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 هم ها باغ خونه . میکرد عبور ها یفرع  و ها کوچه از

 باغ و ها مزرعه  به رو خودشون   یجا و شدند تموم

 تا. میرفت شی پ جاده یتو. دادند ریبا یها  نیزم و ها

  دهید دشت و کوه و درخت و علف کرد یم کار چشم

 یم رو سکوتش دادن آدرس موقع فقط  پسره. شد یم

 یم فقط. نداشت یتیاهم هم من ی برا . شکست

 ی جاده باالخره. بشه تموم زودتر ماجرا نیا خواستم

 پسر. میدی رس هیپا کوه به و شد تموم یصعود یخاک

 اون ریز: گفت  و کرد اشاره یوحش درخت تا چند به

 .کن پارک ها

 ...یزیچ ،یدزد کنم؟ ول جا نیهم رو نیماش - 

 . لندیفام و فک همه بود؟ کجا دزد نجایا - 

 فیک و یدوش فیک. کردم پارک من  و شد ادهیپ

 هر بلند بند. زدم قفل رو نیماش و برداشتم رو نیدورب

 کول رو فشیک پسره و انداختم گردنم دور رو فیک دو

. مهیمل بیش  فعلا : گفت و انداخت من به ینگاه. کرد

 .آد ینم شی پ یمشکل ،یایب من دنبال. کنه  ینم خسته

  و چرخوند چشم وضعم و سر یرو. دادم تکون سر

  بند یرو از دستش. موند  رهیخ هام کفش به نگاهش



 نگاه صورتم به مونده، باز یها لب با  و افتاد کوله

 ه؟یچ: گفتم. کرد

 ها؟ نیا با - 

 -  ... 

 ؟ی ا یب یخوا یم ها نیا با - 

 نهایا با من: گفتم و زدم  نیزم به یضربها پاشنه با

 .ست ین که قندهار سفر. راحتم

 ! ستاین یرو اده یپ... کوه میر  یم میدار - 

 .دییبفرما. ستین یمشکل - 

 .یتون ینم - 

 .تونم یم - 

  پلک یا  لحظه و داد  رونیب حرص با رو نفسش

 .میبر. راحتم: کردم تکرار. بست

 یتو ،یا گهید حرف بدون و داد تکون سر بار چند

 مشخص ریمس. کردم حرکت دنبالش. افتاد جلو ریمس

.  کرد یم ش گنده یادیز داشت  طرف و  بود هموار و

  تپه یجا همه. دمیکش خنک و پاک یهوا یتو ینفس

  تپه یرو که یزاگ گی ز ریمس نیهم اطراف   و ها

 یلیخ. بود سبزه و بوته و گل از دهیپوش  بودند، دهیکش



 آهنگ   یصدا. خورد یم چشم به  درخت جاها

 و انداختم باال  شونه. شد  یم دهیشن پسره، یهندزفر

 .گذاشتم یهندزفر  هم من

  باال یزاگ گی ز یرها یمس  خم و چیپ یتو. گذشت یمدت

 داشت ارتفاع. نبود چشمه  از یخبر چی ه و میرفت یم

 یم گوش که بود یآهنگ نیازدمی نیا و شد یم شتریب

 دونستم ینم یول درد؛ به بود کرده شروع پاهام. دادم

 !آقا:  زدم صداش. نه ای بگم دیبا

 ضربه انگشت، با. شنوه ینم دونستم یم. نداد جواب

  از رو یهندزفر  و دیچرخ فوراا . زدم  بازوش به یا

!... ها گذشته ساعت مین از: دمیپرس. آورد در گوشش

 م؟یاومد درست

 هی رو بعد ،یهموار  به میرس یم االن. نهیهم ریمس - 

 ...گهید ی تپه

 کشه؟ یم طول چقدر - 

 !ادیز - 

 رو پوزخند با من و میکرد نگاه هم به هیثان چند

  رو یهندزفر گهید. میافتاد راه دوباره. برگردوندم

.  بودند کننده خسته و بلند علفها. نذاشت گوش یتو

 تموم رو بیش که بودم افتاده نفس نفس  به کم کم



  قهیدق چند . تپه یباال  یهموار به میدیرس و میکرد

 .میگرفت نفس و میستادیا

 

 شتریب. بود مشخص کاملا  شهر یکیکوچ باال نیا از

 هرچند. دادند یم لیتشک ها باغ و مزارع رو ملکش

. بود انتظارم از شتریب هم  ها ساختمون و ها خونه

 شه یم:  گفتم و دیکش  پر چشمه سمت دوباره ذهنم

 نم؟یبب رو نقشه

 کار؟  چه یخوا یم: داد جواب من، به ینگاه بدون

 !خورمش ینم - 

 مغزم یتو . کرد یم نگاه چپ چپ. دی چرخ طرفم به

 خوام یم: اومدم حرف به.  گشتم یاحتمال یسوت دنبال

 .نه ای میاومد درست نمیبب

 یم! هیچ ی رو ادهیپ کفش یدون ینم تو!... تو؟ - 

 ؟یکن چک  نقشه یخوا

  نیا: گفتم بعد. کنم هضم رو حرفش تا کردم مکث یکم

 .یاومد ینم بود سختت اگه آقا؟  هیبرخورد چه

 !تو نه ام،یب کردم قبول  فیشر حاج خاطر به من - 



. افتادم جلو ازش قدم چند و دادم ریمس به رو نگاهم

  از! کرد؟ یم ینحس کفش، جفت هی خاطر به چرا  حاال

 درسته،  راه نیا گم یم یوقت: گفت بلند  سر، پشت

 .درسته یعنی

  حرکت زودتر پس: گفتم بلند خودش، مثل  و برگشتم

 .دیکن

  لب ریز و شد  زوم من یها کفش یرو دوباره نگاهش

  وسط از. رفت جلو و افتاد راه. دمینشن که  گفت یزیچ

 تا هاش یبعض که می کرد حرکت پرپشت یها اهیگ

. داشت غیت گهید یبعض و دیرس یم کمرمون یباال

 .ایب من پشت کنم، یم صاف رو راه: گفت خودش

.  رفتن راه موقع ها اهیگ کردن لگد به کرد شروع و

. برو رو راهت  تو: گفتم  و گرفتم دهیناد رو پاهام درد

 .ندارم یمشکل من

 دیتأک. کرد من ی حواله ی ناجور نگاه و  چرخوند سر

 . راحتم  گم یم: کردم

 !شه ی م معلوم گهید  ساعت هی - 

  سنگلخ ی  تپه به ریمس  ته و میداد ادامه راهمون به

 ساعت به. نبود چشمه  از یخبر همچنان. میدیرس

  پنهون هوس  دیخورش و بود 6:30 کینزد. کردم نگاه



  آقا،: شکستم  رو سکوت. داشت رو ها کوه پشت شدن

 !بشه کیتار اگه

 . گهید شده - 

 ؟یچ یعنی - 

 .نهیهم زده علمت که یراه - 

 !یدید اشتباه دیشا - 

  خودت ایب: گفت. دوخت من به رو نگاهش و دیچرخ 

 .نیبب

 و گرفتمش  هوا تو اخم با. کرد پرت سمتم رو نقشه و

 ینم در سر زیچ چیه  از. شدم کردن نگاه مشغول

 دایپ: اومد صداش. شناختم ینم رو ها اسم و آوردم

 ؟یکرد

 .گهید نجاستیا خب - 

 و موند رهیخ یکم. دادم نشون رو ضربدر انگشت با

 !یالل گن ینم ،ینزن حرف: گفت بعد

  راه. افتاد راه تپه تند  بیش یتو و دیکش رو نقشه

  سخت یل ی خ بلند، یها پاشنه  با بیش ن یا یتو رفتن

 با دونستم یم اگر. داشت زخم پاهام قوزک و بود

  رو نمییپا لب. آوردم یم  یکتون طرفم،  ییجا نیهمچ



  ربع، کی از بعد. شد ول گردنم یرو شال. گرفتم گاز

 لباس کردن جور و جمع توان که بودم خسته انقدر

 یبرا که بار  هر شعور، یب ی پسره. نداشتم  رو هام

.  داد یم تکون سر تأسف با گشت، یبرم کردنم چک

 !ه؟یچ: گفتم من و رفت هم غره چشم بار نیآخر

 ! رو لباست و رخت - 

 هم خودت به... ستین یکس تو جز  که نجایا - 

 !؟ی ندار نانیاطم

 کوهه؟ لباس نیا آخه! خانوم؟ یگ یم ونیهذ یچ - 

 !نزن  داد من سر - 

 . نزدم داد - 

  هیگر که دادم قورت رو دهانم آب من و دیچرخ دوباره

  یا چشمه چیه به. بود شده خشک یحساب گلوم. نکنم

  کن صبر: گفتم و نشستم ی سنگ یرو. می دیرس ینم هم

 .ادیب جا نفسم

 

 نفس بار چند. نکرد نظر اظهار خوشبختانه و ستادیا

 بتونه که  خورد ینم آب چشمم اصلا . دمیکش قیعم

  لباس و ظاهر از که خصوص به. کنه دا یپ رو چشمه



  یبرا البد.  ستین یمحل هم یلیخ که بود معلوم هاش

. یاومد لتیتعط واسه: دمیپرس. بود اومده لتیتعط

 نه؟

 .فتیب راه اومد، جا نفست که حاال - 

 ؟یشناس  یم رو نجاهایا اصلا  - 

 .شناسم یم بهتر تو از - 

 دو پاهام درد که شدم بلند و کردم نازک چشم پشت

 به. کرد یم نظاره و بود ستادهیا جا اون. شد برابر

.  میافتاد راه دوباره. نکنم تابلو که آوردم فشار خودم

  آب یصدا. بود شده تر کی بار ریمس و  تر خنک هوا

:  گفت خودش بپرسم، نکهیا از قبل. خورد گوشم به

  منبع سمت ره یم. باالست جوب یصدا.  ستین چشمه

 .ی محل آب یها

  از یبخش که گذاشتم ها شن  یرو پا و کردم یا ناله

.  بود شده تر خطرناک  بیش. بود پوشونده رو تپه

 و گل چیه لغزنده یها شن یرو. میبود رفته  باال یلیخ

 .باش مراقب: گفت. نبود یاهیگ

 . مراقبم مثلا  - 



  که شدم خم. خوردم زیل یکم و دیلغز پام لحظه همون

 افتاد نییپا به چشمم. باشم تر کینزد ن یزم سطح به

  یعلف چی ه و بود ادیز ارتفاع. موند  باز هام لب و

 رفته نییپا تا خوردم، یم زیل اگر. نبود گرفتن یبرا

. شد منقبض صورتم ناخودآگاه و اومد بند نفسم. بودم

 کوه یشن اریش وسط. برگشت پسره.  نشستم درجا

  یا یبدبخت چه گهید نیا. دیلرز یم هام دست و میبود

 تونم ینم  من: گفتم و گذاشتم گلوم یرو دست بود؟

 .امیب

 .یتون یم - 

 .افتم یم االن. تونم ینم - 

 . مونده ذره هی . یافت ینم - 

.  کردم رد سر با و افتاد دره عمق به دوباره نگاهم

. خاکه بعدش. است که یت هی نیهم. شو بلند: گفت

 .نیبب

 دو هر که دیلغز هم خودش و داد نشون رو  جلوتر

. نترس: گفت. دمیکش یا خفه غیج من و میخورد هول

 .شو بلند

 .تونم ینم - 



 ! بجنب. کنه یم یخال رو پات ریز وزنت - 

  جا از آهسته پام، ریز یها شن شدن خته یر ترس از

 و دیلغز پام  ریز دوباره که برداشتم زیخ و شدم بلند

  کردم؟ یم  یغلط چه نجایا من. دمیکش رو دوم غیج

 دورم رو  هاش دست و  برداشت طرفم به یقدم پسر

 ی لبه و بود نییپا به همچنان من نگاه یول انداخت؛

: گفت آروم.  دادم یم فشار هام مشت یتو  رو بلوزش

 .یافت ینم! نترس

 .میافت یم میدار - 

 .هست حواسم. بچسب رو من - 

 .آم ی نم من. نه - 

 . فتیب راه - 

 .مامانم. خونه برم خوام یم. نه - 

 !!فتیب  راه گم یم - 

 و آورد خودم به رو من گوشم، یتو ادشیفر یصدا

  من د،یغلت یم  که یسنگ هر با. برداشتم  قدم همراهش

 .میدیرس: گفت و ستادی ا باالخره. کردم یم یا ناله

 عقب رو هام  دست باالخره من تا کرد تکرار  بار چند

  نفس یجلو تونستم ینم. گرفتم فاصله ازش و دمیکش



  و دیچرخ دره نییپا سمت  نگاهم. رمیبگ رو تندم یها

 ! جاها ن یا به چه رو من : دمیکش داد

ا  ی موها یتو رو هام انگشت  و بردم فرو  کوتاهم نسبتا

 !میشم ببردت شور مرده: زدم داد بلندتر

 یم بهتر  یکم رو حالم که دمیکش قیعم نفس چند و

 .دیلرز یم همچنان هام دست. کرد

 

 چه: گفت. کردم  مرتب رو شالم و برگشتم پسره سمت

 ! مایکرد یریگ

 .افتادم یم داشتم - 

 .یتون ینم گفتم  که من - 

  ی همه انگار. شد تکرار و دیچیپ سرم یتو صداش

 کنند ثابت من به تا بودند داده هم دست به دست ایدن

  و دادم فشار هم یرو رو هام دندون.  تونم« ینم»

 .رفته شن هات کفش تو: گفت بلند. افتادم جلو

 شونیخال: گفت دوباره. گرفتم دهیناد رو پاهام درد

 . کن

  تمام. کرد حرکت  پشتم و  زد  غر. دادم ادامه  توجه یب

 یرو. نکنم نگاه نییپا  به که کردم یم رو ام یسع



 ریمس که بود نگذشته ادیز. بود بهتر اوضاع خاک

  باال میبر: گفت. تر واضح آب یصدا و شد  تر ضیعر

 .میکن استراحت

 اخم با. داشت ام نگه و د یکش رو بازوم. زدم پوزخند

  یم استراحت باال: کرد تکرار. میزد زل  هم صورت به

 .میکن

 .کنم دایپ رو چشمه خوام یم - 

 .نجام یا نیهم واسه هم من - 

 .شه یم غروب داره - 

 !باال - 

 از اعصابم هنوز. کشوند خودش دنبال رو من و

 هم به بودم، کرده تحمل شیپ قهیدق چند که یترس

  از باالتر یکم. نشه بدتر که نکردم یبحث. بود ختهیر

 و سنگ یجو که بود یهموارتر  سطح راه، نیا

 و کرد  ول رو بازوم. گذشت یم ازش آب یمانیس

 نگاهش و ستادمیا جا همون. گذاشت ن ییپا رو کوله

. شد یچا و  یکتر و ها وانیل آوردن در مشغول. کردم

:  اومد حرف به آهسته. نشستم یجو کنار  یا گوشه

 .آد یم جوش  یا قهیدق دو. که ی کوچ یکتر



 یدرشت یها  سنگ داشت. نکردم یدخالت کارش یتو

 رو شال. نبود من به حواسش. دیچ یم  هم کنار رو

 نیب و شستم  یجو یتو  رو هام دست. آوردم در

  رو موهام کش. بشه تر خنک سرم تا دمیکش موهام

 محکم رو  میسانت هشت هفت یاسب دم و  بستم دوباره

 پسره. شالم  و ها لباس تکوندن به کردم شروع. کردم

 تا ذاشت یم علف و نازک چوب ها سنگ نیب داشت

 یرو رو  یکتر و زد رو فندک. کنه روشن شیآت

 و انداختم سرم یرو رو شال. گذاشت ها سنگ

 هام کفش آوردن در مشغول . نشستم شی آت کینزد

  و زخم پاهام یجا چند. شد جمع درد از صورتم. شدم

 .ید ید: گفت. بود  برداشته تاول

 و کرد باز رو کوله پیز. کردم نازک چشم پشت براش

 بعد. انداخت طرفم به رو  زخم چسب ی بسته و پماد

  سشیخ ی جو  آب با و دیکش رونیب دیسف دستمال هی

  یم در که  ییها پرت و  خرت به. گرفت سمتم. کرد

 !ریبگ: گفت. کردم نگاه آورد،

 رو هام زخم  یرو. گرفتم رو دستمال و دمیکش یآه

: گفت آهسته. بشه خشک تا کردم صبر و کردم پاک

 ن؟ییپا میبرگرد یخوا یم



 ! نه: دادم  جواب فوراا  و کردم بلند سر

  رو نگاهش. میشد رهیخ  هم یها چشم  به هیثان چند

  چرا  حاال:  دیپرس. انداخت نمونیب شی آت به و گرفت

 گنجه؟  کنارش چشمه؟ نیا شده  مهم انقدر

  خط قراره: دادم جواب. داشت تمسخر حالت صورتش

 .میبزن یمعدن  آب دیتول

 ملک؟ همون تو - 

 .کشینزد ای. آره - 

 -  ... 

  بابابزرگم مثلا . بدم انجام رو  کارهاش که اومدم من - 

 .آد یبرم ازم کارها نیا بفهمه

 آماده مشغول. بود اومده جوش یکتر. نزد یحرف

 . شد یچا یها وانیل کردن

 

. چسبوندم چسب  روشون  و زدم پماد هام زخم به من

 و میبود درخت ی هیسا ریز. داد دستم رو وانیل

 از یا جرعه. دیرس یم سر کم کم داشت هم غروب

 . شه یم کیتار داره: گفتم و  خوردم وانیل

 .یک یتار تا مونده یلی خ حاال - 



 ... باالخره یول: گفتم دوباره. خوردن به کرد شروع

 .میش یم ها گرگ ی طعمه که نهیا تشینها - 

 وونهید ی پسره و موند ثابت هام لب کینزد وانیل

 یکس گرگها! نترس: داد ادامه. خنده به کرد شروع

 .خورند ینم رو

 اضافه که بردم باال رو وانیل و دمیکش یراحت نفس

 .کشند  یم فقط: کرد

: کرد لیتکم پاهام، به ینگاه با و شد شتریب اش خنده

 !ییبدو یتون ینم که هم تو

 من یحق چه به. برگردوندم رو روم و رفتم غره چشم

 ته و سر ی ب یها حرف باوجود نداخت؟ یم دست رو

 خودش. بود کرده بهتر ی لیخ  رو حالم گرم  یچا اش،

 کوله داخل بود، برداشته یهرچ  و شست  رو ها ظرف

  اطیاحت با و کردم زی تم رو هام کفش. برگردوند

 راه بهتر و  بودند کرده کم رو دردم ها چسب . دمیپوش

 دستمالت: گفتم. کرد خاموش کامل رو شیآت. رفتم یم

 ؟ی خوا ینم رو

 .شتیپ باشه. نه - 



 و دست. بشورم بعداا  که بردمش فرو فم یک پیز یتو

 ؟ یخور ینم آب: گفت و  شست دوباره رو صورتش

 .بود بس یچا. نه - 

  پس: گفت نداخت، یم دوش یرو رو کوله که یدرحال

 .ومدندین ها گرگ تا میبر

 !! یا بامزه تو  که قدر چه - 

 هاش چشم  از رو نگاهم و کردم اخم. بود  باز ششین

  دیند من اما! بود یا منظره خودش ی برا که گرفتم

  راحت شرش از زودتر خواستم یم فقط و نبودم دیبد

 ادامه راهمون به و میشد  اول ریمس وارد دوباره. بشم

 . میداد

 

  ادهیپ یکل از بعد باالخره.  کرد چک رو  نقشه بار چند

 نیهم: گفت و ستادیا  یخاک شکاف ه ی وسط ،یرو

 . جاهاست

. چرخوندم چشم  اطراف اهیگ و گل و خل  و خاک یرو

:  گفتم! یآب اصلا  نه و شد یم دهید  یا چشمه نه

 ؟ یمطمئن

 .زده ضربدر رو  جاها نیهم - 



 !که ستین یزیچ - 

 .دونم یم چه - 

 من یدار:  دمیپرس یجد و برداشتم طرفش به یقدم

 ؟ینداز یم دست رو

 نییپا کنم؟  حروم  نجایا رو وقتم کارم، یب من مگه - 

 . منتظرمند

 منتظرته؟ یک - 

  ای چه؟«  تو به» بگه که  بود مردد. کرد  نگاهم فقط

 که یچ یعنی پس: کردم عوض رو حرف عیسر. نه

 !؟یدون ینم

 که ییجا همون آوردمت من  یعنی: داد جواب  تر یجد

 .نداره یربط من به اش هیبق. است  نقشه رو

 . شه یم کیتار داره گهید - 

 ذهنم به  یفکر. بود جیگ هم خودش. نداد یجواب

:  گفتم و دادم تکون هوا یتو رو هام دست. دیرس

ا   . شده خشک حتما

 سمتش. دادم  فحش بدم شانس به و گشتم خودم دور

  نگاه رو من داشت ها، تپه و کوه یجا به. دمیچرخ 



. بود برداشته نیچ دقت از شیشونیپ و کرد یم

 هست؟  کار  در یا چشمه اصلا : دیپرس

 کوه؟  اومدم داشتم،  یخودآزار من پس - 

 -  ... 

 یم. دماوند تو. میدار یمعدن آب ی کارخونه هی ما - 

  نجایا  گهید ی شعبه هی م،یبد گسترشش میخواست

 ملک الزمه، چشمه. بابابزرگمه زادگاه  نجایا. میبزن

 ...الزمه

 سمت اون میبر نشده، رید تا فتیب راه. بابا خب - 

ا . سرسبزتره ور اون. تپه  . جاست اون ها چشمه حتما

  یرویپ جز به یا چاره هم من و کرد حرکت  خودش

 یگوش. روشن مهین هوا نی ا یتو خصوص به. نداشتم

 عمارت، زنم یم زنگ اصلا : گفت و آورد رونیب رو

 .گه یم یچ بابا حاج خود نمیبب

... تازه. ستین آنتن: داد ادامه بعد و رفت ور یگوش با

ا   .مسجد رفته حتما

 بی ج یتو رو یگوش  و داد رونیب رو نفسش

 باد، و ها پرنده و اذان یصدا . نزدم یحرف . برگردوند

 رونیب رو قوه چراغ بعد، ی کم. بود شده  یقات هم یتو



.  داد دستم رو چراغ و میستادیا. کرد روشنش و آورد

 .پامون جلو بنداز رو نور: گفت

 م؟ یفتیب اگه - 

 .نداره  بیش که نجایا م؟یفتیب کجا - 

 و گرفتم رو چراغ. بود ضیعر ریمس. داشت حق

 ؟یساکت چرا: گفت بعد قهیدق  ده. میافتاد راه دوباره

 -  ... 

 لک؟ تو یرفت - 

  اهل و داشتم ادیز پسر یآشنا  و دوست. بودم دهیترس

  یتو. داشت فرق دفعه نیا یول نبودم؛ مجالت  خجالت

 رو دهانم آب. بودم شده گم بهیغر پسر  هی با کوه

 سمت میر یم میدار! نترس: داد ادامه. دادم قورت

 .شهره که هم نییپا. یآباد

  که کردم  نگاه کیکوچ شهر  یها ییروشنا طرف به

 .ترسم ی نم: گفتم. بود دایپ هیزاو نی ا از شیبخش

 آورده؟ فشار یگشنگ - 

 .رمیس. خوردم  ناهار رید ظهر. نه - 

 پاهات؟  - 



 . خوبم: دادم جواب اما داشتم؛ درد

.  میداد ادامه رفتن راه به و  شد سکوت نمون یب دوباره

 قدم تونستم ینم و نداشت نا یخستگ و  درد از پاهام

:  شد دهیشن قبل  از تر آهسته صداش. بردارم بلند یها

 ؟یترس یم من از

 

  یکاو روان  به بود داده ریگ چرا حاال. ستادمیا جام سر

 یول نداشت؛ یفرق ادیز  قدمون. ستادی ا جلوتر! من؟

.  دادم فشار رو هام لب. بود تر درشت  یلیخ  کلشیه

  یکیتار  یتو صورتم که شد رهیخ من به و برگشت

 وهم سکوت. برداشتم صورتش یرو از رو نور. بود

 یب کامل ماه از قبل ما. نترس: شکست رو آلود

 . میآزار

 ؟یچ - 

 .انرودیم ی ها نهیگرگ ی  هیبق و من - 

 ؟ یگ یم یدار یچ - 

 نور و خورد  گوشم به اش خنده ی  آهسته یصدا

  یجلو رو دستش. انداختم صورتش ی تو رو چراغ



 راه: گفتم بلند! دیخند یم داشت. گرفت هاش چشم

 .فتیب

 به بار، هی قهیدق چند هر. افتاد راه و د یچرخ خنده با

 دوباره که بود نگذشته ادیز. کرد یم نگاه عقب

:  گفتم. شد درشت هام  چشم و دمی شن آب یصدا

 .میدیرس

 .است رودخونه نیا. ستین نیا: گفت و ستادیا

 !شهره  نییپا که رودخونه - 

  کوه از... همون  تو زهیر یم. است گهید یکی نیا - 

 .آد یم

  داشت کم کم اعصابم و نبود دایپ یزیچ  یکی تار یتو

 یوقت. رفت یم جلو داشت پسره. شد  یم یخط  خط

:  گفتم. دیچرخ  باز و ستادیا کنه، ینم حرکت  نور دید

 یم کجا. کرد دایپ یزی چ شه ینم که یکی تار یتو

 م؟یر

 .یآباد  به خوره ی م رودخونه، طرف اون - 

 ؟یآباد کدوم - 

 .فتیب راه. شهر اطراف یروستاها  از یکی - 

 ...بابا یا - 



. دیبر رو امونم درد و دمیکوب نیزم به رو  پام هوا یب

 . نمونده یزیچ: گفت و اومد جلو

  بعد یکم و افتادم راه زحمت به. کرد دراز رو دستش

 شکاف هی وسط  از که کی کوچ ی رودخونه دنید با

 و بد ایدن ی همه به دلم یتو شد، یم رد  بزرگ یعیطب

 چون. دمینپرس م؟یشد یم رد یچطور  دیبا. گفتم راهیب

ا   پسره!«. زدند یبرق پله  باالتر» داد یم  جواب حتما

.  گشت رودخونه یتو یزی چ دنبال و گرفت رو چراغ

 ؟ یریبگ یماه یخوا یم: زدم هیکنا

 !مینمون گشنه. آره - 

 -  ... 

 ! کن قاچ رو موهایل - 

  کی بار نجایا... ایب: گفت و شد متوقف. گرفتم دهینشن

 .میش یم رد تره،

  یرو رو نور. کردم حرکت. انداخت نور پاهام یجلو

 .میش یم غرق: گفتم. انداخت رود عرض

 . آبه وجب دو اش همه - 

 .داره شتاب - 

 .بذار پا ذارم، یم پا  من هرجا - 



 . بودم کرده یگناه چه من ... ایخدا - 

  یگفت دروغ» کرد تکرار سرم یتو وجدانم  یندا و

 کفش یخوا یم: گفت پسره. دمیکش آه!«. مرسده

 ؟یاریب در رو هات

 !من؟ یها کفش به یداد ریگ چرا - 

 یپاها  یجا   به حواست: گفت فقط و زد  غر لب ریز

 .باشه من

  ها سنگ یرو  پا. انداختم رود یرو و گرفتم رو چراغ

 بودند زیل. کردم رو کار همون دنبالش هم من. گذاشت

 هشدار. دی لرز یم آب یرو نور من، لغزش  هر با و

 !کن جمع رو حواست: داد

  رودخونه از یبلند یها گام با و دیپر آخر سنگ یرو

 دمیترس یم.  موندم آب وسط جا همون من. شد خارج

 !بپر: گفت. بردارم  رو آخر بلند گام اون

 .رسه ینم اونجا  به پام - 

 .رمتیگ یم من - 

. کرد دراز سمتم رو هاش دست و آورد در رو کوله

 دوباره. انداختم صورتش سمت و گرفتم  آب از رو نور

 .رمتیگ یم بپر،: گفت



 

... کی. شدم دنیپر ی آماده و آوردم نییپا رو نور

 دو هر  هاش دست و برداشتم رو گام... سه... دو

  آب وسط و خورد زیل پام  اما گرفت؛ محکم رو ساعدم

. دیکش رونمیب زحمت به و گرفت رو چراغ. شدم ولو

  زل آب به و نشستم رود کنار یقلیص یها  سنگ یرو

  به بعد... سم ی خ یها لباس و ها کفش  به بعد... زدم

 از و بود زده  زانو جلوم که پسره مضطرب صورت

 هوا. بود بد  یلیخ حالم. بود بد حالم. دی پرس یم حالم

 تنم تمام و دمیلرز یم داشتم. بود شده  کیتار کاملا 

 یرو ادهیپ و یرانندگ ساعت چند از بعد. کرد یم درد

 کار چیه  چرا. نداشتم هم زدن حرف توان ،یطوالن

  ریز و انداختم نییپا رو سرم اومد؟ یبرنم ازم یدرست

 یالعمل عکس چیه. نداشت انتظار انگار. زدم هیگر

 حرف به  دیبا. اومدم یم  دینبا اصلا . داد ینم نشون

 کرد یسع و  گرفت رو هام دست.  دادم یم گوش مامان

 .مونده  ذره هی... یآباد میرس یم االن: کنه آرومم

 ام هیگر کردم؟ یم کار چه نجایا من ؟یآباد کدوم

  پشتم هاش  دست. کرد بغلم و اومد جلوتر. شد شتریب

  یم االن. نترس گم یم: گفت دوباره و شد حلقه

 .شد تموم. میرس



  چسبوندم اش  نهیس به رو میشونیپ ت،ی موقع الیخ یب

.  نمینب رو  بر و دور یکی تار که بستم رو  هام پلک و

 نیا بابابزرگ توجه جلب خاطر به دیفهم یم یکس اگر

  هق هق به. رفت یم آبروم اومده، سرم بل همه

 کنه پام سر  خواست و گرفت فاصله ازم کم کم. افتادم

 . گهید تونم  ینم: گفتم که

 در یکاغذ دستمال کوله یتو از. کردم نیف نیف و

 و ها چشم کردن پاک مشغول و دمیکش  یکی. آورد

 .نمونده ادیز. یتون یم: گفت. شدم صورتم

 .نیبب. شده  داغون پاهام: کردم ناله

  راه قدم چند و شد بلند  جا از. دادم نشون رو پاهام

. کرد نگاهم کمر به دست و برگشت بعد یکم. رفت

 گردنش پشت. زدم پلک بار چند و شدم رهیخ بهش

 دونستم ینم. فرستاد رونیب رو نفسش و دیکش دست

: گفت و اومد سمتم عاقبت. گذره یم  سرش تو یچ

 .کنم یم کولت

  یم یک یتار نیا تو: گفتم  و کردم نیف نیف دوباره

 !میافت

 .هست حواسم - 



 بهم پشت و زد غر لب  ریز ،یطوالن مکث از بعد

.  کنم قفل گردنش دور رو هام دست بتونم تا نشست

.  بود شده دیشد پاهام درد. نداشتم یا  گهید ی چاره

 از. دمیکش جلو رو خودم و چلوندم رو مانتو یسیخ

 دور رو هام دست. برداشتم رو چراغ و  کردم اخم درد

 بنداز کن، کوتاه رو چراغ بند: گفت. انداختم گردنش

 .گردنم

  بلند: گفت دوباره  و داشت م نگه. کردم  رو کار نیهم

 بشم؟

 ؟یچ کوله - 

 . کن ولش - 

  خوبش هی  بعداا : گفتم و  شدم جا به جا  یکم. شد بلند

 . خرم  یم برات رو

 !میبرس زنده بذار حاال - 

. کردم ناله دوباره م،یداشت شیپ در که  یراه فکر از

 چراغ: گفت و کرد حرکت. بودم افتاده یروز  چه به

 .کن زونیم رو

  پهن خوشبختانه که انداختم ریمس یرو  رو چراغ نور

 ؟یتون یم: دمیپرس. بود شده تر



 .یسبک - 

. بودم سبک گاه یب و گاه  یها میرژ لطف  به حداقل

 یلیخ: گفتم و گذاشتم اش  شونه یرو رو ام چونه

 . بگو رو راستش  راهه؟

 و پهن داره راه نیبب: دیرس گوشم کنار از صداش

 .می کینزد یعنی. شه  یم هموار

 

 از بعد دونستم ینم. موندم منتظر و نزدم یحرف گهید

 مهم االن هرچند . شه یم  یچ یآباد به میبرس  نکهیا

  نگه باز رو هام پلک تونستم  ینم یحت  االن. نبود

 !ینخواب: گفت. دارم

 دم؟یخواب یک  : گفتم و زدم پلک بار چند

 . یافت یم - 

 .مراقبم - 

 انرود؟ یم یآ یم باره نیاول - 

 .آره - 

 ؟یومدین  حاال تا چرا - 

 .شده فوت پدرم. تهرانه مال مادرم - 



 .کنه رحمتش خدا - 

 .امرزهی ب هم رو شما رفتگان  خدا - 

:  کردم اضافه. دمیشن رو اش آهسته ی خنده یصدا

 . نجایا میای ب ومدین شیپ... گهید یچیه

 نبود؟  نجایا فیح - 

 ش؟یچ ف  یح - 

 و بود یکی تار یتو که کردم نگاه اطراف به نفرت با

  یم آشوب رو آدم دل ها رکیرجیج ی وقفه یب یصدا

 .تهران موندم سال چهار  زور به من : گفت. کرد

 ؟یبود دانشجو - 

 .آره - 

 ؟ی خوند یچ - 

 . یکشاورز یمهندس - 

 تو: دیپرس. گرفت خندهم نجایا به اش رشته ربط از

 ؟ یخوند درس تهران هم

 .خوندم آزاد. تهران دانشگاه  که نه. آره - 

 ؟یچ - 

 .یبازرگان اقتصاد - 



 ؟یبگذرون یزیچ ی ا یکارورز  نجایا یاومد - 

ا : گفتم و دمیخند. دیخند یم داشت  هی یول... نه رسما

 . ییجورا

.  دیدو یم  هام رگ یتو خوب حس هی اش خنده از

 چشم تازه،. کرد ینم تیاذ  یلیخ اطراف یکی تار گهید

 رو سرم و شدم جا به جا. بود یخاکستر هم هاش

 قهیدق چند. داد ادامه راه به. گذاشتم اش شونه یرو

 ؟یشد خسته: گفتم بعد

 . میدیرس. نه - 

 پنجره نور. انداختم نگاه جلو  به و کردم  بلند سر فوراا 

  یراحت نفس. شد یم دهید دورتر یکم از  یا خونه ی

  سر به انتظارم باالخره. موندم دنیرس منتظر و دمیکش

  درخت یتو دهیپوش ک  یکوچ یها خونه کینزد. اومد

 .نییپا ایب: گفت آهسته و ستادیا  ها، میس و ها

  رو پاهام و کردم باز دورش از رو هام دست اکراه با

 ؟یبر راه یتون یم: دیپرس. گذاشتم نیزم یرو

 به و آورد در گردن از رو چراغ. دادم تکون سر

 یها قدم با. کرد مییراهنما ها خونه  از یکی طرف

 خونه در ی جلو  رو خودمون. شد هماهنگ من کوتاه  

 ؟یبزن در یخوا یم: گفتم آهسته من و میرسوند



 !م؟یبپر وارید از پس - 

 م؟یبگ قراره یچ: گفتم و گرفتم افهیق براش

 .شناسند یم رو فیشر حاج همه ها نیا - 

 ...آخه - 

 یلیخ. کردم نگاه ساعت  به. زد در من، به توجه یب

 طرف اون از ییدمپا برخورد  یصدا. نبود روقتید

  باز اطیح در  بعد، یکم و  خورد گوشمون به وارهاید

 نگاه جیگ دنمونید با مرد . بود کیبار یلیخ که شد

 بله؟: دیپرس و کرد

 هم. کرد دراز رو دستش و  اومد خودش به فوراا  پسره

 . عمو سلم: گفت زمان

ن با و  داد دست مرد ن م   .بابا سلم : داد جواب م 

...  عه... من: کرد شروع پسره و کردم سلم هم من

 ...حاج ی نوه خانوم. ام یانرود یم فیشر حاج ی نوه

  رجب رضا حاج ی نوه: کردم لیتکم. کرد نگاه من به

 .زاده

 چشم پسره صورت یتو. بود مونده باز مرد یها لب

... فیشر حاج ی نوه: اومد حرف به بعد و چرخوند



 عمارت از... شناختم ینم یول دمت،ید در و باغ تو

 ؟ی آ یم یسنگ

 .بله - 

 شده؟  یچ... باشه ریخ - 

 .زد رفتن داخل تعارف و کرد باز رو در

 

: گفت پسره و میشد پوش  کیموزائ اطیح  وارد دو هر

 یمعدن آب جواز واسه اومدند چشمه ه ی دنبال خانوم

 .میشد گم و میخورد شب به... و

 ... من بر یوا یا - 

  گم یم صبح فردا م،یبش  مزاحمتون امشب هی اگه - 

 .برامون بفرستند نیماش

 نگاه دومون هر ی ختهیر  هم به وضع و سر به مرد

 . رودخونه تو افتادم: گفتم  من و کرد

 یا: گفت یشونیپر با و زد ضربه پاش  یرو مرد

 ...تو دیبر... تو دیبر... من یخدا

 یم اشاره خونه به که یدرحال و بست پشتمون رو در

  زن. گفت ییزها یچ یمحل ظیغل ی  لهجه به کرد،

  مرد حاتیتوض به و اومد رونیب خونه  در از یجوون



.  اومد من  طرف و دیکوب دستش یرو  بعد. داد گوش

 گرفت رو بازوم. میکرد یسرسر  یپرس  احوال و سلم

 دختر: گفت  برد، یم خونه  سمت که  طور همون و

 !کوه؟ رند یم جور نیا مگه ؟یافتاد  کجا جان،

 میبر انقدر کردم ینم فکر. میبود چشمه هی دنبال - 

 . باال

 ... ایب... تو ایب - 

  نگاه مردها به و شدم هام کفش آوردن در مشغول

. بودم گرفته استرس. بودند صحبت درحال که کردم

:  گفت و شد جمع پاهام، ی ها زخم دنید با زن صورت

 ...ایب... امان یا

 وارد هم با. داد ییدمپا بهم و گرفت رو بازوم ریز

 و یپشت و فرش از پر که میشد کی کوچ یخونه

  یجلو یا ساله ده نه  ی دختربچه. بود راندازیز

 خدا رو تو: گفتم. کرد یم  نگاه رهیخ من به ونیزیتلو

 .میشد مزاحم ما د،یببخش

 .هست  همه واسه روزها نیا. نداره بیع - 

 وارد همراهشون. اومد کینزد و شد بلند دختربچه

:  گفت و کرد اشاره تشکچه به زن. شدم  یکی کوچ اتاق

 .ارمیب یدواگل برات جا، نیهم نیبش



 الزم: گفتم. کردم جمع رو خودم و نشستم تشک یرو

 . ستین

 اتاق ی  گوشه هی اطیاحت با دختربچه. رفت یول

 ؟یدید یم سلایر: گفتم . زد زل من به و نشست

 .اهوم - 

 .خوبه  حالت - 

 .اهوم - 

  نکهیا تا گذشت سکوت به یمدت. نداشتم یحرف گهید

. رفت ور دامنش ی لبه با و اومد جلوتر یکم دختر

 ؟یآبج هیچ اسمت: دیپرس

 . مرسده - 

.  اومد یم رون یب از گو و  گفت یصدا. دیخند اسمم به

  تشکر. برگشت زخم بستن یها پرت  و خرت با زن

. باشه گذشته مصرفشون خ یتار دمیترس یم یول کردم؛

 هم با. کرد کمک بهم زن . نگفتم یزی چ  حال نیا با

  زن و میشد باند با ها زخم چسب کردن عوض  مشغول

 جان؟  دختر هیچ اسمت: دیپرس

 . مرسده: داد جواب خودش دختر من، یجا به



:  گفت و کرد اشاره خودش به. دیخند زن. زد لبخند و

 .کا یمل دخترم... ام فاطمه من

 .داره ش نگه براتون خدا - 

 .ممنون - 

: دیپرس. دمیکش چپم یپا  یرو و گرفتم  ازش رو پنبه

 ؟ییها زاده رجب ی نوه

 .بله - 

 داره؟  خبر  مادرت - 

  که کرد یم  نگاه یجور هی زن. خورد  زنگ لمیموبا

 به رو ،ی ا سرفه تک با. کردم فرار خونه   از انگار

 فکر... فقط. فرستادند رو من خودشون.  بله: گفتم زن

 .میبش گم کردم ینم

  ی صفحه دنید با و گشتم  لیموبا دنبال فیک یتو

 .زد زنگ  خودش بابابزرگم: دادم ادامه ،یگوش

  و داد تکون یسر زن. دادم زن نشون رو صفحه و

 .برسون سلم: گفت

 .دیباش سلمت - 

 بابابزرگ؟  بله: دادم جواب یگوش یتو



 

 انقدر یعنی. اومد سراغم یبد حس لحظه، همون از

  مکث از بعد بابابزرگ  یصدا بود؟ شده باخبر زود

 مرسده؟  الو؟ ؟یخودت: خورد گوشم به یکوتاه

 خوبه؟ حالتون. خودمم. بله - 

:  گفت بعد. شد پخش گوشم یتو بلندش نفس یصدا

 !یکرد عمرمون نصفه دختر؟ ییکجا تو

 شده؟  یچ - 

 ساعته دو. یستین گفت مادرت. تون خونه رفتم - 

 !ستین دسترس در  گه یم زنم یم  زنگ یهرچ

 .خوبه  حالم من.  بابابزرگ نباش نگران - 

 باز ؟ییکجا... زنه ینم  یحرف که مادرت مرسده، - 

 شمال؟  یرفت

 یزود به اما نداشت؛ یخبر  بودنم نجایا  از هنوز پس

  نیا. بشنوه  خودم از که بود بهتر. شد یم باخبر

  مجبور. گرفت یم قرار شده انجام کار یتو یطور

 زن، شوهر. من به بسپره رو نجای ا یکارها بود

 !مرسده: گفت بابابزرگ. شد بلند زن  و کرد صداش



 اومدم  من: دادم جواب رفت، رونیب زن که نیهم

 . انرودیم

  به یلبخند. بود یطوالن و  نیسنگ سکوت هی جوابم و

  یها حرف: گفت باالخره بابابزرگ و زدم دختربچه

 ؟ی دیشن رو دخترعموت و من

 .بله - 

  یها عادت از دونستم یم. کرد فوت رو نفسش

 رک یل یخ. دادم قورت رو دهانم آب. تشهیعصبان

 ؟ یکرد دخالت بزرگترت کار تو چرا: گفت

ا : داد ادامه. موندم ساکت  میشم که داشتم لیدل من حتما

 ! بفرستم رو

 .تونم  یم هم من - 

 !ستین تونستن بحث - 

 ه؟یچ پس - 

!  هاست یانرود یم ی نوه با میشم شدن  آشنا بحث - 

 !شدنه قوم و  شیخو بحث!  شراکته بحث

  داد تر یعصبان  بابابزرگ. زد خشکم ی ا لحظه یبرا

 .موند نیزم رو حرفم: زد

 -  ... 



