دانستند چه بود یم نیریکه از نظر او پنهان بود و سا يزیچ نیدانست ا ینم

 :به دفاع از او برخواست نباریا يمظفر. هم از آن با خبر بود

مهلت  نیهاش به شاه يبا خوددار. فرصت رو داره نیا اقتیدونم مژگان ل یمن م. يکرد یلبته کار خوبا-

خدا رو . بشه ریان شاهللا که سبب خ.بشه نیشاه ياهرم قدرت برا کیتونه  یواکنش م نیداد، اما ا یحرکت نم

 .دونند یدو تا رو م نیجمع از اول قصه ا نیا. حرفا تو جمع آشنا زده شد نیشکر ا

مهرداد با . در گوشش گفت و دور شد يزیبه سرعت خودش را به مهرداد رساند و چ نینگذشت که شاه يزیچ

 :ستینگر شیلبخند به عمو

اجازه که چه عرض کنم فقط خبر داد و . رو گرفت مونیشارده اجازه آبج. بشه عمو یخوب يانگار قراره خبرا-

 .داشت یابهت کیبرادر زن  مایزمونه قد نیتف به ا يا. رفت

بخصوص با حضور پدر او و دکتر، . نبود یحس و حال باالتر رفتن در کس. ندیحرف مهرداد خند نیبا ا همه

. مشغول مژگان و علت نخواستنش بود يدر تمام مدت ذهن پر. کوه برگردند نییدادند از همانجا به پا حیترج

 :شد کیبه او نزد ینیداشت دکتر حس یهمانطور که آرام گام بر م

 !عادت زود قضاوت کردن از سرت افتاده کرمیفکر م-

 !قضاوت نکردم-

 !خانم؟ يپر-

 !ستینبود و ن یبرام درك شدن...خب-

 یسرك بکشن؟ م تیزندگ يتو ادیخودت خوشت م. ياریرو در ب گرونید یزندگ ينکن رازها یسع نقدریا-

 هان؟ ؟ياز اونا دار يتو چه انتظار. دونه یاز گذشته ات نم گهیکس د چیه يدونم که بجز مظفر

 .انداخت رینتوانست پاسخ دکتر را بدهد و شرمزده سر به ز مشهیهم مثل ه باز

 .یشیم ریسبب خ يبار که انگار دار نیا. حاال پکر نباش-

 .مات لبخند دکتر شد نگاهش

 د؟یکنیفکر م نطوریا-

 :تکان داد دییبه تا يسر دکتر
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 .رسهیبه نظر م نطوریا-

که نشست انتظار داشت پدرش  نیدر ماش. کردند یخداحافظ گریکدیرو از  نیکوه در کنار قسمت ماش نییپا

از سکوت . قرار گرفته است انیدرجر يگریمعنا بود که توسط شخص د نیکند اما سکوت او به ا چشیسوال پ

در  یواکنش ختنیبرانگحرف ساده اش باعث  شدیخودش هم باورش نم. استفاده کرد و چشمانش را بست نیماش

بود، دوست دارد  دهیکه کش ییها یبود؟ به خودش اعتراف کرد که با همه سخت نیچن نیعشق ا ایآ. مژگان شود

او  يقدر رو نیبهنام هم هم ایآ ".و سرش را محکم تکان داد دیاز فکرش لب گز! عشق را درك و تجربه کند

کدام از آنها حاضر بودند در راه عشق  چیه ر؟چطو وسفی ".کشده شد وسفیذهنش به سمت  "حساس بود؟

با  وسفیخبر ازدواج  دنیاز خودش مطمئن بود شن. دیشیاند وسفیبه احتمال ازدواج  يلحظه ا "کنند؟ يفداکار

 !شدیم شیخبر زندگ نیشادتر يگرید

 ----------- 

در  يمظفر انیاز آشنا یکی يالیدر و یهمگ. گذاشته بودند کین کیقرار پ یگروه، خانوادگ يروز با بچه ها آن

رود،  ندهیبودن به سد زا کیبود که عالوه بر نزد ییروستا. اطراف چادگان جمع شده بودند ياز روستاها یکی

 گانه،یبه همراه پدرش، . آنجا رفته بود بهخانواده اش  يبا اعضا ن،یریمثل سا زیاو ن. هم داشت ییبایز عتیطب

 .داشت ادیبود که به  يا یخانوادگ کین کیتجربه پ نیاول نیو ا. وسفیو  سرای اسر،ی

داشت  وسفیکه با  يگریمجبور شده بود پرده از نسبت د سرا،یو  اسریحضور  لیهمان ساعت اول به دل در

از ازدواج  يگرید بهیغر چیبه جز بهناز، ه شیزندگ يدر تمام روزها. آزاردهنده بود یکم شیبرا نیبردارد و ا

 .خبر نداشت شیپدرش با زن عمو

هر . برخورد کرده بودند دند،یشن یو م دندید یم یمعمول زیها اول متعجب شده بود و بعد همه انگار که چ نگاه

. نبود و فقط او بود که با گذشت سالها هنوز با آن مشکل داشت یو بغرنج بیعج زیمساله چ نیچند واقعا ا

 .بود بهیدوستانش غر نوادهخا يبرا زیاو ن. با افراد نا آشنا بودند همان قدر که خانواده اش

بود که کارش  یو مهربان زنقشیفاطمه ، زن ر ،يهمسر مظفر. شدیبار بود که با خانواده دوستانش روبرو م نیاول

 يمظفر دیشن یوقت. شدیمشغول به خدمت بود و لبخند از لبانش محو نم یستیبود و در بهز یاجتماع يمددکار

کنار آمده و با  یموضوع به راحت نیندارند و هر دو با ا يمشترك فرزند یسال زندگ زدهیو همسرش بعد از س

اسم  دیشا. قلبش فشرده شد گریکدیمحبت آنها به  دنیو با د دیمتعجب گرد کنندیم یآرامش با هم زندگ
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 یبا کم دیکه شا دیشیاند یا خود مب یبخصوص وقت. خوردیشادشان غبطه م یاحساسش حسد نبود اما، به زندگ

 .شدینم میطوفان عظ نیدستخوش ا زین شیبهنام، زندگ يماریاز ب شیآگاه ایپخته تر عمل کردنش و 

در  یخوش پوش و بشاش که برق زندگ یزن. همسر مهرداد ثابت ماند يو رو دیجمع چرخ يرو نگاهش

ساله  9و  8دو پسر . همسر مهرداد مانند خودش، پر سر و صدا و پر جنب و جوش بود. دیدرخش یچشمانش م

 .نبود ندر اما شانیها طنتیاز ش يکردند و جمع لحظه ا یم طنتیش اریمودب بودن ، بس نیشان در ع

و  ییدختر دا یلیکه نسبت فام. بودند با،یو سامان ،گلرخ و ز لیمقابل بهنوش، همسر مهرداد، همسران سه نقطه

برادر بزرگتر هم  یو شروع روابط خانودگ ییبا ازدواج برادر کوچکتر و باز شدن باب آشنا ایگو. دختر عمه داشتند

و خانه دار بودند و  رجوشیو نسبتا د يجد اریهر دو، بس سا،یگلرخ و پر. بندد یدل به دختر عمه زن برادرش م

نداشتند و البته کامال واضح بود که  یهمسرانشان توجه یاجتماع به روابط ادیگرم بود و ز شانیسرشان به زندگ

از رفتارشان کامال مشهود  نیافتاد و ا یزنانه شان به کار نم يکه شاخکها شدیحفظ م ییعدم توجه تا جا نیا

ساله  5که هر دو  لیدختر سامان و پسر سه. نداشتند يکار گرانیآنها جدا از جمع نشسته بودند و به د. بود

 .بودند میبچه ها سه ریسا يطنتهایمادرانشان در ش يغر زدنها الیخ یبودند، ب

با طوبا  يادیز یداشت و کامال مشخص بود اختالف سن يجا افتاده بود که سوپر يمرد ،یسیطوبا، ع همسر

 يشده بود و صدا بچه ها يهمباز ال،یخیبود و شاد و ب يبرخالف ظاهر و سن سالش سرشار از انرژ. دارد

خودشان هم  پسرکه دو دختر و تک  ییبچه ها. در فضا پخش بود کرد،یم قیشادش که بچه ها را تشو

 شانیو صدا ختیریدخترها را برهم م لیبا آنها وسا یو گاه کردیم يبا پسرها گل کوچک باز. شدندیشاملشان م

 .آورد یرا در م

 يدختر ،يو مهد دهیفرزند سپ. بود رهیخ عتیمع به طبجمع نشست که دور از ج يبایدخترك ز يرو نگاهش

. بود یسرشار از حس زندگ یاز دو پا فلج، ول. دیکشیم ینقاش بایز اریبود که بس یجسم تیساله و با معول 12

و عارف بزرگ تر از  یعل دانفرزن. از اطرافش بود دنیکش یدر آن زمان هم، ساکت و آرام مشغول نقاش یحت

سال داشت و  17بود و با او گرم گرفته بود و پسرش که در حدود  سرایدختر عارف، همسن . بچه ها بودند ریسا

 .بود و در جمع حضور نداشت يهم سرباز یپسر عل. مشغول صحبت بود وسفیبا 

 یزندگ رانیخارج از ا ن،یپدر و مادر شاه شیها دهیطبق شن. بود نینداشت شاه یهمراه چیکه ه یکس تنها

از گروه  یلیاو قبال همراه گروه بوده است که بنا بر دال ییدا ایگو. کردیم یمجردش زندگ ییو او با دا کردندیم

حضورش به عنوان تنها  یدا کرده بود حتیها پ يبا مظفر کینزد یلینسبت فام نیجدا شده است و حاال که شاه
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. به مژگان اشاره کرد. حضور در جمع شلوغ خسته اش کرده بود. نموده است یم لیدل یب نیحاضر شاه لیفام

 :دیمژگان به سمتش چرخ

 رون؟یب میبر کمی شهیم-

 ؟يخسته شد-

 .الستیو کینزد گفتیعموت م. نمیآب پشت سد رو بب خوادیدلم م. بایآره تقر-

 .داره بیچون حفاظ نداره و ش یمواظب باش دیآره فقط با-

 ؟يایباهام م-

 :که مشغول صحبت با برادرش بود انداخت نیبه شاه ینگاه ژگانم

 .که نگران نشن رونیب میریبذار بگم م-

 :بعد به سمت او باز گشت یتکان داد و مژگان به سمت برادر و نامزدش حرکت کرد، کم دییبه تا يسر

 م؟یبر-

 .میبر-

 .از درخت سر شوقش آورده بود دهیپوش يفضا

 د؟یشما چرا نرفت. زدندها میو کوروش ج نیخوب نازن-

 .آرام کرد يخنده ا مژگان

 .ستین کاریهم که ماشاال ب طونیش. میستیمحرم هم ن. میما فقط نامزد. اونا زن و شوهرند-

ارتفاع ترس بر دلش  دنید. شدند کینزد یاز درخت دهیبا هم به پرتگاه پوش. به نجابت مژگان زد يلبخند يپر

 .نشاند

 .نبود نقدریتا آب ا يفاصله بلند. باالها بود نیتا ا بایآب تقر. يدیند رو نجایقبل ا يسالها-

 عمق داره نه؟ یلیخ نجایپس ا-

 !خطرناکه نجایا. تر نییپا رنیم يریگیماه يبرا یحت یخود اهال. آره-

را به  يبهار ریدلپذ يهوا. شد رهیپشت سد خ اچهینشستند و نگاهشان به آب در یتخته سنگ بزرگ يهم رو با

 يرا رو میرا بست و عبور نس شیچشمها. استفاده را ببرد نیخواست از تمام روزش بهتر یم. دیکش شیها هیر

 .پوست صورتش احساس کرد
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 ينگاهش به درختها. بود زییشهر آنها در اواخر پا يماه مثل خنکا بهشتیدر ارد) 14(منطقه چادگان يخنکا

. شده بود یخودش عاص یاز خمودگ. را از نو آغاز کرده بودند یکهنسال گردو افتاد که دوباره جوانه زده و زندگ

عوض  يهرچند کتابها به قدر. بکند ندنبدهد و دوباره از نو شروع به درس خوا یداشت به خودش تکان میتصم

مژگان با لبخند به حلقه . مژگان ثابت ماند ينگاهش به رو. افکارش را عقب زد. ترساندش یشده بود که م

 :دیمقدمه پرس یب. کردیم يو با آن باز ستینگر ینگشتش مداخل ا فیظر

 ؟يجوابشو داد رید نقدریچرا ا-

 .انداخت ریو بعد با لبخند سرش را ز ستیابتدا با تعجب به نگر مژگان

 هوم؟؟!  يکردیم یبازار گرم رزنایفکر نکنم به قول پ-

 .تکان داد نیبه طرف يسر مژگان

 خب؟-

 ؟يپر يبشنو يخوا یم یچ-

 ...رو در حد نیشاه کنمیفکر م...راستش ...نه..من یول کنندیهمه درکت م. علت کارتو-

 .فهیبا من ح یزندگ يبرا. احساس پاکش چشمش رو بسته. يپر ستمیمن در حدش نبودم و ن-

 .متعجب نگاهش را به مژگان دوخت يپر

 چرا؟-

 .با چشمان نمناکش به او چشم دوخت مژگان

 ؟یدوون یرو سر م چارهیپسر ب نیتو چرا ا-

 .را در هم کرد شیخمها يپر

 ؟یزنیحرف م یاز چ-

 .همراهته و هواتو داره شهیکه هم يشازده ا نیاز ا-

 .فرق داره یلیبحث من و اون با شما خ وسف؟ی-

. حواست باشه. شنیاحساسات با مرور زمان عوض م. یبش مونینکن پش يجون کار يپر. مطمئنا فرق داره-

 ؟يدینم یچرا به خودتون فرصت عاشق

 :زد يپوزخند يپر

 مگه احساسات شما عوض شده؟-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *الف*  – یزندگ يبلندا

wWw.98iA.Com ٢٦٣ 

 :نهاد يدستان پر يدستش را رو مژگان

احساس اونم عوض . وگرنه من کجا و اون کجا. با سماجت منو عاشق خودش کرد نیشاه. اره عوض شده-

آدما مثل هم . شهیکه داره خسته م نمیبین ته نگاه پسرعموت مم...اما...ستین زیتند و ت گهید. پخته تر شده. شده

 ؟يدیخودت مهلت نم هچرا ب ؟يدیچرا بهش مهلت نم. ستیمعلومه احساستون دو طرفه ن. يپر ستنین

 .تونم یچون نم-

 به خاطر خانواده اته؟ زن بابات؟ -

 :زد یلبخند تلخ يپر

. ترسمیطرفه م کیعشق  کی يشدن تو ریاز دوباره اس. ترسم یمن از تکرار تجربه ها م. ستین نیفقط ا-

 .نداره يکه مطمئنم راه فرار یاسارت

 :را فشرد يبا تعجب دست لرزان پر مژگان

 ؟يپر یزنیحرف م یاز چ-

 :کند يریرا محکم فشرد تا از خروج اشک جلوگ چشمانش

 !شکست دوباره کیاز -

 ؟يعاشق شد...تو...تو-

 .تکان داد ین دوخت و سرش را به عالمت نفسرخش را به مژگا چشمان

 پس؟-

 .من عاشق نبودم، اون عاشق بود-

 ؟یدوست پسر داشت...تو-

 !ازدواج کردم شیسال پ 4من ...من-

 کردیکه تا به حال فکر م يبه دختر. نگاه متعجبش را به او دوخت. حرکت ماند یدستش ب يمژگان رو دست

 .شناسدش یخوب م

 ؟ياالن شوهر دار یعنی-

 :تکان داد یبه مژگان کرد و سرش را به عالمت نف یهیعاقل اندر سف نگاه

 م؟یخور یبه درد هم نم وسفیچرا من و  يدیحاال فهم. نه-

 :در هم فرو رفته زمزمه کرد يآشکار و اخمها یدستش را برداشت و با ناراحت مژگان
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 .داره روزگار يا يعجب باز-

 .حسش را به روبرو دوخت ینگاه ب سپس

 ؟یطالق گرفت-

 .ام وهیساله ب 4من ....چهار سال قبل مرد...نه-

 شده بود؟ وهیسال بود که ب 4 شیساله روبرو 22دختر . ستیشوك زده به او نگر گریبار د مژگان

 نیتجربه تلخ؟ با ا یگیچرا م ؟يدیناام نقدریچرا ا...چرا. دهیسال هم نکش کیشما به  یحساب زندگ نیپس با ا-

 .عاشقت کنه ای ،یعاشقش بش يحساب وقت نکرد

 :با درد پوزخند زد يپر

 عاشقم کنه؟-

 :دیخند کیستریه

 یمن زندگ. شکششیعاشق کردن پ...کردیم وونهید..منم مثل خودش...اگه خودشو نکشته بود..اگه مونده بود-

 .دمیدرد کش..نکردم

فکرش را . نفس مژگان حبس شد. بود نیچند ماهه اش هم یبه زندگ شیاما حس واقع کردیم یانصاف یب دیشا

چقدر  شیکه عمو شدیمتوجه م شهیهم. داشته باشد یسرگذشت نیاست چن شیکه روبرو يکرد دختر ینم

 ...ستدیتنها در ارتفاع با ،يپر گذاردیگاه نم چیحضور او، ه لیمتوجه بود که اوا..مراقب اوست

که  يگریسن و سال و هم کمبود فاکتور بزرگ دهم از نظر . دیدیدر گروهشان م ياو را وصله ناجور شهیهم

را  يپر شهیاو هم. زخم خورده بودند یاز زندگ يهمه آنها به نحو. گروه کوچکشان را دور هم جمع کرده بود

دستان . هم برطرف شده بود نآ رایبود که اخ شیزیکه تنها مشکلش، جمع گر دیدیلوس م یغم و کم یدختر ب

 :دیرا در دست گرفت و او را خواهرانه در آغوش کش يسرد و لرزان پر

 .خواستم ناراحتت کنم ینم. دونستم یسرگذشتت رو نم. به خاطر قضاوت عجوالنه ام دیببخش-

 .متوجه بود که توجه مژگان به لرزش دستان اوست. شد رایمژگان را پذ يایر یزد و محبت ب یلبخند تلخ يپر

 ياز روزا يادگاری کیدست  کیلرزش کوچ نیا...ترس خانم دکترن...کردم ادیقضاوتا ز نیمنم از ا-

 .ولش کن...سخته

کرد با عوض کردن موضوع  یسع شهیمثل هم يپر. او دوخت نیغمگ دگانیچشمان اشک بارش را در د مژگان

 :خودش را آرام کند
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 .یقرار بود تو حرف بزن! يخوب منو دور زد. يمژ یبدجنس یلیخ-

 :مژگان بند آمد هیگر

 ؟؟يمژ-

 :بلند شد غشیج يصدا بعد

 ؟يکم بود تو هم اضافه شد نیچشمم روشن نازن-

 :دیخند الیخ یب يپر

 ؟يبدبخت رو سر دووند نیشاه نقدریچرا ا ه؟یشما دو تا چ هیقض. جون يراستشو بگو مژ-

. دیند زیدر گذشته او را جا شتر،یب يجستجو ،يعکس العمل پر دنیبا د. زد يبا خنده به پشت پر مژگان

 :ترسانده بودش يپر يدستها دنیبخصوص که لرز

 ؟یدونست یم یشیریس یلیواقعا که خ-

 !بعله-

 !!کنه ها یذوق م شتریب يبله رو به اون بنده خدا بد نیا-

 .تمام بماند مهیبه او انداخت گه باعث شد با خنده ، حرفش ن ينگاه تند يپر

 خب؟-

 .شیریس-

 خب؟-

 شیریس یلیخ-

 .گهیبگو د-

 :گفت یناگهان یلیداد و خ رونینفسش را پر صدا ب مژگان

 من مطلقه ام-

 :دیپر ياز صورت پر رنگ

 ؟یچ-

 .تعجب کردم از سرگذشت تو نقدریمنم هم يحق دار-

 .باشد دهیگروهشان درد طالق را چش يشاد و پر انرژ شهیکه مژگان عضو هم دیگنج یاش هم، نم لهیمخ در

 !هیلیچه دل نیندارند؟ ا یق زندگو مطلقه ح وهیب يخب؟ مگه زنا-
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 :به او انداخت ینگاه چپ چپ مژگان

 !گه؟ید یگیرو به خودتم م نیا-

 :در هم رفت شیاخمها

حاال  یداشتم، ول یبهش حس ینوجوون يتو...مایقد دیمن شا. طرفه است کی وسفیعشق . بحث ما فرق داره-

 ؟يکرد تشیچرا اذ! يرو دوست دار نیاما تو شاه! نه..وسفیاما . من هم به هودم مهلت بدم ندهیدر آ دیشا! ؟.نه

 :داد رونیو نفسش را پر صدا ب دیدستان او کش يآرام دستش را رو مژگان

 چرا اسم گروه ما صباست؟ یدونیم...عاشقم کرد...منم عاشقش نبودم-

 :تکان داد یمتعجب از عوض کردن بحث سرش را به عالمت نف يپر

 .صبا اسم دختر منه-

 کجاست؟..االن ؟يبچ چه دارت تو -

 یبه درخت هیتک کهیرفت و پشت به او، در حال نییصخره پا ياز رو. صورتش را چرخاند و اشکش را زدود مژگان

 :ستادیکرده بود ا

 شیوضع مال. ومدیبه نظر م یپسر خوب. لباس داشت کیبوت. آشنا شدم ونیسال چهارم دانشگاه بودم که با هما-

خانواده اش جلو اومدند ...میخاطر خواه شد. آرزوها کار دستم داد نیآخرش هم. بزرگ بود يپر از آرزوها. بد نبود

اون از . بود یسرشار از خوش مونینامزد دوران. میگرفت یماه بعدش عروس کیو ...میو بعد از سه ماه عقد کرد

 .آرزوها در بر داشت نیرو که ا یقیحقا دمیفهم ینم يو من غرق شاد گفتیآرزوهاش م

 :را بغل کرد شینشست و زانوها نیزم يرو مژگان

زمزمه رفتن . وقتم رو پر کرده بود مارستانیکار ب. من تازه استاژر شده بودم. گذشت مونیماه از عروس شش

من . رنیزنش داده بودند که جلوشو بگ يفور نیهم ياصال خانواده اش برا...بره رانیخواست از ا یم...کرد

تا  اریمادرم گفت بچه ب. تلخ شد مونیزندگ. بود رانیا يمن تو يدرسم، خانواده ام، همه آرزوها...مخالف بودم

 .خدا رو شکر کردم. گرم شد. عوض شد. درسها، باردار شدم ینیبا وجود سنگ. یبچسبه به زندگ

موهاش بور و . چشماش به رنگ عسل بود مثل باباش. اومد ایبه دن کمیکوچ يصبا. گرفتم یسال مرخص کی

شدم و  داریو صبح ب دمیشب خواب کی. چهار ماهه شد. رو روشن کرد کمیکوچ يایدن. روشن بود بازم مثل باباش

صبا  ندهیآ يگفته بود برا...ک نامهیشوهرم ترکم کرده بود با ...رفته بودند...ستیدخترم ن... ستیشوهرم ن دمید

 !دهیکه شد برام دعوت نامه م ریگفته بود جاگ..دنبالش برم دیبا خوامیگفته بود اگه بچه رو م...رهیم
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 يو کنار او رو دیجلو کش يپر. سر خورد و نشست نیزم يهق مجالش نداد تا سخنش را کامل کند و رو هق

 :مژگان با هق هق ادامه داد. دینشست و بدن لرزانش را در آغوش کش نیزم

 .دیبه دستم رس یابیبرگه طالق غ...دعوت نامه يبه جا سه ماه بعدش-

 :دیپرس یبه سخت يپر

 شد؟ یصبا چ-

از مرز آنکارا بچه ام  یقانون ریموقع عبور غ.....راحتش کرد ینامردش از زندگ يبابا. خوب یلیخ. جاش خوبه-

 .يپر دمیجنازه اش رو هم ند.......رهیمیم

 .تا آرامش کند دیکشیو در همان حال دستش را آرام آرام بر پشتش م ستیگر یاو م يهمپا يپر

 .بکش قینفس عم..آروم باش ..دیببخش...خب یلیخ-

 دمینفهم...شدمیم وونهیمن د.....اگه زن داداش نبود....اگه عمو نبود...؟يدیفهم..چرا از من سره؟ يدیحاال فهم-

و نگاه مردا به من پاك  يمن مطلقه ام پر.....دمیاز احساسش ترس یول... شد میوارد زندگ یک نیشاه

حاال چه ....؟يدیسامان رو به من د و لیسه ينگاه زنا....هیجامعه چ نیا يدرد ما تو یدون یخودت م...ستین

 یم...رانندیبخصوص که خانواده اش هم، خارج از ا.... اعتماد کنم نیبه شاه دیطول کش..ياز من دار یتوقع

 یوقت...عشقش پاکه...وادارم کرد باور کنم متفاوته نیاما شاه...تجربه چقدر سخته نه؟ کیکه تکرار  یفهم

اگه ...ستمینبودم و ن قشیمن ال....دمیازش خجالت کش...کیو من کوچ گهچقدر بزر دمیفهم دمیگذشتش رو د

 نیا...مردمیم کردیروز واقعا ترکم م کیاگه ...تونم یبدون اون نم گهیکه د نهیقبول کردم به خاطر ا ینیب یم

 .يپر ونمیاعتراف رو به تو مد

کرد به  یهمانطور که مژگان را آرام م. کردیکرد و نم یاحساس مژگان را درك م. دیبگو يزیتوانست چ ینم

توانست به  یاو هم م یعنیشود؟  یگفتند که از محبت خارها گل م یراست م ".دیشیاند یم وسفیخودش و 

 ییتنها يدلش برا "شد؟یم دیداشت از او ناام وسفیداشته باشد؟ مژگان چه گفته بود؟  دیام وسفیعشق 

 :داشت؟ ناخودآگاه به زبان آمد یمژگان چگونه عاشق شده بود؟ عشق چه طعم. خودش سوخت

مهم اونه که . یباهاش همسفر بش يشد یخوشحالم که راض. از پات انداخت نیخوشحالم که عشق شاه-

 .مژگان یخوش شانس یلیتو خ. دهیو عقب نکش نهدویرو م طتیشرا

 :دیکش رونیکرد و از آغوش او خودش را ب ینیف نیف مژگان
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به ...پاشو.. پاشو. ياریمنه، اون وقت تو اشکمو در م یعروس گهیهفته د ینا سالمت. ياشک و زار گهیبسه د-

رو  نیچطور مخ شاه يدیپرس یم دیبنده خدا با! رهیگیمن آبغوره م يبرا هیچ يبپرسه راه و رسم دلبر نکهیا يجا

 .زدم

 :دیخند یناگهان هیروح رییتغ نیبه ا يپر

 نه؟ یشیتو آدم نم-

دستش را دراز . سرش را به عالمت نه تکان داد تکاندیرا م شیخواست و خاك مانتو یهمانطور که بر م مژگان

 :رو به گفت يجد یلیبعد خ. کرد و به او در بلند شدن کمک کرد

 یعشق یبتون کنمیدعا م. یزندگ ریاکس. منه يبرا ریاکس کیعشقش مثل . مرد به تمام معناست کی.. نیشاه-

 .ياریمثل اون رو به دست ب

 م؟یکرد داتونیتا پ میچقدر گشت دیدونیوقت ناهاره م. دیخوب شما دو تا خلوت کرد-

 ینم. نگاه کرد دیدرخش یکه چشمانش م ینیبا لبخند به او و شاه يپر. انداخت ریبا خجالت سر به ز مژگان

مهرداد که همچنان با اخم به آن دو زل زده بود خطاب به مژگان . اند دهیرا شن شانیحرفها يدانست آنها از کجا

 :گفت

 .یکه منو از ترس نکش ریاز اون ماسماسکا بگ یکیصد بار گفتم . دیافتیراه ب دیزود باش-

 :با لبخند به پشت مهرداد زد نیشاه

 هست؟ یحرف خرمیخانمم م يبرا یکیبعدم خودم . میکرد داشونیخدا رو شکر که زود پ-

 :کرد و آرام گفت نیحواله شاه ینگاه چپ پ مهرداد

 .رفت ادتی تتیعصبان يدیخوشگل شن يخوب حرفا...لیزن ذل-

 يبود که صدا يریمچ گ نیا یهنوز در خوش. دیصدا خند یبه چهره سرخ از خجالت مژگان افتاد و ب نگاهش

 :حال خوشش را پراند وسفی

 کجا بودند؟ د؟یکرد داشونیپ-

 .راحت بود المیازشون خ. خانم بود ينترس داداش، خواهر منم، با پر. پرتگاه کینزد-

 :ستیبا اخم به او نگر وسفی

 .افتهیور و اون ور م نیدو ساعته بابات مثل مرغ سرکنده ا. يخبر به ما بد کی یتونست ینم-

 :براق شد وسفیدر چشمان  یبا ناراحت يپر
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. نخوام یوص لیبزرگم که وک يمنم اونقدر. میرفت رونیساعته ب کیدر ضمن . مژگان به آقا مهرداد گفته بود-

 .دمیجواب بابا رو هم خودم م

 یپسرها ب. نشست شینگاه شماتت گر جمع رو. از آنها دور شد يتکان داد و با دلخور يسر یبا ناراحت وسفی

 :حرف با فاصله از آنها راه افتادند

 .يپر يبد با بنده خدا حرف زد یلیخ-

 :ستیانداخت و به مژگان نگر ریرا ز سرش

 .کنهیبد برداشت م يفور...تونم باهاش نرم باشم مژگان ینم-

 :داد رونینفسش را ژر صدا ب مژگان

 ؟یکن داینسبت بهش عالقه پ يخوا یچرا نم-

 :دیلب گز يپر

 .یدون ینم زایچ یلیتو هنوز خ. ز برات از گذشته گفتمرو کی دیشا-

 .کنه دایبذار راه دلت رو پ. برخوردت رو درست کن گمیاما من بازم م-

 .مژگان ذهنش را مشغول کرده بود يحرفها. تکان داد و حرکت کرد يحرف سر یب يپر

 --------- 

 یم. خوشحال بود ابانیاز شکستن سکوت خ. را دوست داشت ابانیآسفالت خ يرو شیتق تق کفشها يصدا

به  دنیاز رس. داشتیقدم بر م نهیآرام و با طمان. افتدیمصائبش ب ادیشود و دوباره  جادیسکوت ا نکهیاز ا دیترس

 یدرست بعد از سکته قلب. اش ندهیآ يها ییتنها يرو زدیبود که ذهنش دور م یچند وقت. دیترس یمقصد م

رخ  میعظ یچون غول ییو تنها دیکش ریقلبش ت. اش یب یرست بعد از تا دم مرگ رفتن دوباره بد. آقاجانش

 يبمب ها هیجنگ بود و هد يروزها ادگاریکه  یسرطان. بود  دهیپدرش را شن هیخبر سرطان ر ینمود، وقت

 .دشمن ییایمیش

 دیکه د يدرست بعد از روز. را، با تمام وجودش حس کرده بود زانشیبود که ترس از دست دادن عز یوقت چند

 يماریب نیا. ختیآب شد و فرو ر مارستانیپدرش در ب يشد و جسمش پا به پا دیسف کبارهیبه  گانهی يموها

 يها يداریشب ب دنیدار و او با دیکرده بود و عشق را ب کیهرچه نداشت قلب زن و شوهر را دوباره به هم نزد

و  اهیدر ذهنش عاقبت تنها ماندنش س. ندیبنش نشینباشد تا بر بال یکه کس يبود از روز دهیدر ترسچق گانهی
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که گرگ  يکنند؟ آن هم در جامعه ا يخواهر و برادر شیتوانستند برا یچقدر م سرایو  اسریمگر . بود کیتار

 .مثل او را بدرد یزنانکرده بود تا  زیشده بود و دندان ت

 یحت. کامل خانواده اش بود و بس تیشدنش در امان مانده بود به خاطر حما وهیب يامدهایبه حال هم اگر از پ تا

پردردسر دخترش  مانیزا ریروزها درگ نیهم ا شیعمه زهرا. کند هیتوانست تک یهم نم شیبه عمه زهرا گرید

 يدوام آورده بود و از ترس سقط در ماهها مفتتا ماه ه ازیمکرر با هزار نذر و ن يبعد از سقط ها هیبچه سم. بود

نام  دیکه قرار بود ام يپسر. آورد ایرا به دن شیزندگان دیبرود تا ام یجراح غیت ریز يبه زود هیقرار بود سم یانیپا

در  يرامسر شده بود تا هم قدم شوهرش شود و سامان بعد از سرباز یهم بعد از ازدواجش راه نیمیس. ردیبگ

 .دیچش یرا م ییروزها طعم تنها نیعمه اش هم ا. ماندگار شده بود يایدر يروین

قبل از آن قرار . ببرد چهیسوپ ماه مارشیپدر ب يخواست برا یم. دیچیرا محکم جمع کرد و در کوچه پ چادرش

پدرش، قلبش از درد فشرده شد و اشک در  یدرمان یمیچهره خسته از ش يادآوریبا . برود گانهیبود به دنبال 

گرفته  دنیمصائب بر سرش بار فانطو نطوریطعم خانواده را بچشد ا خواستیچرا حاال که م. مش حلقه زدچش

. شدینامش در ذهنش تکرار م....وسفی...وسفی. ثابت ماند وسفی نیماش يبود؟ نگاهش به آخر کوچه افتاد و رو

. را فراموش کرده بود وسفیشده بود که به کل درخواست  يدار ماریچند ماه آنقدر سرش گرم ب نیدر ا

بود، باعث شده بود بدون  زانیکه ترس از دست دادن عز شترکشانپر استرس نبود و درد م گرید شانیبرخوردها

 یبود که م يتنها مرد وسفی. کردیاحساس م وسفینسبت به  قیعم یمحبت. شوند کینزد گریکدیتنش به 

توانست  یم یعاشقش نبود ول دیشا. کردیا روشن ماش ر ندهیکه آ يدیام يکورسو. حساب کند شیتوانست رو

مطرح  يرا به نحو شنهادشیپ وسفی گریداشت به محض آنکه بار د میتصم. کند سابح شنهادشیاو و پ يرو

 .راه افتاد شیزد و به سمت خانه پدر ینیبه آن لبخند شرمگ دنیشیاز اند. ردیخاطر بپذ بیکند، با ط

 ؟یخودت...يپر..يپر-

 ستادهیا شیروبرو یدر چادر لبنان دهیپوش يدختر. آشنا قفل شد ینگاهش در نگاه. دیبه سمت صدا چرخ سرش

مرتب شده و از حالت دخترانه  شیابروها یکم. دیدرخش یچادر م یاهیس انیدر م دشیصورت گرد و سف. بود

 .دختر آشنا بود و دور ییبایمالحت و ز. خارج شده بود

 .نینگمعرفت؟ منم  یب ینشناخت-

 .ذهنش به گذشته پرواز کرد و خودش به سمت دختر. دیباال پر شیابروها
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 گهید ؟يتو؟ چقدر فرق کرد يمدرسه از دستش به عذاب بود؟ چطور کیپاره که  شیآت نیهمون نگ ن؟ینگ-

 .زهیخاله ر. یستین ونیقل ین

 .آمد رونیخندان از آغوششش ب نینگ

 .ایستیسوخته ن اهیاونقدرام س گهید نمیبیم يوا يوا ؟يخودت عوض نشد ستین-

از اول دبستان تا اول . بود  شیدور دوست و همباز يبود که در سالها یزنقشیدختر ر نینگ. دندیدو خند هر

با  یدوست. کرده شهر بودند لیتحص ياز معدود خانواده ها یکی. اریپدرش معلم بود و مادرش به.  رستانیدب

گرفت و از  یبه اصفهان انتقال نینگ رپد رستانشان،یستان قبل از شروع دبتاب. با ارزش بود یلیخ شیبرا نینگ

که  دیجد یدوست. خال با حضور بهناز پر شد نیرا گرفت و ا بانشیگر يبد ییبعد از رفتن آنها تنها. آنجا رفتند

 .و رو کرد ریرا ز شیزندگ

 ؟یکنیچکار م نجایا-

تو چه خبر؟ . رزنیتنهاست پ. کمکش نجایا امیهست م یمنم چند وقت. محله نیکرده ا یخانم جونم اسباب کش-

 یبا اهال. بودمت دهیتا حاال ند یول نجامیوقته ا یلیمگه محله باال خونه اتون نبود؟ من خ ؟یکنیچکار م نجایا

 ؟يکوچه کار دار نیا

 .او با خبر نبود یزندگ تیهم از وضع نینگ یحت. زد يلبخند

چه کار . نجاستیا میخونه پدر.نه اونجا خونه پدربزرگ و مادربزرگمه . رینفس بگ کمی. دختر یزنیچقدر حرف م-

 .دمتیند گهیاصفهان د دیرفت نکهیمعرفت بعد از ا یب یکنیم

از مجرد . و بعد هم دانشگاه ییتنها ياز کوچِشان به اصفهان تا سالها. کرد فیو شروع به تعر دیخند زیر نینگ

فرار از رفت و آمدها با  يشهرشان مشغول خدمت است و برا مارستانیرستار شده و در بپ نکهیبودنش و از ا

 يگذشته ا. بپرسد يکه تمام شد، نوبت او بود که از گذشته پر شیصحبتها. کندیم یزندگ شیمادربزرگ تنها

 :در چند جمله خالصه کرد يکه پر

کاره  چیاالنم ه. اه بعد از ازدواجم فوت کردشوهرم شش م. درس نخوندم گهیازدواج کردم و د یدانشگاه شیپ-

 .وهیام و همچنان ب

 :آنها را به خود آورد وسفی يصدا. دیاز سرگذشت دوستش متاثر شد و او را تنگ در آغوش کش نینگ

 .وقته منتظرته یلیمامان خ يکرد ریچقدر د ؟يپر-

 .فاصله گرفت نیاز نگ يپر
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 .میبر ادیجون بگو غذا رو آماده کردم ب گانهیبه . دمیدوستم رو بعد از سالها د دیببخش. سالم -

 .سرخ و برافروخته بود شیگونه ها. دیچرخ وسفیبه سمت  نینگ يبا حرف پر همزمان

 .سالم -

 .خانم نیسالم نگ: نشست وسفیدر چشمان  یبرق

 يآشنا و برق نینگ يگونه ها یسرخ نینگاهش ب. را لرزاند يبود که قلب پر وسفیدر چشمان  یبیعج زیچ

 .کردیم ینیب شیرا پ یدر دلش خبر بزرگ يزیچ. دیچرخ وسفیچشمان 

 ن؟ینگ دیشناس یرو م گهیشما همد-

 .برافروخته شد وسفی صورت

چند تا کارگر گردن کلفت  میدو تا زن بود. میشد وسفیمزاحم آقا  م،یکرد یچند هفته قبل که اسباب کش-

 .گهید

 :زد یخجول لبخند

 .دمیجونو د سرایمن فقط . وسفیآقا  دیدونستم خواهر بزرگ دار ینم. میزحمتشون داد شهیمدتم هم نیا-

 :دیچرخ يبه سمت پر بعد

 از پسرعموت چه خبر؟ یراست. یداداش داشت کی گه؟ید دیخواهر برادر-

 :و به سرفه افتاد دیبه ته حلقش پر وسفیدهان  آب

 .يپر یعنی... نه-

 .درست حدس زده بود. را بر دلش انداخت نیریش یغم وسفی يپته کردنها تته

زن پدر منند و ما دو تا خواهر و  وسف،یمادر پسر عمو . جون نینگ هیدنیشن وسفیمن و  يقصه خواهر برادر-

 .مثل داداشم. زهیعز اسریمن مثل  يبرا وسفی. سرایو  اسری. میبرادر مشترك دار

 :و آرام گفت دیو لب گز دیابرو در هم کش نینگ

 مون پسرعموته؟ه یعنی-

 :صحبتش را ادامه داد هول

 .جون يپر نمتیبیبازم م..شهیخانم جون نگرانم م گهیبرم د...مزاحم شدم دیببخش-

 .حتما-

 :داد نیکرد و به نگ ادداشتیشماره تلفنش را  عیسر يپر
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 .کردم داتیتازه پ. زنیبهم زنگ  گه؟ید يدار یگوش-

 !فاصله دارم با خونه اتون یلیخ ستین-

 .همون محله باال . و آقاجونمم دختر یب یب شیمن پ-

حرکت  ریکرد که نامحسوس مس وسفیبه  ینگاه. درهم از آنها دور شد ییتکان داد و با ابروها يسر نینگ

 شیرا ب وسفیخواست فکر کند  یخوب خوب که م. خامش لبخند زد الیبه خودش و خ. ستینگر یرا م نینگ

. به او پناه ببرد یینهاخواست از ترس ت یم. شتریبرادر نه ب ایدوست  کیقام از گذشته دوست داشت اما در م

 .بود ییانگار قسمتش تنها. داد رونینفسش را با آه ب

 .تو مجنون میبر يخوا ینم-

نبود؟ از  وسفی ياز ابراز عشق ها يخبر گریچند ماه بود که د. ستیبه خودش آمد و پر سوال به او نگر وسفی

 مژگان درست از آب درآمده بود؟ ینیب شیقبل تر؟ پ ایبعد از سکته آقاجانش و 

 .داداش رهیگ ششیتابلوئه گلوت پ. نگام نکن ينطوریا-

 :دیرا در هم کش شیاخمها وسفی

 .هفت پشتم بسه يدل دادم برا کباریمن . تو آفتاب به سرت خورده هوا برت داشته میبر ایب-

 :دارد نیبه نگ یشناخت که مطمئن باشد احساس یرا م وسفیآنقدر . ز کرد اما سرکوبش کردآغا دنیرقص قلبش

اون  ادیتو که خوب تو ! میدیخر ریلوازم التحر يمغازه مشد مونیچند بار با دوچرخه ات برد اد؟یم ادتی نوینگ-

 !يمونده بود

 چه عوض شده؟...نییپا ختیریم يزدیاته که دستش م زهیم زهیهمون دوست ر.. نینگ-

 .تکان داد يخنده سر با

 نیشما نگ يهنوز برا! گه؟یم مینیچه نگ. عمره تو کار رنگم کیمنو رنگ نکن من خودم . برو داداش من ایب-

 .خانمه

 :دیحرفش پر انیبه م وسفی

 ..من هنوز..صبر کن...يپر-

به . يکرد دایحالم که راهتو پو خوش ياحساس سابقو ندار گهید دونمیم. حداقل دروغ نگو. نگو يزیچ. سیه-

 دیکرده و باکماالت لیهر دو تحص....دیشما برازنده هم. مهلت بده نیخودت، به نگ

 .هر دو تجربه اولتونه و من هر دوتونو دوست دارم: آمد نییپا شیصدا
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 !؟يپر-

 ریتا د. جوابمو بهت دادم شیمن همون دو سال پ یکن یاشتباه م. یکنیدست دست م ياگه به خاطر من دار-

 .وسفی نندیرو بب تیها آرزو دارن داماد یلیخ. نشده دست بجنبون

 يزیدرست همان چ نیا. به خودش لبخند زد يپر. چهره اش غرق در فکر بود. ساکت با او همقدم شد وسفی

. است نیهم حیر صحدانست که کا یم قایفشرد اما، عم یقلبش را م یبیهر چند درد غر. داد یرخ م دیبود که با

. کند يخواستگار یرا راه شیو عمه زهرا گانهیدانست چگونه  یو بعد م شدیمطمئن م نیاز احساس نگ دیبا

و بلند بلند زار بزند اما  ردیرا بگ شیگوشها يخواست رو یدلش م. شدیدر سرش اکو م وسفی ادیفر يصدا

 :وقتش نبود

 میاز طرف منم تصم يبه خودت اجازه داد یچه حساب يهان؟ اصال رو يکار رو کرد نیا یتو به چه حق-

 !؟يریبگ

 !آروم باش کنمیخواهش م-

به  یبرداشت یآروم باشم هان؟ به چه حق یچه شکل! دارند یآروم باشم؟ آروم باشم؟ سرکار خانم چه دل خوش-

 !خونه دختره؟ نیبر یمامان و عمه گفت

 .شونمیم ینزن ادمیفر. سرم درد گرفت-

 .يبود دهیشن يبشنو یاستخو ینه اگه م-

 :بزند ادینوبت او بود فر حاال

 !نبود نینگاهت تحس ينگو تو. نگو اشتباه کردم..ومدهینگو ازش خوشت ن-

ازش خوشمم  ریفرض بگ...هان؟ اصال يهمه سال چرا نگاهمو نخوند نیپس ا ؟ينگاه شناسم شد کالیبار-

 زدمیحقت بود همون روز دم خونه م..؟.کنهیباهاش ازدواج م ادیخوشش ب یآدم از هر ک ؟؟یاومده باشه که چ

 .یکارا نکن نیواسه من از ا گهیدهنت تا د يتو

 :دوخت وسفیاز بغض نگاه دلخورش را به  پر

 !بزن یشیاگه راحت م..نشده ریهنوزم د-

زده بودم پس سرت تا مثل کبک سرت رو تو  شیوقت پ یلیکارو داشتم که خ نیاگه من دل ا...د ال مذهب-

 اینشده بود و سامان بود و  ریگ نینبود، اگه آقاجون زم نیعمو ا تیاحد و واحد اگه وضع يبه خدا...یبرف نکن
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 یم کمی...ومدمیبه چشمتون م کمیاون وقت  دیشا...دینکن دامیکه پ ییجا رفتمیبزرگتر بود م کمی اسری یحت

 .من رو دیدید

قربون صدقه  يدیند...لبخنداشونو يدیند...هان ؟ینگفت يزیعمه چ يچرا جلو شیخواست یاگه نم..اگه-

بفهم ما لقمه ...نه من ییبرف کرده تو ریکبک سر ز نیکه ع یاون....کردن شیآت يچه اسفند يدیند...رفتناشونو

 !؟یشینم اقلچرا ع. مثل جواهره ارزشش رو داره نیبخدا نگ....وسفی میستیو ن میهم نبود

و دوره  کشنیکل م کهویاومدم  رونیخسته از ب..گفتم یم ید آخه من به اون دو تا زن چ..بسه یتو عاقل نیهم-

مات ...مامان گفت با مادر دختره حرف زده و وقت گرفته یوقت. بخدا شوکه شدم و زبونم بند اومد.. کنندیام م

حاال که قراراشون رو گذاشتند ...بگم هان؟ ید آخه برم چ...و دوخت و عمه تنم کرد دیمامانم بر یوقت. موندم

 بگم بهم بزندش ؟

 .گذاشتن و به هم زدن مجلس بیشما پسرا آسونه ع يبرا...منو نخوندون! هه-

 !شناخت تو از من نهیا...سرت گذاشتن يعقل کاه تو يبه جا کنمیفکر م یگاه! يپر-

 :را پس زد اشکش

 !حرفات به اون بزن نه من..برو به مادرت بگو یزنیم ادیمن فر چرا سر-

 کیهان؟بخدا اگه  میببن دیبا ویاصال من نخوام ازدواج کنم ک...سر توئه ریز شایچون همه آت يجواب بد دیتو با-

 ال اله اال اهللا...صدم محبتم رو خرج گربه سر کوچه کرده بودم

 .دونهیقدرت رو خوب م نیاما نگ. من از گربه کمترم یگیراست م-

فکر کنم قلبت  ؟يتو اصال قلب دار...شدم از دستت وونهیبخدا د...يخسته ام کرد ينکن پر نینگ نینگ نقدریا-

 ..يکرد دایکه بهشون ارادت پ ییمثل همون کوهها..از سنگ درسته شده

 .زادیبرو دنبال آدم! من مغزم از کاه و دلم از سنگه یگیراست م-

 نیزم يرو شیروبرو. ستیگر یم شیپروا، پا به پا یاو هم ب گریحاال د. و مغموم به او زل زد مانیپش وسفی

 :ستیمقابلش نگر واریچمباتمه زد بود و به د

ساکت .. يکرد تیشکا..دمیکنار کش..دور و برم نباش  یمگه چکارت کردم؟ گفت!! يپر ينامرد یلیبخدا خ-

آره مامان راست ..نگاه از دلم بره؟ کیو دو روز وارد دلم شده که با  روز کی يعالقه به تو ، تو يفکر کرد..شدم

 یهمون خام يکاش از اول تو...خام بودم و عاشق شدم گهیعمه راست م..هیعشق من عشق نوجوون گهیم

 !!تو ؟یفهم یم...سنگ شدم  ياما من عاشق تو..ذره احساس داشت کیشده بودم که  یعاشق کس
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من ) ...حرف درد گرفت نیقلبش از گفتن ا(بفهم نویا..وسفیمن دوست ندارم ...تو رو خدا بس کن..بس کن-

 یکردن با تو م یمن از زندگ...اش کنم سهیدارم که نخوام مقا ازین یمن به کس..تونم خوشبختت کنم ینم

 .همه عوض بشن کهویکه  ترسمیم...ترســــــــم یمـــــ..سرایو  اسریاز  یحت...از عمه..از مادرت ..ترسم

 ؟یچ وسفی یبار شد به خودت بگ کیبار، فقط  کی...یکنیفقط به خودت فکر م. يپر یخودخواه یلیتو خ-

 من ارزش اعتماد نداشتم؟ یعنیآدم بود؟  وسفی

 اهیس سمونیو ر دهیمار گز یفهم ینم...هیزخم خورده چ یفهم ینم..یکن یدرکم نم..اعتمادم یمن به عشق ب-

 .یچ یعنی دیو سف

نه حاال که ....حقش نبود وسفی...بود بیعج یجانیقلبش دستخوش ه. ختندیریصدا اشک م یهر دو ب حاال

نه ...بود دهید شیرو يجلو یرا واقع شینه حاال که تمام ترسها... بود دهید شیرو يشده جلو انیرا عر قتیحق

برق  ینه وقت..کرده بود ایرا مه نیگبا ن ییاسباب آشناچطور با شور و ذوق و به سرعت  گانهیبود  دهیحاال که د

 وسف،یشکل عالقه اش به  د،یتوانست بگو یبه خودش دورغ نم...بود دهیعمه اش د دهیرا در د دییو تا نیتحس

به او و  يلحظه ا يبرا وسفیگذاشت  یم دینبا. کردیحس را در نطفه خفه م نیا دیکه عوض شود اما، با رفتیم

 .ماند یاو سنگ م يبرا امتیق امیتا ق دیبا..احساسش شک کند

که ما  یبه خاطر مشکالت کمونیبذار خونواده کوچ. میکن یعمر با آرامش زندگ کیبذار ...وسفیداشم باش ..دا-

 ير ما روبرونذار به خاط...پدر منم پدر من...مادرته یهم که بکن يمادر تو هر کار...نهینب بیآس میکنیم دایحتما پ

 .رنیهم قرار بگ

 م؟یکن ریاونم اونقدر حاد که خانوده ها رو درگ م؟یشیما دچار مشکل م یتو مطمئن-

کراهت  نیوصلت ما از نظر د...هیکیما خانواده امون ..وجود نداره ییخانواده ها. وسفی نجاستیمشکل هم-

 داشته باشه نه خاله یینه دا...خوام بچه ام ینم...میکیبه هم نزد يادیما ز)...15(داره

 :انداخت و آرام ادامه داد ریشرم سرش را ز با

اما . خواهرشون نبودم م،یلفظ یوقت، حت چیه. اونقدر که خواهر و برادر تواند با من نسبت ندارند سرا،یو  اسری-

بچه ... يفکر کرد..ییخاله و دا..تا ..شنیعمه و عمو م شتریمسلما اونا ب...يبراشون داداش بود شهیتو هم

 !و عمو ییدا ایو عمه  الهبهشون بگن خ یفتیش دیبا) و سرخ شد دیلب به دندان گز..(هامون

دانست حصار  یم یول. خواست یرا م شیدختر وربرو. جا خوش کرد وسفیلبان  ياز سر درد رو يلبخند

 :دیشن یبود که م يدیجد يحرفها ،يپر يحرفها گر،یاز طرف د. او ينه حداقل برا ستین یدورش شکستن
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 دایخودشو پ يجا نینگ...بذار...منو فراموش کن..وصلت از هر طرف غلطه نیا..بخدا  وسفی...خوام ینم نویمن ا-

و  دمیکه من د ینینگ..رهیسر بگ يخواستگار نیبذار ا..من فارغم..اما به قول خودت یباشه قبول، تو عاشق..کنه

 ..اگه.اگه..يکه بهش به عنوان همراهت مهلت بد یبه شرط..کنه تیزندگ بندیپا تونهیشناختم م

 کی یزندگ يقلبم، پا بذارم تو يتو يا گهیبا مهر کس د دیمن با نبارینه؟ ا ههیانگار سرنوشت من و مادرم شب-

وقت  چیکه ه يخانواده ا..خانواده اش یبشه قربان وسفیداره  بیچه ع. ندیانگار همه راض نطوریا...گهینفر د

 قلب من باز کنه؟....يتو..جاشو ... من يتونه مثل بابا یخانم شما م نینگ..یکنیفکر م....ندشینخواست بب

و  شیدنهایچیرا از به خود پ نیا..حرفها چقدر ناراحت است نیاز گفتن ا وسفیکه  کردیکامال حس م يپر

 یبهتر از او مقلب خودش هم در حال پاره شدن بود اما، ..دیفهم یبرجسته اش م يگره کرده و رگها يمشتها

 :کند يتوانست نقش باز

تا کمکت کنه ...مشاور شیبرو پ..شدن  يقبل از جد...ادیم دونمیکه م ادیاگه ازش خوشت م..فقط! چرا که نه؟-

 یمطمئنش کن که احساس...هم بگو نیکردند به نگ دییاگر تا...یقلبت دفن کن...گوشه از کیرو  تیاحساس قبل

نگاهت رو عوض ..من تنش نلرزه دنید اعمر ب کیبذار ..اون اشتباه متوجه شده...من حس کردم...ستیما ن نیب

 .کهینزد یمن مطمئنم خوشبخت...کن بعد برو جلو

از  دنیتفاوت شن یراحت و ب نقدریا.درد داشت يپر يحرفها..دلخور بود و ناراحت. برخواست یبا ناراحت وسفی

 !دادیراه حل هم ارائه م شیبرا. درد داشت يآن هم از زبان پر بیرق

زودتر  دیانگار با یول. نذر دارم. مشهد رمیدو هفته م..االن توانشو ندارم...قرار رو عقب بندازه گمیبه مامان م-

 .اداش کنم

 !نه؟ یبخش یمنو م-

 :دیرا از او دزد نشینگاه غمگ وسفی

 يبرا تیکه قلب سنگ کنمیدعا م...کنمیو برات دعا م رمیفقط م..فقط...نخواه نویازم ا....بخشش؟ راستش نه-

دردش  خوادیفقط دلم م...فقط...یبهش برس دوارمیام..اما..ینیدردناکشو بب ياونقدر محکم که تکه ها..بلرزه یکس

 .یرو بچش

اشک چون  "حاللش نکرده بود؟ وسفی ".که از درگاه اتاق خارج شده بود مات ماند وسفیبر قامت  نگاهش

 !گانهی یو نه حت سرایبود و نه  اسریچه خوب که نه . چه خوب بود که در خانه تنها بود. گرفت دنیباران بهار بار

***** 
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 یزندگ يبلندا: آخر  فصل

دست مژگان هرز . دیکش یانتظار اعالم پرواز را م یفرودگاه نشسته بود و با کالفگ مکتین يمژگان رو کنار

 :رفت و محکم پس سرش فرود آمد

 .يا وونهید یلیخ-

 !تو؟ ایمن ..آخ-

 شه؟یعروس ندهیهفته آ یراست یحاال راست!! معلومه تو-

 !آره-

 .نینازن وونیبود به گوش همون ح نیاسیاما ..حماقت نکن يچقدر بهت گفتم پر-

 يدختر کیبخدا من فقط لب باز کردم که ...يخبر دار زیتو که از همه چ ؟یزنیحرف رو م نیچرا ا گهیتو د-

 کیدل غافل قرارا گذاشته شده و  يا دمیبه خودم اومدم و د کهوی. نیرو جلب کرده هم وسفیهست که توجه 

 !هنوز با من قهره وسفیکه  نهیا شیبد. بله رو هم گرفتند ییجورا

 :داد رونیرا با آه ب نفسش

 .احمق يحقته دختره -

سختمه  یلیخ.....خانم يپر گهیم نییپا ندازهیلطف کنه سرشو م. دختر عمو گهیرگشته بهم ممشهد ب ،ازیاز وقت-

 .نبوده ينطوریتا حاال ا..يمژ

به تو  شهیکه حواسش هم نکهیبه ا. بهش يتو فقط عادت کرده بود. از نجابتشه نمیخب حق داره بنده خدا ا -

 .پسر مردم فیح. همون بهتر که راهتون جدا شد. برات گرون تموم شده ستیباشه، حاال که ن

 !مژگان: دیبا درد نال يپر

 يباشک باز میماه قا کیشد بعد  یچ یراست. کن و تمام یخوشبخت يهمون که گفتم، براش آرزو ! کوفت-

 ؟يشد بره خواستگار یباالخره راض

 ."استخاره گرفته خوب اومده"رفت مشهد و اومد گفت -

 !ن؟یهم-

 .بوده یکردن دلش کاف یراض ياستخاره برا نیانگار هم. نیهم..آره-

 .رو راه انداختند یچه زود بساط عقد و عروس-

 .آه، اشکش را زدود با
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 .گهیهمه عجله دارن د. بعدشم که محرمه. برن حج واجب خوانیم نمیبابا و مامان نگ. ستیبابا حالش خوب ن-

 کی دوارمیام. پسرعموت خوشبخت بشه دوارمیام ه،یحاال که خدا هم راض. نان شاءاهللا خوشبخت بش! عجب-

 !ادیب شیتو پ يخوبشم برا

 .او زد يکنان در بازو نیف نیف يپر

 .نکن نینفر-

 .دعات کردم بدبخت...کنمینم نینفر-

 .خوام ینم-

 .بچه ادیخبر م یعشق ب. هیهه هه هه انگار خواستن-

 .من بهش اعتقاد ندارم-

 .بهت بخندم يآ. دونم و تو یم یکیبعد من  یدوست دارم عاشق بش يآ-

 تحفه...بهش اعتقاد ندارم: را در آورد شیادا مژگان

 :با خنده حرف را عوض کرد د،یرا که د ينگاه ناجور پر مژگان

 .نره ادتیقرار جمعه . ها رو ول کن نیحاال ا-

 .دیکش یپوف کالفه

تازه به من چه برم مصاحبه ...من برم کوه چکار آخه؟ دیستیشما که ن..ایاَه دل خوش دار.. يکم بود جن و پر-

 کنم؟

 یبکن يکار کی دیتو هم با م،یزحمت صعود بکش میریما م یوقت. پاته يپاته نخور يبخور هیآش کشک مظفر-

 !گهید

 اصال چرا خودش به من نگفت؟ کنند؟ینم يکه موندن کار هیچرا بق-

 .ایتانزان ومدندیکه با ما م تونستندیمگه حرف داداش من و عموم فرق داره؟ در ضمن اونا اگه م-

 .بار بردند لیتحو يها شهیپرواز که اعالم شد همه بلند شدند و چمدانها را به سمت گ شماره

 .خدا داند میعالف تیسالن ترانز يحاال چقدر تو-

 .مژگان یزنیچقدر غر م-

که  یاون وقت من. شوهرشه کیتو ج کیج نیرو بب يناز. خواد یمن دلم ناز کش م گهیتوئه د ریخب تقص-

 .من يخدا يآه ا) باال برد یشیدستش را نما...(کردم یتازه چند ماهه عروس
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 :و کفت دیاوکوب يبر بازو یبا خنده مشت يپر

 !ومدهیباهام ن وسفیکه چرا  يمرد یم یاز فضول یداشت. نمایبنش شتیپ یحاال خوبه خودت خواست-

عذبِ گروه بفرست بلکه  نیا يبرا ارمی کیخدا  يا ؟يریهوا بل بگ يتو دیتو با. زدم یحرف کیحاال من -

 .دست از سر ما شوهر دارا برداره

 :دیمژگان را تنگ در آغوش کش. وقت جدا شدن بود. دیمژگان خند یبه شوخ يپر

 .دیاشصعود موفق داشته ب کیخطر و  یسفر ب کیان شاءاهللا -

 .نره ادتیاما گل  يزیچ کیحاال فرش قرمز نبود . استقبالمون يایبا تاج و گردنبند گل ب دیباشه ها، با ادتی-

-به چشم يا. 

همه شان  يبرا مانهیو صم دیرا در آغوش کش نینازن. دیچرخ میت ياعضا ریمژگان جدا شد و به سمت سا از

به  یبه خاطر مدرسه و دخترشان، عل دهیو سپ ياز گروه پانزده نفره شان، بجز او، مهد. کرد تیموفق يآرزو

صعود  يدور از انتظارش، برا يبارداربه خاطر فرزاندانشان و طوبا هم به خاطر  بایخاطر دانشگاه ، فرشته و فر

 .عقب افتاده بود کسالی اریبس لیکه به دال يصعود. رفتند ینم

به دوحه پرواز کنند و از آنجا  میقرار بود مستق. رد شدند و او فقط نظاره گر رفتنشان بود تیگ بعد همه از یکم

رو داشتند  شیبعد از آن برنامه فشرده فتح قله را در پ. بود یدر شهر موش مانجارویپروازشان به سمت فرودگاه کل

 :برگشت یو به سمت عل دیکش یقینفس عم.

 خانم؟ يپر میبر-

 .مزاحم شما هم شدم دیببخش..بله-

 ه؟یحرفا چ نیا-

 د؟یرینم دیتر یمیچرا شما که قد ه؟یمصاحبه چ نیا هیاستاد قض-

 :زد يلبخند یعل

. مرد اعتماد دارم نیاز چشمام به ا شتریمن ب دینترس. دیکه از شما خواسته بر دونهیم يزیحتما چ يمظفز-

 ام؟یجمعه با شما ب دیخوا یم. به برادر زاده هاش نطوریهم

 .تا حاال هم مزاحمتون بودم. دیکالس فوق برنامه با شاگرداتون دار دونمینه، م-

 ؟یکنیتعارف م-

 .رمیبا خواهر و برادرم م! نه اصال-
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 !وسفهیآقا  یعروس دمیشن-

 کیبعد به مدت  کنند،یو عقد م میدار کیجشن کوچ کیهمون روز . امام رضاست الدیم ندهیآ کشنبهیبله -

 .هیسور رنیهفته م

 .ان شاء اهللا خوشبخت بشن میبگذر...که شما میکردیما فکر م. هیا ستهیجوان شا وسفیآقا . یبه سالمت-

 .در ضمن براتون کارت دعوت آوردم. ممنون -

 .رسم یاگه تونستم خدمت م. ممنون دخترم-

 ------- 

 !؟يایم نجایتو چطور هر هفته تا ا..خسته شدم يپر يوا-

 ؟يکردیقله کوه بود چکار م ياگه قرار ما رو. اول راهه نجایا.  ستین يزیکه چ نجایتنبل خانم ا-

که  میساعته نشست کی. یالک نجایا میهمه راه اومد نیا. خسته شدم. طرف کی یعالف نیطرف ا کیراهش -

 بشه؟ یچ

 :به اعتراض بلند شد اسری يصدا

 !يسرمون رو خورد. اه سرای یزنیچقدر غر م-

 .برادرش در آورد يزبانش را برا سرای

 !ن؟یتله کاب میما بر يذاریم! گله؟ يپر! جونم؟ يپر-

 :کرد سرایحواله  یچپ چپ نگاه

 ؟ییبود؟ دوما تنها یحرکت چ نیاوال ا-

 .ما شونزده سالمونه ها یبابا ناسالمت. هم هست اسری ستمیتازه تنها ن. يایخب تو که نم-

 :دیرا به تاسف تکان داد و خند سرش

 .تنها نبودن با شما اومدم يرفته من چند سالمه؟ اما برا ادتی. رهیگیشونزده که آدم خنده اش م یگیم يجور-

 !خانم سرای گهیجون، راست م يپر-

من  ادین ای ادیآقا ب نیچه ا گه،یساعت د کیتا . نیتله کاب دیشما بر. کرده ریشازده د نیا. حاال اشکال نداره-

 .نمیتله کاب یفروش طیکنار بل گهیساعت د کیمن . دیبر گهید يبه حالتون جا يفقط وا. شما شیاونجا پ امیم

 .زد یبرق یهر دو از خوشحال يچشمها

 جون يممنون پر-
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 خب؟. باش سرایمواظب خودت و . اسری-

 .مطمئن باش. چشم-

 :گذاشت سرایهم در دست  يو مقدار اسریپول خارج کرد و در دست  يمقدار

 .مونم ینم ادیز نجایمنم ا. خوش بگذره. به سالمت دیبر-

 .بلند شد اهویه ينگذشت که صدا يزیچ. آنجا را ترك کردند یبه سرعت و با شادمان سرایو  اسری

 .آخه مردك برو کنار تا کمکش کنم-

 .نشدم رتیغ یب نقدریهنوز ا. الزم نکرده-

 .شده باشه شیزیپاش ممکنه چ یمرد ناحساب-

 .خوام چالق بشه یزن خودمه اصال م ؟یمفتش ؟يبه تو چه؟ دکتر-

برسه به داد  شهینم دایشما پ ينفر تو کیجماعت .  گهیدونم د یم يزیچ کی. دکتر باشم دیبابا حتما با يا-

 !زن نیا

 .دیمرد بلند شد و به سمت صدا چرخ ادیفر يصدا با

. چند مرد و زن قرار گرفته بود انیم دیچیپ ید به خود مافتاده بود و به شدت از در نیزم يرو کهیدر حال یزن

. گذاشت یخواست کمکش کند و همسر زن نم یبود که م یکس يگریاز مردها، انگار همسرش بود و د یکی

مژگان را  يجا. را هم داشت نیبا کفش پاشنه دار کوه آمدن هم. خورده باشد نیزن به شدت زم دادیاحتمال م

ناظر بماند و به  دادیم حیمواقع ترج نیدر ا شهیچه شده، اما او هم ندیرفت تا بب یاگر او بود حتما م. کرد یخال

 .باز هم سر و صدا بلند شد. گشت یدنبال دردسر نم یقول

 .کنم سیولش کن مردك تا نزدم دهنتو سرو-

 .شد دهیبر صورتش کوب یدر هوا ماند و مشت ردیزن را بگ يپا رفتیمرد که م دست

 .بکش کنار. یکه بگم محرم یستیدکترم ن یگید م-

 يآها. شهیکمکش نکنم تلف م. داره نامرد يزیخونر نیبب. تو جهالت بمونند خوانیم یمردم تا ک نیا ایخدا-

 .میکن يکمک بلکه کار ادیب تونیکیخانما 

 .آخ زن را درآوردند يمعلوم نشد چه کار کردند که صدا یزن به کمک رفتند ول چند

 .يخلقمون نکرد يپاشو تا رسوا. پاشو خانم. نییپا برمشیرو کولم م ذارمشیاصال م-
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 یزدگ رونیشلوار هم ب ياز رو. داشت يزیزخم بود و خونر شیپا. دیسر زن رس ياز دست داد و به باال طاقت

 :در همهمه گم شد شیصدا. استخوان معلوم بود

 .من آتل دارم دیذارب. خطرناکه دیدست بهش نزن-

کامل  فیحسن ک. اطراف را کنار زد و کنار زن نشست يزنها. ستیساکت شد و به او نگر کهوی تیجمع

 نیدر هم کها،ین کیدر پ یحت ه،یاول يکمکها فیبه همراه داشتن ک شهیهم يبرا يمظفر دیو تاک شیکوهنورد

زن بلند  ادیفر يباز صدا یزن را داخل آن قرار داد، ول يپا یو به آرام دیکش رونیرا ب يآتل باد. بود يمجهز

 .شد

 !زنمو یکشت یکنیچه کار م-

 .سه ساعت درد بکشه دیذاشتینم دیهنرمند بود یلیاگه خ. شما لطفا ساکت-

 :دیخواست آتل را باد کند که مرد دوم جلو کش. کالمش جا خورد تیهم از جد خودش

 .من انجامش بدم دیبذار-

 :دیت او چرخبه سم تیجد با

 .کنار دیصادر کنند؟ بکش شونیرو ا رمونیحکم ت دیخوا ینکنه م! آقا  ستیخودم دستهام کج ن-

 .دیو کنار کش "بد اخالق  "نکرد مرد نجوا کرد یتوجه شیرا باد کرد و به مرد دوم و غر غرها آتل

 :زن که در آتل محکم شد، بلند شد و رو به شوهر زن کرد يپا

 .نییبلندش کن و ببرش پا یگیحاال راست م-

 .سر مرد را جدا کند تیکم مانده بود از عصبان. و بلندش کرد دیزن را کش يغر غر کنان بازو مرد

 .بغلش کن نا مسلمون-

 .به او افکند ينگاه بد مرد

 .مونده نمیهم-

با اشاره او چند نفر از . پرتاب کند نییکوه به پا يکم مانده بود مرد را از باال گرید. نچ نچ مردم بلند شد يصدا

خواست همراهشان برود که . دست بلند کردند يرو بایو همسرش رساندند و زن را تقر یزنها، خود را به زن زخم

 .از زن ها مانع شد یکی

 .کنند یم دامونیپ نییپا میبر کمی. زنگ زدم اورژانس وسکیاز ک. میخواد ما هست ینم-
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. رفته یآمده و نه خان یمتفرق شد، انگار که نه خان تیبعد جمع یکم. دیره قائله خوابو زن که رفتند باالخ مرد

 .دیکوب شیپا يبه سنگ جلو تیبلند شد و با عصبان

آدم خنده  کردیمحرم و نامحرم م نیهمچ. رفتار کن يطور نیخدا گفته با زنت ا نید يکجا. مردك احمق-

 ال اله اال اهللا... یداشت رتیاگه غ. انگار نه انگار که لباس زنش اصال مناسب نبود. گرفتیاش م

 :دیبا اخم به سمت صدا چرخ. بلند شد یدست زدن کس يصدا

 .بود خانم یخوب یسخنران-

 "چرا فکر کردم اونم رفته؟ ".تر شد و از مرد رو گرداند قیعم اخمش

 د؟یدیرس یزن م نیتون همون اول کار به داد ازل زدن به روبرو يبهتر نبود به جا نمیبب-

 :دیخشم به سمت مرد چرخ با

 د؟یطلبکارم شد-

و  دینشن یم نطوریکمک ، هم يداره و شما به جا ازیآدم به کمکتون ن کی یوقت دیکن یفکر م یطلبکار؟ نه ول-

 ه؟یکار درست دیشیم رهیبه روبروتون خ

 .به خودم مربوطه آقا-

 . هیمنط یحرف ب یلیخ-

 د؟یمعلم اخالق انایشما اح. بازم به خودم مربوطه-

 :او را برانداز کرد یخنده اش را فرو خورد و کم مرد

 د؟یستین يکوهنورد حرفه ا انایشما اح-

 .به خودم مربوطه نمیا-

 .پرسم یدارم که م لیخانم من دل-

 .برم دیببخشد من با. دارم جواب ندم لیمنم دل-

نگاهش به ساعت  "مزاحم  شِیریمردك س"دیشیاند. حرکت کرد شیقبل گاهیجارا کج کرد و به سمت  راهش

 :افتاد شیمچ

 .کنمیصبر م گهید قهیفقط ده دق. شدم میکی نیاه معطل ا-

نگاه متعجب مرد  یحت.  دیفارغ گرد زیذهنش از همه چ شهیشد و مثل هم رهیخ شیروبرو يهم به فضا باز

دلش گرفته  بیروزها عج نیا. شده است دایاش پ یدر زندگ یخال بزرگ کردی،حس م وسفیبا ازدواج . مزاحم
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را  شیبه سرش زده بود چشمها. ترسوند یفردا م دنینگاه به امروزش اونو از رس هیو  روزینگاه به د هیبود ، 

 .و نه امروز تا دلنگران فرداها نباشد روزینه د. نگاه نکند زیچ چیبندد و به ه

 يرو شیتاك ساعت مچ کیت. شده بود ریدستانش اس انینهاده و سرش م شیازانوه يرا رو شیآرنجها

ساعت معطل  2 یعنی نیبه صدا در آمد و ا شیآالرم گوش. نداشت ییحس جابجا یول رفتیاعصابش رژه م

 یگروه خال يها چهب يجا. لباسش را تکاند يخاك رو. و بلند شد  دیکش یکالفه پوف. ندیمانده بود تا او را بب

 "باشه یخاک دیورزشکار با".بود تا به حرکاتش بخندند

 ریبه مس. نداشت  یلذت شیکوه آمدن برا ییکه تنها یبه راست.گرفت  شیگرد کرد و راه بازگشت را در پ عقب

. ییبود و نه راننده پژو ییپژو گرینه د!! اما نه ندیرا بب یشگیهم يآشنا يسر چرخاند تا پژو دیرو که رس نیماش

باز  دیراه رفته را با. "بر او و حواس جمعش نتلع ".رفت یم سرایو  اسریبه دنبال  دیبه خاطر آورد باناگهان 

 يچهره آشنا. کرد یمکث. از جا پراندش یعقب نیبوق ماش يخورد که صدا یدر افکارش غوطه م. گشتیم

 ".يلعنت به اقبال بلندت پر!! نهیبازم که ا":دیشیاند. را باز هم خط انداخت شیراننده اعصاب خط خط

 :گوش آزار برگوشش نشست صدا

 ؟یمردمو خراب کن يروز جمعه  يخوا یاون باال بهتر بود، چرا م یکن یخودکش یخواست یم-

دوم را به دنبال  یهمزمان یهمزمان نیا. هر دو همزمان بلند شد لیموبا يخواست جوابش را بدهد که صدا یم

 :هر دو همزمان پاسخ داده بودند. دیکش

 بله؟-

 :دیچیپ یمژگان در گوش غیج غیج يصدا

 ؟يشنویپر پر صدامو م....الو ...الو-

 .گوشم پاره شد ؟یزنیم غیچرا ج! کوفت و پر پر-

 .ادیصدام نم دیآخه فکر کردم شا-

 "!فرهنگ یآدم ب "آمد یمکالمه بلندش م يصدا. شد ادهیپ نیاز ماش راننده

 ؟یمگه با گروه نرفت يزنگ زد يچه خبر ؟ چطور د؟یخوب. ادیه محاال ک-

 .بپرس یکی یکیدوما . تیترب یاوال سالم ب-

 ها خوبن؟ ؟بچهیخوب. ماه نشسته ات يسالم به رو-

 .البته من از راه دور خبر ازشون دارم. میهمه خوب-
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صحبتش  يآمد صدا یکرد، اما باز هم خوشش نم یآرام مکالمه م شهیهم نکهیبا ا. از مرد فاصله گرفت یکم

 .شود گرانیباعث آزار د

 ؟یتماس گرفت يباال؟ اصال چطور یمگه تو با بچه ها نرفت-

آخه زائومون . نینازن شیمن نرفتم و موندم پ. دادند تیخواهش رضا یبا کل. کنمیاز اقامتگاه ماندرا صحبت م -

 !حال نداره

 :خنده مژگان بلند شد يو پشت بند آن صدا دیچیپ یدر گوش نیکوفت نازن يصدا

 ده؟یما گوش م يو هم به حرفا زنهیهمزمان هم حرف م يچطور نیدونم ا ینم-

 حالش چرا پاشد و با شما اومد؟ نیفهمم با ا یحالش چطوره؟ من نم -

متوجه شدند اجازه صعود بهش  یمسئوالم وقت. دیفهم نجایا. که خبر نداشت حامله است چارهیبابا ب. خوبه-

 .ششیمنم موندم پ.ندادند 

 شش؟یاصال چرا کوروش نموند پ کنه؟یحاال گروه بدون پزشک چکار م-

با نبودن  مینطوریهم. روش حساب باز کردند یکل. صعوده يبرا میت يها هیاز پا یکیکوروش . ایزنیحرفا م-

اَه . شناختیانگار عمو رو از قبل م. گروه همراه شدبا  یسیپزشک انگل کیمن  يجا. خورند یضربه م یکل يناز

 !شد؟ یچ. یبکن یغلط هیقرار بود تو امروز  نمیبگو بب! يریگ ی، چقدر اطالعات م

 !درست حرف بزن مژگان-

 ؟يدیخوبه حاال طرف رو د-

 !حضرت آقا ومدیو جمعه ام رو گند زده، آخرشم ن نجایمنو کاشته ا یکل. بشم  ابینه نتونستم حضورشون شرف-

 :مژگان بلند شد یشاک يصدا

سوراخت  يتو رو از تو یکیهمون بهتر که  ؟يدیجامعه مف يبرا یلیکه تو هم خ ستین. نق نزن حاال نقدریا-

 .رونیبکشه ب

 !!مژگان-

 .منه که حواسم نبود شماره هاتونو به هم بدم ریاصال تقص گم؟یدروغ م. کوفت-

 . يهمون بهتر که نداد..خود یب-

-...... 

 شد؟ الو مژگان؟ یچ-
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-...... 

 الو؟-

 .گهیم یچ يناز نیا نمیصبر کن بب قهیدق هی-

-...... 

 ؟يپر یالو هست-

 .هستم-

 !نکرده داتیگه گشته دنبالت پ یم. کوهه يطرف هنوز پا نیبب-

 !؟یزنیحرف م یاز چ ؟یک-

 !گهید گمیرضا رو م! تو؟ یجیچقدر گ. بابا يا-

 ه؟یرضا ک-

 .شاسکول خبرنگاره-

 ؟یدونیاصال تو از کجا م نمیبب نجاست؟یهنوز ا ؟یچ....آهان -

 !زنهیحرف م يداره با ناز-

 ؟يبا ناز-

 !بزنه يآره کوروش گفته بود بهش زنگ بزنه تا به مادرش سر-

 !اصال از کجا که راست بگه؟ شناسه؟یکوروش رو از کجا م-

-...... 

 الو مژگان-

-...... 

 ..الو-

-هاز . دنیزمان بهمون نشون م یدارن ه نجایا...اَه....چشمه رخ داده بوده کیحادثه نزد کی گهیم نیبب..ه د

 گه؟ید یکوه نییپا ؟ییکجا نمیبگو بب. رونیب ادیم شیداره آت رشونیمد يگوشا

 .دهیاون باال آنتن م سیآخه ن ؟یپس چ-

 شتن؟ینه؟ بچه ها پ ای يچادر سرت کرد ؟يدیپوش یچ -

 :دستش انداخنه بود کرد و با لبخند گفت  يبه چادرش که رو ینگاه
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 .لباس کوه تنمه. نه هنوز-

 :سرش زد يمحکم تو بعد

 .نیرفتن تله کاب. برم دنبال بچه ها دیبا يوا-

-....... 

 !مژگان؟-

 .سبزه زیمات هی. نشهیکنار ماش گهیم سادهیکوه وا يرضا هم پا نیبب. اَه درد و مژگان-

گردنش  کهیطور. ستیو به پشت سرش نگر دیدرجه چرخ 180از دهان مژگان خارج شد، سرش  نیاسم ماش تا

مرد . دیگو یرا م يگرید نیماش دیو رنگش تابلو بود که نخواهد شک کند شا نیآنقدر ماش. داد يبد يصدا

ناگهان حس . ماند رهیاو خ عجبنگاهش در نگاه مت. باال داده ییبا ابروها. ستینگر یبه کاپوت زده به او م هیتک

کوهنورد حرفه  انایشما اح "مثل برق از ذهنش گذشت. زند یم شخندیکرد و به او ن زیکرد مرد چشمانش را ر

به عقب  یو گام دیناخوداگاه چرخ ".پرسم یدارم که م لیخانم من دل-. به خودم مربوطه نمیا- د؟یستین يا

 :خورد چیپ یهم کم شیبار پا نیا. برداشت

 آخ-

 .ها خورنیاالن مارو م نایشد؟ الو ا یچ..پر پر يدالو مر-

 .هیصابر دنهیکرده و آماده پنجول کش زیکه چشماشو ر يگربه ا نینگو ا-

 :خنده مژگان به هوا رفت يهم صدا باز

. يکرد داشیبرو برو دختر از قرار معلوم پ! ...درصد کی؟؟؟گربه؟ .رضا !!! فکر کن. گربه  گهیبه رضا م.. يناز-

 .زمیعز يبا. نشدم ییقایجماعت آفر نیظهر ا يمنم قطع کنم تا غذا

تمام بدن به سمت او  گریحاال د. اوردیب نییو دستش را پا دیایباعث شد به خودش ب یبوق بوق گوش يصدا

 .ستینگر یشده به او م زیر يبود و با چشمها دهیچرخ

. از او چشم گرفت. است يمطمئن بود که او صابر .آورد نییرا از گوشش پا یگوش ریزد و با تاخ يپوزخند مرد

 :مرد با چند گام خودش را به او رساند. را در هم کرد، چادرش را باز کرد و بر سر انداخت شیاخمها

 ؟یادتیخانم س-

 :اما زبان به دهان گرفت. شیفرما دیخواست بگو یم دلش

 .خودم هستم-
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 .يصابر ررضایام. هستم يصابر-

 "! به من چه!! باش"جوا کرد در گوشش ن یکس باز

 .قرار بود امروز باهاتون مصاحبه کنم-

 .با من نه با گروه صبا-

 .گروه صبا یندگیبا شما به نما-

 .برگردم دیاالنم با. منتظر موندم یلیمن خ! آقا دیدیرس رید-

 .اون خانم و آقا شدم ریبعدم درگ...اومدم رید یمن فقط کم-

 .تکان داد يسر کالفه

 .شده رمیمن د...به هر حال -

 !دیدادیاگر جوابمو درست م. دمیممکن بود بشناس دیکرد یتر برخورد م یاجتماع یاگر کم دیکن یفکر نم-

 :جبهه گرفت عیسر

 .مزاحم شد بگم بفرما یهر کس د؟یداشت يواقعا که از من چه انتظار ؟یاجتماع ؟؟یچ-

 :دیرا در هم کش شیابروها يصابر

چون کوله حرفه  دمیسوال پرس کیفقط . باشم سرکار خانم نیتوه دنیکردم که مستحق شن يرفکر نکنم رفتا-

 ياز رو دیمن با! بود نیقرار هم هم. دشیبشناس دیشا ایو  دیفکر کردم فرد مورد نظر من باش د،یداشت يا

باشم که  یمن کس دیدادیم لاحتما دیکه با دیشما بود نیا. شناختمتون و البته همراهانتون یظاهرتون م

 .دیمنتظرش

 .نگاهش رنگ شرم گرفت يا لحظه

تو فرهنگ و مرام . بشم یاجتماع ریکلمه غ دنیکرده باشم که مستحق شن يوجود فکر نکنم منم کار نیبا ا-

 .زینه جالبه نه جا بهیمرد غر هیو همکالم شدنم با  نیمن همنش

 :زد یگذرا به او انداخت و لبخند کمرنگ ینگاه يصابر

 .خوام یحق با شماست عذر م-

 .از او بود شیادب مرد ب. انداخت ریخجالت زده سر به ز يپر

 باشم قرار امروز هنوز پا برجا باشه؟ دوارمیتونم ام یم-

 .نگاهش کرد یسوال
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 مصاحبه يبرا. وقت ندارم ادیراستش من ز-

 !بچه ها يوا يا...یم ریخبر بدم د دیباشه فقط من با-

 :متعجب نگاهش کرد يصابر

 .دنبال خواهر و برادرم نیبرم سمت تله کاب دیمن با دیببخش. که قرار بود همراهم باشند يهمون دو نفر-

 ام؟یداره منم همراهتون ب يرادیا-

 ؟یچ-

 :نگاهش کرد درمانده

 .کنمیخواهش م. نداره يرادیا-

 .رو پارك کنم نیمن ماش دیلحظه صبر کن کیپس -

 يصابر. نداشت یاصال همخوان زیقد و قامت او با مات. شد، لبخند بر لبانش کش آمد نیشکه سوار ما يصابر

 185تا  180 نیب يزیچ. آمد یبلند به حساب م یرانیمردان ا انیکه در م ینمود با قامت یو چند ساله م یس

 .از لطف نبود یخال زیفرمان مات شتنشستن او پ بتیه نیبا ا. فرم بود و درشت و چهارشانه يکامال رو کلشیه

کرد  یسع يشدن صابر کیبا نزد. را پارك کرد و به سمت او بازگشت نیبه سرعت و با مهارت ماش يصابر

به حالت  د،یخند یم کهیدر حال يکامال موفق نشد، چرا که صابر یلبخند ظاهر شده بر لبش را پنهان کند ول

 :چانه اش را خواراند و گفت یبانمک

و (ذره کوتاهه کی نیخودش همچ. دوستمه نیماش نیا. رگاههیخودم تعم نیماش. االو دیبخند دیحق دار-

 .ستیبراش مشکل ساز ن ادیز نیماش نیا) آورد نییکمرش پا کیدستش را تا نزد

 .ندیاز آن لبخند کش آمده اش را نب شتریب يرا برگرداند تا صابر شیرو

 دم؟یگفته من خند یک-

 !دیدیبله کـــــــــــامال مشخصه که شما نخند-

که او، اهل  افتیهم به فراست در يصابر. حرکت کرد نیانداخت و به سمت تله کاب يبه صابر ینگاه چپ يپر

کرد به دنبال او  یم یابیرا ارز شیدر سکوت و همانطور که زن روبرو نیهم يبرا. ستین يا هیحاش يگفتگوها

 :داد گفت یم انبچه ها، قدم تند کرد و همانطور که آنها را نش ندیبا د يپر. راه افتاد

 .معطل نشده باشند یلیخدا کنه خ. اوناهاشون-

 :جواب داد یبه آرام يصابر
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 .ستندیهم ن یناراض نیخورند معلومه همچ یکه م یاز اون بستن-

 .خوردند یم یغرق در صحبت بودند و با لذت بستن سرایو  اسری. بود يحق با صابر. لبخند زد يپر

 !بچه ها؟-

 :بلند شد سرای يصدا

 !ساعت شد؟ ما که هنوز نوبتمون نشده کی. يوا يا-

توانست ادعا کند که آنها  یعوض شده بود و م شانیانگار جا. کرد نخندد یسع. ستیبا تعجب به آنها نگر يپر

 .داشته اند ریتاخ

 د؟یهنوز سوار نشد یعنی-

 :با ناله جواب داد سرای

 .نه-

بود و به  ستادهیبا آرامش ا اسریداد،  یرا م يرا تمام کرد و با استرس جواب پر شیکه تند تند بست سرای برعکس

 يشده بود و در اوج بلوغ، قد و قامت بلند يخودش مرد يبرا اسری گر،یحاال د. ستینگر یم يمرد همراه پر

 يبرادر نوجوانش، متوجه صابر رهیاز نگاه خ يپر. همه ینیب شیدرست طبق پ. تربلند سرایاز  یکرده بود حت دایپ

 .شد

 .مشونینیکه قرار بود بب يهمون خبرنگار. هستند يصابر يآقا شونیبچه ها ا-

 :دیچرخ يبه سمت صابر بعد

 .سرایو  اسریخواهر و برادر من . فراموشتون کردم دیببخش-

 :دیگفتگو پر انیسبک سرانه م سرای

 د؟یستین هشونیچرا اصال شب د؟یواقعا شما خبرنگار. مییدوقلو-

 :دراز کرد يو مودبانه دستش را به سمت صابر دیخواهرش کوب يبا آرنج به پهلو اسری

 .يخوشبختم جناب صابر-

 :با او دست داد  تیبا رضا يصابر

که ظاهرم با  دیبگم ببخش دیدر جواب شما خانم جوان، هم با. شما دختر خانم نطوریهم. من هم پسر جوان-

 .عکاسم تا خبرنگار کی شتریکه من ب نهیا يبرا دیهرچند شا. نداره یشما همخون یذهن ریتصاو

 :انداخت ریبا خجالت سر به ز سرای
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 .نداشتم نیقصد توه دیببخش-

 .منم ناراحت نشدم. کنم یخواهش م-

 :گرفت يدوباره انرژ سرای ،يلحن شوخ صابر دنیشن با

 !دیواقعا ؟ چقدر خوب که ناراحت نشد-

 ".بود يعجوبه ا سرایبرده است؟ در خانواده آرام آنها،  یاو به چه کس "دیشیاند يپر و

 م؟یبرگرد يخوا یجون م يپر-

 .توانست بکند ینم يقول مصاحبه داده بود و کار. انداخت يبه صابر ینگاه يپر

پارك  يتو نجایما هم.  نیتله کاب يبرا دیبمون دیتون یم شما هم میهنوز صحبت نکرد يصابر يمن و آقا. نه-

 .مینینش یشما م کینزد

به نشانه  يسر يو پر دندیخند يو صابر ياز عکس العمل آن دو، پر. دندیپر نییباال و پا یها با خوشحال بچه

به سمت پارك  يآن ها را تنها گذاشت و با صابر يپر. ستندیتاسف تکان داد و باعث شد آنها خجالت زده با

 :نشستند گریکدیپارك و با فاصله از  یچوب مکتین يحرکت کردند و رو

 د؟یمصاحبتون رو شروع کن دیخوایخب نم-

 :دوخت شینگاهش را به روبرو يصابر

 ..که نهیا قتشیحق یعنی...رمیبگ يعکس خبر يکسریکوه  يمن قرار بود تو... خب راستش...مصاحبه؟؟ خب -

 :دیکش یکالفه پوف يصابر. ستینگر يصابر یمتعجب به کالفگ يپر

 .ستمیمن خبرنگار ن. نکنم جتونیگ دیبذار..یعنی. از همون اولم بهشون گفتم. ستمین یخوب گریمن باز دیدون یم-

 از تعجب گرد شد؟ يپر يچشمها

 ؟یچ-

 ...تا دندیخودشون برنامه چ. نقشه بچه ها بود نیراستش ا..خب-

 :دینگاهش را دزد يحاال پر. دیچرخ يداد و به سمت پر رونیرا پر صدا ب نفسش

 .میخواستند ما با هم آشنا بش یم-

 :و خشم سر بلند کرد یبا ناراحت يپر

 ...يزیچ نیچطور همچ د؟یگفت یچ-

 :برخواست یناراحت با
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به ظاهر  يحساب اون آدما. شهیم رمونیفکر کنم من بهتره برم سراغ بچه ها داره د. ممنون از صداقتتون آقا-

 .رسمیدوستم، بعدا م

 د؟یصبر کن شهیم یادتیخانم س-

-...... 

 .شهیواکنش شما هم فقط باعث جلب توجه م. شدند نیبچه ها احتماال سوار کاب.  دینیلطفا بنش-

بود که با دور شدنشان بچه ها سوار  دهیبود خودش هم د يحق با صابر. نشست مکتیلبه ن یتیبا نارضا يپر

 :گفت دیلرز یم یکه از شدت بغض و ناراحت ییرا از خشم در هم فشرد و با صدا شیدستها. ندشده بود نیکاب

 !ازشون انتظار نداشتم-

به من  نیشاه روزید. عمل انجام شده ياما گذاشتنم تو. خواستم قبول کنم یخب راستش من نم. دیحق دار-

. امیخواستم ب یامروز صبح نم نیتا هم. مبه شما هم نداشتم که قرار رو لغو کن یدسترس. زنگ زد و خبر داد

 .دیبود که شما معطل بمون یانصاف یبود اما، خب ب نیهم هم رمیتاخ ياز علتها یکی

انتظار نداشتم که باهاشون  يمظفر يمن فقط از آقا. کردند یکیانگار کل گروه دست به ! خوبه خوبه ن؟یشاه-

 !همدست بشه

 .و زنش و مهرداد نیشاه. کار بچه هاست نیمنظورتون حامده؟ نه ا ؟يمظفر-

 .و شوهرش حتما نیبه عالوه نازن-

 :دیخند يخفته در کالم پر تیبه عصبان یادتیس

و متعجب  جیچون باهاشون که صحبت کردم گ. قرار گرفته  انیخانم امروز صبح در جر نیفکر کنم، نازن. نه-

 .بودند

 :ستینگر يبه خنده صابر یبا ناراحت يپر

 !دیشناس یبراتون شده نه؟ انگار همشون رو هم م یخوب حیتفر-

صبا رو کامل  يبگم بله من بچه ها دیدوم هم با. نبود نیقصدم توه. خندم یم ادیمن ز دیاول که ببخش-

 .شناسمیم

 :را فشرد و آرام زمزمه کرد شیحرص دندانها از

 !!سندیبنو خیمژگان که به تار ارمیسرت ب ییبال-

 .کنند یبه هر حال همه اشتباه م. که شده هیکار-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *الف*  – یزندگ يبلندا

wWw.98iA.Com ٢٩٤ 

 :ستیبود نگر رهیکه به روبرو خ يصابر مرخیکرد وبه ن زیرا ر شیچشمها يپر

 ؟یچ یعنیاصال ...چرا استاد خبر داشت؟ چرا-

 استاد؟-

 .یبزرگ يآقا-

که  یمثل شما فقط از مصاحبه خبر داشتند که اونم با اخالق دیشا. دونم خبر داشته باشن یم دیآقا؟ بع یعل-

 .نداشتند ینکرده و دخالت يریگیپ ادیشناسم ز یازشون م

 یبه خودش حق م يپر. کرد و به آن همه شک لبخند زد ریسرش را برگرداند و نگاه پر ظن او را غافلگ يصابر

خبر در دام خانواده بهنام  یدوستش و ب ياو، از نامرد یاز زندگ يصابر یول. مشکوك باشد زیداد که به همه چ

به او حق داد که به نگاه شکاکش لبخند . خبر بود یها ب یاو به دوست ياعتماد یاز ب. خبر بود یافتادنش، ب

 نیهم دیباور کن. یادتیخانم س دینباش نیبدب نقدریا. پر از سوء ظن شده نقدریدونم چرا نگاهتون ا ینم-:بزند

 لیبه دل میامروز مصاحبه کن نیاگه گفتم هم. رسندیرو گفتم حسابم رو م زیگه بچه ها بفهمند من همه چاالنم ا

. اجازه رو به من نداد نیشما ا تیشخص یعنی..کنم ينتونستم نقش باز...اما خب. ماجرا بود نیتموم کردن ا

که کنار شما نشسته  ینیا. مسواالت چرت و پرت بپرسم و تمومش کن يکسریرو بگم تا  تیدادم واقع حیترج

 که،یکوچ یعکاس کیکه عالوه بر شغلش، که داشتن  یعکاس. همونطور که به خواهرتون گفتم عکاسم

 !کنهیم هیهم ته یو ورزش يعکس خبر يفتخارا

 شهیهم يمرد نهفته بود که او نیدر ا يچه سر. نبود يارتباط با آرمش صابر یب نیکم شده بود و ا استرسش

 :ساده اش هم فرق داشت يمضطرب در کنارش آرام شده بود؟ انگار صحبتها

دو نفر رو  ییکجاست؟ اروپا که قرار آشنا نجایفکر کردند ا نایا. تونم کارشون رو ببخشم یبه هر حال من نم-

 ذارند؟یم ينطوریا

باند  زیجم نیا دیخب شا ینکردند، ول دایپ یآشنا کردن ما راه خوب يدرسته که برا. دیناراحت بش دیحق دار-

. من که خوب بود يبرا. دیریسخت نگ. میدادند ما نشون بد یبوده که احتمال م ییبه خاطر واکنشها شونیباز

 .و خواهر و برادرتون آشنا شدم شماصبح جمعه ام رنگ عوض کرد و البته با . بعد از مدتها به کوه اومدم

برادرم داره ..پس.مهم بود یلیمن خ يصبح جمعه برا نیا. دینیب یرو م وانیپر ل مهیخوش به حالتون که ن-

 .کار داشتم یو من کل کنهیازدواج م

 !ها هیدنیشما هم د وانیپر ل مهیاما ن. یبه سالمت شاالیا. مبارك باشه-
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 :ستینگر يبه صابر متعجب

 .دیدخانم رو از خطر قطع عضو نجات دا کیکنند و البته  حیخواهر و برادرتون تفر دیباعث شد-

 :گذاشت و به جلو خم شد و نگاهش را به روبرو دوخت شیپاها يرا رو شیو دستها دیخند طنتیبا ش يصابر

 .رمیگیم دهیحاال آشنا شدن با من رو ناد-

 :دیمقدمه پرس یهمانطور که نگاه به روبرو دوخته بود ب يصابر. لبخند زد يصابر ییبه پررو يپر

 نه؟ شهیداره عوض م ایدن-

 ؟یچ-

 يبا ظاهر ،يدختر و پسر. ستیمتعجب به آن سمت نگر يپر. با سرش به سمت مقابل اشاره کرد يصابر

 :در هم رفت شیناخواسته اخمها. تنگاتنگ نشسته بودند و مشغول صحبت بودند ند،یناخوشا

 !دونم پدر و مادرشون کجان؟ ینم-

 :صاف نشست يصابر ناگهان

 .میرو کم داشت نیهم-

 شد؟ یچ-

 .گشت ارشاد-

 ؟یچ-

 !باشه؟ دیفقط آروم باش-

گشت پارك، قلبش به سرعت شروع به  ينشده بود که با ظاهر شدن مامورها يمتوجه منظور صابر هنوز

به . ترساندش یبا هم م یلیارتباط فام چینداشتن ه یآنها موجه بود، ول يهرچند ظاهر هر دو. کرد دنیکوب

 :دیچرخ يسمت صابر

 .مینشست یقسمت خلوت م يتو دینبا .وسط خانواده ها میرفتیم دیبا-

 .بلند شد ییدختر و پسر روبرو دادیو داد و ب هیگر يصدا. تکان داد دییبه تا يسر يصابر

 .میستیدوست ن. میبخدا ما نامزد-

 .شهیمعلوم م میریبا خانواده هاتون که تماس بگ-

 .ستین ینه تو رو خدا بابام راض: دختر

 .دشونیببر. يکالنتر میبر دیبا. به کفشتونه یگیر دیدید-
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 !رهیآبروم م...تو رو خدا-دختر

 م؟یستیو عقب افتاده ن يو چادر و چاقچور میدیتا گردن بسته نپوش رهنیبه ما؟ چون پ دیداد ریاصال چرا گ: پسر

 .ستین یفیهر چند ظاهرتونم تعر.  دیایارتباطتون با ما ب حیبه خاطر توض دیفعال با. نکن آقا نیتوه-

 .دیدینم ریاون دو تا هم نشستند ور دل هم چرا به اونا گ میما اومد یاز وقت! گهید نید هم-

در گوشش  يآرام صابر يصدا. آب دهانش را قورت داد يپر. حرف پسر سر افسر، به سمت آن ها گشت با

 :نشست

 .به من دشیبسپر دینگران نباش-

 يبار صدا نیخواست رو برگرداند که ا. نشانیب را به آنها و ظاهرشان دوخت و بعد به فاصله ما زشینگاه ت افسر

 :اعتراض دختر بلند شد

 !دیداد یم ریحاال اگه اونا هم مثل ما بودند بهشون گ... دیدید-

 :کرد و به سمت آن دو راه افتاد یاخم افسر

 دارند؟ یخانم و آقا چه نسبت-

 :ستادیافسر ا يبلند شد و روبرو یبه آرام يصابر

 .دخانم نامزد من هستن-

 !کند یزده اش را مخف رونیاز حدقه ب يانداخت تا چشمها ریسرش را ز يپر

 .واقعا خجالت آوره. دهینه؟ از شما بع یبهونه دم دست. آهان-

 :ستادیا يبلند شد و کنار صابر تیلحظه با عصبان کیدر . تمسخر پسر بلند شد يصدا

 شتر؟یب ییآشنا يبرا رونیب ادیخانواده اش ب یآدم با نامزدش و با آگاه نکهیخجالت آوره؟ ا یچ-

 :به او انداخت ینگاه افسر

 يکالنتر يتو. دلشون بخواد بکنند يخجالت آوره که افراد با استفاده از ظاهر موجهشون هر کار نینه ا-

 دیافتیراه ب شهیشما هم روشن م فیتکل

 .دیبا خانواده من صحبت کن دیتون یم. دیصبر کن-

و لب به  دیکه از دهانش خارج شده بود ترس یخودش هم از حرف. به او دوخته شد يب صابرپر از تعج چشمان

 :گذاشت شیافسر که کامال متوجه رفتار آنها بود با سماجت پا پ. دیدندان گز

 !دیریخانم منتظرم تماس بگ دییبفرما-
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گرفت که به  میساده تصم يحساب دو دو تا چهارتا کیبا  عیسر دادیکه در دلش به خودش فحش م همانطور

با خبر  يهر چند آنها کامال از مالقات او با صابر. قانع کردن او راحت تر از پدرش بود. پدربزرگش زنگ بزند

باعث  شتریبود خبر نگار است ب فتهرك گ يدانست اگر صابر یاما م. نداشت یوجهه خوب يبودند اما دروغ صابر

 :تکمه سبز فشرده شد يدستش رو. کردیم ادیپ خیکارشان ب نایقیو  شدیتمسخرشان م

 الو آقاجون؟-

 د؟یکرد ریچرا د دییسالم بابا کجا-

 .اومدند رید کمی يصابر يآقا..دیببخش-

 خبرنگاره؟-

 .بله-

 .دیافتینداره زودتر راه ب رادیا-

 .اومده شیپ یمشکل کی...آقاجون  یول...چشم-

 افتاده؟ یبچه ها اتفاق يبرا يشده پر یچ-

 .نه اونا سالمند..نه-

 .اسریرو بده  یتواند؟ گوش شیاالن پ-

 .پا و آن پا کرد نیکالفه ا يپر

خب فکر کردند ..دیگشت رس میزدیتنها حرف م يصابر يمن و آقا..آقاجون راستش ...نیبچه ها رفتن تله کاب-

 .میدوست

 ؟يکالنتر د؟ییاالن کجا يپر-

 .گشت باهاتون حرف بزنه افسر دمیرو م یآقاجون گوش. میتو پارک..نه-

داد با شخص آن  حیحال ترج نیاما با ا. ندارند یقانع شده بود که آنها مشکل بایتقر يپر يحرفها دنیبا شن مرد

 .در کار باشد یتا مبادا کلک. خط هم صحبت کند يسو

 .هست یسالم من مسلم-

-..... 

 د؟یبا خانم دار یشما چه نسبت-

-...... 
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 د؟یبا نامزدشون خبر داشت شما از قرار نوه اتون-

-...... 

 يصابر يحاال چگونه خراب کار. رفت يبه صابر يباشند چشم غره ا ختهیاز آب سرد برسرش ر یسطل يانگار

 کرد؟ یم هیرا توج

در حضور خانواده ها باشه کمتر شک  شونینامزد نوه اتون و ا ياما فکر کنم اگر قرارها. شرمنده حاج آقا-

 .باشه زیبرانگ

-..... 

 .دمیرو به نوه اتون م یگوش. مزاحمتون شدم دیببخش. بله. بله-

 :دیچیدر گوشش پ یمسلم يپدربزرگش، صدا يقبل از صدا. را گرفت یلرزان گوش يبا دستها يپر

 .دینذار ينطوریقرار ا گهیاما د. اشتباه شد دیخب ببخش-

 .دادند و دو جوان را به سمت ون گشت حرکت دیبه سمت همراهانش چرخ سپس

 ؟؟يپر-

 .ب بله آقاجون-

 اونجا چه خبره؟ نامزد؟-

 ...يصابر يآقا یعنیخب ..من..دیببخش-

 :نگاهش کرد یو سوال ستیمتعجب به آن نگر. صورتش دراز شد يجلو يصابر دست

 .به من دیرو بد یگوش-

 :دیلرز شیصدا

 ..یگوش. الو آقاجون-

 .قرار داد يکف دست صابر یرا به آرام یگوش

 هستم يصابر. یادتیسالم عرض شد جناب س-

-..... 

کرد بخصوص که من  یوضع رو بدتر م تیراستش گفتن واقع. باعث دردسر دخترتون شدم یشرمنده امروز کل-

 .مجبور شدم دروغ بگم. یدنبالم بود و نه کارت ینه حکم

-...... 
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به  دیبا یادتیواقعا خانم س. دیکرد تیا حماکه از م دیشما واقعا لطف کرد. رندیتقص یکامال ب یادتیبله خانم س-

 .وجود شما افتخار کنند

-...... 

 .به خانواده ام اطالع بدم دیراستش با. خب چه عرض کنم...امروز؟ خب ؟یچ-

-...... 

 .رسمینه حتما خدمتتون م..نه -

-....... 

 .امروز نیهم بله

-....... 

 چشم

-....... 

 .خداحافظتون-

 :داد رونینفسش را با صدا ب يکه قطع شد صابر تماس

 شد؟ یچ-

 :دیبلند خند يصابر

هواتون رو داره و البته  یلیخ شییاما خدا. شما قبض روح شدم يمن جا! ها دیدار یعجب پدربزرگ با حال-

 اعتماده؟ یبه من ب نیاما فکر کنم همچ. بهتون اعتماد داره یلیخ

 گفت؟ یچرا؟ اصال چ ؟یچ-

 .قرار شد من امرزو با شما برسم خدمتشون یچیه-

 :باال رفت شیصدا ناخواسته

 ؟یچ-

 .نیهم نندیبب کیخب خواستن منو از نزد...لطفا دیداد نزن-

 :رها کرد مکتین يخودش را رو يپر

 .بگذرونه ریخدا بخ-

 .دندیبا خنده و پر سر و صدا به آنها رس سرایو  اسریهمان لحظه  در
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 .یمرس ایدن کیخوش گذشت  یلیجات خال خ یآبج يوا-

خندان جلو آمد و  سرای. برد نیرا از ب شیلحظات پ یبود که تمام تلخ نیریآنقدر ش اسریگفتن  یآبج نیاول شهد

 :دیصورت اور ا بوس

 .یمرس یمرس یجونم مرس يپر یمرس يوا-

 .زشته خودت رو لوس نکن-

 .یزنیحرف م زیعاشقتم بخدا مثل عز-

 !سرای-

 .دیببخش-

 .شده رید میبهتره بر-

 .چشم-

 :سوال نگاهش را پاسخ داد یبه آرام. نگاهش کرد یسوال اسریکه دنبال آنها راه افتاد،  يصابر

 .رسونند یما رو م يصابر يآقا-

 م؟یمزاحمشون نش. آهان-

 :دیکوب اسریو مردانه بر کمر  دیکه متوجه آنها بود جلو کش يصابر

 .جان اسری دیمراحم-

خندان  شهیهم يصدا. رفتیرفت که شلنگ و تخته اندازان جلوتر م سرایتکان داد و به سمت  يسر اسری

 يخورد که صابر یبود قسم م دهیاو را موقع دعوا با شوهر زن مصدوم ند تیاگر جد. دیچیدر گوشش پ يصابر

 :چه یعنی تیو جد تیداند عصبان ینم

نگاهشون کن چقدر با هم . دوستاتون شیپ دیاومد یپیت اکگف یم. کارمون زار بود دیدیاگر افسره بچه ها رو م-

 !هستند یمیصم

چه . در هم قفل شده خواهر و برادرش ثابت ماند يتکان داد و نگاهش به دستها دییبه تا يبا لبخند سر يپر

 :دیحسرت زده آه کش يصابر. بود انیآنها در جر نیب یقیمحبت عم

 .خوش به حال شما. هادیز یلیمن و تنها خواهرم خ یاختالف سن-

 یبیاو نس يبرا ياز آن همه انس و الفت خواهر و برادر. اش یزندگ يبایخوش به حال پوسته ز"دیشیاند يپر و

 "نبود
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 .فراموش کردم سپردن کار به شما باعث شد کارا خراب بشه ها دیفکر نکن-

 .باال انداخت ییابرو يصابر

 .رو حل کنم هیقض يدونستم بدون دخالت پدربزرگ شما چطور یشما اجازه نداد وگرنه من م يکم صبر-

کرد که، ناخودآگاه شخص  یصحبت م نانیآنقدر با اطم. کرد یرفت نگاه یکه کنارش راه م يشک به مرد با

دو سال  بایآنقدر که بعد از گذشت تقر. کردن سخت بود نانیاو اطم ياما، برا شدیبه صحت آن مطمئن م

 دنیرس یدر فاصله زمان. وداز چند و چون گذشته او با خبر نب یکس يبجز مژگان و مظفربا گروه صبا،  یهمراه

 دند،یکه رس نیماش یکیبه نزد. مشغول صحبت با تلفنش شد و او به رسم ادب فاصله گرفت يصابر نیبه ماش

  .ستندینگر نیکش آمده به ماش يبچه ها ابتدا با تعجب و بعد با لبخندها. را زد موتیر يصابر

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 .نمیبش زیمات يدوست داشتم تو شهیآخ جون من هم-سرای

 .ادیخوششون ب نیماش نیاز ا دمیبا یفسقل يخانمها. گهیآره د-اسری

 :و تشر زد دیلب گز يپر

 !بچه ها-

 .عوضش احساسشون رو پنهان نکردند د؟یچه کارشون دار-

 .رفت سرایو  اسریبه سمت  يصابر. کرده بود شیحرص يآرام و پرخنده صابر يصدا

 .بچه ها دیلطفا سوار بش-

دوستش است  يبرا نیدهد که ماش حیاو، توض يلبها يطرح لبخند، رو دنیفقط با د يچرا صابر دیشیاو اند و

 اسری يکتفها نیدوستانه ب یآرام و کوبش يدر جواب عکس العمل واضح خواهر و برادر نوجوانش به خنده ا ،یول

 "اکتفا کند؟

 اسریاز نظر او بهتر بود . را جدا کند اسریدوست داشت سر . شد بشیکنار راننده نص یبه خودش بجنبد صندل تا

بودن را  سرایدر کنار  شهیجلو راحت تر بود اما او، مثل هم یبلندش در صندل يبا پاها اسریمسلما . ندیجلو بنش

حسش را نسبت به . گرفت يجا يکوچک صابر نیماش يجلو یبا اکراه در صندل. داده بود حیترج زیبه همه چ

با  داریدانست چرا آقاجانش خواهان د ینم. دیشیرو بود اند شیکه در پ یو راننده عقب زد و به مالقات نیماش
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خواهر و  نیب!! دلشوره و آرامش نیب یحس. انداخت یبر تار و پودش چنگ م بیعج یحس. شده است يصابر

فقط آدرس دادن  ن،یدر ماش جادشدهیا يو مشارکت او در سر و صدا بودبحث داغ فوتبال  يبرادرش و صابر

او را  گریکه د اسریبخصوص . در دل بچه ها جا باز کرده است يبود که صابر دایناگفته پ. گاه بود یگاه و ب يها

 و تداش یآقا را بر م شوندیهم پ سرای نیقیاو نبود به  يالبته اگر چشم غره ها. کردیخان صدا م ررضایام

 .داد یم لشیتحو یخال يررضایام

 ررضایشدند و هر دو گرم و پر محبت با ام ادهیپ نیدر خانه پدرش متوقف شد و بچه ها از ماش يجلو نیماش

از  يصابر يصدا. اصال آرام نبود گریحاال د. آدرس خانه آقاجانش را داد يپر. کردند یخداحافظ يخان صابر

 .دشیکش رونیافکارش ب

 !شهیعروس دیهمون که گفت ست؟ین نطوریا دیهم دار گهیبرادر د کی-

 :پاسخ داد یبر جانش نشست و به آرام فیخف يلرز

 .بله-

 :فرمان را چنگ زد يصابر

 .دمینفهم يزیخوش به حالتون من که از خانواده و خواهر برادر چ-

 "من هم"دیشیاند رد،یشکل بگ يحرف صابر يبزرگ در ذهنش برا يچرا کیاو قبل از آنکه  و

 .هم باشند کیبخصوص اگه سن ها نزد. نعمته تیداشتن خانواده پرجمع-

 .هم باشه کیاز سن مهمه دلها نزد شتریاما به نظرم ب-

 .تکان داد دییبه تا يسر يصابر

 ؟ دیپدرتون به آقاجونتون، زنگ زد يپرسم؛ چرا به جا یجسارتا م. حق با شماست-

 .ستیم نآقاجون ه يو در ضمن به خونسرد ضهیبابا مر-

 .کردم یفضول دیببخش. نطوریکه ا-

 .کنمیخواهش م-

 گه؟؟؟یکردم د یفضول یعنی-

 :حرف را عوض کرد يصابر. انداخت ریو از خجالت سر به ز دیلب گز يخفته در کالم صابر طنتیش از

 .باشه یدنید دیآقاجون شما با نیا-

 .دیفکر نکن ادیپس ز. ندشیبیم يبه زود. شهیالبته اونم نه هم. تره یچرا؟؟ آقاجون فقط منطق-
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از  رونیب ه،یزن فضول همسا ه،یاز شانس بدش هان. ستادیخانه آقاجانش ا يجلو نیکه ماش دینرس قهیپنج دق به

و همراهش  نیاو را به خودش و ماش دهیباال پر يکه شد و نگاه نامطلوب و ابروها ادهیپ. بود ستادهیخانه اش ا

آن هم . نشسته بود  بهیجوان و غر يمرد نیبود که، در ماش وهیب یاو زن. افتاد تشیتازه به صرافت موقع دیکه د

 ادهیخانه پدربزرگش پ يهر چند، روز هنگام بود و او جلو. را لعنت کرد طانیدر دلش ش. نیماش يجلو یدر صندل

به . دیش خواهد رسبه گوش شانیزود لغزها ای رید دانستیتوانست ببندد و م یرا نم انیگو اوهیشد اما، دهان  یم

 :دیپر طعنه شن یداد و جواب یسالم هیاجبار و از سر اکراه به هان

 ه؟یخبر. جون يمبارکا باشه پر. سالم کیعل-

 "شروع شد"دیدر هم رفت و لب گز شیاخمها

 .مهمون آقاجونند شونیا. خانم هیهان ستین يخبر-

. زد و رو برگرداند يپوزخند هیهان. طرف است يبا بدکاره ا ایگو. تر شد رهیت هیحرف او رنگ نگاه زن همسا با

 یقینفس عم. ستینگر یم هیباال رفته و متفکر به رفتار زن همسا يانداخت که با ابروها يبه صابر ینگاه

افکار ناراحت  "رو برات فاش کرده؟ منمژگان چقدر از اسرار  ؟يجناب صابر یدونیمن م یچقدر از زندگ "دیکش

 ستادهیا اطیآقاجان داخل ح. انداخت دیزد و بعد کل یابتدا زنگ. دیا پس زد و به سمت در خانه چرخکننده اش ر

 .به مرد همراهش زد و داخل شد ییبفرما. کرد یم یبود و گلها را آب پاش

 .سالم آقاجون-

 :را بست و به سمت آنها آمد ریبه سرعت ش آقاجان

 .سالم بابا جون-

دستش را . از لبخند بر لبانش شکل گرفت یکرد و طرح شیابینگاه ارز کیو در  دیچرخ بهیسمت مرد غر به

 :برد و با مرد جوان دست داد شیپ

 درسته؟! ؟يصابر يآقا-

 .خوش وقتم اریبس ارتتونیاز ز! دیباش یادتیآقاجون خانم س دیشما هم با. بله-

 يکرد به اشاره به پر یم تینهاده و او را به سمت ساختمان هدا يهمانطور که دست بر پشت صابر آقاجان

اگه دوست پسرمو  "دیشیاند داشتیهمانطور که جلوتر گام بر م. اش را آگاه کند یب یو ب افتدیفهماند که جلو ب

. به تاسف تکان داد يسر ودشخ ياز فکرش خنده اش گرفت و برا "کردند؟ یکار م یآورده بودم خونه چ
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را خبر  شیب یگفت و ب یالله ایداخل سالن شد و ! نبود زیمسالمت آم نقدریتار آقاجانش در آن صورت، امسلما رف

 :کرد

 .میمهمون دار..یب یب-

 )مادر(تو ماتل دیایب. به چشم)قدمش(قتمش -

 یب یب. بابت شاکر بود نیبهتر و واضح تر شده بود و او چقدر خدا را از ا اریبس شیب یکردن و تحرك ب صحبت

 :در به استقبال مهمان آمد يجلو شیبر عصا هیبا تک

 .پسلم یخوش اومت-

 :با احترام سرش را خم کرد یب یب دنیبا د يصابر

 .زحمت دادم دیببخش. سالم حاج خانم-

 :تعارف زد ياز ادب صابر یراض یب یب

 .قتمت سل چشم. تو ماتل ایب. جان زیسالم عز-

به سرعت آماده شد . رفت و او به اتاقش رفت تا لباس عوض کند منیآقاجانش به داخل نش ییبا راهنما يصابر

آقاجانش  دیترس یم. آرام بود زیانگار همه چ. آمد یخانه م منیگپ و گفت از نش يصدا. و به آشپزخانه بازگشت

دعوا کردن و کتک  ییتوانا رمردیپ کهدرست . که خود را نامزد او جا زده است ردیرا بگ يحال صابر یحساب

 دیشیاند. اما جو اتاق آرام بود . آمد  یبر م نیقیبه  دادیو داد و ب یلیس کیرا نداشت اما، از پس  يبا صابر يرکا

که آقاجانش اگر  دیشیاند نیرا کنار زد و به ا اهشیگفت و افکار س يذکر "آرامش قبل از طوفان است دیشا"

 .کرد یرا دعوت نم يصابر نیقیداشت به  يا یفکر منف

را برداشت و  يچا ینیس. بود ختهیاشاره کرد که با دستان لرزانش ر ییچا يزد و به استکانها شیبر بازو یب یب

دانست  ینم. کرد یو جستجوگر آقاجانش را حس م قینگاه عم ییرایموقع پذ. اش روان شد یب یبه دنبال ب

آقاجانش به او شک کرده باشد  نکهیااز فکر  يلحظه ا. گردد یآقاجانش در صورت و حرکات او، به دنبال چه م

هر چند . دیلب گز یاز ناراحت "شده بوده است؟ نییتع شیمالقات از پ کی نیمبادا فکر کند ا ".دیبر خود لرز

ممنوع  یو فکر خوان ینیب شیپ "را کنار زد شانشیافکار پر. در کار نبود يحرف درست بود اما عمد نیا بایتقر

 "!يپر
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صبورانه و  يدر آن مدت صابر. بازگشت وهیاش به آشپزخانه رفت و با ظرف م یب یبا اشاره ب گریبار د کی

آنها  نیب یمیصم يکرد جو یکه گذشت، حس م یساعت کیدر طول . مودب به سواالت آقاجان پاسخ داده بود

 :برقرار شده است

 .من مرخص بشم دیآقاجون اگه اجازه بد گهیخوب د-

 "آقاجون؟ "دیباال پر يپر يابروها

 .)میبمون دور هم بخور. کجا مادر؟ ناهار آماده است.(مییبمون دول هم بخو. ا ماتل ؟ ناهال آماتستکج-

 .ان شاهللا دفعه بعد. زحمتتون دادم یلیخ. یب یممنون ب-

لب . شد يو خندان صابر طانینگاه ش دیص شینگاه متعجب و شاک "دفعه بعد؟؟ ؟یب یب "گرد شد شیچشمها

 :زد

 !واقعا که-

 .باال انداخت ییزد و ابرو ياو، فقط لبخند ياش، برا یب یدور از نگاه آقاجان و ب يصابر

 .یشینم ریبمون جوون نترس نمک گ-

 .مادرم منتظرمه. آقاجون  دیدار اریاخت-

 .فراموش نکن. منتظر تماست هستم. پسرم دست حق به همراهت یهر طور راحت-

 .حتما. چشم-

به  ینگاه یب یب "نبودم افتاده است؟ یوقت یچه اتفاق".در حرکت بود يآقاجانش و صابر نیپرسشگرش ب نگاه

 :را مخاطب قرار داد يبود صابر بیغر يپر يکه برا یآنها انداخت و با لحن

 از تَستت لفت پسلم. بوت ) يپر(یتَست پخت پل). نبودا(پخت من نفوتا) دست(تَست-

 .لبخند زد يصابر

. شرمنده محبت شمام. خانم دفعه بعد یب یان شاهللا ب. دست پخت شما هست  یحتما دست پختشون به خوب-

 .ببرم ییجا دیمادرم رو با

 )سالم به مادرت برسون. پسرم يلطف دار.(سالم به ماتلد بلسون. پسلم یلفد دال-

 .چشم حتما-

. سوال ایدن کیآقاجان هم به بدرقه اش رفت و او ماند و . گرفت شیرا در پ اطیکرد و راه ح یخداحافظ يصابر

تحمل حرف و . دیرا در هم کش شیو اخمها دیشیاند هیبلند شد و او به زن همسا نیماش يصدا یقیبعد از دقا
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دانست اگر  یم. شناخت یاو را م خالقا. منتظر آقاجانش نماند تا به داخل خانه بازگردد. نداشت دیجد ثیحد

. بکشد رونیب یزبانش حرف ریاز ز یصورت محال بود کس نیا ریدرغ زند،یزود م ای ریبزند د ید حرفبخواه

 :دیرا شن یب یب يصدا رفتیهمانطور که به داخل اتاقش م

 ؟یزن داشت پل. ماتل و پتلش حفظش کنه يخدا بال. بوت  یخیعجب جوون ال-

او بازار  ياش برا یب یانگار واقعا حدسش درست بود که ب. نفسش به شماره افتاده بود. ستادیلحظه ا کی در

 شیپ ییآشنا يکه برا یمسلما کس "داند ینم "بدون آنکه سرش را برگرداند به دروغ گفت . کرده بود یگرم

 .تکالفه خودش را در اتاقش انداخت و در را بس. نداشت يقدم شده بود تعهد

 ------------ 

 :تلفن را در دستش جا به جا کرد سلک

 .امینم یعنی امینم-

 .يامدیدو هفته است کوه ن. یگوشه خونه نشست يقنبرك زد هیچ-

 .رمیگیدستم بهت برسه حالت رو م. از دستت شکارم شینطوریهم. حوصله ندارم . ولم کن مژگان-

 .یچند مرده حالج نمیبب ایاصال پاشو ب. اهک-

 .امینم. یکن کمیتحر یتون ینم-

 .ها ارمتیو م رمیگیگوشت رو م امیبخدا م-

 .هم تنهاند یب یآقاجون و ب. ستیبابام حالش خوب ن. کوه امیخوام ب ینم گهیمن اصال د. یکنیجا م یب-

 .نیبرم بب یمن فردا تو رو م-

 .ياصرار نداره که تو دار نقدریا يمظفر-

 .شده التیخ یفعال ب نیهم يبرا دهیازت رنج ياستقبالمون مظفر يایب يحاضر نشد یتو حت. که هست نهیهم-

 :تشکچه رها کرد يخودش را رو خسته

 .نچسبون بهش یوصله الک. حرفاست نیتو مردتر از ا ياصال عمو. دونه یهم م يمظفر امیتونستم ب ینم-

 !ما يعمو يداره برا یهم بر م یمدافع پیچه تر! ما روشن يچشم زن عمو-

 .بود انتظار نداشت دهیاز مژگان که درد کش. دیرنج یول ستیدانست حرف مژگان شوخ یم. دیرنج يپر

 .مخل آرامشتون باشه وهیزن ب کیخوام  ینم. امیکه نم نهیهم ياصال برا-

 ه؟یحرفا چ نیا يپر-
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کم  ياصال اون برنامه مسخره اون جمعه هم برا. نبود نیبرخوردت ا یدونست یتا دردم رو نم! گم یدروغم نم-

 .دیشما راحت باش امیمن خودم نم! گه؟یکردن شر من بود د

 :دیغر یعصبان مژگان

 يبزرگ شد یفقط از نظر سن. يبچه ا یلیتو خ! یکنیاحمقانه فکر م یلیکار ما اونقدر مهم بود؟؟خ یعنی يپر-

 .وونهید يخداحافظ کوچولو.دنبالت امیاصال واجبه من فردا ب. نیهم

و  نیشماره شاه. هر چه شماره مژگان را گرفت در دسترس نبود. آمد جواب مژگان را بدهد تلفن قطع شده بود تا

 یاگر حس و حال. بزند يسر ینیدوباره به دکتر حس دیفکر کرد که با. را بست شیچشمها. مهرداد را هم نداشت

دانست  یم. خودش را هم نداشت هحوصل یتازگ. رفتیم دیبود که با ییجا نیاول ینیداشت مطب دکتر حس

 .پدرش هم يماریب. بهانه اند شیب یآقاجان و ب

در سفر ماه عسل بود و  وسفی. رفتیتنها به استقبالشان م دیهفته قبل که کاروان دوستانش بازگشته بود، با دو

 یب یه آقاجان و ببه عالو سرایو  اسریاو مانده بود و . به قم رفته بودند ارتیز يبرا گانهیپدرش هم به همراه 

که  ییو فکرها شیآن روزها ییدانست تنها یم دشخو. آنها را بهانه کرده بود و به استقبال نرفته بود. اش

 .نرفتنش بود یدوباره آزاردهنده شده بود، علت اصل

 ریتحق يبه خاطر نگاهها شتریبلکه ب وسف،یسخت و زجر آور بود نه از جهت ازدواج  شیبرا وسفی یعروس روز

تور او آنقدرمحکم نبوده که پسر "زنها طعنه زده بودند که  نکهیا. بود دهیکه شن ییو حرفها لیدوست و فام زیآم

جان سالم به در  ياز بد مهلکه ا وسفی "بود  دهیشن نکهیا "! اندازدیرا به دام ب لیفام ریمجرد و خوب و سر به ز

از آن حرف  وسفی ییاز رها یو آشنا با خوشحال لیفام يابود که زنه يبا او، دام و مهلکه ا یزندگ ".برده است

 لیفام يبایدختران بکر و ز ریچون او گشته بود و از خ يا وهیکه چهار سال، دور و بر زن ب يپسر مجرد. زدندیم

 .گذشته بود

جوان تنها  وهیزن ب کیفتوا داده بودندکه؛ وجود . بودند دهیبر زخمش نمک پاش گریاز جهت د انیاز آشنا یبعض

همان خدا،  يآنها فقط محض رضا نیهم يبرا! است لیکننده مردان فام کیو تحر زدیانگ یخشم خدا را برم

که  یمردان. کردند یدگرگون م راکه، حالش  یخواستگاران. کرده بودند فیخواستگار رد شیدر آن مراسم برا

 شانیازهایآمدند و ن یبر نم شانیپس بچه ها از ییکه زن مرده بودند و تنها یمردان. فراش داشتند دیهوس تجد

بدتر از آن . هم هستند ادیساله ز 24 وهیزن ب کیاز سر  کردندیکه فکر م يمردان مشکل دار. شدینم نیهم تام

 دییبرق تا یگاه یآمد و حت یمثل چند وقت قبل به دفاع از او برنم گانهی. بود نهادر برابر آ شییتنها شنهادها،یپ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *الف*  – یزندگ يبلندا

wWw.98iA.Com ٣٠٨ 

پس ! شوهرش، نظر دارد ي وهینبود که فکر کند به دختر ب یوسفی گریچون د دیشا. شدیم دهیدر چشمانش د

فقط به او  نیگهم غم یب یعمه اش که شادمانه استقبال کرده بود و ب. را از سر باز کند يتوانست پر یآزادانه م

 .کرده بود بیو نه تکذ دیینگاه کرده و دم نزده و در واقع نه تا

 زین يبا صابر دارشیو د یکه تا چند وقت ادامه داشت، باعث شد که اتفاق دو روز قبل از عروستلخ  يحرفها آن

 يجلب توجه صابر ياش برا یب یب يآمده بود به دست و پا زدنها ادشی یوقت. ابدیب يگریدر نظرش جلوه د

دست و پا کنند، بغض  شیرا برا ییناآش نیآمده بود دوستانش دورش زده اند تا ا ادشی یوقت. شده بود نیغمگ

درد  شیباشد، برا دهید شیزندگ يبرا ياو را خطر کشیفکر آنکه مژگان هم مثل اقوام دور و نزد. کرده بود

 .باشد يافکار باعث شد که از آن روز، از گروه فرار نیهم. داشت

آن روزها به . شیها ییو تنها یدر چاه افسردگ رودیبا سر فرو م. کندیدانست دوباره دارد سقوط م یم خودش

که همه فکر  ییاو. او فراموش شده بود  وسف،یآقاجانش و ازدواج  يجد يماریخاطر مشکالت پدرش و ب

بودند که دکتر بارها  دههمه فراموش کر. کندینم دشیتهد يخطر گریرسته است و د يماریاز دام ب کردندیم

 .است يماریدر معرض بازگشت ب شهیو هم شهیهم یبا سابقه افسردگ ماریب کیگفته بود 

 --------- 

به در خورد و  يتقه ا. فرو رفته بود نیریش يچشمانش را بسته بود و در خلسه ا. سجاده اش نشسته بود بر

 :از تعجب گرد شد شیچشمها. ستیمتعجب چشم گشود و به در نگر. بدون اجازه داخل شد یکس

 ؟یکنیچه کار م نجایتو ا-

 .راب و لجباز رو با خودم ببرم کوهدختر کله خ کیاومدم -

 مژگان؟-

 .ملت منتظرتند کی. پاشو زود و تند آماده شو. يشد داریوقته ب یلیات گفت خ یب یب. کوفت-

 :زد و مقابل مژگان گارد گرفت یجست ناگهان

 ام؟یگفته من باهات م یک-

به . عام کرد که اومدم سراغتچقدر د یدون ینم. کنمیرو به آقاجونت م تتیشکا رمیزود باش وگرنه م!! من-

 خودتیب يحاال تکرار حرفها. کردهینگفتم خانم ناز م. کوه يومدین يایب یتونست یبنده خدا گفتم چون تنها نم

 .بماند

 :دیرا در هم کش شیاخمها. مژگان جا خورد تیسماجت و قاطع از
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 .امینم. خوام ینم. ناز نکردم-

 .منتظره بدو نیتازه دم در خونه اتون، آدم تو ماش. برگردم یدست خال ومدمیهمه راه ن نیا. پاشو دختر گنده-

 یو با ناراحت دیکوب نیزم يرا محکم رو شیپا. توجه به غرغر او از اتاق خارج شد یرا گفت و ب نیا مژگان

آقاجانش کوتاه آمد و شروع  يصدا دنیزد و در آخر با شن یدور خودش گشت. پرتاب کرد يچادرش را به کنار

 :رغبت لیبدون م نباریرد به آماده شدن اما اک

 .بابا بجنب مردم منتظرند يپر-

 :دیمژگان هم از آشپزخانه به گوش رس يدر اتاق، صدا يبا بلند شدن صدا. زد رونیاز اتاق ب دهیپوش لباس

 .یهم برداشتم که غش نکن یبرات خوراک. بدو تنبل خانم-

 :مژگان کرد زد و رو به سمت ياو لبخند دنیبا د آقاجان

 .بچه ما رو هم کالفه کرده نیچند وقته ا نیبده بابا ا رتیخدا خ-

 یبعد به آرام. و شربت را داخل کوله او جا داد ریلقمه نان و پن يحاو لونیآمد و نا رونیاز آشپزخانه ب مژگان

 :دیگوشش را کش

 .منتظرند هیبدو بق! ریبگ لیتحو-

 : دیاش کرد و راه افتاد و چادرش را به سرش کش یب یبا آقاجان و ب يا یخداحافظ

 .انگار گروه اومدن دنبالم.  رهیگیبچه ها خنده ام م گهیم نیهمچ-

 .دیگوشه چادرش را کش مزگان

 یلیکه اومدن خ یینایکه ا نهیمهم ا. شد رمونید ایبدو ب!؟یمنت کش انیگروه ب کیکه  یمهم یلیخ ستین-

 !مهم اند

 ییابرو. در پارك شده بود يمهرداد جلو نیماش. زور چادر را از دست مژگان خارج کرد و پا در کوچه گذاشت به

 .باال انداخت

 ن؟یداداشت شد زونیباز تو و شوهرت آو-

 .زد يشخندین مژگان

 صیو بژ رو تشخ يفرق نوك مداد یتون ینم ای يدینفهم نویهمه مدت ا نیهنوز بعد ا..داداش من بِژه نیماش-

 ؟يبد

 .دهد صیرا تشخ نیکرد تا بتواند در نور چراغ برق سر کوچه رنگ ماش زیرا ر شیچشمها يپر
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 د؟یدیخر نیماش يوا-

 :رفت ينفسش لحظه ا. شدند ادهیپ نیخنده مژگان در گوشش، دو مرد از ماش يصدا دنیچیبا پ همزمان

 .خانم يسالم پر-

 :را داد نیآرام جواب سالم شاه یلیدرهم شد و خ شیاخمها

 .سالم-

 د؟یسوار بش دیخواینم. يسالم و صبحتون پرانرژ-

کرد و دلخور  زیرا ر شیشگفت زده؟ چشمها ایناراحت بود . گنگ داشت یحس. و رو کرد ریدوم دلش را ز سالم

 :دیوباو ک يباال رفته به بازو يزد و با ابروها یشینما يمژگان لبخند.  دیبه سمت مژگان چرخ

 !جواب سالم واجبه ها-

 : دیچرخ يسمت صابر به

 .امینم... ستیحالم خوب ن..من. سالم-

توجه به  یو ب دیرا کش شیبازو یمژگان عصبان. اعصابش يچنگ زد رو يلبان صابر يظاهر شده بر رو لبخند

 :دیکش نیاو را به سمت ماش ش،یغرغرها و تقالها

 .میکله پوك روشن کن يتو يرو واسه  ییزایچ کیتا  میهمه راه اومد نیا. نزن خودیحرف ب-

مژگان به سرعت کنارش . نشست نیبه ناچار با خجالت در ماش. بود دهیآرام مژگان را مطمئنا فقط او شن يصدا

گفته بود "شد دهیکش يصابر زیناخواسته فکرش به سمت مات يلحظه ا. نشست و دو مرد سوار شده و راه افتادند

با ! کجا؟ ایکجا و پرش زهیم زهیر زیمات. بر لبانش ظاهر شد يلبخند نیدو ماش سهیبا مقا "ه؟رگاهیتعم نشیماش

 :زد از فکر خارج شد شیکه مژگان به پهلو يضربه ا

 باز شده؟ شتیکه ن یکنیفکر م یبه چ-

 :سکوت را شکست يصابر يبار صدا نیا. و از مژگان رو برگرداند دیرا در هم کش شیاخمها دوباره

 مینخواستند آدرستون رو مستق. بچه ها باهاتون کار داشتند. رمیتقص یب سهیدس نیا يمن بازم تو. منو دیببخش-

 .دست به دامن من شدند رند،یاز حامد بگ

 چینه تنها مژگان که ه. بود ندانستن آدرس خانه اش نبود بیاو عج يآنچه برا. چشم دوخت يبه صابر متعجب

 نیحداقل ا. خبر نداشت نیریهمانطور که او از آدرس سا. از آدرس او خبر نداشت يبجز مظفر يگریکس د

 يو برنامه ها شدینم دهیها کش هخان میگروه به حر يدر مورد او صادق بود چرا که اصوال برنامه ها یعدم آگاه
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آمدن در  کباریا بود که فقط ب يصابر يتعجب او از حافظه قو. شدیم يزیخارج از خانه برنامه ر زین یخانوادگ

 :چشم دوخت يصابر ریتقص یبه صورت مثال ب نهیکرد و از آ زیرا ر شیچشمها. ذهنش ثبت شده بود

 ست؟ین نطوریا..دیفقط آدرسو بد دیتونست یم-

 .پخش شد نیدر ماش يخنده صابر يصدا نباریا

دو تا رو از شما، تماشا  نیا یکه معذرت خواه ومدیالبته بدم هم نم. هم کردم ییمایراستش هوس کوه پ...خب-

 .کنم

 !ییدا مینداشت ينامرد-

 :گرد شد يبه لحظه ا شیچشمها

 ؟ییدا-

فقط زمزمه  نیزد و شاه نیمژگان محکم پس گردن شاه. دیو لب گز دیدزد نهیعلنا نگاهش را از آ يصابر

 :کرد یفیخف

 !دیببخش-

من و .....کنهیم یکه مجرده زندگ شییبا تنها دا نیشاه "ذهنش آشفته شد. معنا بود یاو ب يبرا نهایهمه ا اما

من همه بچه ...ومدین گهید یلیگروه بود اما به دال يقبال تو شییدا.....میدار يادیز یتنها خواهرم اختالف سن

 .بپرد رونیرا باز کند و ب نیشخواست در ما یدلش م. سرسام گرفته بود "شناسمیصبا رو م يها

 رو ندونم؟ یقراره من چ گهید...خوبه-

بده اما  حیقرار بود درست توض. هیشکل نیبچه همه کاراش هم نیا. یادتیخانم س ستین يبحث پنهون کار-

 !شما رو نه یتونند من رو قانع کنند ول یدوتا م نیا گه،یانگار مژگان راست م. گند زد

 .فشرد یرا م شیدستها

. دیایچقدر شما دو تا به هم م میدید کهوی. خونه بود يروز بحث رضا تو کی. یکنیاشتباه م يدار يبه خدا پر-

 ینیراست و حس. هر دوتون هم غُد و کله شق. دیشناخت یو نم دیبود دهیرو ند گهیخب شما که همد..خب 

برامون نقشه  وبشیبا مغز مع نماو. میدست به دامن مهرداد شد نیهم يبرا. دیکردیهر دوتون رم م میگفتیم

 .دیکش

که فقط  يآرام طور یلیخ. حکم فرما بود نیدر ماش يسکوت بد. کردیت فقط نگاهشان مساکت و صام يپر

 :مژگان بشنود گفت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *الف*  – یزندگ يبلندا

wWw.98iA.Com ٣١٢ 

 کس اعتماد کنم؟ چیبه ه دیمن نبا یعنیمژگان؟  يدید یبرام چه خواب-

 :دیمتعجب به سمتش چرخ مژگان

تو هم مثل . هیبرات داشته باشم؟ بخدا رضا مرد خوب تونمیم يمن چه نقشه ا ؟یباف یمنف نقدریتو چرا ا-

 .يبه هم شد نیمن و شاه دنیکه سبب رس ییکس رو نخواستم چه برسه به تو چیمن بد ه! خواهرم

من فقط ... هیمرد واقع کیداداشم ..خوبه یلیبهنام خ "دیچیآشنا در گوشش پ ییصداها. روان شد شیاشکها

 "ندارم يا گهیتو دوست دمن که بجز ..خوامیتو رو م یخوشبخت

 !؟؟يپر-

تو از اولم  ه؟یمژگان قصه چ. بنده خدا قانع شد م،یرو گفت نیهم هم ییخانم؟ بخدا ما به دا يشد پر یچ-

 !شهیخانم راحت قانع نم يپر یگفتیم

 :را محکم گرفت يلرزان پر يدستها مژگان

 .ظرف آب رو از کوله ات بده ستین يزیچ-

 :ظرف آب را گرفت و به سمت دهانش آورد مژگان

 هو؟ی يشد یچ..يبخور پر-

 :دست ظرف آب را پس زد با

ام؟  وهیفقط چون من ب..؟یزنیدورم م يتو هم دار...کنمیمن تازه دارم اعتماد م...تونم باور کنم ینم...تونم ینم-

 .کوه امینم گهیبخدا د...دارم؟ بخداندارم؟  يگروه کار ينداشتم؟ داشتم؟ من که به مردا يکار تیمن که با زندگ

متعجب  نیشاه. نگاه کنند گریکدینادانسته بلند صحبت کرده بود و باعث شده بود تا مردها با تعجب به  يپر

 :سرش را به عقب چرخاند

 یمعرف مییبود من شما رو به دا یاصال اگر مشکل د؟یدار یگفته شما مشکل یخانم؟ ک يپر دیزنیحرف م یاز چ-

 چه خبره ؟ نجایمژگان ا...شنومیحاال دارم م نیرو من هم هیقض نیا! من يخدا وه؟یب...دمکر ینم

قصد بند  شیاشکها. ستیدر هم رفت و با سوءظن به مژگان و او نگر يصابر ياخمها. دیناراحت لب گز مژگان

دانست و خودش کار را خراب  ینم يزیچ شیاز زندگ یبه جز مژگان کس دیبخصوص که فهم. آمدن نداشت

 .کرده است

 :او را مخاطب قرار داد یباز هم به آرام مژگان
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نگفته  یبه کس يزیبخدا من چ. میبذار کمکت کن ؟يگفته با خودت کنار اومد یک. يتو هنوز مشکل دار يپر-

واجب نبود ..نطوریتو هم هم..خب...شناختنت يخودش اقدام کنه برا دتیدوست داشتم اگه رضا پسند. بودم

 کنم؟یم انتیمن دارم بهت خ یکنیچرا فکر م. همون اول کار اسرارتون فاش بشه

 ..من...من-

 کباریتو فقط . رو ندارند بتیقصد فر شنیم کیکه به تو نزد ییفقط آروم باش و باور کن همه آدما سیه-

 !کباری..يپر یتجربه بد داشت

. زدیفقط آرام آرام هق م. مدت ذهنش را مسموم کرده بود نیا یفشار عصب. توانست جواب دهد ینم يپر

آرام . فلوت گوش سپرد يناخودآگاه چشم بست و به نوا. از فلوت بایز ییصدا. بلند شد یآرام یقیموس يصدا

باور کنم؟ باور کنم  یعنی ایخدا".دیتار و پود وجودش را در بر گرفت و آرامش در جانش خز یقیآرام موس

. دیترس يلحظه ا "!کنهیکه نم ییچه فکرا يکه حاال صابر ي؟ باور کنم قصد بد نداشتند؟ وابوده ریقصدشون خ

 يصدا "شمیم وونهیدارم د...کمکم کن ایخدا"داد رونینفسش را پر صدا ب. است وهیدانستند ب یآنها م گریحاال د

رگه  یحت. پر از آرامش ییصدا. دیپر د،یچیپ نیکه در ماش يابرص يشده با صدا جادیخلسه ا. فلوت کم شد

 :نداشت زین یدگیو رنج یاز ناراحت ییها

 نیبه به به ا د؟یاوقات خودتون رو تلخ کن ستین یو مجان پیراننده خوشت..یعال نیماش..خوب يهوا نیا فیح-

 .فلوت ينوا

 !کنه ینم فیآدم از خودش تعر! جان ییدا دیمشک آن است که خود ببو-

 .فرود آمد نیشاه يبر بازو يمحکم صابر مشت

 !مگه نه؟ هیفلوتش عال. نظر خانمها مهمه. شما لطفا ساکت-

 :دیپر صدا خند مژگان

 .کنمیمن دخالت نم-

 :ختیدلش فرو ر. او ثابت شد يرو نهیاز آ يخندان صابر نگاه

 ه؟ینظر شما چ-

 :قبل را از ذهنش برد قیدقا یسوال ناراحت نیاز ا یناش استرس

 .فلوته هنر کردم دمیقدر که فهم نیراستش من هم...من؟ راستش ؟یچ-

 :چشدیپ نیدر ماش نیقهقه شاه يصدا
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 خان؟ ررضایام يخورد-

 !نرفته؟ ادتیخانجون رو که . خان نیشاه مییدا شهیشما هم يدر ضمن برا..ينوبت بعد ينه گذاشتم برا-

 يو صابر نیو مژگان جلوتر و پشت سر آنها شاه او. دندیرس ریتاخ یزودتر حرکت کرده بود و آنها با کم گروه

 یگروه جلو آمدند و به گرم يزن ها. او ثابت ماند يبه گروه، نگاهها، رو دنیبه محض رس. آمدند یآرام آرام م