 .یکرد خی رو سنگ د،یسف یمو نیا با منو - 

 -  ... 

 کار یفهم یم چه تو ه؟یچ  شوهر یفهم یم چه تو - 

 ؟یکن یزندگ شهرستان یتون یم تو آخه ه؟یچ

 -  ... 

 !کنم یم روشن رو فتیتکل آم  یم صبح - 

.  بودم شده الل ترس از  من و زد یم داد همچنان

  ها وقت شتریب. بود نشده یعصبان انقدر چوقتیه

  اعتماد بهمون اگر یحت... بود اخلق خوش  و میمل

  حاال... بابابزرگ: گفتم و اومدم خودم به. نداشت یکاف

 ه؟ یچ مگه

 .خودمون ی خونه  برو بپرس، آدرس - 

 ...بابابزرگ - 

. کرد قطع. یخداحافظ  فرصت نه و داد دفاع فرصت نه

  یتو  و انداختم رو به  رو ی دختربچه به ینگاه

 خدافظ. هستم خودم مراقب چشم،: گفتم یگوش

 . بابابزرگ

.  زدم یجون یب لبخند و آوردم نیی پا رو یگوش

 شده؟  یچ: دمیپرس



 چقد تو ،یآبج: داد جواب و کرد کج رو سرش

 .یخوشگل

 لبخندم بد، حس همه نیا ونیم مثبتش یانرژ از

.  ختهیر هم  به شیآرا نیا  با هم اون... شد تر پررنگ

 . نهیب یم خوشگل هات چشم: دادم جواب

 اتاق رونیب که یپسر ی ادآوری با من  و دیخند دختر

 یبرا و اومد داخل دوباره زن. رفتم هیگر مرز تا بود،

  زن،. انداختم نییپا رو سرم نفهمه، رو  حالم نکهیا

  که کرد دیتأک و گذاشت پام کنار تاشده لباس تا چند

 حواسم. کردم تشکر گرفته یصدا با. کنم عوض لباس

 میشم یبرا  رو پسره بابابزرگ . بود گهید یجا هی

 بود قرار. شد برابر دو  بدم حس. بود گرفته لقمه

  تجارت. بشند کیشر هم با. پسره نیا به بده رو میشم

  چشم یها  بچه میشم بود قرار. بدند گسترش رو

  رو اشکم یجلو نتونستم. باشه داشته یخاکستر 

 کنه؟ یم درد پات: دیپرس زن. رمیبگ

 

  به دیببخش: گفتم. شد جمع صورتش. دادم تکون سر

 .میداد زحمت شما

 .شه یم گرم غذا االن... یزحمت چه - 



  کم هی. ره ینم نییپا گلوم از یزیچ من . ممنون - 

 .شم یم  خوب بخوابم

 . بده که یطور نیا - 

 بخوابم؟ نجایا شه یم. خورم ینم شام معموالا  من - 

 برات... پس: گفت بعد و کرد پا اون و پا نیا یکم زن

 .بشور راهرو تو رو  روت و دست. ندازم یم جا

. دمینپوش: داد ادامه و گذاشت دست  ها  لباس یرو

 . دوختم تازه

 یلیخ: گفتم. داد نشون رو اتاق ی گوشه یاطی خ چرخ

 .ممنون

 . بره در تیخستگ بذار بخواب،... آره - 

  کردن پاک و شو و شست  یبرا و دادم تکون سر

  انداخته خواب رخت برام برگشتم، یوقت. رفتم شیآرا

. گرفت رو دخترش دست. کردم تشکر دوباره. بود

 هم با و می گفت ریخ به شب. کرد یبا یبا  باهام دختر

 دراز رو پاهام و دادم  هیتک یپشت به. رفتند رونیب

 با بدم حس و دمیکش  دستمال صورتم یرو. کردم

ا  مامان که افتاد ادمی. برگشت  دوباره ییتنها   حتما

 زد غر سرم مامان هم یکم. گرفتم تماس فوراا . نگرانه



 گوشه هی و کردم خاموش رو یگوش. کرد سفارش و

 هی که کردم چک رو می ا حرفه نیدورب بعد. انداختم

. باشه نشده خراب رودخونه یتو افتادنم  با وقت

. رفتم ها  لباس سراغ و دمیکش یآه. نداشت  یمشکل

  ناخواسته. گوش سه بلند یروسر و ی گل گل راهنیپ

 و سیخ ی ها لباس یرو نگاهم یول افتادم؛ خنده به

  یا چاره: گفتم لب ریز. موند ثابت نامرتبم و فیکث

 . ستین

  در به کردم شروع و شدم بلند بسته، در به ینگاه با

 جلوبسته راهنیپ دنیپوش مشغول. هام لباس آوردن

 چشمم بردم، رونیب قهی از رو سرم که نیهم و شدم

 عقب عیسر. اومد یم داخل داشت که افتاد پسره به

. شد شتریب ام خنده. بست  رو در یعذرخواه با و رفت

 .میشم بشه کوفتت: گفتم بلند

 .تو ایب: دادم ادامه و انداختم سرم یرو رو یروسر

 .نبود حواسم: گفت. گذاشت باز رو در و اومد داخل

 . نداره یبیع - 

 یرو. نشستم تشکچه یرو من و اومد جلوتر یکم

.  دمید یم رو محوش لبخند. چرخوند چشم هام لباس



  بدتر پاهات: دیپرس و افتاد پاهام یچیباندپ به نگاهش

 شده؟ 

  رو هام دست کف ناخودآگاه و کردم دییتأ  سر تکون با

. بود برداشته خراش و زخم یحساب که دادم نشونش

 . هست  هم نیا: گفتم

  درد: دیپرس. کرد نگاه هام دست به و اومد جلوتر باز

 کنه؟ یم

 .اهوم - 

 ؟یندار  الزم یزیچ - 

 . نه - 

 ؟یداد خبر - 

 .آره - 

 .کن استراحت پس - 

 بابا مثل داشتم؟ یانتظار  چه. شدم رهیخ  صورتش به

 هام دست بشه؟  خوب که  کنه بوس رو  ها زخم بمیحب

 کاش. شد ینم یطور نیا کاش. آوردم نییپا رو

 و ارث. زد ینم رو ها حرف اون بابابزرگ حداقل

  بودند افتاده دوره حاال بود، کمش تیر یمد و راثیم

  ها یباز مسخره نیا! کنند جور شوهر ش واسه که



 قائل میشم یبرا که یتیاهم صدم هی  چرا بود؟ یچ

  نگاه اتاق ی گوشه به شد؟ ینم من بینص بودند،

  کردم یم تر لب! نبودم شوهر  ی مرده  که من. کردم

 دست و اومد جلو پسره. ذاشتند یم شی پ پا ها یلیخ

 ؟یدار تب: گفت زمان هم. گذاشت میشونیپ یرو

 !کن ولم: گفتم آهسته و زدم پس رو دستش

 شد؟  یچ - 

 .یچیه - 

 ه؟یک ،یگ یم که میشم نیا - 

 !بپرس خودش از - 

. رفت هم یتو  ابروهاش و  نشست صورتش یرو اخم

 !هیمهم روز برات فردا! بخواب برو: دادم ادامه

 اتاق از و دیکش رو راهش. برگردوندم رو روم و

 صورتم و انداختم  خواب رخت  به ینگاه. رفت رونیب

 .دارمیب صبح خود تا امشب  دونستم یم. شد جمع
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 هی و نداختم یم زرد و   سبز یها دشت به نگاه هی

 یجوون پسر دو به. نیماش  یجلو یها یصندل به نگاه

 یصندل  یرو یکی اون و بود فرمون  پشت یکی که

  با بودم، شده یا نقره سمند سوار من یوقت از. شاگرد

 یگاه. بود پسره دوست   راننده، . بودند نزده حرف هم

 یم در رو کفرش که زد یم نما دندون لبخند بهش

 فاطمه. بودم زده حرف مامان با دوباره صبح. آورد

 پسره. بود  دهید تدارک صبحونه یبرا یلیخ  خانوم

 حالم یمحل اتیلبن یبو هم . نتونستم من یول خورد؛

. داشتم رو  بابابزرگ  استرس هم و  کرد یم بد رو

  و خشک همچنان کمرم یول بود؛ شده بهتر یکم پاهام

  یآبج: شکست رو نیماش سکوت راننده. بود دردناک

 ؟ یخور ینم

 بله؟ - 

 نگاه دستم ی تو یها لقمه به و چرخوند  سر یا  لحظه

 و کره و نون گه،ید یک ی و ریپن و نون ،یکی. کرد

 دستم زور به و کرده چ یپ لونینا خانم  فاطمه. مربا

 .ندارم دوست. نه: گفتم راننده به رو. بود داده

 چرا؟ - 

 . ده یم گوسفند یبو ... کم هی - 



 بده؟  زرافه یبو. یآبج گهید رهیپن - 

  بهتر رو نمونیب ناجور یفضا  خواست یم. دیخند یم

 و من و بود شده تموم روزید مبهم عصر یجادو. کنه

  یها حرف و برخوردها به میبود برگشته  پسره،

. داشتم نگه راننده سمت رو لقمه. ییآشنا اول خشک

  هی با. زد پسره به یا گهی د شخندین و گرفت دستم از

 گه،ید دست با و شد لونینا کردن باز مشغول  دست،

  بابابزرگ ی خونه: دمیپرس. داشت نگه رو فرمون

 د؟یبلد رو من

. هست  عمارت تا هفت شیش فقط انرودیم تو - 

 .هاست رجبزاده مال  هم شیکی

 یم فکر ندونه یکی عمارت«،» دیگ یم  یجور هی - 

 ! کاخه کنه

  مهم: داد جواب جلو یصندل از پسره راننده، یجا به

 یکی م،یدیکوب یم وگرنه! آجرهاش نه نسبشه، و اصل

 .میکاشت یم جاش ها نیا از

 رو جاده از دور لوکس و نوساز یلها یو دست با

  کردن یزندگ غولهیب تو. د یبساز خب: گفتم. داد نشون

 !ستین افتخار که



 پسره یوقت. زد گاز رو لقمه و دیخند  آهسته راننده

 و گفت هوووم؟«» پر، دهن با رفت، غره چشم براش

  به. داد خلوت ی جاده به رو حواسش دوباره بعد

 شبید  یها حرف از بعد. شدم رهیخ  شهیش پشت

 رو ز یچ چیه و کس چیه ی حوصله  بابابزرگ،

 یها یفرع از یکی یتو تا گذشت قهی دق ده. نداشتم

 یگاه و آسفالت  یها کوچه یتو. دیچیپ  شهر کینزد

  نگه ها رجبزاده عمارت یجلو آخر، و روند یخاک

 از دور هم  نجایا ف،یشر حاج ی خونه مثل. داشت

 و ها باغ  اطرافش و  بود شهر متمرکز یها خونه

 .داشت یشتریب یخال  یها نیزم

.  بود اومده  یآباد تا دنبالمون که کردم تشکر راننده از

. فشردم دست یتو  محکم رو فمیک بند و  شدم ادهیپ بعد

ا   بود قرار حاال  و بود افتاده راه شبونه بابابزرگ  حتما

  عمداا . بشه ریسراز سرم  عالم یها سرزنش ی همه

 تهران به رو من زود یلیخ تا بودند اوردهین رو مامان

 یرو که برداشتم یچوب در طرف به یقدم. برگردونند

 عکس خوراک  و داشت پلنگ طرح شیفلز کلون

  تکون باد یتو  در، کنار درخت یها شاخه. بود گرفتن

 پوشونده رو بلند و پهن در از یبخش و خورد یم

 !خانوم: خورد گوشم به پسره یصدا. بود



 

 3 فصل

 

 هی و نداختم یم زرد و   سبز یها دشت به نگاه هی

 یجوون پسر دو به. نیماش  یجلو یها یصندل به نگاه

 یصندل  یرو یکی اون و بود فرمون  پشت یکی که

  با بودم، شده یا نقره سمند سوار من یوقت از. شاگرد

 یگاه. بود پسره دوست   راننده، . بودند نزده حرف هم

 یم در رو کفرش که زد یم نما دندون لبخند بهش

 فاطمه. بودم زده حرف مامان با دوباره صبح. آورد

 پسره. بود  دهید تدارک صبحونه یبرا یلیخ  خانوم

 حالم یمحل اتیلبن یبو هم . نتونستم من یول خورد؛

. داشتم رو  بابابزرگ  استرس هم و  کرد یم بد رو

  و خشک همچنان کمرم یول بود؛ شده بهتر یکم پاهام

  یآبج: شکست رو نیماش سکوت راننده. بود دردناک

 ؟ یخور ینم

 بله؟ - 

 نگاه دستم ی تو یها لقمه به و چرخوند  سر یا  لحظه

 و کره و نون گه،ید یک ی و ریپن و نون ،یکی. کرد



 دستم زور به و کرده چ یپ لونینا خانم  فاطمه. مربا

 .ندارم دوست. نه: گفتم راننده به رو. بود داده

 چرا؟ - 

 . ده یم گوسفند یبو ... کم هی - 

 بده؟  زرافه یبو. یآبج گهید رهیپن - 

  بهتر رو نمونیب ناجور یفضا  خواست یم. دیخند یم

 و من و بود شده تموم روزید مبهم عصر یجادو. کنه

  یها حرف و برخوردها به میبود برگشته  پسره،

. داشتم نگه راننده سمت رو لقمه. ییآشنا اول خشک

  هی با. زد پسره به یا گهی د شخندین و گرفت دستم از

 گه،ید دست با و شد لونینا کردن باز مشغول  دست،

  بابابزرگ ی خونه: دمیپرس. داشت نگه رو فرمون

 د؟یبلد رو من

. هست  عمارت تا هفت شیش فقط انرودیم تو - 

 .هاست رجبزاده مال  هم شیکی

 یم فکر ندونه یکی عمارت«،» دیگ یم  یجور هی - 

 ! کاخه کنه



  مهم: داد جواب جلو یصندل از پسره راننده، یجا به

 یکی م،یدیکوب یم وگرنه! آجرهاش نه نسبشه، و اصل

 .میکاشت یم جاش ها نیا از

 رو جاده از دور لوکس و نوساز یلها یو دست با

  کردن یزندگ غولهیب تو. د یبساز خب: گفتم. داد نشون

 !ستین افتخار که

 پسره یوقت. زد گاز رو لقمه و دیخند  آهسته راننده

 و گفت هوووم؟«» پر، دهن با رفت، غره چشم براش

  به. داد خلوت ی جاده به رو حواسش دوباره بعد

 شبید  یها حرف از بعد. شدم رهیخ  شهیش پشت

 رو ز یچ چیه و کس چیه ی حوصله  بابابزرگ،

 یها یفرع از یکی یتو تا گذشت قهی دق ده. نداشتم

 یگاه و آسفالت  یها کوچه یتو. دیچیپ  شهر کینزد

  نگه ها رجبزاده عمارت یجلو آخر، و روند یخاک

 از دور هم  نجایا ف،یشر حاج ی خونه مثل. داشت

 و ها باغ  اطرافش و  بود شهر متمرکز یها خونه

 .داشت یشتریب یخال  یها نیزم

.  بود اومده  یآباد تا دنبالمون که کردم تشکر راننده از

. فشردم دست یتو  محکم رو فمیک بند و  شدم ادهیپ بعد

ا   بود قرار حاال  و بود افتاده راه شبونه بابابزرگ  حتما



  عمداا . بشه ریسراز سرم  عالم یها سرزنش ی همه

 تهران به رو من زود یلیخ تا بودند اوردهین رو مامان

 یرو که برداشتم یچوب در طرف به یقدم. برگردونند

 عکس خوراک  و داشت پلنگ طرح شیفلز کلون

  تکون باد یتو  در، کنار درخت یها شاخه. بود گرفتن

 پوشونده رو بلند و پهن در از یبخش و خورد یم

 !خانوم: خورد گوشم به پسره یصدا. بود

 

 و گرفت فاصله نیماش از . دمیچرخ و ستادمیا جا سر

  منتظر. ستادیا من یرو به رو. اومد طرفم به

 تعلل، یکم و قیعم نفس هی از بعد. موندم صحبتش

 . هست هیقض نیا ته    یزیچ هی کنم یم فکر: گفت

 با هنوز تو: گفتم. دونستم یم من و بود که البته

 ؟ینزد حرف پدربزرگت

 . نه - 

 چرا؟ - 

 ینم زدن حرف... هم... بود شده تموم شارژم هم - 

 ! هیچ  معلومه. خواد



  هی: داد ادامه. کردم نگاهش شده کیبار یها  چشم با

  علمت قصد از!... من دنبال فرستند یم رو تنها دختر

...  میکن دایپ یز ی چ مینتون که نقشه، رو زنند یم اشتباه

 !بوده یچ هیقض معلومه

 کوه، یرو  موقع، همون  از یعنی. انداخت باال ابرو و

  خواستند یم  هامون پدربزرگ نکهیا به. بود برده بو

  آشنا هم با مثلا  تا دارند نگه ها تپه یرو شتریب رو ما

 یول نداشتم؛ خبر اصلا  من که بگم خواستم . میبش

 .افتاده که هیاتفاق حاال: نداد اجازه

 .آره - 

 دور نیبب: گفت و کرد باز  نیطرف به رو دستش دو هر

 . رو برت و

 ییجا نیهمچ من: داد  ادامه. کردم نگاه اطراف به

 .کنم یم یزندگ

 خب؟ - 

  راحت نجای ا یزندگ! گوسفنده یبو و غولهیب از پر - 

 .ستین یهرکس کار. ستین

 .شم ینم منظورت متوجه - 



  کمر و ابرو و چشم هی از شتر یب زن«» ماها،  واسه - 

 !! کهیبار

  بود کرده فکر. کرد یم آچمز  رو من که زد  یپوزخند

  پشت عمارت دست با ام؟ یک من بود کرده فکر ه؟یک

 هم ات خانواده به: کرد  اضافه و داد نشون  رو سرم

 . بدند کشش آد ینم خوشم !... بگو

.  شمردم یم  داشتم و بودم رهیخ فقط ه،یثان  چند یبرا

  ریتحق ریاخ  روز چند یتو  که بود یبار نیچندم نیا

 بود؛ هوش و ییتوانا مشکلشون حاال  تا بودم؟ شده

 برده سوال ر یز رو خودم ده، ینرس راه گرد از نیا یول

 حرف یهرکس از که بودم شده بدبخت انقدر یعنی. بود

 خوب: گفتم که نیماش سمت برگرده خواست بشنوم؟

 . یگفت شد

  داشتم راه، طول تمام: دادم ادامه. کرد نگاهم دوباره

 . نشکنه دلت که نه«»  بگم چطور کردم یم فکر

  نتونستم که کرد باز لب و شد درشت کم  کم هاش چشم

  ها یدهات آخه: گفتم و  رمیبگ رو تندم زبون یجلو

 .بندند یم دل زود

 من؟  به یگفت یچ االن - 



 در سمت و گرفتم دهیناد رو اش گرفته گر صورت

. نمشیبب  نبود قرار گهید که حال هر به. دمیچرخ 

 دهینپرس هام زخم و پاها درد ی درباره یحت صبح

 خاطره  هی از شتریب ی زیچ شب،ید نبود قرار! بود

 برو حاال: گفتم بشنوه که یجور و افتادم راه. باشه

 !میبرس کارمون به هم ما بذار گله، سر

 اون چوب به و رفتم داخل در، یال باز شکاف از و

 یم دیشا. بستم رو هام پلک. دادم هی تک در، طرف

 من وقت  اون. اومد یم دنبالم و کرده  ناراحتم دیفهم

 حرکت یصدا. نداشتم یمنظور  که گفتم یم هم

  فحش چند و خورد گوشم به در طرف اون از ن،یماش

  زیچ همه  هرحال به. کردم ایدن ی همه نثار دار آب

 دینبا بشه، میشم شوهر بود قرار اگر. بود شده تموم

 کردم باز پلک! داره یتیاهم من یبرا که کرد یم الیخ

 !سلم: گفتم بلند و

 

 !سلــــام: گفتم بلندتر. نشد یخبر

 پهن اطیح به که برداشتم قدم یکوتاه یراهرو  یتو و

  اطیح ادی رو من زیچ همه. شد یم یمنته یمربع

 . سلم: خورد  گوشم به ییصدا. نداخت یم مدرسه



 با. اومد رونی ب در کنار کی کوچ ی خونه از یرمردیپ

 ؟یبیحب  دختر تو: دیپرس و اومد سمتم من، دنید

  باالخره شد ینم باورم. بود خنده غرق  صورتش

! باشه کرده خوشحال رو نفر هی نجا،یا  به من اومدن

 . بله: گفتم و دادم تکون سر

 ...تو ایب... ایب . عموجان یاومد خوش - 

  حرکت به اشاره  دست با  و افتاد راه یخال  اطی ح یتو

  نوار اطیح دورتادور. رفتم دنبالش. کرد من کردن  

  درخت چند توش که بود ی خاک  یها باغچه از یکیبار

 نبود یتو که بود معلوم. بودند کاشته اهیگ و گل و

 ییبا یز حوض. شده یم یدگیرس باغچه به خانواده،

  و یسرتاسر ضیعر وانی ا هی رو به رو. بود راه سر

  یها پنجره که بود  خونه یوارها ید وانیا پشت

  دوطرفه  شیروانیش و داشت بلند و ک یبار  مشبک

 پله. ستادی ا وانیا وسط  یها  پله یجلو رمردیپ. بود

 دو از شیچوب  محافظ یها نرده که یمانی س کوتاه یها

 بلند. داشت ادامه وانیا سمت دو هر یانتها  تا طرف،

 !...نهیسک!... نهیسک: زد صدا



  زن. رفتم جلو و گرفتم بزرگ ساختمون از چشم

 رونیب خونه  در از یمحل لباس و کوتاه قد با یمسن

 ؟ی زن یم داد چرا: گفت وال و  هول با. اومد

 یم حرفش متوجه من یول داشت؛ یظ ی غل ی لهجه

  یطور نی هم هم با بزرگ مامان و بابابزرگ. شدم

  داد نشون رو من دست، دو هر با مرد. زدند یم حرف

 .اومده بیحب  دختر: گفت  لهجه بدون و

 لب. بود من سمت هم مرد حیتوض از قبل زن، نگاه

 گفت آقابزرگ ؟یاومد: دیپرس  و شد باز  خنده به هاش

 .یآ یم

 گفتند یم بهش یول بودند؛ بابابزرگ سن هم

.  ام مرسده من: گفتم. گرفت م خنده.  آقابزرگ«»

 ست؟ی ن بابابزرگم

  هول  اومدند، صبح  سر. آد یم. ده یخواب باال - 

 ...باال ایب. میخورد

  یچوب هم  اون که داد یم  نشون رو خونه یورود در

 یبرا زن و رفتم باال ها پله از. بود مشبک و

  آخر و دیبوس بار چهار. شدم خم. اومد  جلو یروبوس

 .یاومد خوش جانم،: گفت



  شروع. کردم تشکر. شد  یم شتریب لحظه هر ام خنده

  و ساختمون و ناهار یغذا  از کردن فیتعر به کرد

 آماده مشغول صبح از که باال یخال  یها  اتاق

  و پهن هال هی. کرد مییراهنما داخل به. بود کردنشون

  یم یخال  درگاه و در چند به که بود در پشت یطوالن

 فرش یها  اتاق ها، درگاه از کدوم هر پشت. خورد

 و یپشت انواع با خورد، یم چشم به تودرتو ی شده

 بودند یا پارچه ها پرده. کی آنت یچوب مبل  و تشکچه

. داشت یم یقد یها وارپوشید وارها،ی د از یبخش و

 قرمز و  یا قهوه یها  رنگ تم با رو اسباب شتریب

 ته   پهن ی ها  پله خانوم نهیسک. بودند کرده انتخاب

  نجایا هست،  اتاق هم باال: گفت و داد نشون رو هال

 ؟یدار دوست کجا . هست هم

 

 یم جا نیهم من: گفتم بعد و کردم مکث  لحظه هی

 . ستین اتاق کردن آماده به یازین. نمیش

 جان؟ زیعز چرا - 

 ... دیشا... آخه - 

  بابابزرگ نبودم مطمئن. ستمین یموندن بگم ومدین دلم

 سمت. تهران فرسته یم فوراا  ای داره یم  نگه رو من



.  شم ینم مزاحم فعلا : دادم ادامه و رفتم  درها از یکی

 . بگه بابابزرگم کنم یم صبر

  ییچا برات: گفت بعد و کرد تعلل یکم  خانوم  نهیسک

 هم با  رو صبحونه. شه  داریب آقات تا آرم یم تلخ

 ست؟ ین ت گشنه ها؟. دیبخور

 .خوبه یچا همون. ندارم لیم االن. نه - 

  من، به یطوالن نگاه با دوباره و داد تکون یسر

 از بابابزرگ یصدا. رفت  هال یانتها یاتاق سمت

 ! مرسده: خورد گوشمون به  باال ی طبقه

  جواب و شد  جمع صورتم. بود یعصبان هنوز صداش

 .باباجون سلم: دادم

 !نم یبب باال ایب - 

:  زدم لب. کرد نگاهم جیگ و دیچرخ  سمتم خانم  نهیسک

 .هیعصبان

  پله یرو.  داد فشار هاش  لب یجلو رو دستش زن

 بلند یالب هی  ها، پله یباال. گذاشتم پا پوش موکت یها

 بابابزرگ. نییپا مثل گهید درگاه و در چند و بود

. داشت اخم و بود ستادهیا ها درگاه از یکی  وسط

 . ریخ به صبح...  سلم: گفتم



 داخل ،یا گهید حرف بدون و داد یا آهسته »سلم«

  هی درگاه، طرف اون. کردم حرکت  دنبالش. رفت

 ی پنجره  ی لبه که بود پرنور و  بزرگ منینش

 نشستن یجا و بود پهن کاناپه هی ی اندازه به شیهلل

 یچوب یها  یصندل. بود خورده یتور ی پرده. داشت

  یرو میشم و بودند دهیچ  پنجره طرف دو رو یمیقد

.  کرد یم نگاهم رهیخ و بود نشسته ها یصندل از یکی

 یچوب یعسل یرو یا گوشه رو نیدورب و فیک

 یدست شیپ میشم که بزنم یحرف خواستم و گذاشتم

 ؟یکرد رو خودت کار باالخره: کرد

 اون کنه، بازخواست رو من یکس بود قرار اگر

 با خودش مثل بار نیا. میشم نه بود، بابابزرگ

ا ! نکشتم رو شوهرت. نترس: گفتم صراحت  به اتفاقا

 !آد یم شتریب تو

 یم تکون سر تأسف با که یدرحال و زد  یپوزخند

  خراب: گفت بابابزرگ. چرخوند سر پنجره سمت داد،

 ! ؟یکن ی م هم ییپررو ،یکرد یکار

 ... گم یم ستم،ین پررو من - 

 !یبگ  ستین الزم - 

 ... من - 



 !!نگو یچیه - 

:  داد ادامه. کردم نگاهش دلخور. بود زده  داد دوباره

 کو؟  نتیماش

 .میکرد پارکش کوه یپا - 

 کجا؟ - 

 . گهید  بود سوءتفاهم هی! شده؟ یچ   مگه حاال - 

  من و داد فشار هم یرو  رو هاش پلک  بابابزرگ

  ینم. بود کرده درمون رو قلبش تازه. شدم ساکت

  من شد، بد انقدر اگه: گفتم فقط. بشه شی زیچ  خواستم

 .خوام یم معذرت

 .دیببخش خدا رو تو: کردم اضافه و رفتم  جلوتر

 !ستمین من ببخشه، دیبا که یاون - 

  یرو کتش  سمت. نشست میشونیپ یرو دقت از یاخم

. بزنه نیبنز رفته ریام: گفت و رفت یصندل ی دسته

 رجوع و رفع  اونجا ف،ی شر عمارت میر یم د،یرس

 .میکن یم

 د؟ ینداد حیتوض براشون هنوز - 

 دستم هام نوه اریاخت بگم بگم؟ دارم یچ... نه - 

 !ست؟ین



 و برداشت رو کت بعد. دوخت  چشم من به تلخ یلیخ

 کنم؛ کمک که رفتم طرفش. دنیپوش به کرد شروع

 تو! میشم: گفت و رفت درگاه سمت. نداد اجازه یول

 .یآ یم هم

 دنبالش بعد و میانداخت هم به ینگاه میشم و من

 .میرفت

 

 4 فصل

 

  خونه از  باالخره که بود گذشته صبح نه از ساعت

 حرف من با گذشته روز تمام بابابزرگ،. اومدم رونیب

  از یکی یتو  رو خانوم نهیسک شام و ناهار. بود نزده

 دونستم یم. بودم خورده تنها دوم، ی طبقه یها  اتاق

  رو زردرنگم چمدون. بمونم دینبا نیا از  شتریب گهید

  از هوا. ستادمیا وانیا یرو و دمیکش خودم دنبال

 باغ یها  گنجشک و بود خنک شبید نم نم بارون

  رو حوض رمضون مش. کردند یم کی ج  کیج بغل،

  ییصدا. رفتم وانیا کوتاه ی ها  پله سمت.  بود کرده پر

 .ننه  کن صبر: گفت سر پشت از



 و قرآن. کردم نگاه دستش، یتو ینیس به و برگشتم

 .خانوم  نهیسک ستین الزم: گفتم. آب ی کاسه

 . کرد یم صدام طور نیا جانم   بیحب. ن«یسک ننه» - 

 یبرا دلم هو ی. رفتم جلو یروبوس یبرا و زدم لبخند

  با شیغیت غیت صورت کردن بوس یبرا. شد تنگ بابام

  بعد که بودند نفر دو شهر نیا یتو باالخره. شیر ته

 رزنیپ. کنند ادی خوب بابام و من از من، رفتن از

  هاش چشم  سمت رو شیروسر  ی گوشه و رفت عقب

 . که یرفت ومده،ین: گفت. برد

  اطیح ی تو یهاد و می شم  به ینگاه و کردم بغض

  من: کردم زمزمه. بود ما به حواسشون که انداختم

 .بودم اومده اشتباه

.  بود شده جفت که رفتم هام کفش سمت و گرفتم ینفس

 . آوردم رو کفشتون من: اومد حرف  به یهاد

 هی. ممنون: گفتم دنیپوش  درحال و دادم تکون سر

 .داشتم گهید جفت

 آورده زیچ همه. ام یموندن یروز چند کردم یم فکر

  از چمدونم کردن بلند یبرا  یهاد و افتادم راه. بودم

 وارد همراهش  و کردم تشکر. اومد ها، پله یرو



 برم یم: گفت. رمیبگ دستش از خواستم. شدم اطیح

 . در جلو

 یم یدار: دیپرس و شد تر  کینزد میشم. کرد حرکت

 ؟یر

 . باالخره - 

  بابابزرگ حال فقط موندنت،. یکن یم یدرست کار - 

 .کنه یم بد رو

  نگاهش. نگفتم یزیچ و موندم رهیخ بهش هیثان چند

  و چرخوندم سر. شد دهیکش ساختمون سمت به

  ننه. دمید باال ی طبقه  ی پنجره پشت رو  بابابزرگ

 . رینگ دل به: گفت نیسک

 هم پروژه نگران: گفت میشم و زدم ی کیکوچ  لبخند

  چشمه مالک دنبال میر یم  میدار یآقاهاد و من. نباش

 . نشیزم و

 بره،  یکار دنبال میشم یوقت دونستند یم همه و

  جواب. کنه ینم خرابش من، مثل. ده یم انجامش

 .موندم یم بودم، نگران اگر: دادم

 برات که یا نقشه نیا: دادم ادامه. انداخت باال ابرو

 برنخورد؟ بهت بودند، دهیچ



 عکس فوراا  تو. مرسده نجاستیا تو  و من فرق - 

  نظر در رو  احتماالت ی همه من ،ید یم نشون العمل

 .رمیگ یم

 !هیزندگ عمر هی ی مسئله - 

 بره، شی پ خوب زیچ همه. میش یم آشنا هم با - 

 .میکن یم ازدواج

 نره؟  - 

 هم یبردار بهره شده، تموم  پروژه موقع اون تا - 

 !میکرد

  ینم هاش  کتاب و حساب درز یال مو. زدم پوزخند

 تو ندازم، یم کار به رو مغزم من: داد ادامه. رفت

 !نیزم یکوب یم رو پاهات

 