توجه او را به خود جلب  يمظفر يصدا. ب بودندیو طوبا غا نینازن ،يباردار لیبه دل. کردند یبا او احوال پرس

 :کرد

 .ینیما رو بب يخوا ینم گهید شدیکم کم داشت باور م. دایبه به خانم کم پ-

 :انداخت ریخجالت سر به ز با

 .االنم به اصرار بچه ها اومدم. خوب نبود میوضع روح دیببخش-

 .زد يلبخند يمظفر

 .يبه هر حال خوش اومد-

 :دیسمت مژگان چرخ به

 نه؟ دیگ ینم يزیبه من چ گهیحاال د-

 .عمو جان گهید گهید-

 :شانه مژگان نهاد  يدست رو يمظفر

 ...زمیعز....يکرد یکار خوب-

آن ثابت  يرو يکه نگاه مظفر ییهمه نگاها به سمت جا. نفس کم آورد يمظفر يلحظه ا يحس کرد برا يپر

 .دیمانده بود چرخ

 !رضا؟-

 .وقتتون خوش و خرم. یسالم بر همگ. به به جمعتون جمعه بلبلتون کمه-يصابر

 :تا افراد گروه از شوك خارج شوند دیطول کش یکم

 .دیینفرما يچوب کار. همه استقبال نیبابا ممنون از ا-

به سمت  يگریپس از د یکیمردها . دیچیشادشان در کوه پ يناگهان با هم به صدا در آمدند و صدا همه

 يابراز خرسند دارشیو از د ددنیکش یاو را در آغوش م. کردندیم یبا او احوال پرس یرفتند و با گرم یم يصابر

 :کردیرا نگاه م يابرهنوز شوکه ص يمظفر. کردیگروه نگاه م يبا تعجب به اظهار شاد. کردند یم
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 .دیکرد میاه اه بسه تف..يزیچ یطیبل کی..کردمیم يکار کیهمه طرفدار دارم  نیدونستم ا یبابا اگه م-

قدم  شیپ يصابر. ثابت ماند يو مظفر يصابر يو نگاهها رو ستادندیها که تمام شد همه کنار ا یسالمت چاق

 :آورد  شیدست دادن پ يدستش را برا. آمد يشد و به سمت مظفر

 !احوال داداش حامد؟-

 :دیدستش را محکم گرفت و او را در آغوش کش يمظفر

 .رضا جان يخوش اومد. ينزد یحرف دمتیهفته قبل که د...مرد ياومد رونیاز سوراخت ب شهیباورم نم-

 .آقا موشه گذاشتند نتونست مقاومت کنه يبرا ذیلذ ریخب پن گه؟ید میمن سوراخ دارم داداش؟ موشم شد-

 دنیچرا همه از د. ها نشسته بود سخت بود دهیکه در د یباور اشک يپر يبرا. خنده جمع بلند شد يصدا

 .خوشحال بودند نقدریا يصابر

 .دیبوس دیرو گذاشته با ریکه پن یدست اون-

 :جدا شد ياز آغوش مظفر يصابر

 .خودته يسر برادر زاده ها ریهمش ز-

 :هواله مژگان و مهرداد کرد یو چشمک دیکوب يبا خنده بر پشت صابر يمظفر

 ه؟یچ ریپن هیاما قض. دستشون طال-

 :ماند و برداشته شد شیرو يلحظه ا يکرد نگاه صابر حس

 !!سکرته حامد خان سکرت-

 رضا؟ میداشت-

 !میکرد دایپ-

 :گذاشته بود به سمت جلو حرکت کرد يهمانطور که دستش را پشت کمر صابر يمظفر

 .رسهینوبت منم م-

خدمت . و انگشتش را به سمت آنها گرفت دیبود چرخ ستادهیو مژگان ا نیبه سمت مهرداد که کنار شاه يمظفر

 .رسمیشما سه تا هم م

 :بلند شد نیاعتراض شاه يصدا

 من چه کاره ام؟-

 مورد؟ نیا ي؟ اونم تو یخبر باش یبکنه و تو ب يزنت کار. یدونیودت خوب مخ-
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با همه  یمیآنقدر صم يصابر. در گروه برقرار شد يجو شاد يبا آمدن صابر. خنده جمع بلند شد يصدا باز

کامال مشخص بود که همه . دو طرفه یهمراه با احترام یتیمیصم. که باعث تعجب او شده بود کردیبرخود م

. بود يمدت صابر نیا ردنک يگنگ و مبهم بود، علت نبودن و دور شیفقط آنچه برا. را دوست دارند يصابر

را  یو آرام سوال ستادیکنار مژگان ا. بود همه کنار صخره جمع شده بودند يسنگ نورد نیتمر يقرار آن هفته برا

 :دیکه ذهنش را مشغول کرده بود پرس

 ؟.ومدهیکوه ن گهید يصابر یاز ک-

 :شد رهینگاه مژگان ت يا لحظه

 .حدود شش ماه قبلش. از قبل از اومدن تو. شهیم یچند سال-

 چرا؟-

 :مژگان پر از خنده شد نگاه

 برات مهمه؟-

 .کرده کیرو تحر میفقط کنجکاو! نه ؟یچ-

و خودش باالخره باهاش کنار  دونندیهمه گروه م یاونم وقت. که نخواد بگه ستین يزیچ. از خودش بپرس-

 .اومده

 .دونمیرو نم زهایچ یلیمن هنوز خ! همه خبر دارن بجز من-

دو نفر . اعضا داشته يتو رییشکل گرفته تا االن فقط چهار تا تغ یگروه از وقت نیا. يتو اون موقع ها نبود-

 .از اول اولش با هم بودند هیبق.رفتند و دو نفر اومدند

 گند؟ینم يزیچرا به من چ-

 ینخواه یبدونند ،خواه تیاز زندگ گرانید یهمونطور که نخواست. يدیدور خودت کش وارید کیچون تو  دیشا-

تو، که  يفقط کنجکاو. نمیب یبچه ها نم نیب يا يکار یالبته من مخف. کردند یرو مخف شونیهم زندگ گرانید

 !که من بهت مشکوکم نهیهم يبرا. شده، در مورد اونا ساکت مونده ختهیاالن برانگ

 :مژگان گرفت يمحکم از پهلو یشگونین

 !دما؟یسوال پرس کی. کوفت-

 !یپرس یسواال نم نیاز ا شهیبه من چه که تو هم. سوزهیجاش م. بشکنه دستت-

 !یزنیم یحرف الک یحقته وقت-
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 :جمع بحثشان را تمام کرد يصدا

 !نه ای یعیهنوزم مثل اون وقتا سر نمیبرو باال بب-يمظفر

 .وقت گذشته یلیخ. دست بردار حامد-

 !يعضالت رو تنبل کرد نینگو ا-

 .ندارم يصخره نورد یمن آمادگ. برنامه منه يتو شهیشنا هم یدونیخودت م. ستین یبدن یحرف آمادگ..نه-

 رضا ناز نکن برو باال-یعل

 !امروز نه..نه. جان یعل دهیاز شما بع-

 :بلند شد يمظفر يصدا

 ؟یترس یهنوز م-

 :لرز بر جانش نشاند يزده و قاطع صابر خی يصدا

 .دمیوقت نترس چیه. ترسم یکه نم یدون یم.نه-

 .پس بجنب-

 :مژگان بلند شد يصدا

 .میدیند یحساب يصخره نورد کیوقته  یلی؟ خ يدیچرا با عمو مسابقه نم-

 :را بست شیداد و چشمها رونینفسش را پر صدا ب يصابر

 !نجایهر جا، بجز ا ؟یمسابقه بدم چ گهید يه و جاکو امیاگه قول بدم بازم ب-

 :مهرداد سکوت را شکست يصدا. حس کرد نگاه همه رنگ غم گرفت. سکوت برقرار شد يا لحظه

به همه  دیبازنده هم با.من که موافقم  شهیبهتر نم نیاز ا. میدار) 16(یبرنامه کاله قاض ندهیهفته آ. یچه عال-

 . یشام بده،اون هم خانوادگ

 .منم موافقم:لیسه

 .رونیب میچند وقت بود به خانمم قول داده بودم شام بر. شهینم نیبهتر از ا: عارف

 !اون رستورانه میداشت بر اریو یهم، تازگ نیاتفاقا نازن. به به جاش هم با من: کوروش -

 :داد رونینفسش را محکم ب يمظفر. خنده جمع بلند شد يصدا

 .روتو کم کنم خوامیچون من م. باخت آماده کن يخودت رو برا-

 :زد نیغمگ يلبخند يصابر
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 .ممنونم از همتون-

 :يمظفر يبرا یشروع کرد به رجز خوان يپر انرژ يشد و همان صابر دیناپد ن،یغمگ يِصابر ناگهان

 .ندهباز يآقا کنم،یمنو رو انتخاب م يغذا نیاز حاال بگم گرونتر. شام توپ نخوردم کیوقته  یلیخ-

 .شهیشامل خانواده ام هم م نیتازه ا. کنم یخوب منم همن کار رو م اریبس-

 .کنمیمن چه ببرم چه ببازم ضرر م! شهیکه نم نیمن تنهام ا ست،یقبول ن-

 :نشست يپر يخندان مهرداد رو نگاه

 .ستتیل يخانم رو هم ببر تو يپر ياگه تو برد. میهم دار گهید يعضو تنها کینداره رضا جان، ما  رادیا-

 :ناگهان گرد شد يپر يچشمها

 ؟یچ-

 :خنده جمع بلند شد يصدا

 !اریعوضش داداش و خواهرتم ب ستند،ین گهیو حسام خان که د وسفیخانم، آقا  يپر. شهینم نیبهتر از ا: یعل

 :با خنده به او نگاه کرد يصابر

 .چهار به چهار میشیم. من که موافقم-

و مژگان را جزء  نیتوانست شاه یم. از خجالت سرخ شد يدانست چرا لحظه ا ینم. دیان گزرا به دند لبش

 :بعد لبانش پر از خنده شد. آن دو نشست يمشکوك رو يلحظه ا ينگاه مظفر! اوردیب ستشیل

 .ندراند موافقم یحرف هیباشه منم اگه بق! نطوریکه ا-

 ؟یپس نظر من چ-

 :دیکوب شیبر بازو یمشت مژگان

 !نگو یچیه يافتاد یشام گرون و مجان کیبعدم . یتابع جمع باش دیاول که با-

بعد از . هفته بعد گذاشتند يقرارها را برا. ندانست زیرا جا شتریاعتراض ب گرانید تیرضا دنیزد و با د يلبخند

به سرعت از نقطه ماهر شده بود،  يدر صخره نورد گریاو که، د. ستادندیا نیتمر يآن، گروه چند تا چند تا برا

 :دست زدن بلند شد يصدا. بازگشت قت،نشان داده بود، باال رفت و به همان سرعت و د يکه مظفر يا

 !بود یعال-

 دیص يلحظه ا ينگاهش برا یول دینبود، چرخ يجز مظفر یکننده اش که کس قیتشکر به سمت تشو يبرا

 :گرفت ينگاهش را از صابر. شد يصابر نیگینگاه غم
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 .ممنون استاد-

 .یافتیبه فکر مسابقه دادن ب دیکم کم با. یشیگروه م ينایاز بهتر یکی يدار-

 یکم. رفت شگشیهم گاهیو به سمت جا دیاز گروه کنار کش. زد و باز تشکر کرد و از آنها دور شد یخجول لبخند

دوست داشت بداند که . بود بود که دفعه قبل، توجه اش را جلب کرده يپرتگاه النه پرنده ا کیآنطرف تر، نزد

محل النه پرنده،  دنیبهتر د يو برا کردبه آن سمت رفت، سرش را بلند . ستین ایالنه پرنده هنوز هم، هست 

 .به عقب برداشت یقدم

 .مواظب باش-

تعادلش را  شیپا ریز یخورده سنگ دنیخورد و با غلت زیل شیو پا دیترس يلحظه ا ياخطار گونه صابر يصدا با

 ،یناگهان دست. دیکش یفیخف غیرا بست و ج شیاز ترس چشمها. از دست داد و کمرش به سمت عقب خم شد

هنوز از ترس  شیچشمها. افتدیب نیزم يباعث شد با زانو رو نیهم. دیمچش را محکم گرفت و او را به جلو کش

 نیبار بود که در تمام ا نیاول. سر خورداز گوشه چشمش  یقطره اشک. بسته بود و نفسش به شماره افتاده بود

 نیزم يرو شیرو يجلو يصابر. ستینگر شیچشم گشود و به ناج. کردیسقوط را تجربه م يا هیثان يمدت برا

 :فشرد یرا م شیها قهینشسته بود و شق

 .کنمیخواهش م...دیکن يدور...نجایاز ا-

جمع شده بودند، راه باز را  يپر غیج يصدا دنیکه با شن یکوهنوردان. بلند شد عیرا گفت و سر نیا يصابر

خودش را  مهیمژگان سراس. فرستاد يو او را به سمت پر دید ریمژگان را در مس. از آنجا دور شد يکردند و صابر

 :دندیکه دور او جمع شده بودند کنار کش ییزن ها. رساند يبه پر

 بود؟ یحال نیرضا چرا ا ؟يشده پر یچ-

 .افتادمیداشتم م....از د دست دادم.. ت تعادلم رو... دمیس..تر يصابر ياز ص صدا-

 ؟یحاال خوب ؟يچرا مواظب نبود. من يخدا-

 .عقب دمیاون کش..خوبم-

 :زد یلبخند دردناک مژگان

 !نجایهم نه و ا گهید يجا چیه. رضا نیعجب بدشانسه ا-

 !شد؟ ن نگو به خاطر من بود شونیپر نقدریچ چرا ا ه؟یچ هیمژگان؟ قض-

 .بهت بگم دیانگار خودم با.. خب..نه-
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 :داد رونیب قیرا عم نفسش

 ادینتونست ب گهیبعد از اون د. نتونستند نجاتش بدند. نقطه سقوط کرد نیهم يتو شینامزدش، چند سال پ-

 .کوه

 :اش قرار داده اند نهیس يرو نیسنگ يکرد وزنه ا حس

 .براش سخت بوده یلیحتما خ. من يخدا-

 نییدستاش سر خورد و پا يبخصوص که دست نامزدش از تو. اون سخت تر يبرا. سخت بودهمه امون  يبرا-

 .افتاد

 .را درك کند يتواند درد صابر یکرد م یحس م. آزار دهنده بر جانش نشست یغم

 دوستش داشت نه؟ یلیخ-

 .یلیخ-

 :دیکش یقیهم فشرد و نفس عم يرا از درد رو شیچشمها مژگان

رو  نیشاه دیبا. مینشدند بر هیمتوجه قض هیحاال پاشو تا بق.گذشت  ریخدا رو شکر بخ. گذشته رو ول کن-

 .بفرستم سراغ رضا

 :شد و لباسش را تکاند بلند

 .تکونه یخاك لباسش رو م ينه؟ کدوم کوهنورد يتو هنوز آدم نشد-

شوخ طبع خود را  هیبودند، به سرعت روح نطوریخانواده همه هم نیا. نقش بست شیلبها يرو یجان مهین لبخند

 .افتندی یباز م

 میبر-

 یکه م يصابر يخودش را جا. بود يذهنش مشغول صابر. کرد یکوه حرکت م نییآرام آرام به سمت پا گروه

افتاد  ادشیتازه به  دندیرو که رس نیقسمت ماش کینزد. دیایداد که نخواسته بود به کوه ب یگذاشت، به او حق م

کردند و  یگروه تک تک خداحافظ. ندکه چه ک دیشیاند نیرا بست و به ا شیچشمها. به کوه آمده است که تنها

 .بود ستادهیرفتند و او همچنان مستاصل ا

 !خانم؟ يپر-

 :دیکش شیبر سرکم مو یدست يصابر. دیسمت صدا چرخ به

 !خانم صداتون کنم نه؟ يتونم پر یگروه، منم م يمثل بچه ها-
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 :لبخند زد يسابقه صابر یب دنیخجالت کش به

 .البته-

 :اشاره کرد یزد و به سمت يلبخند يصابر

 .اون سمته نیطرف ماش نیاز ا دیایب -

 .يصابر يآقا شمیمزاحمتون نم-

 .گردونم یخودم آوردمتون خودم هم برتون م. دیستیمزاحم ن. رضا ریام-

راحت  يدر مورد صابر زد،یبا اسم و با پسوند آقا صدا م ،یو عل يبا آنکه همه گروه را بجز مظفر. دیکش خجالت

 :سخت بود حرفش را بزند شیبرا. آب دهانش را قورت داد. نبود

 .ستیمحل جالب ن يتو..دیدون یمنو م تیوضع گهیشما که د...آخه-

 :در هم رفت يصابر ياخمها يا لحظه

شما خواه  تیبا مهرداد رفتند و مسئول نیمژگان و شاه. ستیاما تنها برگشتن شما هم جالب ن کنمیدرکتون م-

 .بهشون بدم دیسفارششون رو با. راستش با آقاجونتونم کار داشتم. ناخواه با منه

 :ماند يصابر ينگاهش مستاصل رو. پا به پا شد يپر

 یب یتون خوبه؟ بخونه آقاجون رمیو بعد خودم م کنمیم ادهیخونه پدرتون پ کیاصال من شما رو زودتر نزد. باشه-

 .ناهار بهم داده کیهم قول 

 :زد دنیشده است، خودش را به نفهم طنتیو پر از ش ثانهیخب يکرد لحن صابر حس

 .ممنون. باشه-

 .دییاست بفرما فهیوظ-

 .راه افتاد يدنبال صابر به

 نه؟! بهتره نیماش نیا-

 ؟یچ-

 نبود؟ زیمگه خنده صبحتون به خاطر مات-

 "و پرروئه؟ زیت نقدریبشر ا نیچرا ا"دیزده لب گز خجالت

-....... 
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گرم و مهربان بود و  ينگاه صابر. ستیبا تعجب به او نگر. را گشود نیماش يکرد و در جلو يزیخنده ر يصابر

 :نداشت يآزار چیه

 دییبفرما-

 .ندینش یتنها م يصابر نیبار است که در ماش نیتازه متوجه شد که اول. گرفت يجا یخجالت در صندل با

 :حرکت کرد نیگرفت و ماش يراننده جا گاهیدر جا يصابر

 حال دوقلوها چطوره؟-

 .خوبند-

 .با برادر بزرگتون و پدر و مادرتونم آشنا بشم ادیالبته بدم نم. نمشونیدوست دارم بازم بب-

 :دیکش یقیعم نفس

 .من مادر ندارم-

 وابسته به شما باشند؟ یلیخ دیپس دوقلوها با. متاسفم-

 :زد ینیغمگ لبخند

 .مادر اونا زنده است. نه-

 لیرا که همه گروه به دل یقتیگرفت حق میتصم يپر. دیباال پر شیابروها يمتعجب شد و لحظه ا يصابر نگاه

 :دیهم بگو يدانستند به صابر یپدرش و خانواده اش، م دنید

 کیخواهر و  کیمن فقط . دشیهزن ِ برادرِ ش. بعد از اون پدرم با زن عموم ازدواج کرد. مادر من فوت شده-

 .پسرعمومه. منه یبود برادر ناتن شیعروس شیکه چند وقت پ وسفی. برادر دارم

را  يکه فقط شنونده بودند، او درد پنهان شده در کالم پر نیریداد و بر خالف سا یبا دقت به او گوش م يصابر

 .درد باعث تعجبش شده بود نیداد و وجود ا یم صیتشخ

 .مادرتون متاسفم يبرا .نطوریکه ا-

 .ممنون-

 :دیچرخاند خند یم ابانیدر خ دنیچیپ يهمانطور که فرمان را برا يصابر

 .خنده داره یول يتراژد یینمایس لمیف کیخودش  يمن و شما برا یداستان زندگ-

 :تناقض متعجب شد نیاز ا يپر

 و هم خنده دار؟ نیچرا؟ هم غمگ-
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 ماجراست زیاز شما و قصه فوت مادرتون و ازدواج مجدد پدرتون که قسمت غم انگ نیخب ا-

 :را لرزاند يکه زد دل پر یو ناخواسته با حرف دیکش شیبه سر کم مو یدست يصابر

چه . رهیگیخنده ام م شد،یم یچ دیکردیاگه شما با پسرعموتون ازدواج م کنمیاز اون طرف فکرش رو که م-

 گم؟ یدرست نم. ومدیوجود م به يا دهیچیروابط پ

 گفته بود؟ يزیبه او چ یکس یعنی. ستیگنگ به او نگر يپر

 خانم؟ يخانم؟ پر يپر-

 .دیگفت یچ دمینفهم دیببخش..نه یعنی...بله ؟یچ-

 :ستینگاه از مقابلش گرفت و موشکافانه به او نگر يلحظه ا يصابر

 .تر نشده  دهیچیگفتم چقدر خوبه که روابطتون، پ-

 .بله..خب-

. بود يو گنگ از حرف صابر جیهنوز گ يآنها بوده است؟ پر نیب يرابطه ا ایآ دیشینگاه از او گرفت و اند يصابر

باز  يصابر يصدا. کرده بود جشیاست، گ دهیشن يزیچ ییاز جا ایزده است و  یحرف لیدل یاو ب نکهیا تیواقع

 :ختیهم افکارش را بر هم ر

 خنده داره؟ يمن تراژد یچرا زندگ دیپرس ینم-

 :را نگاه کرد يصابر جیهم گ باز

 چرا؟-

 :دیخند يصابر

 .دیبگم شما متوجه نش يزیفکر کنم االن هر چ-

 :ربط پراند یهنوز شوکه بود و ب يپر

 د؟یدیرو از کجا شن وسفی هیشما قض-

تن . "هم نبوده است راهیزده بود انگار ب یشوخ يکه صرفا برا یحرف ".در هم گره خورد يصابر يابروها

 :رفت لیتحل شیآمد و انرژ نییپا شیصدا

 .هم نبود قتیبود که انگار دور از حق ینیب شیپ کیفقط  نیخب ا. به من نزده یکس حرف چیه-

از خبر نداشت و  يگریچون باز هم بجز مژگان شخص د. دومش شد يتازه متوجه خرابکار. دیلب گز يپر

 .کرد بحث را عوض کند یفرستاد و سع یبر خودش لعنت. زده بودند ییفقط حدسها نیریسا
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 .دونم یدر مورد شما نم يزیمن چ یول دیدیفهم ادیامروز شما درمورد من ز-

 :پر از خنده بود شیصدا. دیشده به سمت او چرخ زیر ییباز شد و با چشمها يصابر ياخمها

 د؟یبراتون مهمه در موردم بدون-

 "يگندت بزنند پر"

 .من یعنی...شما دیدون یم...خب ..یعنی..هن-

 :دیکش یپوف

 .دونم ینم يزیبدونه که ازش چ یرو کس میخب من دوست ندارم اطالعات زندگ-

با . نقش بست يبر لبان پر قیعم يجالب بود که لبخند يحرکتش به قدر. را باال انداخت شیابرو کی يصابر

 :نشست و دوباره به حالت قبلش بازگشت يدر چشمان صابر یلبخند او، برق دنید

 در مورد مژده بهتون نزده؟ یباور کنم مژگان حرف! عجب-

 مژده؟-

 :حس شد یب يصابر يصدا دوباره

 .خواهرش، نامزد من-

 .فشرده شد یاز ناراحت يپر قلب

 .نگفت خواهرش بوده-

طول  یکم. دیکرد و لب گزاو را حس  یناراحت يپر. و فرمان را در دستش فشرد دیکش قیعم ینفس يصابر

 شیصدا. بود که بر خودش مسلط شد و سکوت را شکست يصابر نیآرام تر شود و باز هم ا نیتا جو ماش دیکش

 :بود یاز احساس خال

منه که شما در  یبخش زندگ نیبزگتر نیفکر کنم ا. از دستم رفت کبارهیمن بود که  یمژده تموم زندگ-

 .دیدیموردش فهم

 .متاسفم-

برجسته شده  شیدهد که رگها یآنقدر فرمان را محکم فشار م يکه صابر دیدیم يپر. هم سکوت برقرار شد باز

 .است

 يا روزمندانهیچه گفته بود؟ لبخند پ يصابر. قبل قیذهنش رفت به دقا. بزند یتا بتواند حرف دیکش یقیعم نفس

 :آمد یاز غم م شتریب طنتیمرد خنده و ش نیبه ا. را از نامزد دور کند يتوانست ذهن صابر یم گریزد حاال د
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 خنده داره؟ يشما تراژد یچرا زندگ دیآخرش نگفت-

 :انداخت یبه سمتش نگاه جیگ يصابر

 ؟یچ-

 !خنده داره؟ چرا؟ يمن و شما تراژد یزندگ دیگفت...تونیزندگ-

 .نشست يلبان صابر يرو یکرد دستها شل تر شد و لبخند نامحسوس حس

 .هوم! من؟ یزندگ-

 ب؟؟خ-

 .بدم حیتونم خوب توض یراستش االن نم-

 .به ظاهر ناراحت رو برگرداند يپر-

 .نداره یمشکل دیبگ دیاگه دوست ندار-

 .رها بود گریحاال د شیدستها. انداخت يبه صابر یچشم نگاه ریاز ز. پخش شد نیدر ماش يخنده صابر يصدا

 .دیهست یآدم جالب-

 من؟؟-

 .و حدس زدنش مشکل بهیعکس العملهاتون عج. آره-

 .شنوم یرو م يزیچ نیباره که همچ نیاول-

 !کشف کردم نویمن که ا میپس عجب آدم خوشبخت! واقعا؟-

بودند و از شدت  دهیشهرشان رس کیبه نزد.  دیکش یقینفس عم يصابر. لبخند زد ياز طنز کالم صابر يپر

 .گرفت به خودش آمد شیپ را شیخانه پدر ریمس يصابر یوقت. اضطراب ،ضربان قلبش باال رفت

 .کنمیم یمن با آقاجونم زندگ...من. خونه آقاجون دیبر-

 !دیاونجا بود یامروز صبح اتفاق کردمیفکر م-

 .شیسال پ یلیاونجام از خ شهیمن هم! نه-

کوچه مانده  کی. ردیوجود او را فرا بگ ندیخوشا یو باعث شد حس چاندیو فقط فرمان را پ دینپرس يزیچ يصابر

 :و متعجب نگاهش کرد دیچرخ يپر. متوقف شد ابانیکنار خ يبه خانه آقاجانش صابر

 .دمیدیهنوز نرس-

 :جا خوش کرد يصورت صابر يرو یقیعم لبخند
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البته من از بودن شما . میفضولتون هم که شده جدا جدا بر هیبهتره به خاطر اون همسا دیگفتم شا. دونم یم-

 .میهم راض یلیخ

 "يبد یسوت يکه فقط بلد يخدا لعنتت کنه پر"شد ادهیپ نیکرد و از ماش يخجالت زده و دستپاچه تشکر يپر

هم  يصابر. شد یبه سرعت به سمت خانه آقاجانش راه. بلند شد يصابر زیخنده ر يشدنش صدا ادهیبا پ

 .کوچه گذشت چیزد و به سرعت از پ یرا روشن کرد و بوق نیماش

قبل از ورود به خانه، . باز مانده بود مهیداخل خانه شده بود و در خانه ن يصابر د،یبه در خانه آقاجانش رس یوقت

 :از خانه خارج شد هیزن فضول همسا

 .جون يپر دیمهمون دار نکهیمثل ا-

 :انداخت يصابر نیبه مش ینگاه يپر

 .احتماال مهمون آقاجونند. بله-

گفت  یبسم الله. ضربان گرفته بود جگاهشیمشت بود و گ شیدستها. ه رفتبه داخل خان عیرا گفت و سر نیا

سکوت برقرار  يلحظه ا ییرایبا وارد شدنش به پذ. آمد یم ییرایخوش و بش از داخل پذ يصدا. و داخل شد

 :شد

 .سالم آقاجون-

 خوش گذشت؟. سالم بابا-

 .ممنون-

اش  یب یبه عالمت سالم تکان داد و از اتاق خارج شد و به آشپزخانه به نزد ب يکرد و سر يبه صابر ینگاه

 :رفت

 یب یسالم ب-

 .شلبتو ببل تو اتاق نیا.یخسته نباش. سالم ماتل-

رفت،  یاش به سمت مهمان خانه م یب یهمانطور که به همراه ب. شربت را بلند کرد ینیگفت و س یچشم

 :چشدیاش در گوشش پ یب یب يصدا

 ).يشد ادهیجلوتر پ(یشت اتهیجلوتل پ یخوب کلت. هیپسل فهم نیچقذه ا-
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به  یلبخند کج "!یبدجور نشست یب یبه دل ب...رضا خان ریام يانگار مهره مار دار"داد رونیرا با صدا ب نفسش

متعجب شربت را تعارف کرد و . بود یعکس يمشغول تماشا سیخ یآقاجانش با چشمان. خودش زد و داخل شد

 !تبا آقاجانش چه بوده اس يدانست کار صابر یهنوز نم. نشست يکاو گوشه اکنج

 .آورده یپسرم برامون چ نیبب ایب. خاتون میمر ایب-

 يناگهان اشک مثل باران بهار از چشمها. برد و عکس را گرفت شیآقاجان نشست و دستش را پ کینزد یب یب

 .شد يجار یب یب

 )جده سادات ای(جته ساتات ای-

صوت  يحاال قطرات اشک رو. ستیریگ یمثل ابر بهار م دیبوس یو م دییبو یهمانطور که عکس را م یب یب

از اشک پر  ياز هاله ا زین يچشمان صابر. ستینگر يمتعجب و وحشت زده به صابر. بود يجار زیآقجانش ن

 .شده بود

 شده؟ یچه خبره؟ چ نجایا گهیبه من م یکی-

 :آقاجان باال آمد نگاه

 ! نیبب ایبابا جان ب ایب-

عکس را . نفسش بند آمد يو لحظه ا ستیبه عکس نگر دیبا ترد. برد و عکس را گرفت شیلرزانش را پ دست

. بود دشیشه يعکس عمو نیآخر. قرآن آقاجانش جا داشت يال شهیبود که هم یهمان عکس. شناخت یم

شده  شیعمو رهشناخته شدن بدن تکه پاکه باعث  یعکس. گلوله کدر و ناواضح بود يکه به خاطر گرما یعکس

چهره جوان و . واضح بود اریبس. تفاوت داشت یکیعکس با آن  نیبود اما، ا نیسرخ و رنگ دیبود و از خون شه

صورتش از  یک دینفهم. زدیلبخند م شی، در عکس به رو)نکفیکالش(داده به کالش هیتک شیعمو يخنده رو

 .شد سیاشک خ

 ..نیا-

 !شهآره باباجون خود-

 !اما؟-

 .عکس درست شد يفتو شاپ و کار بازپرداز کمینبود با  يا دهیچیکار پ-
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داده  يدفعه قبل آقاجانش عکس را به صابر نکهیا دنیفهم. بر دلش چنگ انداخت يگرفته و آرام صابر يصدا

 ریکه به زور از ز یعکس. سخت بود شیبرا تیمیهمه حس اعتماد و صم نینبود اما، درك ا ياست کار دشوار

 .سپرده شده بود يآمد چه راحت به صابر یم رونیقرآن ب

 .يرو شاد کرد رمردیجان که دل من پ ریبهت بده ام يخوایاز خدا م یهر چ-

چشمانش از پشت پرده اشک، بدن . دیدلش از آن همه مهر لرز. دیرا بوس يصابر یشانیرا گفت و پ نیا آقاجان

 :دکریرا تماشا م يلرزان صابر

 .نکردم آقاجون يکار-

 .را پاك کرد شیاشکها آقاجان

 .بودم یهم راض نمیکه بتونم صورت پسرمو واضح تر بب نقدریمن به هم. حرف رو بابا نینزن ا-

 يهمان عکس بود در ابعاد. را از کنارش بلند کرد ینواخت و قاب عکس يبا مالطفت بر کمر صابر آقاجان

 :بزرگتر

 .پسرم هیچوب کار گهید نیا-

 :انداخت يبه پر یلبخند زد و از گوشه چشمش نگاه يصابر

 !که دیانیدر جر. يبه حساب پاچه خوار دیبذار نویا-

 :دیاش را به دنبال کش یب یاو و ب سیو نگاه متعجب و خ دیبلند خند آقاجان

 !یپدر صلوات يا-

 .ماتل ینیبب تیاز جوون) ریخ(لیخ-

 :انداخت ریاز خجالت سر به ز. کرد دید و نگاه او را که هنوز ناباور بود صزد و سر بلند کر یقیلبخند عم يصابر

 .شربتها رو عوض کن داغ شد نیزحمت ا یب. بابا يپر-

 .خوبه نیهم. دیزحمت نکش-

 .بر صورت آقاجانش نقش بسته بود تیو رضا نیاز سر تحس يلبخند. دیرا گفت و شربت را سرکش نیا يصابر

 ؟یمونیاملوز که ناهال م-

 .یب یحتما ب دیاگه تعارفم کن-

 :دیآقاجان دوباره بلند خند. از تعجب گشاد شد يپر يچشمها

 .يپز بخور رمردیپ رزنیپ يغذا دیقدمت سر چشم بابا جان فقط امروز با. نه خوشم اومد-
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 :دیکش شیبر سر کم مو یدست يصابر. بود دیاز آقاجانش بع یکالم طنتیش نیا. از خجالت سرخ شد  يپر

 .خورده بشه بهتره ییکه تنها يریکه هست حتما از نون پن یهر چ. نیبهتر از ا یچ-

 .بلند شد زیهمزمان او ن. توانست برخواست یکه م یگفت و با حداکثر سرعت يا یعل ای یب یب

 .یدوست تاشته باش شاالیا. املوز آبگوشت گذاشتم-

 --------- 

آن  يبرنامه سنگ نورد. بودند گریکدی يبرا یبود که مشغول رجز خوان يو صابر يتوجه اش به مظفر تمام

و  اسریاو و  ياز آنجا که قرار بود با بردن صابر. یدر کاله قاض یحیبرنامه تفر کیشده بود به  لیروزشان تبد

در . ثابت ماند يصابر ينگاهش رو. وداو قرار گرفته ب میدر ت ینخواه یشوند، خواه يصابر ژهیمهمان و سرای

آن در وجودش  دنیمثبت با د يجور انرژ کی. عادت کرده بود يصابر يلبخندها دنیاندك، به د يدارهاید نیا

 :ستینگر يو به صابر. زد يلبخند محو. شدیم قیتزر

که در اثر ورزش مداوم به  یعضالت. یچهارشانه بود و عضالن. آمد یجز مردان بلند قامت به شمار م يصابر

 نیآست. آمد یعنوان الغر به حساب نم چیبه ه. رنگارنگ  يو خوردن هورمون ها يوجود آمده بود نه بدن ساز

پوست باال  نیتضاد رنگ ب دنیبا د. بودکرده  جادیا یجالب يپوستش نما يرا باال زده بود و نور آفتاب رو شیها

 .از در معرض آفتاب قرار گرفتن است یپوستش ناش یرگیکه ت دیفهم شدیم یبه راحت ش،یدستها نییو پا

رخ  مین. شد قیدق يبار در صورت مرد نیاول يشد و برا دهیکش يبه سمت صورت صابر اریاخت یب نگاهش

 يتوانست برق چشمها یاما از همان جا هم م ندیرا خوب بب شیتوانست چشمها یبه سمت او بود و نم يصابر

 شتریبلکه ب زدیذوق نم يتو یتاس نیا نحالیبا ا یشده بود ول یاز مو خال بایوسط سرش تقر. او را حس کند

کرده  جادیاطراف سرش ا ره،یت يا رهیو لختش دا یمشک يموها. کردیم جادیا نندهیدر بب زیاحترام برانگ یحالت

 لیو سب شیر. اش داشت يارداه قو فک محکم او نشان از. فکش ثابت ماند يرفت و رو نیینگاهش پا. بود

 .دیبخش یم یاو ابهت خاص بهصورتش را پوشانده بود و  يمرتب و آنکارد شده ا

. لبانش نقش بست يارداه رو یب يلبخند. خاص داشت یجذابت یبود ول یمعمول یدر حالت کل يصابر افهیق

 ریخجالت زده سر به ز. کرد ریو نگاهش را غافلگ دیبود که ناگهان صورت او چرخ يزدن صابر دیهنوز مشغول د

دهد و دوباره سرش را باال  تتا به خودش جرا دیطول کش یکم. احساس کرد از خجالت گر گرفته است. انداخت

پر از  يتمام صورت صابر نباریاما ا يافتادن نگاهش در نگاه صابر ریکار مصادف شد با دوباره گ نیو ا اوردیب

 .را باال انداخته بود شیابرو يتا کی شیشگیو به عادت هم زدیبرق م طنتیاز ش شیخنده بود و چشمها
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جدا کرد و به  ياز نگاه صابر یخجالت زده نگاهش را به سخت. زد یشده بود و قلبش تند م نیسنگ نفسش

از افکارش  "کنهیبامزه اش م یلیابرو باال انداختنش خ نیا شییاما خدا يپر يشد حیچقدر وق"انداخت نییپا

 :از خودش گرفت  یشگونیو ن دیخجالت کش

 !شوهر مردم؟ ییبه دا يزل زد نطوریا هیچ-

 :خورد یو تکان سخت دیمژگان درست کنار گوشش ترس يصدا دنیشن با

 !؟یکنیم نیچرا همچ!!  نییه-

 .و غافل از اطراف دیمست تماشا شد. وقته کنارتم یلیخانم من خ یهپروت يتو تو-

 :سمتش برگشتاخم به  با

 .درست حرف بزن مژگان-

 دو نگاه و آخ آخ یو بعدم که تالق يها رو که زد دیآهان من دو ساعته زوم کردم رو پسر مردم ؟؟ د-

 "!يپاك آبروت رفت پر نجاستیا یاز ک ستیمعلوم ن"داد رونیرا پر صدا ب نفسش

 .شوهرت ییدا ایتو  يعمو. شنیکدومشون برنده م کردمیداشتم فکر م. حرف چرت نزن-

 :تخته سنگ نشست يکنار او رو الیخ یباال انداخت و ب يشانه ا مژگان

! من نداره يبرا یبگم فرق دیشوهرم با ییبنده و دا ياما در مورد عمو. خانم ستین یما پشت گوشامون مخمل-

 .ژهیو يمهمونا ستیتو ل دیکه رفت دییشما نیا! وفتمیشام مفت م کیهر کدوم ببرند من 

 :به افسوس تکان داد يرا گفت سرش را به حالت مسخره ا نیا مژگان

نشده صاف دست گذاشت  لیمهرداد ذل نیا. جمعند يرضا و زنش تو ينچ نچ نچ انگار نه انگار که خواهرزاده -

 .هوا قاپ زد يتو و اونم تو يرو

 :دیاو کوب يبر بازو طنتیبا ش بعد

 !ياوردیو نه ن ومدیبدت ن چیتو هم که ه-

 !؟؟يمژ-

 ؟یتو جاشو گرفت ستین يناز نیا..يکوفت و مژ-

 .که من مقصر نبودم یدون یم-

 !!اون که بله-

 !مژگان-
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 .شترهیب یلیخ شینباشه عمو آمادگ یهر چ. دعا کن رضا ببره نیها رو ول کن بش نیا-

 .بره یم ایچشم بعض يبه کور-

 :دیچیخنده مژگان در گوشش پ يصدا

 !یپاك از دست رفت-

 یشده بود ول زیدر نگاهش متما يدرست بود که صابر. برگرداند يرو يهواله مژگان کرد و با دلخور یچپ نگاه

 .هم ببندد شیآنها را به ر يگریکس د ایبود و دوست نداشت مژگان  نیسنگ شیمژگان هم برا يحرفها

بدبخت خوب  وسفیاون  يرو از ماجرا نیا. دل تو از سنگه دونمیندونه من که م یخوب ناز نکن هر ک یلیخ-

 !گرفتم ادی

 .ستمین یمن هنوزم از برگشتن به گروه راض. شمیحرفات معذب م نیکه با ا یدون یم. مژگان يبد یلیخ-

 :دستش را باال اورد و محکم پس سر او زد مژگان

 !ياز بس خر-

 !شوهرتم نتونسته آدمت کنه نه؟...آخ -

 که؟ یدون ینچ آخه من م-

 .ام دو با خنده گفتند فرشته هر

باشه و نه تو  ينطوریا یبودم برخورد رضا با زن دهیمن نه د. شما دو تا هست ونیم يزیچ کی شییاما خدا-

 .است شهیرفتارات مثل هم

 :خنده اش را قورت داد يپر

 افته؟یب یسه تا برخورد قراره چه اتفاق ياصال تو. ستین يخبر چیه ؟يساز یچرا از کاه کوه م-

 :آورد نییرا پا شیصدا مژگان

. شیامانت نیبود آخرش؟ کشت ما رو با ا یرضا چ یامانت نیا نمیبب... الیخ یب. تعجب کردم خره نیمنم از هم-

 ...رو نیخواست من و شاه یکلک که نبود؟ م نمیبب

 :دیحرفش پر انینثار مژگان کرد و م يغره ا چشم

همه  ياون عکس برا. درستش کرده بود عموم رو از آقاجون گرفته بود و یمیبنده خدا عکس قد. وجه چیبه ه-

 .آقاجون يبخصوص برا.  زهیعز یلیما خ

 !کرده دایموزمار راه خودشو پ يپس پسره . عجب-
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 !!مژگان-

 !!از تو نیاون از رضا ا!! وسط فرق کرده نیا يزیچ کی. گفتم یمن ک نیحاال بب-

 ؟ییدا گهیرضا و شوهرت م یگیاصال چرا تو بهش م نمیبب-

رضا رو به اسم  ن،یخان جون دوست نداره شاه! به خاطر خانجونه نیگفتن شاه ییدا! چونیبپ یحاال ه -

 !هییخانجون همون دا يالبته جلو..رضا گمیبهش م شیمنم بعد از نامزد! صدا کنه کیکوچ

 ه؟یخان جون ک-

 نیمادربزرگ شاه!! مادر رضا-

 !کنه یم یکردم تنها زندگ یمن فکر م..مادرش؟ من-

کوچه باالتر از  کیالبته . درست بعد از مرگ نامزدش خونه اش رو جدا کرد کنهیم یتنها زندگخوب آره -

 .بود ششیهم پ نیتا قبل از ازدواج ما شاه. نهیشیخانجون م

 .خواهرت بوده...رضا رینامزد ام یچرا چرا به من نگفت-

سکوت کرد ، بعد لبخند  يظه الح. از غم صورتش را پوشاند يدر هم رفت و رد يلحظه ا يمژگان برا ياخمها

 :دیشده به سمت او چرخ زیزد و با چشمان ر یکج

 هان؟؟ ررضایبه به چشمم روشن ام-

 :خنده زد ریصورت خنده دار مژگان ز دنید با

 !گه؟ید یکنیمنو مچل م.. يبخند يبله حق دار-

حرفو عوض . صدارت يآقا گمیتو به شوهرت م شیپ ستین..بچه ها یاونم مثل باق. چرت و پرت نگو مژگان-

 .ينکن مژ

 :آمد نییمژگان پا يصدا تن

 ؟يدینپرس زویاون که زبون باز کرده چرا از خودش همه چ. و کوفت يمژ-

راستش . که از دستش رفته شیزندگ ییدارا نیو بزرگتر..فقط گفت مژده خواهر تو بوده و . نگفت يزیاون چ-

تعجب کردم چرا به من  یلیمژگان من خ. بپرسم يزیروم نشد چ میاونقدر حالش گرفته شد که من با همه فضول

 !؟ینگفت

 .تکان داد دنیبه عالمت فهم يسر مژگان

 ؟يبشنو يدوست دار یتو چ! که اون گفته مژده خواهر من بوده بهیعج-
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 .از مژده برام بگو-

 :شد رهیخ شیبه او زد و به روبرو یلبخند کج مژگان

اما . دهیبه هم چسب يدوقلوها گفتندیهمه به ما م. تر بود کیبرات مهم شده نه؟؟ مژده از خواهر به من نزد-

 .بود میمیدرواقع مژده دوست صم

 ن؟یدوستت؟ فقط هم-

! مژده و مژگان. اونم فقط به خاطر اسمهامون. میبا هم دوست شد ییاز اول راهنما. میمیدوست صم. آره-

 یکی يتو. پدرش پزشک بود و جزء گروه پزشکان بدون مرز. میبش کیاعث شد به هم نزدمژده ب ییبعدش تنها

زن روس بوده بعد از مرگش،  کیمادر مژده که . کنهیشه و فوت م یم دیفوئیتبت مبتال به تب ت ياز روستاها

ا با وجود ام. يتنها بود پر یلیخ یلیاون خ. هیروس رهیده و خودش م یپدربزرگش م لیساله رو تحو 3مژده 

 .اون خوب بود و من بد شییتنها

 :چشمان پر آبش را به او دوخت مژگان

ما ادامه داشت  تیمیصم. از اون ياون به عشق پدرش و من به دنباله رو.  میخوند یمن و مژده با هم پزشک -

رفت  ادمیکه  ياونقدر. من ازش دور شدم دمیشا. بعد از اون کم کم مژده ازم فاصله گرفت. تا من ازدواج کردم

بعد از طالق ! ساده فراموشش کردم... منو  میخورد يما با هم قسم خواهر. نام دارم نیبه ا يدوست و خواهر

به دو قطب  میشد لیما کم کم تبد. داستان تا مرگش ادامه داشت نیو ا مینشد کیبه هم نزد گهیمن، ما د

آدم  کیمن . ما متفاوت شده بود يآل ها دهیو ا اتیاما اخالق. نه میداشته باش یبا هم مشکل نکهینه ا. مخالف

. و با پشتکار بود يکرد و بر عکس اون جد یغصه هاش رو فراموش م شتخوش شدم که با خنده دا یالک

رضا که دوست  يکم کم پا. طالق گرفتم و گروه راه افتاد، اونم به واسطه بابام، پاش به گروه باز شد یوقت

 !و رضا مجنون یلیاون شد ل عمو بود وسط اومد و یمیصم

 :دیکش يدستانش گرفت و آه بلند انیسرش را در م مژگان

که قصه  ياونقدر. اما اون بازم جلو بود. داشت یمن دوام کم يانگار عشق خواهر. وقت نشناختمش چیمن ه-

من به ...من...بد یلیخ... میمن آدم بد يپر! ...رو به نامزدش گفته بوده مونیرنگ شده قسم خواهر یب

 يزیچ يو مادر يکه نه از مهر پدر يبه دختر مرده ا. شهیم میحسود...هنوزم. شدیم میاون حسود یخوشبخت

ام  هیکه تنب...و خدا چقدر بزرگه شدیم میمن به عشق پاکشون حسود...شهیم میو نه از نامزدش، حسود دیفهم

 !یلیخ...يبدم پر یلیمن خ..رو برام فرستاد نینکرد و شاه
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مژگان دلش را  يبغض صدا. را گفت و هق هق کنان، به سرعت از جا برخواست و از او دور شد نیا مژگان

حس . توانست به دنبال او برود یخواست و نه م ینه م. ستیناراحت و متعجب به رفتن مژگان نگر. لرزانده بود

نکرده  يبود و مثل بهناز نامرد ههرچند مژگان از درون سوخت دادینبوده، آزارش م یآنکه مژگان هم دوست خوب

هر دو مشغول آماده کردن  يو مظفر يحاال صابر. شد رهیکه کرده بود باز به روبرو خ یاز کنکاش مانیپش. بود

 يبرا. مشغول گفتگو بودند یآن طرف تر، مهرداد و عل یو چک کردن طنابها و بستها بودند کم زاتشانیتجه

رفتن خواهرش اشاره  ریمهرداد پر سوال نگاهش کرد و به مس. کرد  دایپ ینگاهش با مهرداد تالق يلحظه ا

مژده و مژگان را  يبه او قصه خواهر يدانست چرا صابر ینم. مهرداد واضح بود و دلش را لرزاند ینگران. کرد

 :بست یلحظات يرا برا شیو چشمها دیکش یقیگفته است؟ نفس عم

 .خانم يمژگان چش شد پر-

 :بود چه موقع مهرداد خودش را به آنجا رسانده است دهینفهم. و چشم گشود دیمهرداد ترس يصدا از

 .ببخشد ترسوندمتون-

 .کنمینه خواهش م-

قبلش  دمیکه خودم د دیدون ینم دینگ ه؟یزده موضوع چ بشونیو مژگان غ نیاست که شاه قهیاالن ده دق-

 زدیداشت با شما حرف م

 .به هم و رفت ختیبعد ر...دوستش ... از مژده گفت..از-

 مژده؟ اون از مژده حرف زد؟-

 .بله-

 :دیکش یقینفس عم مهرداد

اما . شهیمطمئنم حاال حاالها آروم نم. بودند یمیصم یلیاونا خ. پس باالخره بعد چند سال سکوتش شکست-

جواب داد و مجبور شد با رضا  نیکه به شاه يوزر! همه سال نیاونم بعد از ا نجایفهمم چرا حاال؟ چرا ا ینم

. با مرگ مژده روبرو شد یالعمل سعک چیمژگان بدون ه. روبرو بشه انتظار داشتم سکوتش رو بشکنه نه حاال

و  نیکه شاه دیدونیم..نیبه حضور شاه میهمه ربطش داد. زودم سر پا شد یلیخ. میدیاونقدر که همه ترس

که من ازش  یلنگه و حال خراب یاز کار م ییاما من مطمئن بودم جا. آشنا شدند مراسم مژده با هم يمژگان تو

 .کنهیمطمئنم م دمیامروز د

 : دیکش شیدر موها یکالفه دست مهردا
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 گفت؟ یچ دیبه من بگ شهیم-

 .بزنه یبهتره خودش حرف...یول دیبشنو دیخوا یم یدونم چ یخب نم-

 :شد رهیخ شیپرتاب کرد و به روبرو شیرا با پا یخرده سنگ مهرداد

کرد که چرا با  یمدت منو مؤاخذه م نیهمه ا. دونست مژگان در مورد مژده ساکت مونده یم. کار رضاست-

 .هیپسر عجب آدم نیکه ا رمیمن متح. رونیب ادیتا از سکوتش ب زنمیمژگان حرف نم

 د؟یزنیحرف م یاز چ-

شد که موشکافانه  يو متوجه صابر دینگاهش به آن سمت چرخ. رداشاره ک یکرد و به سمت یخنده آرام مهرداد

 :کردینگاهشان م

 يتو دونهیبه خواهر من و دوست نامزد مرحومش هم هست و م یکه حواسش حت زنمیحرف م يازمرد! یاز ک-

 .حاال هم شش دنگ حواسش به ماست. کرده ریگ یگلوش چه بغض

 :انداخت نییگرفت و پا يرا با خجالت از صابر نگاهش

نگران  نجاستیکه نگران ا نقدریو ا دهیرفتن مژگان رو هم د یباور کن حت. هیچ هیبدونه قض خوادیمطمئنم م-

 .خانم يپر هیمرد واقع کیاون . ستیبرد و باختش ن

 :آمد نییمهرداد پا يصدا تن

 .نجایا ادیبرم تا مسابقه رو ول نکرده ب گهیمن د-

 !؟یپس مژگان چ-

 .میداشت شیوقت پ یلیحال رو خ نیما همه انتظار ا. کنارشه نیشاه. ستمینگران اون ن-

باز به سمت  طنتیو سرش را به سمت او چرخاند و با ش دیپر نییپا يرا گفت و از صخره کنار نیا مهرداد

 :اشاره کرد يصابر

 .دعا کن یحساب تیهم گروه يبرا-

. رساند يو صابر ياز خواهرش راحت شده بود به سرعت دور شد و خودش را به مظفر الشیکه انگار خ مهرداد

را محکم به  شیپا ریسنگ ز يصابر. و مهرداد فقط سرش را تکان داد و به او اشاره کرد دیپرس يزیچ يصابر

 10رتفاع بود که آنها تا ا قرار. نگذشت که مسابقه شروع شد يزیچ. جلو پرتاب کرد و کمربندش را محکم کرد

از آن باال  خهایم دنیبا کوب دیدست کم داشت و با يبود و جا بیصخره صاف و پر ش. صخره باال بروند يمتر

 .یباش يبود حرفه ا ازیصعود ن يبرا. رفتند  یم
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 نیاول يصابر. مسابقه شروع شد یگفت و با سوت عل یبسم اله يمظفر. گروه رساند  کیکم خودش را نزد کم

که در  ییآن دو يهرچند برا. بود يریباال رفتن کار سخت و نفس گ وارهیاز آن د. گذاشت  ارهوید يقدم را رو

دلش را  يزیچ. نبود يزیچ کوچک وارهید نیبرزگ بود، ا يصخره ا يها وارهیکارنامه شان فتح قله ها و د

 .زدیچنگ م

از شدت . شدیضربان قلبش کند م شدیجابه جا م خیم ياز رو يمظفر يپا ای خوردیم زیل يبار که دست صابر هر

هر چند هر دو . برسند نیکه هر دو سالم به زم کردیفقط خدا خدا م. دیلرز یم شیداغ شده بود و دستها جانیه

مهارت دستان  یحت. دیجوش یفراهم بود باز هم دلش م شانیبرا یکمک رسان زاتیبودند و تجه يحرفه ا

 .کرد یقدرتمند دو مرد هم آرامش نم

حس . دیلرز یدلش در تب و تاب بود و تمام بدنش م نباریبارها و بارها شاهد صعود دوستانش بود اما ا نکهیا با

شانه اش  يرو یدست. ردینگاهش را از آن دو بگ يتوانست لحظه ا ینم. در صورتش نمانده است یخون کردیم

 .زدیلبخند م شیروبود که مهربانانه به  دهیسپ. دیبه سمت صاحب دست چرخ دهیترس. نشست

 .شهینم شونیزیچ ندیهر دو هم حرفه ا ستیبار اولشون که ن!  ينترس خودت که تا حاال اون باال بود-

 .وحشتناك تره نییانگار صعود از پا-

 .میاحمق يادیز کنهیفکر م میریاز صخره باال م میکه دار نهیب یما رو م یکه هر ک نهیهم يبرا. آره-

کم . داده بودند یکوه نوردان آماتور به آنها لقب بزکوه يچند بار یبود حت دهیحق با سپ. دو به خنده افتادند هر

 .برگشت يبه حالت عاد دنشیکم نفس کش

 .جون دهیممنون سپ-

 یداشتم قالب ته ره،یداره باال م دمیرو د يمنم بار اول که مهد. يدار یچه حس دمیفهم دهیرنگت پر دمید-

 .کردمیم

 :دیرا گفت و با لبخند به سمتش چرخ نیا دهیسپ

 !یعادت کرده باش دنشیبه د دیبا گهید کردمیفکر م. دمیحالت د نیا يراستش تعجب کردم تو رو تو-

 :زمرمه کرد آرام

 !دمیبار ترس نیدونم چرا ا ینم..عادت کرده بودم-

 .را فشرد شیآرام بازو دهیسپ
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انگار . رو باال بره وارهیماهر د نطوریا یبودم کس دهیمدتها بود ند. مهارتشون لذت ببر دنیفکر بد از د يبه جا-

 !ارهیرضا کم ن یجوون يرویتا از ن زهیریم ینگاه کن چه عرق ارهیخواد کم ب یهم نم يمظفر

 : دیچیدر گوشش پ دهیسپ زیخنده ر يصدا

 ينگا نگا چطور دست تو. يدار يزیت یعجب هم گروه. کردم رضا هنوزم آماده باشه یفکر نم شیییخدا-

 .باال دیشکاف گذاشت و خودش رو کش

 :کرد قیبچه ها رضا را تشو ادیبا فر هیزد و هم صدا با بق یناگهان دست محکم دهیسپ

 قهرمان نیآفر....زنده باد رضا...پسر کالیبار-

 ،یشیرها کرد و عرقش را نما لیاز دستانش را از حا یکی یچرخاند با لودگ نییسرش را به پا يلحظه ا يصابر

. شود دهیکش نییبه پا یبخورد و چند سانت زیل يحرکت باعث شد لحظه ا نیهم. پاك کرد شیشانیپ ياز رو

 .حبس شد نهینفسها در س

باالخره موفق شد دستش را به  يبعد صابر يلحظه ا. "احمق يپسره  "دیشیاند. دیکوب یبه شدت م قلبش

سوت و  يصدا. به ارتفاع مورد نظرشان برسد يرب باال بکشد و زودتر از مظفرض کیو خودش را  ردیبگ رهیگ

توانست  یخواست م یم لشد. دیکوب یم عیلحظات قبل سر جانیکف همه جا را پر کرد اما، قلب او هنوز از ه

 .سر او را بکند يمانده رو یباق يتک تک موها

در . گشتیباز م نییبود که زودتر به پا یمسابقه تمام نشده بود و برنده کس. نشست نیزم يحال رو یو ب سست

بعد درست  يلحظه ا. کردیطلب م شتریباال رفتن بود و چه بسا دقت ب يبه دشوار زیآمدن ن نییپا يصخره نورد

ور زد و شروع او را د يحرکت حرفه ا کیو در  دیبه او رس ياستارت بازگشت را زد مظفر يکه صابر یدر زمان

 :دیچیمژگان در گوشش پ يصدا. آمدن کرد نییبه پا

 .زنده باد عمو-

 شیهمچنان عمو الیخ یاو ب یول دینگاهها به سمتش چرخ. دورگه و خس دار شده بود هیاز شدت گر شیصدا

 :ابدیمهلت سوال ب یگذاشت تا کس یکرد و نم یم قیرا تشو

 !عمو يسرور...ینشون بده که هنوزم قهرمان گروه. عمو نیآفر-

 .میزن و بچه آبرو دار شیزود باش ما پ...روشونو کم کن ییدا-

و طرفداران  يطرفداران صابر. و مژگان گروه علنا دو دسته شد نیحاال با آمدن شاه. خنده جمع بلند شد يصدا

مژگان و همسرش حال و  يکل کل کردنها ها و یجو از حالت خشک لحظات قبل خارج شد و شوخ. يمظفر
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 يناگهان صابر. بودند يمتر 2ساعت بعد هر دو صخره نورد، در ارتفاع  مین. همه را عوض کرده بود يهوا

همه مبهوت  يلحظه ا. پرش خود را به سطح رساند کیبرداشت و با  زیخ نیطنابش را رها کرد و به سمت زم

هم به او  يبعد مظفر يلحظه ا. شکست یکه سکوت کوهها را م بود قشانیو تشو غیج يبودند و بعد صدا

 :وستیپ

 .رمیپذ یاما باختم رو م...يکرد یهر چند آخرش جر زن-

 :دیباال انداخت و بلند خند يشانه ا يصابر

 .رفت يشد ریقبول کن پ. بشه یآخرش که کار من جر زن يبرا مینداشت يقرار-

 !يزبل شد يادینه جناب تو ز-

 :کرد يهواله مظفر یبا خنده چشمک يصابر

 .گذشت شدیشام مفصلم نم کی ریالبته ناگفته نماند از خ-

کوله اش . کم کم همه آماده بازگشت شدند. شد يو خنده سپر یساعات بعد با شوخ. خنده جمع بلند شد يصدا

 :بر گوشش نشست يسر حال و پر خنده صابر يصدا. شد یو مژگان راه نیرا به دست گرفت و به دنبال شاه

 ما؟ یاحواالت هم گروه-

دنبالش است  يشده، متوجه بود که نگاه صابر يدر تمام ساعات سپر. دوخت يخجالت زده اش را به صابر نگاه

به او گفته  هیاول یکه در همان شلوغ يساده ا کیو در واقع بجز تبر ختیگر یم ینا معلوم لیاما، از او به دال

 .نشده بود با او هم کالم گریبود د

 .گمیم کیبازم تبر. ممنونم-

 .اصال به خاطر شما و دوقلوها مسابقه رو بردم. دیخوشحال بش شتریواال من انتظار داشتم ب-

 .او را به خنده انداخت يکالم صابر طنز

 .زنندیاند و فقط لبخند نم يحداقل اون دو تا بمب انرژ. دیکاش دوقلوها رو آوره بود-

 هم سکوت کرد باز

 زبونتن بند اومده؟ یاز شدت خوشحال نمیبب-

 :هواله او کرد یچپ نگاه

 .رینخ-

 :دیچیدر گوشش پ يصابر زیخنده ر يصدا
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 .گفتم از شدت ذوق دختر مردم ناقص شد! خب خدا رو شکر-

کرد و همانطور که از او  زیرا ر شیچشمها یکم. خنده اش را خورد يچشم غره اش کارساز شد و صابر نباریا

 :آرام گفت گرفتیفاصله م

 .دیبودن بدقلق هم هست بیعالوه بر عج-

 يصابر طنتیاز ش. نشان دهد خودش را به مهرداد رساند یرا گفت و قبل از آنکه او عکس العمل نیا يصابر

 .و ناخوانده بود بیاو عج يبرا زین يصابر. صورتش را پوشاند یلبخند پهن

 ------- 

 .در ظاهر شد يجلو گانهی. دیرد و به سرعت به سمت اتاق دوو چادرش را همان جا کنار در رها ک فیک

 !چه خبره آروم-

 ...بابام ... بابام-

دستانش باال آمد و نرم در . ستیبهت زده به او نگر گانهی. را گرفت و نتوانست ادامه دهد شیراه گلو يبد بغض

 :دیآغوشش کش

 .يآروم باش پر. حال بابات خوبه-

 ام؟یزود ب....دیگفت.. چرا.. پس..پس-

 .انداخت یحرفش فاصله م نیهق ب هق

باش  يقو ؟یکنیکار رو م نیشده؟ چرا با خودت ا يبابات طور ایمگه هر وقت گفتم زود ب. آروم دختر جون-

 .دختر

کنار پنجره نشسته  یصندل يکه رو دیانداخت و پدرش را د گانهیبه پشت سر  ینگاه. خارج شد گانهیآغوش  از

. ریسراز شیها دهیآسانتر شد و اشک از د شیبرا دنیراحت شد، نفس کش الشیخ. نگردیآنها م به یو با نگران

 :آرام و نجواگونه گفت

 .رمیم یبابام نباشه من م-

 :او را دوستانه فشرد يدرهم بازو يبا چهره ا گانهی

برو داخل، . مردم یم دیبا شایوقت پ یلیمن خ...رهیآدم بم یاما اگه قرار بود با نبودن کس... ارهیخدا اون روز رو ن-

 .پدرت منتظرته

 :تکان داد و از او عبور کرد يسر يپر
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 .سالم بابا جون-

 شده؟ یچرا باز چشات بارون زمیسالم عز-

 .دلم گرفت کهوی! یچیه-

 :به او انداخت یهیزد و نگاه عاقل اندر سف یلبخند تلخ حسام

 .بابا، کارت دارم نجایا ایب-

 :د و نشستپدرش زانو ز يپا کنار

 !جونم بابا جون؟-

شده بود و او،  شیسال زندگ نیو چهارم ستیکه وارد ب يدختر. ستیبا دقت در چهره دخترش نگر حسام

دور  یبودند ول کینزد. و چند سال گذشته را کنارش بود شیپدرش، از تمام آن سالها، فقط چند سال اول زندگ

 :داد رونیحسام نفسش را پر صدا ب. از هم

 .اریطاقچه اون صندوقچه رو ب ياز رو-

 دهیبود و تا به حال آن را ند یمیصندوقچه کوچک و قد. بلند شد و صندوقچه را در دستان پدرش قرار داد يپر

 .بد

 ه؟یچ نیا-

 .صبر کن-

داخل . زد رونیب یخاص ياز داخل صندوقچه بو. خارج کرد و آن را با فشار باز کرد بشیاز ج یبیعج دیکل حسام

 .بود گرید زیآن چند برگ کاغذ و چند خرده ر

که  نمیب یاما چند شبه خواب مادرت رو م. خواست یچون خود مادرت نم ینیوقت بب چیرو ه نهایقرار نبود ا-

 .خواد بهت نشونش بدم یم گهیانگار د. کنهیو به تو نگاه م ذارهیبغلم م يهمش صندوقچه رو تو

 :بود یمیقد يبنچاق نامه ا کی. دیکش رونیب يپدرش برگه ا. ستیتعجب به پدرش نگر با

 .قباله مادرته نیا-

 .بود دهیو چرا قبال آنها را ند ندیرا بب یمیقد يآن کاغذها دیدانست چرا آنجاست و چرا با یهنوز نم. را گرفت آن

زمان جنگ به هزار . رسمشون بود که نخلستان داشته باشند. نخلستان خرماست کیقطعه از  کیقباله مادرت -

 !قبل از رفتنش به نام تو کردش. و به نامش کردم دمیخر یاز اهال یکیزحمت نخلستان رو از 

 .داد رونیرا به زحمت ب نفسش
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سند هم  نیاومد ا ادمیازه حاال که در صندوقچه باز شده ت. دادمش اما فراموشم شد یبهت م نایزودتر از ا دیبا-

 .مادر حاللتره ریجان از ش يمال توئه پر. هست

 :حسام گرفته شد يصدا. دیو بوس دیاشک سند را بوئ با

 يزیبعدا بهت چ ستیخودش موقع رفتن بهم گفت الزم ن. یوقتشه از مادرت بدون. صدات نکردم نیا ياما برا-

 .بگم

 :زد یلبخند تلخ حسام

 !شده اما انگار نظرش عوض-

شناختن صاحب عکس ها . عکس بود. و به دست او داد دیکش رونیرا ب گریبرد و چند کاغذ د شیدست پ حسام

 .مادرش است هیشب ندیگو یچرا همه م دیفهم یمادرش بود و حاال تازه م. سخت نبود

 ...رو برده...خودش همه ..با دیشما گفت...شما...چرا؟-

که صندوقچه رو باز  روزید نیعکس ها تا هم تیاز ماه. دستم دیصندوقچه بعد از مرگش رس نیا. برده بود-

 .خبر بودم یکردم ب

 د؟یبازش نکرده بود یعنی-

 .دیبر سرش کش یپدرانه دست حسام

عکس ها گذاشتمشون سر  يعکسه بدون دقت تو دمیتا د. میبه هم محرم نبود گهیفقط ما د. دلم زیچرا عز-

 .فقط دادمش به تو دمشونیاالنم ند..عکس مادرته شترشونیو گفت ب دیعکسا رو د گانهی روزید. جاش

مادرش در تمام عکسها حجاب داشت . و کدر شده بود يعکسها قهوه ا.  دیبا اشک صورت مادرش را بوس يپر

به کدام از عکسها  چیه یحضور داشت ول زیدر چند عکس خودش ن. و مهربان بایز يلبخند. زدیو لبخند م

در . را پاك کرد نآ عیاز هول خراب شدنش، سر. کاغذ عکس افتاد يقطره اشکش رو. پدرش اختصاص نداشت

از  يبود و شاد يا افهیکم، دست در دست مرد جوان و خوش ق یاز عکسها، مادرش،در سن و سال یکی

 :عکس را به سمت پدرش گرفت. آنها بود  نیب یشباهت کم. دیبار یم شیچشمها

 بابا؟ هیک نیا-

 :در هم شد شیبه عکس انداخت و اخمها ینگاه مین پدرش

 .شوهرشه-

 .دیکش ینیه
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 .صدات زدم نیهم يبرا-

 ؟یچ.. یعنی-

پسر  شهیجنگ که شروع م...یدب رهیم شییپسر دا. ادیدر م شییمادرت قبل از شروع جنگ به عقد پسر دا-

 ....شهیبمبارون م شونیشب عروس. تا اونو ببره  گردهیبر م شییدا

صورت  يو ماسک را رو دیکنار اتاق دو ژنیبه سمت اکس عیسر. و به سرفه افتاد دیکش یقینفس عم حسام

دلش  یاز طرف. پدرش سم است يدانست استرس برا یم. بهتر شد یپدرش کم ينفس ها. پدرش قرار داد

 .نگران حال پدرش بود گرید یرا بداند و از طرف زیبود تا همه چ تابیب

 .بعد يابر دیبذار-

 :ماسک را برداشت حسام

 .خواب نداشتم..چند شبه  نیا..بگم دیبا...نه-

 .حسام خس دار بود و آزار دهنده يصدا

 ! شهیحالتون بد م-

 !رینگ... مویانرژ...بذار بگم...نه-

 .لرزانش را مشت کرد يدستها حسام

شوکه ...بود دهیاما ترس گاهیپا مشیردب. ها زنده در آورده بودند هیفقط مادرت رو همسا م،یدیکه ما رس یموقع-

. بهش میزن تنها رو بسپر کیکه  مینکرد دایرو پ یکس یدونم چرا ول ینم... تا حرف بزنه دیبود و طول کش

 ..بسپاره یکه اونو دست هر کس دیفرمانده ترس

 :دیهم سرفه امان پدرش را بر باز

 بابا-

 :و دوباره آن را جدا کرد دیدر ماسک کش یقینفس عم حسام

. کردن یزدن و نا آروم غیبردمش ستاد جنگ زده ها شروع کرد به ج یاما وقت. با من فرستادنش اصفهان -

بعد آقاجون رفت و . ارمشیمجبور شدم تعهد بدم و با خودم ب. هم نتونستند آرومش کنند گهید يزنها یحت

 .اش بشه هاز خانواد يامانته تا خبر ما شیدختر پ نیگرو گذاشت که ا قهیشناسنامه و وث

صبر کرد تا دوباره  یرا بست و کم شیحسام با درد چشمها. انداخت یصحبتها وقفه م نیهم سرفه بود که ب باز

 .آرام شود شینفسها
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 .دونند یرو همه م نجاشیتا ا-

 !بجز من-

 یکه چ يدیشن...ما بود و همه هواش رو داشتند که شیسال بود که مادرت پ کی...يرو از دست نداد يزیچ-

 ...میکرد یشد عروس

 .تکان داد يسر دییبه تا يپر

رو  نجاشیاز ا. ینگ گرانیبه د يزیقول بده چ يپر. میبود که خانواده اش رو فراموش کرد نیخب اشتباه ما ا-

 .دونه ینم یجز من و مادرت و خدا کس

 :ترس و دلهره قول داد با

 .دمیقول م. ب باشه-

لعنت به روزگار که با ..دمیارزشش رو فهم رید...من...چهار سال بود که من قبول کرده بودمش..چهار سالت بود-

برادرش . رهیبرادرش اس میدونست یم. نامه نحس از ستاد جنگ زده ها کی...برامون نامه اومد!...من بد کنار اومد

 .دیرو از هم پاش مونیخبر داشت که زندگ کی ،نامه نیداده بود و اسرخ نامه  بیشده بود توسط صل ریکه اس

 !که از گوشه چشم پدرش سر خورد سخت بود یاشک باور

 !شوهر مادرت زنده بود-

 

 :نشست نیزم يبه دوران افتاد و رو سرش

 !يوا-

 .خس خس کنان صورتش را در دست گرفت حسام

اما . میازش بود يسرخ و ما منتظر خبر بیپوشش صل ریتازه بهمون گفته بودند که اردوگاه برادرش رفته ز-

بود  دهیقبل از اسارتش د گم،یخودش پسره رو، شوهر مادرت رو م ت،ییحمود ، دا! مونیزد به زندگ شیخبرش آت

دونست خواهرش زنده  یم سرخ بیصل قیبخصوص که حمود فقط از طر...میصحت خبر نداشت يتو یشک....