 نگاه بعد. دادم تکون سر بار چند و موند باز هام لب

  هنوز بابابزرگ. انداختم باال ی پنجره به یا دوباره

  رونیب رو نفسم. انداخت  رو پرده. کرد یم نگاهمون

 یهاد. افتادم راه در سمت ،یحرف بدون و فرستادم

 یم طرفمون داشت و بود گذاشته رونیب رو چمدون



 به حواست: خورد گوشم به میشم  یصدا. اومد

 .ینش گم باشه، جاده یتابلوها

 درجا. کرد یم یرو ادهی ز یلیخ داشت نیا! گهید نه

 دوباره که بدم رو جوابش  تا برگشتم سمتش و ستادمیا

 .خطرناکه اش جاده. گفتم یجد. نبود طعنه: گفت

 درد شتریب بودنش یجد . بود زده طعنه  کاش یا

 ی عرضه کردند یم فکر عده هی  نکهیا. داشت

:  دادم جواب! ندارم هم رو جاده کردن دایپ و یرانندگ

 !هست تابلوها به  حواسم. چشم

  یهاد یبرا یسر. افتادم راه دوباره و کردم یاخم

 . دیبود مهمون یروز چند حاال: گفت که دادم تکون

 !ناخونده مهمون - 

 خونه قهوه تو که  منم مقصر. دینگ  طور نیا - 

 . بود اومده شیپ کار. نموندم

  رونمیب تا بهتره برم خودم هم من. شده که هیزیچ - 

 .کنند

 از بعد یهاد. بود پشتم که انداختم می شم  به ینگاه

 د؟یندار الزم   یزیچ: گفت کوتاه مکث

 .یهاد آقا شده رمونید: اومد حرف  به میشم



 .ممنون. نه: دادم رو یهاد جواب

 یهاد یصدا.  اومدند ینم دنبالم. کردم حرکت در سمت

 .دیباش مراقب. دار نگه خدا: دمیشن رو

  به ینگاه با و برگشتم اط،یح در باز ی  لنگه کینزد

 !دی باش مراقب شما: گفتم یهاد

  خواستم و برگشتم. چرخوندم میشم سمت رو نگاهم و

 .ننه: زد صدام نیسک ننه که برم رونیب

  یجلو. کنه ردم قرآن ریز از و ادیب تا موندم منتظرش

 کاسه هی ن،یسک ننه: گفتم. ستادیا آب ی کاسه با در

 .دیباش خودتون  مراقب. گردونه یبرنم رو من آب

  یخداحافظ. داد تکون سر و شد نیغمگ اش چهره

 و پهن ی  کوچه یتو. نشستم  فرمون پشت و میکرد

 ی کاسه که دمید جلو ی نهیآ از. کردم حرکت  یطوالن

. بردم باالتر رو سرعتم و دمیکش یآه.  دیپاش رو آب

  به و شدم رد شهر یاصل بلوار از که دینکش  طول ادیز

 جاده یتو یرانندگ به قهیدق  سه دو. روندم جاده طرف

  کریاسپ یرو. خورد زنگ  لیموبا نکهیا تا گذشت

 .مامان  سلم: دادم جواب و گذاشتم

 ؟یشد داریب. دلم  زیعز سلم - 



 .وقته یلیخ - 

 ؟یکن یم کار یچ - 

 .افتادم راه مامان - 

 . شکر رو خدا... ؟یآ یم یدار - 

 شم؟  یم خلص  دستتون از یک   یگفت  یم شد یچ - 

 . که یجور نیا نگفتم - 

  خلوت ی جاده یتو که ینیماش دنید با من و میدیخند

 مدل بنز هی. موند باز هام  لب روند، ی م سرم پشت

  یم برق یزیتم از که لوکس و اهیس. بود کی آنت نییپا

:  گفت خط پشت مامان. کرد یم رهیخ  رو چشم و زد

 .تونیزندگ سر دیبر د،یبش عروس د،یکن  شوهر گفتم

 .دلت ور  برگشتم که حاال: گفتم و دمیخند دوباره

 ناهار؟  واسه یدار دوست یچ - 

 ؟یکن یم درست ای الزان. مزه خوش زیچ هی - 

 یهرچ و اومد یم همچنان یپشت نیماش. دیخند

 ترس. گرفت ینم سبقت آوردم، یم نیی پا رو سرعت

 چند از بعد نفهمه، مامان نکهیا یبرا و داشت برم

 .کردم یخداحافظ غذا، ی  درباره جمله



 

 یشر نی همچ  جاده، وسط که بود مونده نیهم فقط

  آبرو میشم و  بابابزرگ یجلو  گهید! بشه رمیبانگ یگر

 یها جاده وارد زودتر  که دادم گاز. موند ینم برام

 رو سرعتش هم یپشت خوشگل نیماش. بشم شلوغ

 راننده سر تو یزیچ هی بودم مطمئن  گهید. برد باال

 سرم تو یخاک چه ایخدا: کردم زمزمه ترس  از. است

 زم؟ یبر

  راحت  نفس خواستم تا و گذشت کنارم از نیماش

  محکم و کردم گم رو پام و  دست. جلوم دیچ یپ بکشم،

  من و شد متوقف یا خفه  غیج با نیماش. گرفتم ترمز

 خواستم یم. کردم نگاه بر و دور به نفس نفس با

  خودم یجلو یول دن؛یدو به کنم شروع و بشم ادهیپ

  لب ریز.  کردم قفل رو  نیماش جاش به  و گرفتم رو

 .شدم بدبخت: گفتم

. بزنم زنگ بابابزرگ به که برداشتم رو یگوش

  در شدن باز. بود مردن از بهتر دن،یشن سرکوفت

 تا شدم رهیخ در به. کرد  پرت رو حواسم  جلو، نیماش

 یکس اما داشتم؛ رمردیپ انتظار. شه یم ادهیپ یک نمیبب

.  ناشناس پسر هی. بود جوون پسر هی اومد، رونیب که



 من سمت نگاهش . بود دهیپوش یمشک شرت یت و نیج

 یا رهیت یآفتاب  نکیع. شد ول دستم از یگوش و افتاد

 دمیترس یم. برداشت قدم  من نیماش طرف به. داشت

  یرو رو لرزونم یها دست. کنم سکته وسط همون

  نیا یکس. کردم نگاه شدنش کینزد به و گذاشتم قلبم

 یول باشه؛ داشته یا دهی فا زدن غیج که نبود اطراف

  غیج  یجلو نتونستم د،یرس نیماش در یجلو  که نیهم

 ادیفر به و بستم رو هام پلک. رمیبگ رو خودم دنیکش

 به ضربه چند یصدا. دیشن یم یکس دیشا . دادم ادامه

  باز پلک. پروند جا از یصندل یرو رو من شه،یش

  آروم علمت دمید که بزنم داد دوباره خواستم و کردم

 !شو  گم: زدم داد. ده  یم شدن

 .نییپا ایب: اومد حرف به

 !بردار سرم از دست - 

ت -   .دارم کار 

 .ندارم یکار من - 

 .نییپا ا یب لحظه هی - 

 .سیپل به زنم یم زنگ االن! کن ولم - 



 دارم کار  باهات:  گفت بلند که برداشتم رو یگوش

 !مرسده

 شهیش طرف اون صورتش به. دونست یم رو اسمم

  دختر تو مگه:  داد ادامه و کرد کج رو سرش. زدم زل

 ؟یستی ن بیحب

 بود، یکس هر آدم نیا. زد خشکم بابا اسم دنیشن با

 و نام وگرنه نداشت، تی جنا و  تجاوز  و یدزد قصد

 ینم هم  ظاهرش به. کرد ینم حفظ رو طرف نشون

 نیماش رونیب به. نزنم  غیج که گرفتم میتصم. خورد

  یها  چشم به. برداشت رو نکشیع و زد اشاره

  قهیدق دو: گفت. موندم فی بلتکل و کردم نگاه اهشیس

 .خانوم نییپا ایب

. گرفت فاصله نیماش در از و داد نشون  رو دو عدد و

  موندم منتظر یکم. جاده یتو زدن قدم به کرد شروع

 دادم قورت رو  دهانم آب. گذاشتم کنار رو ترس بعد و

 ستادیا در، شدن  بسته محض به. شدم ادهی پ آهسته و

 دو هر پسر، و برداشتم  عقب به یقدم. اومد سمتم و

 خواستم یم اگر: گفت آروم. گرفت باال  رو دستش

 !اومدم یم گهی د جور هی ارم،یب سرت ییبل

 



 ؟یدار کار چه من با: گفتم و انداختم باال ابرو

. نبود بدک. دیچرخ وضعش و سر  یرو نگاهم و

 باز زبون. نبودند فناشده هم  یلیخ انرودی م مردم انگار

 یدار و یشد همه مجلس نقل و یاومد روزه دو: کرد

 ؟یر یم

 من؟ ! ؟یچ: دمیپرس و کردم یاخم

 ؟یر یم یدار چرا - 

 ؟یکش یم حساب من از که یباش یک تو - 

 که یکی:  گفت بعد. داد  رونیب و گرفت یقیعم نفس

 . سر« عروس» ی  چشمه. یاومد چرا دونه یم

 کنم؟ پنهان که بود خلف مگه. یبدون خب - 

:  داد جواب. موند رهیخ صورتم به و  شد تر کینزد

 .کن تموم رو یکرد شروع که یکار

 . کنند یم تموم  خودشون. رشندیگیپ گهید نفر دو - 

 ؟ینکن  تو چرا - 

 داره؟ یربط چه تو به - 



.  دمیکش شالم  کنار یموها نیب یدست  و زدم پوزخند

  تو دادند، ی فرار رو پدرت: گفت و اومد جلو دوباره

 !؟یکن فرار  یخوا یم هم

 حرف تونستم ینم یحت. شدم خکوبی م جمله نیا با

  من: داد  ادامه. کرد وراندازم و زد یکج  لبخند. بزنم

 زاده رجب  بیحب دختر دمیشن مردم از. ستمین دشمنت

 .نمتیبب خواستم انرود،یم اومده

 ... تو - 

 و گشتم یبرم. کردم ینم فرار بودم، جات من اگر - 

 .گرفتم یم رو کارم یپ

  یک تو اصلا ... ه؟یچ به یچ دونم یم چه من... من - 

 ؟یهست

 ینم. داشت انرودیم واسه یبزرگ یها نقشه پدرت - 

 ؟ یبدون یخوا

 !نه - 

 بلند. رفت نش یماش سمت  بعد و موند رهی خ لحظه چند

 !بگو: گفتم

 ! بگو: گفتم بلندتر. داد ادامه راهش به و نزد یحرف



 ها حرف نیا مال تو: داد جواب  پشت، به ینگاه بدون

 .یستین

.  بود شده اضافه من ناباوران جمع به هم گهید نفر هی

 !بگو گم یم: گفتم اما «؛ی اومد خوش»  بگم خواستم

! نه نجایا: گفت و برگشت نشیماش در  یجلو  باالخره

 یم وقتش به  ت،یپدر عمارت یبرگشت و یزد دور اگر

 .گم

ا  آخه: گفتم اراده یب و رفتم طرفش به  رو من رسما

 .کردند رونیب

 .هست هم تو ی خونه  اونجا - 

  یم کنه، یم  داشیپ... چشمه دنبال رفته دخترعموم - 

 ... مالک  دنبال ره

 .برو زودتر تو - 

 بدونم؟ کجا از من - 

 !دونم یم من - 

  لب یرو یلبخند و زد هیتک نیماش  در به پهلو با

 یبعد ی ها جمله منتظر و رفتم تر ک ینزد. نشوند

  اون یک: گفتم  شده، ساکت دمید یوقت. کردم نگاهش

 من؟  به ده یم  رو ملک کنه،  یم ول رو ها



  یطور نیا  با اگه: داد جواب و شد تر بزرگ  لبخندش

 از ،یر یبگ یکول لی کائ یم از یتونست کردن نگاه

 ! یریبگ نیزم یتون ی م هم سبحان

 دهیرس هم نیا گوش به یحت. شد درشت هام چشم

 ینم فقط. نزدم یحرف خودم که بودم مطمئن. بود

 یا یخصوص  زیچ نیهمچ دیبا لیکائی م چرا دونستم

:  داد جواب رو ام دهینپرس سوال پسر! بزنه جار رو

 . چهیپ یم زود خبرها.  کهیکوچ یلیخ  نجایا

 و گرفت سمتم رو شیگوش. دادم فشار رو هام لب

 .بزن شماره: داد ادامه

 

 عاقبت. انداختم  نگاه بر و دور به و کردم تعلل یکم

 و گرفت رو یگوش. کردم وارد رو ام شماره و گرفتم

 پشت. گذاشت چشم یرو  دوباره رو  یآفتاب نکیع

 .باش منتظر: گفت و نشست  فرمون

:  داد ادامه  باز، ی شهیش طرف اون از. بست رو در

 . ات خونه تو

 ؟یهست یک تو - 



 ی جاده  یتو. انداخت راه رو نیماش و نداد جواب

  یجلو از. بشه رد که دمیکش کنار. زد  دور کیبار

.  شد گم جاده ته نازش نیماش و کرد عبور هام چشم

 تکون باد یتو که کردم  نگاه اطراف ی ها  درخت به

  رو هوا که سر یباال یابر  آسمون به. خوردند یم

 . سبحان: کردم زمزمه. کرد یم خنک

 دونستم  یم حداقل. بودم جلو میشم از  صفر – کی

 سوار و دادم تکون یسر.  یک سراغ برم میمستق دیبا

 دست و لیموبا آسمون، جاده، به نگاه با. شدم نمیماش

 راه و زدم  دور باالخره فرمون، یرو منتظرم یها

 از عمارت یتو یکس دونستم یم. برگشتم رو اومده

  آب ی کاسه دونستم یم.  شه ینم خوشحال برگشتنم

  یم. مونده اطیح ی  گوشه هی هنوز ن،یسک ننه

 بابا. زد یم صدام بابا ی ول... منتظره مامان دونستم

 بفهمم و زادگاهش به برگردم که زد یم صدام بیحب

  زخم  بفهمم اورده؟ین نجایا رو ما  چوقتی ه چرا

...  کرده باز  سر مرگش  از بعد که بوده یچ شیمیقد

 .گشتم یبرم دیبا
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.  گذاشت من یجلو  رو یچا  فنجون نیآخر  نیسک ننه

 شد ادیز شما کار م،یشد موندگار ما: گفت  بابابزرگ

 . خانوم  نهیسک

  ها بچه شد خوب . ییتنها از میکرد دق. آقابزرگ  نه - 

 .اومدند

 دنیکش بو با و برداشتم رو فنجون. کرد نگاه من به و

.  گذاشتم نیدارچ: گفت. نشست  لبم به لبخند  ن،یدارچ

 ؟یدار دوست

 .ننه یمرس. دارم دوست یلیخ: گفتم و دادم تکون سر

 .بود نیدارچ  ییچا  مخلص هم بابات. جون نوش - 

  بابابزرگ، به ینگاه با  نیسک ننه و افتادم خنده به

  کردم نگاه بابابزرگ به. رفت منینش  یخروج سمت

 راه وسط از دیفهم یوقت . بود داده قورت عصا که

 دو. مینکرد یبحث  هم با گهید اما کرد؛ غرغر برگشتم،

 سر و بود گذشته یهاد و میشم رفتن رون یب به روز

  گر نظاره فقط من. بهش بابابزرگ یها دوست زدن

. هیک دونستم ینم که یکس منتظر! منتظر... و بودم

 به. خورد  زنگ میگوش که بود دهیرس  مهین به یچا

 یبرا  اش دوباره اصرار و مامان تماس الیخ



  و  بود ناآشنا شماره یول برداشتم؛ رو یگوش  برگشتن،

  باشه یتماس همون دیبا دونستم یم. نداشت تهران کد

. انداختم بابابزرگ  به ینگاه . منتظرشم روزه دو که

  من به کرد، یم مطالعه که ییها برگه از حواسش

 .دوستمه: گفتم. شد پرت

 نازت بگو بهش: گفت میمستق یلیخ. شدم بلند جا از و

 !خونه یبرگرد بلکه بکشه، رو

  اون از من: دادم جواب رفتم،یم در سمت کهی درحال

 . بابابزرگ ندارم ها دوست

 منینش رونیب و بدبختانه«» کردم اضافه دلم یتو

  ننه که افتادم راه یاتاق سمت. کردم وصل رو تماس

 بله؟: گفتم یگوش یتو. بود کرده آماده برام نیسک

 گوشم  به بودم، دهید جاده یتو که یپسر یصدا

 .سلم: خورد

  دو ؟یبود کجا االن تا: دمیتوپ فوراا  و  بستم رو در

 ! معطلم روزه

  بزرگ چنار درخت هی غرب، سمت شهر، رونیب - 

 . اونجا ایب. معلومه جاده  از. هست

 . خب لهیخ - 



 .منتظرم - 

 همون کنه، باهام یکار  خواستیم اگر. کرد قطع و

 که بودم یزی چ  از کنجکاوتر هم من و بود کرده موقع

. بکشم پس پا  و بترسم بودنش بیغر بی عج خاطر به

 و روشن نی ج یمانتو. رفتم زونمیآو یهالباس  سراغ

 یصورت و ی آب یروسر. دم یپوش رو همرنگش شلوار

  یجلو. زدم رونیب اتاق از نیدورب با  و برداشتم رو

 .رونیب رمیم  من: گفتم کوتاه من،ینش در

 و چرخوند  سر فوراا  بابابزرگ که کنم حرکت  خواستم

 کجا؟: گفت

 .خونه تو دمیپوس. بزنم دور هی - 

:  گفتم و دادم نشون رو نیدورب. کردیم نگاه مشکوک

  هم وهواآب . مسافرت اومدم مثلا . بندازم عکس رمیم

 . خوبه که

 یم صبر تنها؟: گفت و  دیکش یقیعم نفس  بابابزرگ

 . یبر دخترعموت با یکرد

 !می هم جون   قیرف که ستین - 

 -  ... 

 .گردمیبرم زود - 



  یروسر راه یتو. رفتم  ها پله سمت. داد تکون سر

 رو نیماش. زدم رونی ب خونه از و کردم  مرتب رو

  اط،یح در  چهارچوب. بودم کرده پارک در یجلو

  داخل رو نیماش شدینم و بود نیزم سطح  از بلندتر

 به یهاد نی ماش نشستم، فرمون  پشت که نیهم. آورد

 میشم با نشم مجبور که افتادم راه عیسر. خورد چشمم

  من و م یزد بوق هم، کنار از شدن رد موقع. برم

 .بردم باال  رو سرعتم

 

 ها، یفرع یتو یگر یناش یکل با بعد، ربع کی

. رسوندم چنار بزرگ درخت به رو  خودم باالخره

 درخت به  چشمم تپه، ی باال یآباد از  برگشتن موقع

.  خلوت یل یخ  اطرافش و بود جاده از دور. بود افتاده

 یتو رو نیماش. داشت نی زم یرو دهیخواب یهاشاخه 

  خوشگل نیماش. روندم درخت  سمت و انداختم یفرع

 و رفتم جلوتر. بود شده پارک درخت پشت پسره،

 رونیب فی ک از رو نیدورب خواستم شدم، ادهیپ یوقت

  وقت حاال: دمیشن سرم پشت از رو صداش که ارمیب

 .ادهیز گرفتن عکس واسه



:  گفتم بستم،ی م رو نمیماش در کهی درحال و دمیچرخ 

 .نجامیا یک تا  ستین معلوم

 .یهست  حاالها حاال - 

 !؟یحساب چه رو - 

 .ییجا  ببرمت شو، سوار ایب - 

 ست؟ین یاگهید امر - 

!  خانوم هیکار  مسئله نیا: گفت یجد یل یخ. کردم اخم

 !نیبش

 هم رو هاش شهیش که کرد اشاره نشی ماش به سر با

. موندم رهی خ و رفتم ور میروسر با. بود کرده یدود

 کارچه  مثلا  حاال. رفت نشیماش  طرف خودش

 و پیت نیا با! دم؟یترسیم که کنه من با تونستیم

  کردم قفل رو نیماش! بود نمونده دختر  لنگ که افهیق

.  افتاد راه یحرف بدون. نشستم کنارش. رفتم  دنبالش و

 ییجا به اومدینم دلم که زدیم برق انقدر نیماش داخل

 ؟یدار وسواس: دمیپرس. بزنم دست

 رو فقط: گفت نه،یماش یجا همه به نگاهم که دید

 .نیماش



:  گفتم دوباره من و میموند ساکت گهی د یقهیدق دو

 ! بگو رو اسمت حداقل

 .بره  در زبونت از ممکنه  بگم، - 

 ام؟ بچه  مگه - 

 .آره - 

  دادم هامچشم   به یچرخش. بود  جلو به نگاهش. دیخند

 یغرب یجاده  یتو داشت. موندم دنیرس منتظر و

 توش شب هی من که رفتیم یآباد همون سمت شهر،

  یرو پل از. گذشت سکوت به یمدت. بودم گذرونده

 یخاک یفرع یتو بعد. شد رد کی کوچ ی رودخونه

 نیب از. بود یشمال یهاتپه و هاکوه به  رو که انداخت

  جاهمه. میدی رس ری با یهانیزم به. گذشت باغ تا چند

  قورت رو دهانم آب. شدینم دهید یآدم و بود خلوت

 م؟یریم کجا: گفتم. دادم

 .یاومد اش واسه که یی جا همون - 

 چشمه؟ - 

  ،یخاک یتپه پشت رو نیماش بعد یکم. گفت »اهوم«

 . باالست نیهم: گفت و کرد پارک یبزرگ سنگ کنار

 نجا؟یا - 



 .آره - 

 شهر؟  شرق سمت میبود رفته ما چرا پس - 

  به رودخونه یصدا. میشد ادهیپ. انداخت باال شونه

  یباال سمت به یپهن ری مس یتو. خوردیم گوشمون

  ته نمیبب خواستمیم اما بودم؛ نامطمئن. میافتاد راه تپه

 یال و گل باالخره ،یروادهیپ  ربع کی از بعد. هیچ راه

  ها سنگ و خاک وسط از که شد دایپ یک یبار یجو و

 به. رفتیم  رودخونه سمت و کردیم باز رو راهش

  ظاهر چشمه خود باالتر، یکم و میداد ادامه راهمون

 یها  سنگ بود؛ زده رونی ب ها سنگ وسط از. شد

 دورش بوخوش  یها اهیگ انواع. بایز و یقلیص

 یخاک نیزم. پشتش مجنون دیب تا دو و بود دهییرو

 دیسف و زی ر یهاگل از پر  و بود هموار مهین اطراف

 .عروس

 

 سمت بعد و موند باز چشمم  یجلو یمنظره از هام لب

 نه؟. خوبه: گفت. برگشتم پسره

 ه؟یشخص ملک نجایا... یلیخ - 

  با محل آب . روستاست یمحدوده تو م یقد از. آره - 

 .شهیم ن یتأم باال ترپرآب یهاچشمه 



 رو؟ دورش بنده ینم صاحبش چرا پس - 

 . دونمینم - 

ا  -   فروشه؟ یم  رو ییجا نی همچ واقعا

 ! بپرس دخترعموت از - 

 یکار می شم. رشهیگیپ  روزه چند االن... دونمیم - 

 .کنهیم تموم یمتی ق هر به کنه، شروع که رو

 هادرخت  و  چشمه اطراف زدن دور به کردم شروع و

  یبخش و ها باغ تمام! داشت ییویو عجب... یوا... و

 دوردست، یهاتپه  و یآباد  یهاخونه  و  رودخونه از

 ؟ینیب یم رو منظره: گفت. بود چشم  یجلو

 ... آره - 

 .ایب دنبالم - 

 . کن صبر - 

 از گرفتن عکس  مشغول و آوردم رونی ب رو نیدورب

  بود منتظرم هنوز. شدم  اطراف یهامنظره و چشمه

  و بعد یبرا گذاشتم  رو هاعکس یبقیه. برم که

  لحظه هر و میکرد یروادهیپ قهیدق پنج. رفتم دنبالش

 رود شکاف به. شدی م شتریب رودخونه یصدا

 اون که بود یرود همون نظر به. می دیرس  کیکوچ



  یادآوری با. بودم افتاده داخلش شدن،  رد موقع شب

  هم نجایا تازه: گفت پسر. دمیکش آه  قبل، یروزها 

 . نیبب. هست

  رودخونه دونستمینم. داد نشون رو اطراف دست با

 از ما: گفتم! داره یمعدن  آب دیتول خط  به یربط چه

  میزیبر رودخونه و ریش  آب که میستین  هاشرکت اون

 !!یبطر  تو

 .بود یادیگه  زی چ  من منظور: گفت و دیخند

 ؟یچ - 

  زدن قدم مشغول رودخونه، بستر کنار و  رفتم سمتش

 سمت و ستادیا بعد، یکم. بود آب به نگاهش . میشد

 شیجد و  رهیت یها چشم به و ستادمی ا. دیچرخ من

.  دیکش مرتبش و کوتاه ش یر یرو یدست. کردم نگاه

 . نبوده یمعدن آب  دنبال پدرت: گفت باالخره

 فیح: کرد دیتأک دوباره. کردم زی ر رو هامچشم 

 و کوفت و چاه و کارخونه که ستین  ییجا نیهمچ

 باال؟ بکشند  توش زهرمار

 و برد فرو  کشیکوچ یهاب ی ج یتو  رو هاشدست

 خواست؟ یم  یچ بابام: گفتم. کرد نگاهم



 استان یگردشگر قطب رو نجایا خواستیم بابات - 

 .کنه

  زیچهمه شهر، نیا تو: داد ادامه و رفت  باال ابروم

 ق،یشقا دشت چشمه، کوه، رودخونه،. هست

 ... یخ یتار یقلعه امامزاده، ،یمیقد یهاعمارت 

  هامچشم. داد نشون رو تپه  نیهم پشت کوه دست با

 یدرباره یول بود؛ یعال که عتشیطب. شد درشت

  یهاحرکت : گفت دوباره. دونستمینم قلعه و امامزاده

 .کنهیم درست بزرگ یها دشمن بزرگ،

 بابامه؟ منظورت - 

  م،یریبگ رو نیزم یگ  یم یعنی: گفتم. نداد جواب

 م؟ یبزن یزیچ  ،یرستوران ،یی سرا مهمان

 .خوبه شروع یبرا - 

 ... دونمینم - 

 . یبومگرد اقامتگاه مثلا  - 

 .اونه مال هیسرما. بزنم حرف پدربزرگم با دیبا - 

  بعد ،یبش  مطمئن ملک صاحب از اول یتون یم - 

 . یبر  هیسرما دنبال



. چپوند یم من سر یتو  رو خودش ی فکرها  داشت

 رسه؟یم ی چ وسط نیا تو  به: دمیپرس

 من؟  - 

 .افتاد راه دوباره و  زد یلبخند. دادم تکون سر

 

 رود کنار که میرفت دیب یوحش یهابوته طرف  به هم با

 درخت ی هاشاخه  یتو هاششاخه  و بود شده سبز

. دونستمینم رو اسمش که بود رفته فرو یاگه ید

 واسه: دمیپرس باز.  بودند کرده باتریز رو طیمح

 !؟یومدین من دنبال که  خدا یرضا

 اطراف نیا  من . نه: داد جواب  و شد بزرگتر لبخندش

 من یهانی زم د،یبزن اقامتگاه نجایا. دارم نیزم تا چند

  کارخونه ریدرگ هم منطقه نیا. کنهیم دایپ متیق

 هم ،یرس یم  ات خواسته به تو هم. شهی نم مارخونه

 .  من

 ه؟یچ من یخواسته  - 

.  شد رد کنارم از و انداخت صورتم به یقیدق نگاه

 ه؟یچ. بگو خودت: گفت و زد زل رود به بهم پشت



  بابابزرگ  مهمانسرا، بحث دنیکش شیپ  با دونستمیم

  که... مهیشم چرخ یال گذاشتن چوب هدفم کنهی م فکر

 هی بابام اگر. اهدافم از  یکی فقط اما بود؛ درواقع

  چرا بود، نشده و کنه رو کار نیا خواستیم یزمان

 یچ تهران یتو کردم؟ینم یعمل رو آرزوش من

 بابام یهاخواسته  کردن ول به که  بود منتظرم

  مهرسا و  مامان اواخر، نیا که بمیحب  بابا د؟یارزیم

. رفتمیم خاکش سر تنها من  و بودند کرده فراموشش

 هی دیبا. بره ادشی رو بابا مهرسا خواستینم دلم

. موند یم مونهمه چشم  یجلو پدرمون از یزیچ

 .زنمیم حرف پدربزرگم با: گفتم

 .خوبه - 

 ؟ یساز ینم  خودت چرا - 

 من؟  - 

 .آره - 

 .رو پولش نه دارم، رو کار نیا اعتبار نه من - 

 ! یسوار لوکس نیماش - 

 رو شیاسقاط!... لوکس؟: گفت و افتاد خنده به

 .کردم  ریتعم دم،یخر



 خودت؟ - 

  ههیش یصدا که بگه یز یچ  خواست و داد تکون سر

 با و دیپر جا از ناگهان. خورد گوشمون به اسب ی

 زدهجان یه هم رو من بر، و دور به عشیسر یهانگاه 

 ه؟ یچ: دمیپرس. کرد

 .آدیم داره  نفر هی - 

 .ادیب خب - 

 پسر. شد دهیشن کتری نزد از دوباره اسب، یصدا

 انبوه پشت دنشیپر موقع و برد باالتر رو سرعتش

 به پام اما نخوره؛ من به که دمیکش کنار ها،بوته 

.  دادم دست از رو تعادلم و کرد ریگ یاتخته  سنگ

 رو یزیچ که دادم تکون اطراف به رو هامدست

  بودم افتاده گهید بار ک ی. نداشت یافایده . رمیبگ

 کاملا  پسره . رودخونه یها  زهیسنگر و آب وسط

 یاقهوه اسب و کردم یاناله درد از. بود شده یمخف

 شکاف طرف اون یلبه  از. شد داشیپ باالخره بزرگ،

 . ستادیا جاهمون و اومد باال  رودخونه،

 لعنت خودم شانس به  اسب، یرو لی کائیم دنید با

  یآه. انداختم هاملباس  و  خودم به ینگاه و فرستادم

  بلند جا از اطراف، خاک  و سنگ کمک با و دمیکش



. بودم سیخ دوباره و کردیم درد پشتم. شدم

 . بود نکرده نظر اظهار خوشبختانه

 

  رو یروسر. بره و بکشه رو راهش که بودم دواریام

  از داره که دمید یرچشمیز و کردم مرتب شونه یرو

 اسب. کردم یا سرفه تک. آدیم نییپا شکاف یلبه

.  اومد رود طرف نیا و کرد تیهدا رودخونه سمت رو

 رد زودتر و مینکن هم  سلم که برگردوندم رو روم

 رو صداش . نداشت رفتن الیخ انگار یول بشه؛

 ارند؟یب درت  ها رودخونه تو از دیبا شه یهم: دمیشن

  جواب و چرخوندم سر. گرفت ش دهیناد شدینم گهید

 . مربوطه خودم به: دادم

 من وضع و سر یرو و بود دهیپوش ی طوس و دیسف

 !شهرت؟ ینرفت هنوز: گفت. چرخوند یم چشم

 . مربوطه خودم به هم یکی نیا - 

 بزرگش، اسب  حرکت با. اومد طرفم به جمله، نیا با

. آوردیم  طرفم رو اسب همچنان داشت. دمیپر جا از

 چته؟: گفتم و رفتم عقب دوباره

 نجا؟ ی ا تا یکشوند رو  یبدبخت کدوم دفعه نیا - 



 .اومدم تنها - 

  با اسب یکله کم یفاصله از که آورد جلوتر رو اسب

 با. گرفتم فاصله قدم چند و دمیکش یا خفه  غیج خودم،

 تنها؟ ... عه؟:  گفت. اومد دنبالم دوباره و زد دور اسب

  دندون. اومدیم جلو عمد از و ترسمیم بود دهیفهم

 یتاکس راننده به: گفتم و دادم فشار هم  یرو رو هام

  بلد عده، هی برعکس. آورد. نجایا ارهیب رو من گفتم

 !بود

 صورتش  یرو یاخم ام هیکنا. انداختم باال رو ابروم

  راننده: دیپرس. دورم دنی چرخ به کرد شروع  و آورد

 کو؟

 .رفت: گفت و کردم جمع  رو خودم

 کجا؟: دیپرس باز و داد ادامه دورم اسب چرخوندن به

 !دونمیم چه... اشخونه - 

 رفت؟ کرد، ولت - 

. رفت و گرفت رو پولش شده، تموم کارم گفتم - 

 .بغله نیهم یآباد

 و دمیکش یاگه ید غیج. کشوند سمتم رو اسب ناگهان

 . کارت دنبال برو: گفتم



 وگرنه؟ - 

 ! گمیم بابابزرگم  به - 

 !بگو: گفت و زد پوزخند

  حرکتش و دیکش رو اسب پوزبند. موند باز هام لب

 راه رودخونه، طرف نیا شکاف یباال سمت. داد

.  انداختم هادرختچه  و هابوته سمت یکوتاه نگاه. افتاد

 یراه هی االن تا دیشا. نبود پسره از یخبر  که ظاهراا 

  شدن دور منتظر. بره یپنهان که  بود کرده دایپ

  اسب سر و شد مونیپش انگار یول موندم؛ لی کائیم

 شو، سوار: گفت. اومد طرفم به. برگردوند رو

 . ببرمت

 ؟یچ - 

 .برم تونمیم خودم: گفتم. داد نشون رو  نیز  یجلو

 ؟ یچطور - 

 .رمیگیم نیماش ،یآباد رمیم - 

 ! یدار آشنا تو نه دارند، یخط یتاکس نه - 

 .کنمیم شیکار هی - 

 .شو سوار - 



 چه؟ تو به - 

 گردن فتهیب اد،یب سرت ییبل هی بعد نجا؟یا کنم ولت - 

 من؟

 ؟ییبل چه ؟ی گ یم یچ - 

  گرفت رو بازوم و شد خم بود، دهیرس کنارم که حاال

 . خوامینم! کن ولم: گفتم. باال بپرم که

 سرته تو یال یخ چه: گفت.  رمیبگ فاصله کردم یسع و

 ؟یشینم سوار که

 ...من... من - 

 ؟یچ تو - 

  از من: گفتم آخر. دیچرخ   هاشاخه  سمت  دوباره چشمم

 . ترسمیم اسب

 سوسکه؟ مگه - 

  رو پات: گفت. دیکش باال رو بازوم و  شد خم شتریب

 .بپر رکاب،  رو بذار

 پام اطراف، به یاگهید نگاه  با و کردم فوت رو نفسم

 یکی اون: زد غر. بود گفته که یرکاب یرو  گذاشتم رو

 ! پات



 

. گذاشتم رو ام  گهید یپا عیسر و شدم اشتباهم متوجه

 پات یکی نیا بپر،: گفت. کنه  باز جا برام تا رفت عقب

 .نیز  رو بنداز رو

  عقب مدام هم اسب. شدینم اما کردم؛  یسع بار چند

  و دادم نشون رو اسب سر، با. ذاشت ینم و دیکشیم

 !نهیا  ریتقص: گفتم

 کرم داره: دادم ادامه. شد  رهیخ صورتم به لی کائیم

 .زهیریم

... ه؟یچ: گفتم. اومد نییپا و داد تکون سر تأسف با

 .اصلا  خوامینم

.  کرد بلندم. خوردم جا. گرفت رو کمرم و رفت پشتم

 .خوامینم: زدم داد

 . شو سوار  رکاب، رو بذار رو پات - 

 !بابا یا - 

  فنگ و دنگ یکل از بعد و کردم رو کار  همون عاقبت

 !صلوات: زد طعنه. اسب رو دمیپر زدن، غیج و

 سوارکارم؟   من مگه: دادم جواب. نهیبش تا رفتم جلو



 اسب،  رو نشستن: دمیشن عقب از رو صداش. نشست

 . خوادینم بودن  سوارکار

 و گرفت طرفم دو از رو اسب طناب. بود پشتم درست

  الی محکم. انداخت راهش وون، یح به پاهاش یضربه

:  گفت. گرفتم هاممشت یتو رو رهیت یاقهوه  یها

ش  ! ینک 

 .نترس - 

: گفت و رفت رودخونه شکاف ی باال  طرف به

 رمت؟یبگ یخوایم

 !!نه: گفتم عیسر

 سمت یمیمل بیش با رود، یباال  هموار ریمس یتو

  موقع اسب ی ها  تکون با رو خودم. افتاد راه تپه نییپا

 نشستن. ادی ن طرفم دستش که کردم هماهنگ حرکت،

  تجربه حال به تا که داشت یبیعج حس اسب، یرو

 باشه، یسوارکار  یه یپا که یدوست. بودم نکرده

  رودخونه کنار از: گفت لی کائیم. رمیبگ ادی که نداشتم

 .کترهینزد. رمیم

 .جاده  اطراف. پارکه  شهر کینزد من،  نیماش - 

 ؟ یکن یم  ول جاهمه رو  نتیماش - 



 .ستین دزد یگفت خودت - 

 !کن گوش حرف چه - 

:  گفتم. انداختم صورتش  به ینگاه و  چرخوندم سر

 !؟یزن یم غر  یه چرا  حاال

 .ازت آدینم خوشم  چون - 

 نمینفر نه،یبب رو ما مادرت اگه: گفتم  و زدم پوزخند

 .کنهیم

 ! یریبگ تو که یزن چارهیب: دادم ادامه. نزد یحرف

 . خوامینم زن  من  که فعلا  - 

  و افتادم کمر و ابرو و چشم یدرباره حرفش ادی

 ه؟یچ: دیپرس باالخره. آهسته یخنده به کردم شروع

 .دیخوا یم کلفَت د،یخوا ینم زن کلا  شماها. یچیه - 

.  نگفت یزی چ یول کنه؛ م ادهیپ جاهمون   داشتم انتظار

. ارمیب در رو حرصش که دادیم قلقلکم  یلعنت حس هی

 .شهیم هم مادرتون بوکس سهیک تازه،: کردم اضافه

 دار پاشنه کفش  کوه تو کنه، یاری عقلش که نیهم - 

 ! بّسه نپوشه،



 یپاشنه   به بود داده ری گ باز. دادم رونیب رو نفسم

  تموم شده، که هم یکی تو خاطر به: گفتم. هامکفش

 . خرمیم  رو شهرتون ی بلندها پاشنه

 .باشه - 

 .کنمیم  یخال رو هاتون نیتریو - 

 ! یکن یم ی کار خوب - 

 . ادبیب - 

 یامیپ. آوردم رونیب. شد بلند  بی ج یتو میگوش یصدا

 پشت به یاگه ید نگاه خواستم. بود پسره همون از

 سر. نه ای داره  دید میگوش یصفحه به  نمیبب تا بندازم

 عقب فوراا . برخورد اشگونه  به صورتم و چرخوندم

  بعد: گفتم و چسبوندم خودم به رو یگوش. دیکش

 !!فضولند هازن گنیم

 

 هم به نگاهمون و نشست هاش لب یرو یمحو لبخند

 تو اصلا : دمیپرس و برگردوندم رو روم. خورد گره

 ؟یداشت کار چه  باال اون

 .کنم دا یپ رو چشمه  بودم اومده - 

 -  ... 



 تر ور اون لومتریک سه از رو آدرسش که یهمون - 

 ! بودند داده

 ! واال بگو  خودت پدربزرگ به - 

 ! گفتم - 

 هم و خودش هم دونستمیم. بود گفته که البته

  به بعد، یکم. آوردند در رو فیشر حاج پدر مادرش،

. رفت باالتر اسب سرعت و میدیرس تپه ن ییپا یهموار

 یتو. نداشت  باال از یکم دست هم نییپا یمنظره 

  در فیک  از رو نیدورب.  میافتاد راه رودخونه امتداد

 گرفتم سمتش. گشتم چشمه  یهاعکس  دنبال و آوردم

 .نجاستیا.  نیبب: گفتم و

  دهانم آب. شد کترینزد من به و آورد جلو  رو سرش

  دهید رو نجایا: گفت. موندم ساکت و دادم قورت رو

 .دونستمینم رو اسمش... بودم

 .باصفاست یلیخ - 

 ! خورهیم گله به دادن آب درد  به. آره - 

  کردم کج سر. دادیم لمیتحو  رو خودم ی  کهیت داشت

  مکث یالحظه . انداختم هاشچشم  به یادوباره  نگاه و

.  برد عقب رو سرش و گرفت  رو نگاهش بعد و کرد



 یقهیدق چند. میدیرسیم زودتر کاش. بودم شده معذب

 و ها باغ و ری با یهانیزم از. گذشت سکوت  به بعد

 به یاصل یجاده  یتو و میشد رد رودخونه یرو پل

 یبرا یتلش کدوممون چیه. میافتاد راه  شهر سمت

 در صداش هم وونیح. کردینم سکوت شکستن

. نشستم ترمحکم . رفتیم  تر عیسر فقط و اومدینم

 دور از بود، پارک رشیز نمیماش که  یچنار درخت

 ؟ یگفت یک به رو من کردن کول انیجر: گفتم. شد دایپ

 ! چکسیه - 

 دم؟یشن مردم از من چرا پس - 

  یحساب صورتش کردم، نگاهش یوقت  و کرد سکوت

.  یگفت: دمیپرس. کرد زمزمه یزیچ. بود ختهیر هم به

 نه؟

 فکر. بوده دیبع من از چون شده؛ پخش حرفش - 

 !هی خبر نکن

  رو اخمش که کردم عوض رو بحث  و زدم پوزخند

 و میشم: گفتم. نداشتم دوست رو حالش نیا. کنه جمع

 خودت چرا. چشمه دنبال بودند اومده  بار چند یهاد

 ؟یومدین ی هاد با چرا... ؟یاومد تنها

 «؟ یهاد: »داد  جواب ،یکوتاه مکث از بعد



 ؟یچ - 

 «؟ یهاد» یگ  یم بهش - 

 ست؟ ین یهاد اسمش - 

 !باشه اسمش خب، - 

 !میلیفام مثلا : گفتم و فرستادم رونیب رو نفسم

 .کرد  صدا اسم با  رو کس هر شه ینم نجایا - 

 گه؟ی د هیچ ها یباز امل نیا - 

 

 اخم دوباره برگشتم، یوقت. موند ساکت  یالحظه 

 یمعن چه ،یالک شدن یخودمون: گفت. داشت یقیعم

 ! داره؟

 -  ... 

 !لمی کائیم هم من البد - 

 بلند خودش مثل. بود کرده بلند یحساب رو صداش

ا  تو! نه: گفتم  !یل یعزرائ اساسا

  ش نگه و دیکش رو اسب ی دهنه ناگهان که دمیچرخ 

 .شو ادهیپ: گفت. داشت

 نجا؟یا - 



 !شو ادهیپ - 

  یرو هاشدست که دادم فشار هم یرو  رو هام لب

 !نیی پا برو: گفت و  نشست کمرم

 .رمیم خودم.  بکش رو دستت: زدم داد

  تکرار. کنه باز دورم از رو  هاشدست که  شدم منتظر

 ! رمیم: کردم

 -  ... 

 !!هات دست - 

.  دیکش عقب خودش کنم، بازشون خواستم یوقت و

  که بخورم  زیل نییپا به خواستم و کردم  جمع  رو پاهام

 ی پسره. کردم حفظ  زحمت به رو تعادلم. داد هلم

 و داد حرکت رو اسب من، به ینگاه بدون گنداخلق،

 !لیعزرائ: زدم داد بلند. تازوند جاده کنار

 نمیماش. افتادم راه و دادم دلم یتو هم فحش  تا چند و

 قهیدق سه دو از شتریب و  بود مشخص  درخت ریز از

 اون امیپ و دمیکش یق یعم نفس. نداشت یروادهیپ

. بود نوشته رو سبحان آدرس. کردم باز رو پسره

 مادرش با» فرستاد امیپ. برم؟« یک  » دادم جواب

 فرستادم جواب. آد«یم شبدوشنبه  گفت. زدم حرف



 و من بود قرار ندهیآ روز دو . شنبه«سه  تا رفت پس»

.  میبد ریگ هم به و می نیبش  خونه یتو  کاریب میشم

 یم دیبا. سبحان سراغ رفتمیم زود صبح  شنبهسه

  رو نظرش  و نمیبب رو مرد م،یشم از زودتر که دمیجنب

  نگاه نیماش به و دمیکش آه. برگردونم خودم کار سمت

 یکس که دارم یمشکل چه من نبود معلوم. کردم

  درخت و بوته پشت یکی! بشه دهید من با  خواستینم

 دیتراشیم  بهونه شهر، به  دهینرس یکی و شدیم میقا

  ادامه راهم به و انداختم باال شونه. کنه  م ادهیپ که

 . دادم
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 برداشتم رو پول و دمیکش رونیب ATM  از رو کارت

  رو ها اسکناس . رفت برهیو فیک یتو میگوش که

 ی شماره. آوردم در رو  لیموبا و فیک  یتو چپوندم

 یتو مرد دو نگاه. دمیچرخ  و کردم وصل. بود عمو

: گفت خط طرف اون از عمو. داد بهم یبد حس صف،

 الو؟

 ؟ یخوب. عمو سلم: دادم جواب عیسر



 انرود؟یم با  یچطور . یمرس . سلم - 

. افتادم راه رو ادهیپ یتو و گرفتم مردها  از چشم

 .ستمین بد: گفتم

 .بود  لنتیسا ؟یبود زده زنگ - 

 تو یوقت عمو و نبوده لنتیسا که میدونست یم دو هر

:  گفتم! ستین یگوش زنگ به حواسش  ره، یم فضا

 .داشتم کار. بله

 .بگو - 

 رو ذهنم گذشته روز دو که افتادم ییفکرها  ادی

. بود پول عمو، بال و دست یتو. بود کرده مشغول

 بود ممکن. نداشت اش خانواده با هم یخوب   ی رابطه

ا  بده؟ پول بهم هیسرما عنوان به  به بابابزرگ مطمئنا

  رو ملک صاحب اگر یحت شده، که هم میشم خاطر

 ینم رو یبومگرد ی هیسرما من به کردم، یم یراض

 یم خودمون نیب بگم یزیچ هی عمو،: گفتم. داد

 مونه؟

 من حرف  به یکس حاال  تا یک   از: داد جواب  و دیخند

 !کنم؟ فیتعر براش  که داده گوش



 با که افتادم شی خاکستر  یموها ادی و دمیخند هم من

  رو سال شصت. کرد یم  یمشک مو یشامپو  و رنگ

  و من به. زد یم حرف ها  بچه مثل یول  بود؛ کرده رد

. میبزن حرف راحت باهاش که گفت ی م هم مهرسا

  توش و رمیبگ نیزم هی انرودیم تو خوام  یم من: گفتم

  تو. ده ینم  پول بابابزرگ دونم یم. بزنم  مهمانسرا

 ؟ یکن یم ی گذار هیسرما

  آسفالت از رو  نگاهم. رفت فرو سکوت ی تو خط پشت

 شدم گهید زن دو یها نگاه متوجه و گرفتم رو ادهیپ

 پچ پچ بار نی ا. کردند یم عبور من، از دورتر یکم که

  و انداختم باال ابرو. بود شده همراه  ها نگاه با هم

.  بودم کرده پارکش هیسا یتو که رفتم  نیماش سمت

 مهمانسرا؟   چرا حاال: گفت باالخره عمو

 .یدون یم که خودت - 

 -  ... 

 !بابام - 

 گفته؟ بابابزرگت ؟ید یشن یک از - 

 رو من خواد یم زور به. قهره من  با اون. نه - 

 .تهران برگردونه



 !گردونه برت  خواد یم که یچ پس - 

 عمو؟ چرا : دمیپرس. زد یپوزخند  و

 .نپرس کس چیه از. نپرس من از - 

:  گفتم. نشستم فرمون پشت و کردم فوت رو نفسم

 ؟ید یم  ؟یچ هیسرما

  ت واسه بگو ،یخوا یم دودور ددر واسه پول اگه - 

 !ننداز در  بابام با رو من یول زم؛یبر

  ادامه. نگفتم  یزیچ و کردم کوله و کج  رو هام لب

 .جونم به افته یم  هم میشم: داد

 .پس باشه - 

  اونجا ذاره  ینم بابابزرگت. نکن خسته رو خودت - 

 .برگرد. یبمون

 . عمو خدافظ  فعلا ... دیشا... دونم ینم - 

 .خدافظ - 

  رو شانسم تا انداختم راه رو نیماش من  و میکرد قطع

  رو خودم  تر عی سر هرچه دیبا. کنم امتحان سبحان با

 یهاد و  میشم از قبل تا رسوندم، یم  اش خونه به

 میشم بودم، زده رونیب که زود صبح. بدم شنهادیپ



  ک  ینزد یآباد  همون یتو  سبحان. بود خواب هنوز

 .داشت خونه ن،یزم

 

 ی جاده از بعد، ربع کی حدود و بردم باال  رو سرعتم

  که شدم  ییروستا دار  بیش  یها کوچه وارد یاصل

  پشت یها  خونه و بود بزرگ. بود شده بنا تپه یرو

  یم دهید یادیز یعابرها. داشت  باغ و اطی ح با هم سر

 دهیکش دراز صبح آفتاب ریز که ییها سگ و شد

 اسم باالخره و دادم ادامه راهم به همونطور. بودند

. خورد چشمم به بود، آدرس یتو که یا کوچه

 .دمیچ یپ داخلش

 ریز بودم، دنبالش  که یرنگ یآب در کینزد  رو نیماش

  ها اطیح نجایا. رفتم در سمت و کردم پارک  برق ریت

  از یمختلف  یها  جنس ها  ساختمون و بود  وارپوشید

 اطراف به ینگاه. داشتند مانیس و  آجر و سنگ

. نداشتند فونیآ. زدم زنگ یقیعم نفس با و انداختم

 گوشم به  در پشت اطی ح یتو برداشتن، قدم یصدا

  یموها با یانسالیم مرد. شد باز در بعد و خورد

: دیپرس.  ستادیا جلوم ژامه یپ و راهنی پ و یجوگندم

 د؟ییبفرما



 سبحان؟ آقا منزل - 

 .منم سبحان یول... پدرمه منزل - 

 .شدم  مزاحمتون دیببخش. سلم - 

 د؟ییبفرما. کنم ی م خواهش - 

 کنم؟ صحبت داخل امیب ممکنه - 

 . دخترم تو ایب: گفت و دیکش کنار در یجلو از

 ...مادر: زد داد  خونه سمت و

.  میشد خونه وارد هم با بعد و گذاشتم  پا اطیح داخل

 مادر و پدر و یرسم شلوار با خودش بعد، قهیدق چند

  استکان و بودند نشسته مقابلم فیرد هی  یتو رش،یپ

.  بودند رهیخ من به سه هر . بود جلوم ی چا ینعلبک و

 کردم یا سرفه. میبود کرده رو ها یاحوالپرس و سلم

 ی نوه من. اومدم صبح  سر دیببخش هم باز: گفتم و

 .هستم رجبزاده رضا حاج

:  گفت مرد خود و کردند نگاه هم به مادرش و پدر

 .زدم یم حدس

 چطور؟ : دمیپرس و دادم ابروم و چشم به یحرکت

 خبر. اومد خواهرتون که بودم دهیرس تازه شبید - 

 د؟یندار



 میشم. دادم فشار هم  یرو رو هام پلک  و رفتم وا

  خواهرم: گفتم و کردم باز چشم. بود کرده یدست شیپ

 . منه یدخترعمو. ستین

  پس. کرد بدل و رد پدرش با ینگاه و داد تکون سر

 دوباره  من و بود زده خونیشب شبید همون میشم

 . شد سرد  ییچا: گفت سبحان. بودم افتاده عقب

 در متونیتصم سبحان، آقا: دمیپرس  و کردم تشکر

 ه؟ی چ نیزم مورد

  هم روز هی که هنوز... خواستم وقت روز چند من - 

 !نشده

 ... یعنی... نه... بلهبله - 

: گفتم و انداختم جلوم  منتظر یها صورت  یرو ینگاه

 .دارم براتون  یا گهید شنهادیپ من

 شبید که  رو ییها عکس و آوردم رونیب رو یگوش

 رو یگوش.  کردم دایپ بودم، ختهیر توش نیدورب از

 و کرد  بلندش. دادم هل  سبحان سمت ،یقال یرو

. است چشمه نکهیا: گفت آخر. شد زدن  ورق مشغول

 ...و ها کوه

 .اطراف ی منظره - 



 دخترم؟ هی چ  منظورت - 

 با طیمح و منظره نی ا ستین فیح شما  نظر از - 

 بشه؟ آلوده   کارخونه

. کنم فکر  که خواستم وقت نیهم  خاطر به هم من - 

 پدربزرگت، یشنهادی پ متیق وگرنه... شکم به دو

 . بود خوب

 ...خب - 

 ؟ی ستی ز طیمح فعال  ؟یبگ یچ یخوا یم - 

 . نه - 

 ؟یافتاد لج پدربزرگت با - 

 رو نیزم من سبحان، آقا. نه: گفتم. زد یم لبخند

 اقامتگاه هی یبرا. خوام یم یا گه ید کار یبرا

 . یبومگرد

 

  ادامه. موند رهیخ و شد درشت مقابل، چشم   جفت سه

 هست، یع یطب یها جاذبه هم منطقه، نیا یتو: دادم

  از رودخونه تا دو فقط. یخ یتار و یمذهب ی جاذبه هم

 منطقه  خود ستین فیح. شه یم رد شهر اطراف



  و یگردشگر دیدون یم... باشه؟ نداشته ازش یدرآمد

 داره؟ همه یبرا یسود چه ، یریپذ مهمان

 سر بعد، یکم. داد یقال یها گل به رو نگاهش مرد

 .میبزن حرف  رونیب ا،یب همراهم: گفت و کرد بلند

 یم بلند کهی درحال و انداخت مادرش و  پدر به ینگاه

 . آقاجان ی اجازه با: داد ادامه شد،

 ازشون و خواستم اجازه مؤدبانه. شدم بلند هم من

  اطیح یتو و میرفت رونی ب خونه از. کردم یخداحافظ

 و ستادیا باغچه کنار سبحان. میافتاد راه یمانیس

.  هستم منظورت متوجه من: گفت. داد دستم رو میگوش

 درس خی تار و یجغراف کلسم یها بچه به عمر هی

 ... یول دادم؛

:  داد ادامه و فرستاد رونیب رو نفسش. موندم منتظر

.  آد ی نم خوششون  زهایچ نیا از  انرودیم مردم

 خوششون ها بهیغر از.  خودشونه الک تو سرشون

  به... دامه و کار و کشت و یباغدار شغلشون. آد ینم

 . کردند عادت  زهایچ نیهم

 یوقت... کنند یم عادت هم گردشگرها به یول - 

 نه؟. داره سود براشون  نندیبب

 سالته؟  چند.  دخترم یجوون یلیخ تو - 



 .سال 23 - 

 مردم واسه. کنند ینم قبول  رو ساله 23 دختر هی - 

 .زنه یم رو  اول حرف رسم، و اسم و  اعتبار نجا،یا

 محترمانه داشت یسع.  کردم نگاه مرد صورت به

 از رو من کابوس، شبید. کنه رد  رو درخواستم

 پرسروصدا یچوب تخت یرو. بود پرونده خواب

 قول خودم به وار،ید به  رهیخ نگاه با. بودم نشسته

 ی تو بار هی یبرا  بودم داده  قول. نزنم جا  که بودم داده

... برم آخرش تا و کنم شروع رو دیمف کار هی م،یزندگ

 یتو شد یم خلصه و رفت یم دستم از میزندگ وگرنه

  یها خواسته وگرنه... د یخر و یدار خونه   و شوهر

 وگرنه... خام  یایرو مشت هی به شد ی م لیتبد بابام

 به رو. دور ی خاطره ه ی خاطره؛ هی شد یم خودش

 .کنم یم رو ام یسع  هرحال به من: گفتم سبحان

 -  ... 

 . دیکن فکر هم من شنهادیپ به شما کاش - 

.  دادم یانرودیم یهاد  به یزبون  قول هی من - 

  نون ما... کارند نیا پشت  ها رجبزاده و ها یانرودیم

 .میخورد رو  نمکشون و

 . ام رجبزاده هم من - 



 .یومدین  در پدربزرگت پشت یول - 

  دخترجان،: داد   ادامه. دادم فشار دستم یتو  رو یگوش

 و فیشر  حاج حرف رو راحت، انقدر  شه ینم نجایا

 . زد یحرف  رضا حاج

  بدش یگردشگر طرح از که بود معلوم هاش  حرف از

 نیزم رو  محل یرهایپ ی رو خواد ینم یول ومده؛ین

  هم من: گفتم! بودند داده که هم یخوب شنهادیپ. بندازه

 . داده بابابزرگم که دم یم شنهادیپ رو یمتیق همون

  منطقه مالک که ها رجبزاده ن؟یزم نی ا چرا حاال - 

 .اند

  فعلا  خوام یم نکهیا هم. کهی استراتژ... اونجا - 

 .بشه کنسل  کارخونه

 کمر پشت  رو هاش دست بعد. کرد نگاهم لحظه چند

 .کنم یم  فکر روش: گفت  و زد گره

ا؟ -   واقعا

ا : کرد دییتأ و داد تکون سر  .واقعا

 باشم؟ یحام و هیسرما فکر به یعنی - 

  رضا حاج تیرضا اما: گفت  و داد تکون سر دوباره

 . شرطه



 باشم؟ داشته رو تون شماره شه یم. من با اونش - 

 .گرفت دستم از رو یگوش

 

 تعارف یکم از بعد و کردم رهیذخ نامش به رو شماره

 رونیب خونه از. میکرد یخداحافظ وه،یم  و ناهار یبرا

 مشغول. آوردم رو ناشناس ی پسره ی شماره و زدم

  بعد. گرفتم رو شماره و شدم نمیماش طرف به زدن قدم

 بله؟: داد جواب بوق، هی از

 ! یهول چه: گفتم و ستادمی ا نیماش کنار

 شد؟ یچ ش؟یدید. بود گوشم تو یهندزفر - 

  جواب و کردم چک رو صورتم نیماش ی  شهیش یتو

 شبید یهاد و میشم. ومدین بدش نظرم به: دادم

 !!برسه راه از بودند نذاشته. بودند زده حرف  باهاش

 گفت؟ ی چ سبحان. جمعه حواسش دخترعموت  - 

 قبول کنم، یراض رو پدربزرگم اگر گفت ییجورا هی - 

 .کنه یم

 شه؟  یم یراض رضا حاج - 

 نوه هم من. ندازه ینم سنگ نشه، هم  یراض اگر - 

 .اشم



 -  ... 

 . شده انجام کار تو ذارمشون یم - 

 . هیسرما مونه یم پس - 

. کنه نامم به خونه هی بود قرار بودم، تهران یوقت - 

  ینم تنها  دست یول... بده  زودتر بگم بهش مجبورم

  بلد. داره  کار یکل... و رستوران  و مهمانسرا. تونم

 .ستمین

 .کنم یم کمکت من - 

:  گفتم. کردم صافش و دمیکش ابروم یانتها  به یدست

 بشه، کنسل یآبمعدن ی پروژه که نیهم فعلا . آره

 .بّسه

 .بگو شد ی خبر. وقتش به یچ همه - 

 .بعد تا. باشه - 

 .خدافظ - 

 شه،یش یتو  تا بردم جلوتر رو صورتم و کردم قطع

  پشت از یحرکت یصدا.  کنم چک رو ام  گهید یابرو

 صورتم کنار یصورت کم کم و خورد گوشم به سر

  به دمیچسب. برگشتم و دمیکش یا خفه غ یج . شد ظاهر



 یابروها  با و برداشت جلو به یقدم. ن یماش ی نهیآ

 ؟یدیترس چرا ه؟یچ: گفت  کرده گره

 !دمید لیعزرائ چون - 

  یم من جا  هر چرا: گفتم. دیکش عقب  و زد پوزخند

 !؟یهست رم،

 !تهیسعادت پر از - 

 نه؟. یکرد  بمیتعق - 

 .آره - 

  چشم پشت و ستادمیا درست! بود گفته تعارف یب چه

 .اومده طرف گفت یهاد: گفت. کردم نازک

:  داد ادامه و زد اشاره سبحان ی خونه در به سر، با

 .ی نیش ینم کاریب دونستم یم

 که بود دهیپوش شرتیت. ستادیا نهیس به دست

 نیا کرد یم فکر البد. بکشه رخ به رو بازوهاش

 .نداره تو به یربط: گفتم! ترسونه یم رو من زهایچ

 همه. فمیشر حاج  حسابدار  من نداره؟ یربط  چطور - 

 .اشم نوه. ملکشم و باغ ی کاره

 .باش خب - 



 .دمیشن خودم... یکن یم یغلط هی یدار - 

 ی پروژه یگفت: داد ادامه. موندم ساکت  و دیپر ابروم

 ...مهمانسرا ی گفت... بشه کنسل یمعدن آب

 .یدیشن اشتباه - 

 ؟یداشت کار چه نجایا - 

 -  ... 

 ؟یزد یم حرف یک با - 

  نگاهش و داد تکون سر  بار چند. ندادم جواب باز

 یم رو من آش دلش یتو  داره انگار که بود یجور

 یم اگر. افتاد راه کوچه نییپا سمت  و دیچرخ. پزه

 میشم بعد و  یهاد دست کف  ذاشت یم صاف و رفت

  پس رو فکرهام. گذشت کوچه خم از بابابزرگ؟ بعد و

 به داشت. دم یدو کوچه یتو .  شدم کنده جا از و زدم

 .رفت  یم دیسف لوکسی ها هی طرف

 

  رو بازوش ن،یماش به دهینرس و بردم باال  رو سرعتم

 اشتباه: گفتم و ستادمیا مقابلش. برگشت سمتم. دمیکش

 .یدیشن

 .سالمه من یها گوش - 



 !یبگ یکس به رو ها پرت و چرت نیا یندار حق - 

 ؟یزد یم حرف یک  با یداشت - 

 .یبگ یندار حق - 

 بود؟ یک  خط پشت - 

 . بود دوستم - 

 !دوست؟ کدوم - 

 در سمت و دیکش رونی ب رو بازوش. موندم ساکت

 در به و بستم رو راهش اون از زودتر. دیچرخ نیماش

:  گفتم. شد قفل هم به نگاهمون. دادم هیتک نیماش

 !نکن دخالت

 . دونم یم من. تو جلد تو افتاده یکی - 

 -  ... 

 .دوونه یم موش داره یکی - 

  رهیدستگ یرو رو دستش. نرفتم کنار. اومد جلو

 تکرار... تر  کینزد. شد  کینزد. نرفتم کنار. گذاشت

 .نکن دخالت: کردم

 ؟یکن ، یخواست یکار هر که: گفت صورتم یجلو



 ینم کم تو از یزیچ. آره: گفتم و دادم  باال رو ابروم

 .شه

 .وسطه یهاد یپا . وسطه ام خانواده  یپا - 

 بود؟  یک: گفت تر آهسته. نزدم یحرف

 . گم ینم - 

 .یدیند رو من یرو اون هنوز! نکن سگ رو من - 

 .دمید بوده، الزم یهرچ من - 

 بود؟  یک - 

 -  ... 

 آم یم وگرنه... یبگ که دم یم وقت بهت روز هی - 

 چه یدار گم یم رضا حاج خود به میمستق عمارتتون،

 !یکن یم کار

 هاش چشم از چشم و دادم فشار هم  به رو هام لب

 هلش شدم مجبور  که اومد جلوتر  خجالت یب. برداشتم

  یچ: گفتم. گرفت دهینشن رو  فحشم. بکشم کنار و بدم

 !یکش ینم خجالت گهید شد؟

 !نهی هم  اقتتیل تو: گفت و نشست فرمون پشت



  یربط تو به چون. گم  ینم من ،یکن  یکار هر - 

 .نداره

 پشت از. کردم مشت رو هام دست من و دیکوب رو در

 هی فقط: کرد تکرار و داد  نشون رو کی  عدد شه،یش

 !یدار  وقت روز

 نیماش اما بزنم؛ داد سرش و کنم باز رو  در خواستم

.  دادم یا  گهید فحش و  دمیکش عقب. انداخت  راه رو

 یول بودم؛ دهید سر پشت رو نیماش نیا جاده یتو

  مکث از بعد. رفتم تر عقب. اونه مال دونستم ینم

  کوچه سمت ن،یماش شدن دور به زدن  زل و یطوالن

  یم دایپ یراه  هی. برم محل نیا از زودتر که برگشتم

 یم دایپ یراه هی. نکشه ک یبار  یجا به کار که کردم

 فقط. نبود  ها نیخبرچ  هی شب  لیکائیم یطرف از. کردم

 .بترسونه  رو من خواست یم

 

 7 فصل

 

  یرنگ ستال یکر ظرف یتو  هندوونه  یها برش به

 ن؟ یسک ننه  شد تموم: گفتم و کردم نگاه



 ننه؟ یبَر یم: گفت و گذاشت رو  برش نیآخر

 .بله - 

 از یلبخند  با و گذاشتم ینیس یتو رو ها ظرف

  خواستم یم. رفتم رونی ب خونه یمیقد ی آشپزخونه

 ی درباره و کنم لوس بابابزرگ یبرا رو خودم یکم

 یم رو من یمنطق یها حرف یوقت. بزنم حرف پول

 یطوالن  ریمس. شد یم یراض باالخره د،یشن

  پهن هال هی شامل که کردم یط رو وانیا  تا آشپزخونه

. بودند گذاشته یپشت هال طرف دو. بود  پوش فرش و

 وانیا یشرق یانتها بابابزرگ. رفتم رونی ب خونه از

  هیتک یراحت  یها بالش به و بود نشسته یقال یرو

 ها پرنده یصدا  به و بود زده سر پشت دست. داشت

  ها درخت سمت  رو روش من، دنید با.  داد یم گوش

 و گذاشتم نیزم رو ین یس. نرفتم رو از. برگردوند

 آوردم، هندونه برات: گفتم. نشستم یقال یرو کنارش

 . یبش خنک

 . هست  خنک هوا - 

 .نهیریش چه نیبب - 

 خواست؟  هندونه یک - 

 . بخور ذره هی حاال - 



 و گذاشتم جلوش رو ها بشقاب از یک ی. نزد یحرف

 ست؟ین میشم: دمیپرس

 .رونهیب: داد جواب من، به ینگاه بدون

 ؟یچ رمضون مش - 

 .بذاره دهن کهیت هی ادیب  کن  صداش - 

 .چشم - 

 و شدم اطیح وارد. افتادم راه وانیا یتو و شدم بلند

  هم اونجا که رفتم در کنار کیکوچ ی   خونه سمت

 از قبل. زدم صدا  رو مرد در، کینزد. داشت یروانیش

 .عمو: اومد صداش خودش،

 دییبفرما: گفتم و زدم اشاره وانیا به. اومد رونیب

 . هندونه

 افتاد راه  همراهم وان،یا  یقال یرو بابابزرگ دنید با

 .عمو نکنه درد دستت. به به: گفت و

 .کنم ی م خواهش - 

  لبه یرو که میشد رد یا رهیدا یآب حوض  کنار از

.  پلنگ ی کله هیشب آبش ریش و بود گلدون از پر هاش

 تون ونه یم هنوز: آورد نییپا رو صداش یمشد

 نشده؟ درست



 . هنوز نه: گفتم آروم و انداختم باال شونه

 .کن ماچ رو دستش برو - 

  سخت انقدر چرا دونم ینم. کردم یخواه معذرت - 

 .نبود ی نطوریا چوقتیه. رهیگ یم

 وارد. نگفت  یزیچ و  رفت هم یتو ی مشد صورت

:  گفت بابابزرگ. میرفت  ها یقال سمت و میشد وانیا

 د؟یکن یم پچ پچ یچ

  گفتم یم داشتم: گفتم لبخند با من و کرد  نگاهم یمشد

 یم یتلخ  اوقات بابابزرگ ست،ین بزرگ مامان چون

 .کنه

 میبزن  زنگ:  دادم ادامه. داد تکون سر و دیخند یمشد

 .شه یم درست اره،یب رو بزرگ مامان شهروز

  درشت یها چشم دنید با و شد شتریب ی مشد یخنده

 کنار. کرد تمومش یا سرفه با بابابزرگ، ی شده

 دستت بیحب نیع: گفت یمشد و مینشست بابابزرگ

 .آقابزرگ ندازه یم

 بلوز. نزدم یحرف. انداخت نییپا رو سرش بابابزرگ

  بشقاب یتو  رو ها هندونه و کردم مرتب رو شالم و

 تعارف. شدند گو و گفت مشغول مردها. گذاشتم ها



  یوقت. زدن حرف و خوردن به میکرد شروع و کردم

: مهم یها حرف سراغ رفتم باالخره کردند،  سکوت

  یم من به  خونه هی یگفت تهران تو ادتهی  بابابزرگ،

 ؟ید

 

  ادامه. بود من سمت چشمش. کردم نگاه صورتش به

 .بندازم راه کار باهاش که: دادم

 تهران؟  یبر یخوا یم - 

  خونه. هستم حرفم سر من: گفت خودش. ندادم جواب

 .کن یخواست یکار هر تهران، برو . توئه مال

:  کرد اضافه و داد نشون رو اطراف دست، دو هر با

 مادرت، شیپ برگرد... ستین یچی ه نجایا که ینیب یم

 . جانم

 یا گهی د جور رو حرف و دمیکش یقیعم نفس

 رو یکار  خونه، پول با نداره بیع یعنی: دمیپرس

 کنم؟ شروع

 داره؟  یبی ع چه... نه - 

  بعد . داد تکون سر برام یمشد و شد راحت یکم المیخ

  رونیب یبرا دنیکش کیکش و رفتن کلنجار روز هی از



.  بود اومده شیپ یجد  صحبت فرصت م،یشم رفتن  

 که بکشم وسط رو انرودیم یتو کار حرف   خواستم

 با. اومد داخل یکس و خورد   اطیح در به ضربه چند

 دشیتهد ادی تازه و زد خشکم یا  لحظه  لیکائیم دنید

  نیا! د؟یذار  یم باز رو درها چرا: گفتم لب  ریز. افتادم

 آخه؟ هیرسم چه

  و باال من قلب قدمش هر با و اومد ی م جلو داشت

... اهللی: گفت  بلند شد، که  تر کینزد. دیپر یم نییپا

 .سلم... اهللی

. بابا سلم: داد جواب بابابزرگ. دادم رونیب رو نفسم

 ...ایب... تو ایب

  با مامانش ا؟ یب رو یچ یچ : گفتم آروم و کردم یاخم

 !زد حرف بد من

 !ساکت. مهمونه - 

 ظرف. ستاد یا ها نرده پشت و اومد جلوتر  لی کائیم

  سلم: گفت. بود  هاش دست یتو آش مصرف بار کی

 ... عمو سلم... آقا حاج

  و بابابزرگ. برگردوندم رو سرم که کرد نگاه من به

 لی کائیم. کردند یاحوالپرس و سلم  باهاش یمشد

 . راتهیخ: گفت



 بابابزرگ!«. مامانت همون جون» گفتم دلم یتو

 .کنه قبول خدا: گفت و کرد تشکر

 .بابا رشیبگ: کرد اضافه من به رو

 دیتأک یا  سرفه با بابابزرگ. اوردمین خودم  یرو به

 شم؟ بلند من! خانم مرسده: کرد

  ها نرده یجلو. شدم بلند و دادم هام چشم به یچرخش

 سر اما اد؛یب باال که کرد تعارفش بابابزرگ. ستادمیا

  خدا: گفتم. شد ینم هم تر  کینزد و بود  ستادهیا جاش

 .کنه قبول

. بود حرکت  یب همچنان. کردم دراز رو هام دست و

 هاش چشم به و گرفتم ظرف از رو نگاهم  باالخره

  رفتم غره چشم. دیکش یم نشون و خط  داشت که دادم

 .ممنون یلیخ: گفتم و

 دستش از. ره یبگ باال رو ظرف  و ادیب جلو شد مجبور

  تا کرده بهانه  رو آش که بود مشخص کاملا . گرفتم

 بگم؟: زد لب. ادی ب نجایا

 رو من سلم:  گفتم بلند و زدم رفتنش به  اشاره ابرو با

 !!دیبرسون خانوم لیسه به



  یاختلط هی. ندارم عجله:  گفت که کنم حرکت  خواستم

 .میکن یم عموها با

  با بابابزرگ و دادم فشار هم یرو رو هام پلک من

 هندونه ایب... بابا باال ایب: زد تعارف ییخوشرو 

 ... خنکه

 لی کائیم و افتادم راه وان یا یتو آش ظرف با من

. میدیرس هم  به یورود یها   پله یجلو. ها نرده نییپا

 شد؟ یچ: گفت آهسته و کرد یط رو پله سه دو فوراا 

 ؟یکرد رو فکرهات

 مادرت از بزنه زنگ بگم، نیسک ننه به خوام یم - 

 ! کنه تشکر

 اما خورد؛ جا. دادم نشون  رو آش ظرف  چونه با

 .داشتم نذر البد. بزنه زنگ: گفت

 ما؟  ی خونه واسه فقط - 

 .برم یم هم هیبق واسه - 

 و دمیخند افتاد، یم دستش رو که ی خرج فکر از

 من؟ زیعز داره رو ارزشش آخه: گفتم

 ینم یالک  حرف من: گفت. اوردین کم و کرد اخم

 . گم یم ،ینگ... زنم



 بگم؟ یچ! یهست یآدم عجب - 

 !کرده ریت رو تو که یاون اسم - 

...  دییبفرما: گفتم  بلند بعد و شدم رهیخ بهش هیثان چند

 .آرم یم بشقاب  براتون

  و داد رونیب رو نفسش. دادم نشون رو  وانیا یانتها

 .بره یمشد و  بابابزرگ سمت شد مجبور

 

 وارد محض به و رفتم خونه یورود سمت تیاهمیب

  یها هی چهارپا از یکی  یرو رو آش ظرف شدن،

  یط رو هاپله. دمیدو هاپله  طرف به و  گذاشتم گلدون

 خواستمینم. بستم رو در. شدم اتاقم وارد و کردم

 همون یشماره  و برداشتم رو یگوش. بشنوه یکس

  بعد. دادیم یحل راه هی دی شا. گرفتم رو  ناشناس پسر

 .سلم : داد جواب بوق چند از

 . نجاستیا پسره نیا: مطلب اصل سر رفتم

 ل؟ یکائیم - 

 ر؟ینگ  یجد ینگفت مگه. آره - 



 دنیرس سر یدرباره قبلا . شد سکوت خط  طرف اون

 چرا: گفتم. میبود زده حرف روزشید دیتهد  و لی کائیم

 ؟ی گ ینم یچیه

 .بترسونه رو تو خوادیم - 

 .گهیم  بابابزرگم به نگم،  رو راستش اگه گفت - 

 . گهینم - 

 .بگه خوادیم - 

 ! گهینم - 

  چرا پدربزرگشه، حسابدار طرف ؟یمطمئن کجا از - 

 بگه؟  دینبا

 ! دنبالت  افتاده شهیم معلوم چون - 

 ؟یچ - 

 -  ... 