 .از ازدواجش نداشت ياست و اصفهانه و خبر

 :کرد شتریرا ر ششیحسام، قلب ر يهم خس خس خسته گلو باز

که  یینگران حرفا..بود..تو  ندهینگران آ) ! 17(خود به خود عقد ما باطل بود....هر چند. مجبور بودم طالقش بدم-

که  يعاقد یحت...ستاد جنگ زده ها یحت...دیکس نفهم چیه...میسرو صدا تمومش کرد یب...ادیب شیممکنه پ
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 ییاون موقع بد با آدما...تو رو بخره يرفت تا آبرو...رفت آبادان دنبال شوهرش...کس چیه...کرد يطالق رو جار

 .کردند یمثل مادرت برخورد م

 .شدیدر دستان حسام فشرده م گرید يکاغذ حاال

رو کرد و من  شیموند و پرستار...رهیحاضر نشد از شوهرش طالق بگ! لچریو يرو يمرد. کرد دایشوهرشو پ-

 کیسال، فقط  کی. دیجنگ شیماریبا ب ییموند و تنها. نهیسرطان س. سرطان گرفت. عاطفه است یفکر کردم ب

با خبر بود اما به  هیاز قض هرششو. زن برادرش بعد از مرگش خبرم کرد. تا پر بکشه و رها بشه دیسال طول کش

 دیشا... دیشا..متعصب بودند یلیخ....ذاشتندیوگرنه زنده ام نم میمن ک دندیاقوامش نفهم. اوردیخودش ن يرو

زن ...دستم دیبعدم صندوقچه رس. شناسنامه اش رو گم و گور کرده بود. دونست و ترکم کرد یرو م نایمادرت ا

 یم...مادرت سوخته بود يدلش برازن بود و ....دونست  یما رو م تانتمام داس. برادرش به دستم رسوندش

 .کنهیدونست که کار حالل مادرت اگر بر مال بشه خون به پا م

 :داد يرا به دست پر کاغذ

 !ستیحالم خوب ن يبرو پر. دیکه با صندوقچه به دستم رس ينامه ا. نامه آخر مادرته نیا-

من ..خواب؟ بابا  کی يواقعا برا د؟یرو گفت نایچرا؟ چرا به من ا...کنمیخواهش م...بابا دیفقط به سوالم جواب بد-

 .ستمیبچه ن

 :جان و خسته بود یب شیصدا. واریرا برگرداند سمت د شیرو حسام

 یم...گفته زویقبل از مرگش همه چ نکهیمثل ا...کرده تیوص..اون مرد دو ماه قبل مرده!! نجایا ادیداره م تییدا-

ذاشتم  ینم..... خواستم بهت بگم ینم. هیچ یونم قصه امانتد ینم. ارهیازش برات ب یامانت کیو  ادیخواد ب

 یکه دست از سرم برنم یخواد بفهم یم... درتانگار ما...اما..خواسته مادرت هم هست کردمیفکر م.... یبفهم

 !داره

 :دیلرز یم هیاز گر شیصدا

 !بابا؟-

 .فقط قولت فراموشت نشه بابا جون...میزنیحرف م...بعدا...بعدا...برو خسته ام..برو دخترم-

بود که متوجه  جیاز اشک کاغذها و عکس ها را بغل زد و از اتاق به سرعت خارج شد آنقدر گ سیخ یصورت با

 !دیند زیرا ن نیو نگ وسفینگاه نگران  یحت. و شربت داخل دستانش نشد گانهیحضور 

 -------- 
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 بیطوفان به شدت آس نیبار عالوه بر خودش، پدرش هم در ا نیا. دیرا در هم کوب شی، زندگ گریبار د طوفان

 مارشیروح ب! پدرش، به اورژانس اعصاب و روان میحال وخ دنیو کار او با د دیرس مارستانیکار پدرش به ب. دید

شدن حال  میوخ لیبه دل. بود افتهیکه تازه او را باز يطاقت از دست دادن پدر. نداشت گرید يطاقت ضربه ا

اتاق را  وارینگاه ثابتش د. بود دهیرمق خواب یب. ایاز دن دهیبر یبود، ول اریهوش. بد شده بود زیپدرش ، حال او ن

 .صداها دور بود و گنگ. نشانه گرفته بود

،  شهیتر و خسته تر از هم دهینگاه از او گرفت و به آقاجانش که اکنون خم یبا افسوس و ناراحت ینیحس دکتر

 :ستیبود، نگر ستادهیشوك زده اش، ا يسر نوه  يباال

دختر که  نیهمه درمان؟ ا نیدوباره ؟ اونم بعد از ا ؟یشوك عصب! من شیپ ومدیم نایزودتر از ا دیبا یحاج-

 !یته جهنم افسردگ رهیدوباره داره م

 يپسرم برام گرون تموم شد که پاك از پر يماریاون قدر ب. هیکیروزا، شب و روزم  نیبخدا ا. دونم دکتر ینم-

 .رفت ادمونیهمه امون . رفت ادمی

 شیاما انگار اونم سرگرم زندگ. حواسش بهش هست وسفیحداقل  کردمیفکر م. یحاج يکرد یاطیاحت یب-

 .کنم يدعا کن بتونم دوباره کار. شده

 :حرفشان فاصله انداخت انیمرد پشت در، م يگرم و جد يصدا

 تو؟ امیتونم ب یم دیببخش-

مرد کت و . صدا باعث شد به سمت مرد برگردد نیبه ا یواکنش عصب دنیانداخت و ند مارشیبه ب ینگاه دکتر

مرتب، برازنده، . داشت  یانسالیرنگ شده و خبر از م يخاکستر شیبر تن داشت و موها یشلوار خوش دوخت

تخت شباهت  يدختر رو يبه چشمها بیا عجچشمه نیداشت و ا يو نافذ زیدرشت و بلند باال بود و نگاه ت

 :مشکل نبود ستیماجرا از زبان پدربزرگش ،حدس زدن آنکه او ک دنیلهجه مرد و با شن دنیبا شن. داشت

 !د؟یخانم ما باش يپر ییدا دیشما با. داخل دییبله بفرما-

 :آورد شیدست پ مرد

 .هستم نیحمود سعد الد-

 :فشرد یانداخت و دست مرد را به گرم يبه دستان مشت شده پدربزرگ پر یینگاه گذرا دکتر

 !يهستم پزشک پر ینیحس. نیخوشبختم جناب سعد الد-

 :گفت يبا لهجه بامزه ا حمود
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 ؟يپر-

 :زد يمرد لبخند تیبه حساس دکتر

 !خانم يپر-

باز  شیحسها. کردیحس م حضور او را با آن عطر تند گریحاال د يپر.  ستادیو کنار تخت ا دیجلو کش حمود

و  يمادرش که عروسک پارچه ا یامانت دنید. گرفت یچشمانش جان م يقبل جلو یساعات عیو وقا گشتیم

فرستاده بود  وا يکه شوهر مادرش برا یلباس عروس دنید..یدور از بچگ يخاطره ا. خودش بود یمیقد

 يحمود طور. خائن خواندن پدرش و نگاه غضب ناك و بد حمود به خودش . سخت حمود با پدرش يدعوا...

حضور او که . او یتنفس دیبر مال شدن راز پدرش و حمله شد! برخورد کرده بود که انگار او نامشروع زاده شده

جمع شد و شروع به در برگرفت و در تخت  را فشیبدن نح يرعشه ا. داد یپدرش بود آزارش م یمسبب ناراحت

 :حمود با خشم به سمت دکتر برگشت. دیبه سرعت حمود را عقب کش ینیدکتر حس. کرد دنیلرز

 .نیجناب سعد الد دهیحضور شما آزارش م-

 !دکتر يزن، محرم منه آقا نیا-

انش آقاج.  دیکش يبلند غیبر جانش افتاد و ج دیشد يلرز. دکتر را عقب راند و دست لرزان او را گرفت حمود

 .بلند شد شیآنها فاصله انداخت و صدا نیب

 تیدختر منو اذ دیو شما دار مشمیکنم بعد از پدرش من ق يادآوریواجبه ! منه يدختر نوه پسر نیبگم ا دیبا-

 !دیکنیم

 .ستینگر یبه او م قیاما هنوز کنجکاو و دق. دیبا اکراه عقب کش حمود

 ه؟یمشکلش چ-

 :بود ینیدکتر حس مخاطب

 .شده  یو افسردگ دیشد یخواهر زاده شما دچار شوك عصب-

 نیو حاال بعد از ا. سخت بود  یخواهرش به قدر کاف یمرد در زندگ کیباور وجود . حمود در هم رفت ياخمها

 .کرد یخواهرزداه هم عادت م کیحضور  قتیبه حق دیهمه سال با

 ---------- 

باز هم . روانپزشک شد ریجان سالم به در برد و او باز درگ يرمایپدرش ار بستر ب. ماه در تب و تاب گذشت کی

 اریبس يمرد وسفیپدرش و  يبار به جا نیا. باز هم جلسات مشاوره و رفت و آمد. رنگارنگ يدارو و قرصها
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به قول . گذاشته بود و آنجا مانده بود نرا در آبادا شیکه تمام زندگ يمرد! اش ییدا. تر همراهش شده بود يجد

 !داده است یاستحقاق یبه خودش مرخص گفتیم!! خودش هم فال بود و هم تماشا

 یروز اول باق دیبجز برخورد تند و شد. ترساند یداشت که او را م تیجد زیدر همه چ يبه قدر دیجد ییدا نیا

خانواده اش راز پدرش را  کینزد يهمه اعضا گرید. ودب ریباور ناپذ یدر آرامش شیاو با خانواده پدر يبرخوردها

اما هنوز . گرفتیبود و با او گرم م رفتهیاو را پذ ییدا زیآقاجانش ن. کردندیم دییدانستند و کار مادرش را تا یم

 .دیایهنوز نتوانسته بود با ازدواج خواهرش کنار ب شییانگار دا. بود نیو پدرش سرد و سنگ ییبرخورد دا

آن دو برقرار بود و هر دو در  نیمتقابل ب یاوصاف احترام نیبا تمام ا یول. ختیگر یاز مواجهه با او م زین پدرش

شده بود در عالم  ریکه به سمتش سراز یاز توجه جیگ يپر!! اش ندهیو آ يپر. بودند دهیبه تفاهم رس زیچ کی

درمان در برود و حاال  ریتوانست از ز ینم ش،یماریتازه وارد به ب ییدا نیاشراف ا لیبه دل. خودش سرگردان بود

 .در خانه داشت ریو سخت گ يدکتر جد کی

را در خانه  یاتاق شییماه دا کی نیدر ا. ستینگر یخزان زده م اطیپنجره اتاقش نشسته بود و به ح کنار

حال خانواده اش  يایجو یتلفن یگاه. شده بود رفتهیاز خانواده پذ يآقاجانش اشغال کرده بود و چون عضو

 چیه یول. به خودش حس کند بتاو را نس قیتوانست محبت عم یم یهمه جا مراقب او بود و او به راحت. شدیم

سکوت کرد تا هر کس . به صدا در آمد يدر اتاقش با ضربه ا. خانواده نداشت دیعضو جد نیا رشیبه پذ یلیتما

چهار  انیدر م شییدا دنیو با د دیبه سمت در چرخ. تعجبش در اتاق، باز شد انیپشت در است برود اما درم

 .نشست شیسرجا خیچوب در، ناخودآگاه س

 !آروم بود یلیخ دتییبفرما يپس درست حدس زدم صدا-

 "يتو از عمد جواب نداد دمیبگه من نفهم خوادیم یعنی " دیشیاو اند و

 !تو دیایاجازه ندادم ب-

 ه؟ییپنجره جادو نیا ؟یچرا تنها نشست. دمیشن دییواقعا؟ اما من بفرما-

 .را برگرداند شیکرد و رو شییبه دا یتفاوت یب نگاه

 لوست کردند؟ یلیخ یدون یم-

 یخونسرد در حال بررس شییکه دا دیبا کمال تعجب د. دیخشم و تعجب دوباره به همان سمت چرخ با

 .است شیکتابها

 .ستمیمن لوس ن-
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! ؟يکردیچکار م يمادرت بود ياگر جا!! لوسه کنهیغش م کیچکو یناراحت کیکه با  یکس! یهست-

 !؟یخودکش

 .در هم رفت شیاخمها

 !دمینکش یمنم کم سخت-

که دل سنگ رو آب  يشد وهیو ب یازدواج ناموفق داشت!! بوده یبزرگ بتیدانشگاه که مص ينذاشتند بر!! بله-

 یحورا باور کن سخت هیکاف!! ختهیرو به هم ر تیخبر اومده و زندگ ینامردت ب ییدا کهویحاال هم !! کنهیم

 .ستین یچیه ایلیخ یزندگ شیتو پ یزندگ

 !ستمیمن حورا ن-

 !در ضمن تلفظ اسمت برام مشکله. یمن و خواهرم هست يبرا-

 :شد رهیپا به پا کرد و به سمت او برگشت و در چشمانش خ یکم حمود

 یکه براش جون م یاونم کس..شیاونم شب عروس. دنامزدش مر یجوون يتو! کن سهیخودت رو با مادرت مقا-

عادت کرده بود  شیازدواج داشت و تازه به زندگ کی. مردند و آواره غربت شد لتیبعد بهش گفتند همه فام. داد

و  يبچه ات رو بذار دیو با حرامهکه شوهرت زنده است و ازدواج دومت  یکه بعد چند سال خبر دادند چه نشست

تک و تنها ! ریبرادر اس کیبا ...خونه سوخته کیبا . مرد معلول مواجه شد کیهرش و با شو شیبرگشت پ!!يبر

 !دیو جنگ ستادیا زیهمه چ يپا. افسرده نشد. غش نکرد. دم نزد. اما تحمل کرد! سخت یضیمر کیبا 

 :دیکش یقینفس عم حمود

از تو و مادرت سخت تره اما خودشون  یلیکه خ دمیرو د ییزنها یزندگ...یلوس يادیتو ز! فکر کن دختر خانم-

 .رو نباختند

 .من حوصله موعظه ندارم-

 .چشمت آوردم شیرو پ قتیفقط حق. کنم یمنم موعظه نم-

 :را ورق زد یکتاب الیخیب حمود

 !یعاشق درس خوندن دمیشن-

 .بودم-

 .بر چهره حمود نشست يلبخند



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *الف*  – یزندگ يبلندا

wWw.98iA.Com ٣٤٩ 

شکرانه  يچند تا از رمانها يجا. تابخونه ات باشهک يمرتب تو یهمه کتاب علم نینداره ا لیوگرنه دل! یهست-

 !!هیکتابخونه ات خال يتو

 .کرد یاخم شییبه دقت نظر دا. کوچکتر است سرایاز  یدانست دو سال یبود که م شییدختر دا شکرانه

 !!به درس نه یعالقه دارم ول يمن به علم آموز-

 :دیچیخنده حمود در اتاق پ يصدا

 !دختر یکنیبه خودت لج م يداره؟ دار یدو تا چه فرق نیا!! نه یجک سال رو گفت-

او را وادار به واکنش  يریماه کناره گ کیبعد از  نکهیمرد مقابلش از ا دیو نفهم ستادیا شییمقابل دا لجوجانه

 .برد یم یکرده است چه لذت

 !جان ییدا رهیمن درس خوندن د يبرا-

 .ادا کرد يو با لحن بد دهیرا کش ییدا

 یدانشگاهها جولون م يهم سن و ساالم داشتند تو کردم،یکه من به قول شما خودم رو لوس م ياون روز-

 .دادند

 :مقابلش دوخت اطیزد، به کنار پنجره رفت و نگاهش را به ح يلبخند حمود

 .زهینه انگار واقعا سحرانگ-

 .کرد کشیو به خودش نزد دیو دستش را کش دیبه سمت او چرخ ناگهان

جبهه ها بودم و خونه  يمن تو. گذروندندیخونه هاشون بودند و خوش م يهم سن و ساالم تو یوقت. نیمنو بب-

تقاضا  رونیاومدم ب یوقت. اما از پا ننشستم. بودم  ریهمسن و ساالم رفتند دانشگاه، من اس یوقت. ام آوار شده بود

 .تم جبههشد و رف یفرهنگبودم که انقالب  یسال چهار پزشک...لیادامه تحص يدادم برا

 یسخت...خوندم یاهانت ها رو تحمل کردم ول!! دانشگاه هم نسالم متخصص بودند يدوباره پا گذاشتم تو یوقت

از من  تتیوضع یگیاگر م. نمیاالن ا...عقب ننشستم یکالسا بودند ول يکه تو ییعقب بودم از بچه ها. دمیکش

 ادیبرات بسوزه و ب یدل کس دیشا ای...یبش آب راکد گوشه خونه ات تا گندآب نیع نیبش ستین یبدتره حرف

 !نجاتت بده و بازم لوست کنه

 !ستمیمن لوس ن-

 !ثابت کن یستیاگر ن..یهست-

 ؟يچطور-
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! حورا خانم یرو باخت هیقاف یاگر درجا بزن..یقبول بش دیبا. شروع کن به درس خوندن یبدون اتکا به کس-

 !از درس بازم موفق بشه ينداره که بعد از شش سال دور نویهرچند هر کس هنر ا

 !موقع شاگرد اول منطقه بودم کیمن . دیمنو از درس خوندن نترسون..ستمیمن لوس ن کنمیبهتون ثابت م-

 :زد و شانه باال انداخت يلبخند حمود

 !ثابت کن-

 :زد یرخمستاصل و کالفه دور خودش چ يپر. را گفت و با آرامش از اتاق خارج شد نیا

 .ستیبرام مهم ن گهید....کنمیثابت م...چمیبدون شما ه....لوسم دیکنیهمتون فکر م! کنمیبهتون ثابت م-

 :را اشک پر کرد شیو چشمها دیرا کش شیموها کالفه

 !کترندیکه ازم کوچ ییبچه ها نیبرم ب يچطور...تونم ینم..آره اصال من لوسم-

بهت ثابت !! ستمین فیمن ضع..نه...نه...یزنم ضع کیمن ! مرد گنده کنهیم سهیخودش رو با من مقا-

 فردا چند شنبه است؟....تونه کمکم کنه نه؟؟خودش گفت یاستاد گفت م...کنمیم

 یم دهیو سپ يمهد. ردیتوانست از دوستانش کمک بگ یم. شد يفردا جمعه بود، قلبش پر از شاد نکهیفکر ا از

 يو برا دیدور خودش چرخ. ردیتوانست از آنها کمک بگ یدر درسها هم م. کنند دایپ شیتوانستند کتابها را برا

قبل که دوستانش را از اتاقش  فتهذهنش رفت به دو ه. ستادیا شیناگهان سر جا. زد یخودش از ذوق بشکن

افتاد و  ينگران صابر يچشمها ادینا خودآگاه به  "کردند؟یآنها باز هم قبولش م ایآ".دیکرده بود لب گز رونیب

 :سرش را تکان داد. و رو شد ریدلش ز

 !کنند یحتما درکم م...حتما..شناسند یاونا منو م-

 شیبه سمت گوش. شد نیدانند غمگ ینم يزیچ تشیاز وضع گرانیبجز مژگان، د نکهیبا فکر کردن به ا اما

 زیهمه چ ییدا يو جلو زدیدرس خواندن را م دیبهتر بود ق "تماس را جا به جا کرد ستیو با اکراه ل دیچرخ

 "کرد؟ یکمک مژگان حساب باز م يدوباره رو ایآورد  یدانش کم م

توانست با  ینم. اشک در چشمش حلقه زد. دیخورد شدنش را شن يپرتاب کرد و صدا يرا گوشه ا یگوش

 "آره من لوسم..شده روزیبه جهنم فکر کنه پ "دیایخودش کنار ب

 ------ 

 یب یلیخ"دیشیباخود اند. دوستانش بود شیبار تمام فکرش پ نیاول يبرا. راحت بودروز جمعه سرگردان و نا تمام

 ياز آنطرف نگاهها. داد یبرخورد بد دو هفته قبلش، به آنها حق م يادآوریاما با  "کنندیازم نم يادیمعرفتند که 
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درك . کند رونیرا از خانه ب شییجلو برود و دا خواستیدلش م. داد یعذابش م شییدا زیت يآقاجان و نگاهها

بر  یپدرش مبن يبا توجه به برخورد بد او، در روز اول و حرفها دیفهم ینم. دشوار بود شیحضور او هنوز برا

رز باغچه  يهوا خنک شده بود و گلها. کندیدخالت م شیاو ،چرا آنجا مانده است و چرا در کارها يادیز رتیغ

 :نار بوته گل نشست ک. مثل هر سال دوباره گل داده بودند

 لهیح نیا یدونیاما نم يدوباره بهار شده و غنچه کرد ينه؟ فکرکرد يتو هم زمان و مکان رو گم کرد-

 .یشیخشک م کهویزمستونه و 

 !رمیهم، با لبخند م هایبه استقبال سخت یبگه من حت خوادیگل م نینه ا-

 :دیکش یقیرا بست و نفس عم شیچشمها یعصب

 !د؟یدست از سر من بردار شهیم-

 !!نه-

 اون وقت چرا؟-

 :کنارش زانو زد حمود

 .چون دوست دارم-

 .اما من دوست ندارم-

 .ستیمهم ن-

 .را مشت کرد شیدستها

 شهرتون؟ دیگرد یچرا برنم-

 :دیچیخنده حمود در گوشش پ يصدا. نزده است یدانست حرف خوب یم دیرا گز لبش

 ؟یخجالت زده بش یترس یم ای ؟ياز دستم خسته شد-

 خجالت زده بشم؟ یچ يبرا ؟یچ-

 رونیرو از آب ب متیگل یتون یکه خودت نم یهست يو ثابت بشه تو دختر ادیحرف من درست در ب نکهیاز ا-

 !یبکش

 :دیخشم لرز از

 !!ستین نطوریا چمیه-

 باال انداخت يشانه ا الیخ یب حمود
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تا حاال هم منتظر بودم مهمونم برسه . گردمیبگم من فردا برم دیبا کنهیبه هر حال اگر خوشحالت م! ثابت کن-

 !ادیکه امروز م

 مهمونتون؟-

 .برسه دیبا گهیآره کم کم د-

که اطراف داربست  يالدوله ا نیام چیبه پ. ستینگر شیفرو کرد و به روبرو بشیدستش را در ج. ستادیا حمود

وابسته  انشیبه اطراف زین يبو به داربستش وابسته بود پرگل خوش نیهمان قدر که ا. بود و باال رفته بود دهیچیپ

کرد که  یکس تالش نم چیدانستند ه یم لیخدر سرنوشت بد او د يشده بود و از آنجا که همه خود را به نحو

 .ببرد نیاز ب ایرا کم کند  یوابستگ نیا

را  دنیاما جسارت سوال پرس. نداشت شییاز مهمان دا یحس خوب. فرو رفته بود بیعج یالتهاب انیدر م يپر

 شیدر گلو يبغض بد. کاش در آن لحظه با دوستانش در کوه بود يبار هزارم آرزو کرد که ا يبرا. نداشت

 :شد يسوالش ناخواسته بر لبانش جار. زل زد یو به نقطه نامعلوم ستادیا. نشست

 دش؟یخشب یم......کنه؟ رونیاز خونه اش ب يشما رو با حالت بد یاگه کس-

 :لبانش نقش بست يکم رنگ رو يو لبخند ستینگر ياز گوشه چشم به پر حمود

 !کار رو کرده نیکه باهام ا یو البته آدم. داره طشیبه شرا یبستگ-

 ..یعنی...یعنی-

رو نشون  شیاگر بدونم ذات اصل یبخشمش ول یبوده م یاگه خوب بشناسمش و بدونم کارش در اثر ناراحت-

 !!هرگز!! داده نه

 دوباره سراغمو نگرفتند؟؟..چرا ..چرا-

 نه؟ ؟یزنیدر مورد دوستات حرف م-

 !بله-

بخصوص . هنوز حالت خوب نشده کنندیاونا فکر م دیشا. یقدم بش شیخودت پ دیبا یگاه یدوست يخب تو-

 .یکرده باش میازشون عذرخواه ادینم ادمیکه 

 !سخته....آخه-

 !دوست خوب از اونم سخت تره کیو صد البته به دست آوردن ! ستیهم آسون ن دنیبخش-

 ...خب...میگوش...من-
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 .شد رهیخواهرزاده اش خ يزد و در چشمها یچرخ حمود

 شکست؟ نه؟ شبید تیاگه اشتباه نکرده باشم گوش-

 ایآ". بود يو جد ریگسخت يادیمرد ز نیا ؟؟یقبل چ يگفته بود روزها میمستق ریغ. از صراحت او جاخورد يپر

 "!!زمانه او را سخت کرده بود؟ يها یسخت ایبود  نینچنیا زیمادرش ن

 ؟يشماره هاشونم ندار-

 !رو دارم يمظفر يفقط شماره آقا یعنی..نه-

 خب؟-

 !شهیروم نم-

 !قرار او آشنا و آرامش بخش بود یدل ب يبرا بیباال انداخت و حرکتش عج ییابرو حمود

 خب؟-

 !کردم رونیرو هم ب يمظفر ياون روز آقا یمن حت....يوا....دیگیم یعنی-

 :به تاسف تکان داد يسر حمود

 !خب؟-

 .دیکوب نیرا بر زم شیخب خب گفتنها پا نیپر حرص از ا يپر

 !خب دینگ نقدریا. زنمیاز خونه بهش زنگ م رمیباشه م-

 يپر. را به سمت او گرفت شیکرد و گوش بشیدستش را در ج. بود يجد زیخنده اش ن یحت. دیبلند خند حمود

دلش . مالش رفت یته دلش از خوش. حرف از او دور شد یرا گرفت و حمود ب یبرد و گوش شیمردد دست پ

 دایرا پ يو شماره مظفر دیبه سرعت به اتاقش دو. زنگ بزند يآقاجانش به مظفر نیزبینگاه ر ریخواست ز ینم

 :کاسته شود جانشیدت هتا از ش دیکش یقینفس عم. کرد و گرفت

 الو؟-

 ؟يمظفر يآق قا... س سالم-

 :برگوشش نشست يپر از تعجب مظفر يصدا

 !د؟یاز دوستان کرد يادیخانم  يسالم پر کیعل -

-..... 
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برخورد معقول و خوب . ندیهفته بعد دوستانش را بب تواندیمطمئن بود م گریحاال د. بود يوجودش پر از شاد تمام

بر  یواضح لیخود دل اورد،ین شیبرخورد آن روزش را به رو نکهیا. شدن داشت دهیمژده بخش شیبرا يمظفر

چقدر . محتاج بخشش مژگان بود صبخصو. خواست دوستانش هم او را ببخشند یاز خدا م. او بود یبزرگ منش

 :خوردیدر سرش تاب م يهنوز جمالت آخر مظفر. دانست یتماس خوشحال بود، فقط خدا م نیاز ا

اما خب،  میومدیکوتاه م دیهرچند ما هم نبا. کنندیدرسته دلخور شدند اما همشون درکت م! بامن هیبق ایتو ب-

ما هم بعد از سه هفته دور هم جمع  گهیهفته د. دوباره سراغت میایاومد که نشد ب شیپ لیمسا يسر کی

 .اون روز منتظرتم. میشیم

را  یو به سرعت از اتاقش خارج شد تا گوش دیکش یز خوشحالا یکوتاه غیو ج دیخاموش را بوس یگوش ناخواسته

 دید شیاز آنچه روبرو. خشکش زد شیشده بود سر جا ییرایهوا وارد پذ یهمانطور که ب. برساند شییبه دا

هم  قهیدق کید تمام آن لحظات یشا. افکند و از اتاق خارج شد ریبه سرعت سر به ز. نفسش به شماره افتاد

آزارش  شیهنوز نگاه متعجب جوان روبرو. بود دهیاو، به اندازه تمام عمرش خجالت کش یبود ول دهیطول نکش

به سر  ینگاه. و دهان باز مانده از تعجب آقاجانش هم شده بود شییمتوجه لبخند فرو خورده دا یحت. داد یم

اطرافش  دانهیق یب شیتنش بود و موها يگشاد و بلند یراحت راهنیپ. وضعش کرد و باز از خجالت گر گرفت

 .رها بود

مثل برق از ذهنش  يزیبعد چ "!ا؟یبود خدا یک گهید نیا "تا برخودش مسلط شود دیکش یقیعم نفس

 "اتاق؟ يحاال چطور دوباره برم تو...باشه آبروم رفته ییخدا اگه مهمون دا يوا...نکنه"گذشت

 "!يخدا مرگت بده پر": در سر خورد کنار

 :اش یب یآرام ب يدر اتاقاش بلند شد و به دنبال آن صدا دنیکوب يصدا

 !کمک ایب) بدو(اومده بتو) تییدا(تیی؟ مهمون تا)نشد(تلفنت تموم نشت نیماتل ا یپل-

زودتر باخبرش  یاش متوجه شاهکارش نشده بود و چه بد که کم یب یچه خوب که ب. دیاز سر درد کش یآه

و چادرش را به سر  يعوض کرد و روسر يو شلوار زیرا با بل راهنیاکراه پ با. نبود زیجا گریماندن د. نکرده بود

 ینیس یب ینگرفته بود که ب قرارهنوز در چهارچوب در آشپزخانه . رفت رونیخودش را مرتب کرد و ب. دیکش

 .را در دستانش گذاشت يچا

 !تونم یپام نم نیمن با ا)ببر زود مادر تا سرد نشده. (ببر زوت ماتل تا سلت نشده-
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سر هر سه مرد باال آمد و . گفت و وارد شد یرا گرفت و به سمت اتاق حرکت کرد بسم الله ینیبا اکراه س يپر

را گرفت و  ینیحمود جلو آمد و س. کرد افتیدر ییداد که جواب رسا یلب سالم آرام ریز. افتاد ریسر او از شرم ز

 :مخاطب قرارش داد يجد یبا لحن

زن من  ي کهیبرادر کوچ شونمیا. خواهرزاده من حورا خانمه شونیسلمان جان ا! جون ییدستت درد نکنه دا-

 .همون مهمونم که برات گفتم. سلمان

 .خانم ارتتونیخوشبختم از ز-

 .داشت يخاص و لهجه بارز یتن شییمثل دا شیصدا. گرم و پر صالبت جوان تنش را لرزاند يصدا

 :گاه آقاجانش افتادناچار سرش را باال آورد و نگاهش به ن به

 .دیخوش اومد-

را کجا گذاشته بود که او  رتشیبود، حاال غ یرتیکه آنقدر غ ییدانست دا ینم. را گفت و به سرعت خارج شد نیا

 :هنوز افکارش نابسامان بود که حمود از اتاق خارج شد کرد؟یم یمعرف طیرا در آن شرا

 تو اتاق؟ يایهوا م یب دیمهمون دار یوقت شهیهم-

 .نگاهش کرد یاکش

 .متوجه حضورشون نشدم-

برو کمک . شدند الیخ یآقاجونت و سلمانم ب...بدتره یاگه خودت رو معذب کن! که شده هیبه هر حال کار-

 !مادربزرگت

او و پدر و پدربزرگش، در اتاق جمع شده بودند تا . ساکت بود و همه منتظر به حمود چشم دوخته بودند اتاق

 يخبر دیاز آن برخورد شد. با هم روبرو شدند شییماه پدرش و دا کی بایبعد از تقر. را بشنوند شییدا يحرفها

خانه کنار پدرش نشسته بود و  منیشاز ن يگوشه ا. زدیموج م يهر دو دلخور يهنوز در چشمها ،ینبود ول

شدن که به دور هم جمع  نیاز ا خودیدانست چرا ب ینم. و مطمئن پدرش را در دست داشت يدستان قو

 :پر صالبت حمود سکوت را شکست يصدا. دیترس یبود، م شییدرخواست دا

اشتباهاتش  يبرا دیگفتم که با یمن به شخص. به همه شما بدهکارم یمعذرت خواه کیمن  زیقبل از هر چ-

 .کنم یعذر خواه دیکنه و حاال خودم هم با یعذر خواه

 :در دستان پدرش احساس کرد فیخف يلرز يدر هم گره خورد و پر یحمود عصب يدستها
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خواهر مرحومم خانوده شما رو از من، که تنها  نکهیا. در موردتون کردم يبد يشما فکرا دنیمن تا قبل از د-

باعث دامن زدن به افکار  نیقابل تحمل بود و هم ریکرده بود برام غ یمانده خانواده اش، بودم مخف یباق

ام  وونهید...انتیفکر خ...کرده باشه و فادهشما، از تنها بودن خواهرم سوء است يخانواده  نکهیفکر ا. مسمومم شد

 !کردیم

 :شد رهیو در چشمان پدرش خ دیحمود لرز يصدا

 یو حت دیو بدون سر و صدا جدا شد انهیکه مخف دمیاومدم و فهم یوقت. بهتون بدهکارم یعذر خواه کیمن -

 يرفتار خانواده ات بهم نشون داد اهل دغل کار. یتک یمردانگ يتو دمیبفهمند، فهم يزیخانواده ات چ ینذاشت

 .رو ثابت کرد نیخواهرم هم هم ادگاریتنها  تیترب. دیستیو اون ن نیو نگاه به ناموس ا

 :چشمانش بسته شد يلحظه ا يو برا دیکش یقینفس عم حمود

 شیافزا يدر مورد شما من چهار روز هم، برا. کنمیو بعد فکر م شمیم یکه اول عصبان نهیمن ا يبد نیبزرگتر-

 مییپسر دا تیوص دنیکه از شن يعمر گذشت چها روز کیکه برام اندازه  يچهار روز. خشمم وقت داشتم

. خبر بود یو پدرش ب خودشکه روحم از وجود  نمیرو بب ياصفهان و بچه خواهر امیتا ب دیگذشت و طول کش

 کیحال خراب شما و حورا مطمئن شدم افکارم  دنیبعد از د دیباور کن یول. دیبه من حق بد یکم دوارمیام

از ...تونیاز پنهون کار....اما بازم از شما و خواهرم دلخورم..... کال فکرم غلط بوده دونمیلنگه و حاال م یم شییجا

 !!به سر تنها بازمونده خانواده ام اومده یچ دمیمن نفهم نکهیا

 :در هم فرو رفته بود شیدر تمام مدت ساکت بود و اخمها حسام

به  گردهیحرفها و افکار نامربوطتتون برم يپا کیخواهرتونم حاللتون کنه چون،  دوارمیام. من ازتون گذشتم-

 .خواهر پاك تر از گلتون

را به  شیهارا بست و لب شیچشمها یدر هم فرو شد و از ناراحت شیحمود گران آمد و اخمها يحسام برا حرف

 :هم فشرد

 .میکارتون رو بشنو میما همه منتظر دیکارمون دار دیگفت -

هم . است  کیدانست حق با کدام  ینم. قصد صلح نداشتند شیینه پدرش و نه دا یعنیحرف زدنها  یرسم نیا

از او  يگریچند ساله خواهرش با مرد د یکرده بودند و زندگ یمحق بود که سالها خواهر زاده اش را مخف شییدا

دانست که اگر  یرا خوب م نیاما ا. ودناروا قرار گرفته ب يتهمتها يشده بود و هم پدرش که مورد حمله  یمخف

پدرش، مادرش در معرض اتهام قرار گرفته بود، ورق کامال بر  يبود و به جا شیعمو ش،ییدا يحمود به جا
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 يباز هم صدا! نه پدرش شدیحمود بود که صاحب حق شمرده م نیو از نظر عرف و قانون حاال ا گشتیم

 :افکارش را بر هم زد شییدا

 .به حورا مربوطه شترشونیرو عنوان کنم که ب لیمسا يکسریتا  دیخواهش کردم جمع بش-

 .را خارج کرد یاوراق فشیرا گفت و از داخل ک نیا حمود

که من از اسارت برگشتم، مادرش فوت کرده بود و قانونا  يروز. حوراست يسهم االرث مادر نیطبق قانون ا-

فکر رو  نیسالها هم هم نینبود و در تمام ا يا گهیچون وارث د. بودم يو مادر يمن صاحب تمام امالك پدر

 .حق رو به صاحبش برگردونم دیفرق کرده و من با تیاما حاال وضع. پس امالك در تصاحب من بود کردمیم

 .نداره نایبه ا یاجیاحت يپر: حسام

 :را به حسام دوخت شیو نگاه جد دیکش یقینفس عم حمود

 ایببخشه  ایوقفشون کنه  تونهیاگر نخواستشون م. حق حوراست نیا. دیریبگ میمورد تصم نیدر ا دیتونیشما نم-

 .بمونه دیاموال من نبا يتو یول! بزنه شیآت

که  یفکرش از اموال. ستینگر یمتعجب به دوئل نگاه دو مرد م. در دستان پدرش فشرده شد يپر دستان

را  شیحسام ساکت شد و حمود حرفها. کردیفکر م شییبه نزاع خاموش پدر و دا شتریبحثشان بود دور بود و ب

 :گرفت یپ

م سلمان زحمت کارها رو به بود نجایکه من ا یمدت يتو. افتادم میمدت تازه به فکر اموال پدر نیا يمن تو-

. رسهیبوده، حاال اموال به فرزندش م اتیح دیدر زمان مرگ پدرو مادرم در ق يقانونا چون مادر پر. عهده گرفت

 میبد یچند بار آگه دیبا. بشه کیتفک یانونبه صورت ق نهایتا زم کشهیانحصار وراثت زمان بره و طول م يکارا

 .بشه دییکه از طرف حورا هم تا ازهیتقاضا ن نیبه هر حال ا... بدند کیدرخواست تفک دیو وراث با

 :نهاد يپر يرو شیکاغذ را پ حمود

 .مادرت نباشم ونیمورد مد نیا يجون تا حداقل تو ییامضاش کن دا-

برد و  شیبا اکراه دست پ. پدرش دییتا یعنی ،يبه نظر پر نیکشد و دست او را رها کرد و ا یقینفس عم حسام

 .امضا کرد یآقاجانش کاغذ را بدون حرف دییحرکت سر و تا دنیبا د

 .ییدا شیبود بخون نیدرستش ا-

امضا هم، همه حق رو از خودم هم برداشته باشم ضرر  نیاگر با ا. اموال نداشتم نیا يتو یمن تا حاال حق-

 .کنمینم
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 :ستیو پدرش با افتخار به او نگر دیناراحت لب گز حمود

رو بدون خوندن  يوقت کاغذ چیه کنهیشرط عقل هم حکم م. حورا جان ستین یاموال کم نیبه هر حال ا-

 .یامضا نکن

دلش طاقت . نهاد فشیو اسناد را دوباره در ک دیحمود کنار کش. تکان داد تا قائله ختم شود دییبه تا يسر يپر

 .بودند یبهتر از حاال که همه در آرامش نسب یو چه زمان زدیحرفش را م دینداشت و با

 .جان ییدا دیببخش-

 ییسال تنها انیبود که سال نیا تیحق. بود نیریش اریبس شیخطاب برا نیا. ستینگر يبا تعجب به پر حمود

خطاب  ییباره اش و حسرت عمو و دا کیخانواده شلوغش و تنها ماندن  يادآوری قتیو در حق دادیآزارش م

گذشته  يدر تمام روزها.  ودخطابش کرده ب ییدا ،يبار بود که پر نیاول نیو حاال ا. داد یشدنش، عذابش م

 :بار صدا زدن او در رفته بود ریاز ز يکرده و طور زیپره میاز مخاطب قرار دادن او به صورت مستق يپر

 ییجان دا-

 :انداخت ریخجالت زده سر به ز يپر

 بودند؟ یچ...اون لباس و عروسک...اون-

شده حسام و  زینگاهش به چشمان ر. سوال را نداشت نیانتظار ا. دوخت يپرنگاه مستاصلش را به  حمود

 :دیکش یقینفس عم. هست زیسوال آنها ن نیصورت کنجکاو پدر حسام که افتاد، مطمئن شد ا

 يمادرت رو تو یزندگ قتیگرفت حق میدونم چرا تصم ینم. شوهر مادرت ،یموس تیبه وص گردهیهمش برم-

 يمادرت همون روز. دونست یدونستم و اون م یبرام درد داشت که من نم. که من نبودم به من بگه ییسالها

جنگ  چیبدون ه. بود رفتهیرو پذ تیبرخالف من واقع یرو بهش گفته بود و موس قتیبود حق دهیرو د یکه موس

 ...واقعا عا یموس. رو بدونم هیمن قض اتشیاونم نخواست موقع ح یحت. یو جدل

 :بر چهره اش نشست یبه صورت دردمند حسام که افتاد حرفش را خورد و اخم شنگاه

موقع حنابندونشون بمبارون شده بود و ..خب...خب. رو داشت یشکل نیا یلباس عروس يآرزو شهیمادرت هم-

 يدونست تو ازدواج کرد یهرچند نم. هیلباس برسه به دست دختر راض نیخواست ا یدلش م یموس....حسرتش

 .شیمادرت بپوش ادیت به یعروس يوگرنه برا چ،یکه ه يگفت بدم بهت اگر ازدواج کرده بود...گفت ... نه ای

 .که مبادا حال پدرش دوباره بد شود دیترس. کبود شده است یکه پدرش از ناراحت دیدیاز گوشه چشم م يپر

 بابا؟ یخوب-
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 .خوام یم ژنیس...اك..رونیب رمیم..من-

 يادآوریدانست پدرش با  یم. مطمئن شد که حال پدرش بد شده يحسام به خس خس افتاده بود و پر يصدا

 ینبات راهنیمادرش، به خاطر جنگ پ یبود لباس عروس دهیشن انیبخصوص که از اطراف کشد،یگذشته درد م

زحمت برخواست و  به محسا!! او کجا ییاهدا يبایآن لباس کجا و لباس ز. چیه گریبوده است و د يرنگ بلند

 .است دهیموقع سوال را پرس یخودش را لعنت کرد که ب. بماند شیشده بود، فشرد تا بر جا زیخ میشانه او را که ن

 .بابا.. نیبش-

 یقینفس عم. کالفه و ناراحت بود يپر. برخواست و به کمک پسرش آمد و او را از اتاق خارج کرد آقاجانش

 کی تیور بابا اون ور وص نیا! يبود کرد تیوص نمیحاال من با اون لباس چکار کنم؟ آخه مرد مومن، ا "کشد

که بر دلش  یو حسرت ییآن با لباس اهدا سهیو مقا شیلباس عروس ادآوردنیبا به  "!شناسمش یآدم که نم

اصال مگه قراره  "فکرش را رها کرد و به خودش پوزخند زد "..دفعه بعد بتونم لباسو دیشا ". دیمانده بود آه کش

 یشخص ریکرد تصو یو سع "رهیگ یزن دو بخته جشن م کی يبرا یک یاگه عروسم بش ؟یدوباره عروس بش

 .چشمانش جان گرفته بود، عقب بزند شیرا که پ

 !با سوالت همه ناراحت شدند-

 :ناخواسته در هم شد شیاخمها. او را به خاطر آورد تازه حضور شییدا يصدا با

 ؟؟یاون عروسک چ. حق من بود بدونم-

با اون آروم ...آخر يمادرت روزا...نکهیمثل ا..گفت. همسرم بهم داد ومدمیداشتم م یاون عروسک رو وقت-

 .کردهیو از خودش جداش نم شدهیم

. پس مادرش فراموشش نکرده بود. چشمش حلقه زداشک در . پدر، نفس خودش به تالطم افتاد يبه جا نباریا

 .مادرش بود يها يقرار یدو نفره شان که پر از لک اشک بود، خود گواه ب يهر چند عکسها

 د؟یاومد نیا يك کنم فقط برا..ب باور -

اگه موقع مرگ مادرت ..اگه...پدرت آبرو نذارم يخواست برا یدلم م. نمیمن اومدم اول از همه شما رو بب...نه-

بجز ! هم داره يا گهید لیالبته دل....افتادیاتفاقا نم نیکدوم از ا چیه دیشا...دمید یآزاد شده بودم و پدرت رو م

بعد از مادرت ! که براش مونده بود یتنها کس! همسرش ردخت...تمام اموالش رو به نام تو کرده یلباس، موس نیا

رو به گرفتن  ییازدواجش تنها يبا همه اصرار ما برا. کرد با پرستارش یسالها تنها زندگ نیم اتما يتو

 رانیاز ا ییبود مادرت زنده است و جا دهیکه شن ییدرست مثل همون سالها. داد حیمادرت ترج يبرا ینیگزیجا
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مادرت بودن رو به  ادیکرده بود، بازم به  یدوباره اش تنها زندگ دنید دیو به ام ادشیو به  کنهیم یداره زندگ

 دهیرو که ند ییتو شهیروز آخر پرستارش به من گفت هم....داده بود حیترج گهیشدن خلوتش با زن د کیشر

اموالش رو به  نیهم يابر. شدهیعکسهات که جا مونده بود آروم م دنیبود، مثل بچه خودش دوست داشته و با د

 .نامت کرد

. ناشناخته شد  یمحبتش بر قلبش نشسته بود، غرق در حس دهیکه ند به،یغر يمحبت مرد از! دیکش ریت سرش

 طیاگر آن مرد هم در شرا دیشا. نکند سهیکرد رفتار پدرش و همسر مادرش را بعد از مرگ مادرش، مقا یسع

ت نداده بود، را از دس کشیدر آن بمباران تمام خانواده نزد زیاگر او ن دیشا. کردیفرق م تشیپدرش بود وضع

 !خورد یرقم م يگریطور د شیزندگ

 .شمیدارم پولدار م يانگار. زنندیروزا همش دارند اموال به نامم م نیا-

 :دیخند يگونه پر انیآرام و هز يبه صدا حمود

 .هیپولدار کردنت کاف يبرا ییبه تنها یاموال موس!..يپولدار شد-

 یحرفها دچار تب عصب نیا دنیخواست از شن یدلش نم. تا بر خودش مسلط شود دیکش یقینفس عم. بود داغ

او . باشد فیخواست لوس و ضع یدلش نم. دیایاز پا در ب یشوک نیخواست با کوچکتر یدلش نم گرید. شود

 یقیباز هم نفس عم. بودبود، در خانه همسرش چندماه تاب آورده  دهیکه کش ییها یبود که با تمام سخت یکس

 :کردیذهنش را دور م دیبا. دیشک

 ..بابام..اگه اگه از  د؟یما موند شیچرا پ...چرا-

 !؟یپرس یازم م نویباره امروز ا نیدوم نینه؟ ا یاز موندنم ناراحت یلیانگار تو خ-

 :انداخت ریزده سر به ز خجالت

 !دیو موند دیرو گذاشت تونیخونه و زندگ..شما ..درکش برام سخته..خب ..یعنینه -

خوبه که ..ستین يکار یمخف يبرا يزیچ. خجالت نکش من همون هفته اول علتش رو به آقاجانت گفتم-

 یم...که از مادرت گردنم بود ینیبه خاطر د...من به خاطر خودم موندم ! یبگ یستیرودربا یاحساست رو ب

و پدرت نگرانم کرد  وت تیبعدم وضع...فکر مسموم برگردم کیخواستم همون روز با  ینم..خواستم بشناسمتون

 .نبود ریتاث یهم ب ادشیخب برخورد معقول آقاجانت و لطف ز...
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تونم خوب  یذهنم مشغوله و نم یدونستم تا مدت یم. کار رو کردم نیقبل از اومدنم ا. کارم رو سپردم همکارام-

بود و  میمن اونجا مواظب زندگ يسلمان به جا. هم داره يا گهیعامل مهم د نجایالبته موندن من ا. کار کنم

 !مستقر بشن نجایاگر خدا بخواد ا قراره. دنبال کاراش بودم نجایمن رو سرو سامون داد عوضش من ا يکارها

سرش را باال آورد و به چشمان . قلبش را فشرد يزیدانست چرا چ ینم. دیکش ریموضوع ت نیا دنیاز شن قلبش

 :ستینگر شییشده دا زیر

 ؟یبا ک جا؟نیا نیا ؟یچ چ-

 :دیچیدر گوشش پ شییخنده آرام دا يصدا

فقط  ارهیتا بره و خانواده اش رو ب. بدند لشیخونه اش رو تحو گهیماه د کینترس قراره  ؟يبا اونم مشکل دار-

 !دو هفته مهمون خونه آقاجانت هستند

 "آراسته شد زیگل بود به سبزه ن "دیشیکالفه نفسش را فوت کرد و اند يپر

 شیب یآقاجان و ب ریخ يدعا انیو سلمان بعد از انتقال اموال همسر مادرش به او، در م شییروز بعد دا صبح

 !کردیاو را دگرگون م یداشت و زندگ کینزد یکه بازگشت يسفر. شهرشان شدند یراه

 ------------- 

آن . انش متعجب بوداز برخورد خوب دوست. را در هم فرو کرد شیو دستها دیکش نهیخنک کوه را به س يهوا

همسر  ن،یدر برداشت، نگ زیرا ن ینفر سوم یهمراه نیبه کوه آمده بود و ا وسفیدور، با  يروز، مثل روزها

 فتهیهشت ماه، ش کیبعد از نزد کرده بود و حاال رییتا آسمان تغ نیکه بعد از ازدواجش زم یوسفی. را وسفی

 .بودند دهیفهم یرا همه به خوب نیهمسرش بود و ا

بدهد تا مگر، جسارت آن روزش را  کیبه هر  يا هیهد خواستیگرفته بود، دلش م ییایدوستانش هدا يبرا

و  یاز ناراحت يبدون رد. و خوب بود یمیبرخوردشان چه صم. آنها بزرگوارتر از افکار او بودند ،یفراموش کنند ول

 يرا در جمع گرداند و باز هم جا گاهشن. غنج رفته بود دهیچقدر دلش از محبت خالصانه مژگان و سپ. يدلخور

 :او آزارش داد یخال

 !کجاست ررضایام ؟يمژ-

 :دیو بلند خند دیکوب شیبر بازو یمشت مژگان

 ....نچ نچ نچ! ست؟یفقط اون ن. کوفت-

 !دمیسوال پرس کینکن  تیاذ-
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 !راحت شد التیخ! رفت یم دیبا...سپاهان و ذوب آهن مسابقه بود يمهایت نیب. رفته مسابقه! يخودت خر-

 !کند یو عذر خواه ندیبب زیته دلش دوست داشت او را ن. در هم شد شیناخواسته اخمها يپر

 !ستند؟یهم ن گهیچند نفر د نیبب...نیآفر...خب حاال خوب نگاه کن-

و عارف و همسرانشان به  یعل. حق با مژگان بود. ستیبه مژگان کرد و دوباره به دوستانش نگر یچپ نگاه

سوال  يجا هیبق ینبود ول بیو طوبا عج نینازن یخال يجا. و کوروش نینازن نیهمچن. عالوه طوبا نبودند

 :داشتند

 !بار کوروشم بهشون اضافه شده نیا!! ستندیبازم ن یبزرگ يبرادرا نیا-

 :داد رونینفسش را پر صدا ب مژگان

 !دیم درو ه هیعاشقت بق يخوبه باالخره چشما-

 !!مژگان-

 .گمیدروغ نم. کوفت-

 :شد نیغمگ شیصدا بعد

 !ستین شهیکدومشون مثل هم چیه بتیبار غ نیا-

 :دیلرز دلش

 شده؟ یچ-

 .تا دم مرگ رفت و برگشت....طوبا-

 !بود نه؟ مانشیوقت زا!! بچه اش...بچه  ؟؟یچ-

 !خفه شد. اومد  ایرسوندنش به اتاق عمل، بچه اش مرده به دن ریبعدم د. دیسر بچه نچرخ..آره-

 خودش چطوره؟! خودش!! يوا-

و عارف و شوهرش به همراه  یعل. شده یحاال هم دچار افسردگ..بود هوشیدو روز ب. االن خدا رو شکر بهتره-

 .کنه و بهتر بشه یخودش رو از غم خال دیشا ارت،یبردندش ز بایفرشته وفر

 اتفاق افتاد؟ نیا یک. خبر موندم یمدت واقعا از همه ب نیا...متاسفم یلیخ...تاسفممن واقعا م-

 .تو دنید میکه ما اومد يهمون روز-

 :شد رهیترس به دلش چ نینازن يادآوریبعد ناگهان با . انداخت ریسر به ز شرمزده

 اون خوبه؟ بچه اش؟ ؟یچ يناز...يناز-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *الف*  – یزندگ يبلندا

wWw.98iA.Com ٣٦٣ 

 :دیخند مژگان

 !همه رو از ترس کشت! شبیپر..اومد ایعجله داشت هفت ماهه دن یفسقل..هر دو خوبند..خوبه بابا-

 گذاشتند؟ یاسمش رو آخرش چ ست؟یکوروش ن نمیهم يپپس برا ؟یگیراست م يوا-

من ...که نگو ییغویج غیج کی..اسمشو کامران گذاشتند ...بپرس چه خبرته؟ آره بابا سرشون شلوغه یکی یکی-

 !خوامیوقت بچه نم چیه نهیگفتم اگه بچه ا نیبه شاه

 :لبخند زد يپر

 د؟یپس به فکرش-

 .حــــــــــــــاال-

 .دندیدو خند هر

 .طوبا ناراحت شدم يبرا یلیخ یول. خوبه نیخدا رو شکر که نازن-

 .میهمه ناراحت شد-

 نه؟! وفام یب یلیمن خ-

 .دمتیخانمم که بخش یلیو من خ يهم نامرد یلیخ..آره -

 .بر لبانش نقش بست يلبخند

 !!هوم-

 !!ایباشه اعتراف کرد ادتی-

 !اصال انتظار برخورد خوب ازتون نداشتم. میدیواقعا ازت ممنونم که بخش-

همه گل و مهربون و !! میهست ییبا سطح درك باال يما همه آدما!  زمیهمه مثل توئند؟ نه عز يفکرکرد-

 !!يدر اومدوسط خار  نیتو ا..خوب

 .خودتون هندونه قاچ کن يبرا یحاال ه! خوبه توئم؟-

 .!ياما پر....به به...منم عاشق هندونه-

 !هوم؟-

 .دندیفهم...همه-

 :خشکش زد  يا لحظه

 رو؟ یچ چ-
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دوباره  رایو اخ يمدت تحت درمان بود کیگفت ....،ماجرا رو گفت یعذرخواه يآقاجانت برا یعنی....رو تیزندگ-

 !علتشم گفت. يافسرده شد

 کی چیه یبودند ول زیکه االن همرازش ن یکسان. ستینگر شیها یداد و به هم گروه رونیرا پر صدا ب نفسش

همه آنها در . نبود دهیرنج یچرا نگاه دیفهم یحاال م! درست برخالف انتظارش. در رفتارشان نداشتند يرییتغ

! دندید ینم ياو را وصله ناجور گرید االکرده بود و ح کیبود که آنها را به نزد نیداشتند و هم یمشکالت یزندگ

 :رفت لیتحل شیصدا

 !دند؟یهمه فهم-

 !که اون روز بودند ییهمه اونا. آره-

 يو صابر يو مهد دهی، سپ نیمژگان و شاه ن،ی،مهرداد و همسرانشان، کوروش و نازن يهمه شامل؛ مظفر نیا و

 :دیکش یآه! بود

 .شمیکمتر شرمنده م يطورنیا. وقتش بود بدونند دیشا-

خودش  يعمو هم اصال به رو. دونستند یرو م انیاز جر یو رضا که کم نیشاه یحت. اما همشون شوکه شدند-

 .کردند هیساعت فقط گر کی دهیو سپ نینازن چارهیب... منم....دونسته یکه م اوردین

 :از ترحم آنها به درد آمد دلش

 بدبختم؟ نقدریا یعنی-

 یدونیم...ینبودند که رازتو بهشون بگ یدوست خوب نکهیناراحت شدند و از ا تییاشتباه نکن همه از تنها...نه-

حوصله است و از  یب نقدریچرا ا يپر یبه جوون يکه دختر کردمیتعجب م شهیگفت؟ گفت من هم یچ دهیسپ

 !یوساز بس ل. یباش دهیکش یسخت نقدریکرد ا یباور نم چکسیه. کنهیم يجمع دور

 :بود ثابت ماند یکوه اهانیگ یمشغول بررس شهیکه مثل هم دهیسپ يدر جمع گشت و رو نگاهش

 نه؟ دهیدکترا امتحان م يامسال برا-

 شیاصال انرژ. هیکه داشته هنوزم پر انرژ يادیدخترش و مشکالت ز یضیبا وجود مر. من در تعجبم ازش. آره-

 !ونشهیمد گهیم شهیهم يمهد. ادیهم پا به پاش م يمهد نهیا شیخوب. ادیبه سن و سالش نم

 ریاس ادیمرد عاقل و محجوب، در چنگال اعت نیا ،يمهد يباور آنکه روزگار. نگاه ماتش را به آنها دوخت يپر

شوم، دختر  وید نیا یو صبر، همسرش را نجات داده بود و تنها قربان يبا فداکار دهیسپ. بوده است، سخت بود

خود را  یبودند دوباره بچه دار شوند و زندگ ردهنک یآنها هرگز سع. شده بود يه دچار فلج مادرزادبود ک نشانینازن
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راکدش  یبه خودش و زندگ. تالش کرده بودند شرفتشانیپ يهم برا يوقف دخترشان کرده بودند و بعد پا به پا

 یگروه معرف نیچرا دکترش او را به ا دیفهم یتازه م. رفتیچشمانش کنار م يانگار تازه پرده ها از جلو. دیشیاند

به صرافت  ریبه مراتب بزرگتر از او و صد افسوس که د دیداشتند شا يکه هر کدام درد یوهگر. کرده بود

 :خودش با آنان افتاده بود سهیمقا

 واقعا من لوسم؟ يمژ-

 یکس دیلبته که، از دصد ا. حواسشون بهته یخانواده ات چهارچشم میدیمدت ما فقط د نیا....ینگ یبگ...یه-

 .يایکنند، لوس م یرفتار م ينطوریکه ندونه چرا خانواده ات ا

 :زد يلبخند شییدا يادآوری با

 .هم بهم گفت لوسم مییاما دا-

 !ندیبا فهم و کماالت يدکترا معموال آدما-

 .دندیدو خند هر

 !کنکور بدم خوامیم يمژ-

 ؟یگیم يجد! واقعا؟-

 !هیجد ممیتصم. آره-

 .دیو در آغوشش کش دیکش یغیمقدمه ج یب مژگان

وادارت  خواستیچقدر دلم م یدونینم. يبه خودت بد یتکون کیوقتش بود . ادیز یلیخ. خوشحالم برات یلیخ-

 !؟یرو گرفت میتصم نیشد که ا یحاال چ. يایکنم از الکت در ب

 :کرد فیرا تعر شییدا هیقض

 !جان ییدا نیداره ا ولیا..میبکن يبرات کار میو ما نتونست ییچهار ساله با ما. دستش درد نکنه-

 .کتابا عوض شده. عقبم یلیاما من خ-

 !!شنیبشنون چقدر خوشحال م ایبعض یدونیتازه نم! اش با من هیبگو، بق یعل ایغصه نخور تو -

 !!دندیاخم به مژگان نگاه کرد و بعد هر دو با صدا خند با

 !من هستم تا تهش!!! باشه بابا -

 ؟یبخون یچ يبرا يخوایحاال م!!! اهللا کیبار-

 !یپزشک-
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 !يپر یچه باال م. اُهک-

به شما و به خودم ثابت  خوامیاصال م...موقع شاگرد اول منطقه بودم کیمن ! مژگان خانم ریمنو دست کم نگ-

 .تونمیکنم م

 !درستشه نیا نیآفر-

کردند و تا  یهمه ابراز خوشحال. شداز واکنش دوستانش شگفت زده . جمع رفت شیو پ دیدستش را کش مژگان

 ستیدر ز دهیشد که سپ نیقرار بر ا! ساعات درس خواندنش هم مشخص شد یمعلمها و حت دیایآمد به خودش ب

هم ،که  يمظفر. کیزیو خود مژگان در ف یاضیمهرداد در ر.  یمیدر ش يمهد. به او کمک کند نیو زم یشناس

 :دیگنج یدر پوستش نم یاز خوشحال. کند يزیبرنامه ر شیقبول کرد برا داد،یکار مشاوره انجام م

 .دونم چطور ازتون تشکر کنم ینم-

 :ستیبه او نگر يجد یلیخ يمظفر

 .یخوب درس بخون تا قبول بش-

کار  کیساعات فراغتت  يتو ستیبه نظرم بد ن. یاما اونقدرم بهش دل نبند که اگه نشد سرخورده بش: دهیسپ

 .يشگریآرا ای یاطیمثال خ. یهم بکن گهید

 هم خوبه ها یعکاس: مژگان

 :در دماغش انداخت ینینگاه غضب آلودش را به مژگان دوخت و چ يخنده جمع بلند شد و پر يصدا

درس  يفکر کنم تمرکزم رو ست؟ین ادیسال ز کی يهمه کار برا نیا نمیبب! ادیکارا خوشم م نیچقدرم من از ا-

 .باشه بهتره

تابستان به  ندهیکرد و او به همه قول داد که چه قبول شود و چه قبول نشود، از سال آ دییحرفش را تا يمظفر

خودش هم باور . نشستن دست بردارد کجایاز  یو به قول دیایبه کارش ب ندهیبرود که در آ یدنبال آموزش فن

بود که  یش هم مدتخود. حرکت بود يبرا یمحرک يرویانگار فقط دنبال ن. کرده باشد رییتغ نقدریکه ا کردینم

 .خسته شده است یو وقت کش يکاریدانست از ب یم

همه  يبرا هیروح رییتغ نیشده بود و ا شتریصعود هم ب يبرا شیانرژ یحت. شد يو خنده سپر یروز با شوخ آن

 داریبزند و با مژگان قرار گذاشتند تا با هم به د يگرفت، به دوستانش سر میآخر روز تصم. بود نیریدوستانش ش

 :مکانش افتاد رییتغ ادی هرا که گذاشتند در لحظه آخر ب شانیقرارها. و طوبا بروند نینازن

 !ستمیخونه آقاجون ن گهیمژگان ، من د یراست-
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 چرا؟-

 شیدوست داره پ گهیعالوه بر اون، بابا م. هستند یمعلومه چند وقت نطورکهیآقاجون از آبادان مهمون داره و ا-

خب، هر دوشون انگار دوست دارند تنها  یاند ول ضیهر چند هر دو مر. هیهم راض آقاجون. کنم یاونا زندگ

 .باشن

 .نطوریکه ا-

 ده؟یداره رخ م میزندگ يتو رییچقدر تغ کهوی ینیب یم. آره-

 .رهیان شاهللا که همشون خ-

 يبود دوستها شییحق با دا. ارزش داشت ییایدن شیبرا یدوست نیا. دیمژگان را در آغوش کش مانهیصم يپر

که به دنبالش  وسفیو  نیاز دوستانش جدا شد و به همراه نگ یبا شوخ. آمدند یبه دست نم یخوب به راحت

 .خانه شد یآمده بودند راه

 ------- 

در  وسف،یاتاق سابق  ،يبا انتقالش به خانه پدر. شد رییهمانطور که انتظارش داشت، دست خوش تغ يپر یزندگ

همه بجز عمه اش که همچنان . مجددش استقبال کردند لیتحص میمه خانواده از تصمه. قرار گرفت ارشیاخت

 .دیترس یممردم  يو هنوز از حرفها کنندیدوباره ازدواج نم يگله مند بود که چرا پر

 شیبه خانه پدر شیدرس يبا کتابها و برنامه  يو مظفر يتعجبش هفته بعد از مالقات دوستانش صابر انیم در

و  گانهی نیب زینگاه ر ریکه ز یمالقات. مالقات کردند گریکدیبا  ،يبار پدرش و صابر نیاول يپا گذاشتند و برا

 .نبود ندیپدرش خوشا يبرا يانگار برخالف آقاجانش، حضور صابر. درهم پدرش انجام شد ياخمها

 یآمده، به اتاق شیاو و درك جو پحفظ حرمت خانواده  يقرار داده بود و برا ارشیرا در اخت لیتمام وسا يصابر

بود که  ياشعار کردیکه توجه اش را جلب م يزیچ. برسند شانیبه کارها یو او به راحت يرفته بود تا مظفر گرید

عاشقانه !! کینه تحر دادیم قیتشو يکه همه بو ياشعار. خوش اول همه کتابها نوشته شده بود اریبس یبا خط

. بود دیبود، از نظرش بع افتهی يکه از صابر یکه با توجه به شناخت يکار. کردیو رو م ریدلش را ز ینبود ول

تکان داده  يفقط سر ،یبود و بدون زدن حرف ستهیشعر با لبخند به او نگر تیب نیاول دنیبا د يهمان روز مظفر

 !بود و باعث شده بود از شرم سرخ شود

و  يمظفر ياما با مشاوره ها. دلسرد دیمطالب جد دنیبا د یو گاه شدیکاغذ و قلم حالش بد م دنیبا د لیاوا

دوباره به سراغ  ،يمشوق صابر يدوستانش، و صد البته با نگاهها قیو تشو ینیدکتر حس يها ییراهنما
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آنکه  يادآوریبخصوص با . ودب افتهیدرس خواندن را باز هیکم کم با گذشت دو ماه روح. گشتیبر م شیدرسها

 .شد یاش مضاعف م زهیاز عمرش را از دست بدهد انگ يادیز يبود که روزهاعشق درس خواندن باعث شده 

با ورود . رخ داد يو مظفر يصابر داریروز د يبا ورود سلمان و خانواده اش درست فردا ش،یزندگ گرید رییتغ

. بود دهیکش یکنار سلمان نفس راحت يبایزن ز دنیبا د. گرفت  يگرید يرنگ و بو شیخانواده سلمان زندگ

 يایشرم و ح. بود ریکم نظ یول ر،یظن ینه ب ییبایبود که در ز ییدرویچشم و سف اهیزن س ال،یهمسر سلمان، سه

پر سر و صدا و شلوغ بود و  اریزنانه بس يدر خلوتها ،یخانوادگ يداشت و برخالف حضورش در جمع ها ینیدلنش

که قرار بود  شدیم يصاحب فرزند دختر يزودپنج ماهه بود و به . گرفتیدر جمع زنان، مجلس را به دست م

 .ردیسها نام بگ

. هفته در خانواده اش جا باز کردند کیبه سرعت و در عرض  شان،یخونگرم جنوب هیخانواده دو نفره، با روح نیا

به  دیآنها در خانه آقاجانش ماندگار شوند و اقامتشان در خانه جد ال،یقرار شد تا زمان وضع حمل سه کهیطور

 يبه دنبال کارها. مکان کرده بود لسلمان که به خاطر شراکت با دوستش به اصفهان نق. افتاد قیتعو

سلمان با انتقال . بود دهیآنها را سرعت بخش یکینزد نیگذراند و هم یوقت م الیبود و کمتر با سه شگاهشینما

نمود و همه را از پا قدم  یم یراضکار  نیاز ا اریخواست به کار مبلمان بپردازد و بس یاش به اصفهان م هیسرما

 .دانست یخوب دخترش م

مرد  نیاما هم. انداخت یم شییدا ادیاو را به  شیبود و نگاهها و لحن جد ریمتعصب و سخت گ اریبس يمرد او

 يرو ز،یتعصبش ن شتریمهربان بود و البته ب اریبا همسرش بس گفت،یبا او سخن م يکه به زور کلمه ا ،يجد

 .لرزاند یانداخت و ناخواسته تنش را م یبهنام م يکارها ادیاو را  یگاه کهیطور. شدیم ادهیهمسرش پ

 لیکه همسن و سال خودش بود، به سرعت تبد الیسه. شدیم کینزد الیبه سه کردیم يچه از سلمان دور هر

 امدهین اید به دنفرزن يرفتند و برا یم دیتا آنجا که، با شور و ذوق با هم به خر. شد شیبرا یمیصم یبه دوست

خواست راز  یدلش م بیرساند و او عج یجمعه ها سلمان او را به کوه م ال،یبه اصرار سه یگاه. کردندیم دیخر

 یشده و گاه زیکه با چشمان ر ییررضایاز ام. کند یمخف شیها یاز هم گروه یکیها را از  یهمراه نیا

سکوت  نیدر اعماق قلبش از ا یو او گاه. گفتینم چینظر داشت و ه ریرفت و آمدها را ز نیدر هم، ا ياخمها

 .شدیم ریدلگ
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که در ماه هفتم بود، هوس آش رشته  الیسه. بودند يمشغول پاك کردن سبز الیخانه نشسته و با سه داخل

 نیدر، ب يصدا. اش شده بود ارانهیمشغول آماده کردن و ز،یو خنده خودش ن یکرده بود و حاال با شوخ

او که . وارد خانه شد ینو عصبا یبرزخ يا افهیبا ق شینگذشت که عمه زهرا يزیانداخت و چ وقفه شانیحرفها

 :به او نگاه کرد ضیو با غ دیسرخ و نفس نفس زنان خودش را به داخل خانه کش. چاق شده بود یبه تازگ

 .سالم عمه جون-

 !با تو ندارم یکیسالم عل چیمن ه-

 :ستیفراخ به عمه اش نگر یو با چشمان متعجب

 !شده؟ يزیچ-

 !روشن کنم دهیند ریخ يرو با تو دختره  فمیشده؟ هان؟ من امروز اومدم تکل يزیتازه چ-

 :خودش را به آنها رساند مهیسراس گانهیبرخواست و  الیسه

 !زهرا؟ یشده باج یچ-

که  یچه نشست گهینشسته به من م هیزن همسا ،يآبرو دار يبعد از عمر روزید! بپرس.... دختره س نیاز ا-

 گانهی يوا....خونه ادیشب م رهیصبح زود م....هیکی نیهر روز سوار ماش! پره یرنگارنگ م يدختر برادرت با مردا

 .ترکه یسرم داره م

 :برد ورشی يبود، به سمت پر دیکه از او بع یرا گفت و با سرعت نیا زهرا

 .نمیشیرو خاك نکنم آروم نم...ه يمن تا تو-

با  شیپرت شد و پهلو يشوکه شده بود که نتوانست در برابر ضربه عمه اش مقاومت کند و به گوشه ا آنقدر

 :شدت به گوشه مبل اصابت کرد

 .ذارمیمن نم...تف کرده رتشویهان؟ اگه داداشم آبروشو خورده غ...يه گرد.ز.ر.ه يریم گهیحاال د-

 :شد و ناله اش در آمد دهیکش شیموها

سراغت  یکس گهیگفتم چرا د...یکن یگفتم چرا خواستگاراتو رد م...یآبرومون نشست يدختر که پا ینینب ریخ-

 .از بوم افتاده و صداش عالم رو برداشته تیینگو تشت رسوا..ادینم

 .دیجلو آمد و دست زهرا را عقب کش گانهی. دیچیشد و از درد به خود پ دهیبا شدت کش شیموها

 .خودت يبرا یگیم یزن ؟ چ یکنیچکار م-

 :برد ورشی يخود را رها کرد و دوباره به سمت پر یبا تکان. زور زهرا چند برابر شده بود تیشدت عصبان از
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گفت  رزایآم یخدا هر چ يا. برف يداداش و بابام سرشونو کردن تو. کنمیروشن نکنم ول نم نویا فیمن تا تکل-

 ...پت کشمتیم. گوش ندادم

را دور  نیخشمگ يزهرا گانه،یداخل شکمش با کمک  نیتوجه به جن یو ب دیکش هم ترسان جلو الیسه نباریا

 :کرد

 !!دختر از برگ گل پاکتره نیا...تو رو خدا حاج خانم دینکن-

 :دیبه او توپ الیسه تیتوجه به وضع یب زهرا

 ...کنهیرحم نم لمیبه فام زیهمه چ یب نیا!! دندشیکه چند بار با شوهر خودت د یدختر چه نشست يا-

 :دیاما دستانش را عقب نکش. دیتار شد و تنش لرز الیسه نگاه

 د؟یگیم یچ-

از اون با سه تا الدنگ  ریغ!! شوهرت باشه دیبا دمیاز نشونه ها فهم...اونم چند بار. دنشیشوهرت د نیتو ماش-

 .اش کردند ادهیپ ینییپا يترم بوده که اونا کوچه ها

ناله  يبه زحمت لب چاك خورده اش را گشود و صدا! ستیچ انیشصتش خبردار شد که جر. دیکش ریت سرش

 :مانندش باالخره بلند شد

 !!کجا ده؟یمنو د یک ؟یک-

 تا خفه ات نکردم!! بیتو خفه شو نانج-

 سوخت یم شیشدت برخورد با مبل پهلو از

 !رو نگه داشتم و خونه بابام رو تونیتا حاال هم حرمت بزرگتر....شمیخفه نم-

با دست لرزانش . دیچیدر سرش پ يدر گوشش نواخته شد و درد بد ،یلیس نیاول. و خودش را رها کرد دیغر زهرا