 هی دهیفهم گهیم همه به. بشه معلوم خب... خب - 

 .منه یکاسه می ن ریز یاکاسه

 . گهینم - 

:  گفتم یعصب و دادم تکون هوا یتو شدت با رو دستم

 چرا؟ 



 ! افتاده دختر  دنبال بگه که ستین یکس  لیکائیم - 

 راه اتاق یپنجره سمت و گذاشتم دست میشونیپ یرو

 که دیفهمیم گهید یکی زبون از بابابزرگ اگر. افتادم

  آب یپروژه کردن کنسل هدفم و رمیم  یرآبیز دارم

. کردی نم نگاه روم تو چوقتیه گهید ه،یمعدن

:  گفتم و دمیکش  یقیعم نفس. کنم سکی ر تونستمینم

...  دونمینم رو اسمت که  من... بگم بهش رو تو بذار

 .نشناسه که گمی م یجور هی

 . نه - 

 .میکنیم گرم رو سرش - 

 .نگو من از یچیه - 

 چرا؟ - 

 .میبزن حرف شهر، یورود دم ایب - 

 دهیشن رونیب از که ییسروصدا با یول کردم؛ باز لب

  بابابزرگ زدن داد یصدا. زد خشکم درجا شد،یم

 . گفت: کردم زمزمه. بود

 !؟یچ - 

 !گفت: زدم داد



.  دمیدو اتاق  در طرف به  و کردم قطع رو تماس و

 به. شد ترواضح صداها کردم، باز رو در که نیهم

  هال یتو پا. دادم ادامه هاپله  و راهرو یتو دنیدو

  ظاهر خونه در قاب ونی م بابابزرگ که گذاشتم نییپا

 ! مرسده: زد صدا  بلند و شد

 خودم. یعصبان یلیخ. بود یعصبان. ستادمیا جام سر

 اومد جلوتر  من دنید با. کردم آماده زیچهمه  یبرا رو

 خودش. شدند ظاهر  لیکائیم و رمضون مش پشتش و

 ؟یکرد کارچه باز!... مرسده: گفت و کرد تند پا سمتم

. یچیه: کنم آرومش خواستم و برداشتم قدم طرفش به

 کار؟چه 

 ؟یچیه یگ یم ،یدید رو ملک صاب یرفت  ؟یچیه - 

 زل من و یگری انجیم به کرد شروع رمضون مش

 ادامه تی اهمیب بابابزرگ. لیکائیم صورت به زدم

 ؟یگردشگر بود؟ نیا ،یگفتیم  که یکار: داد

  یبکشون رو ناکس و  کس هر یخوای م اقامتگاه؟

 ! نجا؟یا

  بازوم یرو اومده، یک دونستمینم که نی سک ننه دست

 یهاحس   تمام و لی کائیم به زدم زل دوباره. نشست



 حرف به رمضون مش.  ختمیر  نگاهم  یتو رو یمنف

 . ببخش تو. کرده ینادون. است بچه  ،یحاج: اومد

 رو یچ: کرد پرخاش و گرفت فاصله ازش بابابزرگ

 که خوده سر  اری اخت مگه! کرده جایب! کرده؟ ینادون

 !بزنه؟ رو کس هر  یخونه  در

 

 عقب به یقدم ترس از من و دیچرخ  من سمت

 .یکن یم فکر که ستین یاونجور : گفتم. برداشتم

 ؟یندازیم سنگ دخترعموت یپا جلو یدار - 

  مهمانسرا تو بابابزرگ؟ ستمین تو ینوه من مگه - 

 یم رو میشم طرف اشهمه  چرا. هست  سود هم

 ؟یریگ

.  شدیم دهیکش نییپا به  رو هام لب و دیلرزیم صدام

 صورت به  نفرت با دوباره و زدم پس  رو هام اشک

 و داد رونیب رو نفسش بابابزرگ. کردم  نگاه لی کائیم

 جاهمه  از عمر هی: دینبا که کشوند یسمت  رو بحث

 رو دلش مه،یتی گفتم ،یکرد  یغلط هر. میکرد جمعت

 !!؟یآ یم در روم تو حاال. نشکنم



 صورتش و گذاشت گلوش و قلب یرو  رو دستش

 شد؟ یچ! بابابزرگ : زدم داد. شد جمع

  رو بابابزرگ و دیدو خونه یتو میشم لحظه  همون و

  که کردند کمکش نیسک ننه و رمضون  مش. زد صدا

  رو حالش و زد زانو جلوش میشم. نهیبش  نیزم یرو

. رفتم جلوتر. بود من ریتقص اشهمه . دیپرس

 ... خوبم: داد جواب و داد تکون  سر بابابزرگ

 از چرا کردمینم درک. شدی نم ینطور یا  قبلا  بابابزرگ

 یکوفت  خاک نیا یرو رو پام من که یروز نیاول

 من هم و  دادیم عذاب رو  خودش هم بودم، گذاشته

 رو لشیدل دیبا. دیتوپ یم بهم جورههمه . رو

  هی جز به گفتینم من به یزیچ یکس اما دم؛یفهمیم

 چشم  یجلو از که برگشتم هاپله طرف به. نفر

  و رفتم باال. بخوره حرص کمتر و بشم  دور بابابزرگ

 میتصم تینها در. شدم اتاقم یتو زدن قدم مشغول

 از بود قرار اگر. رمیبگ رو هیقض نیا یپ که گرفتم

 چرا؟ دمیفهمیم دیبا حداقل رون،یب کنند  پرتم شهر نیا

  به کردم شروع و دمیکش یجالباس یرو از رو مانتو

 نییپا یوقت.  افتادم راه و برداشتم  رو چی سوئ. دنیپوش

  یکی یتو  بابابزرگ. بود شده تر آروم اوضاع رفتم،



 مش با آرومش یوگوگفت یصدا و بود ها منینش از

 منینش درگاه یتو می شم. شدیم دهیشن رمضون

 کار هی نیهم فقط: گفت و  من به کرد رو. بود ستادهیا

 !کردن پا به شر... یبلد رو

  حال خواستمینم. شدم  رد جلوش از و  موندم ساکت

 وانیا یتو و اومد دنبالم. بشه بد دوباره بابابزرگ

 شد؟ یم یچ بودم، دهینفهم موقع به اگه: گفت

 به  اگه: داد ادامه.  شدم کفش دنیپوش مشغول

 ؟یرفتیم شیپ کجا  تا بودم، نگفته بابابزرگ

 و نهیس  به دست. شدم  رهیخ بهش و کردم بلند سر

 ؟یگفت بابابزرگ به تو: دمیپرس . بود آروم

 باشه؟ گفته یک پس - 

  حرکت و دادم تکون یسر. کرد زیر رو  هاش چشم

 رو صداش. نداشتم جواب و سوال یحوصله. کردم

 کجا؟: دمیشن

 پشت. بود پارک جاش سر  نیماش. دادم ادامه راهم به

 سرعت ،یاصل ریمس یتو انداختن با و نشستم  فرمون

 تماس پسره یشماره  با. آوردم در رو یگوش. گرفتم

 بابابزرگم: گفتم دادن، جواب محض به و گرفتم

 .کرد پا به قشقرق



 .تیرضا یب تیرضا پس - 

 . شهر یورود  آم یم دارم - 

 .منتظرم - 

  که بودم شهر یورود دونیم کینزد بعد، ربع کی

  داخل از ترخلوت . بود یمرکز  یطوالن  بلوار یانتها

  اهپوشیس کلیه دور از و دیرسیم نظر به شهر

  لب درخت سمت ن،یماش دنید با. شدیم دهید پسره

  راه. شد سوار داشتم، نگه که نیهم و اومد جاده

  یعصب. بود دهیکش سر  یرو رو یهود کله. افتادم

 ه؟یچ ها ی باز باشک  میقا نیا: گفتم

 یمیمل بی ش با که داد نشون رو یفرع  ریمس دست با

 ادامه و شدم ریمس وارد. بود جاده سطح از ترن ییپا

 دارند؟ مشکل من با همه چرا: دادم

 .باش آروم - 

 ه؟یچ اسمت - 

 .آروم گمیم - 

 !ه؟یچ اسمت - 

. زدم ترمز یرو و دیچی پ نیماش یتو بلندم یصدا

  به. سکوت  از پر نمونیب یفضا و شد متوقف نیماش



. عمرانه اسمم. عمران: گفت باالخره. می موند رهیخ هم

 بدم؟  نشون شناسنامه یخوایم

 ؟یش یم میقا چرا - 

 .تو  خاطر به - 

 من؟  - 

 !نهیبب من کنار رو تو یکس خوادینم دلت کن باور - 

  مات انداخت، هیسا اشچهره یرو ناگهان که یغم از

 کردم مکث یکم. برگشت جاده سمت زود یلیخ. موندم

  تا انداختم راه رو نیماش دوباره. گرفتم ینفس بعد و

 . میبرس کجا به قراره نمیبب

 

  شد یم پهن یگاه و ک ی بار یگاه که یر یمس یتو

 .برو: گفت. شد ظاهر  یاگهید یفرع. میروند

 مگه: اومدم حرف به بعد، یکم و رفتم طرف همون از

 ؟یکرد کارچه 

 -  ... 

 ؟یکش یم  خجالت که یکرد کارچه - 

 .ستین مهم - 



 ؟یدار ینی زم هاتپه یباال اصلا  - 

 کار؟ نیا دنبال افتادم یچ واسه پس. دارم - 

  یچ بابام یدونست یم کجا  از. بگو تو. دونمینم - 

 خواسته؟ یم

 . دونندیم های خیل چون - 

 -  ... 

 ! همفکرم باهاش هم من چون - 

  پوستش ریز  رو هاش دندون فشار رد و  کردم نگاهش

 بپرسم خواستم کشوند؟ یم کجا رو من داشت. دمید

 .دار  نگه نجاهایهم: گفت خودش که  میریم کجا

.  کردم پارک جاده لب و دمیکش کنار. می بود راه وسط

. انداختم  اطراف به ینگاه. میشد ادهی پ یحرف بدون

  یهانی زم و درخت و باغ فقط. شدینم دهید یکس

 دهیشن یا  رودخونه بلند یصدا. بود شده یمکشیس

  نیا. بود دایپ  ازش ییهابخش فقط نجا،یا از که شدیم

  انیجر منطقه جنوب یتو که بود یبزرگ ی رودخونه

 اون: دمیپرس.  ختیریم داخلش ها آب یهمه  و داشت

 ن؟یهم تو  زهیریم دم،یدی د تپه یباال که یا رودخونه



ا یتقر. آره -  . هیاصل ی  رودخونه نیا. نهیا به عمود با

 .سد تو زهیریم

 ؟یبد نشون رو نیا یخواست یم - 

 . نه - 

 یلی و چند. چرخوندم چشم بر و دور به دوباره

  یخال یهان یزم طرف اون هم، به هی شب و یشهرک

 رو یفرع یجاده  نیا انگار و بود  شده فیرد

 اون منظورت : گفتم. بودند زده هااون مخصوص

 لهاست؟ یو

 .نیزم نیا. نه - 

 اشاره بزرگ و یخال یل یمستط نیزم هی به دست با

 سمت و لهایو به سمتش هی. بود مقابلمون که کرد

  نجایا: گفت.  خوردیم یکی کوچ یخونه  به اش گهید

 .تهیپدر نیزم

 من پدربزرگ: گفتم و کردم حرکت جاده  عرض یتو

 . دهینم من به یزیچ . دهیکش خط رو  دورم گهید

 .خودت پدر نیزم! نه رضا حاج نیزم - 

 بابام؟: دمیپرس و دمیچرخ   سمتش عیسر

 .آره - 



 ن؟یزم نیا کل - 

 و انداخت اطراف به ینگاه . کرد دییتأ  سر تکون با

 دنبالش. کرد  حرکت فنس یهامیس یپارگ  سمت بعد

 یرو. بشم  رد هامیس وسط از که کرد کمکم. رفتم

  بودند، شده  بلند یحساب که زرد و سبز هرز  یهاعلف

 ؟یدونیم کجا از: گفتم. میافتاد راه

. باباته مال  خونه اون  و نیزم نیا. کردم قیتحق - 

ا  هاش اههیس و مدارک ... هست یشهردار  یتو حتما

  یبد بعداا  یتون  یم. بپرس مادرت از. شهر یشورا ای

 . کنم چکشون من، به

 ،یبزرگ نیا به ملک. نزده رو حرفش حاال تا مادرم - 

 !متشهیق یکل

ا یدق -   ...هم... گرونه هم... قا

.  زیحاصلخ هم: کرد تموم رو جمله و من به کرد رو

 واسه. است آماده آبش. است رودخونه  کنار

 .طلست منطقه یکشاورز

 ه؟ی چ  منظورت - 

 .رفتم فکر یتو من و  داد باال شونه

 



 یبیغر یهوا. کردم نگاه سر یباال یابر  آسمون به

  یهاعلف. گرفتم نفس و زدم چرخ خودم دور. بود

 ملک نجایا. کردیم نوازش رو هام انگشت نوک بلند،

 آسمون از چشم. بود بمیحب بابا مال. بود میپدر

 و ستادمیا. افتاد نیزم ته یخونه  به نگاهم و برداشتم

 اونجا؟  میبر شهیم: دمیپرس

 .ایب دنبالم - 

  شده دهیکش وارید دورش که کوچولو  یخونه  سمت

 رضا، حاج مخالفت از بعد : گفت. میکرد حرکت بود،

 . تو به بده رو  ملک سبحان محاله گهید

 . نداره جرئت هم بخواد. دونمیم خودم - 

 .ش یبنداز طمع به  یز یچ هی با  نکهیا مگر - 

 ؟یچ با - 

 دونستمیم. میرفتیم راه نیزم نیا وسط. نزد یحرف

 ن؟یزم با: گفتم. ه یچ  منظورش

 .نیزم از ی بخش هی با - 

 به بعد یکم. موندم ساکت و دمیکش یقیعم نفس

  یال از و  میدیرس خونه  یمانیس و یآجر   یوارهاید

  حرکت در سمت. میرفت رونیب ن،یزم نیا یهامیس



  کیکوچ اط یح وارد. بود مونده باز و زده زنگ. کرد

 کی و بود کی کوچ یلیخ  خونه. میشد  وارهاید پشت

  رشیز و داشت ارتفاع نیزم سطح از اما طبقه؛

 و در از. بود خورده ی سنگ یهاوارهید و هاستون

 یهاپنجره  تا  گرفته خشک، یهاباغچه  و کهنه وار  ید

 بود معلوم رفته، رو و رنگ یهانرده و  خورده ترک

 غربت حس. نکرده یزندگ نجایا یکس هاستسال که

  نجایا. ستادمیا درجا و آورد هجوم قلبم به دوباره

 از نه. نداشتم خبر ازش  من و بود من  یبابا یخونه 

 ورود در. شهر نیا کل از یحت نه ن،یزم از نه خونه،

 فشردم مشتم یتو رو مانتو یهالبه. داشت قفل خونه

 طرف که ی کیبار راه سمت... برداشتم قدم دوباره و

 و  هاپله. دیرسیم پشتش به و بود  خونه چپ

 حالم و بودند گرفته خاک ، هاشهیش و  ها  کیموزائ

 ؟ یخوب: گفت و اومد همراهم عمران. کردندیم بد رو

 . نه - 

 .نترس - 

 ... فقط... ترسمینم ... ترس؟ - 

  تاخت تپه یباال  ملک با رو نیزم از کهیت هی - 

 .کنه رد تونهینم. یزنیم



  دادم ادامه خونه پشت سمت راهم به و دادم تکون سر

 رو دومون هر زده زنگ  در   طرف  از ییصدا که

 یصدا دنیشن با و میشد رهیخ هم به. کرد متوقف

 زمزمه. دی پر جا از عمران خونه، یجلو از ییهاقدم

 ...هیآدم عجب: کرد

 ؟ یک - 

  به ینگاه بدون و کرد محکم رو کلهش. نداد جواب

  سوال یبرا یفرصت. دنیدو به کرد شروع ، سرپشت 

  باال اطیح طرف اون وارید از عمران. نبود جواب و

 کنار  رو لی کائیم و  چرخوندم سر. رفت و دیپر

 . بود شده رهیخ وارید همون به که دمید  جلو یهانرده

 

:  گفت. رفتم سمتش و کردم اخم. اومد من طرف به

 ! کنار برو

 به. ستادمیا جلوش  که بزنه دورم خواست. نرفتم کنار

.  داد رونیب حرص با رو نفسش و کرد نگاه وارید

 ...یندار  حق! آقا هیشخص ملک نجایا: گفتم یجد

  پوزخند. شدم ساکت من و دیکوب نیزم  یرو رو پاش

 !یگفتیم: گفت و زد



 ! گفتم - 

 بود؟  یک - 

 ؟ یک - 

 .دیپر که یاون - 

 ؟یگیم یچ - 

 . دمید خودم ی هاچشم با - 

 .یدید اشتباه - 

ا  عمران  خونسرد یلیخ. بود شده میقا االن تا  حتما

  محکم رو بازوم که شدم رد کنارش از و  کردم حرکت

 از که ها امل ما البد: زد  طعنه. داشت نگه و گرفت

 !نهیب ینم درست هامون چشم م،یگردی برم گله سر

  هام حرف و کردم نگاه براقش یخاکستر یهاچشم  به

 بود؟ یک: داد ادامه. رفت ادمی

  نیا: زد داد و شد شتری ب دستش فشار. ندادم جواب

 بود؟  یک کهیمرد

 .گرفت درد دستم: گفتم  و دمیکش عقب رو خودم

 رو اخمم از  پر نگاه نکهیا بدون. کرد  ول رو بازوم

 دوباره و کرد حرکت دنبالم. شدم دور رم،یبگ ازش



  جمعت ادیب رضا  حاج بگم  ای بود، یک یگ یم: زد طعنه

 !کنه؟

  بود، زده تی عصبان یتو بابابزرگ  که رو یحرف داشت

:  گفتم و دادم فشار رو هام دندون. گردوند یبرم بهم

 ! نچسبون من به خودته، قیال  یهرچ

  نجایا تا  رو تو که نجاهاستیهم اهل بود؟ یک - 

 .آورده

 -  ... 

 .شهیم شر فردا پس فردا - 

 .بگم خوامینم - 

 عقب یا خفه غیج با من و کرد تند پا طرفم به دوباره

  رو هاش  پلک. صورتش به زدم زل. ستادیا. رفتم

 دست موهاش نیب کهیدرحال و داد فشار  هم یرو

.  افتاد راه کن کفش یجلو بلند  یهاپله طرف د،یکشیم

 و هاپله  بغل ی وارهید به. دمیکش یقیعم نفس

  بیج یتو رو  هاشدست و  زد هیتک روش یهانرده

 تا دونستمیم. نیزم به شد رهیخ. برد فرو هاش

 گفتم؟ یم یچ دیبا اما ست؛ین کن ول  ره،ینگ جواب

 



ا . اطیح یتو  زدن قدم به کردم شروع  مادرش حتما

 یشوخ کوه  یتو وگرنه بود؛ داده اخطار من به نسبت

 مقابلش و  رفتم طرفش به. نبود تلخ انقدر و کرد یم

... ستمین ی کس دشمن من که دیفهم یم دیبا. ستادمیا

  دیتول خط تو تونست یم میشم. میشم دشمن یحت

 تموم از بعد تونست یم. کنه کار شهروز کنار دماوند

... بزنه کارخونه گهید ی  نقطه هی یتو  من، کار شدن

 دو هر. داشت آرزو توش من یبابا که ییجا نه

 .ندارم یبد تین من ن،یبب: گفتم و گرفتم رو ساعدش

 رو تلشم دارم:  دادم ادامه. بود نییپا همچنان  نگاهش

 یبرا... دیمف کار هی. بندازم راه یکار هی کنم یم

 یاز ین چه است، منطقه مالک  که فیشر حاج... همه

 داره؟  دیتول  خط نیا به

 .ستین نیا مسئله: گفت و کرد بلند سر

 ه؟یچ مسئله: گفتم و رفتم  جلوتر

 .است خانواده تا دو یآشت مسئله... شراکته مسئله - 

 ؟ یقهر چه ؟یا یآشت چه - 

 .دونم  یم چه من - 



.  گفت یم راست داشت. چرخوندم چشم صورتش  یتو

ا   و دیکش یبلند نفس. بود خبر یب من خود  مثل واقعا

 یول کنند؛ یآشت دیبا خانواده تا دو دونم  یم فقط: گفت

 .  کنه یم بدتر رو شون رابطه تو یکارها

 بشه؟ بدتر یخوا یم: داد ادامه و کرد کج رو سرش

 ... من. نه - 

 -  ... 

ا  دونم یم -   ... گفته مادرت حتما

 دست کهی درحال و برداشت وارهید از رو اش هیتک

 حرف: دیپر  حرفم وسط برد، یم عقب محکم رو هاش

 !نزن رو مادرم

. برم عقب که اومد جلوتر. کردم ول رو  ساعدهاش

 !یکن  ینم نیتوه مادرم به: گفت. نزدم یحرف

  من رو  مادرت یدید هم خودت ن؟یتوه کدوم - 

ا . حساسه  .خونده هم تو گوش تو  حتما

  نیآخر: داد رییتغ رو بحث بعد، یکم  و کرد سکوت

 هر. یبزن هم به رو شراکت ذارم ینم. گم یم که باره

 . کنم یم باشه الزم یکار



 همزمان و داد تکون جلوم رو اش اشاره انگشت

  رو زیچ همه خودم ،یکن تلش گهید بار هی اگه: گفت

 . گم یم  پدربزرگت به

 در سمت و  آورد نییپا رو انگشتش. انداختم باال ابرو

 رد در یال از . رفت رونیب. کردم حرکت  دنبالش. رفت

 !کن صبر:  گفتم و شدم

  جمع رو شجاعتم و دادم قورت  رو دهانم آب. برگشت

 .یبگ یکس به یتون ینم: گفتم و رفتم جلوتر. کردم

 قفل کمر پشت  رو هاش دست و خنده به کرد شروع

 عه؟: گفت. کرد

 .آره - 

 به هم من ،یبگ اگر چون: دادم ادامه سر، تکون با

 .دنبالم یافتاد گم یم همه

 دروغ که:  کردم اضافه من و شد درشت هاش چشم

 !! ستین هم

  تو؟ دنبال افتادم من  من؟ - 

 .یهست  رمیم هرجا - 

 داره؟ یربط چه - 

 .  دند یم  صی تشخ هیبق  رو ربطش - 



 ! ؟یکن یم دیتهد رو من - 

:  دادم اخطار. کرد باز  رو هاش دست و زد پوزخند

 .هیمجان که من واسه امتحانش

. آره: اومد حرف به باالخره ،یطوالن مکث از بعد

 !ه یمجان آبروها  یب واسه زهای چ نیا امتحان

.  کرد دنیلرز  به شروع هام  لب و خورد گره ابروهام

 روش. بشه خنک دلم که بدم جواب یچ  دونستم ینم

 تند پا یخاک راه نیا ته ی جاده سمت و  برگردوند رو

  نیزم یجلو از شد، یم شروع  جاده از که یراه. کرد

ا  اش ته و گذشت یم خونه در بعد و یخال   به حتما

 کرده بی تعق موتور با بار نیا. دیرس  یم رودخونه

  رو مچش تونست  ینم یکس  و بود نجای ا ی بچه. بود

 ؟ یآ یم یچ با گهید ی دفعه: زدم  داد. رهی بگ موقع به

 -  ... 

 !گم یم فیشر حاج به نمت،یبب گهید بار هی - 

 یآه. برنگشت یول دم؛ید رو دستش شدن مشت

 تا عمران دونستم یم. موندم رفتنش منتظر و دمیکش

ا  که هم آش. برگردم تنها دیبا و زده بشیغ االن  حتما

 .بود  شده سرد گشتم، یبرم تا
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  توش سبحان نیزم بود قرار که یمسکن  آژانس آدرس

 نشسته اما داشتم؛ رو آدرس. داشتم بشه، معامله

.  اومد یبرنم دستم از یکار  و عمارت هال  یتو بودم

ا  شراکتشون امشب   ها یلیخ البد. خورد یم دیکل رسما

 بود گفته! لیعزرائ... یهاد... میشم.  بودند اونجا

  دندون. دهیم  انجام رو فی شر  حاج یحسابدار  یکارها

 یسع. دمیکش موهام به یدست و دادم فشار رو هام

 و شدم بلند جام از. کنم دور معامله از رو  فکرم کردم

 آشپزخونه یتو نیسک ننه. رفتم آشپزخونه سمت

 عمو و بابا یبچگ خاطرات مدت نیا تو. بود مشغول

 شک به رو من که یزیچ اما بود؛ کرده فیتعر رو

 یسبز دنی کوب مشغول ن،یزم یرو. گفت ینم بندازه،

  و دادم هی تک در چهارچوب به. بود گرد سنگ هی با

 د؟یخوا ینم کمک : دمیپرس

 از نیا. برم قدت قربون نه: داد جواب و کرد بلند سر

 .آد یبرنم تو



 هی. ندازمیم سفره اد،یب آقابزرگ : دیپرس. زدم لبخند

 .رهی بگ رو دلت ته بخور، یزیچ

 . خوردم شیپ ساعت مین - 

 یها تلش از ییبو خواستم ینم. شد مشغول  دوباره

  از یزیچ تونه ینم که بودم مطمئن. ببره ام دهیفا یب

 نامحسوس و رفتم  جلوتر. کنه پنهون بابابزرگ

  یزیچ من پشت یکس ه،یهمسا و در تو: دمیپرس

 نگفته؟

 .آم یدرم جلوش خودم داره؟ جرئت یک - 

  یم بدش من از انگار... فیشر حاج دختر... آخه - 

 .دمشید که یبار هی اون. اومد

 .ستی ن تو خاطر به اون. یگیم رو اون. ها - 

 ؟یچ یعنی - 

  اهیس گرد ظرف و شد بلند. شد تموم سنگ با کارش

 دست کهی درحال. گذاشت یمیقد یچوب  زیم یرو رو

 لیسه... وهللا: گفت شست، یم آب ریش ری ز رو هاش

 شده دونه هی نیا. نشد ش  بچه گهید پسرش، از بعد

 به تو. بچه نیا به دهیچسب یدست دو.  چشمش نور

 .مادره... رینگ  خودت



 از ل،یموبا زنگ و بست رو ریش. دادم تکون سر

 .باالم من. یمرس : گفتم. کرد جدام  فکرهام

 .ننه باشه - 

:  دادم جواب فوراا  عمران اسم دنید با و زدم رونیب

 نشد؟  یخبر

 تو از خواستم یم من: گفت. رفتم  باال ها پله از

 .بپرسم

ا . رفتند  که شه یم یساعت مین. نشده یخبر. نه -    حتما

 ...االن تا

 رند یم اول. مرسده ستین ها یراحت نیا به - 

. کنند صحبت بشند، جمع دیبا بعد. نماز مسجد،

 .بشه  میتنظ قرارداد

. رفتم اتاقم سمت و افتادم راه راهرو یتو ها پله یباال

 ؟یزن ینم حرف چرا: گفت

 بگم؟ یچ - 

 چشم رونی ب کیتار یهوا به اتاق، ی پنجره از

  اصلا . اتفاقم هی منتظر صبح از: گفتم و انداختم

 .عمارت از رون یب برم نذاشتند. بگذره روز هی نذاشتند



 به سبحان یگیم یوقت. نداشت یفرق هم رفتنت - 

 ... دهینم جواب تلفنت

 سند. بزن زنگ مادرت به:  گفت. میموند  ساکت دو هر

 .مهمه یل یخ نیزم اون

.  گشته رو جا همه. زدم زنگ انقدر کردم اش کلفه - 

 . ستین باشه، انرودیم اسم روش که یسند  چیه گهیم

 .یبپرس نشد که هم یشهردار از - 

 .آره - 

 . نخور یالک حرص. باشه - 

 نباشه؟  کار در یسند اگه - 

 .یکرد رو تلشت تو - 

 .نبود یکاف یول - 

 چند از بعد و شدم بلند.  کردم یخداحافظ و دمیکش آه

  شال و مانتو سراغ زدن، قدم و پنجره به زدن سر بار

  من و شد  یم یخبر ه ی ها موقع نیهم  دیشا. رفتم

 مسکن آژانس به رو خودم فوراا  شدم یم مجبور

 جا ه ی. گذشت انتظار به یا قهیدق چند. برسونم

 ننه از تا رفتم  نییپا دوباره. نداشت یا دهیفا نشستن

 .کنم  جو و پرس شتریب نیسک



 

 آماده مغرب نماز یبرا هااتاق  از یکی ی تو داشت ننه

 به چشمش و کرد مرتب رو شیگل گل چادر. شدیم

  یبر  یخوایم: دیپرس. بودم در قاب یتو که افتاد من

 ! آقابزرگ؟ یپ

 . نه - 

 ؟یکرد بغ چرا دختر؟ شده یچ - 

. نگفتم یزیچ و دادم  هام شونه و هالب  به یتکون

 ها؟: دیپرس دوباره

 بار نیا. نبود  یرنگ یاهیس از باالتر. شدم اتاق وارد

 ،یصندوق  نذاشته؟ جا نجای ا یزیچ بابام: گفتم واضح

 .یپاکت ،یفیک

 ...بابات - 

 دوباره. کنه مزمزه یکم  رو حرفش تا شد متوقف

. برد ییزهایچ هی. رفت  یدلخور با جانم بیحب: گفت

 .مشیدیند گهید ما. ختیر دور آقابزرگ رو هیبق

: دمیپرس. رفت فرو یرها یت یهاله  ی تو صورتش

 چرا؟ 



 بدون دونستمیم. انداخت  نییپا رو سرش. نداد یجواب

 که هم بزرگمامان. زنهینم  یحرف بابابزرگ یاجازه 

 و کنم لهیپ  بهش تونستمیم وگرنه بود؛ تهران هنوز

  و دادم تکون نیسک ننه  یبرا یسر. رمی بگ اطلعات

  نیچندم یبرا رو مامان یشماره. رفتم رون یب اتاق از

 تماس خودش بود، شده ی خبر  اگر هرچند. گرفتم بار

  انتظارم، برخلف و داد جواب بوق نیاول با. گرفتیم

 . بزنم زنگ خودم خواستمیم مرسده،: گفت عیسر

 شد؟ دایپ سند: گفتم و ستادمیا

 ...یسر هی... ستین سند - 

 ؟یچ - 

  قولنامه هیشب کاغذش هی... کاغذه و نامه یسر هی - 

 .است

 .مامان همونه - 

 که هاموقع  اون : گفتم و دمیدو خونه یخروج طرف به

 . نبوده یرسم سند

 یامضا. داده بابات به رو  یملک بابابزرگت انگار - 

 .هست هم شاهدها و خودشون

 اومده؟ رودخونه از یاسم - 



 . اومده آدرس تو. آره - 

 !همونه - 

 ؟ی آورد کجا از: گفتم و دمیپوش رو هام کفش

 صبح از من. بود بابات یهای ادگاری تو بسته هی - 

 .گشتمیم هاش فیک تو داشتم

 .کنمیم قطع فعلا  من. باشه - 

  تو رو خودت. باش مواظب خدا رو  تو مرسده، - 

 .ی ننداز دردسر

 شو پا مرسده،: شد بلند خط وراون از مهرسا یصدا

 .شد روز ده. گهید ایب

 . فعلا . م یزنیم حرف. باشه باشه - 

 مش به در یجلو. دادم ادامه  دنیدو به و کردم قطع

 .رونیب رمیم سر  هی من عمو،: گفتم رمضون

 دمیشن رو صداش. زدم رونیب و نموندم جواب  منتظر

 فرمون پشت. گرفتم دهینشن. کجا؟«... وقت؟ نیا»

  آژانس به که دینکش قهیدق  ده به. کردم روشن  و دمیپر

 اطراف، به ینگاه با و کردم پارک. دمیرس مسکن

 رو نیزم  سند که بودم مطمئن  االن حداقل. شدم ادهیپ

 آب گوش و سر تا افتادم راه آژانس طرف به. میدار



  نیآخر نیا. گرفتم رو عمران یشماره زمانهم. بدم

 شیپ درست  و هماهنگ دیبا و بود هامون تلش

 بله؟ : داد جواب. رفتیم

 . کرده  دایپ قولنامه مثل نامه هی مامانم عمران، - 

 داره؟  آدرس. خوبه - 

 تو؟ برم. آژانس  یجلو  اومدم. آره - 

 .کرد کنسلش شهیم نزدند، امضا هنوز اگه - 

 .ترسمیم - 

 .دیبزن حرف رونیب.  رونیب بکش رو سبحان - 

 .که  فهمندیم - 

 . ریبگ خودت  رو آخر میتصم مرسده، - 

 ...آخه - 

 شیکار هی» گفتن با من و میکرد سکوت لحظه چند

 .کردم  قطع کنم«،یم

 

 و یهاد و م یشم و بابابزرگ آژانس، یها شه یش پشت

 و لی کائیم  گه،ید طرف. بودند نشسته فیشر حاج

 و بودند  زهایم پشت هم مرد دو. پدرش و سبحان



 از و زدندیم  حرف داشتند. نبود نشستن یجا گهید

.  بودند نزده امضا هنوز یعنی. خواستندی م نظر هم

 قرارداد دادیم نشون  که بود  جلوشون ییکاغذها

 رونیب که گرفتم رو سبحان یشماره. شده میتنظ

 و آورد در رو یگوش هام، چشم  یجلو. میبزن حرف

  ها یتلفن مزاحم مثل و دادم یفحش خودم به. کرد قطع

  باالخره... گهید بار هی... گهید بار هی. گرفتم دوباره

 خودش. شد بلند و گفت جمع به یزیچ  رفت، رو از

  هاشهیش از بودم دواریام. اومدیم رونیب داشت

. بود ستادهی ا در دم یول نه؛یبب رو من تا رهیبگ فاصله

 .دییبفرما: داد جواب

 .می بزن حرف دیبا سبحان آقا - 

  یحاج تیرضا گفتم  من. دخترم نمونده یحرف - 

 !شد  منکر خیب از  یحاج. شرطه

 جلوتر؟  دیایب شهیم - 

 بله؟ - 

  با. انداخت نگاه اطراف به و کرد بلند رو سرش و

  درسید از. اومد طرفم به و داد تکون یسر  من، دنید

 نییپا رو هایگوش. می بود خارج آژانس یهاشه یش



  تو یجا  نجایا. دخترم خونه برو: گفت اخم  با. میآورد

 . ستین

 .گرفتم تماس صبح از ست؟ی ن جام چرا - 

. دارم یبهتر شنهادیپ: گفتم. برگردوند رو و دیکش آه

 .دیبد گوش اول

 ...هم شیجور نیهم هیقض نیا دخترم، - 

 ادامه رو  جمله سرش، پشت به من ی رهی خ نگاه با

  و بود شده خارج آژانس  از لیکائیم. دیچرخ و نداد

 تو وهللا: کرد زمزمه سبحان. اومدیم طرف نیا داشت

 !موندم کار نیا

  صداش که بود دهینرس ما به هنوز. کرد  پاتند لی کائیم

 ! خونه برو برگرد: گفت و آورد  نییپا رو

 برگردم که موند منتظر باشه، کرده صادر حکم  انگار

  آقا با:  گفتم و رفتم جلوتر  من یول  خونه؛ برم و

 .دارم حرف سبحان

...  کنهیم درست دردسر  نجایا اومدنت ؟ یفهم ینم - 

 ! همه یبرا

 .شه درست دردسر بذار - 

 !برو گمیم - 



  چند: گفتم و کردم اخم. داد نشون رو نمیماش دست با

 ا؟ین راهم سر بگم بار

 البد و رهیبگ رو دستم خواست. شد درشت هاشچشم 

  از ییصدا. زدم پس رو دستش. بکشونه نمیماش سمت

. کرد جلب  رو ما ی سه  هر توجه آژانس، در ک  ینزد

 رو خودت آدیم خوشت: گفتیم که میشم یصدا

 !؟یکن ریتحق

. زندی بر رونیب مردها یهمه تا بود یکاف نیهم

 فاصله من از و داد فشار  رو هاش  پلک لی کائیم

  که همه: دادم رو میشم جواب و اوردمین  طاقت. گرفت

 ری تحق ممکنه ندارند، رو آدم و عالم تی حما تو، مثل

 !بشند هم

 .نشده بدتر تا برو: گفت لب ریز لی کائیم

  رون،یب یبود ومدهین اگه: دادم جواب یعصب

 !توئه ریتقص هم نیا. دندیفهمینم

 .زد زل هامچشم  به فقط و  نگفت یزیچ

 

  اومده سمتمون مردها. گرفتم لی کائیم  از رو نگاهم

 بود، ستادهی ا برق چراغ نور  ریز که بابابزرگ. بودند



  من صبر: اومد حرف به.  داد یم تکون سر تأسف با

 !مرسده نکن زیلبر رو

 جرمه؟ مگه بابابزرگ؟ چرا - 

 دیبا. دارم کار سبحان آقا با: دادم ادامه. نداد یجواب

 .بشنوه رو من شنهادیپ

 ؟یشنهاد یپ چه - 

 که کردم یم حس. است کلفه که کردم یم حس

 ینم اما بشم؛ ساکت تا کنه بهانه رو قلبش باز ممکنه

 شما نیزم: گفتم و سبحان به کردم رو. نگم تونستم

 .زنم یم  تاخت رودخونه، کنار ن،یزم  کهیت هی با رو

 چند. اومدند جلوتر و  شد بلند جمع  از یا همهمه

 جمع اطرافمون هم عابرها و دارها مغازه  از ینفر

 ن؟یزم کدوم: گفت بابابزرگ. بودند شده

  پشت لیکائیم. انداختم بر  و دور یها  آدم به ینگاه

  مخاطب رو بابابزرگ. افتاد راه یا گهید سمت و کرد

 .بابام  نیزم: گفتم بلند و دادم قرار

 بابات؟ - 

 . زاده رجب بیحب. بابام. آره - 



 من واسه  االن. رفت نجایا از رهنیپ ال  هی با بابات - 

 ن؟ یزم کدوم... شده؟ مالک

  تند یها نفس با و دادم فشار هم یتو رو هام دست

  ته   یکوچولو خونه اون با. رودخونه کنار نیزم: گفتم

 .میدار رو اش قولنامه. اش

 همه تاب. نکن  سختش دخترم: اومد حرف به سبحان

 . یدیبر رو

 عوض. بابامه مال نیزم. گم یم راست: کردم دیتأک

 .میکن یم

 ینیزم چی ه: داد جواب ،یعصبان اما آروم   بابابزرگ

 .ستین  تو یبابا مال

 اون جز: داد ادامه. شدند ساکت یا لحظه یبرا همه

.  ستین تو  یبابا  مال یچی ه ،یمتر پنجاه ی  مخروبه

 همه سند. داد پس رو همه. شد محروم ارث  از. یچیه

 .منه نام به

 جواب م،یزندگ یتو بار نی اول یبرا. موند باز هام لب

 یا خاطره  چیه  چرا نکهیا. بودم گرفته  رو هام سوال

  بعد چرا نکهیا. نداشتم یبچگ  یتو بابام  ی خانواده از

 یم شتریب  رو بزرگ مامان و بابابزرگ بابا، مرگ از

 حق صاحب  شهروز و میشم چرا نکهیا. قبلش تا میدید



 و کردم نگاه دورم یها آدم تک تک به. نه ما و بودند

! رضا: زد  تشر فیشر  حاج. خوردم تلوتلو  عقب به

 !یترسوند رو بچه نیا

 !گفتم یم ها نیا از زودتر دیبا - 

 چشم اش، رفته هم یتو  یابروها و زیت  یها چشم به

 که... ارهیدرب دلم از و بره م صدقه قربون که دوختم

 رو نیماش که یوقت مثل... ببخشمش بگه و ادیب طرفم

 یول بود؛ کرده دعوام اول و بودم دهی کوب ستون به

 قصد انگار... نه. بود دهیخر برام رو بهترش یکی بعد

 ینم اگر. افتادم هیگر به. نداشت  رو کارها نیا

 رفتار یمعمول  یها پدربزرگ مثل شهیهم  خواست

 ما ذاشت یم دیبا. اومد یم سراغمون دینبا اصلا  کنه،

 به یا گهید قدم. میباش خوش مادرمون  ی خانواده با

  من. فتمین که گرفت رو بازوم  سبحان. برداشتم عقب

  دیکل: گفتم گرفته یصدا  با. دمیکش رونیب رو خودم

 ه؟یک دست خونه اون

 

.  گردم یبرم ریام با من: گفت میشم به رو  بابابزرگ

 .خونه ببر رو دخترعموت

 !این جلو: زدم داد من و اومد طرفم  به میشم



 .آروم - 

 !رم ینم اونجا من - 

  دو: گفت تر آهسته و کرد درشت رو هاش چشم میشم

 .یبرد رو آبرومون! نزن حرف قهیدق

 اشاره عابر مردم به بود، واج و هاج که یهاد به رو

  دوباره من. مردم  کردن پخش به کرد شروع یهاد. زد

 .آم  ینم من: گفتم

 ییجا من: گفتم بلندتر بکشه، رو دستم  خواست میشم

 !کرده فرار ازش بابام که رم ینم

 . مرسده ببند رو دهنت: رفت در کوره از میشم

 . کن ولم - 

 کو؟ دشیکل: گفتم بابابزرگ به رو

.  افتادم ه یگر به دوباره خرابه خونه  اون فکر از و

 با: گفت بعد و موند رهیخ یا لحظه بابابزرگ

 ...دخترعموت

 !! رم ینم - 

 ! مرسده - 

 کو؟  دشیکل - 



 .رمضونه دست - 

 ادامه هاش دندون یال از. میشد ساکت.  بود زده داد

 .شو  دور چشمم جلو از برو: داد

  نمیماش سمت همه، به توجه یب و شد شتر یب ام هیگر

 رو جلوم یکس نکهیا از قبل و شدم سوار. دمیدو

. خورد زنگ  لمیموبا بعد، یکم. کردم حرکت ره،یبگ

  رو بلوار  تا رفتم  جلوتر.  نداشتم دادن جواب  اعصاب

  نظر به برگشت، راه. عمارت برگردم و بزنم دور

  و بودم اومده رونیب شوک از. بود شده تر یطوالن

 عمارت در یجلو رو نیماش. کردم ینم  هیگر گهید

  یها لمیف مثل دمیترس یم. رفتم داخل و گذاشتم

 یتو و ببندند رو پام و دست دمیرس یوقت ،یگنگستر 

 از نیسک ننه و رمضون مش یول کنند؛ میزندان اتاق

 به و گذاشتم پا خونه یتو. بودند خبر یب جا همه

  رو هام کفش و ها لباس و چمدون. رفتم باال ی طبقه

 ام چهره حالت  از. اومد سراغم نیسک ننه. برداشتم

 پل و پرت من و دیپرس یم سوال یه. بود کرده هول

:  گفتم و بستم رو چمدون قفل عاقبت. دادم یم جواب

 . ستین یزی چ. ننه نترس

 ؟یکرد هیگر - 



 .نیهم. شدم  ناراحت اومد، شیپ بمیحب بابا حرف - 

 رفته: دیپرس دوباره. شد ناراحت هم اون صورت

 آقابزرگ؟ یپ یبود

 .آره: دادم جواب و گرفتم رو چمدون ی دسته

 ؟یکرد  جمع  رو اسبابت چرا آخه - 

  راهرو یتو دنبالم. زدم رون یب اتاق از  لمیوسا همراه

  یر یم کجا: گفت دوباره. افتاد راه ها پله  یرو بعد و

 دختر؟ 

 .خونه: گفتم و دادم حرکت کشون کشون رو چمدون

 دونه؟ یم  آقابزرگ - 

 .دونه یم. بله - 

 ...کهیتار... شبه - 

 .برم گفت خودش - 

 ... خطرناکه - 

 . کردم یرانندگ  ادیز شب تو من. نباش نگران - 

 .ادین رونی ب خواستم ازش. بود دیترد از پر همچنان

 



 رمضون مش دم،یرس اطیح ته ی خونه  یجلو یوقت

 یم پا اون و پا نیا یول بود؛ کرده دا یپ رو دهایکل

  آقابزرگ: گفت. بود دستش یتو هم پاکت هی. کرد

: دمیپرس.  کرد اشاره شون خونه به سر با. زد زنگ

 ؟یند رو دیکل گفت

 . سند نیا با . بدم گفت - 

 یم دستش  یتو رو دهایکل. کردم نگاهش جیگ

 نیبش: گفت. آورد ینم جلو رو دستش و چرخوند

 .میکن یم  یفکر هی اومد آقات نجا،یا

 یعنی ،یبد رو دیکل گفته یوقت. عمو شد تموم گهید - 

 .شد تموم

 ؟ یبر  بذارم چطور... جان دختر - 

 -  ... 

 کنم؟ نگاه بیحب  یرو تو چطور روز فردا - 

 . بابام ی  خونه رم یم قتلگاه؟ رم یم دارم مگه - 

 ...خونه - 

  اکراه با. کردم دراز رو دستم. رفت هم ی تو صورتش

. داد لیتحو رو پاکت و گذاشت دستم ی تو  رو دهایکل



  یم بعد مونم، یم روز چند هی: کردم راحت رو الشیخ

 .رسم ی م رو همه حساب قبلش یول... تهران رم

 رو دهایکل. افتاد خنده به تصورم برعکس ،یمشد

 .دینیب  یم حاال: گفتم و دادم فشار

  گفتن با  و انداختم باال شونه. شد شتریب اش خنده

 یها یصندل  یرو رو چمدون. رفتم رونیب خدافظ«،»

  یم نشده، صبح: اومد یمشد  یصدا. خوابوندم پشت

 .شناسم یم  رو رضا حاج من. دنبالت آد

 یراه همون از. نشستم فرمون پشت و ندادم جواب

  نشونم رو راه بار هی عمران. روندم یم بودم بلد که

 یورود به دنیرس و  بلوار یتو انداختن. بود داده

  رو نیماش و دادم تکون یسر. یفرع اون بعد و شهر

ا . شد بلند  لیموبا زنگ راه، وسط. کردم روشن  حتما

.  ندادم تیاهم. بود خورده  زنگ بار هزار نیماش یتو

 سمتش چشمم مسکن، آژانس یجلو از شدن رد موقع

 دور ریام و بودند نشسته داخلش هنوز. شد دهیکش

 گهید دونستم  یم... زد یم پرسه بابابزرگ نیماش

  حسرت با. شده بسته یبومگرد و چشمه و نیزم دفتر

  بابا با یکم تا رفتم یفرع سمت و برگردوندم رو روم

 .کنم  خلوت اش خرابه خونه یتو



 

 و کردم یط نیماش چراغ  با رو کیتار  یها یفرع

 اش، گوشه کی کوچ یخونه  و نیزم  همون باالخره

  خونه، یوارهاید دور تا دور . شد ظاهر  چشمم  یجلو

  یراه یتو و شدم خارج جاده از. بود یخال   یهانیزم

 در کینزد تا روندم شد،یم رد خونه  یجلو از که

 جاهمه  ن،یماش شدن  خاموش با. کنم پارک خونه

 میگوش. شدم ادهیپ و دمیکش  یقیعم نفس. شد ساکت

 و عمران و مامان. بندازم نور که آوردم رونیب رو

 یشماره یکل و بودند زده زنگ  بار چند میشم

 نیدورب فلش سراغ. بود افتاده هم  گهید ناشناس

. کشوندم خاک و سنگ یرو رو چمدون  و رفتم

 یحساب ها  سنگ با بدنه  و چرخ برخورد یسروصدا

 یآدم چیه  متر صدها تا نکهیا فکر و  بود گرفته باال

 .لرزوند یم رو  دلم ست،ین

 هاپله  سمت میمستق و شدم خونه  کیکوچ اطیح وارد

 تا رفتم باال  و کردم ول  هاپله  کنار رو چمدون. رفتم

  خونه، داخل یوونیح دمیترسیم. کنم باز  رو در اول

. شدیم ترسناک کمکم داشت زیچهمه. باشه کرده لونه

. ها رکی رجی ج و دورتر ی رودخونه یصدا یحت

 انداختم قفل ی تو رو اول دی کل. بدجنس یها  رکیرجیج



. شد باز باالخره فشار، و کردن راست و  چپ یکل با و

  خونه کی کوچ ییرایپذ یتو و تابوندم نور داخل به

 رو تیوضع تا چرخوندم اطراف  به رو نور. افتادم راه

 د؛ینپر سرم  یوونیح چ یه خوشبختانه. کنم یبررس

 میقا داخلش که نبود خونه  یتو یالهی وس چیه چون

 ترک یپنجره . بسته هاپنجره و بود یخال خونه. بشند

 و کردم سرفه بار چند. بود نشده سوراخ هم برداشته

 .زدم  کنار رو غبار

 کدوم هر طرف به. شدی م باز ییرایپذ به در تا سه

 و یخال  اتاق حمام، و ییدستشو س یسرو. رفتم

  وسط آخر،  و زدم یچرخ .  کیکوچ  ی آشپزخونه

  کرده روشنش نور که یانقطه به. ستادمیا ییرایپذ

  یادآوری با کردم؟یم کارچه  دیبا االن. زدم زل بود،

 بابا اگر. رمی بگ رو امهیگر  یجلو نتونستم بابا، صورت

 چوقتیه. افتادمینم روز نیا به چوقتیه بود، زنده

  در بمیج از یدستمال. کنه  ناراحتم یکس  دادی نم اجازه

. خورد  زنگ میگوش. دمیکش مینیب  یرو و آوردم

 حرف یکس با تونستمینم االن. بود عمران یشماره

 دوباره. کردم خاموش رو یگوش و ندادم جواب. بزنم

  نجایا. افتادم وحشت به من و شد یکیتار غرق جاهمه 

 نیف با و  رفتم رونیب کورمال کورمال. موند شدینم



 سرم و دمیچسب هانرده  به. نشستم هاپله  یرو ن،یف

 کم رو مطلق یکیتار ماه، نور. دادم هیتک  بهشون رو

  یآهن در به. بود نمونده برام یینا هیگر از. کردیم

 فکر به. بود هاپله  یروروبه  که دوختم چشم اطیح

 به نیماش یصدا که دینکش  طول ادیز اما رفتم؛ فرو

 در یال از بعد،  یکم. کردم بلند رو سرم. خورد گوشم

 .افتاد داخل به ینور کهنه،

 

  رو کنارم ی لهیم من و شد وارد یکس موقع همون

: گفت و داشت نگه سمتم رو قوه چراغ نور. گرفتم

 .منم

 ؟یهاد آقا: گفتم و کردم ول رو نرده

 .سلم خانوم، مرسده - 

 . سلم - 

 د؟ ی هست خوب - 

 . دونمینم - 

 د؟یگرفت یجد چرا شما گفت، یزیچ هی رمردیپ - 

 .امیب خواستم خودم - 

 .ستین موندن یجا  که نجایا - 



 .بابامه یخونه - 

 بود لی کائیم  نوبت بار نیا و افتاد نور در پشت دوباره

 و در با انگار. سروصدا پر  شهیهم مثل. ادیب داخل که

. بشه باز صدام  که کردم یاسرفه . داشت دعوا وارید

 ؟یاومد یچ واسه تو: دمیپرس

 راه شو پا: داد جواب مقدمهیب و کرد ول رو در

 . خونه  ببرمت فت،یب

 خونه؟  کدوم ام؟ خونه - 

 !عمارت - 

 .اومدمینم که برگردم خواستمیم اگر - 

 !نکن لوس رو خودت شو، پا - 

 با یدار کارچه: داد جواب من یجا به  یهاد بار نیا

 بچه؟ 

... فهیحر رو من تا شی ش نیا!... است؟ بچه نیا - 

 !شو بلند

 . خوامینم: گفتم و شدم  بلند جا از

 خوادینم گه یم: گفت یهاد و اومد جلوتر  لی کائیم

 .گهید



  نجایا تو اصلا : داد جواب بهش، رو و دی چرخ لی کائیم

 ؟یدار کارچه 

 کار؟چه  یاومد تو!... بپرسم دیبا من - 

 مادرم رو  من : داد ادامه یهاد و شد ساکت  لی کائیم

  بابا حاج. مونخونه  ببرم رو خانوم مرسده فرستاده

ا  ؟یچ تو. کردی م یناراحت  لیسه عمه رو تو حتما

 !فرستاده

  که دادیم اخطار  لی کائیم به یزبون یب زبون  با داشت

 دونستمیم  لیسه دنید بار هی با هم من. نکنه دخالت

  لیکائیم. زهی چهمه شدن بدتر باعث لیکائیم دخالت که

. یسنگ عمارت شیببر  ستین درست: داد جواب

 بترسه که کرده ولش نجایا . آدیم در رضا حاج یصدا

 . تونخونه  شی ببر تو نکهیا نه برگرده،

 م؟یا بهیغر مگه: اومد حرف  به یهاد

 ...یول... نه - 

 ! ریبگ فاصله  هیقض نیا از تو  ل،یکائیم - 

 .برم ییجا  خوامینم من: شدم گوشون و گفت وارد



 لی کائیم. برم رونیب که رفتم اطیح در طرف به و

  چمدونت: گفت آهسته. ستادیا راهم سر و کرد یحرکت

 . بردار رو

 . خوامینم - 

 عاقبت. خوردینم تکون که زدم کنارش دست با

  خارج اطیح از. دیکش کنار و انداخت یهاد   به ینگاه

 هاشون، نی ماش چراغ. افتادم راه نمیماش سمت و شدم

 دنبالم دو هر. بود کرده روشن رو رونیب یمحوطه 

 د؟یبمون کجا دیخوا  یم: گفت یهاد. اومدند یم

 .بزرگه خدا هم فردا. مونمیم نیماش تو امشب - 

 نیا بزرگه؟ خدا یچ یعنی: آورد جوش دوباره لی کائیم

 .نداره یچی ه خونه

 .داره یچهمه - 

 !قفل... تلفن برق، گاز، آب، - 

:  گفتم دو هر به رو و ستادمیا. بودم دهی رس نیماش به

 وصل فردا رو  آب و برق. ستین واجب که گاز و تلفن

 .برق یاداره رمیم. کنمیم

  فلکه و کنتور. ستین اداره به یازین: داد جواب یهاد

 .بشه فیرد دیبا که قطعه



 حل راه  شهیم: گفت و  کرد نگاهش  رهیخ لی کائیم

 ...داره حل راه هی فقط انیجر نیا ؟یند

 عمارت یبرگرد: کرد ل یتکم رو حرفش من، به رو

 . رضا حاج

 .رمینم: گفتم و کردم درشت رو هامچشم 

 .دمیکوب رو در و شدم  نیماش سوار

 

. بودند ستادهیا نیماش کاپوت طرف دو ف،یبلتکل

 در کینزد یوقت و اومد راننده در  سمت لی کائیم

  که من... من گردن یانداخت رو یچهمه: گفت د،یرس

  داده اخطار هم اول از. بشه ینطوریا خواستمینم

 .بودم

. دادم جلو یشهیش به و گرفتم صورتش از رو نگاهم

 دادم یفحش لب ریز که کنه باز رو نیماش در خواست

  نکهیا از قبل. میکرد نگاه هم به. کردم بازش  خودم و

 عمارت، برگردم اگر: گفتم آهسته بزنه، یحرف

 شه؟یم یچ یدونیم



.  داد هیتک نیماش سقف به رو ساعدش و اومد جلوتر

. هامچشم به زد زل و شد خم گرفت، رو در یلبه

 ! مینیبب بگو: دیپرس آهسته

 میراه نزده، آفتاب فردا: آوردم ترنییپا رو صدام

 !تهران کنندیم

 رو نیا چرا دونستمینم. خورد گره هم به نگاهمون

 گهید اما داره؛ یادهیفا چه ل ی کائیم به گفتنش ای گفتم،

  در یلبه  از و گذاشتم دستش یرو دست. نکرد بحث

:  گفتم دوباره. دینکش رونیب رو دستش. کردم جداش

 .امیب ذارندینم گهید

 فقط و رفت عقب نکهیا تا. میبود رهیخ هم  به همچنان

 .کن قفل تو از: گفت

 .هست حواسم - 

 !باشه هم رودخونه یهاتمساح   به حواست - 

 آنی م هاشب: گفت و داد  باال شونه. موند باز هام لب

 .رونیب

 !؟یچ - 



 رو دستش! انداختن دست به بود کرده شروع دوباره

  خاموش  رو یشارژ چراغ. بستم رو در و کردم ول

 شد؟ یچ:  دیپرس یهاد. گذاشت کاپوتم یرو و کرد

 .مونهیم گهیم - 

 م؟یکن ولش - 

 !مش؟یببر م،یببند طناب با بره، خوادینم - 

 .گرفته آسمون - 

 .ستین بارون فصل - 

 بدم؟ یچ رو بابا  حاج جواب - 

 .دونمیم چه - 

 ! لیکائیم - 

 اون به یول تره؛ کیکوچ یهاد از که بود مشخص

: گفت بلند و زد رفتن به اشاره سر با.  گفتی م زور

 .نداره ما به یربط. بجنب

  بعد. دوخت چشم من به و کرد معطل یکم یهاد

 لی کائیم  دنبال و داد تکون هوا یتو  رو هاشدست

  یخداحافظ دست  تکون با  شه،یش پشت از . کرد حرکت

 یکم رو یصندل و زدم رو نیماش قفل. کردم

 به. شدیم دهیشن هنوز بحثشون یصدا. خوابوندم



  که زدم یم زنگ مامان به بعداا . کردم نگاه یگوش

.  موندم صبح دیام به و بستم رو هامپلک . نشه نگرانم

. نداشت کارم به یکار یکس و بود بابام یخونه   نجایا

 .بود یکاف نیهم
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  رو هام  انگشت نوک و  نشستم یبزرگ سنگ یرو

. نبود بر و دور یکس. بردم فرو رودخونه آب یتو

  بودم دهیکش ی داریب ای شبید. دمیپاش آب صورتم یرو

  آب دوباره. بود شده بمینص شونیپر ی هاخواب  ای و

 از رو موهام . بردم فرو موهام نیب دست و دمیپاش

 رو صورتم یمینس. بستم  پلک و دمیکش سر پشت

.  دادم گوش صداها به و گرفتم ینفس. کردی م خنک

. هم به هاشاخه  برخورد پرنده، آب، یصدا

  زیچهمه یوقت تا نه. برم شهر نیا از  خواستمینم

  بابام سر ییبل چه دمیفهمیم دیبا. شدیم مشخص

  درکم مامان. رفته و کرده ول رو زیچهمه که اومده

 دیبا. گفتیم ینطور یا که تلفن پشت حداقل. بود کرده

 .دمیفهمیم و موندم ی م یروز چند



 خروشان،  و زالل آب به  ینگاه با و  کردم باز پلک

  زنگ لمیموبا ن،یماش تا  برگشت راه   وسط. شدم بلند

 بله؟: دادم جواب. بود خط پشت عمران. خورد

  بوده، کنارشون بتیمص تو که یکس ها،آدم گنیم - 

 .شکستشونه ادآوری چون... کنندیم فراموش

 -  ... 

 ؟یدینم  رو جوابم نیهم واسه - 

ا . نداره ادآوری به یازین من، شکست -   دارم اساسا

 !کنمیم یزندگ توش

  شیپ هایراحت  نیا به دونستمیم: گفت و دیخند کوتاه

 شد؟ یچ شبید. رهینم

 . خونه فقط... ستین ما مال  نیزم اون - 

 .بود غلط من اطلعات پس - 

 . سوخته  جاسوست - 

 رو شبید یماجراها از یاخلصه  و زدم یلبخند

 ؟یکن کارچه  یخوایم  حاال: دیپرس. کردم فیتعر

 . ام یموندن فعلا . دونمینم - 

 ؟ی ندار الزم یز یچ. خوبه - 



 ام؟یب: دیپرس. نگفتم یزی چ و افتادم میخال  یخونه  ادی

 ! نجاستیا حواسش یهمه  لیعزرائ ن یا. نه فعلا  - 

. زدم یاگهید لبخند هم خودم و دیخند دوباره عمران

 چند. باشه: گفت. ستادمیا. بودم دهی رس نیماش به

 .شهیم حل. کن  سر یروز

 .اهوم - 

 یوارها ید و اطراف به ینگاه با. میکرد یخداحافظ

.  کردمیم دیخر دیبا. نشستم فرمون پشت خونه،

 یم. بود مهرسا و من یپدر یخونه  نجایا که باالخره

 ازش ی خانوادگ خواست دلمون وقت هر میتونست

 بود فیح.  بابا از کوچولو یادگاری هی. میکن استفاده

 زیتم یحساب  دیبا ز،یچ  هر از قبل. بمونه  یخال که

  رو بلوار تا کوتاه راه. بردم باالتر رو سرعت. شدیم

 رفتم شهر ی اصل فروشگاه سمت میمستق و کردم یط

  یکس احتماالا  و بود یمحل یهامغازه از تر بزرگ که

. بده ریگ بابا به که شناختی نم رو نسبم و اصل و من

 یت و برس و ابر همراه اسکاچ،  و دستمال بسته چند

 و هانت یکاب  و نیزم یبرا  ندهیشو یسر هی و برداشتم

  زیچهمه. زهیبر سرم کار یکل بود قرار. هاشه یش

 از یکی  یجلو نکهیا تا رفتیم شی پ خوب داشت



 من و دیپر باال دنمید با فروشنده یابروها ها،صندوق

:  گفت و دیکش کار از دست ناگهان زن. گرفتم دلشوره

 معرکه اومده، یوقت از که یستین دختره همون تو

 !گرفته؟

 

 !بله؟: گفتم و کردم نگاه پوش مقنعه زن   صورت به

 ؟ ییها رجبزاده ینوه تو - 

 کردم نگاه بود، ستادهیا صف یتو پشتم که یمرد به

 دوباره زن.  دادم فشار هامدست  یتو رو دیخر سبد و

 .خانوم میفروش ینم یزیچ تو به ما: گفت

: گفتم زحمت به. خوردینم تکون هام لب. موندم مات

 داره؟ یربط چه شما به! واه

 .رونیب بفرما. میفروش ینم ما - 

 ... که ساده صندوقدار هی ؟یا کاره چه  نجایا تو - 

 . منه پدرشوهر مال نجایا: دیپر  حرفم وسط

 رفته کارمندم: داد ادامه. کرد اشاره فروشگاه کل به

 من پدرشوهر یدون ی م. جاش نشستم من رون،یب

 ه؟یک

 بدونم؟ کجا از من - 



 ! فروشگاهش تو این ،یدینفهم یوقت تا - 

. چرخوندم سر بر و دور به و دادم قورت رو دهانم آب

  اگر. کردندی م نگاه چپ چپ  بهم داشتند مردم دوباره

 در پول و گرفتمیم غی تبل معروفم، انقدر دونستمیم

 و انداختم انسالیم زن به یپرنفرت نگاه! آوردمیم

 و افتادم راه  فروشگاه در سمت. کردم ول رو هاجنس 

 !آوردند رو  نوبرش! می نخواست: گفتم

  ریدرگ قصد اما دم؛یشنیم سر  پشت از رو صداهاشون

 نگاه فروشگاه یتابلو به در، رونیب . نداشتم شدن

 یک گهید یباغستان نیا. « یباغستان» فروشگاه. کردم

 دست صورتم یرو فروخت؟ ینم جنس  من به که بود

 اگر که رفتم کی کوچ یهامغازه سراغ و دمیکش

. فروختندیم جنس حداقل  بود، ناجور نگاهشون

 هی با عاقبت. دیکش  طول ساعت سه دو دهامیخر

 خونه طرف به ،یبار  وانت هی و پر عقب صندوق

  یتو روندی م نمیماش پشت که یوانت کشوندن  . رفتم

  خبر هم کس هر گهید تا بود یکاف شهر، یهاابون یخ

 تو شهرشون، نییپا من که بشه خبردار نداشت،

  یبرنم های راحت نیا به و کنمیم یزندگ بابام یخونه 

 .گردم



 لی کائیم لوکسیها. میبرد خونه  در کینزد تا رو وانت

. اومد رونی ب هم خودش! بود کرده قرق رو در یجلو

  به پهلو با. بود دهیپوش  روشن نیج و دیسف شرتیت

 سر یرو  رو سبالشی ب کله و زد هی تک نیماش در

 یپشت نی ماش سمت توجه،یب و شدم ادهیپ. گذاشت

 ییزهایچ لهجه با و شدند ادهیپ کارگر و راننده. رفتم

 خونه. دمینفهم درست من د،یببخش: دمیپرس. گفتند

 . جاست نیهم

.  کردند  تکرار رو حرفشون. دادم نشون رو خونه

  همراهمون یول زد؛یم حرف واضح ی لیخ فروشنده

 من داخل، دیببر  رو بارها... واال: گفتم. بود ومدهین

 .ممنون یلیخ. کنمیم  پرداخت رو الزحمتتون حق

.  گفتند هم  به یزیچ. دادم نشون رو  خونه دوباره

 از رو اش هیتک لیکائی م. انداختم عقب به ینگاه

. رفت  مردها سمت من،  یجا به و گرفت نیماش

  به کردند شروع مردها بعد، یکم. شد صحبت مشغول

 نیماش  پشت یهالهیوس  من و بارها کردن جاجابه 

 نیماش صندوق کنار لی کائیم. کردم یخال رو خودم

 ؟یازنده: د یپرس. ستادیا

 !نخوردنم هاتمساح -



 ه؟ یچ هانیا -

  یخال نیزم رو: دادم جواب. بود مبلمان به منظورش

 نم؟یبش

 بود؟ نیا از ترسخت  رضا، حاج از یعذرخواه هی - 

  خوادینم بابابزرگم... گذشته یعذرخواه از گهید - 

 !!باشم شهر نیا تو

 ؟ی خوایم تو - 

 . نگفتم یزیچ

 

  هاندهیشو  و یت خواست و فرستاد رونیب رو نفسش

 ؟یاومد چرا: گفتم و ندادم که رهیبگ دستم از رو

 .بندازم راه رو برقت اومدم - 

  به: داد حیتوض. انداختم باال ابرو و  کردم نگاهش

 !دارم الزم   رو میشارژ چراغ!... ستین تو خاطر

 !چراغت؟ - 

 ؟یدار الزم  رو چراغت: کردم دیتأک. داد تکون سر

 !آره - 



 جاجابه  به. بردم  خونه سمت رو دهایخر. زدم پوزخند

  رو نیسنگ  لیوسا و ها کاناپه. میداد ادامه بارها کردن

 تا گذاشتند اطی ح یتو  رو زیر خرده و بردند داخل

  هی که کردمی نم فکر عمرم به. کنم یزکار یتم قبلش

 تمام لیکائیم. گردنم فتهی ب بساب و بشور انقدر روز

 با یتلفن بار هی. کردیم کمک یگاه و بود ساکت مدت

 هم من. کجاست نگفت. کرد صحبت بهزاد  دوستش

  نیا: دمیپرس کرد، قطع ی وقت اما بگه؛  نداشتم انتظار

 داشت؟ سمند که دوستته همون ،یگفت که بهزاد

ت -   ماست؟ یها حرف به گوش 

: گفتم. نهیس به دست دو هر. میبود ستادهیا اطی ح یتو

 همه به که همون بود؟ خودش. یزدیم حرف بلند

 ؟یکرد کولم گفته

 ...کجا از تو: گفت زمانهم و اومد طرفم به

 !بود خودش کار پس - 

  رو هاشچشم. بودم دهی کش زبونش ریز از. دمیخند

  نجایا  نگو بهش. لغه دهنش: گفتم. کرد کیبار

 . خوامینم دیجد دردسر من. یاومد

 !منم باشه، نگران دیبا که یاون - 



 دادم هامچشم  به یچرخش. شد دور و کرد پشت من به

 . برگردوندم رو و

 

 مردها و دیخواب  سروصداها شد، جاجابه  بارها باالخره

 با و دمی کش یراحت نفس. رفتند وانتشون، سوار

 یبرا. اومد دنبالم لی کائیم. شدم خونه وارد  هاندهیشو

 تارعنکبوت و گردوخاک به  فقط ،یطوالن  ی هیثان چند

  فاجعه عمق یبرا هم دنیکش آه یحت. میکرد نگاه ها

  هی گمیم. کن ولش: اومد حرف  به لیکائیم. نبود یکاف

 .کنه زیتم اد،یب نفر

 بگه؟ مامانت به  بره بعد که: گفتم و دمیچرخ 

: گفت لب، یگوشه  شخند  ین با و انداخت باال ییابرو

 ؟یکن زیتم  رو نجایا یخوا یم تو شه؟یم یچ پس

 . گردوخاکه فقط... که نداره یکار - 

  الیخیب رو  برق تو: گفتم. کرد ورانداز رو سرتاپام

 .کن درست رو آب شو،

 !باشه  یامر - 

 .یاومد خودت - 

 چرا؟: دمیپرس. ستادمیا روشروبه  و رفتم  جلوتر



 چرا؟ یچ - 

 ؟یاومد چرا - 

 ... که گفتم - 

 !ی داشت الزم رو چراغت: دمیپر حرفش وسط

  نجایا  یمردها ینگ ،یرفت فرداپس که اومدم - 

  یکس و موندم کی تار یخونه تو ینگ. بودند رتیغیب

 .اوردین روش به

 سر و افتادم خنده به اش،  گنده گنده  یها حرف از

 و افتاد راه یمتر پونزده ییرایپذ یتو. دادم تکون

. یبر بودم گذاشته بود، نسوخته  برات دلم  کاش: گفت

 .شدیم کنده َشّرت

 سوخت؟  دلت: گفتم و افتادم راه پشتش

 !؟یچ پس - 

  خروج در سمت بعد د،یکش سرک آشپزخونه و اتاق به

 بفهمم خواستمیم هم... سوخت  دلم هم: گفت و رفت

 . هیچ  انیجر نیا ته

 رو تو هرکس: داد ادامه. برگشت سمتم در، یجلو

.  بود شده یکفر مادرم! دهید روح انگار  نه،یبیم



  انیجر کنول من یول...  گهی نم یزی چ که خودش

 .ستمین

 . بگو هم  من به شد، رتیدستگ یزیچ اگر. خوبه - 

  ستادمیا چارچوب یتو. زد رونیب و انداخت باال شونه

 اطیح در کی نزد یفلز یچهیدر سمت. کردم نگاهش و

 رو آب االن: گفت. بودند کاشته نیزم  یتو که رفت

  باشه هرز فلکه... بشه باز درش اگه  کنم،یم فیرد

 .باشه دهینترک هالوله یاریب شانس... یچیه که

  یکس یغرغرها محتاج رو  آدم ا،یخدا: کردم دعا بلند

 !نکن

  یک من: زد غر اخم با و  گرفت چهیدر از  رو  نگاهش

 کردم؟  غرغر

 . ییرمردهایپ نیا مثل - 

  راه در طرف به ،یحرف  بدون و شد تر قیعم اخمش

 هاپله  یرو. رفت رونیب جمی گ یهاچشم یجلو. افتاد

 . باش داشته جنبه... گفتم یز یچ  هی حاال:  گفتم و دمیدو

 !کجا؟: دادم ادامه اطیح در  یجلو. کردم یط رو اطیح

  سنکوپ:  گفت که کردم باز لب. بود  نشیماش کنار

 .اومدم ابزار دنبال! نکن



 .دونستمیم: گفتم و  دادم باال ابرو

  اتاق یتو  رو هام لباس تا شدم خونه وارد و برگشتم

 .بشم یزکار یتم یآماده و کنم عوض

 

  هی و یراحت شلوار و گشاد شرتیت با بعد، قهیدق چند

 اول و رفتم  رونیب موهام، دور دهیچیپ محکم  یروسر

  لیکائیم یوقت تا که دادم امیپ عمران به همه، از

  هم رو لیکائیم گه،ید طرف از. نشه یآفتاب  نجاست،یا

 به اومد،یم اگر هم یهاد . دیدی م نجایا دینبا یکس

 رو کس هر فی شر حاج. خوردیم بر میشم

 یهیبق. شدیم تموم گرون بابابزرگم یبرا  فرستاد،یم

  دهید برشون و دور من نداشتند دوست کلا  هم محل

 کل بود قرار که یا ممنوعه یوهیم بودم شده. بشم

  یرو یبزرگ لبخند فکرهام، از. کنه وسوسه رو شهر

  در یجلو یمتر مین کن کفش سمت و نشست  هام لب

 نشسته چهیدر یجلو  لیکائ یم. خبره چه نمیبب تا رفتم

 تا دونستمیم. رفتیم  ور داخلش یز یچ با و بود

 سر. بدم یزکار یتم به دل تونمینم باشه، نجایا یوقت

 یرو اومد، باال بلندم یهاپاشنه  از نگاهش. کرد بلند

  آخر، و کرد حرکت گشادم شرتیت و گلدار  ساپورت



  یمعنا یتو. زدینم یحرف. شد متوقف  صورتم یرو

.  کرد کم  رو زحمتم خودش که بودم مونده نگاهش

 یم ینجور یا خونه تو: گفت و گرفت رو  نگاهش

 ؟یپوش

 مگه؟  هیچ:  گفتم و شد جمع لبخندم سردش، لحن از

 -  ... 

 .گهید هی راحت لباس - 

  یرو رو زورش کهی درحال و انداخت نیی پا رو سرش

 کهیت کرد،یم یخال چرخوند، یم ابزار با که یزیچ

... دیمون  یم پوچ یگردوها مثل شماها: گفت کهیت

 .دیشیم ی شکل نیا خونه تو... خوبه  ظاهرتون فقط

 ؟ یشکل چه - 

 !زشت - 

 و افتاد کمرم یرو از دستم. برخورد یحساب بهم

  یکم. کرد بلند  سر دوباره. ندادم جواب.  موند زونیآو

 ت؟یمتر دو زبون شد یچ: بگه تا دیکش طول

 .کن رو کارت - 

 ! توئه کار. ستین من کار - 

 -  ... 



 نیا کنم،یم وصل رو آب   و برق ناهار از قبل تا - 

 من به گهید اشهیبق. نمیچ یم هم رو  اسباب تا چار

 .خودت و یدونی م خودت. نداره یربط

 -  ... 

 !!بزنه سرت به یالک  فکر وقت هی خوامینم - 

. دمیفهمی نم رو گاهشیب و گاه کردن ینحس لیدل

  که دادم ام چونه  به یتکون. رفت باال آروم آروم ابروم

  مراقب! نطوریهم هم تو: گفتم فقط. دادیم دییتأ یمعن

 !باش تی الک  یفکرها 

 هرکس: گفت ام، جمله به  تیاهمیب و شد بلند جا از

 ... بشه برده من از یاسم. یگرفت کارگر  یگیم د،یپرس

. بود زیدآمیتهد صداش  یول نداد؛ ادامه رو حرفش

 دینبا گرفت؟یم برام رو خودش که هی ک کردی م فکر

.  ندادم جواب هم باز. گرفتمیم رو دستش شبید

  رو هاشدست کف. نداشت دادن جواب ارزش  درواقع

 .کن باز رو آب ریش:  کرد اضافه و  تکوند هم به

  شده وصل آب اگر که رفتم خونه داخل ،یحرف بدون

 .کنم  شروع رو یزکار یتم باشه،
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  نشسته درخت یه یسا ری ز شهر، یورود دونیم سر

 ینیماش منتظر . کردمیم نگاه جاده امتداد به و بودم

. بده نجات ییتنها از رو من و برسه سر بود قرار که

  برنگشته نکهیا. بود ریاخ یهااتفاق  ریدرگ  فکرم تمام

 رفتار ریگیپ داشتم میتصم نکهیا. تهران بودم

 فرستادم که یمرغتخم دمیترسیم. باشم  بابابزرگ

 دوست که ادیب در توش از یزیچ و  بشکنه هوا،

 تا گذشت انتظار به هم گهید یقهیدق پنج. ندارم

  شهیهم.  شد دایپ جاده ته از مامان ن یماش باالخره

 دق رو یپشت یهانی ماش و روندیم  آروم یادیز

  راحت اومدنش ییتنها از الم ی خ عوض در یول داد؛یم

 طرف به و شدم بلند ی مانیس مکتین  یرو از. بود

 ترمز پام ی جلو  و دیرس. نهیبب رو من که رفتم جاده

: دیپرس. دیخندیم هم اون.  نشستم کنارش خنده با. زد

  نجاست؟یا

 و گفتم اهوم«. »بود  شهر یورود به نگاهش

 مارموز اون: دمیپرس. می کرد یاحوالپرس و یروبوس

 ومد؟ین



  از هرچند.  مهرساست منظورم میدونستیم دو هر و

 ومده؛ین که داشتم خبر. میبود زده حرف بار دو صبح

 .نداشت حوصله: داد جواب  و دیخند

  من: کرد اضافه ابرو و  سر تکون با و شد یجد بعد

 !برگردونمت اومدم هم

 . میزنیم حرف حاال: گفتم و دادم تکون سر

  هم خودش هام، حرف دنیشن از بعد دونستمیم یول

 .شه یم کنجکاو

 

 و دار  یرو  ینگاه. داد حرکت رو نیماش مامان

 سر حداقل: گفت و انداخت  ها یکار گل و درخت

 .سبزه

 .قشنگه یلیخ - 

 عکس تا چند. کرد یم فی تعر ییها وقت هی بابات - 

 .داشت هم

 . ادمهی - 

 یم خوابم از  قبل یگاه که افتادم بابا یها قصه ادی و

 یم م نگه دار یب ساعت دو خوابوندنم، ی جا به و گفت

  زیر بابا و من و اومد یم در مامان یصدا آخر. داشت



 معلوم که گفت یم قصه یجور هی. می دیخند یم زیر

  نجایا ی  درباره. یالیخ  کجاش و هیواقع کجاش نبود

  دهید رو شهر نیا که  حاال. ادیز یلیخ... بود گفته

  آخر کاش، یا فقط. بودند یواقع دونستم یم بودم،

.  شد یم تموم خوب بابا، ی ها قصه مثل  هم ماجرا نیا

 ه؟ی ور کدوم پدربزرگت ی خونه: دیپرس مامان

 .میبزن حرف دیبا قبلش مامان، - 

 رونیب شب نصفه رو من دختر  ؟یحرف چه. جانم نه - 

 همون وگرنه ،یگ ینم آدم  به یچیه که هم تو! کرده

 .اومدم یم شب

 .نبودم ریتقص یب یلیخ هم من - 

 .کرد یم صبر صبح تا دیبا ،یبود کرده هم قتل اگر - 

  چند. نکرد رونیب رو من اون. کردم قهر خودم من - 

 ! بگم؟ بار

 !مامانم؟ یکن یم  یطرفدار ازش چرا حاال - 

 رهیخ. کرد پارک و دیکش  کنار رو نیماش. شدم ساکت

 تهران یبرگردون رو من یخوا یم: گفتم. من به شد

 کنم؟ نگاه رو وارید و در خونه، تو نمیبش که



 یم ارشد واسه م،یهست ما هستند، هات  دوست - 

 هوم؟... یگرد یم کار دنبال ،یخون

 سه دو فقط نجام، یا است هفته دو ها؟ دوست کدوم - 

 و کار از زدن فک واسه هم اون زدند، زنگ  نفرشون

 ! خودشون بار

 ؟ یناراحت انقدر چرا - 

 -  ... 