 :دست عمه اش را گرفت

بدتر از خودت، تو  يبودم که به قول خودت و آدما ییجا...ناموس بودم اگه هر یاگه من ب! خبریآخه از خدا ب-

 .ومدمیرفتم و صبح م یشب م...امیبشب  رفتم،یصبح نم...اصال..امیرفتم و ب یروز روشن نم

 :دیرا عقب کش نیخشمگ يو زهرا دیغر گانهی

 !!هیچ هیقض نمیبب! ریزبون به دهن بگ! يبس کن پر-
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 دیکش کرد شیپ يهر تحفه ا...همش من خفه شدم...دم نزدم دیکرد يتا حاال هرکار...گانهی کنمیبس نم-

کردم؟ چرا بعداز  ییآخه من به شما چه بد. کنمیتحمل نم يتهمت ناروا رو، اونم از خود گهیاما د. نگفتم یچیه

 !دیشدنم به خونم تشنه شد وهیب

 :دیقد کش شیجلو الیبار سه نیبرد که ا ورشیبه سمتش  زهرا

 !یآبرو برامون نذاشت ؟یچکار کن يخوایم گهید! آبرو یب يدیجواب منو م گهیحاال د-

 .دمیازش ند يبخدا من که تا حاال بد...حرف بزنه دیتو رو خدا بذار...بچه حاج خانم نیتو رو جون ا-

 ...مثل مادرِ نمیا..میرو خورد زاشیچ نیما هم گول هم...زن يبس که ساده ا-

 .مهابا بر صورت عمه اش نشست یباال آمد و ب دستش

 !دهیو زمون شهادت م نیزم شیکه به پاک یاونم زن..دیپشت سر مرده حرف بزن دیحق ندار-

 :دیزهرا را عقب کش گانهی. جا خورده عقب نشست زهرا

 ؟يبود که کرد يچه کار نیا! يدستت درد نکنه پر-

و نساز  اهیمادر من بد و رو س..بوده نیبوده هم ادمیتا ..؟ خدا ازتون نگذره.دیکنیم نیبه مادرم توه یبه چه حق-

 !موند به شما شیاهید و رو سثابت ش شیخدا رو شکر که پاک..يچقدر سرکوفتم زد گانهیتو  نیهم..بود

ناراحت اتاق را . دخالت نکند یخانوادگ يدر دعواها نیاز ا شیداد ب حیترج زین الیسه. دیناراحت عقب کش گانهی

 :ستادیا شیبه سمت عمه اش رفت و محکم جلو. بود ستادهیزهرا هنوز شوکه وسط اتاق ا. ترك کرد

دونم دل  ینم يفکر کرد. زبون اون روزام؟ نه یب يمن همون پر يعمه خانم؟ فکر کرد يفکر کرد یچ-

 دنیخودم رو زدم به نفهم!!..من نفهمم؟ هان یخواست یم دیبود؟ شوهرمم فهم ریگ شمیپ وسفیپسرت قبل از 

 !سر شوهرته ریدونم همه فتنه ها ز ینم یکنیباورتون شد؟؟ فکر م

 :عقب ننشست یلبا درد، صورتش را جمع کرد و. دیصورتش به عقب چرخ یلیشدت س از

 ...خفه شو پت-

 گم؟یراست نم) دیکش غیج...(از خواهر شوهرت...خوره یهم از کجا آب م هیقض نیبهت بگم ا خوامیم...نه-

دوال شد . دیچیپ یدرد در تمام بدنش م. داخل سالن خورد زیمحکم به م. او را به عقب هل داد يبا ضربه ا زهرا

 :ره اش خارج شدبا درد از هنج شیصدا. و شکمش را فشرد

 مگه نه؟؟..ستیدر کار ن يا هیهمسا...نه گمیراست م...دیچرا ساکت-

 :ستیکه مبهوت مانده بود نگر گانهینشست و به  نیزم يرو
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دخترِ برادرِ زن  یبه گوش خواهر شوهرش، رسوندند که چه نشست! گمی؟ من م دیرو بدون هیقض دیخوایم-

 یجلوم رو گرفت و هرچ يسوپر يتو شون،یزنش، خواهر شوهر ا... شیدو هفته پ! هووت شهیداداشت، داره م

زن شوهرش  ایافتاده  ماومد جلوم رو گرفت و به دست و پا روزمید....روزمید...خودش بود بارم کرد قیال

 يکه مرغا ارمیسرت م هی ییبال "تو صورتش که خانم گفت دمیکوب.....دیفهم یم....برم نجایاز ا ای......بشم

 "!!کنه هیه حالت گرآسمون ب

تو پول غرقت  گهیم....ام شو غهیص ایب گهیمنو گرفته م ياومده جلو وسف،ی یبعد از عروس...شوهرش..کهیمرت

برام روزگار  وسفی یبعد از عروس....تو خونه آقاجون بست نشستم اشیآبرو باز یاز ترس ب...!! تو فقط کنمیم

 !نگفتم یچیه....که دوباره الل شدم...منه...ریتقص.....نذاشته

 .به شماره افتاده بود نفسش

همه  یحق اون زن ب...حالل خدا که حروم نشده که...درست میریاصال فرض بگ....یگیدروغ م...یگیدورغ م-

 !!زشهیچ

 غهیزاده اش، صواقعا حق او، برادر  ایآ. دلش از جهالت عمه اش به درد آمد. مبل نشست يرا گفت و پا نیا زهرا

 !باز هم او بد بود ؟...ردیدر سن پدرش شدن بود، تا دل او از عقده ها آرام بگ يمرد

 ..یخوش گذرون یپ ابونیتو خ یوفتیراه م یوقت! نیا یشیم یزنیو لگد به بختت م يدیحرف گوش نم یوقت-

 :از اعماق حنجره اش باال آمد و صحبت عمه اش را قطع کرد شیصدا

 غهیص شنهادیپ...رد کردن....مرد هم سن بابامه...کی...نشدن با ... نیهم بال....جرمم...من......بازم...بازم من بدم-

 ..بازم!! بودنمه؟ وهیب...جرم من ه؟یعوض کی

 چت شده؟ ؟یزنیحرف م یبابا از چ...يچه خبره؟ پر نجایا-

دانست چه موقع آنها  ینم. ستینگر یبه او م ریآقاجانش در چهارچوب در خشک شده بود و پدرش متح قامت

حسام به سرعت خودش را به دخترش رساند و سرش را در . دیچیو از درد به خود پ "بابا"لب زد . بازگشته بودند

 :دیآغوش کش

 !ناکارت کرده؟ نطوریا یبابا؟ ک يشد یچ-

 !!ستمین.خوب..خو-

. انداخت و بدون حرف از اتاق خارج شد ریسر به ز گانهی. افتاد گانهیاز اشک  سیصورت خ يحسام رو نگاه

 :آقاجان در چهارچوب در نشست
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 !!حاله نیبچه چرا به ا نیا ه؟یحرفا چ نیچه خبره زهرا؟ ا نجایا...حرف بزنه یکی-

 يخودش را در آغوش پدرش رها کرد و صدا. بغض دار آقاجانش و دستان لرزان پدرش دلش را لرزاند يصدا

 .اش اضافه شده بود نهیآزاردهنده بود و به درد س شیدرد پهلوها. هق هقش بلند شد

قصه پر غصه منه که تموم ...عمه به برادرزاده اس ياعتماد یقصه ب....منه یقصه بدبخت..ستین...يزیچ-

 !!شهینم

 يشنهادیپ نیبه نوه من همچ..کرده که به دختر من یغلط نیهمچ یراسته باباجون؟ ک يحرفا که زد نیا-

 بده؟

 :با درد پاسخ داد..دینگو يزیچ کردیعمه اش نزار شده بود و انگار التماس م افهیق

 .یتق رزایشوهر خواهر م-

 :آقاجانش اوج گرفت يصدا

 .تو غمت نباشه بابا. ارمیپدرشو در م! کشمیم شیحجره اش رو به آت رمیخودم م...پدر..غلط کرده-

 :دیبه سمت عمه اش چرخ یعصبان يآقاجانش با چهره ا ناگهان

 یتو ازش خواست..نکنه....نکنه...شده؟ یشکل نیبچه ا نیچرا ا... فهمم چرا  ینم ه؟یاونوقت تو زهرا حرفت چ-

 ؟يرسون بود غامیتو پ!! هان؟

 :زهرا بلند شد هیگر يصدا

 !!خبر نداشتم یچیبخدا آقاجون من از ه-

چند تا از ...چون...چون...پاك کنند نیگ رو از رو زماومده بودند، من لکه نن شونیا..آقاجون گهیراست م-

اصفهان و  رمیدرسامم تو هفته م يبرا..کوه رمیخبر، خبر رسوندن بهش که من جمعه ها با بچه ها م یب...خدا

 یکی......رضاست ریام... شونمیکی...استاده شونیکی..مهرداد داداش مژگانه شونیکی...گردمیبا دوستامم برم...امیم

 !چون محرم نداره...چون...ادیو م رهینظر پدرش و پدربزرگش م ریه ز.ز.ر.ه...نیا...هش بگهنبود ب

 :حسام اطرافش را محکم تر گرفت يدستها

 زهرا؟ گهیراست م-

 ..من....من...خب-

 :را فشرد شیناله او بلند شد و با درد پهلو يصدا

 !باب الحوائج ای-
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 :برداشت زیو حسام به طرف خواهرش خ دیبه سمتش دو آقاجان

 !هان؟ يدست روش بلند کرد یآره؟ به چه حق ؟يبال رو سر بچه من آورد نیتو ا-

 :را گرفت شیآقاجان جلو ش،یاز فرود دستها قبل

حاال ..امدهیتو هم برو زهرا تا اون روم باال ن...رهیبچه ام داره از دستم م....به وقتش نمیحساب ا..ولش کن..پاشو -

 .نمینه تو و نه شوهرتو بب خوامیحاالهام نم

 :بلند شد هیبا گر زهرا

اگه شوهرش ....آخرش شرش دامنمون رو گرفت دیدید....حاال بود يبره برا دیاون وقت که گفتم شوهرش بد-

 ...دیداده بود

 :ضربه پشت دست حسام زهرا ساکت شد با

شده که  وهیب...کنه فیتکل نییدختر من تع يتونه برا یکس نم چیتا من زنده ام ه...نشده نیبرو تا بدتر از ا-

 !!بدمش بره دیاز راه رس يزیهمه چ یهر ب ستیشده قرار ن

 :دیرا به سمت در کش کلشیصورتش گذاشت و ه يدست رو انیناراحت و گر زهرا

دختر  يبرا يفکرکردن حور و پر...بشه دیتا موهاش مثل رنگ دندوناش سف دینیبش...قیال یهر چ قیخال-

گُل  يا دیگیرفت، م دیردش کرد ییآبرو یو ب یاز درد العالج یوقت....افتهیدست خورده اشون از آسمون م

 !دهنتو رنیبگ

حاال . که حسام به سمت در پرتاب کرده بود یضربه گلدان ياز در خارج شدن زهرا مصادف شد با صدا يصدا

بود که سکوت اتاق را  یینه آقاجانش تنها صداخس خس گونه پدرش و او و هق هق مردا ينفسها يصدا گرید

 :کردندرا گرفتند و بلندش  شیبغلها ریز شانیآقاجان و پدرش با همه ناتوان. شکست یم

 !بدم؟ یمن جواب خدا رو چ...من چطور جواب مادرت رو بدم...کردم با تو بابا کاریمن چ-

دردناکش را به  کریرا فراخواند و هر سه به کمک هم پ گانهی ادیپدرش با فر. دیچیشدت درد به خودش پ از

 .منتقل کردند نیماش

 تیدعوا بجز شکا نیا جهینت! دنده اش شکسته بود.  دیکش مارستانیکارش به ب گریلطف عمه اش بار د به

 يمجبور نباشد با مردها گریبود تا د یاو و شرکت در آزمون رانندگ يبرا ینیماش دنیپدرش از عمه اش، خر

 .رفت و آمد کند  بهیغر
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کرده بود و گفته بود که  دیدکتر پدرش از او قطع ام. داده بود دنیاجازه بار شیرا بسته بود و به اشکها چشمانش

 يپدرش اسپر یجدا نشدن اریحاال . با آنهاست گریسرطان تمام بدن را گرفته است و پدرش حداکثر شش ماه د

کم رنگ شده بود و همه آرزو  نینگ يدارخبر بار یخبر، با خوش نیا یهر چند تلخ. بود ژنیها و ماسک اکس

 . را به خانواده بازگرداند ينوزاد بتواند با آمدنش شاد نیا کردندیم

 یب یماهه آقاجان و ب کیو سفر  سرایو  اسری يشدن درسها نیو سنگ نیبه پدرش و نگ گانهیشدن  مشغول

 یحت. تمام وجودش را گرفته بود ،ییاحساس تنها. کرده بودرا صد برابر  شییاش به مشهد، همه و همه تنها

 ایبه دن الیبود که دختر سه یماه کی. کرد یکه با آن روبرو بود را پر نم یخالئ زین شییاز راه دور دا يمراقبتها

انش از دوست. زدیرا دامن م شیتنها نیآمده بود و او به همراه سلمان به خانه خودشان نقل مکان کرده بودند و ا

دانست که،  یاما خودش م. دشانید یدر کوه م ایرفت و  یسوال به نزدشان م دنیبه بهانه پرس یدور بود و گاه

 .آزاردهنده اش را پر کند ییتا تنها دبو يدرس خواند بهانه ا

دادن او و پدرش، عمه اش با  تیبعد از آن ماجرا و بعد از رضا. در اطرافش نبود زیعمه اش ن یحت گرید حاال

در  يا ییدر رامسر و دا يحاال عمه ا. کند یو سامان، در رامسر زندگ نیمیاز اصفهان رفت تا کنار س ،يدلخور

 .دشید یمالمتگر او م يانگار چشمها. درا زدو شیاشکها شییدا يادآوریبا . کرد یخنده تلخ! آبادان داشت

 الیخ زیبود که، حاال خودش ن نیدانستند ا ینم گرانیکه د يزیما، تنها چکه او جا بزند ا دیترس یهنوز م شییدا

را با درس خواندن و بعد  شیخواست تنها یتنها خواهد بود و دلش م ندهیدانست در آ یم! نداشت ینیعقب نش

 بود ثابت ماند دهیخر دیشب ع یحراجدر  شیکه چند روز پ ییتابلو ينگاهش رو. از آن کار کردن پر کند

 کردیآمد و از دور تماشا م یکاش م.........کردیکه هوس سوختن ما م آنکس

در هفته . دیکش یآه. به آن فکر کند دیدانست نبا یکه م ییجا. بود يگرید يتابلو و فکرش جا يرو نگاهش

 یب. دتاب بو یداد و قلبش ب یعقلش به او اخطار م. کردیم ياز او دور يها صابر ییمایدر تمام کوه پ ریاخ يها

 چیبخصوص که ه افت،ی یم یاو حس هب دینبا. کرد یخودش را لعنت م. يو پنهان صابر دایپ يتاب محبت ها

 دینبود، اگر حواس جمعش به کارها و حرکات او نبود، شا يدوستانه صابر يهایاگر شوخ. بود دهیاز او ند یحرکت

 .بافت ینم یرنگ يها الیخودش خ يوقت دلش برا چیه

بود  نیا ن،یماش دنیو خر نامهیبعد از گرفتن گواه کرد،یدلش را به آن خوش م یکه گاه يزیاکنون، تنها چ اما

در واقع دل خودش را به . گذاشت ینم شیآمد و تنها یبا فاصله به دنبالش تا شهرشان م شهیهم يکه صابر

 .مهم است يصابر يبرا تشیخوش کرده بود که امن نیا
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 دیدیحس دوطرفه است و حاال م نیکه ا دیشیاند ینبود و چه ساده م لیم یب يه صابراعماق قلبش نسبت ب در

 شیو به سراغ درسها دیکش یباز هم آه! تاب تر یتاب تر و ب یشود و قلبش ب یاز او دور و دورتر م يکه صابر

 .بود و سرش شلوغ دیع کینزد. رفت

افکار درهمش  نیحاال با ا یخواند ول یخوب درس م دیبا. و سرش را در کتابش فرو کرد دیکش یقیعم نفس

. با حرص برگه اول کتاب را پاره کرد و دور انداخت. زدیاشعار اول کتاب بر خالف گذشته، آرامشش را بر هم م

اسم مژگان  دنیبا د. دست بکشد ستنیاز گر يتلفنش باعث شد لحظه ا يصدا. را از سر گرفت ستنیدوباره گر

 :ت زدودرا به سرع شیاشکها

 الو؟ مژگان؟-

 !ماه نشستت يسالم به رو-

 .سالم يوا يا-

 سرماخورده گرفته؟ يبچه ها نیخواهر؟ چرا صدات ع یخوب. کیعل-

 دیخند

 .دلم گرفته بود کمی...ستین يزیچ-

 !منه شیکه دوات پ ایآخ بدو ب-

 ؟يدیبرام د یچه خواب-

 .کار دارم یکل. کمکم يایب دیبا. رانیا ادیقراره مادر شوهرم ب يپر يوا...خوب خوب يخوابا-

 گانهی. ام کمک کنم یب یبه ب یخونه تکون يتو دیبا. درس دارم یمادر شوهر توئه به من چه؟ تازه خودمم کل-

 .هم دست تنهاست سرای. گرمه امدهیهم که سرش به نوه ن

 یفقط روز مهمون...که يدازو لنگر بن يکنگر بخور نجایا يایبابا نخواستم ب!! همه راهو نیا رهیم یاوهو ک-

 .اریجون من نه ن. خوام یکمک م..باش

 !حسنم؟ يمن چه کاره ! بشه؟ یاونجا که چ امیمن پاشم ب..بدتر ؟یچ-

 ؟ينامرد نکنه شوهر کرد ؟یدونم چکاره اش ینم-

 مژگـــــــــــــان؟-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *الف*  – یزندگ يبلندا

wWw.98iA.Com ٣٧٧ 

فقط . اونا قراره خونه خانجون مستقر بشند. مهمونام اومدند برو. رو آماده کنم لیکمکم وسا ایفقط ب...خب یلیخ-

 میتازه خواهر شوهر گرام و جار. خونه ام انیم میباره بعد عروس نیاول...يخواهش پر! خونه من انیشب م کی

 .هم هستند

 اد؟یواقعا خواهرشوهرت م-

 .دارم ازین تیبه هنر آشپز ایبتو رو خدا . افتخار حضور دادند رانیآره باالخره به ا-

 .ارندیزنگ بزن رستوران برات غذا ب هیخب ! ه؟یپس بگو دردت چ-

همش مادرشوهر و پدرشوهرمند به . مگه چند تا مهمونه. باشه یخونگ. دست پخت خودم باشه خوامینچ م-

 !!!گهید نایدو تا بچه و اومممم هم. عالوه دختر و پسرشون و همسراشون

 :دیخند يپر

 ؟يپز دست پخت منو به مادرشوهرت بد يخوا یم-

به سرم  یگل کیمن برم  ياینه؟ اگه نم ای يایم یزنیاه چقدر حرف م...پز دست پخت تو رو به خوامیم رینخ-

 ! رمیبگ

 .به پدرم بگم دیاما قبلش با. باشه-

 !يدونه ا کیاصال  يپر یماه یلیخ...یاوک-

 هست؟ یک یمهمون نیحاال ا! کنمیخبرت م! خب چاپلوس یلیخ-

 !يشب قبل از چهارشنبه سور. شب سه شنبه...گهیهفته د-

 .کنمیباشه خبرت م-

 !خداحافط پر پر-

 مژیــــــــــــ-

ناگهان  کردیمژگان فکر م يهمانطور که به حرفها. دیتختش خواب يقطع شده بود و او با خنده رو تلفن

 !نشست خیس شیسرجا

 !خودشم هست؟ یعنی..یعنی!! رضا ریخواهر ام شهیمادرشوهرش م يوا-

 :دیرا بر سرش کوب مشتش

باشه، تو قبل از  نکهیدوم ا. هست ررضامیاون نگفت که ام نکهیاول ا..خواد باشه یم یهر ک. يا وونهید یلیخ-

 داره؟ يبهت کار میلیخ ستین شه؟یم یمثال چ نشمیبب نکهیسوم ا. يگردیاومدن مهموناش برم
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 :ستیداد و به کاغذ مچاله شده کنار تختش نگر رونیرا پر حرص ب نفسش

دعا  "دیچیدرگوشش پ وسفی يصدا. ستین التیخ نیو خودت ع يلعنت بهت که ذهن منو مشغول کرد-

 ".ینیاونقدر محکم که تکه هاشو بب..بلرزه یکس يبرا تیکه قلب سنگ کنمیم

 را محکم تکان داد سرش

 .دروغه...دروغه...عالمه زیچ نیعشق مسخره تر..لرزه ینم چکسیه ينه من دلم برا-

 .دیکش ادیرا در بالشتش فرو کرد و از اعماق وجودش فر سرش

 !!نه-

 ---------- 

ظهر . و سر و سامان دادن به آشپزخانه همه وقتشان را گرفته بود ییآرا وهیو م يآشپز. صبح مشغول بودند از

 شیسازها يدر اتاقش بود و صدا نیآنها شاه یراحت ياز صبح برا .خوردند یانیبودند و بر نیشاه بیمهمان ج

روز . کند هیآنها را ته ازیمورد ن لیفقط در موقع لزوم در دسترس بود تا وسا. داد که مشغول کار است ینشان م

. ه بودتمام شد بایبود کارها تقر کینزد انیکرده بود و حاال که روز به پا يسپر نیرا در کنار مژگان و شاه يشاد

 :دیقابلمه آورد و بو کش يسرش را باال

 !هیرنگ و روشم عال. بوش خوب شده. هوم-

 : دیخند مژگان

 .ستمیبلد ن يزیچ یراست یراس يفکر کرد. گهید مینیما ا-

 !يسوپ هم شد غذا؟؟ تازه زنده باد کتاب آشپز یکش یخجالت نم-

 .ذاشت غذا بپزم یخب به من چه؟ مامانم نم-

 !!دهایازدواج کرد کسالهی. ياریدر ب یبرنجتم خوب نتون شهیباورم نم! آخه سن و سالتو نگاه کن-

 ریمثال سوپ ش. یستیکه تو بلد ن میبلد زیچ یتازه من و دوستم کل!! آشپزم نجایبعدم مگه من ا!! یخودت رزنیپ-

 !یو ساالد ماکاران

. شد نشیو او مشغول آماده کردن مواد ته چ دندیو خندهر د. اشاره کرد شیرا گفت و به کتاب آشپز نیا مژگان

 :با سوال مژگان سرش را باال آورد

 خوبه؟ تیآشپز نقدریتو چرا ا-
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 کردندیشوهر م یسالگ ازدهیبه قول خودش زمان اونا دخترا . رو هم داره زایچ نیبزرگ شدن ا یب یدست ب ریز-

 يبرا..افتهیخانواده بر عهده اشون ب کی يبودند، چون ممکن بود بعد از ازدواجشون غذا یغذا پختن بلد م دیو با

خب منم . داد ادیبهم  ییزایچ کی واشی واشیالبته قبلشم ..بود یب یسالم که شد، جام کنار دست ب 15 ن،یهم

 .نوا دادم یجون بو آقا یب یسوخته و شورم رو به خورد ب يدوست داشتم و شروع کردم به پخت و پز و غذاها

 :دیخند مژگان

 !و آقاجونت و خوش به حال شوهرت یب یب چارهیپس ب-

 :دیکش یدور آه یخاطرات يادآوریاز  يپر

نپخته و شورش بهتر  يو غذا کنهیم رییو تغ کشهیرو که تو خونه اشون زحمت م یمردا قدر زن. اشتباه نکن-

 !يایبه چشم نم ،یبلد باش زیاز اول همه چ یوقت. دونندیم شتریب شه،یم

 :کرد خچالشیداخل  یباال انداخت و نگاه يو سپس شانه ا ستیبا دقت به او نگر مژگان

 بنده؟ یبه نظرت تا شب دسرم خوب م. حق با تو باشه دیشا. دونم ینم-

رالعمل کتابت تا اما به نظرم با توجه به دستو. ستمیبلد ن يزیو من چ میتا حاال نداشت ایباز یقرت نیواال ما از ا-

 !بنده نگران نباش یشب خوب م

 :انداخت حرفش را ادامه داد یسر گاز م يبه قابلمه ها یهمانطور که نگاه سپس

و ساالد  ریسوپ ش. يهم دار نیپلو و ته چ یباقال. يدو نوع خورشت دار! هیچ يهمه خرج برا نیدونم ا ینم-

 !ه؟یچ يدسرت برا. هست میفصل و ساالد ماکاران

 !جون يدارم پر یستیباهاشون رودربا-

 !بهتره يریاگه از االن ساده بگ. یکنیاشتباه م-

 يغذا چارهیباور کن با خانجون تعارف ندارم و اون ب. رانیا انیم کباریهر چند وقت  نایمگه ا. تونم ینم. شهینم-

 !هیتیثیح هیاما االن قض. سوخته منم خورده

 !دونم واال ینم-

 :دینم دارش کش يابه موه یدست مژگان

 .نیماش يدست به ظرفا نزن تا بذارمشون تو. من برم موهامو درست کنم و لباس بپوشم-
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و در  ختیرا کف قابلمه ر نیمواد آماده شده ته چ. راحت خارج شد الیبه او زد و مژگان با خ يلبخند يپر

توانست به خانه  یتمام شده بود و م کارها. دیکش ینفس راحت. قابلمه را بست تا بپزد و آشپزخانه را مرتب کند

 :دیکش یاپن سرک يمژگان از رو. دیکش یو آه ستیآماده شده و تنقالت آخر شب نگر يها وهیبه م. بازگردد

 !يازشون بخور یستیخودت ن فهیفقط ح. جون يپر یدستت درد نکنه خسته ش يوا-

 :باال داد ییبود، انداخت و ابرو ستادهیبه مژگان که حاضر و آماده ا ینگاه يپر

 .مهمونات دوست داشته باشن دوارمیام. دیمن بخور يشما به جا-

 !و آژانس خبر کنم میتوپ بخور ییچا کیبرو لباست رو عوض کن تا  ایب! یگل يدیزحمت کش یلیخ-

 ياتاق و بخصوص تخت آن خوددار لیکرد از نگاه به وسا یسع. و مژگان رفت نیبه اتاق مشترك شاه يپر

 .آمد رونیرا تعوض کرد و از اتاق ب شیبه سرعت لباسها. ردیبگ دهیکند و لرز بدنش را ناد

 !من آماده ام مژگان-

 !چه زود-

زنگ مژگان هول  يصدا دنیبا شن. زنگ خانه به صدا در آمد يحرف از دهانشان خارج نشده بود که، صدا هنوز

 :کرد

 !انیب گهیقرار بود دو ساعت د يوا-

. دیکوبیم نهیقلبش محکم در س. داد یرا نشان نم شیخبر یظاهر مژگان ب. به او انداخت ینگاه مشکوک يپر

قلبش تند . سرش مرتب کرد و به استقبال رفت يشالش را رو عیمژگان سر. دیبه گوش رس نیاهللا شاه ای يصدا

 .دیشبه سرو وضعش کرد و آه ک ینگاه. زدیتند م

فرصت از  نیکند و در اول یتا احوال پرس ستادیمعذب ا. شد دایمژگان پ ينگذشت که سرو کله مهمان ها يزیچ

زن . نمود یاش جوانتر م یب یو از ب رتریپ گانهیاز . نسبتا مسن افتاد یدر لحظه اول چشمش به زن. آنجا برود

 شیلباسها. شدیباعث احترام م خودآگاهرفت که نا یبا ابهت راه م يبه سر داشت و طور ییبایز یچادر مجلس

تا  دیکش یقینفس عم. حدس آنکه زن، همان خانجون معروف است، سخت نبود. بود نیاش دلنش افهیمرتب و ق

از لباس  ریغ یبار بود که او را در لباس نیاول. شد دایرضا پ ریپشت سر خانجون قامت ام. بر اضطرابش غلبه کند

آن را کامل کرده  زیکرم رنگ ن یراهنیپ. بود دهیو از جنس کتان پوش يا هوهق يو شلوارکت . دید یم یورزش

هر چه  یول. دواند ينگاهش را به پشت سر صابر. دیرس یبه نظر م افهیدر کل خوش پوش و خوش ق. بود

 :را متوجه او کرد نیمژگان تازه وارد يصدا. دیرا ند يگریتالش کرد، کس د
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 !اومده کمک من دهیکه امروز زحمت کش هیدوستم پر شونیخانجون ا-

 .جلوتر رفت و شرط ادب را به جا آورد. او متوقف شد يخانجون باال آمد و رو نگاه

 .خوشبختم تونییسالم خانم از آشنا-

و  دیرا باال انداخت و دست او را که به سمتش دراز شده بود کش شیحرکت آشنا تک ابرو کیبا  خانجون

 .دیسصورتش را بو

 .خانم يپر نطوریمنم هم-

. نگاهش و دستانش سرد بود و لرز بر جانش انداخت ،یبود ول ریگرم و دلپذ. داشت یخاص ییبایز شیصدا

رضا شد که با  ریسرش که باال آمد تازه متوجه نگاه ام. بر گونه خانجون نواخت و از او جدا شد يمودبانه بوسه ا

 .ثابت شده بود شیلبخند بر رو

 .يصابر يآقاسالم -

 !نه؟ دیدو تا رو شما کرد نیا يفکر کنم همه کارها. سالم-

 .و مژگان بلند شد نیخنده شاه يصدا

 !دهیغذا م يعروس خانم، دوستش بو يچون به جا. معلومه-

 :دیانداخت و ناراحت لب گز ریاز خجالت سر به ز يپر

از  دیزنم با. خاك بلند بشه یدست رو شونش بزن دیبا یجون خانجون اعتقاد داره مرد زندگ يناراحت نشو پر-

 !!فیتعر یکل یعنی نیاالن ا!! غذا بده يبو یشیکنارش که رد م

او را جار زده بود که، نگاهش در  یبلند ناراحت ينگاه شماتت بارش را به مژگان بدوزد که آنطور با صدا خواست

 .شدینگاه او داشت آب م خی ایوگ. گوشه لبان او بود یرنگیلبخند ب. نگاه خانجون گره خورد

 !؟یما رو به نشستن دعوت کن يمژگان خانم، قصد ندار. ممنون دخترم. خانم يپر يحتما خسته شد-

 .دییبفرما... دییخدا مرگم بده بفرما يوا يا-

مژگان همانطور که . به دنبالش حرکت کردند نیریباز پر ابهت گام برداشت و به سمت سالن رفت و سا خانجون

 :رضا را مخاطب قرار داد ریآرام ام کرد،یم تیها را به سمت سالن هداآن

 !پس مامان کوش؟-

! هنوز بچه ام. پدر و دختر من رو قبول ندارند نیکه ا یدونیم. شهر گشت بزنند يبا آقاجون رفتند تو ؟یآبج-

 !نجایا میمن و خانجونم طبق قرار اومد. شهر بزنند يدور تو کیاز اونا رفتند  تیهم به تبع هیبق
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 !آهان-

پر  ينگاهها ریجمع ساکت بود و او ز. وارد شد يچا ینیاز نشستنشان گذشت که مژگان با س يا قهیدق چند

 :خبر کند یآرام به مژگان اشاره کرد تا آژانس. حرف خانجون، معذب نشسته بود

 خانم؟ يبود پر نیسنگ نقدریپا قدم ما ا-

 :نبود یمخف يزیزن چ نیا دیانگار از د. مستاصلش را به خانجون دوخت نگاه

زودتر  دیفقط راه دوره و من با...در جوار شما بودن هیمن افتخار يبرا. ستیحرفا ن نینقل ا. دیدار اریاخت-

 .شهیم ریشبا و د نیا کیبه تراف خورمیم. برگردم

 :دیخانجون بر گوشش رس يصدا

 .ياز دست رنج خودت نخور ستیخوب ن. دختر جون ادیزنگ بزن شوهرتم ب -

 :با خنده رو به مژگان کرد بعد

 !رهیعروس خانم ما، کته هاشم وا م نیکارا با تو بوده و ا شتریب دونمیمن که م-

آرام را بست تا  شیچشمها. خنده جمع بلند شد و فقط او بود که در شوك جمله اول خاجون مانده بود يصدا

که خانجون  یمژگان از عمد آنها را روبرو کرده است در حال کردیچرا فکر م. ستیبه خانجون نگر میمستق. شود

 :چگونه حرف از دهانش خارج شد دیدانست؟ نفهم یاز او نم يزیچ

رفع  دیحاال هم اگه اجازه بد. کنمیم یپدرم زندگ شیپ. شوهر من سالهاست عمرش رو داده به شما خانم-

 .بکنم زحمت

 :در هم شد يلحظه ا يخانجون برا ياخمها. سالن را گرفت سکوت

 نینداره ا تیخوب. شهیم کیهوا داره تار. پس زنگ بزن و به پدرت خبر بده دختر جون. خدا رحمتشون کنه -

 .يو بر یافتیموقع راه ب

 ...خب راستش قرارمون..نه-

 !بلند شو. شهیخونه پدرت نگران م یمطمئنا االن تا برس-

انداختند و  ریکه کنار هم نشسته بودند دوخت که هر دو سر به ز نینگاه مستاصلش را به مژگان و شاه نباریا

 :کردیاز خنده مژگان را از همان فاصله حس م یناش يتکانها. دندینگاه دزد

 !خانم رو برسونم يمن پر دیاگه اجازه بد-
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زنگ بزن به پدرت تا  ياگه دوست دار...همون که گفتم ارن؟یدختر مردم حرف در ب يبرا يخوایم ؟یچ گهید-

 !تا نگران نشن یمونیخودم باهاش صحبت کنم وگرنه زودتر بهشون اطالع بده شب م

 :با خجالت زمزمه کرد. ستیرضا هم بهتر از خودش ن ریحال ام کردیحس م. داد رونیرا کالفه ب نفسش

 .فکر نکنم درست باشه من شب بمونم-

 :زد يلبخند خانجون

 ؟يدار یحرف گهید. متیرسونیآخر شب خودم و آقا ناصر م. باشه. یهست یمعلومه از خانواده خوب-

 ...اما خانم من-

 !همه خانجونم يدوم از اون من برا..اما و اگر ندارم نکهیاول ا-

 .چشم خانجون-

 .حاال هم بلند شو و زود به خانواده ات اطالع بده کالیبار-

همانطور که در اتاق کار . ردیگفت و بلند شد تا با پدرش تماس بگ يبا اجازه ا. بزند یتوانست حرف ینم گرید

 شیب يا بهیکه غر زیچگونه او را ن نکهیبه نفوذ کلمات خانجون در خانواده اش فکر کرد و ا کرد،یرا باز م نیشاه

فرستاد و خودش را لعنت کرد که  رونینفسش را محکم ب. کرده بود يرویوادار به پ ،يدلخور جادینبود، بدون ا

 .است اوردهیرا ن نشیماش

 سالم بابا-

 :کرد شیپر از خس خس پدرش بر گوشش نشست و دلش را ر يصدا

 ؟يسالم دخترم راه افتاد-

. امیب شهیم کیحاال که هوا داره تار ستیگفت خوب ن. راستش مادربزرگ شوهر مژگان نذاشت...راستش..نه-

 .رسونندمیشوهرش، آخر شب م خودش و. ستین تیگفت امن

 .دوره و جاده پر از باغ ریمس. بده، نگرانت بودم رشونیخدا خ یول ،یشیمزاحمشون م نکهیبا ا-

 !اوردمیرو م نمیماش دیکاش گذاشته بود-

از  يکه جو چهارشنبه سور یدون یم. ممکن بود مزاحمت بشن ریجوون تو مس يسر کی. اون که بدتر بود-

من به دوستت و . سالم برسون و از طرف من تشکر کن. من راحت تره بابا الیخ ينطوریا! رو گرفته ایلیاالن خ

خوش . برو باباجون ...نیوبخ يمطمئن شدم خانواده اشون هم آدما گهیحاال د..شوهرش اعتماد دارم دخترم

 !بگذره
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بود و حاال  اوردهیش لباس نبا خود. به سر و وضع آشفته اش کرد یکرد و تماس را قطع کرد نگاه یخداحفظ

 :مردد در اتاق قدم زد. را نداشت نیروبرو شدن با خانواده شاه يرو

 ؟يزنگ زد يشد پر یچ-

 :ستیبه مژگان نگر دلخور

 !نگاه به سر و وضعم بکن کی...تو منگنه دیمنو گذاشت...ينامرد یلیاما خ..آره-

 :کرد ینیریخنده ش مژگان

خوشگله  یلیلباس دارم که خ کیمن . لباستم غصه نداره. کله شق برسه يتوزور خانجون به  دیشا. خوبت شد-

 .راست کار خودته. دمشیبزرگه نپوش یمن کم يبرا یول

آن اتاق را  يرا بست و نفسش را حبس کرد که هوا شیباز چشمها يپر. و به اتاق خوابشان برد دیرا کش دستش

 یاسیبلند  راهنیجستجو، پ یو بعد از کم دیمژگان در کمدشان را بازکرد و در آن سرك کش. استنشاق نکند

کرد با نگاه به لباس داخل دستان  ینفسش را به زور رها کرد و سع. را از کاور خارج کرد و به او سپرد یرنگ

اش ول و خوش حالت بود و در باال  قهی. داشت ییبایو ز فیپارچه ظر راهنیپ. مژگان ذهنش را منحرف کند

 .شدیتنه، تنگ بود و از کمر کلوش م

 !امتحانش کن ریبگ-

 ؟یول-

باور کن . اونطرف تو بپوشش  کنمیمن روم رو م. زود باش که االنه که مادرشوهرم برسه. میو اما ندار یول-

 .دهیتن من ند يتو نویا یکس

 :کردیم جادیا یلباس در تنش احساس خوب. دیرا گرفت و پوش بایز راهنیاکراه پ با

 برگردم؟-

 برگرد-

 !!سوخته مونیپر یکمیکه  فیالبته ح..يشد ایپر نیع يپر يوا-

 .کوفت-

 :دیخند مژگان

 .امشب ایدل بعض چارهیآخ آخ ب-

 :هواله مژگان کرد یچپ چپ يپر
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 ؟يدار یچادر مجلس-

 !سر نکردم شمیکیمادرم برام رنگ و وارنگ چادر گذاشته که  م؟یکه من چادر ستین. تا دلت بخواد-

درشت به دستش داد و جلوتر از او از اتاق خارج شد  يبا گلها ییبایو مژگان چادر بنفش رنگ ز دندیدو خند هر

 :به او انداخت و لبخند زد یخانجون نگاه گرم. بعد به سالن بازگشت یو او کم

 !خودم دختر جون شیپ نجایا ایب-

 :با خجالت جلو رفت و کنار خانجون نشست يرپ

 ؟یشیازت سوال بپرسم که ناراحت نم-

 .خانم دییکنم بفرما یخواهش م.نه-

 .یتو هم مثل بچه هام..گفتم به من بگو خانجون دختر جون-

 .چشم خانجون-

 جان؟ يچند سالته پر!  نیآفر-

 .سال 24-

 ؟يازدواج کرد یگم؟ مگه چند سالگ یدرست م ،يشد وهیچند ساله ب یگفت-

 :جز جواب دادن نداشت يداده بود و چاره ا دنیخودش اجازه سوال پرس. دیو لب گز دیکش یقینفس عم يپر

 .شوهرم مرد...شش ماه بعدش. سالم بود 18-

 ؟يتونم بپرسم چرا دوباره ازدواج نکرد یم. يپس بچه هم ندار! زمیعز يشد تیاذ یلیحتما خ. متاسفم-

 :زد ياز فکرش لبخند "هیچ ياجازه ات برا يدیما که پرسش"

 .اش رو داشتم هیروح...شد و نه من  داینه آدم خوبش پ-

 ؟یکنیبشه ازدواج م دایاالن آدم خوب پ یعنی-

 بودن حضورش و سواالت او را؟ یتصادف کردیباور م دیبا. دیخانجون نفسش را بر سوال

 .دونم خانجون ینم..ن-

که  شیهفته پ یول. ندارد ی، با ازدواج مجدد مشکل کردیهفته قبل فکر م نیتا هم. انداخت  ریسر به ز ساکت

و  زندیاز کار لنگ م ییبود هنوز جا دهیو حالش بد شده بود، فهم دهیرا د نیو نگ وسفی يعاشقانه ها یاتفاق

از  رترینه ، مژگان دورودش به خا قعچرا که که مو. متوجه حال بدش شده بود شتریامروز در خانه مژگان ب

از اتاق خوابشان خارج شده بود، لباس نامرتب و صورت گر گرفته اش و نگاه  یبه استقبالش آمد و وقت نیشاه
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بعد از آن هر چه به اتاق مشترك آنها . قبل از ورود او به خانه داشت شانیطنتهایاز ش تیحکا نیتاب شاه یب

به ذهنش هجوم آورده بود و  کبارهیو خاطرات آزاردهنده اش به و ناراحت شده  تابیب شتریقدم گذاشته بود، ب

 .تر کرده بود شانیرا پر شانشیحاال سوال ساده خانجون ذهن پر

در واقع امروز به . توست دنید يبرا نجامیاگه امروز ا. ستمین یاهل سفسطه باف. هستم یمن زن رک یدون یم-

 .خواهش من مژگان دعوتت کرد

و  نیلبخند هر دو دلنش. وجه تشابه پسر و مادر را کشف کرد نیمتعجبش را به خانجون دوخت و دوم نگاه

 .مهربان بود

وقته عوض  یلیپسرم خ دمیفهم یم. یچ یعنیمادر بودن  یو بفهم یان شاهللا مادر بش. مادرم، دخترم کیمن -

مورد  نیمژگان در ا. دیمادرانه ام جنب ياخب شاخکه... رهیجمعه ها دوباره کوه م رونیاز سنگرش اومده ب. شده

که  یکس. شده دایپ شیزندگ يتو يکه دختر دمیو فهم دمیکش رونیب نیزبون شاه ریبه زور از ز. نم پس نداد 

 .با همه تصوراتم فرق داره نمیب یحاال م

 یمهمان نیا یعنی. دیباشد دلش لرز دهیتنها پسرش د یزندگ يبرا يرضا هم او را خطر ریفکر آنکه مادر ام از

 بود؟ دنیخط و نشان کش يبرا

 ..بخدا من..راحت التونیخ. ستین نمونیب يزیچ..بخدا ..ما..خانجون...اما-

 :دیپاش شیبه رو يلبخند مادرانه ا خانجون

اما خب،  دمید یبار انتخاب پسرم رو م نیاول يبرا يا گهیمجلس د يو تو گهید يجا خواستیراستش دلم م-

بچه ها هم که اصال درموردت  نیا. منم خودم دست به کار شدم. زنهیجنبونه و حرف نم یپسر دست نم نیا

 .و بشناسمت نمتیدلم خواست خودم بب نیهم يزنند برا یحرف نم

 .انداخت ریخجالت سرخ شد و سرش را ز از

 چیبه ه یشیبود که گفت تو حاضر نم نیا يبرا ره،یبگ یمهمون دیمژگان رو وادر کردم قبل از ع ینیب یاگه م-

 .نکرد دایپ يتر از آشپز یاون بنده خدا هم بهانه دم دست. خونه من يایب يبهونه ا

 :کرد يزیخنده ر خانجون

دست و پا  یب گهیاونقدرا هم د یول.. ستیخوب ن شیقبال هم ازدواج کرده بود، آشپر نکهیبا وجود ا شییخدا-

 !رهیم ابونمیتو تا سر خ يغذاها يبو نمیب یاما م. ستین
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چرا حواسش به . فرستاد یخودش لعنت م یو به ساده گ دیکش یخط و نشان م یمژگان حساب يدلش برا در

 .داشت زین يازدواج اول مژگان نبود؟ او حتما در ازدواج نخستش سابقه مهماندار

خدا رو . دمیآتش ترد يشد رو یاما صداقتت آب. یباش يدختر بد دمیترس. جان ياز دستم ناراحت نباش پر-

به عهده خودتون تا  ذارمیم گهیحاال د. ستیانتخاب دوم پسرم از انتخاب اولش بهتر نباشه بدتر ن دمیشکر فهم

شربت  وانیل کیازت راحت شد، پاشو برو کمک عروسم و برام  المیحاال که خ. دیر یم شیتا کجا پ نمیبب

 .گهیپاشو دختر جون پاشو د. جانیا ادیپسر هم مهلت کنه ب نیتا ا...اریب

 :کرد یتاب نگاهشان م یکرد که ب ررضاینامحسوس به ام يرا گفت و اشاره ا نیا خانجون

 ...من...ستمیمن انتخاب پسرتون ن دیفکر کنم اشتباه متوجه شد...خانجون -

 :از گوشه چشم به او انداخت ینگاه خانجون

 .ودم بلدم درستش کنمخ..پاشو....نهیپسر ا نیپس علت دل دل کردن ا-

 گریرضا کرده بود و از طرف د ریاشاره به احساس ام میخانجون مستق یاز طرف. پر از هول و وال شده بود دلش

سست به آشپزخانه  يبا قدمها. باطل نکند االتیبه او فهمانده بود خ شیکردنها يرضا و دور ریام ریاخ يرفتارها

مژگان از  يصدا. ش مادرش اشغال کردیرا پ شیضا با دور شدنش به سرعت جا رریرفت و متوجه شد که ام

 :دیکش رونشیافکارش ب

 ؟يدیخانجونو پسند د؟یگفت یم یچ نمیبگو بب.. ایخوب با خانجون خلوت کرد! خب خب-

 ؟یکشیمن نقشه م يبرا گهیحاال د...نگو مژگان که خونت حالله یچیه-

اشتباه نکن من فقط به خواهش اون  يبهت گفت؟ بخدا پر زویهمه چ ياول کار نیخانجون هم يوا يا-

 ...دعوتت کردم

 !مژگان ينامرد یلیخ-

 گفت؟ يزیجون چ يپر...رکه يادیز یکمیفقط  هیبهت زد؟ بخدا خانجون ذاتا آدم خوب يحاال مگه حرف بد-

کرده شما  يفکر کیاون بنده خدا ..بگم یآخه من به شما چ...هیمن و پسرش خبر نیکرده ب الیفقط خ..نه-

 د؟یبهش دامن زد یچرا الک

 داستیتو هم که نگفته پ...دهیرفتار رضا انقدر تابلو بوده که مادرش فهم ؟يزد یخودت رو به خنگ ای یتو خنگ-

 ؟یکن یکتمان م يچرا دار. فهممت یواقعا من نم يپر...
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به من  یحس چیاون اصال ه! مژگان ستمی؟ من بچه نکنم هان یباف الیخ دیچرا با کنم؟یرو کتمان م یچ-

 .که من بخوام ازش حرف بزنم ستین يزیچ. نداره

 ؟یگیبه خودت هم دروغ م يدار-

همه اتون . گشتم خونه یحاال بر م نیهم گردم،یبخدا اگه به بابا نگفته بودم آخر شب بر م. بس کن مژگان-

 .اریدر ب نویاز ذهن مادرش هم ا. دیکنیم یباف الیخ دیدار

 !مژگان؟ ياریاز ذهن مادر من در ب دیروبا یچ-

سر برم  کیمن . اریرو ب ینیس وانا،یل يتو ختیجون که شربت رو ر يقربون دستت پر ایب ؟یینجایا رضا تو ا-

 .خانجون و برگردم شیپ

و مات  دیخآشپزخانه چر يبه سمت ورود یسرش به آرام. را گفت و به سرعت آشپزخانه را ترك کرد نیا مژگان

در  ررضایهنوز در شوك حضور ام. ستیداده بود نگر هیتک واریبه د يرضا که با ژست بامزه ا ریام کریبه پ

 :خورد و به سمتش آمد یضا تکان رریآشپزخانه بود که ام

 ؟يزیر یشربت رو نم-

 .زمیر یآهان االن م ؟یچ-

 اره؟یب رونیاز ذهنش ب دیرو مادرم با یچ-

 دوست داره؟ یمادرتون چه شربت ؟یچیه-

را در  شیخودش را مالمت کرد و اخمها. دلش یتاب یاز ابروها به باال و ب یکی دنیو پر یمیهمان عادت قد باز

 .و نشست دیداخل آشپزخانه را کنار کش زیم يهایاز صندل یکی یالیخ یرضا با ب ریام. دیهم کش

 !میشربت نیعاشق ا یخانوادگ! که دستته یشربت نیدرست هم. دوست داره مویبه ل-

 یبه آن نداشت و در گوشه قرار م يدید ییرایبود که با وجود اپن بودن سالن پذ نیآشپزخانه مژگان در ا یخوب

کالفه نفسش . مالمت کرد شیجا یسوال ب يشربتها شد و خودش را برا ختنیبا دست لرزان مشغول ر. گرفت

 :سکوت را شکست ضارریام يداد و باز صدا رونیرا ب

 چکار کنم؟ دونمیاز دست من دلخوره و من نم یکی-

 :کردن لرزش دستانش سخت بود یبا وجود پارچ داخل دستانش مخف. قلبش تند شده بود ضربان

 دیکن یخب ازش عذر خواه-

 !دونم چرا دلخوره یآخه نم-
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 دیازش بپرس..خب-

 .ممکنه جواب بده...هیفکر نمیا...هوم-

 :را گفت و پارچ داخل دستانش را گرفت نیرضا ا ریام

 .حساسه ها لیمسا نیا يرو يادیمامان من ز. ینیس يتو يزیریهمه اش رو م ينطوریا-

 :دیرضا لب گز ریو به سرعت با در نظر گرفتن لحن معنادار کالم ام. "خب باشه"دلش گفت  در

 خانم؟ يپر يچرا از من دلخور-

 .شنود یرضا هم م ریکوبش قلبش را ام يصدا کردیفکر م. مات ماند  يا لحظه

 من دلخورم؟ ؟یچ چ-

 ؟يفقط چرا دلخور....گهید يدلخور-

با . منتظره اش، بدجور مضطربش کرده بود ریسوال غ نیا گریسو و از طرف د کیشخص شدنش از  اول

 :نشست یصندل يرو صالیاست

 چرا؟. بود يرو شکار کردم پر از دلخورو هر بار که نگاه ات  يچند هفته همه اش از من فرار کرد نیا يتو-

 .گرفته است تیها یمحل یدلم از ب دیبگو. دیتوانست بگو یم چه

 .ستمیدلخور ن دیکن یاشتباه فکر م-

 .را شکار کرد زانشیکرد و نگاه گر يزیرضا خنده ر ریام

 .دونم یفقط علتش رو نم. ياالنم ازم دلخور. خوب شناختمت يو خورده ا کسالی نیا ياما من تو-

 د؟یمنو با اول شخص صدا نکن شهیم-

 .میفاصله ها رو بردار گهیوقتشه د میکه هر دومون دار یبه خاطر حس کنمیچرا؟ فکر م-

 :دوخت ررضایام يغضبناکش را به چشمان جد نگاه

 !دیزنیفهمم از کدوم حس حرف م یمن نم-

 :قرار داد زیم يو دستانش را رو. دیکش یقیچشمانش را بست و نفس عم ررضایام

رو  يزینتونه چ یکنه تا کس رییوقتشه رفتارم تغ گهید. شربتا رو زودتر ببرم نیبهتره ا. فکر کنم جوابمو گرفتم-

 !سخت تره نجایانگار کار ا! کتمان کنه

رضا  ریام. شود یپر و خال نیریش یکه نو و تازه بود و باعث شد، قلبش از حس زدیبرق م يزیرضا چ رینگاه ام در

اگر . دیبر خود لرز يرضا، لحظه ا ریبا خروج ام. را برداشت و از آشپزخانه خارج شد ینیزد و با لبخند س یچشمک
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 يزیعقل و احساسش هنوز چ کرد؟یچه م شیاتواناو با ن شدیم ياگر احساسشان قو شدیم يجد نشانیب يرابطه 

به دلش  دیجد یترس نیکند و همتوانست درك  یرا م ررضایحرف ام يمعنا. نشده به تقابل برخواسته بودند

ترس از تنها . مدتش باعثش نشده بودند نیا بیو غر بیعج يکدام از خواستگارها چیکه ه یترس. انداخته بود

مژگان  يمهمانها. زنگ خانه از فکر خارجش کرد يصدا. وجودش را لرزاند امبه نام همسر تم يشدن با مرد

 . کردیبا آنها آماده م دارید يخود را برا دیبودند و با دهیرس

 یبا قامت يمرد. بود ررضایکه متوجه او شد، پدر ام یکس نیاول. لرزان قدم به سالن گذاشت و جلوتر رفت یقلب با

بدون . طاس مهین يو درست مانند پسرش کم مو بود و تا حدود یبشاش و نوران يو چهره ا یبلند در کهنسال

 اریبس یبرق زد و با لحن شیمهااو چش دنیمرد، به محض د .فرد به پدرش بود نیتر هیشب ررضایشک ام

 :خطابش کرد یخودمان

 !کنه؟ یدختر گل رو به من معرف نید ا خواینم یکس. نکن یبیجلو دخترم غر ایب-

 :قدم شد شیاو پ یدر معرف نیشاه نباریا. حرف نگاهها را به سمت او چرخاند نیهم و

 .میبهشون زحمت داد یامرزوم کل. ما هستند زیعز يخانم از دوستا يپر شونیا-

 :بزرگ بر گوشش نشست يصابر يهم صدا باز

 !بشه يپر از پر گهیان شاال پا قدمتون خوب باشه خونه ما سال د د؟یخانم يبه به پس شما پر-

. کرد ضا را تا بناگوش سرخ ررینهفته بود که ام يزیطنز چه چ نیبود که در ا دهیبودند و او نفهم دهیخند همه

 شیمعذب در جا. گرفت يخانجون و دخترش جا انیناخواسته م يبا خانواده صابر ییبعد از معارفه و آشنا

بر خالف . باز شد و از مصاحبت آن جمع لذت برد خشی نشیمخاطب یکم کم در اثر خوش صحبت یول. نشست

شهره ،که چندان خوش برخورد  ن،یخواهر شاه یحت. خونگرم و مهربان بودند اریبس نیتصورش خانواده شاه

 .برخورد کرده بود یبا او به خوب ز،ینبود ن

که در  يزیچ نیاول. ساکن شده بودند رانیدر خارج از ا نیهم ي، ارسالن، تاجر فرش بود و برا نیشاه پدر

 اریبس یزن نه،یبجز آن، ام. بود ررضایبا ام ارشیآمد اختالف سن بس یبه چشم م ن،یمادر شاه نه،یمواجهه با ام

به مژگان حق داد تا در مواجهه با او  کهیبطور. نیب زیآداب بود و مثل خانجون، مادرش، نکته دان و ر يمباد

 .بود زیو حسن ظن ن یمهربان يدارا ،ینیب زیر زانیهر چند به همان م. دچار استرس شود
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. مشغول به کار بود رانیارت االملل در سف نیشده بود و با خواندن حقوق ب استیشهاب، وارد س ن،یشاه برادر

داشت و مانند همسرش اهل  یاسیعلوم س سانسیمحجبه و خوش سر و زبان بود که ل یهمسرش مهال، زن

 .بود استیس

عضو  نیکم حرف تر دیو شا کیشر شیجواد، برادر زاده ارسالن بود و در تجارت عمو ن،یخواهر شاه شوهر

 .آمد یجمع به حساب م

مژگان در آن جمع . شده است رفتهیپذ کینزد یچون دوست بهینگذشت که متوجه شد در آن جمع غر يزیچ

است  یکه از وجود او در کنار پسرش راض دیشن نهیبار از زبان ام نیو او چند دیدرخش یم ینیچون نگ ،یمیصم

به او  ررضایکه تمام حواس ام دبو نیا کرد،یمعذبش م یکم انیم نیکه ا يزیتنها چ. کندیو به داشتنش افتخار م

باعث به وجود آمدن لبخند  نیو هم خواندیاز او فرا م ییرایخواهرش را به پذ نیریتوجه به سا یب یبود و گاه

 .خانجون و همسرش شده بود نیب یبامعن يو رد و بدل شدن نگاهها نهیلبان ام يرو

آن مدتش در کوه و نه به ابراز  يهایریناره گنه به ک ".توانست سر او را از تنش جدا کند یخواست م یم دلش

بعد از فراخواندن . شام را آماده کند زیدر آخر شب به کمک مژگان رفت تا م".شیدر جمع خانوادگ شیلطفها

کرد و چانه اش را  یآنها اخم دنیررضا با دیام. و دخترش قرار گرفت نهیام نیب نباریا. شام زیبر سر م همانانیم

 :نشست يشهره را کنار زد و خود کنار پر انش،یوجه به اطرافت یسپس ب. خاراند

کنار، خودم  دیبر. بهش تعارف کرد دیبا. هیتعارف ستین یمهمونمون مثل شما فرنگ. دیتعارف کن دیستیشما بلد ن-

 !دونم چکار کنم یم

و  دهیرضا، خانجون بلند شد و او را به سمت خودش کش ریام يهایالیخ یاو و ب يشدنها دیسرخ و سف انیم در

 :خودش و همسرش جا داد انیدر م

 !یتو حواست به خودت باشه پدر صلوات. و خوبم بلدم جواب تعارف بدم میرونیعوضش من ا-

آرام در  ررضایدر لحظه آخر قبل از بلند شدنش، ام. دیگز یخنده جمع بلند شد و او خجالت زده لب م يصدا

 :کرده بود که قلبش را به تالطم انداخته بود يزمزمه ا گوشش

 !ابا ندارم  انشمیاز ب..دندیفهم نویخانواده ام هم ا. من از احساسم مطمئنم-

 یواقعا نم طیهرچند در آن شرا. حساس شده جمع، مجبور به غذا خوردن شد ينگاهها ریتمام طول شام ز در

بخصوص . کند يتوانست از خوردن خوددار یرضا، نم ریدر و مادر امپ انیغذا بخورد اما، در م یتوانست به خوب

 :گفتیم یبه شوخ یآرام يمادرش با صدا یکه گاه
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 ؟يخور یکه نم یختیر يزیغذات چ ينکنه تو-

 :به او انداخت و خطاب به مژگان گفت ینگاه میبزرگ ن يغذا، صابر انیپا در

 !!غذاها نیخوش به حال پسرم با ا. ذیلذ يغذاها نیتا باشه از ا..دستت درد نکنه عروسم-

داد و  یمژگان رنگ م يکردند و او به جا فیخنده جمع بلند شد و همه متفق القول از غذاها تعر يصدا

 یهر چه بود آن شب به شادمان! مژگان ایبزرگ خطاب به او بود  يجمله صابر دیبخصوص که نفهم. گرفتیم

 .دور کرده بود شیصه هااو را از غ یلحظات يکه برا یشب. شد يسپر

 -------------- 

کرد و به همراه پدرش  لیبعد از سالها، سال نو را در خانه پدرش تحو. آن سال با همه نوروزها فرق داشت نوروز

آنجا ماند تا  ش،یب یتنها بودنِ آقاجان و ب لیهر چند به دل. به سمت خانه آقاجانش رهسپار شد یدنید دیع يبرا

آن سال . نوروز آن سال، با همه سالها فرق داشت يباز هم رنگ و بو ،یول ردیرا بر عهده بگ يمهماندار فهیوظ

عمه اش نبود تا مثل هر سال . شد نیخانه نش ،يماریب لینرفت و به دل یییاش جا يپدر يپدرش، جز خانه 

و  دیکه د يبه نحو ار،یبد و اریدو ماهه باردار بود و بس نینگ. کوبد یباشد که در خانه آقاجانش را م ينفر نیاول

 .وسفیو  نیتنها به دو جا ختم شد خانه پدر و مادر نگ زین نینگ و وسفی دیبازد

 زبانیباز در عمرش م نیاول يبرا. او بود یکه نوروز آن سال داشت حضور مهمانان جنوب يگریبزرگ د تفاوت

 .هفته بمانند کیو خانواده اش به اصفهان آمدند و قرار بود  ییدا. شد شیخانواده مادر

روشن و  یبر خالف مادرش پوست. بلند بود يبا قد یزن شد،یمادرش م يخاله  ياش، که نوه  ییدا رعنا،همسر

خاص و  یبامزه و صبور بود و مهربان یزن. خورد  یتکان م کلشیدرشت داشت و موقع حرف زدن تمام ه یاندام

 زیپدر و مادرش ن ي هایریسختگ هشاد، ک اریبس هیبود با روح ياش، دختر ییشکرانه دختر دا. اشتد ینیدلنش

 .دوباره خانواده اش بود يهایآمده بود و شکرانه شاد ایپدر، به دن يشکرانه بعد از آزاد. کند رشینتوانسته بود اس

. سال از او بزرگتر بود کیآمده و  ایدناش که خلبان ارتش بود، قبل از اسارت پدرش به  ییپسر بزرگ دا د،یسع

برابر اصل با پدرش بود و به همان  یکپ زیبه پدر شباهت داشت، از نظر رفتار ن اریبس افهیکه از نظر ق دیسع

 صایو دخترش رم حانهیبا همسرش ر خانوادهمحل خدمتش کردستان بود و دور از . داشت تیدر کارها جد زانیم

 .کردیم یزندگ

کرد و باعث شد طعم آن  یپدر را بهتر تحمل م يماریحسن را داشت که غم ب نیحمود و خانواده اش، ا حضور

 .خانه آقاجانش بود ز،ین سرای يپر سر و صدا، پاتوق آن روزها يبا حضور شکرانه . کند  رییتغ ش،یروزها
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در داخل  زیو شکرانه ن سرای. دکریخانه نشسته بود و بساط عصرانه را آماده م وانیا ياش رو ییهمراه زندا به

 .به گردش بروند ییقرار بود بعد از ظهر به همراه خانواده دا. بودند کیخانه مشغول پختن ک

. تازه و جالب بود شیبرا د،یشن یکه م ییحرفها. کردیصحبت م شیمادر لیاز فام کرد،یهمانطور که کار م رعنا

از وسط نصف با مادرش است و  یبیمادرش که س ياز دختر عمو. که هنوز زنده بودند دیمادرش شن ياز عمه ها

کرده بود  دایپ دیجد يلهایآن قدر فام. دبو رهیعش سیمادرش که رئ ریپ ییاز دا. اوست دنیبه د لیصبرانه ما یب

 .اش کشته شده اند يتمام اقوام مادر کردیچه ساده بود که فکر م. زد یم جیکه گ

 .همه خانواده مادرم تو جنگ کشته شدند کردمیمن فکر م ؟ییزن دا هیچ دیدون یم-

 :خنده رعنا بلند شد يصدا

کردنش  دایبود که ما از پ نیا يمادرت تنها موند برا يدیاگر د. میا رهیعش کیما ! دختر يتو چه فکر کرد-

در . شدنش رفته بودند دیشه الیآوار مونده بود و همه به خ ریدو روز ز ه،یراض. میکرده بود شیشده و رها دیناام

 میدیها شن هیما چند سال بعد از زبان همسا. ادندبودند، نجاتش د دهیکه بعد از رفتن ما رس جیبس يروهایواقع ن

 .میافتادیاما به فکر اصفهان ن. میو رو کرد ریتهران رو ز. میافتیازش ن ياثر میهر چه گشت یکه زنده مونده، ول

 هاتون به پدرم و دوستاش نگفتند که اقوامش زنده اند؟ هیچرا همسا-

خود . اوقات ناممکن یلیها زمان بر بود و خ یکردن خانواه قربان دایپ. گفته بودند اما، اون روزها مثل االن نبود-

د از آنجا به اصفهان شدن دیناام یهفته به دنبال بازمانده ها گشته بودند و وقت نیکرد که چند فیمادرت برام تعر

 ادیاتفاقها در جنگ ز لیقب نیاز ا. به مداوا داشته ازیو ن هو مجروح بود ماریبه عالوه مادرت ب. اعزامش کردند

 .رو شیخدا لعنت کنه باعث و بان. افتاد

 .بجز برادرش، همه خانواده اش مردند کردیمادرم فکر م-

نباشه، با مرده  یرد و نشان یدر ضمن وقت. ياستنباط کرد نطوریا يتو چون بچه بود دیشا. زمیعز ستین نطوریا-

بست شوهر و  يپا کنهیازدواج م یهاش وقت ییزن با همه توانا. زن بود دختر جان کیمادرت . ستین یتفاوت

 .شهیم شیزندگ

 .دیدونیشما پدرم رو مقصر م-

را بهش  یه خبر زنده بودن موسک دیترس یاز اول هم م دیشا. گشتیدنبال خانواده همسرش م دیخب اون با-

 !بدن

 .دیدر مورد پدرم بد قضاوت نکن-
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مادرت تا قبل از مرگش . دونه یکس نم چیرو بهت بگم که ه يخوام راز یم. جان زیقضاوت با خداست عز-

. حس کرده بود يهم تا حدود امرزیخداب یموس نویا. تو و پدرت بود شیروحش پ یبود ول یموس شیجسما پ

نگفتم فقط  يزیپدرت چ ازمن سالها زبانم رو نگه داشتم و  ینیب یاگه م. داشت يادیمادرت به پدرت عالقه ز

 یسر نگه داشتن از نظر خودم ب نیا هیهر چند بعد از مرگ راض. آنها بود نیبه حرمت همون مهر و عالقه ب

 .کارها بود نیتر یمعن

 :به دهان رعنا چشم دوخته بود ناباور

 ...اما-

وقت به چشم بد بهش  چینگشت اما، ه تیبه دنبال خانواده مادر شتریکه چرا ب میدرسته که من از پدرت شاک-

مسخره است که  یلیمرده خ هیحاال هم که راض. دمیمن شکستن پدرت رو بر سر خاك مادرت د. نگاه نکردم

. نندیرو بب هیدارن دختر راض دوست لیتمام فام. مهم االنه. گذشته ها نگرد يتو نقدریا. مینبش قبر کن میبخوا

 .تیخانواده مادر دنیاموالت و هم د تیروشن شدن وضع يهم برا. آبادان يایب دیبا

 !بعد از کنکور اومدم دیشا-

 .صورت رعنا را پوشاند یپهن لبخند

 !یخوام اونجا دستت رو بند کنم تا کنارم بمون یم. یشیو از گرما هالك م هیهر چند بد موقع... ان شا-

. افتاد رشیاخ يها امکیپ ادیناخودآگاه ب. قلبش را چنگ زد یبر جانش نشست و غم يحرف رعنا لرز يمعنا از

را  شیکه خلوت شبها ییامکهایپ. از محبت یاز آرامش داشت رنگ یشماره ناشناس که رنگ کیاز  ییها امکیپ

. شناختش یکه اعماق قلبش م يا سندهینو. کرد یفرستنده آن ها اهتراز م افتنیو آگاهانه از  کردیپر م

 .نداشتند یپاسخ نیکه تا آن لحظه کوچتر ییامکهایپ

 !بابا يپر-

 :ستشینگر یدر چهارچوب در، با لبخند م ستادهیآقاجانش ا. دیسمت صدا چرخ به

 .جانم آقاجون-

 .رو هم ببر سرای. زود آماده شو برو خونه پدرت. جونت سالمت بابا-

 :بر جانش افتاد ترس

 شده؟ شیبابام طور...شده آقاجون؟ بابام  یچ-

 :دیمردانه خند آقاجان
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 ستادم؟یا یآروم م نطوریشده بود من هم شیآخه اگه بابات طور ده،ینه پدر آمرز-

 شده که احضار شدم؟ یچ ؟یپس چ-

 .گانهیکمک  دیبر دیبا. بابا دیمهمون دار-

 برم؟ یچ يبره من برا سرایخب -

 .میایما هم بعدا م. خودتند بابا جان يمهمونا-

 من؟ من که تا حاال مهمون نداشتم؟ يمهمونا-

 :با خنده بر شانه اش زد رعنا

 !دست بجنبون دختر. جان زیعز میهست یپس ما ک-

 :افتاد نیانداز گرفت و به زم ریبه لبه ز شیپا خواستیکه به سرعت از جا بر م همانطور

 .دوستت مژگان با خانواده اشه. ستندین بهینترس غر. دختر يچرا هول کرد-

 مژگان؟؟-

 .آره بابا-

فقط . آن هم منزل پدرش. رفتیمنزلشان م دیع يبار بود که مژگان برا نیاول يبرا. ختیفرو ر يزیدلش چ ته

 نیگروه، در اول ياعضا ریسا. آمده بودند زیآمدند که امسال ن ینش مآقاجا دنیو همسرش به د يهر سال مظفر

بود،  یحیکه معموال تفر داریبه همان د ز،یسال نو را ن کیو تبر دندید یرا م گریکدی دیبعد از ع ییگردهما

 .گردندیموکول م

خنده  يکارش سبب شد صدا نیو هم دیبه سرعت از جا برخواست و به سمت اتاقش دو. تاب بود  یب دلش

 :کردینگاهش م یاز قبل آماده شده بود و ناراض سرای. چدیآقاجانش در خانه بپ

 .شهیتازه داره پخته م کیک ام؟یحاال واجبه منم ب-

 .دیبا هم بر گهیآقاجون م یول ا،ین گمیدونم اگه به من باشه م ینم-

حواسش را به مکالمه آرام رعنا و  دیکش یرا برداشت و همانطور که پاشنه کفشش را باال م دشیکل دسته

 :آقاجانش داد

 ؟یحاج یبه سالمت هیخبر-

 .هییآشنا يفعال قرار برا. دیبه هر حال دوست دارم شما هم باش. بخواد  یتا خدا چ-
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آقاجانش را چگونه  يدانست حرفها ینم. گرفت یقلبش آرام نم یرا لعنت کرد ول طانیش. را چنگ زدند دلش

خواند و  يا یالکرس تیدر دلش آ. رفت یبد به شمار م ياز صفتها ستادنیخود نبود که فالگوش ا یب. کند ریتعب

از در خارج شد که متوجه نگاه نشسته در پرده اشک  عیآن دو را متوجه خود کرد و آنقدر سر يبلند یبا خداحافظ

 :دیاش و لبخند پهن شده بر صورت آقاجانش نشد و زمزمه رعنا را نشن یب یب

 !دمیرس رید فیواقعا ح. هیانگار واقعا خبر-

 یدو خانه را به سرعت ط نیرا بر پدال گاز فشرد و مسافت کوتاه ب شیکه فس فس کنان سوار شد، پا سرای

به هر حال . دیکشیاما خجالت م دیآ یا مخواست به مژگان زنگ بزند و بپرسد چرا به آنج یچقدر دلش م. کرد

. رخ به رخ شد وسفی نیکرد با ماش یکوچه را که به سرعت ط چیپ. نبود ستهیبرخورد چندان شا نینوروز بود و ا

 :شد ادهیپ عیو سر دیاز ترس محکم بر ترمز کوب

 که نشد؟ يزیچ!  يوا يا-

به صورت ملتهب او انداخت و سپس  یبا لبخند نگاه. شد ادهیپ نیاز ماش دیکه عکس العمل او را د وسفی

 :دوخت نشینگاهش را به ماش

 .دیایبا سرعت ب دینبا چیپ يتو. دیچقدر عجله دار. نه خدا رو شکر-

 :تکان داد اسری يبرا يچرخاند و سر وسفی نیداد و نگاهش را داخل ماش رونیرا با آرامش ب نفسش

 است؟جون کج نیپس نگ نمیبب..گذشت ریبخ-

 .امیم گهیساعت د کیخودمم تا . مامان شیگذاشتمش پ-

 :کرد يکه در دستش بود اشاره ا یستیبه ل بعد

 .میشام مهمون دار يانگار برا. مامان يها شیدنبال خورده فرما رمیدارم م-

غم  وسفیکوتاه حس کرد نگاه  يلحظه ا يو برا دیدلش لرز. بر نگاه او نشست يباال آمد و لحظه ا وسفی نگاه