 ! مرسده - 

 کن نگام: داد ادامه و گذاشت ام شونه یرو دست

 .یمامان

 جواب. برگشتم سمتش و برداشتم ابونی خ از چشم

 .سرمه تو سوال عالمه هی من  مامان،: دادم

 ... زمیعز - 

  محروم ارث از بابام یدونست یم. بدند بابام  با همه - 

 شده؟ 

 به چرا: گفتم. داد تکون مثبت  ی نشونه به رو سرش

 ؟ینگفت من

 رو ساعدم ،یقیعم نفس با و دیچرخ   طرفم به کامل

 یم یفرق مگه زم؟یعز گفتم یم یچ: داد  جواب. گرفت



 ینم بودند، شده قدم شیپ  یآشت واسه خودشون کرد؟

 .پدرتند ی خانواده نباشه، یهرچ. یبش  نیبدب خواستم

 ه؟ یچ ماجرا یدون یم - 

 یم بابات. ست ین یمهم زیچ. داشتند اختلف هم با - 

 شهر ن یا تو... بوده  جلوتر خودش زمان از گفت

 ...زهایچ نیا از... کردند ینم درکش کیکوچ

 ن؟یهم - 

 ؟یدار یانتظار  چه . گهید هیسنت ی جامعه - 

  صورتش یتو . داد نشون رو  نیماش رونیب دست با و

 کنه؛ آروم رو من که گفت یم یزیچ  هی. شدم قیدق

 ینم و داره دیترد هم خودش که بودم متوجه یول

 م،یبزن حرف   پدربزرگت با: گفت. هیچ  به یچ دونه

 .گه یم خودش

  بود گفته االن تا بگه، خواست یم اگه... گه ینم - 

 .بردارم رفتن یرآبیز از دست من که

 هیمرض حاال! مامان ی نکرد یکار خوب  هم تو - 

 .کنه  تیترب رو دخترش نتونسته گه یم خانوم

 .نداره کارها نیا به یکار عمو زن - 



 کاره، هم مسئله ؟یچ باشه، وسط میشم یپا یوقت - 

 .ازدواج هم

 یم باورت مامان: گفتم و گرفتم رو دستش  ناگهان

 !شوهر  دنبال بودند فرستاده رو میشم شه؟

 خنده ریز هم با و میشد ره یخ هم به یا  لحظه دو هر

 .میزد

 

  خنده کم کم مامان. اومد ینم میشم به اصلا  زهایچ نیا

  رو ها کوزه کاسه که هم تو: گفت و کرد جمع رو اش

 !یزد هم به

 .خدا به آره - 

 قیتحق م،ی بمون  روز چند  بذار: گفتم و دمیخند دوباره

 . خودمونه  ی خونه. میکن

 لهیخ: گفت تینها در و کرد نیسنگ سبک یکم مامان

 و من مخ  یخوا یم ببرمت، االن اگه دونم یم. خب

 سرت از تا  میمون یم روز چند. یبخور رو مهرسا

 .فتهیب

 .عشقم یمرس - 



 ادهیپ به مامان. دادم نشون  کیال علمت خنده، با

 پرت و خرت  پس: گفت و کرد اشاره  من کنار یرو

 .شب واسه میبخر

  حالم ،یباغستان فروشگاه یتابلو دنید با و دمیچرخ 

 .فروشند ینم ما به ها نیا: گفتم و برگشتم. شد گرفته

 ؟یچ - 

 .فروشند ینم جنس نندیبب رو من - 

.  کرد یم نگاه  شال از زده رونیب یها شاخ با مامان

 . بابا خاطر به:  دادم حیتوض

 صورت  یتو رو رشی تأث. شد کارگر یحساب حرفم

 و برگردوند ابونیخ سمت  رو روش. دمید مامان

  بفهمم دیبا. گم ینم یالک... نیبب: گفتم. نزد یحرف

  الیخ یب تونم ینم. بوده بابام یناسلمت. هیچ  انیجر

 .بشم

 راه رو نیماش. داد  تکون سر فقط و نزد یحرف

 گهید  یها مغازه از رو ها پرت و خرت. انداخت

  کوچه پس  کوچه یتو شدن گم یکم از بعد و میگرفت

 زده، زنگ در   یجلو  مامان. خونه به  میدیرس ها،

 به؟ی حب  مال نجایا: گفت و ستادیا



  و شدم زون یآو گردنش به. رفت هم ی تو صورتش

 .آره: گفتم

 صورتش. گرفتم فاصله کنه، ینم حرکت دمید یوقت

 .تو رم یم  من: گفتم دوباره. بود گرفته

 .باشه - 

  اطی ح داخل رو ها لونینا و گذاشتم تنهاش قهیدق چند

  یتو از یز یچ کردن جا به جا یصدا و سر. بردم

  آروم و شدم خونه وارد. دیرس یم گوش  به خونه

 !عمران: زدم صدا

 ؟یاومد: داد جواب  آشپزخونه از

 .آره - 

. گذاشتم یا گوشه رو ها لونینا و رفتم  جلوتر

 .گردنت افتاد دی ببخش ؟یشد خسته : دمیپرس

 و دمیکش سرک آشپزخونه داخل به در، چارچوب  یتو

 .کنم کمک نبودم، که هم من : دادم ادامه

. موند باز هام لب ن،یزم ی رو یمیقد رآالتیش دنید با

 .کردم عوض رو همه: گفت

 !رو؟ همه - 

 .کردم یکپسول هم گازت اجاق... آره - 



 . نکنه درد دستت - 

 ارند؟یب خچالی برات  بسپرم - 

 .میمون یم چقدر دونم ینم - 

 .یهست که فعلا  - 

 ...وهللا - 

 کینزد سرخ، یها چشم و سیخ  یها  گونه با مامان

 ؟یزن یم حرف یک با: دیپرس و اومد

 ... با - 

 با که موندم معطل و دادم نشون رو آشپزخونه یتو

  ادامه. کرد رد سر با عمران. نه ای کنم شیمعرف اسم

 رو رآالتیش ادیب بودم گفته. رکاریتعم یآقا: دادم

 .کنه درست

: گفت جا همون  از و گذاشت نیزم رو فشیک مامان

 . اوستا دینباش خسته

 و انداخت داخل به ینگاه مامان. زدم یبزرگ لبخند

 که چرخوند چشم عمران نیج  لیاستا و افهیق یرو

  نگاه با مامان و کردند سلم. نبود اوستاها هیشب اصلا 

: زد لب وار،ید پشت. گرفت فاصله من، به یچپ

 !! رکاریتعم



 و زد اشاره خونه رونی ب به شست انگشت و سر با

 .رفت  زودتر خودش

 

 شد؟  یچ: دیپرس عمران مامان، رفتن با

 کفشکن از مامان. میدیخند و آوردم در ی شکلک براش

 . اومدم: گفتم . زد صدام

 بهم گذاشتم، رونیب پا که نیهم. رفتم سراغش و

 خونه؟  تو هیک نیا: دیپر

 .نجاستیا  یهابچه از - 

 له؟یفام - 

  رو بابا. میدوست. هیخوب پسر... یعنی. دونمینم. نه - 

 . شناسهیم

 رو؟  بابات - 

 شهر نیا  تو بابا. داد نشون من به اون رو نجایا - 

 !!معروفه یلیخ

  دنبال رو پسره: گفت آهسته و دیکش  یآه مامان

 کنه؟ رو  کارهات ،یکشی م خودت

 . نه - 



 !دانشگاهه؟ یهاقی تحق و پروژه  نَقل هم نیا - 

 !! مامان - 

  خواستمیم  من : گفتم. کرد کی بار برام  رو هاشچشم 

 .بلدم  من گفت ارم،یب رکاریتعم

 . کرده رو کارهات اومده ،یستین خونه یوقت - 

 . هیخوب پسر. میدوست - 

 هاشون دل... شهرستانند یبچه  هانیا مرسده، - 

 !نکن درست  فتنه نجایا... کهیکوچ

 ل،یکائ یم یادآور ی با. رمیبگ  رو امخنده ی جلو نتونستم

  هم یلیخ حواسشون . مامان ستندین ینطور یا: گفتم

 !جمعه

.  نداد ادامه رو بحث و دی کش یشونیپ به یدست مامان

 یبررس رو  ها کاناپه و ینقل ییرایپذ یتو افتاد راه

 و فرش  به ینگاه و رفت اتاق سمت بعد. کرد

 یبرا. انداخت شده یبندبسته ی ها رختخواب

 و گاز و  قابلمه و یغذاخور سیسرو  هم آشپزخونه

 واسه: گفتم. نبود یشتری ب زیچ. بودم گرفته ساز یچا

  شد، الزم  یهرچ. گهید است روزه چند گذروندن

 .میریگیم



  ماشاهلل:  گفت و شد مانتو آوردن در  مشغول مامان

 . خوبه دتیخر به دست

 و گذاشت مبل یرو رو مانتو مامان. زدم لبخند

 . بدم خبر مهرسا به: گفت  لب ریز. نشست هم خودش

 سراغ. گذاشتم یاگوشه  رو مانتوم و دادم تکون سر

 با رو ابزارش داشت هانت یکاب  یجلو. رفتم عمران

 یهانت یکاب  از یکی به. دیچ یم جعبه  یتو وسواس

 ه؟ یچ شغلت  یگفت: دمیپرس و دادم هیتک  پنجره، یجلو

 .نگفتم - 

 .بگو حاال - 

 ! رکاریتعم: داد جواب من، به یکوتاه  نگاه با

ا . نه: گفتم و دم یخند حرفم به اشاشاره از  .واقعا

. گهید  رکارمیتعم: گفت و بست دقت با رو جعبه

 .نی ماش رکاریتعم

 ست؟ین اهی س هات دست چرا پس - 

 ! دستکش اسم به شده اختراع یزی چ هی چون - 

 غرفه، تو تازه: داد ادامه. کردم نگاه هاشدست به

 .بهش سپردم االن. دارم هم شاگرد



ا؟ -   ؟یدار هم شاگرد که  سالته چند مگه واقعا

 .استادم االن. کردم کار یبچگ از - 

  یزیچ یول م؛یدوست  بودم گفته. رفت باال ابروهام

  بود؟ ی ا یدوست جورچه نیا. دونستمینم ازش

 و بابا حوش  و حول فقط شد،یم فرصت هروقت

 تازه. میزدیم حرف سبحان نیزم و کار  و انرودیم

: گفت و شد باز ششین. دونستینم هم  یاد یز زیچ

 شد؟  تموم  ییبازجو 

 ؟ینرفت دانشگاه - 

 . نه - 

 .یآورد  شانس - 

 یاگه ید اطلعات: دمیپرس دوباره. زد یلبخند . دمیخند

 کرد؟ یکار  باهاش بشه که یدیجد زیچ ومده؟ین دستت

 ...دیشا. نه هنوز - 

 ؟یچ - 

 .میکن دایپ بهتر یجا هی میبتون دیشا - 

 بشه؛ دایپ تپه اون از ترمناسب  ییجا  کردمی نم فکر

 گذشته یدرباره: گفتم آهسته. دادم تکون  سر یول

 ؟یچ



 ... نه - 

 شتری ب یتونینم تو. گنی نم یزیچ  که من به - 

 ؟یکن وجوپرس 

  مشکوک رو همه... ستمین یاکاره من...  من آخه - 

 .شهیم بد تو واسه. کنهیم

 ؟یترسیم انقدر که یکرد کارچه  مگه - 

 -  ... 

 ! نه؟... نشده و یکرد رو ات یسع بار  هی هم تو -

 

  ییجا به چشمش ناگهان. نزد یحرف  و کرد نگاهم

:  گفتم و شد درشت هامچشم . موند ثابت سرم پشت

 ! ملخه؟ ه؟یچ

 . لهیکائیم - 

 از. کردم نگاه رونیب به  پنجره از و دمیچرخ فوراا 

 دمید رو لی کائیم نیماش ته   خونه، پشت وارید یپارگ

: خورد گوشم به عمران یصدا. شد رد جاده از که

 .پلکه  یم دورت لیکائیم آدینم  خوشم چیه

  فقط نمیبب تا کردم نگاه صورتش به میمستق و برگشتم

ا  ای بوده، من حس  مامان حرف و شده یرت یغ واقعا



 خودت نکنه: گفت. آدیم در آب از درست داره

 طرفت؟  ادی ب یخوایم

 !نه - 

  تو ه،یمغرور آدم اون ؟یکنینم دکش میمستق چرا - 

 . جلو آدینم ،یند نشون سبز چراغ

 ؟یپرسی م چرا تو: گفتم فقط و موندم جوابش یتو

 ندارم حق م؟یستین دوست مگه: گفت و کرد یاخم

 بدونم؟

...  بود دهی شن رو مامان و  من یوگوگفت یصدا پس

 ... یول می هست دوست: گفتم. رو بخشش اون حداقل

 نامزد... من: کرد کم رو عذابم خودش. ندادم ادامه

 !نکن برداشت بد. دارم

 ؟یی نجایا داره خبر نامزدت - 

 . آره: داد  جواب هوا رو

  کردم حس . داد هیتک  نتیکاب به رو دستش کف و

 چه: گفتم. گهیم دروغ من الیخ کردن راحت واسه

 ! روشنفکره



  من نامزد اگه: دادم  ادامه. کرد نگاهم یرچشمیز

 کرد،ی م ریتعم رو مردم دختر یخونه  رفتیم

 .آوردمیم در  رو هاشچشم 

 گذشت ذهنم از لی کائیم  یهاچشم  کوتاه یلحظه  هی و

 .اش گه ید یجا هی. نه: کردم اصلح ارادهیب و

 گهید یکی. شد منقبض صورتش و موند باز هاش لب

:  گفتم و  اوردمین روم به! میتخصص  یها یسوت از

 .رونیب این... خوادیم یچ نمیبب کن، صبر

 یتو. زدیم  چرت مامان. رفتم رونیب آشپزخونه از و

:  گفتم مامان به رو در،  بستن موقع و دمیدو ییرایپذ

 .آم یم االن

 برسه، لی کائیم نکهیا از قبل. افتادم راه  اطی ح یتو

 هم سمت. بست رو نشیماش در. بودم  در یجلو

 شده؟  یچ  باز: دمیپرس. میکرد حرکت

 نیماش و  خونه یرو و شد ترک ینزد. نداد رو جوابم

  شروع رو زدن غر یمعطل یب. چرخوند چشم مامان

 در؟  دم ی آ یم یختیر نیا چرا: کرد

  کوچه نجایا: داد ادامه. بود هام لباس به منظورش

 ؟یملتفت است،



 کردم نگاه دورمون یخال ی هانیزم و درخت و دار به

 ! ستاین کوچه  هم یلیخ: دادم جواب و

. هی شکل نیا هاش کوچه نجایا. است کوچه - 

 .رون یب ایب نییپا ننداز رو سرت ینطوریهم

 داره؟ تو به یربط چه حاال - 

 ؟ یببر رو بابابزرگت یآبرو یخوایم - 

 !؟یچ - 

 یآبرو... رفته یهاد یآبرو بره، رضا حاج  یآبرو - 

  حاج یآبرو... رفته فی شر  حاج یآبرو بره، یهاد

 !رفته  من یآبرو بره، فیشر

 !!من لباس به بنده محل، کل  یآبرو پس - 

 -  ... 

 !ی محل نیهمچ حال  به یوا - 

 ،یاومد. خب لهیخ: گفتم. نزد یحرف. انداختم باال ابرو

 . برو حاال. دادم گوش که هم من ،یزد  رو غرهات

 

  زد مامان نی ماش به یااشاره سر با حرفم،  به توجهیب

 ه؟ یک نیماش: گفت و



 چه؟ تو به - 

 ؟ یک گفتم - 

 .مامانم - 

 مادرت؟: گفت و  دیپر ابروش

 .آره - 

.  کردم تند پا دنبالش. افتاد راه در سمت  و زد پوزخند

 رو عمران دینبا. ستادمیا جلوش  که بره داخل خواست

 . کنار برو:  گفت. دید یم

 !؟یکرد شیآرا  مادرت واسه: کرد اضافه. نرفتم کنار

 !زشتم ی نگفت مگه - 

  به چشمش و   زشت«» کرد زمزمه. انداختم باال شونه

. گرفت رو در یلبه و شد رد جلوم از. افتاد در

  که هم نی ا: گفت. زدیم لغ چارهیب در. داد تکونش

 !نداره مفل  قفل هنوز

 .کنند درست دمیم بخوام هروقت - 

 کنه؟  درست تونهینم هم در هی - 



 همون و داد نشون رو مامان نیماش  سر با دوباره

: خورد گوشمون به کفشکن از مامان  یصدا لحظه،

 !مرسده

 کردم نازک چشم  پشت براش. شد باز لی کائیم صورت

 جون؟ مامان بله: گفتم مامان به و

 ؟یرفت کجا شد؟ یچ - 

 .بردارم  نیماش از یزیچ هی اومدم - 

  و دادم نشون  لی کائیم  به رو برگشت راه دست، با

 .باشه: گفت مامان. گرفتم نشیماش سمت رو انگشتم

 راه هانیماش سمت خودم. خوردینم تکون  لی کائیم

 از دورتر ی کم. دمیکش هم رو لی کائیم دست و افتادم

 ؟یاومد یچ واسه: گفتم در،

 چراغ: گفت آخر. کرد  نگاهم سکوت  یتو و ستادیا

 .ببرم رفت ادمی. نجاستیا میشارژ

  رو هام پلک بعد،. موندم رهیخ فقط یالحظه  یبرا

 طرف به. دمیچرخ پاشنه یرو و دادم فشار  هم یرو

 یلبه از. کردم یط سرعت با رو اطیح  و رفتم خونه

 رونیب سرعت همون با. برداشتم رو چراغش  هاپله

 . یخوایم رو چراغت پس: گفتم  آهسته و رفتم



 چراغ کهیدرحال . نگفت یزیچ. بود ستادهیا حرکتیب

 زتیعز چراغ. ایب: گفتم چپوندم، یم بغلش  یتو رو

 ! ریبگ رو

  بهونه رو یچ بعد یدفعه نمیبب» دادم ادامه دلم یتو و

 یرو دوباره. کرد اخم و گرفت رو چراغ. «یکن یم

 من یمعمول یهالباس  و  طی مح و خونه و هانیماش

 یم رو سرت: گفت یست یرودربا یب. چرخوند چشم

  ییجا هم مادرت بدون ،یپوش  یم درست ن،ییپا ینداز

 .یر ینم

 گه؟ید! بابا نه - 

 !ادیب در حرف پشتت اگه برسه، دادت به خدا - 

 حرف  پشتم هم ینجوریهم شما، شهر تو واال - 

 . هست

.  شد الیخیب  باالخره و داد تکون سر تأسف با بار چند

 و زدم کمرم به یدست. کرد حرکت نشی ماش طرف به

 رو چراغ باشه، حواست: گفتم. گرفتم باال رو ام چونه

 ! ینذار جا

 از و زدم لبخند. کرد م روونه یزیتندوت نگاه  و دیچرخ 

.  کردم جمعش زود داره، برش  هوا ممکنه نکهیا فکر

  در به. شدم  اطیح وارد. داد ادامه راهش  به و برگشت



  داد سرش دیبا. رفتم  فکر یتو و دادم هیتک خونه

 دشیتهد دیبا... نداره دخالت  حق بفهمه که زدمیم

 با. نکنه فی تکل نییتع و ادین سراغم گهی د که کردمیم

:  کردم بلند کف مانیس از رو نگاهم مامان، یصدا

  دیبا. کرد سر شهینم  ینطوریا. فهیکث  هنوز خونه

 . بکشم روش و سر به یدست هی خودم

  هم با. باشه:  گفتم و رفتم سمتش. بود خونه  در یجلو

 .میکنیم زیتم

 .رهیم داره هم اوستا - 

 و دمیخند. زد اشاره داخل به سر با. دی خندیم داشت

 سر به دست هم رو عمران دیبا. رفتم داخل  همراهش

. نندازه کهیت بهم لیکائیم مورد در باز که کردمیم

 داشته یاجهینت هی های باز نیا که بودم دواریام فقط

 .باشه
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 به ی نگاه انداختم، عمو زن و می شم  به ینگاه

 بابابزرگ و مامان به ینگاه بزرگ، مامان و شهروز



 و بودند ستادهیا مامان ن یماش کنار ه،یبق از دور که

 شب اون یدعوا از روز چند از بعد. زدند یم حرف

 دعوتمون که بودند گرفته تماس حاال آژانس،   یجلو

 اما ام؛یب خواستم ینم من. ف یشر حاج عمارت به کنند

ا  که داشت اصرار مامان  مامان از چشم. باشم حتما

 عمارت در ی جلو  غروب،  از بعد یکیتار یتو و گرفتم

 یکم سردر، نور   با فضا. شدم  زدن قدم مشغول  یسنگ

 .بود شده روشن

 و بود خانواده دو شراکت شدن یرسم  ی  مهمون

 از هم دیشا. کرد یم یادآور ی رو من  یها شکست

  هرچند،...  نمیبب من که بودند کرده دعوتمون  قصد

 صورت به دوباره. نبود یآدم نیهمچ فیشر حاج

  یها لباس  شه،یهم برعکس. کردم نگاه میشم خندون

  دهیرس خودش به یحساب و بود گذاشته کنار رو ساده

.  کنند اعلم امشب هم رو شونینامزد نبود دیبع. بود

. زدند رو هاشون حرف  ها پدربزرگ که داشتم خبر

  شده انجام هم یخواستگار  من، چشم از دور دیشا

.  بودند فرمان به گوش که هم یهاد و میشم. بود

 تموم رو صحبتشون بابابزرگ و مامان. یهاد چارهیب

 عمو زن به یلبخند. اومد من طرف به مامان و کردند

 .دیشد  معطل. دییبفرما: گفت و زد



 کهی درحال و زد  یلبخند هم  عمو زن. کرد اشاره در به

  یحاج: گفت بابابزرگ به کرد، یم مرتب رو چادرش

 .دییبفرما

 گوش ری ز. فتهیب جلو که میموند بابابزرگ منتظر

 د؟یگفت یم یچ باز: دم یپرس مامان

  یگزار گله کم هی دوباره: داد جواب  آهسته مامان

 .کردم

 گفت؟ یچ اون - 

 مرسده که  پسفردا. دیاومد دیکرد یکار خوب گفت - 

 . زهایچ نیا... و بره خوش دل با رفت،

 !کنه رونمیب خواد یم زور به - 

 .میکن یم یکار  هی حاال - 

 !کنما ینم یآشت من - 

  چشم پشت کرد، یم نگاه من به که بابابزرگ یبرا و

. نگفت یزیچ. برگردوندم رو روم و کردم نازک

 یبرا ،یقبل دربان   مرد همون. زد در  و رفت  جلوتر

.  کردن تعارف به کرد شروع و اومد استقبالمون

 رفتن، داخل موقع شهروز  و شد وارد   بابابزرگ

له طرف نیا بزرگ مامان: گفت  و برگشت  .گ 



. دندیکش باال  رو چادرهاشون عمو زن و  بزرگ مامان

  حواسم: گفتم که رهیبگ رو دستم خواست  شهروز

 .داداش هست

 یهاد. بود شده روشن کاملا  اطیح. میشد  خونه وارد

  یها پله نیی پا ییآمدگو خوش  یبرا یا گهید مرد و

  و دادند دست مردها با. بودند ستادهیا وانیا یطوالن

. گذاشتند نهیس یرو رو دستشون ها  خانوم یبرا

  یبازو دو شهروز و من. زدند رفتن  باال به تعارف

. میکن کمکش ها پله یرو که میگرفت رو بزرگ مامان

  یانسالیم مرد همراه خانوم دهیزب و فی شر حاج خود

 بود معلوم ها حرف از که بودند ستادهیا وانیا یتو

 مامان و شد شروع ها یاحوالپرس . فهی شر  حاج پسر

  رو گهیهمد. افتاد هیگر به خانوم دهیزب دنید با بزرگ

  از یخوش دل  . گفتند گهیهمد شدن ریپ از و کردند بغل

  یسع. کردم بش و خوش همه با اما نداشتم؛ جمع نیا

 بار هی من که ارندین  خودشون یرو به کردند یم

 برخوردشون از یول زدم؛ جا میشم ی جا  رو خودم

 .ره یم طرف اون به فکرشون که بود معلوم

 



 به و دمیکش آه. بود ها خانم نوبت حاال  و میرفت داخل

 کنار لیکائیم. دادم ادامه ها یاحوالپرس ماراتون

  فقط همه یبرا لیسه. بود ییرایپذ اتاق یتو مادرش

 کرد بغلش محکم بزرگ مامان یول داد؛  یم تکون سر

  مبلمان یرو. کنه عوض رو نشونیب خشک یفضا که

 به رو همه فیشر حاج  و مینشست کی کلس لیاست

 پسر در، یجلو جوون مرد. کرد یمعرف مامان

 ف،یشر حاج پسر اسم. بود خانوم دهیزب  کیکوچ

  یحاج خود مثل. یهاد پدر شد یم که بود مختار

.  اومد یم صورتش به هرچند. داشت یپشت  کم یموها

 زنش به مدام و بود ناآروم  ورودمون ی لحظه از

  از که بود هم یا گهید  انسالیم مرد. کرد یم نگاه

 برده رو اسمش! هیک بود معلوم  شیخاکستر  یها چشم

  و خوشرو پسرش و زن برعکس . ن«ینجمالد» بودند

 خانم، نیپرو  ،یهاد مادر و لیسه. بود خنده خوش

  دخترهمسن هی بود مونده فقط. بودند نشسته هم کنار

.  بود افتاده جا ها یمعرف وسط که ل،یسه کنار من

  بدون اما بودند؛ نشسته هم از جدا ها خانوم و ونیآقا

 .بود دهیپوش مون  همه یها لباس. فاصله

 ینیریش و  یچا و وهیم  با ییرایپذ مشغول ها خانوم

 ساکت مدت تمام من. شد شروع ها تعارف و شدند



 چند  باالخره. بدم گزک یکس دست خواستم ینم. بودم

 سمت نگاهم  و گذشت ورودمون ییابتدا ی قهیدق

 انگار. بودند دهیپوش شلوار و کت همه. دیچرخ مردها

  وسط لی کائیم که نداشتم انتظار. بود  یرسم مجلس

 سلم نکهیا اما ره؛یبگ حرف  به رو من ل،ی فام جمع

  یلیخ بود، وارید و در به هاش چشم و بود نکرده هم

 گذاشته باز  رو شیخاکستر راهنیپ ی قهی! داشت زور

  کرد؟ یم کار  چه دستش یتو د،یسف حیتسب اون. بود

 لبخند با مامان. برگردوندم رو روم و افتادم خنده به

 ه؟ یچ: دیپرس

 و شد شروع  بزرگترها یگو و گفت. انداختم باال شونه

  به. میبود ساکت همچنان دختر، اون و میشم و من

 نییپا رو سرم. معذبند هنوز همه  دیرس یم نظر

 مامان بعد یکم. بگذره ریخ به امشب که انداختم

  کنار آهسته و کرد تموم رو یهاد مادر با صحبتش

 کنه؟  یم نگاه ینجور یا چرا  زنه اون: گفت من گوش

 جواب. کردم دنبال رو نگاهش و آوردم  باال رو سرم

 بهش گفتم که همون. گهید هیحاج دختر: دادم

 .بود برخورده



 هر. کرد یم  سوراخ رو ما هاش چشم با داشت لیسه

:  گفت تر  آهسته مامان و میگرفت رو نگاهمون دو

 ؟یبود رفته پسرش با که همون

 . بود ومدهین خوشش انگار. آره - 

 خودم، سر لیسه ادیفر و داد ی درباره یزیچ  هنوز

  شده، تموم ز ی چ همه که حاال خواستم ینم. بودم نگفته

 مگه حاال: گفت دوباره مامان. کنم ناراحت رو مامان

 ! نطنزه؟ ی  تحفه پسرش

 چشم: گفتم گوشش کنار.  مردها سمت  برگردوند سر

 . روشنه

 چشم تو چشم لیسه با دوباره و زد یپوزخند مامان

:  گفت مامان. برگردوند رو  روش لیسه بار نیا. شد

 ؟یدار نامزد بگم  یخوا یم

 !نه - 

 درشت رو هاش چشم صدام، یتو تی قطع از مامان

 درست فتنه» ی خطبه دوباره که االنه دمید. کرد

 .گرفتم فاصله  لبخند با  بخونه، نکن«

 



.  کردند ینم گوها و گفت وارد رو ما ادی ز  خوشبختانه

  خم جلو به. زد یم حرف  میشم با داشت جوون دختر

 بشه؛ رمی دستگ یزیچ هاشون  حرف نیب از که شدم

 ی درباره.  داشت یشتری ب تیجذاب مردها صحبت اما

 ی درباره شهروز. یمعدن آب و شراکت و نیزم

 یهاد. داد یم حیتوض شد، یم انجام دی با که ییکارها

 دنبال فته یب و بشه لیوک نفر هی بهتره پس: دیپرس

 مجوز؟ 

. ندارم وقت  اصلا  که من. خودت ای خواهرم ای. بله - 

 .برگردم صبح فردا نیهم دیبا

 فردا؟ نیهم: دمیپرس  ناخودآگاه

 به یجیگ  با یا لحظه. د یچرخ طرفم به همه سرها و

 . بودم شهروز با: گفتم بعد و کردم نگاه  دورم یها آدم

 جان؟: گفت  و نشست تر راحت  شهروز

:  گفتم الیخ یب. کشوند  خودش سمت  رو ها چشم و

 .گهید یموند یم  روز چند. یر یم زود چقدر

  رو بابابزرگ، به یکوتاه نگاه با و دیخند بلند شهروز

 . ببرم خودم  با رو تو قراره ؟یکار  یکجا: گفت من به



 بفرسته، رو من تونه ینم بود دهید بابابزرگ پس

 زدهیس  دوازده از. بود شده شهروز  دامن به دست

  گردن  من یدردسرها شد، فوت بابا که شیپ سال

  یستیرودربا برادرش و خواهر  با مامان. بود شهروز

  و خوب یلی خ  ی جنبه فقط میمادر ی خانواده و داشت

 شین با. رو دردسرهامون نه دند،ید یم  رو ما خوش

 !بکن رو تلشت: دادم جواب باز

 و بود من به حواسش که کردم نگاه بابابزرگ  به و

 اگر یحت. رفتم ینم ییجا زور به من. نه نگاهش

 لی کائیم سمت نگاهم. کردند یم واسطه رو شهروز

  سر ل،یموبا زنگ یصدا با. بود نییپا سرش  که رفت

  افتاده نیدیآ ی شماره. کردم لنتیسا فوراا  و چرخوندم

 از. کنه یم لهیپ ندم، جواب اگر دونستم یم. بود

 االن: گفتم مامان به. داشت یمهم کار دیشا ،یطرف

 .آم یم

 بزرگ مامان به رو من، و داد تکون یسر مامان

  درگاه رونیب. رفتم یخروج سمت و گفتم بااجازه«»

 بله؟: دادم جواب

 .مرسده سلم - 

 . سلم - 



 زدم؟ زنگ بدموقع - 

 شده؟  یزیچ... نه - 

 بشه؟ خواد یم یچ - 

 !بله؟ - 

 یتو که رفتم خونه یاصل یخروج سمت من و دیخند

 .بپرسم رو حالت گفتم: گفت. کنم  صحبت وانیا

 ؟یخوب تو. یمرس. خوبم - 

 . شما یها یاحوالپرس از - 

 دوران همون از. دادم فشار هم یرو رو هام پلک

. زد ینم رو حرفش درست که بود عادتش ییدانشجو

 میمستق نه.  دیکش یم پس پا نه ذاشت، یم شیپ پا نه

 فقط. رهی بگ رد جواب میمستق که زد ی م رو حرفش

: گفت بلندتر! دیچرخ یم  ها وسط اون خودش واسه

 ؟یدار رو صدام الو؟

.  آره: دادم  جواب و شدم وانیا یتو رفتن راه مشغول

 . بگو ،یدار یمهم کار اگه

 کنم؟ قطع یعنی - 

 !بزن رو حرفت! رو آدم یکش  یم ن،یدیآ - 



 تهران؟  یایب یخوا ینم - 

 . نه فعلا  - 

 ؟یدار کار چه اونجا - 

 .هیخانوادگ  کار - 

 ؟یگ ینم  م،یش چتر میایب یترس یم شهره؟ کدوم - 

 یها نرده به و خاروندم  رو میشونیپ. دیخند دوباره

 داخل به روشن، ی پنجره از چشمم. دادم هیتک وانیا

 تمام یول زدند؛ یم حرف هم با مردها. افتاد خونه

 و بودم  المپ  نور ریز.  بود من به لی کائی م حواس

ا   .شدم یم دهید داخل از مطمئنا

 

 چه: گفت  نیدیآ. زدم خنده ریز و کردم  یا سرفه تک

 ؟یمهمون میایب!! یشد  خوشحال هوی

 ؟ یگ یم یچ: گفتم و کردم حفظ رو لبخندم

 ؟یمن با - 

 ! نه  - 

 خوشه؟ حالت - 

 !نه - 



  و دادم ی ا گهید سمت  رو نگاهم. دمیخند بلندتر و

 یم زنگ بهت بار چند یماه من ن،یدیآ نیبب: گفتم

 خب؟ !  بزن قدر همون هم تو زنم؟

 .گهید نزن بگو - 

 . نزن - 

  یرو لیکائیم. برگشتم پنجره سمت دوباره و دمیخند

 به. ادیب رون یب که االنه دونستم یم. نبود شیصندل

 یاومد حاال: گفت نیدیآ. برداشتم قدم در طرف

 .میزن یم  حرف تهران،

.  اومد رونیب  لیکائیم داشتم،  انتظار که  طور همون

 .خدافظ. برم دیبا: گفتم

  نییپا رو یگوش. کرد قطع یخداحافظ ه ی با هم نیدیآ

 ه؟یچ: دمیپرس. دادم باال ابرو لی کائیم  یبرا و آوردم

 بزنم؟ حرف تلفن با ندارم حق

 یم یهرک با: داد جواب و گرفت من از  رو  نگاهش

 !بزن حرف  یخوا

:  گفتم. بود تر یعاد زد،  یم غر اگر. برخورد بهم

 !یکرد صادر اجازه که یمرس

 کجا؟: دمی پرس. رفت ها پله سمت و شد رد جلوم از



 رفتم ها نرده سمت. افتاد راه  ها پله یرو. نداد جواب

 !کجا؟: کردم تکرار. شدم  خم نییپا به و

  یربط چه  تو به: گفت. کرد نگاه باال به و ستادیا

 داره؟

. افتاد راه دوباره. آورد یدرم رو خودم یادا داشت

 !شب؟ وقت نیا کجا گفتم: گفتم بلندتر

 !دوغ... ارمیب دوغ: گفت باال، به ینگاه بدون

  نیرزمیز انبار سمت داشت. افتادم خنده  به جوابش از

 .نمون رونیب. تو برگرد: زد غر باالخره. رفت یم

 .شد شروع... بفرما - 

 و انداختم نیرزمیز  در به ینگاه. شد انبار وارد

  یب و دادم باال شونه. دستم یتو یگوش به ینگاه

  حرکت خونه سمت. داخل گشتم یبرم دی با. شدم الیخ

 کردم

  واجب کار: گفت بابابزرگ شدم، ییرایپذ وارد  نکهیهم

 بود؟

 اومدم افهیق  براش دوباره. بود من یرو  قایدق نگاهش

 .گهید بود واجب حتما: گفتم و



  حالت با بزرگ مامان. نشستم مامان کنار جام سر

 لب به یتکون. کرد کج برام رو سرش ،یخواهش

. شد پرت من از ها حواس. نگفتم یزیچ و دادم هام

 . زدند یم حرف  هم با دختر اون و میشم

  لیسه کنار که دختره به رو فضا، کردن عوض یبرا

 .زیعز مینشد یمعرف: گفتم بود، نشسته

 سمتم

  قرمزش شال کنار از رو بلندش یموها  دم. کرد نگاه

 ندا من: گفت و گرفت دست یتو

 هستم 

  ؛!«کاملت و جامع حیتوض  از یمرس»  بگم خواستم

 مرسده هم من: دادم جواب و زدم لبخند اما

 .وقتم  خوش. ام

 ن یهمچن

. موندم  نسبتش ی درباره یشتریب ح یتوض منتظر

 صحبت به هیبق. دادم تکون سر.  نگفت یزیچ

  یتو لیشل ی نصفه مامان. دادند ادامه هاشون

 پدربزرگت به: گفت و گرفت طرفم رو بشقابش



 نپر 

 دم؟یپر یک

 ! مرسده

 . بابا خب

  از لیکائیم. زدم گاز و بردم فرو لیشل یتو  رو چنگال

 دست  یتو یا جعبه. شد رد درگاه یجلو

 اد،یب یهاد بگم: گفت بلند خانم نیپرو . بود هاش

 مادر؟

.  ییدا زن نه: داد جواب نبود، دید یتو  که لی کائیم

 .بردم

 یول رفتم؛ ور میگوش با و خوردم رو  لیشل ی هیبق

 یحرف  یکس هنوز. بود ها صحبت به حواسم

  رو فکرم انگار  که مامان. بود نزده یهاد  و شمیم از

 گرم میشم با: گفت آهسته بود، خونده

 .گرفتند

 . کردند یقطع حتما. اهوم

 .پرسم یم هیمرض از بعدا



  یرو. گذاشتم نییپا رو یگوش من و برگشت لی کائیم

 ن ییپا رو سرش دوباره و نشست شیصندل

 آقا از. شد جلب مردها صحبت به ام  توجه. انداخت

 یم شهر  یشورا ی درباره نیالد نجم

  رو ییزهایچ داشت. بود اعضا از یکی حتما . دندیپرس

 گوش . داد یم حیتوض ها نیزم مورد در

 دهیکش یمرغدار به سمت ها حرف. کردم زیت رو هام

 برادرش  و الدین نجم مال  ظاهرا که شد

  لیکائی م. کرد یم یدگیرس بهش ل ی کائیم و بود

 آخر . داد یحاتیتوض و کرد باز  زبون باالخره

...  ذارم ینم تنها رو یهاد  من یول اده؛ی ز کارها: گفت

 . زنگه هی اش هیما ،یخواست   یهرچ

 .نوکرم: گفت و داد تکون یسر یهاد

 

 میشم از خودم که بود دهیکش ته زنونه یها  صحبت

 ره؟  یم  شیپ خوب کارها : دمیپرس

  داد، یم هیتك دستش به رو اش چونه که یدرحال

 ! نکنه درست مشکل  یکس اگه... آره: گفت



. نباش نگران: دادم جواب. انداخت باال  رو ابروش

 تونه یم یک! کوه مثل پشتتند مرد تا شیش

 کنه؟  درست مشکل

 میشم. برداشتم جلوم ظرف یتو از یشکلت  خنده با

 سکوت  شیشگ یهم عادت. نداد رو جوابم

  یم ادی هم من کاش  که بود بزرگترها جمع یتو

 .گرفتم

  پس: داد قرار مخاطب رو من مردها، نیب از یکس

 ؟ییشما  خانوم مرسده

:  دادم جواب. بود الدین نجم. کردم نگاه صدا طرف به

 .بله

 .یکرد پا به ولوله و یاومد

  انگار که کرد یم نگاه زنش به و دیخند یم زیر زیر

 هم خودم: گفتم. خورد یم رو  خونش خون

  کیزماتیکار انقدر قراره دونستم ینم. شدم شوکه

 .بشم

 گاز رو لبش و!« کیمات»  گفت لب ریز  بزرگ مامان

 پدر. گرفتم رو ام خنده  یجلو زور  به. گرفت



  یآشناها  از  بابات. یاومد خوش: داد ادامه لی کائیم

 .میرفت یم مدرسه به هم با. منه میقد

  مرد. میکرد ردوبدل مامان با ینگاه و زدم لبخند

 مدرسه هم همه ها موقع  اون البته: گفت دوباره

 .میبود یا

  سر فقط مرد که داد  نشون رو مختار آقا دست با

 همه  بابا حرف. نگرفت رو حرف یپ و داد تکون

  خونه تو: دیپرس نیالد نجم اما بود؛ کرده معذب رو

 بابا؟ یهست  راحت ات

 .ممنون  یلیخ. بله : گفتم و کردم دییتأ سر با

 راهه؟ به چیت همه

 ... وهللا

. گازه شرکت معاون دوستم. شهرم یشورا رئیس من

 و  آب شرکت رعاملیمد هم عمو نیا

 .یدار ادیز یپارت. فاضلبه

  باال ابروهام. بود مختار عمو«،» از منظورش. دیخند

 به و بود سازمان سیرئ مختار پس. دیپر



  هر انگار. گرفت یم یحساب رو خودش نیهم خاطر

 اون. بودند شهر نیا ی کاره هی کدومشون

 شرکت اون و شرکت نی ا دنبال تهران یتو ما وقت

 رو نفسم! کنند استخداممون که میگشت یم

  گمون: گفت  و مختار به کرد رو نیالد نجم. کردم فوت

 .قطعه مرکز از خونه آب  و برق کنم

:  داد جواب مهابا یب لی کائیم که بدم جواب  خواستم

 و  کنتور فقط. بود وصل نه،

 ... رو فلکه

 و شد جا به جا یصندل یرو. شد ساکت ناگهان و

 .گهید طوره نی هم حتما... یعن ی: داد ادامه

 لیسه و مختار نگاه یول داد؛ تکون سر  الدین نجم آقا

 ی سوت متوجه حتما. بود خورده گره هم به

 لیکائیم. نگفتم یزیچ من. بودند شده لی کائیم

 عمو زن  یصدا. داد  یهاد حرف به رو حواسش

 یچ همه به  نگاه هی زنه، یم سر شهروز: دمیشن رو

 .ندازهیم

  حرف ی دنباله شهروز  و میکرد تشکر مامان و من

 یم سر صبح فردا ای  امشب حتما که گرفت رو



  رو جا  همه آوردم، کارگر قبل من: گفتم  آخر. زنه

 .کردم عوض  هم رو رآالتیش. کرده میتنظ

 ...دیشا

 چه موندن روز دو یکی واسه: دیپر حرفم  وسط لیسه

 بود؟  یازین

 به بود زده  زل روحش یب و یا قهوه یها  چشم با

 جام به مامان و موند  حرکت یب هام لب. من

 دیشا. خوبه  هوا نجایا. جهنمه تهران االن: داد جواب

 ! میبمون

  قورت رو دهانم آب من و شدند رهیخ هم به دو هر

 خدمه از ظاهرا  که یدختر خوشبختانه. دادم

  دهیزب. زد صدا رو خانوم دهیزب و اومد داخل بود،

 .دییبفرما... شام دییبفرما: گفت بلند خانوم

  تکاپو به جمع و شدند  هم الیخ یب ل یسه و مامان

 رونیب یبرا بابابزرگ و فیشر  حاج. افتاد

  بیترت به مردها و زدند تعارف هم به اتاق از رفتن

 مهرسا اگر. افتادند راه سرشون پشت سن،

 اصولشون و ادا و ها سنت نیا ی همه  از بود، نجایا

 لباس به خانوم ده یزب. کرد یم  درست جوک



 عمه دیباش راحت : گفت و  کرد اشاره رونمونیب یها

 .خودتونه از خونه... 