همزمان سر . داد هیتک نیو به کاپوت ماش دیکش یقینفس عم وسفی. گرفتند گریکدیبه سرعت نگاه از . دارد

 :آمد رونیب نیاز ماش اسری

 .مامان عجله داشت. گهید میرو بکش کنار ما بر نتیماش يپر یآبج. شد رید گهید دیبجنب-

هنگام عبور دو . دیو پشت فرمان نشست و کنار کش تکان داد دییو سرش را به تا ستینگر اسریلبخند به  با

 :خواندیم يکر سرای يبرا اسریاز کنار هم  نیماش

 !ددر میریم میما هم که دار. کار داره یمامان کل. پوستت کنده شده آخ جون-
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 !دارم داداش جان یسهمت رو نگه م! یاهک زرنگ-

بود و بلوغ را پشت  دهیکه قد کش ياسریبه . دیشیبه عالمت تاسف تکان داد و به برادر جوانش اند يسر يپر

 سرای. را کنار کوچه پارك کرد نیماش عیسر. بود افتهی اریسر نهاده و قالب عوض کرده و به پدرشان شباهت بس

برخالف خانه  يدر خانه پدر. شدند خانهشد و غرغر کنان در خانه را گشود و هر دو داخل  ادهیپ یلیم یبا ب

 :کرد رونیسرش را از آشپزخانه ب گانهیبه محض ورودشان . شد یساختمان باز مآقاجانش، به داخل 

 .کار دارم یبدو کل سرای-

 :کرد و او را به خنده وا داشت يغرغر رلبیز سرای

 .میاه بذار از راه برس-

 .کمکتون امیمن االن م. سالم -

تا دو ساعت . و لباست رو عوض کن ریدوش بگ کیجان تو فقط برو  يپر يایخواد ب یتو نم. سالم  کیعل-

 .رسندیمهمونات م گهید

 :شدیتعجب خوانده م زیدر نگاه او ن. ستینگر سرایو ناخودآگاه به سمت  دیاز تعجب باال پر شیابروها

 !ستندیاند مهمون من که ن يپر يمهمونا یاون وقت چرا مامان خانم؟ نا سالمت-

 :پر خنده پدرش به گوشش نشست يصدا

 !کمک مادرت ادیم يان شاهللا نوبت تو هم که شد پر. برو کمک مامانت. قدر غر نزن دختر نیا-

 :دیناگهان با ذوق باال پر سرای

 !چه خبره دیگفت یخب زودتر م. چشم يآخ جون به رو! آهان از اون لحاظ -

بود و با تبسم مبل نشسته  يمرتب رو یبه پدرش که با لباس. ختیدر وجودش فرو ر يزیشد و چ شتریب تعجبش

 :انداخت ینگاه ستینگر یبه او م

 چه خبره؟ نجایبه منم بگه ا یکی. سالم بابا-

 !يخواستگار! گهید هیل یل یمراسم ک. جون يپر یدانشگاه قبول بش يخوایم وتیک يآ نیدهه با ا-

 :ماتش برد يا لحظه

 ؟یچ-

 :و پدرش همزمان بلند شد گانهیخنده  يصدا
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تو اومدند اون  يروز مهمونا کیاگر . اند بهتره آماده بشه يپر يمهمونا، دوستا! ه؟یچ يخواستگار یپدر صلوات-

 .کنهیکار م يوقت تو برو آماده بشو پر

 :دینفس آسوده کش کیو او  دیخواب سرای باد

 !کشه یطول نم ادیآماده شدن من ز. کمکتون امیپس من م-

 :خود به اتاق برد را گرفت و با يبه حسام انداخت و دست پر ینگاه گانهی

 .یمرتب و منظم باش یخوام حساب ینه امروز م-

 مرتبم شهیاما من هم-

 :در اتاق را بست گانهی

جان، صبح مژگان زنگ زد و گفت با خانواده شوهرش  يپر نیبب. بار فرق داره نیاما ا. زمیدونم عز یم-

 ياز اونم نداره متوجه شد یکم یول ستین يمراسم خواستگار. خانواده ها ییآشنا يبرا نجایا انیب خوانیم

 !زم؟یعز

 .چشمانش جان گرفت شیپ ررضایام طنتیو نگاه مهربان و پر از ش دیلرز قلبش

 ..یول-

در ضمن مثل . ریپدرت رو هم در نظر بگ تیوضع یکنکورته، ول ریذهنت درگ میدون یما هم م زمیعز نیبب-

اما هر دو . یدنید دیاسمشم گذاشتند ع. برگزار شده نیهم يجلسه برا نیا. مادرشوهر مژگان قراره برگرده نکهیا

 .است گهید زیدونند هدف چ یتا خانواده م

 :در چشمش حلقه زد اشک

 .رو ندارم شیاما من آمادگ-

 :دوخت يرا به پر شیشد و نگاه جد زیر گانهی يچشمها

 ؟یچ یآمادگ ه؟یمنظورت چ-

 :دیاز دهانش پر ناخواسته

 .ترسم یم-

 :متعجب نگاهش کرد گانهی

 یاز چ. يجواب بد يکه بخوا ستین يخواستگار. نندیرو بب گهیقراره خانواده ها همد. افتهیب یاتفاق ستیقرار ن-

 !ست؟یدختر، دفعه اولتم که ن یترس یم
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اگر مرتبه نخست بود، فقط چون  دیشا.  دیترس یدوباره بودن م نیاز هم. حرف داغ دلش را تازه کرد نیهم

 یتوانست و وقتش بود و نه م ینه م. داد رونینفس کالفه اش را ب. دیکشیو خجالت م شدیدخترکان سرخ م

 لیهمه تعج نیبه ا یاز طرف. که سنگ صبورش باشد نبود يا نهیدر آن جمع س. بزند یحرف گانهیخواست به 

 "..کاش. بهتر بود تیکاش وضع". ستدان یخودش را محق م گریداد و از طرف د یحق م

کاش مژگان به او خبر . ریتاب بود و ذهنش درگ یقلبش ب. به او انداخت و از اتاق خارج شد گرید ینگاه گانهی

همون بهتر ".  دییاین یدنید دیبه ع دیتوانست بگو ینم. توانست بزند ینم یاما در آن صورت هم حرف. داده بود

داد در عوض، خودش تازه  ینشان م تیجد ررضا،یهر چقدر ام. تخت نشست يکالفه رو "که به من زنگ نزد

 :نواخته شد يدر اتاق با ضربه ا. و ترس شده بود دیدچار ترد

 اجازه هست؟-

 .در چهارچوب در ظاهر شد نیاو قامت نگ دییبفرما با

 .سالم-

 ؟يچطور. سالم -

 .مامان بزرگم بهتر شدم يبا دوا درمونا. بهترم-

 .خدا رو شکر-

 ؟یبپوش يخوایم یچ-

 .دیکش یآه کالفه

 .دونم ینم-

 کمکت کنم؟ يخوا یم-

 :برخواست و کمدش را باز کرد نینگ. انتخاب لباس نداشت ییواقعا ذهنش توانا. تکان داد دییبه تا يسر

 ادیم یلیبه پوستت هم خ. خوب باشه نیفکرکنم ا-

آن را به  نیعقد، نگ دیموقع خر. لباس را دوست داشت نیا. بود نیرنگش در دستان نگ يو دامن زمرد کت

 .بودش دهیبود و تا آن روز نپوش دهیخر شیبرا هیعنوان هد

 .فکر کنم خوبه. ممنون-

 .گهیپاشو دختر آماده شو د-
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اما با بازکردن  زدیمام افکارش را دور برت يبا دوش آب سرد خواستیدلش م. اکراه بلند شد و به حمام رفت با

آن  ریآب را ولرم کرد و ز. صورتش روان شد يبدنش، بدتر لرزش گرفت و اشکش آرام آرام رو يآب سرد رو

 ررضاینگاه ام يادآوریبا  "کنم؟ هچ شهیم يداره جد زیحاال که همه چ "زدیچرخ م زیچ کیفکرش حول . ستادیا

 "!چکارکنم ایخدا....هیچطور بهشون بگم مشکلم چ....چرا حاال ایخدا"افتاد و هق زد شیزانوها يرو

 ریبود که ز یساعت مین. نگاهش به ساعت بخار گرفته رخت کن افتاد. افتیتا آرامشش را باز ستیقدر گر آن

 دهیش دا هیاز آثار گر يچه خوب که اثر. زد شیبه چشمها نهیدر آ يبرخواست و لبخند. دوش نشسته بود

حاال . و احساسش بود شداشت و آن هم رو راست شدن با خود یبزرگ یخوب یدوش گرفتن طوالن نیا. شدینم

انتخاب .به خودش مهلت دهد تا انتخاب کند . بردارد یگام زینهاده بود وقت آن بود که او ن شیپا پ ررضا،یکه ام

از  ییرها يدوباره برا یو فرار از ازدواج شییکه مدتها بود در قلبش جوانه زده بود و تنها یاحساس نیب

 یاحساس که قلبش را دربر م نینه و ا ایررضا ارزش مبارزه دارد یفهماند که ام یبه خودش م دیبا. شیترسها

احساس با  نیخو کند و از ا شیها ییبه تنها دیبا ایدهد  ییرها شیدهایتواند او را از ترسها و ترد یگرفت م

 .زدیسرعت تمام بگر

. سرش برد يرا شل جمع کرد و باال شیموها. و به اندام قاب گرفته شده در لباسش لبخند زد دیرا پوش اسشلب

بود را بر سر انداخت و چادر ش را  بایز يها يکه پر از سنگ دوز یرنگ دیسف ریبه صورتش زد و شال هر یکرم

و دورش  دیخند یبا شادمان سرای. شد سرایبا خارج شدن از اتاق چشم در چشم . برداشت و از اتاق خارج شد

 .دیچرخ

 .جونم يپر يچقدر خوشگل شد-

 .بر لبانش ظاهر شد يلبخند

 !ممنون وروجک-

 !خوشگل کنم، دورت برقصم ،یبشه عروس بش یک. ییوا-

بلکه چون  چ،یبود، ه دهیخواهرش دورش که نرقص یعروس شده بود ول شیسال پ نیکه چند دیشیاو اند و

به او جلب  زین نیو نگ گانهیتوجه  سرای يبا صدا! دوستانش رفته بود یه او سالم کرده بود و پاز دور ب يا بهیغر

همانطور که  نینگ. از خجالت رنگ داد و گرفت. دیکل کش نیزد و نگ شیمهربان به رو يلبخند گانهی. شد

 :دیباز هم کل کش دیچرخ یو اطرافش م دادیکمرش را تاب م

 .يماشاال ماشاال ماه شد. جون يخجالت چرا پر-
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بهت  یلیرنگم خ نیا. يو از اون حالت بچه گونه در اومد يماشاال استخون ترکوند. زمیعز گهیراست م نینگ-

 .کنم شیبرم برات اسفند آت. ادیم

آتش زدن  لیوسا شهیدر خانواده آنها هم. از آشپزخانه خارج شد شیبا منقل کوچک اسفند گانهیآمد مانع شود  تا

 :اسفند را دور سرش چرخاند و با خنده دور شد. بود ایاسفند مه

 !شهیکنم وگرنه حال بابات بد م شیآت رونیبرم ب-

 :دیمحکم صورتش را بوس نینگ

 .زمیعز یبش ریان شاهللا عاقبت بخ-

 .جان نیممنون نگ-

 .دادم یقرش م یو حساب ذاشتمیآهنگ توپ م کیکه بابا خونه است وگرنه برات  فیح-

 :زد سرایآرام پشت سر  نینگ

 !یپدر صلوات يا-

 .میدار یقشنگ نیعروس به ا هیخب چ-

 :انداخت سرایبه  یچپ نگاه

 !عروس کجا بود؟ نه به داره نه به باره-

من ! سالمه ها 17 ینا سالمت. دیزنیبچه که گول نم کنه؟یم شیو مامان اسفند آت دیپس چرا زن داداش کل کش-

 !ستین ينطوریهم یمهمون نیدونم ا یکه م

 .ستیبلند شد و او شماتت بار به آن دو نگر نیخنده نگ يصدا

 !بابا؟ يپر-

 اسریکنارش . ستینگر یکه با لبخند به او م دیقامت رنجور پدرش را د واریو در کنار د دیسمت صدا چرخ به

 :کرد یمشتاق براندازش م یبود و با نگاه ستادهیا

 !يپر یآبج يخوشگل شد-

 :دیخجالت کش باز

 .ممنون-

 :به چشمان اشکبار پدرش افتاد نگاهش

 !بابا نمیکاش حداقل عروس شدن تو رو بب. دخترم نمیرو بب تیریکاش بتونم عاقبت بخ-
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 :داد يکرد و خودش را در آغوش پدرش جا بغض

و  اسری يان شاهللا بچه ها ،یچیکه ه یعروس. باال سر ما باشه تونیسا شهیبابا ان شاهللا هم دیحرف رو نزن نیا-

 .دینیرو هم بب سرای

 :زد و او را به خود فشرد یلبخند تلخ پدرش

خودش  نمیرو بب وسفیکه عروس شدن تو و پدر شدن  نقدریهم. کیمرگ حقه و نزد. زمیکه عز میتعارف ندار-

 .هیکل

پدرش  يشانه ها. شد دهیبلند شد و به دنبال آن در اتاقش بود که محکم به هم کوب سرای هیهق هق گر يصدا

 :دیلرز

  .دخترم یخوشبخت بش...کاش..کاش...روزتو خراب کردم-

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

کپسول  نیباز نفس کم آورده بود و ا. پناه برد شیپدرش او را رها کرد و به همدم آن روزها. گرفت دلش

 .دیرس یم ادشیبه فر دیبود که با ژنشیاکس

 :باال آمد و مردانه اشک او را زدود اسری دستان

 .شهیبا ناراحت مبا. ینکن آبج هیگر-

را دارند و چه بد  گریکدیچه خوب که آنها ".رفت  سرایانداخت و به سمت اتاق  ریرا گفت و سر به ز نیا اسری

 .شانه اش نشست يرو نیدست نگ "شوند یم میتی ،يکه به زود

 مهمونات؟ يجلو يایب يخوایروح م یصورت ب نیبا ا. نمیدختر بب ایب-

 .خوشگل شدم یگیمگه چمه؟ خودت م-

 میبر. يمثل ارواح شد یانداخت نهیآ ينگاه به خودت تو کی! من لباست رو گفتم ؟يمن گفتم تو چرا باور کرد-

 .به صورتت بکشم یدست کی

 .دوست ندارم....نه-

 ..از تو نظر نخواستم که-

 :دیچ زیم يرا رو ششیآرا لیوسا نینگ. روان شد نیشد و به دنبال نگ دهیکش دستش
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 بهت بگم؟ يراز کی-

 !هوم؟-

 .رژ لب دارم اریمن و-

 :ستینگر نیگشاد شده به نگ ییچشمها با

 ؟یچ-

 !کنهیم میحال هیبوش اصال ..دهیم فیک يآ. خورم یبعدم همشو م. دوست دارم رژ بزنم یه. بابا  سیه-

 :دیخند

 !پس فکر کنم بچه ات دختره.وونهید-

 ..که یفهم یم. رژ دوست داره پدر سوخته از االن. از اون تخسا هم هست!! نچ فکر کنم پسره-

شدن تار و پود وجودش  دهیفکر بوس. لرز به جان او انداخت یول. دیزد و با صدا خند یراگفت و چشمک نیا نینگ

کارش که تمام . کردیرگون محال او را دگ شیها یحاالت او را به استرسش ربط داد و با شوخ نینگ. را لرزاند

خود  ریتصو نیدانست که ا یم یکس هراز  شیخودش ب. بایمات و ز یشیدر آرا دهیپوش دیرا د یزن يشد پر

 .است شیروحش، خود واقع يایبلکه زن لرزان پنهان شده در زوا ست،ین شیواقع

 :چشم در چشم شد وسفیبا  نباریاتاق خارج شد و ا از

 وسف؟یعروسمون خوشگل شده -

 .انداخت ریسر به ز وسفی

 !اونم که حتما دختر عمو همه طوره پسنده يبرا. زمیعز ادیب نیریش گهیبه دهن کس د دیفکر کنم علف با-

 :شوهرش تکان داد يبرا يو سر دیخند نینگ

من برم به مامان کمک . شازده يشدیم لسوفیف دیبا. بافه یمن، فلسفه م دییدو کالم تا ينگاه نگاه به جا-

 .کنم

 :داده بود نتیصورتش را ز قیعم يکه لبخند یبا نگاه همسرش را بدرقه کرد در حال وسفیدور شد و  نینگ

 دختر عمو؟ یستیموافق حرفم ن-

 .دیلب گز يپر

 !دونم ینم-

 .کرد یتالق وسفیبا نگاه  نگاهش
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 نیبا نگ! يمن خوشبختم پر! ینینب یلیل یاز خوب ریبه غ ،ینیمجنون نش دهیاگر در د! اما من مطمئنم-

دلم لونه کرده بود اما االن، تمام وجودم متعلق به همسر  يدختر سبزه رو، تو کیمهر  يروزگار هی. خوشبختم

بله گفتم فکر اون دخترو از  که ياز لحظه ا. شد یسخت بود ول. گرفتم عاشقش باشم ادیکم کم ! رومه دیسف

 يو نجابتش و عاشق بچه ا یدل کیعاشق . و صداقتش یمهربونعاشق . نمیمن عاشق نگ. کردم رونیذهنم ب

 .کنهیم هیتغذ نشیکه داره از وجود نازن

 .شنوم یم نویکه ا..خوشحالم-

افسوس  يلحظه ا يو من امروز برا عهیبد. که نگاهت گرفته تازه است یرنگ. يتو خوشحالم پر يمنم برا-

 ...خوردم که چرا

 :دادند رونیفسشان را محکم بهر دو ن! هم وسفیگرفت ،نفس  نفسش

 چیدونم ه یچون م ،یستیکه همسرم ن يمن خوشحالم پر. يا هیفقط ثان. بود يلحظه ا يفقط برا نیاما ا-

رو  یمیاون عشق قد ادیحرفا رو بزنم و  نیبار ا نیآخر ياالن اومدم برا. شد یبرق نگاه مال من نم نیوقت ا

 .کنم رونیاز دلم ب شهیهم يبرا

 ..من-

 .عشقت باشه دختر عمو قیو اون مرد ال یخوشبخت بش دوارمیام..فقط. کنمیخواهش م. نگو یچیه-

کرده  شیکه چشمانش رسوا دیلرز نیباز دختر عمو شده بود، از ا نکهینه از ا. دیکه دور شد قلبش لرز وسفی

 شییدا. آقاجانش خبر از آمدنشان داد  يبعد صدا یکم. دیدزد یاز او نگاه م شهیکه هم یوسفی يبرا یحت.بودند 

خانه رعنا او  ،ییبعد از خوش آمدگو. شدند انهو آقاجنش وارد خ یب یبه دنبال ب ز،یبه همراه همسر و فرزندانش ن

 :دشیو بوس دیکش يرا کنار

 یو رسم هییجهت آشنا یپدربزرگت گفت مهمون. میببخش که همه اومد! دختر جون يکه چقدر ناز شد يوا-

 .تسین

 .دیخوش اومد. ییزن دا هیحرفا چ نیا-

 !دختر هییمعلومه تو دلت خبرا! ایاما خوب رنگ و لعاب گرفت-

 :انداخت ریزده سر به ز خجالت

 !نهینگ...کار -

 !آسمون چشات رو گفتم که ستاره بارونه. جان درد نکنه نیبگم، دست نگ دیاز اون لحاظ که با! اونو نگفتم که-
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 کردیباور م دیبا. متفاوت شده بود نقدریدانست چرا از نگاه همه ا ینم. ا لبخند ترکش کردرا گفت و ب نیا رعنا

است؟ با خودش عهد بست که به  افتهیکردنش داشت از چشمانش راه فرار  یدر مخف یکه سع یکه احساس

آشکار شده و  شیدرونش از مدتها پ رخبر نداشت که س. رسوا شود زیآنان ن شیننگرد تا مبادا پ ادیمهمانانش ز

متضاد  یزنگ خانه به صدا در آمد و او با احساسات. کند یدر انکار آن م یفقط خودش است که با تمام قوا سع

 .رفت همانشیبه استقبال م

بود  ستادهیا گرانیبا خانواده اش، به او که پشت سر د یبعد از احوال پرس. خانجون و آقابزرگ وارد شدند ابتدا

 :لبخند زد و آرام کنار گوشش زمزمه کرد شیبه رو. دیدر آغوش کش مانهیرا صمخانجون او . دندیرس

 .سال نوت مبارك عروس گلم-

 :بار با آقا بزرگ روبرو شد نیا. متقابل، از آغوش خانجون جدا شد یکیو با تبر دیکش خجالت

 .یسالها داشته باش نیدخترم؟ صد سال به از ا يچطور-

پشت . رفتندیزن و شوهر را پذ یخانواده اش به گرم. آقابزرگ هم فاصله گرفت از نیگفتن ممنون و به همچن با

او با  یتمام احوال پرس د،یکه او را در آغوش کش نهیبه جز ام. و همسر و فرزندانش وارد شدند نهیسر آن ها ام

 ياز رو یهم به سر خم کردن انیآقا باساده، محدود شد و  یکیو تبر یرسم یعروس و دخترش به دست دادن

 .وارد شد نیبه همراه شاه ینیریش يدر آخر مژگان با جعبه ا. دیمتداول ختم گرد کاتیاحترام و تعارفات و تبر

به خود گرفت و همانطور که جعبه  يزار افهیبا خانواده اش به سمتش آمد و ق یبعد از احوال پرس مژگان

 :داد در گوشش شروع به غرغر کرد یرا به دستش م ینیریش

 .واه واه واه. دادماده کارهاش باماست گهید یکیعروس و  گهید یکیتو رو خدا  ینیب یم-

 :نازك کرد و با خنده، آرام گفت يپر يبرا یچشم پشت

 !؟ ستین نمونیب یچیبگو ه يبازم جرات دار-

 :و با صورت خندانش بلند او را مخاطب قرار داد دیرا عقب کش سرش

 !!خوب خوب باشه يان شاهللا امسال برات پر از خبرا. جون يشما هم مبارك پر دیع-

را از  ینیریبا خنده ش گانهی. گفتند نیرا آم شیدعا یبا ان شا الله نیریو سا دیمژگان لب گز طنتیاز ش يپر

 يدلش در هول و وال بود صدا. يهمه وارد خانه شده بودند جز اصل کار. سپرد سرایدستش گرفت و به 

 :دیچیپخانجون در گوشش 

 !مردم رو سر پا نگه داشته. پسر نیکجا موند ا-
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 :کرد تیجمع را به داخل هدا گانهی. دیشن یم یکیو او به خاطر نزد کردیغرغر م نهیگوش ام کنار

 .دیستادیبده سر پا ا.  دینیبش دییبفرما-

دست داد و با زن ها  مانهیبا مردها صم. هم وارد شد ررضایام ،ییرایاز حرکت مهمانها به سمت پذ قبل

بزرگتر جستجوگرانه بود و فقط  يچون برادر وسفیو نگاه  ينگاه حمود و پدرش جد انیم نیا. کرد یاحوالپرس

خود را دل آقاجانش محکم  يجا ررضایانگار که ام. روبرو شد ررضایگشاده با ام ییپدربزرگش در آرامش و با رو

به خاطر داشت که پدرش . مواجه شود  لشیفام يبا مردان جد دیسوخت که با ررضایدلش به حال ام.کرده بود

. بود بینس یاخم ب نیاز ا ررضایکه ام ستینگر یبود و البته با اخم به او م يجد زیموقع مواجهه با بهنام ن

با توجه به  نیسالن تنها ماندند و ا يدر ورود ررضایرفتند و او و ام ییرایپذبزرگترها به داخل سالن  یک دینفهم

 :نمود یم بیعج یداشت، کم لشیفام يکه از مردها یشناخت

 .خانم يسال نوت مبارك پر...سالم-

 .شما هم مبارك يسال نو. سالم-

 یآب نیبهاره با ج يکت سورمه ا. او شد دیجد پیکتش فرو کرد، تازه متوجه ت بیکه دستش را در ج ررضایام

 .انداخت ریزد و سر به ز يلبخند. دیسف راهنیو پ ینفت

 .رینگ گهید زیاما نگفتند چ رمینذاشتن گل بگ. مال شماست بانو نیا-

که گل  یستالیکر. بود افتاد ررضایکه در دست ام ییبایز یچییباال آورد و چشمش به جاسو دیرا با ترد سرش

را منتظر  ررضایام یوقت یول ه،یهد رشیپذ يکرد برا دیزد و ابتدا ترد يلبخند. در آن بود ییبایز ییاتورینیسرخ م

همزمان  ررضایام. مبهوت ماند يشد، لحظه ا زدستش که درا رد،یبرد تا آن را بگ شیبا خجالت دستش را پ دید

رنگها  يانگار آن سال سال سرمه ا. را داخل دستش گذاشته بود یرنگ يجعبه کوچک سرمه ا ،یچییبا جاسو

 :نگاهش کرد زیاستفهام آم. بود

 یبهانه نم يدیع یتو بهار من! دل من زیعز يدیهم ع نیا. میبهم وقت بدن تنها بش گهیفکر نکنم امروز د-

 !خواهد

 دنیشروع به تپ يادیناخواسته دستش مشت شد و قلبش با سرعت ز. جمله آشنا زنگ زد نیا دنیاز شن گوشش

را به صورتش و هجوم خون  زدیتابانه م یقلبش ب. مسخش کرده بود یگفتن ناگهان زیعز نیژ ا یاز طرف.کرد

 یاز آنکه بتواند عکس العمل بلق. نداشت زیبه کار نرفته بود اما کم از آن ن زمیهر چند لفظ عز. احساس کرد

 .دیکش یقینفس عم. شد ییرایپهن، داخل سالن پذ يبا لبخند ررضاینشان دهد ام
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به سمت اتاقش رفت تا جعبه . کردیم قیرا به او تزر بیعج یانداخت و حس یدلش را چنگ م ررضایام طنتیش

از  يریزنج. لرزان جعبه را گشود یبا دست. اش، مانع ترك اتاق شد هیهد دنیوسوسه د یرا در اتاقش بگذارد، ول

و قطره اشکش را  دیکش یآه. کبود اقوتیاز جنس  یقلب. به شکل قلب بود ومیمدال کیبه همراه  دیسف يطال

را در  ومیمدال. کرده بود جادیبا ضرباهنگ قلبش ا یبیعج یواژه سمفون نیا "..دل من زیعز..دل من زیعز"زدود 

 یحس. کرد و به سرعت خارج شد یمخف زشیم يگرانبها در گوشه کشو یدستش فشرد و آن را چون گنج

 یم شیدلش پ. نباشد ایآن کلمه شاد باشد  دنیو شن هیآن هد افتیدانشت از در ینم. و تلخ داشت نیریش

 .کردیم يکار دیو او با شدیم يداشت جد زیهمه چ. زدیو عقلش پس م دیکش

. بماند رونینبود ب زیاز آن جا شتریب. از روبرو شدن با جمع فرار کند خواستیسست شده بود و دلش م شیپا

هر چند اعماق ذهنش از ادامه . شود رایمحبت را پذ نیخوش، ا ییگرفت خجالت را کنار بگذارد و با رو میتصم

حس خواستن و . گرفت يجا گانهی کینزد يشد و گوشه ا ییرایوارد سالن پذ. محبت وحشت داشت نیا

 .اش کرده بود  وانهینخواستن د

و از  دیدزد یناخواسته نگاهش را م. کردیپوستش آن را احساس م يبود و خودش از سرد دهیرنگ صورتش پر 

گه  دیباور رس نیدر آن لحظه به ا. فشرد یرا م شیمثل بختک گلو يزیچ. واهمه داشت ررضاینگاه کردن به ام

کم  ررضایبود توجه ام ردهکه حس ک یدرست زمان. آغاز شده بود شیجنگ و جدال قلب و عقلش از مدتها پ

جدال ناخودآگاه ذهن  جهیکتمان کردن احساس هم نت نیا. دیگزیم يخودش بود که دور نیشده است، در واقع ا

 .و احساسش بود

 .مدختر یساکت-

 .توجه همه به او جلب شده بود. ستیخانجون سر بلند کرد و به مهمانانش نگر يصدا با

 !بگم خانجون؟ یچ-

 :زد يلبخند خانجون

 درسته؟. یخونیدرس م يدار دمیاز خودت بگو، شن-

 "هم با درس خوندنم مشکل دارن؟ ناینکنه ا". در جانش رخنه کرد بیعج یترس

 .خوام کنکور بدم یم. بله..ب-

ز گهواره تا گور دانش .... يراستگو غمبریگفت پ نیچن. ستین يبدتر از خمود یچیه یآدم يبرا. چه خوب-

 .دخترم کالیبار. يبجو
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شد بر آتش  یآقابزرگ آب يصدا. دییتا ایکه آقابزرگ خواند طعنه بود  يدانست شعر ینم. نا آرام بود قلبش

 :وجودش

 .خودم بگم به دیبا نویبابا و من ا یالبته شما جوون-

 .رو کرد به سمت آقاجانش آقابزرگ

 .میمن و مادرشون تا درس بخون يپا ریبچه ها نشستند ز نیاز شما چه پنهون که ا ستیاز خدا که پنهون ن-

 :خنده خانجون بلند شد يصدا

خوان  یم. رهیشماها بوده، حرف تو گوششون نم سانسیهمون شش کالس ما قد ل میگیبهشون م یهر چ-

 !نهیشاه نیا ریهمش هم تقص. سندیزرگساالن اسممون رو بنومدرسه ب

 .دیا خانجون؟ بده به روز باش-

دلخور  کردیچرا حس م. افتاد ررضاینگاهش ناخودآگاه به چهره متفکر ام. داد نتیصورتش را ز یپهن لبخند

 .ستیاست؟ نگاهش را به سرعت گرفت و به خانجون نگر

 نیا ایب گنیحاال م. کردند ییابتدا قیمدرسه به زور مدرکمون رو برابر تصد میفقط رفت! پسرجون ستیبد که ن-

 .رو بخون بیغر بیعج يکتابا

 .نحوه حرف زدن خانجون بلند شد لیخنده همه به دل يصدا

 بابا؟ ستیتو که سخت ن يبرا-

 :دیبه سمت آقابزرگ چرخ نگاهش

 !وندنم نگذشتههم از درس خ يادیزمان ز. من درس خوندن رو دوست دارم! نه-

 :تکان داد يبا خنده سر آقابزرگ

 !نه؟ گهید میریما پ یعنی-

 :دیخجالت لب گز از

 ..من! نبود نینه منظورم ا-

! بسه نقدریمن و حاج خانوم هم يبرا. نهیهم تیاما واقع. نکن دخترم تیخودت رو اذ. بود یدونم قصدت چ یم-

که بعدها  دیکن ادیعلمتون رو ز دینشده با ریتا د. دیاما شما هنوزم جا دار. میسخته برامون از اول شروع کن گهید

فوق، اما  يگرفته، ده بار عزم جزم کرده برا مخودش رو مظلو ينطوریخان که ا ررضایام نیهم. دیافسوس نخور

 .تو دخترم رتیبازم به غ. کنهیم یهنوز تنبل
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مدرك  ررضایدانست ام یاو نم "!فوق؟ "دیچرخ یم زیچ کیخنده جمع بلند شد اما در سر او فقط  يصدا باز

 :دیرا پدرش پرس شیسوال ذهن. هم باشد لیخواهان ادامه تحص نکهیدارد چه رسد به ا یدانشگاه

 ؟يدرس خوند يتو چه رشته ا ریآقا ام-

 !يخبرنگار-

 .هم دروغ نبود یلیپس ترفند مژگان خ! ؟يخبرنگار. زدیتند تند م قلبش

دوران دانشگاه  يتو. داشتم یبه عکاس يادیعالقه ز یمن از بچگ. کنم یکار نم میلیالبته االن با رشته تحص-

دارم و  یو عکاس کنمیکار م یعکاس نهیزم يتو شتریاالنم ب. شدم رشیگیو من پ میداشت يخبر یواحد عکاس

 یدر هر حال خودم رو خبرنگار نم اما. کنمیم هیته یو خبر ورزش رمیگیم يمجله دوستم عکس خبر يبرا میگاه

 .دونم

 .بر لبان پدرش نقش بست يلبخند

 چرا؟-

 یگاه! عکاسم کیمن . دمیدوره د نیو چند دمیزحمت کش یلیبراشم خ. ادتیجناب س هیمن شغلم عکاس-

 ستمین مونیالبته پش. میرشته دانشگاه يمثل انتخاب من تو اد،یغلط از آب در م طیشرا یانتخاب آدمها تو بعض

در واقع افق . و بهتر بشه نهک رییآدم به اطرافش تغ دید شنیهمه اشون باعث م یعلوم ارتباط يشهایچون گرا

 .دنیم رییرو تغ دید

 ؟یشیم دیهمه انتخابات دچار ترد يتو-

. امدین شانیکدام از مهمانها چیه يبه ابرو یآشکار داشت اما جالب آنجا بود که خم يا هیاش کنا ییدا سوال

 :دیکش یقینفس عم ررضایام

ادامه  يرشته رو برا نیبود و اون موقع ا یرشته من انسان. نشدم دیدچار ترد يانتخاب خبرنگار يمن تو-

رشته نه خجلم و  نیاز ا. انتخاب رو انجام بدم نیفکرکنم االنم برگردم عقب باز هم هم. دوست داشتم لیتحص

تر بود و هست و  کینزد یعکاس بهطبعم . اهم رو دور کردر یجهت غلط بود که کم نیمنتها از ا. نه ناراحت

االنم شغل دومم به  نیهم. دم یم حیترج يرو به خبرنگار یاز شغلم لذت هم ببرم، عکاس دمیم حیچون ترج

 .هیخبرنگار ينحو

مردد  میاما موقع اتخاذ تصم رمیغلط بگ میبگم منم آدمم و ممکنه تصم دیهم با میزندگ يانتخابها هیمورد کل در

 .داشته باشم مانیا ممیتصم یبخصوص اگه به درست. ستمیا یو تا آخرش پاش م ستمین
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بود و مردها بجز پدرش کم کم از ساختمان خارج  کیوقت شام نزد. نشست زین شییدا يلبها يلبخند رو نباریا

احساس  یبود که کس شده یمیجو آنقدر صم. آشپزخانه شدند یو زنها راه اندازندیشدند تا بساط کباب را راه ب

 .کردیگوش را نوازش م شانیخنده ها ياو رعنا با هم اخت شده بودند و صد نهیو ام گانهی. کرد ینم یناراحت

 ریخودشان از ز ياستهایبا س يبه نحو دیداخل سالن نشستند و مشغول درد و دل بودند و شا یب یو ب خانجون

کار  يدر همان ابتدا. استراحت کند یپدرش هم به اتاقش رفت تا کم! دندیکش یم رونیاطالعات ب گریکدیزبان 

 يبودند، از آشپزخانه خارج شدند و رو یرانیشهره و مهال، همسر شهاب، که فارغ از تعارفات ا گانه،یبا تعارف 

 يصحبتها و هم در دست و پا کیآشپزخانه باشند و شر کینشستند، تا هم نزد يناهارخور زیم يها یصندل

 .ع نباشندجم

در . وستندیبه آنها پ صایدخترش رم يزهایجست و خ لیبه دل حانهیرنگش و ر یدگیپر لیبه دل نیبعد نگ یکم

آمدند و  یچشم و ابرو م شانیزن بردارها ينداشت و آشکارا برا یو شکرانه تمام سرای يپچ پچ ها انیآن م

 .شدند یباعث خنده او و مژگان م

خوب با  اریبس گانهیبر خالف انتظارش . نبض سخن را به دست گرفته بود ش،یجنوب یبا همان خونگرم رعنا

. کردیبرخورد م یمیقد یآرامش بخش بود و با رعنا چون دوست شیبرا نیاو برخورد کرده بود و ا ییخانواده دا

 :مشغول کرده بود خودبه  زیعنوان شد که ذهن او را ن یسوال. رعنا افکارش را بر هم زد يصدا

 بپرسم؟ ینباشه سوال یخانم حمل بر فضول نهیام-

 :گشاده پاسخ داد ییبا رو نهیام

 .دیراحت باش دیدار اریاخت-

 !ست؟ین نطوریا! ادهیشما و داداش ز نیب یاختالف سن-

 ساله 18. من و رضا؟ خب آره-

 .نبوده يشما بچه ا نیب یعنیعجب؟ -

 :بلند شد نهیخنده ام يصدا شیدر کمال ناباور یول "دلخور شود نهیام دیشا "دیشیاند. دیسماجت رعنا لب گز از

بچه دار  گهیاومدن من، مامان و بابا د ایبعد از به دن! همه رو معطل خودش گذاشته یدردونه کل نیا. نه نبوده-

. من نامزد کرده بودم که مامان باردار شد. به قول بابام خدا نخواست. نشد یدرمان کردند ول یلیخ. نشدن

براشون بود و  یرضا واقعا نعمت بزرگ. شدندیمبخصوص که با رفتن من اونا تنها . خونه بابام ریشد ام ررضایام
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سال و  4شهاب . کترهیکوچ شییمن فقط دو سال از دا نِیشاه. فاصله حکمت خدا بوده نیا گهیبابا م. هست

 .کترندیسال ازش کوچ 5شهره 

 .باشه زیعز یلیخ دیبا ررضایحساب، آقا ام نیپس با ا-

تک پسره، اصال لوس بار  نکهیبا ا. رضا جواهره. کنم فینه که چون داداشمه تعر. همه ماست زیرضا عز-

بر عکس من، رضا  نیهم يبخصوص که سنشون هم باال رفته بوده برا. بابا و مامان لوسش نکردند. ومدهین

 يخونه باباشه و پسر برا مالز دختر بابا اعتقاد داره نا گهیاز طرف د. شهیبزرگ م يتر رانهیسختگ طیمح يتو

خونه اش بذاره به آرامش  يکه پا تو یمطمئنم هر زن کهیمرد بار آوردند، طور کیکه رضا رو  نهیا! خونه خودش

 .رسهیم

اش، که چون  کدانهی یکیارزش برادر  خواستیاو م. دندیفهم یرا همه خوب م نیداشت و ا هیکنا نهیام يحرفها

از ازدواج مجدد . شد يریگیپ يگریکم کم صحبتها در جهات د. بود را، نزد آنها باال ببرد زیعز شیفرزندانش برا

سفره . به خارج از آشپزخانه منتقل شد  عتبه سر لیوسا یمیصم يدر جو. نهیپدر او گرفته تا علت مهاجرت ام

و با  دیمنتقل گردبه آن  لیبه سرعت در سالن پهن شد و وسا ،ییرایپذ لیقلمکار، بعد از جمع شدن وسا ي

 يذائقه ها يو ماست برا یترش نیظروف سفال. گرفت يداخل سفره جا ییبایبه ز ،يخوب رعنا و پر قهیسل

بود  دهیساختمان رس رونیداغ که از ب یکباب يو گوجه ها يرازیساالد ش. دندقرار گرفته بو انیدر م یکیمتفاوت 

و  یقالب يشد و پلو دهیدور تا دور سفره چ ینیچ يبشقابها. گرفت يجا گرید يدست به دست شد و کنار ظرفها

 :شکم پر بود که به سفره منتقل شد یماه يحاو يسهایهم وارد سفره شد و در آخر د یزعفران

 جان؟ گانهی يدیهمه زحمت کش نیچرا ا-

 :ستیبا لبخند به چهره معترض خانجون نگر گانهی

 !م؟یبنداز زیم يسفره هم رو کیفقط اگه بچه ها معذبند . شهیه مخورد ادهیز تیجمع. خانجون ستیزحمت ن-

 :از وطن بود پاسخ داد شیطوالن يبه شهره و مهال بود که مهال با لهجه بامزه اش که نشان از دور گانهی نگاه

 !دهیغذا خوردن برکت م نیزم يرو گهیخانجون م. ما هم مثل شما! خوبه نیزم ينه رو-

 :زد  يلبخند یراض گانهی

 دیهر طور راحت-
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صورت برافروخته . و خنده وارد شدند یجوجه وارد شد و پشت سر آنها مردها با شوخ يخهایکه س دینکش یطول

سر . بود ررضایآخر جوجه ها در دست ام سید. بوده است یها چه کس یداد که مخاطب شوخ ینشان م ررضایام

 .ردیرا از دست او بگ ینیتا س گذاشت شیباالجبار پا پ دیرا ند یکس یچرخاند و وقت

 به من دشیبد-

 ياو را در آن خنکا یشانیپ يگره خورد و تازه توانست عرق رو رضایباال آمد و نگاهش در نگاه براق ام سرش

 ینگاهش را به سخت. دیکوب یتابانه م یشده بود و قلبش ب ررضاینگاه ام خینگاهش م. ندیاول بهار، بب يهوا

 :انداخت ریگرفت و سرش را ز

 نگاهتم بکنم؟ دینبا یعنی-

دستش را . بود ریدلگ شیاز نگاه گرفتنها ررضایام! پس غلط حدس نزده بود. اعتراض شد نیتاب ا یب قلبش

 :برد و ظرف جوجه را گرفت شیپ

 !سر سفره دییبفرما شهیسرد م-

 !باشه از جواب دادن طفره برو-

 ریوارد شدند و با خنده ز وسفیو  نیشاه ررضا،یر امپشت س. سرعت قدم تند کرد و به سمت سالن رفت به

 :را گرفتند و به داخل هل دادند ررضایام يبغلها

 .تازه اولشه. در جا زدن داداش يزوده برا-

 !دندایجوجه ها پر میبدو که نرس-

جا خوش کرده بود  ررضایام يلبها يکه رو یسر برگرداند و لبخند کج نیو شاه وسفی يها یشوخ دنیشن با

 .را شکار کرد

 !قفل کرده اری دنیپاهام با د! در جا نزدم که-

 يقبل از داخل شدنش صدا یو داخل شد، ول دیزد و او به سرعت نگاه دزد ررضایمحکم پس گردن ام وسفی

 :دیرا شن ررضایو ام وسفی

گار نه انگار داداش طرف ان! زنندیآدم از ناموسش حرف م يصاف صاف تو رو. دارند ییدهه مردم چه رو-

 .نجاستیا

 کتریمن دربست نوکر داداششم هستم، گردن من از مو بار-
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 وسفی یکه از دانستن خوشبخت يحس شاد. شد زیلبر يخنده هر سه بلند شد و قلب او از حس شاد يصدا

 .دیبه اوج خودش رس وسفیتوسط  ررضایام رشیشده بود، با پذ جادیا

دعوت به جنوب  یکی. دیرس انیتماس و آدرسها به پا يبا رد و بدل کردن شماره ها یخودمان یمهمان نیا

خنده مهمان . تماس در سفارت میخط مستق يگریداد و د یم لیشماره موبا یکی! رمنگامیبه ب يگریو د کردیم

و  ریش مثل سبود و دل بیعج يا هدلهر ریو تنها او بود که درگ دیبار یجمع م ياز سر و رو تیلبها بود و رضا

آورد و اگر  یباز هم کم م ینکند ول يرینشان دهد و کناره گ يدر جمع خود کردیم یسع. دیجوش یسرکه م

 دیهنگام رفتن مهمانان فرا رس. ختیریگ یرعنا نبود به قطع به اتاقش م يمژگان و چشم و ابروها يشگونهاین

سپس به سمت پدرش . با او دست داد مانهیو صم دیسمت آقاجانش چرخ هآقابزرگ ب. بودند ستادهیهمه ا بایو تقر

 :رفت

 !میبود و ما از مصاحبتتون لذت برد یاوقات خوش. میرفع زحمت کن گهید ادتیخب جناب س-

 :دیچیخس دار پدرش در سالن پ يصدا

و از  میبا شما خوشحال داریما هم از د. استیدن يتو يزیهم صحبت خوب بهتر از هر چ. دیدار اریاخت-

 .میمصاحبتتون استفاده و لذت برد

 :را به سمت خودش فراخواند و دستش را بر شانه او نهاد ررضایام آقابزرگ

دل دل کردن رو  گهیو د میراض ییآشنا نیمن که کال از ا. خانواده ها بود ییراستش غرض از مزاحمت ما آشنا-

خونه گرو رفته و من مطمئنم که  نیا يدل پسر من تو! ستیاستخاره ن چیحاجت ه ریکه در کار خ دونمینم زیجا

از دختر  يخواستگار يوقت برا کی خوامیکنم و ازتون م یحاال هم تعلل نم. شهینم دایپ ییجا نجایبهتر از ا

 !هر چه زودتر بهتر. دیگلتون به ما بد

 يقلبش تند شده بود و لرزضربان . ندیبب زین ررضایام يمایتوانست تعجب را در س یم یحت. خورد  کهی آشکارا

نگاه  "داشتند؟ تشیهمه باور به رضا ایپس او چه؟ آ "شدیحس م تیرضا انیدر چهره اطراف. در بدنش افتاد

 :چشمانش برق اشک داشت. دیپدرش به سمت او چرخ

هم . دیبه ما مهلت بد یفقط کم دیاریصاحب اخت. هم مثل دختر خودتون يپر. يصابر يبگم آقا یواال چ-

 !هم شرطه ينظر خود پر! يمن هست و هم کنکور پر يماریمسئله ب
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را باز کرد و  رشیو ش دیپدر دو ژنیبه سرعت به سمت اکس. مکرر پدرش گرفت يسرفه ها دنیاز شن نفسش

پدرش که منظم شد، دست آقابزرگ بر شانه  ينفسها. ردیآرام گ يماسکش را به دست پدر سپرد تا لحظه ا

 :پدرش نشست

دو تا با هم  نیو ا میایو ب میبذار بر. جان شرطه يمسلما نظر پر! نخواستم دخترتو فردا ببرم! ه خبره مردچ-

جان  يدر مورد کنکور پر. نشن مونینکرده فردا روز پش ییبشناسند تا خدا گهیرو طور د گریهمد. حرف بزنند

 !هست؟ یرفبازم ح! اگر مزاحمش بشه چونمیپ یپسر رو م نیهم چه غم که من گوش ا

دور کرد و دست دخترش را محکم  یماسکش را کم د،یاو را که د دییتا. حسام باال آمد و بر پدرش نشست نگاه

 :فشرد

 .میزنیمورد هم مفصل حرف م نیدر ا.  دیاریب فیتشر میشیخوشحال م. میشیباغ بابا جمع م يما دوازدهم تو-

 :چهره آقابزرگ را شکفت تیرضا برق

 .میرسیخدمت م. نیبهتر از ا یچ-

گرفته  يگرید يتفاوت که نگاهها رنگ و بو نیبا ا. به راه افتادند یدادن آدرس باغ مهمانها به سمت خروج با

بدرقه  يپدر انداخت تا برا يبازو ریدست ز. انداخته بود تا قطرات اشکش را پنهان کند ریسرش را به ز. بود

دانست که چه  یآقابزرگ نم کرد؟یچه م دیجدمسئله  نیبا ا. و غصه دار بود تابیدلش ب. کند شیمهمانان همراه

 .ذهن مشوش را چه به درس خواندن نیا. ذهن او فراهم کرده است يبرا يبد تیمشغول

 دیشا. داشتیهمراه پدرش آرام قدم بر م. نرفت و راهش را به سمت اتاقشان کج کرد شتریتا دم سالن ب پدرش

چانه او  ریو دستش را ز ستادیحسام کنار در اتاقشان ا. دلش را نداشت یلبهتر بود به بدرقه مهمانان برود و

 :انداخت

 ؟یهست یناراض ؟يپر یکنیم هیگر-

 ..من..من-

 !زمیبه هم نر زویاالن همه چ نینامردم اگه هم یهست یاگه ناراض-

 .شهیذهنم مشغول م! ترسم دوباره نتونم امتحان بدم یم. خب من کنکور دارم بابا یعنی) دیلب گز(نه-

 :زد ینیلبخند غمگ حسام

 شده؟ يزیچ! يکم ندار یذهن تیاالنم مشغول نیتو هم! است دخترم گهید زیحرف نگاهت چ-

 من..خب..خب-
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زد تا قطره مزاحم از  یپلک. خودش هم حرف پدرش را باور داشت دیبگو يزیتوانست از غم درونش چ ینم

 :دیکش یقینفس عم. چکدچشمش ب

 !رو ندارم شیآمادگ-

. خوب رو بده یزندگ کیبه خودت مهلت . زهیدونم خاطرش برات عز یم. زمیعز یآماده بش میخوا یما هم م-

 زم؟یباشه عز! رو تیخوشبخت دنیبه منم مهلت د

سخت  يماریاز فکر به ب یهم ناش ررضایانجام شده توسط پدر ام لینبود تعج دیبع. دیاز حرف پدرش لرز دلش

 .پدر او باشد

 .چشم-

 !د؟یو خلوت کرد دیخوب پدر و دختر، مهموناتون رو رها کرد-

 :ندیقطرات اشک را نب شییاش به خودش آمد و سرش را چرخاند تا دا ییدا يصدا با

 !شه؟یم تیحسود. که بدرقه اشون کنند ییبودن کسا-

 :ا هم سازگار نبودنددو هنوز هم ب نیا. جا خورد یلحن پدرش کم از

 !کو تا من دختر عروس کنم! اوه چقدرم؟-

 :بر لبان پدرش نشست یتلخ لبخند

 !یدختر عروس کن يو با شاد یان شاهللا باش-

خسته به سمت  یگرفت و با تن واریپدرش دست به د. گفت و آنها را ترك کرد ینیو آم دیچهره در هم کش حمود

 :اتاق حرکت کرد

 !خسته ام...خوام تنها باشم یم-

خانه را ترك کرده بودند و خانواده  همانانیم. دندیبودند شن ستادهیخانه ا يکه در راهرو یآخر را همه کسان جمله

که  یقیدانستند در دقا ینم. شدیم دهیتعجب در چهره همه د. خانه جمع بودند يراهرو ياش حاال، در ورود

غم مهمان چهره همه . اشکبار است يپر شمانشکسته و چ نطوریده که حسام ابدرقه رفته بودند، چه رخ دا يبرا

 .را تلخ کرده بود یمهمانیم نیحاصل از ا ینیریش کشیکوچ نزد يحسام و نشانه ها يماریتلخ ب قتیحق. شد

آنقدر . خوردیغلت م گرید يبه پهلو ییاش، ذهنش را مشوش کرده بود از پهلو يکردن به مراسم خواستگار فکر

. خواهرانه دیشا ایمادرانه و  یآغوش. خواستیگرم م یدلش آغوش. کوچک شده بود شیبود که چشمها ستهیگر

را  یدلش کس. نشود شیها یزدن ناکام ادیمانع از فر شیایرا باز کند و شرم و ح شیکه در آن عقده ها یآغوش
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 یاز به تاراج رفتن احساس. دیزنانه اش بگو يها یاز ناکام شیشود و بتواند برا شیکه مرهم دل زخم خواستیم

 بیدلش عج. از ترس از تماسها و بوسه ها. شده بود بشیکه با هر بار رابطه نس یاز نفرت. دیکه هرگز به اوج نرس

 شیپاها يتوانست رو یاگر او بود م دیشا. کردیفرق م تیاگر مادرش بود وضع دیشا. گرفته بود شییتنها يبرا

 .شبانه يو زجرها دیمشترك زنانه بگو ياز دردها. دیل بگوسر بگذارد و غم د

خام بود  اریهم که بس سرای. شوند شیخال را پر کنند و راهنما نیتوانستند ا یکدام نم چیه گانهیو نه  یب یب نه

از  يآنها در پرده ا نیب تیمیدور بود و صم ییآشنا نینگ. که بر او گذشته بود یطیتجربه از درك شرا یو ب

با  يچه کرد...بهناز...آه بهناز" شدیآرام م ازبهن یکیداشت به نزد یاگر دوست دیشا. شده بود دهیپوش مهایحر

 یهمراز خال یدوست يجا شیدر زندگ. گرفت دنیدوست جوانمرگش دوباره اشکش جوش ادیبه  "..خودت و من

افراد دور و برش  ستیاز ل ،يآمدن خواستگار شیبا پ زیاو ن یخواست با مژگان درد دل کند ول یدلش م. بود

از خانواده  یخواست کس یهرگز نم. بزند یموضوع با او حرف نیراجع به ا نستتوا یهرگز نم. خط خورده بود

 .بود و بس ررضایخود ام دیشن یحرف دلش را م يروز دیکه شا یتنها کس. خبردار شود ررضایام

. دیقلبش از فکر آن روز لرز. کردیاو را آگاه م دیبا نایقی شدیگرفت و قرار بر جواب دادن م یکار باال م اگر

نفسش به شماره افتاده . نشاند یصحبت با او عرق شرم را بر بدنش م شهیاند یدانست و حت یرا نم شیچگونگ

 .بود

مانده بود و  داریتمام شب را ب. شد زیخ میبا تعجب ن دیچیپ یاذان که در خلوت شبانگاه يصدا. زد يگرید غلت

وضو . رفت  یبهداشت سیبرخواست به سمت سرو. دردناك و ورم کرده ییفقط سر درد بود و چشمها حاصل آن

 اثیغ ای"دیاز غم لرز شیشانه ها گریبعد از نماز به سجده افتاد و بار د. ستادیگرفت و بر سجاده نمازش ا

 "برس ادمیخودت به فر نیثیالمستغ

دکتر  ادیبه . از ذهن مشوشش گذشت يهمانطور که در سجده بود فکر. کرد سیمهر و سجاده را خ شیاشکها

 :زانوها گذاشت يجمع کرد و سرش را رو نهیرا در س شیسر بلند کرد و پاها. افتاد ینیحس

 !!بگم خدا یمرد چ کیبرم به ...برم از رابطه ام بگم...بگم یمن برم به دکتر چ. هیآخه نشدن ایخدا-

 شییدر مورد روابط زناشو یهر کار کرده بود، نتوانسته بود از زبان او سخن ینیدکتر حستمام طول درمانش  در

که فکر  یموضوع. شده بود که آن روزها آگاهانه از آن فرار کرده بود یموضوع ریبکشد و حاال او درگ رونیب

موضوع  نیکه مهمتر دید یو حاال م تماهه اش با بهنام اس 6 یموضوع در طول زندگ نیتر تیاهم یب کردیم

 .بوده است
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از جنس  یزن. مشورت کند يبهتر بود با مشاور. در سرش جرقه زد يناگهان فکر. دیاز اعماق جان کش یآه

باالخره . زد ینیلبخند غمگ. که قضاوتش نکند بهیغر یزن. زنانه يها و دردها یاز جنش تمام ناکام. خودش

 .بود افتهیراهکار را 

و با  گذاشتیم شیبه نما شیچشمها شیروز قبل را پ ریتصاو گوشانهیبود، ذهنش باز دهیکه به آرامش رس حاال

روز قبل  تیاگر قاطع دیشا. دیتپ یتمام وجودش نبض شده بود و م. گرگم به هوا راه انداخته بود يقلبش باز

بار پرده  نیاول يبرا ررضایپر شکوفه بادام ام يدرختها ریز روزید. افتاد ینبود او به فکر حل مشکلش نم ررضایام

 و واضح از عالقه اش سخن گفته بود تیاز احساسش کنار زده بود و با قاطع

رفت  یکه م یدوازدهم. سمت روز گذشته دیذهنش پر کش. شدیخارج نم ررضایگرم ام ينگاهها ادیاز  يا لحظه

 .تا در ذهنش جاودانه شود

انگار نه انگار که همان . نمود یدور م يایرو شیبرا او در باغ پر از شکوفه آقاجانش، یرسم مهین يخواستگار

 :چشمش جان گرفت شیتمام آن روز پ.روز قبل رخ داده بود

از  ییرایساختمان کوچک داخل باغ کامال آماده پذ. آن روز با تمام امکانات به سمت باغ رفته بودند صبح

و آقاجانش،  یب یب گانه،یامل؛ پدرش، اتاقک داخل ساختمان به بزرگترها سپرده شد که ش. مهمانان شده بود

که برخالف فرزندانش مانده بود تا در  يا نهیام. شدیو همسرش م نهیو رعنا و ام شییآقابزرگ و خانجون ، دا

 .تنها برادرش شرکت کند يمراسم خواستگار

در داخل ساختمان  يجد يانگار نه انگار که حرفها. به راه بود حیو تفر يباغ را قرق کرده و بساط باز جوانترها

فقط او و  انیم نیا. رفته بودند زدهیبه استقبال س سرایبه قول . خنده آنها باغ را برداشته بود يصدا. شدیزده م

. نگاه مشتاق بزرگترها سخت بود ریز دن،یش نفس کشیبه خاطر داشت که برا. همراه بزرگترها بودند ررضایام

 .را دارند یفهماند همگان از او انتظار چگونه جواب یکه به او م یینگاه ها

و  ررضایبود که آقاجانش خدا را به خاطر حضور ام دهیاش شن یب یاز زبان ب یهستند و حت یکه همه راض دیدیم

اذن داده شد که به خارج از ساختمان بروند، انگار خداوند به او  یوقت. او شکر کرده است ریقرار دادنش در مس

که هر لحظه تنفس در آن سخت تر  ییاز هوا ییرها يبلکه، برا ررضایبا ام یهم صحبت ينه برا. بود بال داده

 لی، مسا يآور ادی نیو ا دیچرخ یم ررضایاو و ام میقد یحول زندگ شتریبخصوص که صحبت ها ب. شدیم

 زین ررضایام کهیطور. کشد یقیاز اتاق که خارج شدند ناخواسته نفس عم. دیکشیرا به رخش م شیدردناك زندگ

 يخلوت تر يحکم فرما شد و هر دو آرام و همقدم به سمت جا نشانیبسکوت . دیمتوجه حال نامساعدش گرد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *الف*  – یزندگ يبلندا

wWw.98iA.Com ٤١٨ 

و  زیت يباشد و نه از نگاهها يو مژگان خبر نینگ يها طنتیکه نه از متلک ها و ش ییجا. از باغ حرکت کردند

) c(یدرخت خشک شده مثل س. با فاصله نشستند یدرخت تنه يدرختان بادام رو ریز.  دیو سع وسفی يجد

 .کرده بود جادیا یخوب منگاهیبود و نش شدهبرعکس خم 

 .جمع کنم یحواسم رو حساب دیو با يدار يا يجد يفکر کنم داداشا-

تفاوت  نیحس را نسبت به خانواده اش داشت با ا نیخودش هم هم یزمان کی. لفظ داداش خنده اش گرفت از

آن . روزها کجا نیحس آن روزها کجا و حس ا. سامان پسر عمه اش کنارش بود ش،ییپسردا دیسع يکه به جا

 لشیپسران فام رتیروزها مطمئن بود که غ نیاما ا زندیالفاظ گول م نیدانست که خودش را با ا یروزها م

 .صورتش نشست يرو یلبخند بزرگ. ندارد یفیتعر يبرادر رتیجزغ

 .ستندو پدرم هم ه ییتازه دا-

 :دلش را به تکاپو انداخت ررضایخنده آرام ام يصدا

 .هفت خان رستم رو رد کنه دیدل من که با چارهیب. اون که بله-

 :ماهرانه حرف را عوض کرد ررضایام. و خنده اش را فرو خورد دیگز لب

 !واقعا انگار بهشته. یعکاس يبرا دهیجون م نجایا-

. واقعا بهشته نجایاون موقع ا. انیآلبالو در ب زیر يشکوفه ها یاونم وقت. شهیتر م یدنید گهیدو هفته د یکی-

 یم ییبایتن باغ لباس ز يتو یو صورت دیسف بیترک. ندازهیخالقش م ادیاراده  یکه دل رو ب شهیم بایاونقدر ز

 هیکاففقط  دهیهم آفر نیزم يرو تو هشتشخدا ب کنمیفکر م. کنهیخوش شکوفه ها آدم رو مست م يبو. دوزه

 .میچشم باز کن

در  یو شکفتگ یفتگیحس ش نیکاش ا کردیکه آرزو م ییررضایام. شکار شد ررضایاش توسط ام فتهیش نگاه

 یدرست زمان. بود دهید يدر صورت پر زیاحساس را قبال ن نیا. زدیموج م يدر صورت پر زیبرخورد با خودش ن

 کردیحس م ررضایام. کرد ینم یدر کنار آبشار، فرق ایچه در قله کوه بودند و . شدیاطرافش م عتیکه محو طب

نشست و  یم ياطرافش گوشه ا يایمست دن يپر یمواقع نیدر چن. رود یاطرافش فرو م عتیدر طب قایعم يپر

اطرافشان  عتیو او چقدر در آن لحظات به طب شدیاطرافش غرق م عتیساعتها در طب کردندیم شیاگر رها

 :حال منقلش لب گشودفرار از  يبرا. کرد یم يحسود

 ؟یکنیدعوتم م! ارمیم نممیالبته اون روز حتما دورب. نمیآلبالو رو هم بب يبازم دعوت بشم تا شکوفه ها دوارمیام-
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در  بیعج يو شور دیاز برق چشمان او قلبش لرز. دوخت ررضاینگاهش را به نگاه مشتاق ام يلحظه ا يپر

 .وجودش افتاد

 !هیا گهیآخه صاحب باغ کس د-

 !از جانب تو نخواهد بود یدعوت! رو بندازم؟ گهیبه کس د دیهوم پس با-

 .میشیخوشحال م دیاریب فیتشر. نبود نیمنظورم ا..نه-

 :دیدر چشمانش درخش طنتیزد و برق ش یضیلبخند عر ررضایام

 ؟یشیواقعا خوشحال م-

 :دیگرفت و با خجالت نگاهش را دزد دهیفعل مفرد شده را ناد يپر

 . میشیخوشحال مالبته که -

 :شد يو ناگهان جد دیکش یقینفس عم ررضایام

چشمات  يچون هنوز تو. بگم یدونم چ یاما نم ست؟ین نطوریا میمهم حرف بزن يزایما قراره امروز در مورد چ-

 گم؟ یدرست نم. نمیب یم دیترد

-....... 

 قراره امروز من متکلم باشم؟ -

 .بگم یدونم چ یمن نم-

 !یمتکلم تو باش يو دفعه بعد یکن تیکه نوبت رو رعا یبه شرط. زنمیامروز من حرف م. نداره يرادیا-

 :و نگاهش را به مقابلش دوخت دیکش صدایب یآه ررضایام دنشیظاهر شد که با د شیلبها يرو يلبخند

قلبم پر از . کنم دایپ ینرمال یتونم زندگ یهرگز نم کردمینه چندان دور، فکر م يگذشته ا يتو يروز کی -

 دنیکه د کنمیاما اعتراف م. کردم با برگشتن به جمع دل خانواده ام رو شاد کنم یم یغصه بود و فقط سع

 .بود و اجبار یمعن یبرام ب یزندگ. بود نیبرام سنگ انمیاطراف يشاد

 :کرد يحسود ررضایام يناخواسته به علت غم داخل صدا يجا به جا شد و پر یکم ررضایام

 د؟یدوستش داشت یلیخ-

 :لبخند زد يداد و به رنگ حسادت کالم پر رونینفسش را پر صدا ب ررضایام

 !حرفاست نیجون سخت تر از ا یآدم. اما دوام آوردم رمیمینباشه، منم م کردمیفکر م. یلیخ. آره -

 .ایوفا بود دن یچه ب. دلش را چنگ زد بیعج یغم
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 دمیرو د یکس. شدم ایدن يوارد باز نکهیتا ا زیبودم از همه چ دهیبر. گفتم عشق اول و آخرم بود یبا خودم م-

که  یکس. خواست بشناسمش یدلم م. جبهه گرفتنش مقابلم کنجکاو و جسورم کرد. که ناخواسته دلم رو لرزوند

خانواده من . نبود يداشت و اهل شلوغ کار یرکیرزیز يطنتهایش. آروم و ساکت. درست نقطه مقابل مژده بود

 .کوه نتونستم ياما اون روز تو..اما. همشون بستم يرو با ترفند مقابل من قرار دادند اما من چشم رو يادیافراد ز

آرام آرام  شیشکفته شد و صدا رضایصورت ام. هم بشنود ررضایآن را ام يصدا دیترس یو م زدیتند م قلبش

 :دیگرد يدوباره پر از انرژ

خواستم به  یم. مرد شدم. رشد کردم. از اون روز به بعد عوض شدم نمیب یم کنمیودم نگاه محاال که به خ -

من  ،يپر یدون یم. نفوذ به احساسش و سر در آوردن از افکارش بجنگم يداشتنش برا يدلش نفوذ کنم و برا

مژده . و بالغ شدمبا تو بزرگ . دمیبا تو به آرامش و دوست داشتن رس یول دمیو عشق رو فهم جانیبا مژده ه

 يسرکش مرد رو برا لیم شیژگیو نیبود و خودمختار و هم یحام شهیتنها تر از تو، اما هم یلیتنها بود، خ

 .کنم تتیحما خوادیو من هر لحظه دلم م ياما تو فرق دار. زدیپس م تیحما

 :دیو اندوه در وجودش جوش خشم

 !ندارم یبه حام ازیو ن ستمیکس و کار ن یمن ب فم؟یضع نقدریمن ا یعنی-

 :شد دهیپاش شیگرم به رو يرا شکار کرد و لبخند سشیو خ تابینگاه ب ررضایو مشتاق ام قتهیش چشمان

با  کردیمرد بار اومده بود و آدم کنارش فکر م ییجورا کیمژده . زمینبود عز نیعنوان ا چیمن منظورم به ه-

. سلطه باشه ریکه اون دوست نداره ز کردمیرو حس م نیا شهیهم یمن عاشقش بودم ول. دمخور شده قشیرف

. زن با تمام لطافتاش کی. ینقش خودت يتو تو یول. ومدیمرد م کیپا به پات مثل . پروا یجسور بود و ب

آماده دفاع از  ریماده ش کیو مثل  یشیم يبه وقتش قو تیبه حما يدار ازیو ن یو حساس فیهمونقدر که ظر

 .یانتیو اطراف متیحر

. يکرد تیگروه رو هدا یو حت يمواقع بحران کنترل خودت رو حفظ کرد يکه چطور تو دمیکوه د يتو بارها

و من  یستین فیتو ضع. يتا تو کارت رو انجام بد دیکشیوقتا حامد کنار م یلیاما خ یباش دهیخودت نفهم دیشا

 یحفظ زندگ ياز قدرتت برا یحت .دمیاز خواهر و برادرت رو د تتیحما! يومدیبار ن فیکه ضع گمیبه جرات م

 .دمیهم شن تیقبل

 :گرفت رضایرا پس زد و نگاهش را از نگاه ام اشک
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هات رو به  هیگر یباعث و بان خوامیو م ارهیدلم رو به درد م نکهیبا ا. يهاست پر هیگر نیلطافت زن به هم-

 نیهم يمرد تو فرق زن و. وقت ازشون خجالت نکش چیه. یکن شونینکن مخف یسع یبکشم ول شیآت

 یول میهست يجسما قو ام. ترندیقو یلیزنا از ما مردا خ. اشک تو نشون دهنده قدرت روحته نه ضعفت. زاستیچ

 . فهیروحمون ضع

 :او زانو زد يپا يو جلو دیبر سرش کش یکالفه دست ررضایام. زد هق

 !جان من! کردم تتیاذ کنندیاون وقت فکر م. نکن هیجان من گر-

خبر از مفرد شدن  یب. افتاد ررضاینگاه مالمتگرش بر چشمان پر فروغ ام. دیانگار چشمه اشکش خشک ناگهان

 :مخاطبش لب گشود

 !وقت قسم نده چیجونت رو ه-

 !زهیعز نقدریا یعنی-

 :بلند شود ررضایخنده ام يباعث شد صدا نیو هم دیو نگاه دزد دیگز لب

. دوستت داره گهیتمام وجودم داره م. شده نیار و پودم عجکه با ت یعشق. عاشقت شدم واشی واشیمن  يپر-

 گهیکه اون باال شاهد ماست د ییبه خدا. ستیفرمانبردار من ن گهیعقلمم د یحت. ستمیخودم ن يبرا گهیمن د

ها و  یسخت يتو ؟یشیام م ندهیآ يهمسفر روزا. بدونم خوامیرو م زیچ کیفقط . تونم ادامه بدم یبدون تو نم

 ؟یشیها همراهم م يشاد

و  زدیم بیعقل نه. اعتراف واضح وجودش را به تالطم انداخته بود نیا. رفتیم جیتاب بود و سرش گ یب قلبش

 :قرار بود یدل ب

 !یدون یاز من نم..یچیه-

 :درهم شد رضایام يمشتاق نبود به سرعت اخمها يررضایجواب دلخواه ام يجمله و لرزش دستان پر نیا

 !بگو تا بدونم-

 :دیدلش رس ادیبه فر یادرسیمژگان چون فر يصدا. بزند یتوانست حرف ینم. چمبره زد شیدر گلو بغض

 !وقت ناهاره. باز نشده نیاز ا شتریجمع ب يتا چشم و گوش عذبا دیایب دییبدو-

 :سرعت برخواست به

 !میبهتره بر-

 :ستادیکنارش ا دویکش یکالفه پوف ررضایام
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 چیدقت کن ه ا،یدن يتو يزیچ چیه يپر. حرفات هستم دنیمن مشتاق شن یول. در برو  رشیباشه از ز-

 .کنهیعالقه من رو به تو کم نم ،يزیچ

 :رفت لیتحل شیصدا

 نکهیبا ا. یو پسم بزن یکن دینکن من رو ازخودت ناام یپس سع. ستیذات تو ن يکه اونم تو انتیبه جز خ-

. کشم یاومده تا آخرش هستم و عقب نم شیحاال که پ یمخالف جلو اومدن خانواده ام قبل از کنکورت بودم ول

 .قانع کننده باش لیدل الحرفت به دنب يپس برا. از خودم  شتریب یدوستت دارم حت یکن باور کن یسع

که بعد از ناهار  یجمع. به سمت جمع برگشته بود ررضایلرزان و باز همگام با ام ییخاطر داشت که با قدمها به

که همه را  یزمان. فکر کردن زمان خواسته بود يبرا يموکول شد به دو هفته بعد شانیدبع داریمتفرق شد و د

. دوباره جمع خواهند شد يجد يقرارها يبرا يبه زود کردندیچرا که همه فکر م. شوکه کرده بود ررضایبه جزام

جمله او  دنیز شنکه بعد ا ینگاه. نشده بود ررضایآنقدر مشغول که متوجه نگاه نگران ام. فکرش مشغول بود

 .ترس از دست دادن. داده بود يترس را در خود جا

 .چشمانش جان گرفت شیپ ررضایداد و باز نگاه مشتاق ام هیو سرش را به تخت تک دیکش یآه

 ییجمع عذر خواست و در خانه با دا یشب قبلش، از همراه یخواب یب لیروز قبل و به دل یبه بهانه خستگ صبح

پاسخ  ،يبه زود يدارید دیکه با ام يا یخداحافظ. دیکرد و از بدرقه آنها چشم پوش یو خانواده اش خداحافظ

 .بود افتهی

------------------- 

 !ایدوباره ب گهیرو که گفتم انجام بده قرصها رو هم بخور هفته د ییکارها زمیخب عز-

 !چشم خانم دکتر-

 نیاول يرو. رفت و خسته و کالفه بود یم جیسرش گ. بهتر شود یا کمت دیکش یقینفس عم. اتاق خارج شد از

 :دیچیدر گوشش پ یمنش يصدا. نشست یصندل

 خانم حالتون خوبه؟-

 .رفت جیسرم گ کمی. بله.. بله-

 ارم؟یبراتون آب ب-

 .شمیاالن بهتر م. نه-
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 یبود که م دهید بیو غر بیعج ينشست چرا که آنقدر موارد و برخوردها شیاصرار نکرد و سر جا گرید یمنش

چند . فشرد یصندل یسرش را به پشت ،یتوجه به منش یب. تمام حواسش به او بود یول. اصرار کند شتریب دیترس

. زدیمختلف سر م يو به مطب ها شدیاز دوستانش از خانه خارج م دنیپرس یبود که به بهانه سوال درس يروز

 .گشت  ینه باز مبه خا جهینت یهر روز بدتر از روز قبل ب یول

اش قرار گرفته  نهیس يمثل بختک رو يزیروانپزشک سر زده بود و هر بار چ کیچهار مشاور روانشناس و  به

 کی. کرده بود فیرا تعر شیبار مشکل افسردگ کی زدیم راههیهر بار خود را به ب. بزند یبود و نتوانسته بود حرف

 ستهیدر اتاق مشاور نشسته بود و فقط گر یحرف چیه یها را در آورده بود و چند بار ب یوسواس يادا یبار الک

 .نتوانسته بود مشکلش را مطرح کند يهر بار به نحو! بود

! بود دهیچینسخه پ ينزده اش برا يحرفها يبزند و پزشک از رو یبارهم مثل دفعات قبل نتوانسته بود حرف نیا

زد و به زحمت بلند  تشیبه خودش و وضع یلبخند کج! در بر دارد یافسردگ يکه مطمئن بود دارو ينسخه ا

بود نتوانسته بودند اعتمادش را جلب  هکه به آنها مراجعه کرد يکدام از افراد چیه. شد و خودش را به در رساند

ز به چند رو. کردیم يکار دینبود و با يچاره ا. را فشرد شیبغض گلو. سخت بود حرف زدن از اسرارش. کند

 شدیو مجبور م دیرسیبه بن بست م نایقی رفتیم شیپ نطوریاگر هم. که خواسته بود مانده بود یمهلت نیآخر

 .دبده ستین لشیرا که مطابق م یجواب

شروع به قدم  جیسردرگم و گ. بود و حالش خراب بود دهیپر شیرنگ و رو. آمد نییمطب پا يآرام از پله ها آرام

 لیبه دل ررضایفرو داد فکر پس زدن ام یبغضش را با آه. دیرفت و برگشت و مستاصل دور خود چرخ. زدن کرد 

 :ستادیا ابانیکنار خ.  آوردکم  دنینفس کش يهوا برا. کرد  ینم شیرها يدرمانش، لحظه ا یدرد ب

 .دربست-

کرد و بدتر از آن، فکر تکرار آن  ینم شیرها يگذشته لحظه ا اهیس يفکر روزها. خوردیافکارش غوطه م در

 :نگه داشت تازه به خود آمد يساختمان آجر يکه جلو نیماش. کرد یتابش م یروزها بود که ب

 !خانم میدیرس-

 "!نجا؟یآدرس داده بود و چرا ا یک ". به اطرافش انداخت ینگاه جیگ

 !دیشینم ادهیبابا پ يا-

 !چقدر بدم خدمتتون؟. دیببخش-

 :متعجب نگاهش کرد مرد
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و شما هم پولش رو  میکرد یبا هم مبلغ رو ط دیو آدرس داد دیهمون موقع که سوار شد! خانم حالتون خوبه؟-

 !دیداد

 :تکان داد يسر. شدیباورش نم یجیگ نیا

 .ستیحالم خوب ن دیببخش-

 م؟یاصال درست اومدحاال حواستون جمعه؟ . دیمجتمع پزشکان بود يجلو دمید! رو شفا بده ضایخدا همه مر-

 زنگ خونه رو براتون بزنم؟ دیخوا یم

 .شد ادهیراننده پ یاز پرچانگ پرحرص

 !دینه آقا ممنون درست اومد-

باز  نیقیاگر نگاه سمج راننده نبود به  "نجا؟یچرا ا "به اطرافش انداخت یرا برگرداند و مستاصل نگاه شیرو

بغضش را  "!ستمیمگر ن" دیشیطرف است اند وانهید ایالعالج و  یضیبا مر کردیراننده حتما گمان م. گشتیم

 :زنگ واحد مورد نظرش را فشرد دیفرو داد و با ترد

 ه؟یک-

 !يمنم پر. جان الیباز کن سه-

 !باال ایب. زمیعز يخوش اومد-

مسئول  يمهاآد ایهنوز در دن. راننده لبخند زد یبه نگران. محض باز شدن در، راننده حرکت کرد و راه افتاد به

 جیمسافر گ نیرفت مبادا شر ا یداد و م یراننده بود همان دم گاز م يجا گریهر کس د دیشا. شدیم دایپ

 .ردیدامانش را بگ

 !مگه در باز نشد؟ ؟ینییهنوز پا ؟يالو پر-

 !باال امیچرا چرا االن م-

در  الیسه. در چهار چوب در بغض کرد الیسه دنیبا د. هنوز بهت زده بود. باال رفت یطبقه را به سخت دو

 :دیرس ینگران به نظر م يسرش مثل خواهر يرو مهیرنگ گشادش و شال نصفه ن یسارافون کاربن

 ؟يپر یخوب-

 :دیانداخت و بغضش ترک الیرا درآغوش سه خودش

 .ستمینه خوب ن-
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 شانیمستاصل و پر نگونهیرا ا يپر يزیدانست چه چ ینم. ستیدر آغوشش نگر انیبه دختر گر جیگ الیسه

احتمال داد حال . خبر داشت ررضایام ياز خواستگار نیاز احوال خانواده او با خبر بود و همچن. کرده است

. آرام شود یکم يتا پر ستادیهمانطور ا یقیدقا. دانست یرا نم شیاما چرا. باشد لیبه همان دل يپر شانیپر

. به همسرش او را به اتاق فرستاد يبا اشاره ا. دیرا داخل کش يبه سالن خلوت طبقه انداخت و پر یسپس نگاه

 :نشد يزیبود که متوجه چ شانیآنقدر پر يپر

 !يتو که من رو نصفه جون کرد. شده یچ نمیبب نیبش ایب-

 :دیکش بانیدو نفره، نشست و سر در گر یمبل يرو. به داخل رفت زانیاشک ر يپر

 !بخور برات خوبه نویا-

 :دیچیپ شینیگالب در ب يبو. گرفت الیرا از دست سه وانیکرد و ل يتشکر

 !گهیبخور د-

 :دینفس سرکش کیرا  وانیل يمحتوا

 !؟يبهتر-

 :کنارش نشست و دستش را در دست فشرد الیسه. تکان دادن سرش اکتفا کرد به

 افتاده؟ ينکرده اتفاق بد ییخدا! شده؟ یچ نمیکن بب فیخب حاال برام تعر-

 :کرد شانشیگفت، پر یچه م الیو حاال به سه کردیآنجا چه م نکهیا. تازه به خود آمد يپر

 !دلم گرفته بود...دلم. ستیفقط فقط بابا حالش خوب ن..ستین يزیچ-

 زیپدرت چ يماریب! ستین نیحال خرابت مال ا نیا ؟یستین یخوب يبهت گفته بود دروغ گو ی؟کسيپر-

 !ستین يدیجد

که  یآغوش. فرو کرد الیدوباره سرش را در آغوش سه. دیاز چشمش چک یره قطره اشکبغض کرد و دوبا يپر

 .داد یم يمادر يبو

 !آروم دخترجون-

که در اوج  يحس اعتماد. بود دهیاو را به سمت خود کش الیدر وجود سه يزیچ. نتوانست سکوت کند گرید

همزمان با  "!ختنیاست لب دوختن و در دل ر یکاف "دیشیاند. کرده بود تشیبه سمت خانه او هدا صالیاست

 :لب گشود و به سخن آمد شیاشکها ختنیر

 یلیخ..تنهام یلیخ..بگم یتونم به کس ینم...دونم چکار کنم ینم! بدبختم یلیخ..من بدبختم-
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 يکالمش مانع ادامه دادن حرفها نیکرد کوچکتر یرا بزند حس م شیبتواند حرف ها يآرام گرفت تا پر الیسه

دستش نوازش . گردد یشود و در آغوشش فشرده تر م یم شتریب يلرزش پر دیدیبخصوص که م. شود یم او

 .شد لیآرام تبد یبه هق هق يپر هینشست و گر يگونه بر کمر پر

 يپر يایکه از بدبخت هیخودم ساختم مگه نه؟ ک يکه برا ياز روزگار يدیهام مگه نه؟ شن یاز بدبخت يدیشن-

 !که از گذشته ام ندونه هیک. ندونه

 :دانست یبود و از علتش م دهیشن يپر يماریاز ب شیکم و ب. شدینگران تر م الیو سه زدیهق م يپر

 .حرف بزن زمیحرف بزن عز-

بله دادم که به  یبه کس نیهم يخواستم درس بخونم برا یم. خودم کردم ممیفرار از تحر يبرا. خودم کردم-

 هیمن گفتم نه و بق گهیسر حساب که افتادم د! آقاجون گفت نه من گفتم آره! جونم يآروم جونم شد بال يجا

 کهویکه  هیچ ییدونستم زناشو ینم. دمسوختم و نابود ش.. سوختم. انتخابت بسوز يو پا نیگفتند بش! گفتند آره

 !امیب رونیتونستم ازش ب یکه نم یمنجالب يسقوط کردم تو

 رونیمردد شده بود که سلمان ب الیسه. نشد الینوزاد سه هیگر يمتوجه بلند شدن صدا یو حت زدیهق م يپر

 .آمد و نشان داد مراقب نوزادشان هست و خاطر او را آسوده کرد و به اتاق بازگشت

همه فکر کردند درد . اومد يپر يدونه چه به سر شب و روزا یکس نم چیه..دونه ینم امیکس از بدبخت چیه-

. هم زخم خورده گهید ياز جا يروح پر دیکس نفهم چیه. شوهرم يها یو بد دل يماریبه ب هشیمن ختم م

 یشرم نم. شوهرم تاز خشون گفتمیم یبه ک. دل زارم نشد يعقده گشا چکسیه. محرم اسرارم نشد چکسیه

 !و کبودش کرده میچمبره زده دور زندگ یبدبخت. هام بگم یذاشت از خصوص

سر باز  یغده چرک.  زدیفشرد حرف م یم الیسه نهیس يو همانطور که سرش را رو ستیگر یآرام آرام م يپر

پرده  شیمگو ياز تمام حرفها. افتی یانگار بهبود نم خت،یر ینم رونیکرده بود و تا تمام مواد متعفنش را ب

اش، از  یافتنین انیپا يشبها مامخفته اش از ت يبود از تمام بغض ها دهیکه کش ییاز تمام زجرها. برداشت

شکل آن را  نیدانست و به بدتر ینم ییزناشو یاز زندگ يادیز زیکه چ يساله ا 18چندماهه دختر  يزجرها

 .تجربه کرده بود

و دردناکش و از هر آنچه  ياجبار يها یاز هم آغوش ش،یها ینیبهنام، از رفتار خشنش، از بدب يها تیعصب از

در آغوش  شتریو بدن مچاله شده او را ب ستیاو گر يپا به پا زین الیکم کم سه. سخن راند دادیکه آزارش م
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تصور  شیزن بود و برا کی زیاو ن. دکم کم نفس کم آور زین الیبود که سه نیآنچنان سنگ يپر يزجرها. فشرد

 .اش بود دهیو حال بدش گواه روح شکنجه د يجسم رنجور پر. گذشته بود سخت نبود يکه بر پر یساعات

 انیچقدر از گفتن آن حرفها واهمه دارد و چقدر از ب يداد که پر یبود نشان م امدهیباال ن يکه لحظه ا يسر

 نیگفت و بار بر زم. سبک کرد نهیگفت و گفت تا س يپر. داشت يگریشرم از گناه د. و شرمسار است زاریآنها ب

و  دیکش یم يپر کریدست بر پ ازشگونهفقط نو الیسه. زن در آغوشش ییبار برداشت از تنها الیگذاشت و سه

. کم کم توان از کف داد. همه عقده دلش را گشود یکالم دنیبا درك محبت او و نشن يغرق در اندوه بود و پر

همه و همه دست به دست هم داد تا از کم کم به حالت  شیو روح یروزها و ضعف جسم نیدر ا شیها هیگر

دانست که دخترك در  الیرفت و سه یرفته رو به خاموش رفته شیو صدا نیبدنش شل و سنگ. خواب فرو رود

 يروح پر یرا از آغوشش جدا کرد و با تاسف به صورت رنجور و ب يسر پر دیبا ترد. آغوشش از حال رفته است

تمام . خواباند و برخواست یمبل راحت يرا رو يپر اطیبا احت. روان شد شیبغضش راه باز کرد و اشکها. ستینگر

 .دیبا درد آه کش. بود سیخ يز اشک پراش ا نهباالت

 د؟یخواب-

 حرفاشو؟ يدیشن. به نظرم از حال رفت-

 !دمیبگم همه اش رو شن دیمتاسفانه با-

 .شد یم رهیبر دلش چ بیعج یو غم دیشن یمکالمه زن و شوهر را م يداریخواب و ب نیدر مرز ب يپر

 چرا االن لب باز کرده؟-

 !ترسه یاز قرار معلوم م. گفت دلش گرو رفته یرعنا م. به خاطر خواستگارشه-

 .من تصورشم وحشتناکه يخدا...من بودم. حق داره-

 :کرد سلمان جلو آمد حس

. دونمینذار بفهمه من م یول تمیمن حام. خواهر کیدوست مثل  کیمثل . یکمکش کن دیبا. بهت اعتماد کرده-

 !میکن یبا هم کمکش م

و حس خوب تنها نبودن، در  شییاز عقده گشا یناش یبیآرامش غر کم صداها گنگ و گنگ تر شد و در کم

 !فرو رفت يخبر یعالم ب

-- 
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 یقینفس عم. را به خاطر آورد زیتا بفهمد کجاست و همه چ دیطول کش یو کم دیچرخ شیو گنگ در جا جیگ

 :دیکش

 !خانم خوابالو يشد داریبه به ب-

 .داد یم ریافتاد که دخترکش را در آغوش داشت و با عشق به او ش الیسه ي بایبه چشمان ز نگاهش

 سالم-

 ؟یخانم يبهتر شد. سالم -

 :دلش را نرم کرد الینگاه مهربان سه یخجالت زده بود ول یکم يپر

 .کردم تتیببخشد اذ. آره-

 شیفکر کرد از پ. یینجایخانم اطالع دادم ا گانهیزنگ زدم به . يدیهست خواب یساعت کی. حرفا رو نزن نیا-

 .نجایا يدوستات اومد

-... 

 ؟يدوستات بود شیجان پ يپر-

 .شود یدانست بابت دروغش مواخذه م یم يپر

 !روان پزشک شیپ رفتمیم-

 ؟یخب چرا بهشون نگفت-

و  نینگ. دهیم ریهم به من گ سرای. شده يزیپرسه چ یبابا همش م. هرچند شک کردند. نخواستم بفهمند-

 !روئه یب یب شیدستم پ شهیهم. نرفتم یب یاز ترسم سراغ ب. کنندیهم همش با شک نگاهم م گانهی

 زم؟یعز یشونیپر نقدریچرا ا-

 .ترسم یمن م..من-

 ؟یاز چ-

 !شهیحالم بد م ندهیاز فکر کردن به آ! ترسم یم...از ازدواج...ندهیترسم از آ یم! خواستگارم...ررضایاز ام-

 گفت؟ یروانپزشک چ-

 !بگم يزینتونستم بهشون چ-

 !بهشون؟-

 :دیکش یقیعم نفس
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 !اما نشد نتونستم. چند نفر رفتم شیپ-

 !؟یدکتر خودت نرفت شیچرا پ-

 :لرزان شد شیصدا. دیگز لب

 .رو بگم زیسختم بود بهش همه چ. مرده-

 !را حدس زده بود زهایچ یلیخ دهیسلمان ناشن. گفت نیهمسرش آفر تیبه درا الیسه

دونم من هم  یم. دونم برات سخته ازشون گفتن یم. حرفاست نیبه نظرم مشکلت مهم تر از ا. زمیعز يپر-

اشاره  نکهیهم. یبگ اتیرا با جزئ زیهمه چ ستیواجب ن. دکتر خودت شیپ يبر دیاما با! کنمیدرکت م. زنم کی

 .من برات نگرانم! رنیاونا خودشون تا آخرش رو م یکن

 ..اما-

من خوشحالم که به من اعتماد . تونه کمکت کنه یدونه راحت تر م یرو درباره تو م زیدکترت همه چ نیبب-

من فقط تا هر وقت . ستمیمن ن کنهیکه بهت کمک م یاون یاعتمادت باشم ول قیال دوارمیام. زمیعز یداشت

 .مونم یدوستت و خواهرت م يبخوا

او مخزن  نهیاست و س امدهیداد که راه را اشتباه ن یخاطر م نانیو لحن حرف زدنش به او اطم الیسه رفتار

 :است افتهی يبار سنگ صبور نیاول ياسرارش خواهد ماند و برا

 .دونه یمورد نم نیدکترم در ا-

 .يریبگ يمسئله رو جد دیجان با يپر. تونه قضاوت کنه یاون بهتر م. یگیخب بهش م-

 !آقا سلمان کجاست؟. دونم یم-

 يتوانست در همان مرتبه اول و با بحث او را وادار به کار ینم. زدیگر یاز بحث م يرمتوجه بود که پ الیسه

 :کرد شیعوض کردن بحث همراه نیکند پس در ا

 .شگاهینما رهیبعدم م. داشتم دیخر یکم. رونیرفته ب-

 !مزاحمتون شدم-

 !؟یباز گفت-

 !برگردم خونه دیبا-

 !یبمون نجاینه قراره ا-

 :ردیداشت آروغ دخترش را بگ یدوخت که حاال با آرامش سع الیمتعجبش را به سه نگاه
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 ؟یچ یعنی-

بازم با دروغ  ستیبه نظرم درست ن. یبمون نجایمن ازت خواستم چند روز ا یگیو به پدرت م یزنیزنگ م یعنی-

 !مشکلتم که هنوز حل نشده. يبه دنبال پزشک بر

 ...اما-

که  میاتاق اضافه هم که دار کی. خواهرت شمیم یابل بدونمنم ق. سلمان مثل برادرت. اریرو حرفم حرف ن-

 .یستیپس مزاحم ن یچند روز ساکن بش يتوش برا

 .شمیمزاحمتون نم..نه-

 سخته؟ نقدریچند روز سر کردن با من ا یعنی. رو حرف خواهر بزرگترت حرف نزن-

 :انداخت ریو خجالت زده سر به ز دیگز لب

 !آخه-

 .میبذار با هم حلش کن!يپر-

 :دوخت الیسه يمستاصلش را به نگاه جد نگاه

 ؟یبش الیخیشه ب ینم-

 :خنده اش را فرو خورد الیسه

 !هر چه زودترم بهتر. حل بشه دیمساله با نیا یدون یخودتم م. نه-

 !نه؟ دیآقا سلمان فهم-

 :عهدش با همسرش افتاد  ادیبه  الیسه

 دونه ینم. نه-

 !يدار یمن رو نگه م يپس با چه بهانه ا-

 :و آرام بود در آغوش او نهاد ریاو زد و دخترش را که حاال س يبر بازو یبا شوخ الیسه

 حق ندارم؟. لیدل یمن حق دارم چند روز خواهرمو دعوت کنم اونم ب. ما دخالت نکن يزن و شوهر يتو کارا-

و  دهیرا شن زیکه سلمان همه چ کردیم يادآوریدر ذهنش  یگنگ زیلبخند زد هرچند چ الیبه محبت سه يپر

 :دیگویدروغ م الیسه

 .منم شام رو آماده کنم یتا تو تلفن بزن-
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. را در دست گرفته بود ایکه انگار دن یمشت. ستیگره کرده و کوچک سها نگر يگفته و به مشتها يباشه ا يپر

نوزاد  شهینوزاد را ببوسد تا هم یشانیداشت پ دیتاک شهیهم یب یبه خاطر داشت که ب. دیسها را بوس یشانیپ

 نیاز زنان هم یزن يکه روز ییسها "کشاند؟ ینوشت سها او را به کجا م یشانیپ "دیشیاند. سرافراز باشد

 کرد؟یروزگار با سها و هم نسالنش بهتر رفتار م ایآ. با همان سرنوشت و روزگار. شدیم نیسرزم

 --------- 

شش دفعه قبل به . فشردیبار بود که تکمه را م نیهفتم دیشا نیا. تکمه تماس فشرد يدستش را رو مردد

 شدیم روزیداشت پ دیترد. خود را گرفت تا تماس راقطع نکند يبار جلو نیا یسرعت تماس را قطع کرده بود ول

 :است رید گریقطع تماس د يبرا دیو فهم دیچیآشنا در گوشش پ يکه صدا

 الو؟-

 :لرزانش را کنترل کند يتا صدازد  بیبر خود نه. صدا به تالطم افتاد نیاز ا قلبش

 سالم-

شده است، گوشش را  يسرشار از انرژ کردیکه حس م ییصدا. دیرا از آن طرف خطوط شن یقینفس عم يصدا

 :نوازش داد

 م؟یشما رو بشنو يما باشه و صدا اریباعث شده سعادت  یچ. خانم يسالم از ماست پر. سالم-

 !نمتونیخوام بب یم...خوام یم-

 افتاده؟ یاتفاق شده؟ يطور-

 :تا بتواند حرفش را بزند دیکش یقینفس عم. وجودش را لرزاند ررضایو نگران ام دهیهراس يصدا

 !نمتونیبب...جوابم رو بدم ..نکهیقبل از ا دیفقط با.. فقط..نه-

 خانواده خوبند؟ ومده؟ین شیپ یمشکل یمطمئن-

 د؟یایم..خب..همه خوبند-

 شده؟ يزیچ! ينگرانم کرد-

 !دیبدون دیکه با ییزایچ..باغ گفتم يتو..که  هیزیدر رابطه با همون چ...در رابطه-

داد که حرف او  ینشان م ررضایام يجد يصدا. باشد دهیشن ررضایآنقدر آرام بود که شک داشت که ام شیصدا

 .است دهیرا کامل شن

 و کجا؟ یفقط ک.باشه-
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 .فرستم یتون مکه برا یآدرس نیبه ا دیایساعت پنج ب. امروز..ام-

 .من پنج اونجام-

 ریسرش را به ز. ودین يخبر ررضایبه پنج مانده بود و از ام قهیچند دق. بود ستادهیساختمان با استرس ا کنار

 يها یو به همراه الیبه سماجت سه. دیشیبه چند روز گذشته اند. انداخت و فکر کرد چگونه او را باال ببرد

در هم فرو رفته او بعد از  يو اخمها ینیبه مالقات با دکتر حس. ستیبا خبر ن يزیاز چ کردیکه ادعا م یسلمان

 يکرده بود و دکتر به سرعت تا انتها یجالب آنجا بود که فقط او اشاره کوچک. مشکل تازه رخ نموده دنیشن

 :او را به خود آورد ررضایام يصدا. او رفته بود ياسهایترسها و 

 سالم-

 سالم-

 ؟يوقته منتظر یلیخ-

 .منتظر شدم کمی..نه خب-

 :داد رونیشده کنار ساختمان انداخت و نفسش را پر صدا ب زانیآو يبه تابلوها ینگاه ررضایام

 .خب من منتظرم-

 !مینیرو بب یکس میبر دیبا-

 :دیحال ترس نیبا ا یروبرو شود، ول یکه قرار است با چه کس کردیبا آنکه حس م ررضایام

 ؟یچه کس-

 :ستیمستاصل به او نگر يپر

 .دیفهم یم م؟یبر-

 :داشت  شیقرار یزد که نشان از ب نیبه زم يبا پنجه پا ضربه ا ررضایام

 میبر-

و  شدیخوانده م صالیترس و است ياز نگاه و حرکات پر. به راه افتاد يلرزان پر يرا گفت و به دنبال قدمها نیا

 یانتظارش را نم یجالب زیترساند و مطمئن بود چ یمالقات م نیاو را از ا يزیچ. بود ياو شکنجه بد يبرا نیا

 يفرار گریکدیتمام مدت هر دو از نگاه به  در. تکمه طبقه پنجم را زد يوارد آسانسور شلوغ شدند و پر. کشد

نگاهش به سر در . ستادیا یکنار در چوب يپر. شدند ادهیزن طبقه مورد نظر را اعالم کرد و هر دو پ يصدا. بودند

 :مطب افتاد
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 "مشاوره از انگلستان یفوق تخصص روانپزشک. متخصص اعصاب و روان ینیحس یعل دیدکتر س"

 ؟يپر-

 .دوخت ررضایباال آورد و به نگاه نگران ام دیسرش را با ترد يپر

 مالقات واجبه؟ نیا. دونم یم تیماریمن در مورد ب-

 :اشکش را پس زد يپر

 .نسبت به من عوض کنه..نظرت رو دیشا..دیشا...اونقدر مهمه که...بترهاز واجب واج. آره-

 دهیاز ناشن. بر جانش غلبه کرد دیترد. سست شد ررضایام يقدمها. را گفت و به سرعت به داخل رفت نیا يپر

 :دیکش رونیاو را از افکارش ب يپر يصدا. ها را بشنود دهیخواست ناشن یدلش نم. دیها ترس

 .خان ررضایام -

را از  يپر. دلش قرص شد!! نبود يصابر يبود که آقا يبار نیاول نیا. بر لبانش نقش بست ضیعر يلبخند

افتاد و سپس گشت  یخال يها ینگاهش به صندل. گفت و داخل شد یبسم الله. یمتیق چیبه ه. داد یدست نم

 يموها. داشت ییآشنا افهیقمرد . بود ستادهیا یانسالیکنار مرد م يپر. و همراهش ثابت ماند يپر يو بر رو

گام  ررضایمرد به سمت ام. دادیم نانیو چهره آرامش به شخص احساس آرامش و اطم يظاهر پیت ،یجوگندم

 :شناخت یدوست حامد را به خوب. برداشت و ناگهان درخاطرات او پررنگ شد

 .هستم ینیسالم دکتر حس-

 .فشرد یدکتر را به گرم دست

 .با شما رو داشتم ییافتخار آشنا فکر کنم قبال. سالم-

 .ییخانم تو يانتخاب پر نمیبیخوشحالم که م! رضا جان زندیعز شهیحامد هم يدوستا-

 :افتاد يپررنگ شد و نگاهش به چهره سرخ از خجالت پر ررضایبر لبان ام لبخند

 .دیشما لطف دار-

 یو منش مارهایپس بهتره تا ب. شما يساعت، مطب رو زودتر باز کردم اونم فقط به خاطر گل رو کیمن امروز -

 .داخل مینشده بر دایسر و کله اشون پ

 :بود ثابت ماند ستادهیحرکت ا یکه ب يپر يرو ررضاینگاه ام کردند،یکه به سمت اتاق پزشک حرکت م همانطور

 !بسم اهللا یاگه مرد ره. میمردونه دار يفعال حرفا. ادیما م شیخانم بعدا پ يپر-
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نگاهش ار . شد رهیقلبش به تالطم افتاد و ترس بر جانش چ گریدوخت و بار د ينگاه نگرانش را به پر ررضایام

گفت و به دنبال دکتر  یو بسم الله دیکش یقینفس عم. پشت سر او افتاد کادیسر خورد به وان  يپر يرو

 :لب گشود شیمرد جوان روبرو یدکتر با دانش بر تالطم روح. وارد اتاق پزشک شد ینیحس

 .رفت دیخون با انیم یمرد ره گر

 .رفت دیفتاده سرنگون با يپا از

 .يمگو چیبه ره در نه و ه يپا تو

 !رفت دیکه چون با دتیراه بگو خود

 هیتک یصندل یا بست و سرش را به پشتر شیچشمها. شدند  یمخف يپر دگانیاتاق بسته شد و دو مرد از د در

 دنیفکر مواجهه با او، آن هم بعد از شن یحت. داد یچه خواهد بود، آزارش م ررضایواکنش ام نکهیفکر ا. داد

مالقات نباشد و او مصرانه خواسته  نیچقدر به دکتر التماس کرده بود که در ا. سخت بود شیدکتر، برا يحرفها

 .ش را عوض نکرده بودبود حضور داشته باشد و حرف

عقب  رشیمسلما پذ. یمیاز همان اول و قبل از گرفتن هر تصم. باشد انیدر جر ررضایدامیاعتقاد داشت با دکتر

 .همه آسان تر بود يمرحله برا نیدر ا ررضایام دنیکش

برود که بتواند با او  يمشاور شیپ دیبا. مشاور و پزشکش را عوض کند دیدکتر معتقد بود که با گر،یطرف د از

دکتر، از آنجا  میتصم نیو ا ستینبود و ن سریم ماریو صحبت کردن ب يدرمان، بدون همکار رایحرف بزند، ز

روز اشاره  نیو فقط در اول. بود ستهیدو روز گذشته، درساعات مشاوره، فقط گر یگرفت که او، در ط یمنشا م

 .بهنام کرده بود يماریبه ب یکوچک

جمله، تمام مشکالت  کیهمان  دنیداشت، با شن شیماریکه از او و ب یبنا بر علم و تجربه و شناخت ینیدکترحس

 شهیر زیشبانه اش، ن يمثل کابوسها ش،یاز مشکالت قبل ياریگفته بود که بس یحت. کرده بود ینیب شیاو را پ

شود و او در واکنش به نظر دکتر،  آغازموضوع دوباره  نیموضوع داشته است و چه بسا با باز شدن ا نیدر هم

 .شده و کابوسها بازگشته اند دهیچیپ اریدکتر مطمئن شده بود که کار بس کهیبود، طور ستهیفقط بلند گر

را  شیاشکها اریبود که اخت یچند وقت یآمد ول یضعفش بدش م نیچقدر از ا. شده بود سیاز اشک خ صورتش

خواست  یدلش م. سخت بود اریبس شیبرا نیو ا شدیبر درد او آشنا م زین ررضایحاال عالوه بر دکتر ام. نداشت

 یشَکها داشت از پا م نیا "را داشت؟ دنیزجر کش نیا اقتیل ررضایواقعا ام". زدیم زیهمه چ ریو ز ختیگر یم

 .انداختش
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کوتاه  یاو به سالم دنیدکتر وارد شد و با د يو خوش رو انسالیم یدر مطب او را به خود آورد منش يصدا

عادت  شدند،یم رشیخاصشان، خارج از وقت پذ طیشرا لیکه به دل ییمارهایب دنیبسنده کرد چرا که به د

 .داشت

برخواست و سالم  ياو از جا دنیبا د یمنش. باز شد و دکتر از آن خارج شد زیکه در اتاق دکتر ن دینکش یطول

 :ره کرداش به سمت او اشا یبه سالم مش ییدکتر بعد از پاسخگو. کرد

 داخل ایب-

. به داخل اتاق پانهاد داشتیگام بر م یاز جا برخواست و همانطور که با تان یبه سخت. داد ینم ياری شیپاها

 ررضایبا ورود آنها، ام. کرده باشند زانیآو نیسنگ يوزنه ها شینبود انگار به پاها ارشیدر اخت شیقدمها

باال آمد و نگاه  ررضایسر ام بالفاصلهکرد و  یمصلحت يدکتر سرفه ا. بود، برخواست نییهمانطور که سرش پا

تا کجا توان  ررضایام ".پاسخ بود افتنی یکه شرم را فراموش کرده و در پ ینگاه. منتظر او را شکار کرد

 ررضایام. که قلبش را سوزاند یغم. بزرگ نشست یغم ررضایدر چشمان ام يلحظه ا يبرا "داشت؟ یهمراه

حاال فقط عزم . و غم ها به کنار رفته بود دهایآن پلک زدن تمام ترد اانگار ب. پلک زد و با آرامش چشم گشود

برق چشمان  دنیبا د يپر. شدیم دهیشده بود،در چشمانش، د شیکه تمام زندگان یکمک به کس يراسخش برا

دانست دکتر  ینم. دیرا به دندان گز نیریلب ز. انداخت ریاو، انگار تازه به خود آمده باشد، شرم زده سر به ز

 .معنا کرده است ررضایام يبهنام را تا کجا برا يماریگفته است و ب ررضایبه ام ییزهایچه چ ینیحس

 .دینیبنش. دیستادیچرا هر دو ا-

مبل . ردیدوست نداشت مقابلش قرار بگ. کنار او، نشست ررضا،یبا فاصله از ام يپر. کالم دکتر هر دو نشستند با

 :آنها توسط دکتر اشغال شد يروبرو

. رو براتون نوشتم یابیمن آدرس خانم دکتر افراس. داره یبه همت خودتون بستگ زیبه بعد همه چ نجایخب از ا-

 .فقط به عنوان مشاور خانم دکتر یمن هستم ول. دیمطبش باش گهیساعت د کی. باهاش هماهنگ کردم

 یبه هق هق لیتبد قشینفس عم. ندیحس ناخوشا نیلعنت به ا. س بزندتا اشکش را پ دیکش یقینفس عم يپر

 دیو ترد ررضایام ینا آرام. به تاسف تکان داد يدوخت و سر شیدکتر نگاهش را به دو جوان روبرو. آرام شد

 .برخواست و به سمت در اتاقش رفت یبه آرام. کردیرا حس م يپر

 .گردمیبرم گهید قهیدق 10من  -

 :هق هقش لب گشود انیسرعت سرش باال آمد و نگاه نگرانش را به دکتر دوخت و در م به
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 !دکتر.. میریم...گهید...ما-

 :دیپاش شیبه رو يلبخند دکتر

ساعت وقت  میدقت کن فقط ن. ادیاولم م ضیمر گهیساعت د مین. يرینم رونیدر ب نیاز ا يتا آروم نشد-

 !يدار

 نینه به ا. تنها شود ررضایخواست با ام یدلش نم. نگذاشت يخراب پربر حال  يریشوخ دکتر هم تاث لحن

 .بودند افتهی دنیبار يبرا يشتریو اشکها مجال ب دیکوب یاش م نهیقلبش تند تند بر قفسه س! يزود

 !بنداز نحالیگفته باشم باهاش خودتو به ا ادینم ادمی یول. هات خجالت نکش هیگفتم از گر ادیم ادمی-

 یاش بند نم هیگر. لرزان گرفت یدستمال داخل دستان او را با دست. آتش بر وجودش زد ررضایمهربان ام لحن

 .نشست شیو روبرو. دیکش یآه ررضایام. آمد

 .زمیعز ستین يدرد چیدرمان ه هیگر-

 !کنهیقلبم رو که آروم م-

 مقابل همند؟ شهیچرا قلب و سر هم! ارهیو سرتو به درد م-

 .دیندخ هیگر انیم در

 !یبه من نگاه کن شهیم-

 ریبود که مانع شد تا دوباره سر به ز ررضایدر نگاه ام یبیعج زیچ. نشست ررضایمنتظر ام دگانیلرزانش بر د نگاه

 .اندازدیب

 !يدیبه دوش کش ییکه به تنها ياز بار. از گذشته  زدیم یتلخ يدکتر حرفا-

 :افتاد ریسرش به ز. اوردیرا تاب ن میاشاره مستق نیفشرده شد وا قلبش

 !ادامه نده کنمیخواهش م-

 ...خواستیدلم م...سخته یلیخ...منم سخته يبرا. دونم حرف زدن درموردش سخته یم-

 میقضاوت و تصم. نشان داد شیسرش و جابه جا کردن پاها يبر رو شیدستها دنیرا با کش شیکالفگ ررضایام

 ررضایام. شدیبود که در هم چفت شده بود و فشرده م ررضایام ينگاهش به دستها. مهم بود شیبرا ررضا،یام

واکنش  دنیبا د یدستان لرزانش به سمت او آمد ول. نشست نیزم يخودش را کنار او رساند و مقابلش رو

 .به عقب برگشت یاو و جمع شدنش با آه یعصب
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 يد یبدونم اجازه م خوام یفقط م..فقط . حرف من عوض نشده! گفتم تا آخرش هستم؟ تا آخر آخرش ادتهی-

راحت کنارت  الیبا خ خوادیدلم م! دمیرو نشن شنهادمیمن هنوز جواب پ ينه؟ پر ایکنارت باشم  ریمس نیا يتو

 نیا. کنم زونیباالسر قدمهام رو باهات م يبدون ترس از خدا. آرومت کنم  يگریبدون واهمه از حضور د. باشم

باور کنم که  يدیاجازه م م؟یبا هم و دوشادوش هم حلش کن مشکل رو نیا يدیاجازه م ؟يدیاجازه رو بهم م

 !جوابت مثبت بوده یعنی نجایا امیب یازم خواست یوقت

را  یفتگیش نیا. حس خواستن و نخواستن. بود ریبا دو حس متضاد درگ ررضایام يغرق در نگاه پر تمنا يپر

حاال . عشق داشت و عشقش آنگونه آرامش او را بر هم زده بود يکه ادعا یدر نگاه بهنام. بود دهیقبال د

. انداخت یبه تقال م زیقلب او را ن نباریکه ا یاز عشق دهیشور. بود دهیبود که باز هم شور شیروبرو ییررضایام

مرد چقدر بر  نیا. زدیحس خواستن و نخواستن دست و پا م نیو حاال خودش ب دیایخودش خواسته بود که او ب

 کرد؟یرحم نم مارشیو به همسر ب شدیم اهیمثل بهنام روس الش،یدر مصاف با ام زیاو ن ایش مسلط بود؟ آخود

که به شدت  شدیم یروابط ریدرگ دادیاگر به او پاسخ مثبت م. او را ندارد  رشیپذ ییدانست که تا مدتها توانا یم

بر قلبش  ررضایآه ام. اش کرده بود وانهید یدوگانگ نیا. گرفت ررضاینگاهش را از نگاه ام. دیترس یاز آنها م

 :زد شترین

انگار  دم؟ینگاهت د يکه خودم نسبت به تو دارم رو تو ینه؟ چرا فکر کردم همون حس يبه من اعتماد ندار-

 .ستمیاعتمادت ن قیال

 :سرعت سرش باال آمد به

 !من بهت اعتماد دارم-

. ردیتوانست بگ یم ررضایبود که ام يا هیهد نیماد بزرگتراعت نیا. برق زد و لبش پر از خنده شد ررضایام نگاه

مطمئن  مشیکامال به تصم ررضایام ،يبر عکس پر. بود دهیسرعت و بالفاصله آن را شن نیبه ا یبخصوص وقت

 دنیحرفها بود که با شن نیاز ا تراو با ارزش  يبرا يپر. را گرفته بود مشیتصم یهر چند سخت، ول. بود

را از  يحرفها فکر پر نیا دنیمتفاوت داشت، با شن یسال قبل که احساس کی دیشا. ندیدکتر عقب بنش يحرفها

دکتر مطمئن  يبا حرفها. دارد شیرا در پ یداشت راه سخت نیقیدانست و  یم! حاال نه یول کردیم رونیذهنش ب

او غرق  الیآنکه مدتها بود در خبا . کردیتر از آن است که فکرش را م یافتنیدست ن شیاهایشده بود که زن رو

 .مالک جسم و روح او شود شهیهم يکه برا ياز او بگذرد تا روز یمدت يتواند برا یکه م دانستیبود، اما م

 باشه؟ میپس بهم اعتماد کن و بذار با هم جلو بر-
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 !تحملش رو ندارم گهید..من ؟یچ یاگه نتوست ؟یاگه اشتباه کردم چ...اگه -

در آغوش  يدلش برا. که پر از درد و اندوه بود یزن. ستیبه محبوبش نگر نشیبا چشمان غمگ ررضایام

 .ستین یدانست که شدن یم یول دیپر کش دنشیکش

 نیمن مطمئنم که ا. شهیم میکمک کن گهیاگه به همد میاگه با هم باش. هیشدن یسخته ول. ترسم یمنم م-

 .شهیمشکل زود حل م

 :خجالت صورتش سرخ شد از

 ؟یچ امیبر ب... از پسش... اگه من نتونستم ؟یاگه نشد چ-

 .میو خدا رو هم فراموش نکن میبه هم اعتماد کن هینترس کاف-

 :در هم قفل شد شانینگاهها. دندیرا هر دو شن شدیم کیکه به در نزد ییقدمها يصدا

 ؟يپر-

 :از اشک پر شد دگانشیو از د دینگاهش لرز-

 !باشه-

سابقش  يبه سرعت برخواست و در جا. گشت يداده شد و نگاهش غرق شاد رونیب یبا آسودگ ررضایام نفس

 !بود و ستاره باران دیحاال نگاه هر دو پر از ام. نشست و همزمان در اتاق باز شد و دکتر وارد شد

 ------- 

. بایز يش و روشن بود و پر از گلدانهامطب آرامبخ يفضا. در همان ساختمان قرار داشت ياریدکتر اسفند مطب

 رفتیپذ یمراجع م يو در روز تعداد محدود کردیم میرا تنظ شینداشت و خود به شخصه مالقاتها یدکتر منش

 یزن ياریدکتر اسفند. نداشتند خوردبر يگریبا د نیکدام از مراجع چیشده بود که ه میتنظ يطور رشیزمان پذ.

 رونیشال سبزرنگش ب ریرنگ و مش شده اش که از ز يموها. جوان يا هیوحبود با ر یدر آستانه شصت سالگ

 .زده بود زمان را به سخره گرفته بود

خطوط لبخند اطراف لب و . ناب داشت یخطوط چهره اش آرامش.بود  بایز اریبس یسادگ نیدر ع شیلباسها

 یشیچهره اش را آرا ییبایمالحت و ز. داشت  قینافذ و دق یو نگاه بایز یچشمان. انداخته بود  نیچشمانش چ

 .داد ینشست و به مخاطبش آرامش م یهر چه بود در همان برخورد اول به دل م. کرده بود لیتکم میمال

که در مدت زمان  يبطور. کرد یماهرانه مخاطب را وادار به صحبت م اریگفت و بس یآرامش سخن م با

و  دیاز مشکالتش سخن بگو یاحساس ناراحت نیشد توانست با کمتربا او روبرو  ییبه تنها يکه پر یکوتاه
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تا به  دیرس ررضایبه ام وبتبعد از او، ن. او بود سیگفتگو، چهره متفکر دکتر و قلب آرام و صورت خ نیماحصل ا

نمود، دکتر در آستانه در اتاقش ظاهر شده و او را  یم یبعد که در نظر او طوالن یمدت. با دکتر روبرو شود ییتنها

 .حاال هر دو نفر منتظر به دکتر چشم دوخته بودند. به داخل فراخواند

شروع بشه و تا به حد مورد نظر من نرسه ازدواجتون  دیجلسات مشاوره با. ازدواج شما زوده يبه نظر من برا-

 .غلطه

 :زدیموج م یکالفگ ررضایدر رفتار ام یول دیکش یقینفس عم يپر

 !خانم دکتر، خانواده ها یول-

 :زد ررضایبه صورت در هم ام يلبخند دکتر

 حیبرات توض. شهیحل م زیو زبان خوش همه چ استیبا س. یصبر داشته باش دیبهت گفتم مرد جوان که با-

 دادم نه؟

 .کنکورم داره يدر ضمن پر. شهیارتباطمون مشکل م-

 :اکت دوختس ينگاه نافذش را به پر دکتر

 نیتو در ا. هیا گهید زیالبته حرف من چ. ستین یدارند حرف يبد طیاقدام کردند و شرا ریخانم د يپر نکهیدر ا-

 جان؟ يپر يندار یمورد حرف

. ازدواجشان توسط دکتر تمام شده بود  یانگار تمام مشکلش با نه. انداخت ررضایبه ام ينگاه دزدانه ا يپر

 :از نگاه دکتر دور نمامد نیبود و ا دیدوباره پر از ام شیصدا

به درس خوندنم  يدیام ادیهر چند ز. رسمیبه درسمم م امیجلسات رو م. ندارم ینه خانم دکتر من مشکل-

 .ستین

 :چشم دوخت يکالفه و مستاصل به پر. در هم شد ررضایام ياخمها

 ؟یرفت و آمدت چ-

 یش را به درد آورد به خودش نامطمئن بود، ولدل شیغم داخل چشمها. افتاد ررضایام يبه چشم ها نگاهش

 :نگران پاسخ به خانواده هاست ررضایام دیشا دیشیاند. داشت نانیاطم ررضایمدتها بود که به ام

 رد کنم؟ لیدل نیرو به هم يخواستگار يخوایاصال م..برم مشاوره دیبازم با گمیبه بابا م-

 :کرد دیرا نا ام ررضایچگونه ام دینفهم يپر

 !یبزن زیهمه چ ریز ومدهیانگار بدت ن. شهیم یمعن یارتباط ما ب ينطوریا-
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 یترس. ستینگر ستش،ینگر یتازه به خود آمد و به او که منتظر م يپر. ستینگر يو به پر ستادیمردد ا ررضایام

از  یخواست ول ینم یغرورش منت کش. خواست یرا نم نیبود و او، ا دهیرنج ررضایام. موهوم بر جانش افتاد

 :کردیآنها را نظاره م يحرفها خنددکتر کماکان بدون سخن و با لب. را هم طالب نبود ررضایدست دادن ام

تو فرق  یبه خودم مطمئن نباشم ول دیشا. یدونیفقط تو م...فقط..اسرارم رو. من بهت اعتماد کردم ؟یگیم یچ-

 .زنمیم زیهمه چ ریمن نگفتم ز! یکنیم

 رو بده؟ یمعن نیهم یکنیفکر نم. باشه یمنف ياگه جواب خواستگار-

وقتش بود که  دیشا. دوخت ررضاینگاهش را به ام. آمد و نفسش را به شماره انداخت شیگلو يتا باال بغض

 :بود ررضایو آن ماندن ام زدیاش را رقم م ندهیکه آ یمیتصم ستد،یبا مشیتصم يمحکم رو

 !یبمون...خوامینم مدو یفقط م! چکار کنم دونمیمن نم..یول. حق با توئه-

توانست حرف  ینم یخواست، ول یبود که م يزیهمان چ يصداقت کالم پر. دیکالفه ابرو در هم کش ررضایام

بر قلب  يتعللش نشتر!هرگز يدور یمدارا چرا، ول. نزده بود مشیتصم نیاز ا یدکتر قبال حرف. ردیدکتر را بپذ

 .زد يپر

 .پسرم ینیبهتره بش-

اشک  دنیمانع چک یول د،یاعتماد کرده و شکست بخورد بر خود لرز نکهیاز ا. را با غم بست شیچشمها يپر

لعنت به  "شده بود ادیصداها در سرش ز. کند یتوانست مخف یهر چند لرزش بدنش را نم. گوشه چشمش شد

 نیا..بفهمه یکس يبود هکاش نذاشت..يکاش ردش کرده بود. لعنت به تو و انتخابت. اعتمادت نیبا ا يتو پر

 "!تموم شد زیهمه چ. خوادت یآره نم! خواستیفرار م يفرصت برا کی دیاصال شا. بهتر از پس زده شدنت بود

به . اشکش شد زشیمانع ر یرفت؟ به سخت یواقعا داشت م. را حس کرد و قلبش فشرده شد ررضایام حرکت

هم فال . رفت یم شییدا شیپ. ماند یاصفهان نم گرید رفتیم ررضایحال که ام. را گرفت شیمیسرعت تصم

سرش را در گردنش فرو . از فکر به آن هم گرفت یقلبش حت. کردیکوچ م شهیهم يبرا دیشا. بود و هم تماشا

 .و مانع رفتنش بشود افتدیاو ب يتوانست بر پا ینم یول. خواست یرا م ررضایام. برد و بغضش را فرو برد

چقدر . تا به در برسد دیکش یچقدر طول م. قدمها را شمرد. بست را شیچشمها. دیرا شن رضایام يپا يصدا

 دیبا ترد دینشن ییصدا گریهر چه منتظر ماند د "...سه..دو..کی "شمرد. ترك بردارد شیتا باورها دیکشیطول م

نگاهش آرام آرام باال آمد و بر . شتقرار دا شیافتاد که جلو ررضایام يچشم گشود و با تعجب نگاهش به پاها
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 دیکش یقیو نفس عم ستیبا آرامش به او نگر ررضایام. دیدیپشت پرده اشک او را تار م. نشست ررضایصورت ام

 :زانو زد شیو روبرو

که به زور بله رو از  یرم اونم زمان یمن نم. میبه هم قول داد شیساعت پ کی نیما هم. منم دوست ندارم برم-

 .دمیکش رونیبزبونت  ریز

 :زد يتلخ خند يپر

 يهم نداشته باشمت و هم کمکت کنم؟ چطور يبه من بگو با تعصب خانواده ات چکار کنم؟ چه طور يپر-

 هیبشه حضورم رو اطرافت توج یجوابت قراره منف یوقت ياجازه لمست رو ندارم بشم آروم جونت؟ چطور یوقت

 !یتو بگ یال هر چاص. من چکار کنم میکنم؟ اگر قراره ازدواج نکن

هم . و هم خرما را خواهدیدانست که هم خر را م یخودش هم م. دیآرام پلک زد و قطره اشک سمج چک يپر

را بست و باز زمزمه  شیناتوان چشمها! را ررضایو هم آرامش حضور ام خواهدیاز ازدواج را م ییرها یآسودگ

 :کرد

 !تونم یبدون تو نم..من یول..دونم ینم-

 :نشست و قلبش را آرام کرد  ررضایبه گوش ام یآرام بود ول اریبس شیچند صدا هر

 !بگو من چکار کنم؟-

راه متوقف  انهیکه با سرفه دکتر در م ردیآمد تا او را در برگ يپر یصندل يبه سمت دسته ها ررضایام يدستها

 ياز لمس پر ینیتا زمان معکرده بود  دیدکتر بارها تاک. صحبت کرده بود  ییکه با دکتر به تنها یدر مدت. شد

 رفتهیرا پذ یچه کار سخت دیفهم یو حاال م دکند و او هر بار قول داده بو يخوددار تشانیدر صورت محرم یحت

بر  لیو هر گونه تما دیترس یم تشیجنس لیترس داشت از ارتباط دوباره، از خواسته شدن فقط به دل يپر. است

 يدور نیقلب عاشقش ا يدور بود و برا یول ک،ینزد يحاال پر. زدیترس را دامن م نیا ررضایتماس توسط ام

 :و ساعتش را چک کرد ستینگر هادکتر با لبخند به آن. سخت

 !فکر کنم بتونم مشکلتون رو حل کنم د،یمن کامل گوش بد يخب اگه به حرفها-

 :لب گشود یبه سخت يپر

 .دیفکر کنم فقط شما مشکل گشا باش.خانم دکتر  میما منتظر-
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 جادیا يدر دل پر ینشست و ندانست چه آشوب يپر يکنار یصندل يو رو ستینگر يقدردان به پر ررضایام

در  ریکم نظ یمحبت ررضا،یبه ام یبا نگاه. دیترس یم شیدانست چقداز افکار منف یفقط خدا م. کرده است

 .ستیبه دکتر نگر ردستانش را مشت کرد و منتظ ".ستیمثل بهنام ن ررضاینه ام"دیشیاند. دیعروقش جوش

قسمت از سه حادثه  نیو دوم. هر فرده یامر زندگ نیازدواج مهمتر. دیمحکم باش يهرکار يتو دیبا نکهیاول ا-

قهر و . دیبمون دیتا آخرش با دیگرفت میپس اگر تصم. خود شخصه اریکه به اخت یو تنها بخش هیآدم یزندگ یاصل

. دیمن و خودتون رو روشن کن فیتکل اراول ک نیپس هم. وبهباشه نامطل شهیاگه هم یخوبه ول ییجا کیناز 

 !رو بدونم  نیمنِ پزشک، مهمه که ا يروند درمان برا ينه؟ تو ای دیراه هست نیمرد ا

 :در گردش بود ررضایو ام يپر يدکتر بر رو نیزبیت نگاه

 !خب؟-

 :انداخت يبه صورت پر ینگاه ررضایام

 تا آخر راه. میما هر دو هست-

 جان؟ يپر نهینظر تو هم هم-

 بله-

که انتخاب  يریمس يدرست قدم گذاشتن تو يو تمام تالشتون رو برا دیمصمم باش متونیتصم يتو. خوبه-

روند درمان،  شتریکه ب نهیاونم ا. موضوع رو روشن کنم کی دیبا دیراه حل منو بشنو نکهیقبل از ا. دیبکن د،یکرد

از همه مشکالت با خبر نشده، درمان  ،درمان، پزشک یدوره قبل يمتاسفانه چون تو. یبه روان درمان گردهیبرم

بهتر شده،  یلیخ يپر یو جسم یروح طیاما چون شرا. میکنیم يدوباره کار يکامل انجام نشده و ما تا حدود

اما ! نداره یمشکل ياعالم کنم پر يهر دو نفرتون به زود يبا همکار دوارمیو من ام عترهیروند درمان قطعا سر

 ..راه حل

 :به دکتر دوخته شد يو پر ررضایکنجکاو ام نگاه

تا هم  کنهیکمکتون م نیا. دیعقد کن دیبا دهیشما اجازه مراوده راحت بهتون نم یخانوادگ طیاز اونجا که شرا-

 :دیه داشته باشبه ادام يشتریب يدواریو ام دیرو بهتر بشناس گریکدی دیتونیمراوده اتون راحت تر بشه و هم م

 ..دیاما شما گفت-

کردن دو موضوع  یمسئله عقد کردن با عروس یفکر کنم بدون. بود تونیجان منظور من از ازدواج، عروس يپر-

 !مجزاست
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 ررضایواکنش او باعث به وجود آمدن لبخند بر لبان دکتر و ام. دیو رنگش گلگون شد و لب گز دیبر يپر نفس

 :گرفت نمودیکالفه م یکه کم ينگاهش را از پر. دیرس یبه نظر م یکه راض ررضایام. شد

 بعدش خانم دکتر؟-

 ! ررضایکار شما سخت تره آقا ام ریمس نیا يتو. دیرو عقب بنداز یعروس دیمن بهتون بگم با یتا وقت-

 .متوجه ام-

 نقدریا يپر تیاگر موقع. جلسات دو نفره يو هم برا يجلسات انفراد يهم برا. دمیبه هر دو نفرتون برنامه م-

از مشکالتش  یهمزمان نشده بود و برخ يخواستگار نیپدرش، کنکور و ا يمارینبود و مشکل ب دهیچیپ

است و من  دهیچیپ طیشرا یکمفعال  یول شهیزود مشکل حل م یلیبگم که خ تیبا قاطع تونستمیبرنگشته بود م

 تونیمنو به جشن عروس يبشه و به زود یبه سرعت روند درمان ط دوارمیبه هر حال ام. دارم یبه بررس ازین

 !دیدعوت کن

 :انداخت يبه پر ینگاه میظاهر شد و ن ررضایبر لبان ام یضیعر لبخند

 ان شاهللا-

 ------- 

 یبود ول شتریب شیهرچند شاد. و غم يشاد نیب یداشت ،حس بیعج یحس. شده بود زانیبا هم م شانیقدمها

 .دلواپس بود

 کجاست خانم جان؟ نتیماشپس -

 :به خود آمد ررضایام يصدا با

 ؟یچ-

 کجا پارکه؟ نتیماش دمیپرس-

 !خونه-

 خونه؟ ؟چرایچ-

 .بابا و آقاجون هم عذرشون موجهه. ریوقتش رو نداشت ببره تعم وسفی. هفته است خرابه کی-

 ؟ياومد یاالن با تاکس یعنی-

 !آقا سلمان خودش منو آورد. هستم مییخونه برادر زنِ دا. نه-

 ساکنند؟ نجایا-
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 آره-

 !دنت؟یخر نیکه چند بار آوردت کوه؟ قبل از ماش ستین یآقا سلمان همون نیا! نطوریکه ا-

 :گفت نیخنده اش گرفت و به حافظه اش آفر ررضایام ياز حرص صدا يپر

 !چرا همونه-

 د؟یکنیچکار م شونیاون وقت شما خونه ا! آهان؟-

 !داره؟ يمورد. چند روز مهمون داداش و زن داداشم شدم-

 :فرو کرد بشیکالفه دستش را داخل ج ررضایام

 !ولش کن یچیه..فقط. يبر یدونیهر جا که صالح م يشما مختار. داره يرادیچه ا. نه-

 شیهایبهنام و بد دل ادیقلبش را چنگ انداخت و ناخواسته به  يزیچ. انداخت ررضایبه ام ینگاه دیبا ترد يپر

 :افتاد

 ه؟یمنظورت چ-

آقا و خانمش اعتماد دارند که  نیو مسلما خانواده ات به ا يشما عقل دار. من زیمنظورم واضح بود عز-

عاقل و بالغ  یهر چند خودت به قدر کاف. يکه تو دار يریاونم پدر سخت گ. دخترشون رو فرستادند خونه اش

 .یهست

 :چشمش پررنگ شد شیو بهنام، پ ررضایفاوت واکنش امو ت دیکش یقینفس عم يپر

 بود؟ یچ "فقط"منظورت از اون  یعنی..نه-

 :چادر گرفت يو دستش را از رو ستینگر يبا لبخند به پر ررضایام

 .من نیماش يتو میبر ایفعال ب-

 :دستش را شل کرد و چادر را گرفت ررضایام. دیو لب گز ستیتماس نگر نیبه ا يا لحظه

 !گهیبگو د-

 !یبرات مهمه نظر منو بدون-

 !معلومه-

 :ستادیا شیروبرو میمستق ررضایام
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که من نسبت  يکردیرو هم م نجایفکر ا دیبا ،يآقا من رو به واکنش بنداز نیبا ا یخواست یکه م ياون روز-

و ! اگه زن و بچه داشته باشه و بفهمم کلک خوردم یحت. رو هم نداشته باشم دنشیبهش حساس بشم و چشم د

 !شمیم تمیاذ ،یشونیخونه ا نکهیاز ا ،یفقط کم ،یحاال کم

 :ستینگر ررضایام يبه صورت جد يپر

 ..یعنی..خب...من-

 .جا، همون جاست نیبه نظر، بهتر یول گه،ید يتونستم بفرستمت جا یکاش م. ستیمهم ن گهیحاال د-

 :شد يدر ذهن پر ینشست و ادامه کالمش مانع بال گرفتن افکار منف ررضایدر چشمان ام طنتیش برق

 یخانم به من ب يپر دمیباالخره فهم شونیچون من بعد با حضور ا. بد نشد میلیآقا خ نیهر چند حضور ا-

 !ستیعالقه ن

 :دیچرخ ررضایبه سمت ام یمتعجب و شاک يپر

 ازکجا اون وقت؟!! چه حرفا-

 :دیکش نیاو را به سمت ماش گرفتیخنده اش را م يلوگه ج یدر حال ررضایام

 !بعله!! جز من هیآقا ک دونندیچون کالغه بهم خبر داد که همه م-

شدن دوباره چادرش،  دهیبا کش.  دیکالغ خبر رسان خط و نشان کش يخنده اش را قورت داد و در دلش برا يپر

ابتدا چشمانش گرد شد و بعد  ررضا،یام نیماش دنیخواست اعتراض کند و چادرش را، از دستان او بکشد که با د

 :خنده اش بلند شد يصدا

 !بازم؟-

 .را گشود زیو در مات دیخند ررضایام

 !خانم شهیشما که خراب نم نیفقط ماش! بازم-

 .سوار شدند دندیخند یدو همانطور که به خاطره مشترکشان م هر

 !کنم دایبه تو پ یحس نیمن چن يروز کیکه  کردمیفکرشم نم یاون روز حت-

 اون وقت؟ یچه حس: دیپرس طنتیش با

 :برق زد ررضایام يچشمها

 خواد؟ یدلت اعتراف مجدد م ای ؟یدون ینم یعنی! گهید گهید-

 ؟يکرد دایپ....چرا به من عالقه... یگیبهم م يخند یاگه به من نم..خب ! اعتراف؟-
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 :خجالت زده چشم دوخت يبه پر طنتیبا ش ررضایام

 !يخه تنها مجرد گروه تو بودآ. اوووم-

 ن؟یهم-

 :لبخند زد يپر یچهره شاک به

 از کدوم طرف برم؟ یگیحاال م. گهیآره د-

 :دوخت ابانینگاهش را به مردمان کنار خ داد،یهمانطور که آدرس خانه سلمان را م يپر

 !یبدجنس یلیخ-

 !لو رفتم؟ يزود نیبه ا یعنی يوا يا-

 :حرف دلش را به زبان آورد دیکه گذشت با ترد یکم. و سرش را به تاسف تکان داد دیخند يپر

 اد؟یم یگیکه م یسر اون حس ییچه بال ؟یبرگرده چ میاگه افسردگ. اگه من خوب نشم-

 :دیکش یقینفس عم ررضایام

با هم از پسش  مطمئنم یترسم، ول یدروغه اگه بگم نم. با چشم باز انتخاب کردم. ستادمیا زیهمه چ يمن پا-

. که نشه حلش کرد ستین يزیتو چ يماریب. هیشدن یسخته ول. ستمیراه ول کردن ن انیمن مرد م. میایبر م

 یحرفا خال نیا بادل من و خودت رو  يپس بزرگش نکن و تو. ستیبد ن تیروح تیدکترم گفت وضع

 باشه؟.نکن

 .باشه-

 قول؟-

 !قول-

در مورد بچه هامون حرف  هیمثال نظرت چ. میخوب خوب حرف بزن يزایاز چ ایب. مینزن یاز نتونستن حرف گهید-

 !همه هم مثل باباشون تو دل برو. خواد یمن دلم شش تا بچه م... اوم م؟یبزن

 :معترضش بلند شد يدوخت و صدا ررضایرا به ام شیشاک نگاه

 !!ررضایام-

 !ررضایجان ام-

 :صادقانه گر گرفت "انج" نیاز ا شیتند آغاز کرد و گونه ها یضرباهنگ قلبش

 !جونت سالمت-
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 :ستشیپرمحبت نگر ررضایام

 م؟یحرف بزن. نشو یشاک! گهید میزنیخب حرف م-

 سرد؟ ایگرم  ؟يدوست دار یچه رنگ-

 :انحراف صحبتشان بلند شد ياز ترفند او برا ررضایخنده ام يصدا

 کیهستم که االن صورت  ینیعاشق قرمز دلنش شتریب یول. عکاسم یآخه ناسالمت. من عاشق همه رنگام-

 !کرده یرو نقاش ینیزم يپر

 !!ررضایا ام-

 !خانم گل شهیتر م یشیکه اون قرمزه آت ررضایبازم بگم جان ام-

توانست  یو نم رفتیقنج م يدلش از شاد. برگرداند ابانیحرف خجالت زده صورتش را به سمت خ نیبا ا يپر

با . حس را تجربه نکرده بود نیا. گرفته بود پنهان کند يجابر لبانش  ررضایرا که از لذت حضور ام يلبخند

 .گرفتیو رنگ م دادیرنگ م نوبالغ،مثل دخترکان  ن،یلحن دلنش نیمرد، باز هم با ا کیبا  یوجود تجربه زندگ

 .و عاشق دلمه است ادیبدش م مهیاز ق. و سبز عالقه داره یبه رنگ آب مینیزم يکه پر دونمیاما من م-

 !کالغه خبر رسونده؟ نمیا-

 یحت. که معشوقش رو بشناسه نهیمهم ا. ستیکه عاشقه، نحوه به دست آوردن اطالعات مهم ن یکس يبرا-

 .نهیریشده باشه، بازم ش دهیکش رونیب انشیاطراف ایو  ارشی يحرفها نیاگر اون اطالعات به زور از ب

عاشق همه  زنهیکه م میبرعکس حرف! سنجونهو عاشق ف ادیپلو بدش م نیریاز ش ییآقا هیکه  دونمیمنم م-

 !زارهیو بنفش ب یو از طوس ستیرنگها ن

 !!رمیکالغ دو دوزه باز بگ نیاز ا یحال اساس کی دیانگار با-

دلش مبارزه  گریحاال د. خود را به آرامش داده بود ياسترس جا. را پر کرد نیخنده آرامشان ماش يصدا

حاال . شهیهم يبار برا کی. شدیم روزیجنگ پ نیدر ا دیبا. شیدهایمبارزه با همه ترس ها و ترد. خواستیم

 .عقلش ، دلش و خانواده اش بود بکه انتخا ییررضایام. مبارزه را دارد نیارزش ا ررضایمطمئن بود که ام گرید

از هر  شتریکه در آن ب یمدت زمان. رقم زد  شیرا برا یاوقات خوش شیها یبا شوخ ررضایخانه سلمان، ام تا

 گریکدیچشم  شیرا که طالبش بودند، پ يا ندهیو خنده، آ یشوخ انیبودند و در م دهیپرس گریکدیاز  گر،یزمان د

 .دندیکش ریبه تصو
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که  یعقد کنان. روز عقد کنانش را به خاطر داشت نیریهنوز هم دلهره ش. به عکس ها انداخت يگرید نگاه

 یبا آنکه م. چقدر احساس آن روزش، با احساس چند سال قبلش متفاوت بود. دو ماه قبل برگزار شده بوددرست 

 يو در حضور بزرگترها چکدر آن محضر کو. کردیم ریدر دلش بود که آن ترس را دلپذ يزیچ یول دیترس

. نداشت یتیعار زیچ چیه هنشسته بود ک يکنار سفره ا. شده بود شیکه تمام زندگ يبله داده بود به مرد ،یراض

و  نهیآ. بود دهیشخصا سفره عقدشان را چ قه،یکرده بود و با سل هیسفره را خانجون شخصا ته لیهمه وسا

 .را در خود قاب گرفته بود تشانینگاه بعد از محرم نیشده بود و اول دهیروز قبل خر ررضایکه با اصرار ام یشمعدان

 يترس جا یمژگان، گاه يطنتهایهر چند با ش. ژرف وجودش را در برگرفته بود یانگار آرامش "بله"از آن  بعد

که دستانش در  يبار نیاول. بود ررضایها با ام نیلحظات آن روز تجربه اول نیسخت تر. آن آرامش را گرفته بود

تمام آن  .داده بود هیهد شیشرم را به گونه ها یکه سرخ یبوسه کوتاه نیگم شده بود و اول ررضایدستان ام

و  دیتوانست از عهده کار برآ ینبود، مطمئنا نم ررضایو آرامش ام يو اگر خونسرد زدیلحظات، قلبش پر کوبش م

 .زندیلنگ م يزیکه در وجودش چ دندیفهم یهمه م

از صحنه عسل . مژگان هنرمندانه تمام لحظات را ثبت کرده بود. عکسها لبخند بر لبانش نشست دنید با

بر قامتش  ررضایخوردن دستان ام چیصحنه پ یحت. همه ثبت شده بود نه،یشان در آ یواشکیخوردنشان تا نگاه 

به  ررضایدر ماه روز عقدشان، ام ماه، دوحاال که بعد از . کوتاه بود، از نگاه مژگان قسر در نرفته بود يکه لحظه ا

 طنتیبا ش ررضایام. متفاوت بود اریقولش عمل کرده و عکسها را به دستش داده بود، نگاهش به عکس ها بس

 رییتغ يعکسها، با هنرمند. دیدیم گرید یرا قالب ررضایکرده بود و حاال او، هنر ام یعکس ها را تا آن روز مخف

 یبعض. شده بود نیگزیجا نیدلنش ریناخواسته، حذف شده بود و تصاو نهیپس زم اعکسه یدر بعض. کرده بود

 .شده است هیته هیکرده بود که انگار در آتل رییتغ يهم طور گرید

خواهرشوهرش بود و اندامش را قاب گرفته  هیکه هد یرنگ دیدر واقع لباس سف. شدیم دهید بایز شیعکسها در

جدا نشده  ررضایاو و ام يدر تمام عکس ها، لبخند از لبها. کرده بود نیصورتش را دلنش حشیمل شیبود و آرا

. نگاهش را از عکسها گرفت و به اتاق دوخت. گذاشت یم شیلحظات ثبت شده را به نما ینیریش نیبود و ا

 جادیدر اتاق ا یتضاد جالب دیو سف يرنگ سورمه ا بیترک. بود ییبایپر از ز یسادگ نیکه در ع ياتاق ساده ا

تخت  يو رو ررضایام يدر خانه پدر. سرش حلقه کرد ریتخت رها کرد و دستانش را ز يخودش را رو. ده بودکر

 .داشت یبیحس و حال عج دنیاو خواب
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خانه،  راتیو حاال به خاطر شروع تعم دندید یرا م گریکدی ررضا،یام یهفته قبل، در خانه شخص کی نیهم تا

بعد از  یبه جز مهمان. نندیرا بب گریکدیکوچ کرده بود و آنها مجبور بودند که در آن خانه  شیبه خانه پدر ررضایام

بار قرار بود، شب در خانه  نیاول يو برا. آمد یخانه پدرشوهرش م یبار بود که به مهمان نینخست يعقدشان، برا

 ررضایمانند ام گریه دک یخانجون. که به دعوت و خواهش خانجون بود يخواسته ا. بماند ررضایام يپدر

ها بر  نیاول نیاز ا یناش يلبخند. دو ماه پر کرده بود نیمادرش را در ا یخال يو جا کردیم شیصدا "مامان"

درس خواندن و  يگاه شب در خانه همسرش نمانده بود و فقط برا چیتا به حال، ه هچرا ک. صورتش نقش بست

 .را مهمان او بود یدو ساعت یکیدر آورده بود و  ررضایبه مشاوره رفتن، سر از خانه ام ای

دو ماه ثابت کرده بود که تنها خواستار  نیدر ا ررضایام. که آرامش گم شده او را بازگردانده بود یدو ساعت یکی

کرده بود و دکتر  عیبود که روند درمان را تسر يبه حد ررضا،یداده شده از طرف ام هیآرامش هد. ستیجسم او ن

مرد  نیا. شده بود زد دهیکوب واریکه بر د ررضایمبه عکس سه رخ ا يلبخند يپر. نمودیم یراض اریبس ياریاسفند

خواسته  نیاگر ا. دیترس ینم ررضایاز شب ماندن در نزد ام یحت گریحاال د. را در حقش تمام کرده بود یمردانگ

آن دعوت را  ررضایخاطر و به اعتماد ام بیاکنون با ط یداد، ول یواکنش نشان م نایقی شد،یدو ماه قبل مطرح م

 .کردیبود و با لبخند خاطرات دو ماه گذشته را مرور م دهیتخت او خواب يراحت رو الیو با خ دبو رفتهیپذ

. آب بخورد یوانیرفته بود تا ل ررضایساعت بود که ام میاز ن شتریب. اتاق افتاد يواریبه ساعت د نگاهش

 ررضایپس برخواست تا به نزد ام کردیم یاحساس تشنگ. تخت نشست يرو و دیاز تعجب باال پر شیابروها

 .لباسش را مرتب کرد. از آن مطلوب نبود شیدر نظرش ماندن در آن اتاق ب. برود

خودش و بعد  دیبه صالحد. سرش جمع کرد و از اتاق خارج شد يرا دوباره رو شیانداخت و موها نهیدر آ ینگاه

 نیکمتر یو حت دیپوش یلباس م دهیاو پوش شیهنوز هم پ ررضا،یام دنیتر آزار دکم ياز مشورت با دکتر، برا

 .کند و باعث آزارش شود کیرا تحر شیخفته مرد زندگ الینداشت تا مبادا ام یشیآرا

 يکه پا دیرا شن یشد و ناخواسته جمالت کیبه آشپزخانه نزد. آمد یاز آشپزخانه م ررضایخانجون و ام يصدا

 :رفتنش را سست کرد

 .که نشد حرف نیا. میآخه پسرم، من و باباتم هزار تا آرزو دار: خانجون

 !منم آرامش همسرم مهمتره يبرا -

که به  یروز فقط نامزد داشت هیتو . یستیاست تو که ن وهیآخه پسرم اگر خانمت ب یحرفت قبول ول نیا: خانجون

 !میمن و پدرت دار. يش حسرت نداشته باشن اما تو داراون و خانواده ا دیشا! رحمت خدا رفت و تمام
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 !منم گفتم نه د،یبار گفت کی! دیتو رو خدا بس کن! مامان-

اونم هر چه ! والسالم دیریبگ یعروس دیبا امیرو کنار نم یکی نیاگر عقد کنونتون رو کنار اومدم ا نیبب:خانجون

 .زودتر

 !مامان جان-

اصال  يمن که فکر نکنم پر ؟يدیخودتو د ه؟یبهونه اتون چ گهید دهیکنکورشم م گهیدو هفته د: خانجون

 !که مشکل دارند نه شماها ییعقب انداختنا مال کسا نیا! متوجه حال تو شده باشه

 يادیاو ز. حق با خانجون بود دیشا. از آن بشنود شترینماند تا ب. رفت ررضایخراب به سمت اتاق ام یحال با

به افکار . بغض کرد! اهشیداشت را چه به او با شناسنامه س دیکه شناسنامه سف ییررضایام. خودخواه شده بود

و  يبه مهر مادر ش،یها دهیدارند و شن تشدوس ررضایدانست پدر و مادر ام یم. اجازه جوالن دادن نداد اهشیس

اد که به خانجون حق د یو جشن آن نداشت ول یاز عروس یهر چند دل خوش. گرددیخانجون باز م يآرزوها

خواسته بود تا  ررضایکه ام يروز! بود و بس ریدلگ رضایتنها از ام. ندیبب يبخواهد پسرش را در لباس داماد

 نهیگفته بود که هز ررضایام. فکر نکرده بود ررضایخانواده ام یتیبود به نارضا رفتهینداشته باشند و او پذ یجشن

فرار از خاطرات نامطلوبش و کمک به همسرش،  يبرا زیخانه اش کند و او ن يجشن ازدواجشان را صرف بازساز

که  اوست نیمسئله را عنوان کرده است که انگار ا يطور ررضا،یکه ام دیرس یحاال به نظر م. بود رفتهیپذ

 .ستیجشن ن يخواهان برگزار

 وادارش شیسالها نیا يآموزه ها. غم در دلش جمع شده بود. تخت نشست و سرش را در دستانش فشرد يرو

همه بر تفکر قبل  ینیخانم دکتر و دکتر حس يها هیتوص. صحبت کند ررضایبا ام یمیکرد تا قبل از گرفتن تصم

چرا  ".ستیبه در نگر متعجب. نواخته شد یدر اتاق به آرام. داشت دیو عدم قضاوت عجوالنه تاک میاز تصم

 "زنه؟یدر م ررضایام

 !تو ایب-

 :داخل شدن خانجون به سرعت به احترام برخواست با

 !ررضاستیفکر کردم ام. مامان دیببخش-

 .خودتو معذب نکن نقدریا. دخترم نیبش-

دستانش که در دستان . معذب و گرفته بود یکم. گرفت يتخت نشست و خانجون کنارش جا يرو دوباره

 :ستیخانجون نگر یخانجون قرار گرفت متعجب به صورت پر از مهربان
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 .دمتیاز آشپزخونه د رونیب-

 :دیگز لب

 !ستمیگوش با خواستمیمن نم-

باهات حرف  امیتا ب اهیرو فرستادم دنبال نخود س ریام! يستادیا یتا آخرش م یخواستیاگر م. دونم دخترم یم-

ت حرف باها دیو هم با زهیخاطر بود که هم دوست داشتم شرمت از ما بر نیراستش اگر دعوتت کردم به ا. بزنم

 .زدمیم

 .مامان دمیگوش م-

 درسته؟. میهر دو تو رو مثل دخترمون دوست دار ریکه من و پدر ام یدون یم-

 !بله-

که من رکم و حرفم  یدونیم. مادر نگاه کن کی ينشو و بهش به چشم درد دال ریمن دلگ يخوبه پس از حرفا-

 .مینگران ریام يمن و همسرم برا یعنیما . چونمیپ یرو نم

 :تکان داد شیسرش را با تشو "..نکند حضور او". انداخت هیموهوم بر قلبش سا یو ترس دیچیپ دلش

 چ چرا؟-

 :عروسش انداخت دهیبه رنگ پر قیعم ینگاه خانجون

حس  يرو خفه کرده و حاال که تو محرمش شد ازاشیکه سالها ن يمرد کی. مرد بالغه کی ریدخترم، ام نیبب-

 .جنگهیم ازاشیداره بازم با ن کنمیم

 دیرا به دندان گز شیلبها يپر

اما من حس کردم که . تو سخت باشه يبرا دیهرچند اون مسئله هم نبا. به عمق رابطه شما ندارم يمن کار-

 .سرده يادیرابطه شما ز

 ياز مادر شوهر شانس ندار".نکند که دل شکسته اش لو برود يکرد تا کار یفشرد و سع یاز ناراحت قلبش

 نکهیا. عقب فرستاد یقیاشکش را با نفس عم "خانجون کجا و مادر بهنام کجا؟"به خودش زد يتلخ خند"يپر

آن  يمالقاتها شتریب ربخصوص که د. بود بیعج شیبرا گفت،یسخن م تیبا قاطع نطوریخانجون ا ياز چه رو

خانواده خودش در . بود يگرید زیچ دیگفته بود و شا يزیچ ررضایام دیشا. حضور نداشت یها بجز خودشان کس

رفتار  نیحدس زد ا یول. هم بود دهیپسند چ،یه ستیکه ن زیسوال برانگ ررضایاو به ام دنیمطمئن بود که نچسب

 :ستنموده ا بیآنها عج یخانواده گ يها یدر مهمان
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 مامان؟ دیکنیفکر رو م نیچرا ا-

 :زده او را فشرد خی يخانجون دستها-

 دمیدوش سرد گرفتنهاش رو د.  دمیرو د اشیتاب یهفته ب کی نیا يتو یوقت. زمیشناسم عز یمن پسرم رو م-

 یاما وقت. هیعیپسر مجرد طب کی يبرا زایچ نیا دنیجان د يپر نیبب! تونم براش بذارم ینم يا گهید لیدل. 

 !مشکل گشت شهیدنبال ر دیبا شهیمتاهل م

هم او و هم . بود يخانجون مراقب حال خراب پر. برد یو تازه به عمق ماجرا پ دیکش یقینفس عم يپر

بودند که پسرشان از  دهیبعد از عقد د یدو مهمان یکیدر . در کار است يرادیکه ا زدندیهمسرش حدس م

بود و  بیعج شانیابر نیا دند،ید یکه در چشمان آنها م یو با وجود عشق کندیم يدور يشدن به پر کینزد

 .کندیبار احساسات فرو خورده شانه خم م ریه شدند که پسرشان زهفته متوج کی نیحاال در ا

و  دمیبار د نیچند. ستمیشما ن یدشمن زندگ ،یمن مادرشوهرتم درسته ول! کن دخترم ریتدب یناراحت يبه جا-

دوره زمونه که  نیا يواال تو. دیریگ یدست هم رو به نوازش نم میظاهر ساز يبرا یدقت کردم که شما حت

به هر حال ! آدابه يمباد يادیزکنند، روابط شما  ینم کیو بزرگ و کوچ رندیحلق هم م يدختر و پسرا تا تو

شوهرت در حد نوازش  يبذار یتون یاگر سختته اگر نم....اما. خلوتتون وضع بهتره يو ان شاهللا تو تتهیترب دیشا

 !د؟یدازان یرو جلو نم تونیبشه، چرا عروس کیهم بهت نزد

 :خانجون از خدا خواسته ادامه داد. او ادامه دار شد سکوت

خونه  میایان شاهللا بعد از امتحانات م. که خلق خدا انگشت به دهن بمونند رمیبگ یبراتون عروس خوادیدلم م-

 ؟یستیموضوع مخالف ن نیتو که با ا. پدرت

 !مخالفم و نه با جشن ینه با جلو افتادن عروس. نه خانجون-

معنادار  يلبخند. شده است دهیشن يبه حرفها يبود که بداند طعنه پر دهیآنقدر سرد و گرم روزگار چش خانجون

 :زد

خونه . باشه یناراض کنهیخود م یب استیمح زیهمه چ یوقت. اگه مخالف باشه چمیپ یپسرم م نیگوش ا. خوبه-

 هیباشه هد تونمیجشن عروس نهیهز. دیخونه هم نباش راتیتعم نهینگران هز. تمومه گهیماه د کیکه کارش تا 

 .من و پدرش به شما

 :کرد يزیخنده ر خواستیبر م یهمانطور که راض خانجون

 !جرات مخالفت داره یک گهیحاال د نمیبب-
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 دیفهم ینم. بر سرش آوار شده بود يواریاو چون د يحرفها. رفتن خانجون سرش به دوران افتاده بود رونیب با

 دیشا. همه فشار نبود نیگاه طالب ا چیشاهد بود که او ه شیخدا. است دهیجنگ الشیحد با ام نیتا ا ررضایچرا ام

موضوع  نیا دنیبدتر از آن شن. از قبل بود ربهت یلیحاال وضعش خ یول شدیاز لمس دستانش هم مشمئز م لیاوا

 با او صحبت نکرده بود؟ ررضایچرا خود ام نکهیاز زبان خانجون بود و ا

بعد از بازگشت . شام کمک کند هیدراتاق ماند تا آرام شود، سپس به دنبال خانجون خارج شد تا به او در ته یکم

 یکردکم یو سع ستیبا لبخند به همسرش نگر. آشکار نشود شیتمام توانش را جمع کرد که ناراحت ررضایام

به  یوقت یحت. گوش سپرد قابزرگآ یت کرد و به حافظ خوانها شرک یدر شوخ. شود کیبه همسرش نزد شتریب

نشست و دستش را پشت سر  ررضایحالت ممکن به ام نیتر کیدرخواست آقابزرگ عکس انداختند در نزد

 .شانه او گذاشت يانداخت و سرش را رو ررضایام

هرچند کم مانده بود که قلب . شد و لبخند را بر لب خانجون و آقابزرگ آورد ررضایکه باعث تعجب ام يکار

اول از همه . تمام شد و همه آماده خواب شدند ینیباالخره دور هم نش! بجهد رونیبه ب یخودش از شدت نا آرام

با وجود . دش یبه دنبال آقابزرگ راه وآقابزرگ، جمع را ترك کرد و سپس خانجون آنها را با هم تنها گذاشت 

 :تر شد کینزد يبه پر دیبا ترد ررضایام. در سالن برقرار بود يسکوت بد ونیزیروشن بودن تلو

 یم گهیمن د یمعلوم نباشه ول يکرد یسع! ستیاز سر شب انگار حالت خوب ن ؟ياومده پر شیپ یمشکل-

 .شناسمت

 !ستمیخوب ن یگیراست م-

 ؟يکه خوب بود زده؟ تا قبل از رفتن من یشده؟ مادرم حرف یچ-

 !؟يکه حرف نزد ییتو..ییمشکلم تو. ستینه مشکل من حرف زدن مادرت ن-

 يجلو کهیطور. را لرزاند يو دل پر دیبا تعجب باال پر شیو ابروها "زده شده یپس حرف"دیشیاند ررضایام

 :گرفت ررضایام يلمس ابروها يخودش را برا

 !شده یحرف نزدن من؟ واضح حرف بزن بفهمم چ ؟یگیم یچ-

 :را در هم کرد شیاخمها يپر

 ؟ینیشیازم دور م نقدریمن جذام دارم که ا-

 :نشست ررضایام يلبها يرو یکج لبخند

 !نه خانوم-
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 ..که...که ینیشیپس چرا اونقدر دور م-

 !نبوده؟..ما بوده نیقول و قرار ب يسر کیخانوم  يپر نمیبب! نهیپس ا-

 !خواستم؟! نخواستم نویمن ازت ا لمیاوااون  یحت یحت...زدم یبهت حرف یمن ک..من-

 يصدا. دیحرکت او را به سمت خودش کش کیبرد و با  شیدستش را پ. دیپاش شیگرم به رو يلبخند ررضایام

 :او را به خنده انداخت يآرام پر نیه

 .رونیب انیوقت مامان و بابات م کیزشته -

 :با خنده دستش رو دور او حلقه کرد و بلندش کرد ررضایام

 .مهم مهمم رو اونجا بزنم ياتاق تا حرفا يتو میپاشو بر یاگه ناراحت. نشده که يطور -

 :کنار گوشش آرام نجوا کرد ررضایام. و بدنش منقبض شد دیکوبیوار م وانهید ررضایام طنتیاز ش يپر قلب

 .خانم يپر کنهیانقباض ها من رو کالفه م نیا یول ياوردیبه زبون ن دخودتیشا نیبب-

 :کرده بود پر کرد جادیبعد از حرف ا ررضایرا که ام يداد و فاصله ا رونیرام نفسش را بآ يپر

 !نیشدم هم دیبد دیفقط ند. من.. من. رمینخ-

وقتش بود تا به قول دکتر از قالب  ،یبر پا شد ول ییاهویحرف در دلش چه ه نیدانست که با گفتن ا یم خدا

نخواهد شد و حاال با آنچه  کیبه او نزد یقدم ررضایدکتر اعتقاد داشت که تا او نخواهد ام. دیایب رونیب شیدفاع

 یشد و گرم شتریب ررضایفشار دستان ام. بود افتهیبود به حرف دکتر اعتماد  دهیکه شن یو با سخنان دید یم

 :وجودش را پر کرد ینیدلنش

 !عواقب داره ها؟ یطونیش-

رفت با مشت به  یبه سمت اتاق او م ررضایبه ام کیانطور که که همقدم و نزدهم. از شرم گلگون شد صورتش

 :دیاو کوب

 !ادب یب-

 :کرد يزیخنده ر ررضایام

 !لبو؟ يکه شد يفکر کرد یمنحرف به چ يا-

تخت نشست و  يرو. جدا شد رضایدر اتاق را هول داد و از ام. کرد و سرش را به تاسف تکان داد يخنده ا يپر

 :کرد پایچل نهیس يرا رو شیدستها

 !يسوالم رو جوا نداد رهیم ادمیفکر نکن -
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 :او لبخند زد يدر را بست و به ژست جد ررضایام

 !من آماده محاکمه ام بفرما بانو-

 :نشست يرا گفت و کنار پر نیا

ه مشکل داشت دیشا..من..که مادر و پدرت نگرانت بشن؟ من يدیچرا ازم کنار کش ؟يچرا با من حرف نزد-

 ..وقت ازت نخواستم چیاما ه..باشم

 :ستادیبه نشانه سکوت ا شیلبها کینزد ررضایام انگشت

از روحت  شتریب شدم،یم کیاگر من بهت نزد ،یکه تو داشت یقبول کن با ترس یقبول دارم ول.  یتو نخواست-

 .گرفتم یفاصله م

 :شد يجار شینشست و اشکها ررضایشانه ام يرو يپر سر

 نه؟! تحمل کنم یتونستم کم یم. خانواده ات حساسند یبهم بگ یتونست یم-

 :رد اشک را نوازش گونه دنبال کرد ررضایام انگشت

 .زمیحق با توئه عز-

 ..من..بار ازدواج کردم کیمن  ریام...که...که يکرد يچرا اونقدر ازم دور...چرا-

چند روز ! خوام یم شهیهم يبرا. وامخیروز و دور روز نم کی يمن تو رو برا زمیعز. یخواد بگ ینم شیه-

 ...من. گردونه یاما آرامش رو به روح تو برم. تحمل کردنم من رو نکشته

 :و نگاهش را به همسرش دوخت دیکش یقینفس عم ررضایام

 !پس خودت و من رو عذاب نده... شناسم یخودم رو م! يپر دمینم تیرضا مهیمن به نصفه ن-

قدم شد و سر از شانه او  شیاو پ يبار در گرفتن دستها نیاول يبرا. فشرده شد ررضایام یاز کالفگ يپر قلب

 :برداشت

 .ستمیتو ن قیمن ال ؟یبخش یمن رو م-

 :دیآرام او را به سمت خود کش ینگاه غمزده او را شکار کرد و با حرکت ررضایام

فته زن و مرد با هم آروم مگه خدا نگ. میهم ساخته شد يما برا! حرف رو نزن باشه؟ نیوقت ا چیه گهید-

 یتاب یب دنتیقلبم انگار از همون اولِ اول شناختت که با د. جانیاوج ه يتو یمن کنار تو آرومم حت. شنیم

 .کرد

 :کردیم سیلباس او را خ يپر ياشکها
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 ؟یگیراست م-

. که با تو دارم پاك و بکره یحس. يمن آورده پر وونهینگاه پاکت چه بر سر دل د. نجابتت یدون ینم. معلومه-

 !دمیکش یسخت یلیداشتنش خ يکه برا هیحس

کردن پدر و  یراض يدانست او برا یچه م يپر. ستیاشک آلودش نگر دگانیرا بلند کرد و در د يپر سر

 يشده بود برا یراض ییدانست که خانجون بعد از چه حرف ها یچه م يپر. رفته است شیمادرش تا کجا پ

دانست  یچه م يپر. خبر است یوانمود کند که از سر دل پسرش ب يو طور ندیبب نیبار او را در خانه شاه نیاول

. شد یکه نم ییافتاد او مجبور به چه کارها ینبود و مهرش بر دل پدر و مادر او نم شیکه اگر صداقت ذات

 :قدم شدند شیشک پزدودن ا يبرا شیانگشتان مردانه اش دو طرف صورت او را قاب گرفت و شصتها

 شد انتخابت کردم؟ یچ يدیاز من پرس ادتهی-

 :شد نییباال و پا يپر سر

 !گروه نبود يتو يا گهیچون مجرد د یو تو گفت-

 !نمیزتریهزار تا مجرد خوشگل و تو دل برو هم بودند بازم دل من دنبال تو بود عز! یدورغ گفتم مثل چ-

 !ستم؟یمن خوشگل ن یعنی-

 :و او را به خود فشرد دیاو خند طنتیاز ش ررضایام

غل و  یدل ب. تیکرنگینجابت و . دل مهربونت. تاب نگاه شفافت شد یدل من ب. یخانم یقشنگ يادیشما ز-

پرنده  يبرا تیعاشق مهربون. دیجوش یخانواده ات تو چشمات م دنیشدم که با د یمن عاشق محبت. غشت

دوستات به آب و  يراخودت رو ب دمید یتو شد وقت ياز تمنادل من پر . صخره افتاده بود يکه رو يا یزخم

از زن ها عادت  یلیمثل خ دمید یم نکهیاز ا. يها بود بهیشد که نسبت به غر یخیکوه  فتهیش. یزنیم شیات

 بیعج يپر از حسها يکردیدخالت نم کردینم دایبهت ربط پ يزیو تا چ یسرك بکش گرانیتو کار د يندار

 .شدمیم بیغر

 :دیبرجسته اش نشست و آن را محکم کش يگونه ها يرو ررضایو دست ام دیخند يپر

 !که ادتهی...کوه يمثل اون روز تو. حرصم در اومده تتیخصوص نیوقتا از ا یهر چند بعض-

فراموش کرد  يآنقدر غرق خاطرتشان شدند که پر. لبخند زدند دارشانید نیدو از به خاطر آوردن خاطره اول هر

و حاال که . کند سهیفراموش کرد بترسد و با خاطرات بدش مقا. که در آن بود خجالت بکشد یاز آغوش دیکه با
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. داد رونینفسش را پر صدا ب. بود گشتهبودند، باز خجالت باز دهیتخت خواب يدر آرامش و با فاصله اندك رو

 :محرم روح و جانش. محرمش بود ررضایام

 ررضا؟یام-

 !ررضا؟یجان ام-

 ؟یعروس يبال کارادن میبر-

 :ستیمتفکر به او نگر ررضایام

 ؟یکنکورت چ-

 !شمیدو هفته نفر اول نم نیا يمن تو-

 :صحبتش کرد یچاشن طنتیش یکم. است انیمادرش در م يمطمئن شد که پا ررضایام

 !فردا خوبه؟-

 !خونه ما دیایب دیبچه پررو اول با-

 !فردا شب خوبه؟. باشه-

 !سراغ دخترمون دیاومد ییهوی شده که یچ شبید گنیدهه نم-

 :دیبا صدا خند ررضایام

 !م؟یایفردا شب ب! م؟یکرد. مینکرد يآخه کار. گنینچ نم-

 :کند یمخف شتریکرد صورتش را ب یو سع دیاز اشتباهش لب گز يپر

 !خواما؟یجشن بزرگ م کیباشه فقط من -

 :نوازش گونه مخاطبش قرار داد یکه کامال بر احوال او اگاه بود با لحن ررضایام

 !ست؟یمامانم ن يفقط مطمئن باشم که حرفت به خاطر حرفا. شما جون بخواه-

 !به دلم مونده هیمن حسرت لباس عروس و آتل..من. مطمئن باش-

 يصبور ونیشک مد یلمس حضور را ب نیا. کم شدن انقباضات نیا. محکم تر شد ررضایدستان ام حلقه

امشب چه  دید یرا که دور م يزیچ. جو را نرم کرده بود زهیست يکه پر یسخنان. خودش و سخنان مادرش بود

 :شده بود کینزد

. عکس بندازه هیعکاس شهر باشه بعد بره آتل نیزشته داماد بهتر. میندار هیآتل یول یچیخب لباس عروس ه-

 .میعکس بنداز یباغ آقاجونت خودم بلدم چه مدل میریم
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 : دیصدا خند یب يپر

 !یباشه از خود راض-

 ررضایدر آرامش به خواب رفت و ام يپر. تاب بود یب يگریآرام و د یکیذهن . برقرار شد  نشانیب یسکوت

دوست داشت . بود  نیلحظات دلنش نیا شیچقدر برا. شد رهیسرمست از حضور او، به صورت غرق در خوابش خ

. بود تیاز مسئول پر یول یو دوست داشتن نیریکه ش یتیمالک .او يپر. اش شود يصدا محو صورت پر یب

چه . را مرور کرد يارینشست و جلسه آخر مشاوره با دکتر اسفند يبر صورت پر یانگشتت نوازشگونه و به آرام

 :بود دهیاو رس يزود به گفته ها

من  شیکه پ یاز اول يبگم پر تونمیدر واقع االن م. خوب شده يبدم که پر نانیتونم بهت اطم یمن م"""-

در . تنگنا انداخته بود نیا ياون رو تو يریگ میدر تصم شییو عدم توانا نانیترس و عدم اطم. نبود ماریاومد ب

 همسر سابقش پناه برده بوده يماریقانع کردنش به ب يواقع ذهنش برا

 .فهمم  یمنظورتون رو نم-

 یچون تا قبل از تو، طبق گفته خودش، حت. اتیاقعفرار از و يبوده برا يزیهمسرش دست آو يماریب. واضحه-

از احساست  نکهیقبل از ا یاما احساسش نسبت به تو، حت. نداشته یبا وجود داشتن خواستگاران مصر مشکل

 جشیخواستن و نخواستم گ نیب بانتخا. از رابطه، ترس از ازدواج. تیاز مسئول. مطمئن بشه کم کم ترسوندتش

 يماریاز عالقه اش به تو منشا گرفته و البته ب نایهمه ا. ن شده رو زنده کردهخاطرات دف کهیطور. کرده

 .نبوده ریتاث یهمسرش هم ب

 !چرا؟ یهمه دو دل نیا-

 گهیاز طرف د. از بچه هاست نیدور شدن والد دهیطالق رخ م يخانواده ها يکه تو یمشکل! خانواده تیترب -

متاسفانه خانواده ها در رابطه با . معنا شده ستیکار ناشا کیبه صورت  يپر تیترب يزن و مرد تو نیروابط ب

 ایو  ارنیپروا بار م یشکن و ب هنجار یکه کودک کندیرفتار م يدیبا الق ایزن و مرد  نینشون دادن روابط ب

. شهیم يبه ناهنجار لیذهن کودك تبد يکه ناخواسته تو دنیروابطشون رو بد نشون م یعیآنچنان اعمال طب

 .شهیعدها در روابطش دچار عذاب وجدان مب کهیطور

 یمیقد يکه با طرز فکر ییبزرگترها شیپ. دور از پدر و مادرش بزرگ شده نکهیا. وضع بدتره يمورد پر در

 يبد بودن در ذهن پر نیا. دونستند یو دست دادن زن و شوهر رو هم بد م دنیبوس یو حت کردندیم یزندگ
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همسر مرحومشم  يماریب. یلذت چیپررنگ شده و بعد از ازدواج براش عذاب وجدان درست کرده بدون ه

 !دیرو تصور کن امدشیخب خودتون پ. اون موقع هم بوده يپر يها دنیکنار کش نیمسلما ا. کرده دشیتشد

 االن مشکل حل شده؟ دیگیم-

انتظار  دیروح روانش ثبت شده و شما نبا يسنگ رو يورفتارها مثل اثر آب ر يکسریالبته . بله يادیتا حدود ز-

نذار خجالت بکشه و . ردش نکن. شهیم کیوجود مطمئنا کم کم خودش بهت نزد نیبا ا. دیمعجزه داشته باش

. فراتر نذار کنهیم نییناخواسته تع هک ییپات رو هم از قلمرو. هیانسان عتیطب ایفکر کنه کارش خالف اخالق 

در مطب  دیداشت یالبته اگر مشکل. تونمیو من بعد از اون ، فقط منتظر کارت عروس. رسهیم ياون لحظه به زود

 .زهیریم يمطمئن باش کم کم تمام خجالت پر. من به عنوان مشاور به روتنون بازه

 !ممنونم خانم دکتر یلیخ-

سخته که  یهر انسان و يپر يبرا. یات دفن کن نهیس يحرفا رو تو نیباشه که مردونه ا ادتیآقا  ریفقط ام-

 """".ادیسرش فرود ب يحرفها مثل پتک تو نیمشکالت ا يتو

او  شیماریب يبه دکتر قول داده بود که برا. ستیآرام گرفته در کنارش نگر يو پر دیکش یقینفس عم ررضایام

او و  يماریآمد ب شیکه پ یداد تا هرگز در هر مشکل یخودش هم قول م يرا نرنجاند و حاال به خودش و خدا

 .آزار دادن او قرار ندهد يبرا يرارش را حربه اSا

 -------- 

گذشت و در  یماه از امتحانش م کی. شیرو شیپ يها یبود از خوش نیریکامش ش. بود  شانیبعد عروس هفته

 یهر چند پزشک. دهد لیداشت که بتواند ادامه تحص دیام گریحاال د. مجاز شده بود 3500با رتبه  يکمال ناباور

خسته بودند  یاتمام بود و هر دو حساب هرو ب شانیدهایبودند و حاال خر شانیدهایاز هفته قبل مشغول خر! باشدن

رفت  یم ررضایکم کم شرم حضور ام. رفت یم شیروابطشان معقول تر و بهتر پ. بود  نیریکه ش يا یخستگ. 

رفته  نشیرا از او گرفته و به سراغ ماش لیوسا ررضایام. شلوغ سر شب انداخت  ابانیبه خ ینگاه. شود رنگیتا ب

 يبلند یشاس نیخسته به ماش. خارج کند نگیرا از پارک نیبود تا ماش ستادهیا رشمنتظ ابانیبود و او کنار خ

 :شد داریپد یو رو کرد که در سمت راننده باز شده و قامت مرد جوان ریرا ز فشیک اتیداد و محتو هیتک

 !یخانم میبفرما در خدمت باش-

. ستادیجدا شد و با اخم آن طرف تر ا نیاز ماش. در خدمت عمه ات باش، اما سکوت کرد دیبگو خواستیم دلش

 :ترمز کرد شیسوار شد و دوباره کنار پا ییمرد با پررو
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 .باال ایب. باش نیبا ما به از ا-

 :بود ستهیبه مرد نگر یعصبان

 !آقا دیمزاحم نش-

 :ستادیا شیلوشده و به سمت او آمد و ج ادهیپ مرد

 !یشیتر م یخواستن یشیم یعصبان يدیاوه ل-

 :نابجا گفت يرا باز کرده و با اشاره ا نیدر ماش سپس

 !دم در بده بفرما داخل-

مرد تلو تلو خوران  کهیطور. دیرا محکم به صورت مرد کوب نشیسنگ فیک نیخشم و شرم گر گرفته و خشمگ از

 .دیچسب نشیبه ماش

 !شرف یخفه شو ب-

نفس زنان  ررضایام هیاز ثان يو در کسر دیرا د رضایبرداشت که صورت از خشم قرمز شده ام زیبه سمتش خ مرد

 :دیمرد را چسب قهیو  ستادیآنها ا نیو ب دیرس

 ؟یشینامرد که مزاحم ناموس مردم م يخودت ناموس ندار-

 !کردن به امون خدا یتو رو سننه؟ ناموسشون بود، ولش نم-

. گفتیم يزیمردم جمع شدند و هر کس چ. شدند زیآمد و با هم گالو نییبر دهان مرد پا ررضایمحکم ام مشت

مغازه دارها نبود،  یانیاگر پادرم. که از اول شاهد ماجرا بودند جلو آمدند و آنها را جدا کردند ییعاقبت مغازه دارها

شد و با فحش  نشیسوار ماش یخون یبا صورت دمر. کم کم متفرق شد تیجمع. کردیم دایپ خیکار ب نیقیبه 

. او را چنگ زد يبازو ررضایاز واکنش ام دهیترس. کرد ررضایبه صورت پر اخم ام ینگاه. از آنجا دور شد یکیرک

خودش به  یتوجه یبلکه از ب ستیاز او ناراحت ن ررضایدانست ام ینم. خشم نگاه او، دلش را لرزانده بود

 نشیراحت است که همسرش را در آنجا رها کرده و به سراغ ماشنا نیاز ا. ناموسش، به عشقش ناراحت است

 :کرد شیشرمزده صدا يپر. رفته است 

 !جان؟ ررضایام-

 :دیکرد و ترس بغض

. دادم هیبهش تک.. من فقط بهش. هیکس نیماش يتو نمیبود نتونستم بب ياش دود شهیبخدا ش. دیببخش-

 !چرا بد برداشت کرد..دونم چرا ینم..ینم
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 :از او دورش انداخت تیبه قامت لرزان او لبخند زد و دستش را به حما تیدر اوج عصبان ررضایام

 زدم؟ یمن حرف ؟مگهيلرز یم دیحاال چرا مثل ب-

 .ررضاینگاه آب شد بر آتش خشم ام نیا تیمعصوم. قفل شد ررضایام يباال آمد و در نگاه جد يپر آب پر نگاه

. چکار کرد یو اون عوض يستادیکه کنار ا دمتید. زمیبود نه تو عزشدم به خاطر اون مردك  یاگر من عصبان-

 .خود نکنم یشناسمت که فکر ب یم يهم اونقدر دمید ینم

 ؟یستیازم ناراحت ن یعنی...یعنی-

 اروی یضربه ات حساب. يهر چند اونو خوب سر جاش نشوند. يکرد یباهاش دعوا م دیناراحتم چون نبا. هستم-

 .کارت خطرناك بود یول. کرد جیرو گ

 :دیغر يپر

 ...دم در بده بفرما تو گهیم... یعوض.. یآخه عوض-

اگر مردم . و دستانش مشت شد دیاز خشم بر خود لرز. بود دهیحرکت مرد را د. در هم شد ررضایام ياخمها

لب  یناراحتمتوجه اشتباهش شد و از  يپر. آورد یسر مرد مزاحم م یینکرده بودند معلوم نبود چه بال شانیجدا

 :دیگز

 .دیببخش-

. زن پاك بود نیا. ستینگر يانداخت و با محبت به پر يپر يبازو ریو دستش را ز دیکش یقینفس عم ررضایام

 :خودش برگردن او نبود یمباالت یمزاحم و ب یرتیغ یگناه ب

 یهر اتفاق يبرا میتون یما که نم. میکار دار یکل گهید میبر. گذشت ریخدا رو شکر به خ. زمیولش کن عز-

 .میخودمون رو بکش

که  يهنوز بدنش از حادثه ا. او راه افتاد نیداد و به سمت ماش هیتک ررضایرها شدن از ترسش به ام يبرا يپر

دادن به  هیتک. که او را نشانه نگرفته بود یرتیغ. را دوست داشت ررضایام رتیغ. دیلرز یپشت سر گذاشته بود م

 .تشینه محکوم دمحافظت از او بو يبرا رتشیکه غ يردم. مرد را دوست داشت نیا

 :مغازه بود چرخواند نیتریو يکه مشغول تماشا ررضایرا به سمت ام سرش

 جان؟ ررضایام-

 :دیپاش شیبه رو ررضایام لبخند

 !ررضایجان ام-
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 :شد نیدلچسب ته دلش، ته نش ینیریش کی

 ه؟ینظرت چ ینگفت! جونت سالمت آقا-

 زم؟یدر چه مورد عز-

 .در مورد لباس عروس-

شانه  ررضایام. ستینگر ررضایشده به ام زیر يبا لبخند و چشمها. گم شد ررضایدست بزرگ ام انیدر م دستش

 :باال انداخت يا

 !رمیخانمم رو بگ يدستا خوادیمنم دلم م. به ما نداره يکار یکس انیم یعروس دیخر يهمه برا نجایا-

 زدم؟ یمن حرف-

 !شد ینه، نگاهت شاک-

 :شناخت یاو را خوب م ررضایام. دیخند

 !نظرت رو ینگفت-

 .نظر من نظر خودته خانم گل-

اگه نپوشم . نهیچشماش بش يدوست ندارم غم تو. شهیاگه اون لباس رو بپوشم، بابا ناراحت م یدون یخب م-

 .شمیآدم مرده م کی ونیمد

 :تر کرد کیاو را به خود نزد یکم ررضایام

 بدم؟ شنهادیپ کی. ستیهر دو کار درست ن. نهینظر منم هم-

 .بفرما-

 .شهیکه دخترشون داره عروس م کنهیم یخانواده زندگ کی نایخونه مژگان ا کینزد-

 خب؟-

اونم . و پدر نداره و مادرش با زحمت و با آبرو بزرگشون کرده مهیتیاون دختر بچه . ندارند یجالب یوضع مال-

که اونو  میو بگ میکن هیلباس رو بهشون هد میتونیبه نظرم م. باس عروسهتو حسرت ل گهیمثل هزار تا دختر د

 يبرا خوادیوصال نداده ، اونم م بهشدخترش قبال عروس شده بوده و  یول ده،یخر دشیدختر ند يبرا يپدر

 امرزیطرف دل اون خدا ب کیاز . کنندیقبول م یاونا با خوشحال ينطوریفکرکنم ا. روح پدرش ببخشدش يشاد

 .شهیپدرت خوشحال م گهیاز حسرت لباس در اومده و از طرف د يشاد شده چون واقعا دختر

 :دیچرخ ررضایبه سمت ام یبا خوشحال يپر
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 !رجونمیام هیعال نیا ؟یگیراست م يوا-

 :دیاطرافش گونه اش را کش یبه خلوت یو با نگاه ستیبا لبخند به او نگر ررضایام

 !اید یدستمون م نزن کار ابونیحرفا تو خ نیاز ا-

 :دیبا خجالت چرخ يپر

 !یسوء استفاده چ-

 .بلند شد ررضایخنده ام يصدا

 دونستم؟ یو من نم یداشت ریدست خ ؟یشناسیخانواده رو از کجا م نیتو ا نمیبب-

 :شد کیدوباره به او که فاصله گرفته بود نزد ررضایام

که مژگان با خبر  کردندیجمع م هیزیاون دخترخانم، جه يها برا هیهمسا. ستمین امیخوب نیمن به ا زمینه عز-

 .دمیمن از اون شن. شهیم

 :آلود جواب داد بغض

 !یمیتیدرمان  یدرد ب یمیتی-

 .شده است دهیفکر محبوبش به کجا کش دیداد و فهم صیرا تشخ يپر يغم خانه کرده در صدا ررضایام

 !مهمش رو یلیالبته جنبه خ ما؟یکار رو در نظر نگرفت نیجنبه خوب از ا کیخب خب -

 :اشک آلودش را به همسرش دوخت چشمان

 ؟یچ-

 .لباس خوشگل براش بخرم کیتونم خانمم رو ببرم اون مزون خوشگله و  یمن م نکهیا-

به  يلبخند. محصور بود گریچند مزون د انیکه در م دیرس یرا دنبال کرد و به مزون بزرگ ررضایدست ام جهت

 :دیاو پاش يرو

 !ادهیشهر دختر حسرت به دل ز نیا يتو. میخرج بتراش میلیخ دیشبه نبا کی. میکن هیکرا. مینخر-

 :فشرد تا خود را آرام کند یدستش را به آرام. شد شینیفرشته زم دنیبوس تابیب ررضایام دل

 خانمم؟ میبر. بگه زمیعز یچشم هر چ ،یهر چند من دوست دارم بخرمش ول-

 !میبر-

که گرفته بودند، دلش  یکاور لباس عروس دنیهنوز با د. را بست شیعقب انداخت و چشمها یبه صندل ینگاه

 ،يپف و حلقه ا چیصاف و لخت بدون ه. بود نیلباس از جنس ساتن و دوش. زدیو قلبش تند تند م دیلرز یم
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 يو جلو نهیس يشده بود و رو دهیبافت پوش زیو ر فیظر يپوریلباس با گ قهیو  نهایآست. نشستیاندامش م يرو

 .شده بود فیظر يهایدامن لباس، گلدوز

 دهیبود که لباس را پوش شیساعت پ مین نیهم. دیشیلحظات قبلش اند نیریرا لمس کرد و به تجربه ش شیلبها

از دست داده بود و  اریقرارش او را رصد کرده و اخت یکه چشمان ب ییررضایام. ظاهر شده بود ررضایو مقابل ام

دست بر . لبها بر قلب او نشسته بود ياکه درست به ج يمهر. را مهر محبت زده بود شیبار لبها نینخست يبرا

مشغول جواب  نیاز ماش رونیکه حاال ب ستینگر ررضایو لبخندش را فرو خورد و به ام دیقرمزش کش يگونه ها

 :شد نیهول سوار ماش یکم ررضایباالخره مکالمه تمام شد و ام. دادن به تلفنش بود

 شده؟ يزیچ-

 .افتادهین ياتفاق بد یعنینه . آره یعنی. نه-

 شده؟ یچ ررضا؟یام یخوب-

 :دیبراق به سمت همسرش چرخ یبا چشمان ررضایام

 !مارستانیب میبر دیبا. زمیعمه شدنت مبارك عز-

 .را بفهمد ررضایتا او منظور ام دیطول کش یکم

 !وسف؟یبچه  یعنی... یعنی ؟یچ-

 !زمیآره عز-

 آره؟! شده شونینکنه طور! زود بود که. خدا  يوا-

 :بازوانش محصور کرد انیو م دیحرکت او را به سمت خود کش کیدر  ررضایام

 .عمه اش رو از دست نده یعروس خواستهیم. اومده ایفقط بچه عجله داشته هفت ماهه به دن! نه. زمینه عز-

 :دیخند يبا شاد يپر

 کنه؟یحاال چکار م. براش لباس بدوزن یعروس يد براداده بو. نینوا نگ یب. خدا رو شکر-

 :سرش نشست يرو يا بوسه

 !هیوقت شناس يالحق که بچه . لباس ادهیکه ز زیچ. همه راحت تره الیعوضش االن خ-

 :او مرخص شود یعروس يشده بود و قرار بود برا مارستانیکه دوباره مهمان ب دیشیاو با غم به پدرش اند و

 .آره وقت شناسِ وقت شاسه-
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. کند و بازگردد یآشت يباعث شد پدرش زودتر مرخص شود و عمه خانم بعد از چند ماه دور منیتولد خوش  نیا

 ،یب یب یانیو پا درم وسفیدر واقع با اصرار او و . و هم در جشن ازوداج او شرکت کند ندیتا هم نوه برادر را بب

دل خودش . کنار هم بودند  يبودند و حاال مثل روزگار قبل همه با شاد دهیآقاجان و پدرش عمه زهرا را بخش

غم ها  اری. خوب بود تا بد شتریکه باعث رنجش شده بود در ذهن او ب يعمه ا. بود دهیمدتها بود عمه را بخش

او  که کرده بود هنوز در قلب ییو کارها شیعمه زهرا با همه زخم زبان زدنها. شیبود و دوست دوران کودک

 یم دهیتر د دهیخم شهیداشت و قامتش از هم یمانیکه نگاهش رنگ پش ییعمه زهرا. داشت زیعز یگاهیجا

 .شد

صبح جهاز برده بودند و حاال همه جمع بودند تا نوزاد را . نوزاد با جهاز بران او همزمان شده بود ينامگذار جشن

 .نوزاد را به آقاجان سپردند و آقاجان با اشک نوزاد را به فرزندش سپرد نیپدر و پدر بزرگ نگ. کنند ينامگذار

نوزاد  ياذان و اقامه در گوشها. ستینگر انشیبا بغض نوزاد را به خود فشرد و با تشکر به چشمان اطراف حسام

 دیخ و سفبچه سر. دشیپدربزرگ شه ادیبه  نیباشد و حس شیزندگ ریتا ام ریام. نام گرفت نیرحسیداده شد و ام

باز مشغول رصد کردن  یستن با چشمانیگر يچون به جا. شدیدستها جا به جا و باعث خنده همه م انیدر م

 :ستیو نوزاد نگر يبا لبخند به پر گانهیدر آغوش او نهاده شد و  رحسنیدر آخر ام. بود انشیاطراف

 .جون يان شاهللا بچه خودت پر-

توانست مدتها  یم يپر نکهیآن هم ا.  گذشتیم زیچ کیدر ذهن همه  دیشا. گفت یآرام نیصدا آم کی جمع

فرزند خودش و  دنیدر آغوش کش. بود زیچ کیفقط  ياما در ذهن پر. قبل فرزند خود را به آغوش بکشد

را که با  نیرحسیام گونهشد و با سر انگشت،  کینزد يبه پر ررضایام. شهد عسل خواهد بود ینیریبه ش ررضایام

 :آورد يگوش پر کیسرش را نزد. لمس کرد ست،ینگر یو ماخم به ا

 .هم دوقلو باشه شیاووم، اول. قبال هم گفتم شش تا. ستمایقانع ن یکیمن به -

گل انداخته بود،  نیریش یکه از شرم ییکه خنده در آن برق و گونه ها یخنده اش را قورت داد و با چشمان يپر

 دنیهم باعث نشده بود که شرم او از شن شیشترك قبلم یتجربه شش ماه زندگ. ستیبه همسرش نگر

 .زدیبر ررضایام يحرفها

 د؟یندار گهید یسفارش گه؟یامر د-

 !دختر باشه لطفا-
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به آنها ندارند اما  یکه توجه کردندیوانمود م يطور انشانیاطراف. خنده اش بلند شد يو صدا اوردیطاقت ن يپر

همه  دیآرام پدرش را، شا يصدا. دیدرخش یم يبود که در چشمان پر يا یتمام حواسشان به برق خوشبخت

 ".شکرت ایخدا"که چند بار زمزمه کرد  دندیشن

 -------------- 

. بود یو دوست داشتن نیریش شیبار برا نیکه ا یاضطراب. و باز دلش پر بود از اضطراب شدیشب عروس م فردا

جمع شده بودند تا او را  کش،ینزد لیهمه فام. دینه تشد شدیآرام م رش،یکه با صحبت با همسرش، ام یاضطراب

 اطینداشت و قرار بود مردها ، داخل ح ااتاقها ج. بود نیریکه متفاوت و ش يا یهمراه. کند یدر شب آخر همراه

خانه پدربزرگش  نیداده بودند همه کنار هم بمانند تا در ب حیچرا که خانواده کوچکش ترج. پشه بند بخوابند ری، ز

شب را در خانه او  ن،یو نگ وسفیو همسرش و دختر کوچکشان، به همراه  هیفقط سم. پخش شوند وسفیو 

 .کردند یصبح م

بساط  اطیمردها هم در ح. شلوغ کرده بودند یو خانم ها حساب دیرس یساز و آواز از خانه به گوش م يصدا

 .پهن کرده بودند ییرایپذ

با همان  کرد،یو هر کس مالمتش م شدیخشک نم يو اشکش لحظه ا گشتیاو ممثل پروانه گرد  سرای

! که فردا همش بخندم کنمیم هیحاال براش گر. شهیداره عروس م میآبج "داد  یپاسخ م شیذات یحاضرجواب

 "!کنم هیگر رهیم ادمیآخه فردا اون قدر سرم شلوغه که 

. جشن را بر عهده گرفته بودند  يخودشان را اعالم کرده بودند و تمام کارها تیبرادرانه، حما اسریو  وسفی

 یم یکرده بود سع مانیتازه زا نکهیرغم ا یهم عل نینگ. تاالر شهر برگزار شود نیکه قرار بود در بزرگتر یجشن

پدرش از . سپرده بودخود را به مادر شوهرش  نوزادنباشد و دائم در رفت و آمد بود و  کاریکرد تا در مراسم او ب

 یاش به او م ییحضور عمه و دا. ستینگر یجمع م یبه شادمان سیخ یبا لبخند و چشمان ژنیماسک اکس ریز

تنها نبودن و خانواده بزرگ داشتن، تمام وجودش را غرق آرامش  ندیحس خوشا. ستیتنها ن گریباوراند که د

 .کردیم شکر شیهر لحظه خدا را برا که ینیریآرامش ش. کرده بود

در اتاقش . همه جا را فرا گرفت یخواب آماده شدند و کم کم خاموش يو همه برا دیاندك اندك از هم پاش جمع

به  یلیفقط او بود که م انیم نیا. کم کم خواب همه را در برگرفت . بود دهیو شکرانه خواب سرایبه همراه شهال، 

. شد یم ریبه وجودش سراز ررضایام يها امکیبود که با پ یتمام وجودش پر از حس خوب. خواب نداشت
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بار  نیصدم يبرا شیگوش برهیو يصدا. فاصله ها را بردارد شیامهایداشت با پ یکه سع یکم طاقت يررضایام

 :خلوت شبانه اش را برهم زد

 ؟یخانم يدیخواب-

 !بره ینم میخوا. نه-

 امشب بهت گفتم دوست دارم؟. منم-

 :و نوشت دیخند طنتیش با

 !فکر کنم دیبا-

 !خانم طونیدوستت دارم ش یلیخ-

 !منم-

 ؟یتو چ-

 دوستت ندارم-

 .عشق زد ياینقطه گذاشت و دل به در چند

 !عاشقتم... آخه دوست داشتن کمه-

به سرعت . بود شیزنگ گوش برهیو يکوتاه، صدا ياعتراف او به عشق بود و پاسخ آن بعد از وقفه ا نیاول نیا

 :پاسخ داد

 سالم-

 :دیرا شن ررضایام قیعم ينفسها يصدا

 ؟یکنیام م وونهید يدار یدون یم-

 !که ادیدلم نم-

 .بلند شد ررضایام زیخنده ر يصدا

 !ها يشد طونیخوب ش-

 !بودم-

 .کن طنتیحاال بازم ش. رسهیکه دستم بهت م یدون یم. یبدجنس یلیخ -

 .دیو به پهلو چرخ دیخند زیبار او ر نیا

 .زمیرو ندارم عز تیلحظه هم طاقت دور کی گهید. کاش فرداشب بود. کاش فاصله ها نبود-
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 .منم-

 ؟يپر-

 ؟يجان پر-

لحن  نیکه با ا ییتو نیکه باور کنم ا کردمیاونجا بودم و اون قدر محکم بغلت م خواستیدلم م یدون یم-

 .یزنیباهام حرف م نیدلنش

 ...باشه که ادمی. آقاهه يخطرناك شد-

 :حرفش آمد انیم ررضایام

 !گهیبدجنس نشو د. حس خوب دلم پر بشه نیاز ا کمیبذار . سیه-

 .پررنگ شد يلب پر يرو لبخند

 .ررضایدوستت دارم ام یلیخ-

 .بدون تو معنا نداره گهید امیدن. زمینه به اندازه من عز-

 ی، سجده شکر به جا منشست که بر سر سجاده يعاشقانه آنها به گوش پدر ينجواها يصبح صدا کینزد تا

دست . زد قیعم يرا به قلبش چسباند و لبخند یگوش. افتی انیمکالمه آنها پا. اذان که بلند شد يصدا. آورد

 :مردش نوشت يبرد و برا شیپ

 خواهدیعاشقانه ساده م کی دلم

 من است یتمام زندگ يبه بلندا شیدوستت دارم کوتاه که معن کی

 !من یهمه زندگ يدارم ا دوستت

 -------- 

عکس خودش و  ينگاهش رو. بلند شد و به سمت قاب عکس بزرگ داخل اتاق رفت توریاز پشت مان يشاد با

 شیکنار مرد زندگ. دیدرخش یم ینیچون نگ با،یمات و ز شیو با آن آرا شیدر لباس عروس. ثابت ماند ررضایام

جذاب تر از هر  شیدامادو شلوار  در کت ررضایام. بود و سرش به سمت شانه همسرش کج شده بود ستادهیا

انگار . به گل لبخند شکفته بود شانیگرفته بود و لبها انیاو را در م ررضایام يدستها. دیرسیبه نظر م گریوقت د

پنجه پا بلند شد  يرو. شکر کرد شیخوشبخت يسرش را بلند کرد و خدا را برا. زدیدر آن قاب ، خدا هم لبخند م

 :چوب در ظاهر شد چهاردر  ررضایقامت ام. دیو عکس را بوس

 !ها نجامیمن خودم ا-
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 :دیکش ینیو ه دیچرخ ررضایسمت ام به

 هنوز؟ ینرفت-

 شد؟ یچ جهینت.  زمینه عز-

 :در چشمانش نشست يشاد برق

 .قبول شدم. قبول شدم -

 :نشست شیبوسه بر گوشه ابرو. آغوش گشود و او به سمتش پرواز کرد رضایام

 خانم خوشگله؟ يقبول شد یحاال چ. من که مطمئن بودم-

 :دیشده بود را با تمام وجود بلع قیرا که به وجودش تزر یو آرامش دیکش یقیعم نفس

 .دانشگاه اصفهان يولوژیراد یکاردان-

 .پاشنه پا بلندش کرد و دور خودش چرخاندش يرو رضایام

 .مطمئن بودم. نگفتم بهت. یخانم يبگو عکاس شد-

 .بلند و از اعماق وجودش . دیخند

 !گفته؟ یک رینخ-

 .تو از دل و روده اشون رمیگیمن از ظاهر آدما عکس م. گهیعکاس عکاسه د-

 :مشست شیبر بازو يپر مشت

 !هان؟ يزد يولژیاول راد نیهم ياصال برا! بدجنس-

 ؟یپس چ-

 .د فشرد و صوتش را بوسه باران کرداو را به خو يبا شاد ررضایام. دندیخند یاو م تیدو سرمست از موفق هر

 .ات خانم دانشجو زهیجا نمیا-

 .نیفقط هم. یزرنگ-

 :دیبا صدا خند ررضایام

 ؟يام دوست دار گهید زیچ-

 ...و اوم يکه قولش رو داد یالله زیپز، آو ریام یشام حساب کی ؟یپس چ-

 :برد یحرف او پ يقفل شد و تازه به معنا ررضایام طنتیدر نگاه پر ش نگاهش

 ..!بد یلیخ-
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 ررضایام. صورتش از شرم گل انداخت و قلبش پر از کوبش شد ررضایماند و با دور شدن صورت ام مهین حرفش

 .دیاز شوق خند

 !بعد ياش برا هیبق-

 :زنگ تلفن خانه بلند شد يحال خوششان غرق بودند که صدا در

 .تا بفهمه چکار کردم زنهیگفت زنگ م شبید. حتما باباست-

 :جدا کرد و به سمت تلفن خانه پرواز کرد ررضایخودش را از ام یجست با

 الو بابا؟-

 :برگوشش نشست وسفی نیغمگ يصدا

 اومد؟ جتیسالم دختر عمو؟ نتا-

 وسف؟یشده  يزیچ. آره. سالم-

 ؟يقبول شد یبه سالمت. نه-

 !يولژیآره راد-

 هست؟ ررضایام. گمیم کیتبر یلیخ-

 وسف؟یشده  یچ.  هیطور کیصدات -

 به شوهرت؟ يدیرو م یگوش-

 :تلفن را گرفت یجلو آمد و گوش ررضایام. گرفت ررضایرا به سمت ام یلرزان گوش یدست با

 .سالم-

-... 

 ؟یک-

-... 

 .میرسون یخودمون رو م. باشه-

 

. دیکش ینوشته سنگ قبر را خواند و آه کوتاه. دیکش یم شیرنگ نشسته بود و دست رو اهیکنار سنگ قبر س 

 ستیپدرش ، در قاب عکس، نگر یبا لبخند به چهره دوست داشتن. یادتیس نیحسام الد دینباز شهجا
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شدم و تو  میتیساله که  4. یساله رفت 4. دلم برات تنگ شده بود باباجونم ؟یبابا جون جات خوبه؟  خودت خوب-

 یخودت م یگفت. يکرد یآخه بد قول. ياز همون روز خاکسپار. سرخاکت ومدمیساله که ن 4. یتنهام گذاشت

 یکل د؟یدون یم.  امین ومدیدلم ن گهید مروزاما ا. بودم ریازت دلگ یلیآخه خ. يذاریتنهام نم یگفت. دانشگاه میبر

 .خبر دارم یکل. حرف دارم براتون

 .دیسنگ چک ياشکش رو قطره

 يسالها جا نیتو تموم ا. دیبزرگ شد و بال کتیکوچ يپر ینیبب ينموند. بابا  ینیرو بب میرشد و بالندگ ينموند-

که  یآغوش. آغوشت تنگ شده يپسراش ، اما من دلم برا يها میتی يکم نذاشت برا. رو آقاجون پر کرد تیخال

 . رسهیبهم نم گهید دونمیم

 :بر قبر زد يا بوسه

برات از  خوادیدلم م یول زدمیمعرفتم که بهت سر نم یدونم فقط من ب یم. ياز همه خبر دار دونمیباباجون م-

 من بهت بگم؟ يتو هم دوست دار ؟يدیگوش م. همه بگم

 :انگار پدرش نشانه فرستاده بود. زد يتلخ خند يپر. گل رز کنار قبر تکان خورد  يو شاخه ها دیوز یخنک مینس

کم  شیکه زندگ هیهمون کس نینگ. خوشبخته نیبا نگ. شما و عمو  هیشب یکی. هیمرد واقع کی وسفیبابا -

 یم. نمیب یاونا م يچشما يرو تو تیکه برق رضا کنهیاندازه شادم نم نیبه ا يزیچ چیه ایدن ين توداشت و م

شما  ریخ يدونم که دعا یم. شدیخوشبخت نم وسفیگرفتم اگر  یم يتونم به شما بگم نه؟ عذاب وجدان بد

 . براش خوشحالم یلیبابا خ. بدرقه اش شده

 یشده ول نینگ یاز نظر ظاهر کپ. کامل طونیش کی شه؟یباورتون م. شهیداره پنج سالش م نیحس ریام باباجون

آقاجون  گهیم نهیب ینذاشته تا قاب شما رو م یکس يامون برا طنتیاز ش.  زنهیمو نم سراشیاخالقش با عمه 

 .سراستی هین کاراشم شبیا یحت. آقاجون بزرگ و به آقاجون هم آقاجون گهیآخه به عمو م. کیکوچ

 :دیخند هیگر انیم در

اونقدر  اد؟یاون دختر پر شر و شور براش خواستگار ب یکنیباور م. سراستیاز خبرام درباره  یکی. سرایگفتم  -

باورم . شهیخونه و خواستگارشم همکالس یم يداره پرستار. کنندیخانم و عاقل شده که همه روش حساب باز م

 ریتا از اون اخم قشنگات که به ام یستین. يذاریهم فرق م نجایبابا ، ا ینیب یم. خواد عروس بشه یم شهینم

 يازش  زهر چشم گرفتند و برا ومدهین یحساب وسفیو  اسریغصه نخور  یول ،ینثار خواستگارش کن ،يکرد
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. چشمشون خون کیاشکه  گانهیو  سرایچشم  کیشده  يجد زیهمه چ یهر چند از وقت. کردند يبزرگتر سرای

 .میایما از پسش بر نم ؟یبه خوابش تا آرومش کن يایبابا م. خوابهیبا قاب شما م سرای

 :دیقطره اشک کش يدست رو. سنگ افتاد و پخش شد ياز گوشه چشمش رو یاشک

و  ییاز آقا. تکون بخوره سرایو  گانهیبعد تو نذاشت آب تو دل . شبه مرد شد بابا کی اسرتیهم بگم؟  اسریاز -

مسجد  يرمردایعزت و احترام داره که پ ياونقدر گمی. فتخار محلا هیکماالت پسرت بگم؟ بگم که شده ما

 شیرفت تو حجره کنار آقاجون و درس رو گذاشت کنار، تا مبادا خواهر و مادرش دستشون پ شن؟یجلوش بلند م

 .به شما برده بابا رتشیغ ؟ینیب یم.میآقاجون باش ای وسفیاگه اون کس من و  یحت. دراز بشه یکس

شد خودش  رابیبغض راه باز کرد و کم کم صورتش از اشک س. از گوشه چشمش سر خورد يگریاشک د قطره

 :سنگ رها کرد يرا رو

 ....بابا دلم برات تنگ شده-

آشنا دور بدنش حلقه شد و  ییکه دستها دینکش یطول. ستیاش بلند شد و با تمام وجود گر هیهق گر هق

 .دیسرش را بلند کرد و در آغوش کش

 .زمینکن عز هیگر-

 :زد هق

 دلم براش تنگ شده-

 .خانمم ستیبرات خوب ن هیگر یدونم ول یم-

جلو آمد و صورتش را قاب گرفت و با سر  ررضایام يدستها.  صورتش را بلند کرد. دندیبار یاجازه م یب اشکها

 .انگشت ، اشک ها را سترد

 بابات ناراحت بشه؟ يخوایم-

 !سراغش ومدمیهمه سال ن نیکه ا یبخشه؟ من یمنو م-

 .بخشن یپدر و مادرا راحت م. بخشدت یحتما م. زمیمعلومه عز-

 :دیبر سنگ قبر پدرش کش یدست. بر دستان همسرش نشاند و به سمت قبر بازگشت  يا بوسه

و  دمیمن عشق رو فهم. کنارمه و همراه روزها و شبهام شده ایمرد دن نیبهتر. من خوشبختم. بابا ینیب یم-

نقطه  نیباالتر يراحت بخواب که من تو. باباجون دمیکنار شوهرم بزرگ شدم و بال. گرفتم ادیرو  یعاشق

 . و خوشبخت خوشبختم ستادمیا میزندگ
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 .در نگاه شفاف و قدرشناس همسرش نشست نگاهش

 . شده و نه مدتهاست دارو خوردم دهیکش ينه کارم به بستر گهید رم،یباباجون به کمک ام-

 :را پس زد بغضش

 . مشغول به کار شدم یدولت مارستانیب کی يساله درسم هم تموم شده و تو کیه تاز-

باشد  شیانگار پدرش روبرو. دستش نشست  يهم رو ررضایدست ام. شد دهیشکمش کش يدستش رو ناخواسته

 :از شرم قرمز شد

از . ادیم اینوه بزرگتون به دن. دیشیبابابزرگ م دیشما دار. میشیبچه دار م میما دار. مونده میباباجون خبر اصل-

بابا جونم من همه گذشته رو به گذشته . ، تازه تونستم درکتون کنم دمیحسش کردم و حضورش رو فهم یوقت

 .دیکه شما هم منو ببخش دیام نیبه ا دمیمن شما رو بخش. دمیبخش

 :دیسنگ کش يزد و دستش را رو يلبخند

 شهیم. مسافرت رو برام ممنوع کرده گهیآخه دکتر تا شش ماه د. ههمن دستم از قبر مامان کوتا. بابا  یراست-

 دیبهش بگ.  دیهم بهش بگ گهید زیچ کی شه؟یدخترش داره مادر م دیبهش بگ  شهیم د؟یشما بهش خبر رو بد

با اموال . و مدرسه کردم مارستانیب ناموال رو هم وقف ساخت هیبق. اش رو به نام بچه ام بزنم هیمهر خوامیم

هر دوتون آروم  گهیحاال د خواد،یدلم م. بابا جونم منو ببخش . جانبازا يساختند برا شگاهیآسا کیشم شوهر

 .دنتونید امیزود به زود ب دمیقول م. خوبم يخداحافظ بابا. دیباش

و  ستادیکنارش ا. حلقه شد و بلندش کرد شیبدون حرف دور بازو ررضایدست ام.  دیاشک دوباره سنگ را بوس با

 .پشتش نشست تگرانهیدستانش حما

 هم بدم؟ یب یخبر رو به ب نیاون طرف تا ا يسر قبرا میبر شهیم-

 .حتما. زمیآره عز-

 ررضا؟یام-

 جان دلم؟-

 تا حاال بهت گفتم دوستت دارم؟-

 :و حلقه دستش را تنگ تر کرد دیخند ررضایام

 !ينگفته بود نجایا-

 :شد کتریرا لوس کرد و نزد خودش
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 !من عاشقتم. مگیخب م-

 !؟یطونیاوووم تو قبرستون و ش-

 .دندیدو خند هر

 خانمم؟ يپر-

 !جانم-

 !بهت گفتم من باهات خوشبختم؟-

 :سرش را به سمت همسرش چرخاند خندان

 !نه؟ نجایا-

 .نمیزم يمرد رو نیمن با تو خوشبختر-

 .برق زدند شیچشمها

 ؟يدیبهم قول م ریام. منم با تو خوشبختم-

 ؟یچه قول-

 ؟يو تنهام نذار یبمون شمیپ شهیکه تا هم نیا-

 .بمونم شتیزنده ام پ یتا وقت دمیقول م-

 را تیینکن تنها باور

 در تو پنهانم ،تو در من من

 تر تو کیمن به من نزد از

 تر من کیتو به تو نزد از

 را تیینکن تنها باور

 يدرد دار کیدل و  کی تا

 میارگذیدر عبور از کوچه عشق بر دوش هم سر م تا

 ندارد ییتاب تنها دل

 را تیینکن تنها باور

 تنها يمن باتوام تنها یکه باش ایدن نیا يجا هر

 یبا توام هرجا که هست من
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 میاگر با هم نباش یحت

 میعالم نباش نیروز با هم در ا کیلحظه  کیاگر  یحت

 خانه را بگذار و بگذر نیا

 تا کعبه دل ایمن ب با

 را تیینکن تنها باور

 با تو ام منزل به منزل من

 انیپا)مانیشاعر اهورا ا(

  1393مهرماه  30

 

 ها یپاورق

 یمراسم عروس یکه در استان اصفهان ،خانواده عروس و داماد ، در ط ییاز شعرها یقسمت: یخوان يکر) 1( 

 .خوانند یهم م يبرا یسنت

 یاصفهان شیبه گو) معموال مادر شوهر(مادر زن  ایمادر شوهر ) 2(

 ینیبال میعال. باشد ریمتغ ای کیکالس تواندیم میعال. حاد کامالً متفاوت است تیسیآپاند ینیبال میعال) 3(

 Atypical میحاد عال تیسیاکثر موارد آپاند نیموارد وجود دارد، بنابرا %50در کمتر از  تیسیآپاند کیکالس

 تیسیآپاند صیتشخ hallmarkهم  نوزه ،يبردار ریتصو ◌ٔ نهیدر زم يتکنولوژ يشرفتهایبا وجود پ. دارند

و کسالت  ییاشتهایب ستیآپاند کیکالس ینیبال میعال. است ماریب قیدق ◌ٔ نهیحاد، بر اساس شرح حال و معا

 .است یعموم

درد . گرددیآغاز م ،يماریپس از شروع ب هیاست که در ساعات اول يماریب هیاول میاز عال یدرد شکم: درد شکم •

از التهاب  یو اطراف ناف است که ناش یکیاغلب کول. ندارد ماریب تیوضع ای تیارتباط با فعال. مبهم است هیاول

 هیساعت، درد در ناح 12-24 یدر ط یالتهابروند  شرفتیبا پ. باشدیم سیگشاد شدن آپاند لیاحشا و به دل

R.L.Q )و با حرکت  شودیم داریو پا دیدش اریسپس به مرور درد بس. شودیمتمرکز م) شکم نییسمت راست و پا

 .ابدییم شیافزا

در عرض  یو اغلب به دنبال آن درد شکم دهدیرخ م مارانیب %50از  شیتهوع و استفراغ در ب: تهوع و استفراغ •

 .شودیم جادیچند ساعت ا
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 .حاد است تیسیدر آپاند کیکالس افتهی کی ییاشتها یب: ییاشتها یب •

 .شودیم دهید یاحتمال آبسه داخل لگن ای سیآپاند ونیبخصوص در موارد پرفوراس: يادرار میاسهال و عال •

 .رخ داده باشد ونیکه پرفوراس نیاست، مگر ا فیخف تیسیتب در آپاند: تب •

 .شودیم دهید مارانیدر اغلب ب زین فیخف يکارد یتاک •

در  عیو تب و تهوع به طور سر یشکم دیتا درد شد ییاشتها یو مبهم، کسالت، ب فیاز درد خف يماریب شرفتیپ

 . دهدیساعت رخ م 24-48اغلب موارد در عرض 

به  يخود و در وهله بعد یزندگ کیمبتال هستند به شدت نسبت به شر ینیکه به اختالالت بدب يافراد)4(

ز اندازه، ا شیداشتن شک ب لیدسته از افراد، به دل نیا. هستند نیخود شک دارند و نسبت به آنها بدب انیاطراف

. به پزشک هم اعتماد ندارند یو حت ستمشکل ا اریدارند و درمان آنان بس گرانیبا د يمحدود اریارتباطات بس

 .باشد یم ایافراد جدا از اختالالت پارانو نیدر ا مارگونهیب يانهایهذ

   

شود  یم دهیعالئم آن در بدن د ایبه بدن است که اثرات و  يهر نوع صدمه رساندن عمد يدر واقع خود آزار)5(

 .متفاوت است سمیبا مازوخ يماریب نیا. ردیگ یصورت م یو در مواقع استرس و فشار عصب

 

مجازها  ریاز اونجا که موضوع جز غ. ي×س×ن×زدن به فرد مقابل در روابط ج بیلذت بردن از آس سمیساد) 6(

 :)معذورم شتریب حیباشد از توض یم

رابطه است که فکر در قله اون و رفتار و احساس در  کیفکر رفتار و احساس  نیب :گهیم یمثلث شناخت) 7(

فکر منشا  کیهر احساس از .هم اثرگذارند يسه رو نیشناخت درمانگرها معتقدند که ا. رندیگ یاضالع قرار م

 و رفتار از فکر رهیگ یم

 :شامل یذهن ای يفکر يخطاها) 8(

 يریگ جهینت -5به امر مثبت  یتوجه یب -4 یذهن لتریف -3 زیمبالغه آم میتعم -2 زیچ چیه ایتفکر همه  -1

 و سرزنش يساز یشخص -10برچسب زدن  -9 دهایبا -8 یاستدالل احساس -7 ییدرشت نما -6شتابزده 

 :یده گانه زندگ يمهارتها) 9(

تفکر خالق  -7حل مسأله -6 يریگ میتصم -5 يفرد نیروابط ب -4ارتباط مؤثر  -3 یهمدل - 2 یخودآگاه-1

 مقابله با استرس ییتوانا -10حل مسأله  ییتوانا-9 يتفکر انتقاد -8
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تابناك بر تارك خلقت در  ینیهمچون نگ) قلّه استان اصفهان نیبلندتر(متر  4040قلّه شاهانکوه با ارتفاع ) 10(

قلّه  نیانکوه بلندترقلّه شاه. درخشدیاستان اصفهان م یدر جنوب غرب) کانیپارت التیا( دنیفر يبایمنطقه ز

از برف  دهیماهها و فصول سال پوش شتریب درقلّه رشته کوه شاهان کوه بوده که  نیاستان اصفهان و بلندتر

 .باشدیم

که سنگ کوه  کیکوه صفه از محل چشمه خاچ. باشد یچشمه کوه صفه م نیاز چند یکی کیچشمه خاچ) 11(

 گرددیختم م) صفه( یمسطح یسنگ يو در انتها به فضا گرددیآغاز م باشدیاز خاك جدا گشته و دامنه کوه م

آن  نِیریز ◌ٔ وارهیغار و د نیا رِیاز مس. قرار دارد کیچشمه خاچ يکوه و در باال یِشرق ◌ٔ در جبهه: غار قنبر) 12(

 .شودیاستفاده م انیبه مبتد يآموزشِ صخره نورد يمعموالً برا

خاموش است و در  مهین یمتر ارتفاع، آتشفشان 5895کوه با  نیا. است قایکوه آفر نیبلندتر:مانجارویکل) 13(

  رودیبه شمار م ایکوه جزو قلل هفتگانه دن نیا. قرار دارد ایکشور با کن نیو در مرز ا ایکشور تانزان

 ریبودن سردس یکوهستان لیشهر به دل نیا. شهرستان چادگان در غرب استان اصفهان واقع شده است) 14(

 يالییاز مناطق  یبه ک لیباشد و تبد یخوش آب و هوا م اریرود بس ندهیزا اچهیبا در يهمجوار لیاست و به دل

 .شده است ریمنطفه کو يو خوش آب و هوا

که در  هیاتیبلکه فقط به روا. نداره وسفیو  يپر ینامحرم ایو  یبه محرم یکراهت ربط نیدوستان ا) 15(

نوع ازدواج رو از نظر  نیا شهیدر ائمه نم یلیفام يوجود ازدواجهاهرچند با ..نکوهش شده کینزد یلیازدواج فام

 هیعلما مشاوره رو توص یامروزه حت یلیقبل از ازدواج فام نیهم يبرا..در واقع حکم تام نداره..محکوم کرد نید

 .کنندیم

شهر اصفهان واقع شده است و جاده  یدر جنوب شرق یوحش کاله قاض اتیو پناهگاه ح یپارك مل) 16(

هکتار و  47،262 یکاله قاض یمساحت پارك مل. گذردیآن م یو غرب یاز کناره شمال رازیآسفالته اصفهان ـ ش

به موازات هم  ییها همنطقه رشته کو نیدر ا.باشد یهکتار م 3،574 یوحش کاله قاض اتیمساحت پناهگاه ح

و رشته کوه  دانیپارك شامل رشته کوه ش نیا. است یجنوب شرق به یوجود دارند که جهت آنها شمال غرب

تند  يها بیگرفته که هر دو از دو طرف با ش یکوه نام خود را از دو ارتفاع سنگ نیباشد که ا یم یکاله قاض

 .اند اشتهبرافر یو به صورت دو برج سنگ شودیکه به دشت ختم م
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ازدواج دوم باطل ..عد دوباره ازدواج کنه و شوهر اولش برگردهب...ازدواج کنه و شوهرش مفقود بشه یاگر کس) 17(

کنه و  دییمرد رو تا يمفقود دیمواقع دادگاه با نیدر ا نیهم يبرا!...شهیم يو زن به شوهر دوم حرام ابد شهیم

 !! داره که دوباره ازدواج کنه جازهاون موقع ا رهی، قبل از ازدواج مجدد ، طالق بگ ابایزن غ

اومده  شیپ ادیمشکالت اون موقع ز نیا....به اوضاع نابسامان زمان جنگ گردهیبرم يمادر پر هیقض* نکته*

شوهرش مرده نه  کردهیفکر م يمادر پر!! حقوق دانها و مراجع دنبال راه حل گشتند و حلش کردند نیهم يبرا

اول باطل شده و ازدواج  شتهشوهرش زنده برگ ینشده و وقت یمراحل ط نیهم ا نیهم يبرا!!! مفقود شده

در هر صورت مادر ...کنم انیرو ب...عده و هیکنم و قض شیالبته من نخواستم فقه! نداره يمفقود هیبه قض یربط

 !!!!برگرده يپدر پر شیتونست پ ینم خواستمیم يپر

 

 

 

 

  93آبان   : تایپ در نودهشتیا یینها انیپا

  93 دي: انتشار در سایت نودهشتیا 

 

  

  http://www.forum.98ia.com/member208197.html : نویسنده

  http://www.forum.98ia.com/member31058.html : طراح جلد

  http://www.forum.98ia.com/member21564.html    :ناظر 
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