  من. میکرد زونیآو و م یدرآورد رو مانتوها باالخره

 .بودم دهیپوش یآجر  دار نیآست بلوز و جین

 که کردم مرتب رو موهام فقط . میاوردین در  رو ها شال

 .میرفت رونیب هم ما. نشه پل و پخش

.  بود شده پهن  یبلند ی سفره ،یتر بزرگ اتاق یتو

 سفره ی باال مردها. بود تر خنک و تر ساده اتاق

 تعارف به کرد شروع خانوم نیپرو. بودند نشسته

 کنار که گرفتم فاصله مامان از  عمدا. نشستن

 و چشم تکون  با مامان.  نمیبش مرموز دختر همون

 اون به رو خودم. د یپرس یم سوال داشت ابرو

  خواستم. نشستم عمو زن  و دختره وسط و زدم راه

 آهسته کنارم از  عمو زن که بردارم رو سید

 اول: گفت لب ریز. کردم نگاهش. کرد  سرفه تک

 .ترها بزرگ

. میموند بزرگترها دنیکش  منتظر. دمیکش پس رو دستم

 شه یهم عمو،  زن و عمو ادیز تفاوت نیا



 ی گوشه هی االن عمو. نداخت یم فکر  به رو من

 چادر  با عمو زن و بود حال و عشق مشغول رانیا

 هم به اصل. ترها« بزرگ اول» گفت یم  یا خونه تو

 گفت هللا بسم یحاج. اومدند ینم

 رو  همه و

  یجلو  رو ظرف خودش. کرد خوردن به دعوت

 همه  د،یکش بابابزرگ یوقت و گرفت بابابزرگ

 سمتم رو  سید عمو زن. شدند غذا ختنیر مشغول

 . کردم تشکر و دمیکش برنج خودم یبرا. گرفت

 بودم دواریام.  بود ناآشنا یمحل  یغذاها از یبعض یبو

 دوغ  یها پارچ دنید با. نکنه بد رو حالم

  غذاش با. کردم نگاه لیکائیم به و زدم ی کیکوچ  لبخند

 :گفتم یبغل دختر به رو. رفت یم ور

 نشدم؟ که مزاحم من بود، انداخته گل صحبتتون

 حتما که خودم و کردم اشاره میشم دورتر ی فاصله به

 نه: داد جواب ندا. بودم گرفته رو جاش

 .ادهیز  فرصت. اصل

 .دیش یم لیفام دی دار که ستین



 درباره یحرف هی که موندم  منتظر من و م یدیخند دو هر

 طرف نیا میشم گوش. بزنه نسبتش ی

 مگه؟  چطور: گفت. بود

  جور عروس تا دو. براتون خوشحالم. یطور  نیهم

 .هم با دیش یم

 از رو سرش که رفت لی کائیم سمت دوباره نگاهم و

 رو هام دندون. کرد ینم بلند جلوش  بشقاب

 اشتباه که گفت ینم یکس چرا. دادم فشار  هم یرو

 ندا. خوردم برنج از یقاشق کردم؟ برداشت

  یخال یپلو: گفت و گرفت سمتم رو خورش ظرف

 . نخور

  تشکر و ختمی ر ه،یچ دونستم ینم که یخورش  از یکم

 ندا. بود سبزرنگ و نداشت یبد یبو. کردم

 .ام یهاد  آقا خواهر  من : داد ادامه

 .یا  خانواده عروس کردم فکر  د،یببخش جدا؟

 ؟یچ واسه  دنیبخش

 به. انداخت! لشیسه عمه و مادر به یکوتاه نگاه

 یبد حس و کردم نگاه اش زده خجالت لبخند



 پسر تا سه فقط شهروز، جز  به نجایا. اومد سراغم

 باال  سنش خانوم دهیزب پسر که بود مجرد

 یم

 موند یم... لیکائیم و بود برادرش یهاد زد،

 .لی کائیم

: 

 رو چشمم  و نکردم نگاه لی کائیم  سمت بار نیا

 از. بود شده کور اشتهام. دوختم بشقاب به میمستق

 مامان به رو. بودم کلفه هم نیپرو و لی سه یهانگاه 

 م؟ یبر زودتر ما شهیم: گفتم

 چرا؟ د؟یبر زودتر: گفت میشم یول بود؛ آهسته صدام

 .دارم یکار ه ی افتاد ادمی - 

 !انرود؟یم  تو کاریچ - 

 !یخصوص کار هی - 

:  شد وگوگفت وارد سفره طرف اون از شهروز

 ببرمت؟ 

 .ییغذا وسط! جانم نه - 

 ببرم؟ عمو، زن: گفت مامان به  رو شهروز



 ...وهللا: گفت و داد  هاشدست به  یتکون مامان

  یالک رو موضوع که رفتم میشم یبرا یا غره چشم

 که واجب نه،: گفتم شهروز به رو. بود کرده گنده

 .بخور رو غذات. ستین

 مطمئن؟ - 

 یصدا و کرد دیتأک  سوالش یرو  ابرو حرکت با

. میچرخوند چشم. شد بلند وانیل به پارچ برخورد

 !بفرما: گفت خانوم دهیزب پسر به  رو لی کائیم

 سفره وسط رو پارچ و داد دستش رو دوغ وانیل و

 رو غذاش  که دادم تکون سر شهروز یبرا. دیکوب

 طول ادیز. شدم خوردن مشغول هم  خودم. بخوره

 به ضربه  چند. ختیر هم به ینسب آرامش که دینکش

  وارد غذا سید با خدمه، دختر  همون و  خورد اتاق در

. اومد جلوتر دختر و برگشتند سمتش هاخانوم . شد

 نیهمچ ظیغل یلهجه  با و داد نیپرو به رو سید

 گرمه،  تا گفتم. فرستادند غذا خانوم،: گفت یزیچ

 .سفره سر ارمیب

  دستش، بردن جلو با زمانهم و داد تکون سر نیپرو

 فرستاده؟  یک... ادهیز غذا: داد جواب

 .خانوم آوردند ها یباغستان - 



.  شدند رهی خ هم به بزرگترها و موند  هوا تو قاشقم

  یزیچ و برگردوند دختر دست رو سی د فوراا  نیپرو

  بود، کرده هول  حاال که دختر. دمینفهم که دیپرس ازش

  در« پشت» فقط اشجمله کل از که داد جواب تندتند

  یحاج و دندیکش غذا از دست همه. دادم صی تشخ رو

 و نداد اجازه مختار که بشند بلند خواستند بابابزرگ و

 پدر به رو و زد اشاره در به سر با. شد بلند خودش

 . ینجم: گفت لی کائیم

 یهاد. رفتند در سمت دو هر و شد بلند  عیسر مرد

 بابا؟ حاج هیچ مسئله : دیپرس

  هم شهروز. دیکش کلفتش لیسب به یدست رمردیپ

:  گفت بلند ل یکائی م آخر،. موند جوابیب  باز که دیپرس

 ! خبره؟ چه

 به رو بعد. کردم نگاه مامان به. دمیپر جا  از ترس از

 شد؟ یچ گفت؟ یچ: دمیپرس خانوم دهیزب

: داد جواب و  انداخت هازن یرو  ینگاه خانوم دهیزب

 کنون یآشت یغذا ده،یرس گوششون به شراکت خبر

 .فرستادند

 همه یول نبود؛ یبد زیچ. دادم قورت رو دهانم آب

 اسم! هی بد زیچ  انگار  که کردندیم برخورد یجور



. شدم رهیخ مامان به. بود روش که هم  «ی باغستان»

 کنار رو پرده. ستادیا پنجره پشت و شد بلند لی کائیم

  خانوم دهیزب پسر و یهاد. کرد ورانداز رو  اطیح و زد

 بودم نگفته: اومد حرف به لیسه. شدند بلند هم

 ؟یدی د حاال... بابا؟

 

 شونه. کرد نگاه من به لیسه و دیکش آه  فیشر حاج

 !منه ریتقص هم  نیا البد: گفتم و انداختم باال

  آهسته یهاد بعد. زد زل بهم اخم با و دی چرخ لی کائیم

.  کشوند پنجره سمت رو  لیکائیم نگاه  و گفت یزیچ

 ی همهمه ونیم و شدند کنده جا از  دو هر ناگهان

  شد دهیکش دنبالشون  هامچشم. دندیدو در سمت جمع،

  لیکائ یم دست از حیتسب در، یآستانه  یتو که دمید و

 به و من  به. شدی م مربوط من به بود، یهرچ. افتاد

 جا از. رمی بگ رو خودم  یجلو نتونستم. ها رجبزاده

 و مامان زدن صدا به توجهیب و شدم بلند

 و برداشتم رو حیتسب. رفتم در سمت  بزرگ،مامان

 . دمیدو وانیا تا رو راه یهیبق

  هیتک وانیا  یهانرده به. بود شده بلند ل یکائیم یصدا

 هاپله  یرو . شدینم دهید یخاص زیچ نجایا از. دادم



 پا در طرف به ،یوارید  یهاچراغ  نور ریز و دمیدو

 من که یجور  و بود شده شتریب سروصدا. کردم تند

  و بابابزرگ و شراکت ی درباره ها حرف دم،یفهمیم

 دایپ جاهمه  بابا یپا رد چرا. بود بی حب  و انرودیم

:  زدم صدا و دمید رو  یهاد در، قاب یتو شد؟یم

 ! یهاد

  با و دیچرخ یهاد. کرد صدام وانیا یباال  از شهروز

 و موندم جام سر. زد من  رفتن   عقب به اشاره دست،

 صدام بلندتر شهروز. دادم فشار دستم یتو  رو حیتسب

. شد ظاهر در قاب یتو یابهیغر مرد بار نیا و کرد

  مرد یجلو  من، دنید با ل یکائیم. دوخت چشم من به

 به میمستق. دیکوب رو در  و اومد داخل بعد... ستادیا

 !رون؟یب یایب گفت یک: زد داد و برداشت قدم طرفم

 بلندتر. کردم باز لب. دیچرخ هام لباس  یرو  نگاهش

 !تو  برگرد: زد داد

 !خبرته؟ چه: آورد در رو شهروز یصدا که

  نیا: گفتم آهسته، اما یعصب. دیرس بهم لی کائیم

 .بدونم دیبا. داره ربط من به هاان یجر



  یول انداخت؛ شهروز به رو اش رهیخ  نگاه لی کائیم

  گفتم: گفت بلند یصدا همون با. بودم من مخاطبش

 !تو برگرد

  رو خونه  انگشت با و گرفت  شهروز از  رو  نگاهش

 .بدونم دیبا: کردم تکرار. داد نشونم

 یچ دونمینم هم من: آورد نییپا رو صداش باالخره

 ! گن؟یم تو  به ه،یچ به

 .فهممیم خودم - 

 با و گرفت رو بازوم که بشم رد کنارش از خواستم

 رو دستت: زد داد شهروز.  کشوند خونه  سمت خودش

 !!که یمرد بکش

.  شد دا یپ وانیا یتو  گهید نفر چند یکله  و سر و

 لی کائیم به آهسته. بود افتاده راه هاپله  یرو  شهروز

 !شهیم ناراحت شهروز.  کن ولم: گفتم

  به ینگاه و انداخت اطیح در به ینگاه. زد پوزخند

 سمت که داد هلم هاپله طرف به محکم. باال تیجمع

 . کن جمعش: گفت شهروز به رو. شدم پرت شهروز

 



 قدم طرفش به و فرستاد  رونیب رو نفسش شهروز

 رفت در سمت لیکائیم. گرفتم  رو جلوش که برداشت

 .گه یم یچ نمیبب سایوا: گفت بلند شهروز و

 .گفت یزیچ هی. ستین مهم - 

 تو سر ده،ینرس لشی فام و فک به زورش  آخه - 

 !کنهی م یخال

. کرد نگاهمون میمستق و دیچرخ در کی نزد لی کائیم

 و اومد همراهم . دمیکش هاپله  طرف به  رو شهروز

 ؟ یخوب تو: دیپرس. گرفت  رو هام شونه ها،پله  یجلو

 .آم یم االن. خوبم: گفتم و دادم تکون سر

 نمیبب بذار:  گفتم. داشت م نگه. برم در  سمت خواستم

 . خبره چه

  هاپله  یرو.  انداخت دورم رو دستش و کرد رد سر با

. اند یوحش  نهایا که ینیبیم: گفت آهسته. میافتاد راه

 .کن ولشون

 ...آخه - 

 ها؟ نیا وسط یبمون!... بمونم خوامیم یگیم بعد - 

 تونمینم من. بابامه دردشون هانیا داداش، - 

 .برم ینطوریهم



 با و بود ستادهیا هاپله  وسط مامان. نداد یجواب

  گرفت شهروز از رو من. کردیم نگاه  گرفته صورت

 .خطرناکه عمو، زن نرو: گفت و

 .نییپا ادین مرسده فقط. بابا نه - 

  و خط برام هاشچشم  با مامان و رفت  نییپا خودش

  اطیح در و اومدند داخل رون،یب یمردها. دیکش نشون

. چپوندم نی ج  بیج یتو رو حیتسب. شد بسته صدا با

 یتلف موقع اون. اومدی م گرفتنش یبرا  که باالخره

 وانیا وارد. آوردم یدرم  سرش رو هوارش و داد

  مثل هانرده کنار که افتاد لیسه به چشمم  و میشد

 با و برگردوندم رو روم.  زدیم دید رو  جاهمه عقاب

 بابابزرگ و  یحاج از یخبر. میشد خونه وارد مامان

 از رو پام نداشت امکان اتفاق، نیا از بعد. نبود

 .بذارم رون یب انرودیم
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 مرد سمت میمستق و شدم ییرایپذ وارد یچا  ینیس با

  استکان و کرد تشکر سبحان. رفتم مامان یروروبه 

 برداشتن موقع. زدم تعارف مامان به. برداشت رو



  باال شونه. کردیم نگاهم یسوال خودش، استکان  

 به سبحان چرا دونستم ینم هم خودم. انداختم

  یبسته. گذاشتم زیم یرو رو ینیس. اومده مونخونه 

 د،یببخش: گفتم و کردم باز سبحان  استکان کنار رو قند

 .میندار قندون م،یاومد تازه

. دخترم متوجهم : گفت و کرد بلند رو دستش  سبحان

 .نیبش. هست یچهمه 

  نگاه بر و دور به سکوت یتو سه  هر و نشستم

 حرف به و خورد  یچا  از یاجرعه سبحان . میکرد

 خانواده  با هستند، خانوم  حاج دونستمیم اگر: اومد

 .  دمی رسیم خدمت

  موند مبهوت یالحظه  مامان. کردیم اشاره مامان به

 !بله؟: دیپرس بعد و

 مامان، به رو. شد باز من شین و کرد هول سبحان

 اومدم،یم خانواده با... که نهیا منظورم: داد جواب

 .دیباش راحت شما

 .ممنون. راحتم من - 

:  گفتم و کردم یاسرفه. خاروند رو شی شونیپ سبحان

  درک من... دیاومد چشمه خاطر به اگه سبحان، آقا

 . ضررتونه به که دیکن یکار نداشتم انتظار... کنمیم



  فکر دخترم: داد ادامه و کرد دییتأ رو حرفم مامان

 .ماست مال خونه،  نیا پشت یهانیزم کردیم

 که روز اون: کردم اضافه . داد تکون سر سبحان

  به. دیموافق ی بومگرد با دی رس نظرم به م، یکرد صحبت

  تو رو شما خواستمینم. شدم رشیگی پ نیهم خاطر

 . بذارم منگنه

  و... بودم موافق: گفت و داد تکون سر دوباره  سبحان

 ...یول... هستم

 .ست ین حیتوض به  یازین. کنمی م درک من - 

 .ومدمین حیتوض واسه - 

  سبحان و میکرد ردوبدل هم  با ینگاه مامان و من

 رفع زودتر  که بگم رو کلم َمخلص: کرد شروع

 . کنم زحمت

 .دیدار  اریاخت: گفت فوراا  مامان

 یم رو چشمه فیشر حاج و رضا حاج: داد ادامه مرد

 .رو نیزم  شما خانوم دختر... خوان

 اول من: گرفت  رو حرفش یدنباله. کرد نگاه من به

 سرش به یسرمست تو  که خامه  الیخ هی کردم فکر

 ...و بنگاه خود تا اومد یوقت یول زده؛



  یوقت: داد ادامه سبحان. آوردم   خاطر به رو شب اون

 .گذاشتم شرط معامله یپا هم من شکستند، رو دلش

 با مرد. کردم زیت رو هام گوش و شدم خم جلو به

:  گفت و رفت  ور اش چهارخونه راهنیپ یهان یآست

  و آبا ملک ن، یزم. فروختم رو چشمه آب حق فقط من

 . بسازند کارخونه توش ندارم خوش. منه یاجداد

 ؟یجور چه پس - 

 .تپه نییپا یجاده سر   رهیم کارخونه، مکان - 

  و من. میبود شده رد ازش اسب با که یاجاده  همون

 واسه ی خوایم اگر: گفت دوباره سبحان. لی کائیم

 .دمیم رو نیزم ،یکن یکار  یگردشگر

: دمیپرس. شد رهیخ من به و  موند باز هاش لب مامان

ا؟  واقعا

 از ملک: داد  جواب و انداخت نییپا رو  سرش سبحان

  باشم، کیشر یدرصد هی هم من. شما از  ساخت من،

 .باشه می پدر نیزم رو ازم یاسم هی

 ...وهللا - 

 ؟یدار ساخت  توان - 

 ... اما دارم؛ دوست یلیخ من... من - 



 نیا فکر تو من دختر: داد حیتوض من ی جا به مامان

  خواست یم. کنه جلب  رو پدربزرگش نظر که بود

 تو ادیب بشه، یمعدن آب صرف قراره که یاه یسرما

 ...وگرنه... کار نیا

 

 با و کرد کج رو سرش. میکرد نگاه مرد به دو هر

 که بود یکار نیا... دمیفهم: گفت شونه  و دست تکون

 .یبدون  خواستم. اومد یبرم ازم

 اگه... یعنی... داشتم هیسرما کاش. ممنون - 

 ...کنم جور گذاره یسرما

 . جاشه سر من شنهادیپ: گفت سبحان خود. ندادم ادامه

ا  شما -   د؟یکنیم  اعتماد من به واقعا

 -  ... 

 شهر نیا تو هم اون وارد؟تازه دختر هی به - 

 ! کیکوچ

 اگر. مهمه برات چقدر دمید خودم یهاچشم با من - 

  که دمیم  یکس به بدم، یکس به رو نی زم باشه قرار

 .مهمه براش انقدر



 و انداخت باال رو ابروش مامان. زدم یبزرگ لبخند

  سر رو یچا یه یبق سبحان. داد هاش  لب به یحرکت

 رو فضا آرامش  رون،یب از ییصدا ناگهان که د،یکش

. رفتم خونه در سمت و دمیپر ترس از. ختیر هم به

 مدام ها، یباغستان فرستادن غذا و شب اون از بعد

 و کرد یعذرخواه مرد از مامان. بودم زنگ  به گوش

 انرود،یم یتو بودم گذاشته پا یوقت از. اومد دنبالم

 یاتفاق هر انگار. شدینم  تعجبم باعث یز یچ چیه

 در به سکه با مدام داشت یکس. ادیب شی پ بود ممکن

. بازه در: گفتم و دمیدو اطیح داخل. دیکوبی م یآهن

 بله؟

 و تپل صورت کردم، باز  کامل رو اطیح در یوقت و

  سرتاپاش  یرو. شد ظاهر  چشمم یجلو لیسه دیسف

  معموالا  و داشت وزن اضافه یکم که چرخوندم  چشم

 !خبرتونه؟ چه: دمیپرس. دیپوشیم ره یت یهالباس 

 نگاه  بود، شده پارک دورتر یکم که ینیماش به

: گفت لیسه. بود ستادهیا کنارش راننده مرد. انداختم

 ام؟یب ینداشت انتظار ه؟یچ

: گفت. کرد بازتر رو در و ستادی ا کنارم مامان

 !امرتون؟ د؟ییبفرما



 و کرد نازک چشم پشت لیسه. داشت یقیعم اخم

 .کنم روشن فیتکل اومدم: داد جواب

 ؟ یکن روشن فیتکل که یباش یک شما! ف؟یتکل - 

 . سلطانم  لیسه من - 

 !من یخونه  نه ،یخودت یخونه سلطان - 

 یخونه  تو  پا خوادیم که  بگو دخترت به رو نیا - 

 ! بذاره من

. انداخت من به ینگاه مامان. بود بلند ی حساب صداش

 ...چه  نجایا خانوم: گفتم خودم

 ! رمیبگ پس رو پسرم حیتسب اومدم: دیپر  حرفم وسط

 بلند نداشت، خبر من بی ج  یتو حیتسب از که مامان

 !ح؟یتسب! بله؟: گفت

 آب. شد رهی خ هامچشم  به لیسه. کردم  سکوت من و

 و داد تکون سر بار چند ل یسه. دادم قورت رو دهانم

 برا. شهی نم ونهیآش تو برا نجایا: گفت یجد یلیخ

 .شهینم  هم تو برا نشد،  صاحبش

  جلوم رو دستش مامان.  داد نشون رو  خونه سر با

  داد دخترم سر یحق چه به: داد اخطار  و گرفت

 !؟یزنیم



: داد جواب ربط یب و فرستاد رونیب رو نفسش لیسه

  با همه.  خوادینم رو  شما چکسیه شهر، نیا تو

 ! تونخونه دیبرگرد. ناراحتند دنتونید

 ! شهرتون دیبرگرد: داد ادامه بلندتر

 ترعقب زن تا ستادیا جلوم کامل و شد یعصبان مامان

 ! خانوم بدون رو خودت  حد: گفت. بره

 .دیبر دیشی م مجبور ای د،یر یم خودتون یپا با ای - 

 با لیکائیم نیماش و میزد  پوزخند دو هر مامان و من

  خونه سمت  و دیچیپ یفرع یجاده ی تو سروصدا

 .دیکش خودش سمت رو هانگاه . روند

 

: گفت مامان. شد متوقف مادرش  نیماش  پشت لی کائیم

  پسرت شب اون. اومد  هم پسرت ،یبود کم خودت

 ! ریبگ رو جلوش... گرفتم دهینشن زد، داد سرش

 . کنهیم کارچه داره دونهیم من پسر - 

  راه و شد ادهیپ  لیکائیم. دارم« شک» گفتم دلم یتو

  ییخطا هی دخترم: رفت مطلب اصل سراغ مامان. افتاد

 اشتباه رو شما پسر. اومده دخترعموش یجا کرده،

 ه؟ی چ یبرا شما ی ریگجبهه  نیا. نیهم. گرفته



 حقتون در یکار ما: دیپرس مامان و زد پوزخند لیسه

 م؟یکرد

 .کسم نیزتریعز حق در - 

 لی کائیم  زن منظور دیشا. کرد نگاهش جیگ مامان

  نظر به یاد یز پسرش، ی رو تی حساس همهنیا. بود

  خواست لیسه . کردمیم اشتباه من دیشا ای... دیرسیم

.  شد منصرف لیکائیم شدن کینزد با  که بگه یزیچ

 زدم؛ زل بهش. اومدیم  طرفمون داشت. رفتم  جلوتر

 .مامان میبر: گفت فقط. نبود من به نگاهش یول

 !اومدم تازه من:  زد داد لیسه

 تو دیشا! خانم  نییپا اریب رو صدات: گفت بلند مامان

 .میدار آبرو ما یول ؛یباش نداشته آبرو

 با کهیدرحال و یعصب یخنده به کرد شروع لیسه

 آبرو: گفت داد،یم نشون رو سرمون پشت دست

 رون؟یب آدیم ات خونه از بهیغر مرد و یدار

. زد خمی  کفشکن یرو سبحان دنید با و دمیچرخ 

  کم خودم. بزنند حرف مادرم پشت که بود مونده نیهم

  هاشدست کهی درحال و شد تریعصبان مامان! بودم

  رو دهنت: اومد حرف به داد،یم تکون جانی ه با رو



. بزنند حرف  ملک و کار یدرباره اومدند آقا! ببند

 . ستندین زنک خاله  شما مثل همه

 !میبر مامان: زد داد لی کائیم

  و انداخت  من به ینگاه. دیکش رو مادرش یبازو و

  شروع باز... کار؟: گفت من به رو. سبحان به ینگاه

 ؟یکرد

 نکرد؛ دخالت اصلا  سبحان خوشبختانه. ندادم جواب

 رو بازوش لیسه. شدی م بدتر یلیخ ت یوضع وگرنه

  قرار مخاطب رو من و دی کش رونیب لیکائ یم دست از

 کولم، رو ذاشتمیم رو  دمم بودم، تو یجا اگر: داد

. آدیم شیپ  یچ  نجایا ستی ن معلوم چیه. کردمیم فرار

  ها رجبزاده خواندینم. یدیشن که رو ی باغستان اسم

  یچیه بزنه، سرشون به اگر. رندیبگ پر  و بال نجایا

 !ستی ن جلودارشون

 یدرباره میدونست ینم. م یبود رهیخ صورتش به همه

 خود  یحت. هیچ منظورش و زنهی م حرف یچ

 یهمه  ماشاهلل: داد ادامه و زد پوزخند لی سه. لی کائیم

 بزنه، سرش به شونیک ی. پسرزان هاشون عروس

 . است ساخته کارت



 چاریل هم موقع اون نمیبب: کرد اضافه مامان به رو

 ؟یکن یم من بار

  ریتأث که لیسه. نزد یحرف  هم مامان و موندم مات

  یلبخند با بود،  دهید دومون هر صورت  تو رو حرفش

  یپا خوامینم. دیباش دور ما از: گفت یروز یپ سر از

 .باشه وسط پسرم

  من به رو مادرش که  بگه یزیچ خواست لی کائیم

... بزرگه یخانواده  تا دو ینوه من، پسر : داد ادامه

 .ستین تو دهن یلقمه... داره خواهان  تا هزار

  رو دستش کف. شدیم تر درشت  لحظه هر هامچشم 

 .بده رو پسرم  حیتسب: گفت و کرد باز

  دختر دست تو، پسر حیتسب: داد جواب  عیسر مامان

 !کنه؟یم کارچه من

 دستش تو شب اون: گفت لیسه. دیکش نفس تند تند و

 . دمید

 ! خانوم نگو مزخرف - 

 مادرش که کردم نگاه لی کائیم صورت  به التماس با

 م؛یکن حلش خودمون نی ب رو انیجر بعداا  و ببره رو



 حیتسب: گفت من به و کرد اشاره مادرش به سر با اما

 !بده رو

 

  یتو رو حیتسب و دادم فشار هم یرو رو هام دندون

 دوباره مامان. چرخوندم بود، بمیج داخل که یمشت

 ..تو حیتسب: گفت یعصبان

 !مامان:  شد ساکت من یصدا با که

 نگاه لیسه منتظر صورت به و دمیکش یقیعم نفس

  آهسته و زدم کنار خودم  یجلو از رو مامان. کردم

 رو اسمم مامان. گذاشتم زن دست یتو  رو حیتسب

 به نفرت با و بست رو مشتش لیسه. کرد زمزمه

 مطمئن. ببر رو پسرت: گفتم. انداخت نگاه سرتاپام

 ...ادیب  اگر چون... نذاره نجایا رو پاش  گهید شو

 لی کائیم یهاچشم  به و گرفتم لیسه از رو نگاهم

 جمعش ادیب مادرش زنمیم زنگ: دادم ادامه. دوختم

 !کنه

  بهم بار دو خودش که بودم گفته رو یز یچ همون

 گره ابروهاش و شد  منقبض صورتش. بود گفته

: خورد گوشم به صداش. برداشتم ازش چشم. خورد

 .میبر... مامان



 از قبل اما افتادند؛ راه هاشوننیماش طرف به دو هر

.  زدم صداش. رفت سمتشون مامان بشند، سوار نکهیا

. منه شوهر  یخونه  نجایا: گفت بلند. نداد تیاهم

  شهر نیهم تو. مونهیم بخواد  دلش هروقت تا دخترم

 .کنهیم شروع رو شیکار یپروژه 

 ستادهیا هانیماش  یجلو مادرش و لیکائیم. کرد مکث

 و بزرگ: زد داد بلندتر مامان. دادندیم گوش و بودند

 من با ره،یبگ  رو راهش جلو هرکس... کتونیکوچ

 ! طرفه قانون با! طرفه سی پل با! طرفه

  یتو رو دستش و رفتم  جلوتر. دیکش یقیعم نفس و

  لیکائیم و لیسه. دیلرزیم داشت. گرفتم دستم دو هر

 من به ینگاه مامان. شدند هاشون  نیماش سوار

 یول بدم؛ حیتوض حیتسب یدرباره خواستم. انداخت

 سبحان. دیکش خونه طرف به رو دستم. دینپرس یزیچ

 مامان. کردیم نگاه نیزم به و بود ستادهیا در یجلو

 د؟ یینجایا: گفت

 تنها که منم مقصر: داد جواب و کرد بلند سر سبحان

 .اومدم

 .کرد حمله  ندونسته که بود شونیا  مقصر نه، - 



  جوابمون: گفت دوباره مامان . داد تکون سر سبحان

 . آقا دیدیشن رو

 ...فلن و پروژه  منظورتون - 

 .بله - 

 ؟یچ هیسرما پس - 

  کار هی خوادیم ش،یزندگ تو  بار نیاول واسه دخترم - 

 .کنمیم جور رو هیسرما من. کنه شروع رو یجد

  و یناراحت و  جانیه و ترس از زمانهم که من به رو

 ادامه بود، اومده بند زبونم گه،ید یهاحس  و یشاد

 .فروشمیم رو خونه نشد،: داد

 !مامان - 

 ! میبمون خونه یب ذارهینم بابابزرگت - 

 ...مهرسا... آخه - 

 .گفتم که نیهم - 

. باشه حرفش دیتأک که داد تکون سبحان  یبرا یسر و

 کنم؟ کارچه  دیبا االن: دمیپرس

 



 به نیزم: داد  حیتوض و برداشت  جلو به یقدم سبحان

  وکالت ای  کنم،یم اقدام جواز  یبرا خودم ای. منه نام

...  هم تو. آن یم راه بهتر یمحل هی با... شما به دمیم

  من. باش پرونده و مدارک و ساخت  فکر به هم تو

 .آرم یدرنم سر ها اون از یاد یز زیچ

 .کنمیم قی تحق امروز نیهم از من - 

 ؟یدار که رو من تماس شماره - 

 .بله - 

 نیا از شتریب من. کرد شهی م رو کار نیهم فعلا  - 

 . نشم مزاحم

 هر یبرا رو  سرش و گذاشت یشونیپ کنار رو دستش

 دلهره با رو ما و میکرد  یخداحافظ. کرد خم دومون

  اقامتگاه داشتم یراحت ن یهم به. گذاشت تنها هامون

 افتاده یراحت نیهم به. زدمی م استارت رو یبومگرد

 مامان دست فشار. شناختمینم که ییا یدن وسط بودم

  شهروز کاش... هستم من! نترس: گفت و شد شتریب

 .بود هم

 .کنار بذاره رو شیزندگ و کار تونهینم که اون - 

 .آره - 



 .سمیوا خودم ی پا رو دیبا - 

. شدم رهیخ سبحان شدن دور به و گرفتم یقیعم نفس

: دیپرس. انداخت باال ابرو و کرد نگاه سمتم مامان

 ح؟یتسب

  داد یتلف من تا دنبالش، ادیب پسره خواستمیم - 

 مادرش کردمی نم فکر. ارمیب در سرش رو زدنش

 !ادیب

. کرد حرکت در سمت و داد تکون سر  فقط مامان

  سبز راهم سر  اگر لی کائیم  حال به یوا. رفتم دنبالش

 .شدیم

 

 13 فصل

 

  آماده منتظر مسکن آژانس انتظار یها یصندل یرو

 امضا خودمون نیب دیبا که میبود یقرارداد شدن

  یرو رو پاش مدام و داشت  استرس مامان. شدیم

. نبود مشخص صورتش از اما داد؛یم تکون گهید یپا

 کرده صحبت دفترخونه و مشاور با  قبل از سبحان

 کارمون به یکار یکس گذشته، روز سه یتو. بود



  یسندها تا بودم گرفته وقت  آژانس از خودم. نداشت

 قرارداد فقط نیا: دیپرس مامان . کنند آماده رو قرارداد

 گه؟ ید شرکته

  کرده قیتحق و وجوپرس یحساب روز،  چند نیا یتو

... بشه ثبت اول دیبا که شرکت. نه: دادم جواب. بودم

 نیب. وسازهساخت  ی تو مشارکت قرارداد هی نیا

 . ما از ساخت شون،یا از نی زم. خودمونه

  متیق نسبت به: گفت زشیم پشت از آژانس  مشاور

 .گرفتند سهم ن،یزم

 میبر دیبا هم بعد: دادم ادامه. داد تکون سر مامان

 فتمیب خودم تا بده وکالت من به سبحان  آقا دفترخونه،

 . مجوز دنبال

 اما بزنم؛ حرف نفس به اعتماد با کردم یسع

 و عمران به پشتم. شدم  موفق حد چه  تا دونستمینم

  بود، کرده کمکم نجایا تا یوقت. بود گرم هاشهیتوص

.  بود هم خودش نفع به. کردیم کمک هم بعدش

 نگران: گفت سبحان. گرفتیم متیق هاشنیزم

 . قانونه طبق. دینباش

 .بله: گفت آهسته کنارم  از مامان



 دو یکی اد،ین شیپ یمشکل اگر: داد ادامه سبحان

 مرکز دمیشن. بشه صادر  جواز تا کشهی م طول یماه

 هم وام یحت . کنهیم تیحما  هااقامتگاه  نیا از استان

 . دند یم

 .خوندم رو طشیشرا من. بله: کردم دیی تأ  رو حرفش

  نتیپر مشغول و کرد روشن رو نتریپر باالخره مشاور

... وهللا: گفت زمانهم. شد  اوراق یسر هی از گرفتن

 که درست نیا. خبرندیب  شهر یشورا  و یشهردار

 نباشه، یراض شهردار یول د؛یکن اقدام استان از دیبا

 . ذارهیم چرخ یال  چوب

 م،یزنیم  حرف باهاش: گفتم. انداخت باال ییابرو

 .شهیم یراض

 دیتأک. زد لبخند هم مامان و افتاد خنده به سبحان

 .شهیم  یراض: کردم

  و شد بلند جاش از مشاور. شد قطع  نتریپر یصدا

 کاغذها کرد،ی م مرتب رو  راهنشیپ یقهی کهی درحال

 الزم  یهرچ: گفت آهسته. برداشت دستگاه یرو از رو

 .دییبفرما امضا... شد درج بود

 لب ری ز سبحان که شدم  بلند جا از  و زدم یلبخند

 !شد یکار عجب: گفت



 طرف اون به. بود رونیب به چشمش. برگشتم سمتش

 داشت بابابزرگ. شد بلند  آهم و انداختم نگاه هاشه یش

  میدلخور از پر نگاه  . شدیم ادهیپ شهروز نیماش از

. بود داده لفت االن تا که انداختم  مشاور به رو

 نه؟. دیداد خبر شما: دمیپرس

 و بابابزرگ. نداد جواب و انداخت نیی پا رو سرش

 پشت لی کائ یم نیماش و شدند آژانس وارد شهروز

  شد؛یم ادهیپ داشت یهاد. شد پارک شهروز نیماش

  ادهیپ قصد انگار و بود ابونیخ به لیکائ یم چشم اما

  دنید  یماجرا که دونستمی م خوب.  نداشت شدن

 .گفته همه  به رو ما یخونه تو سبحان

 

 نجا؟یا کشوندنت  دوباره: گفتم شهروز  به رو

 ! مرسده - 

 !یاومد بار دو هفته هی تو - 

 هی هاراه نیا تو دیگ ینم: دادم ادامه بابابزرگ به رو

 آد؟یم سرش ییبل

 ،یزن یم رو  جوشش یلیخ: داد رو جوابم  بابابزرگ

 .برو باهاش



 تموم هیقض نیا تهران، میبر ایب: گفت آهسته  شهروز

 .شه

 یکش قشون برام. انداختم دورم یهاآدم  به ینگاه

 در سمت می مستق بابابزرگ، به توجهیب . بودند کرده

 یکم.  شدم رد یهاد کنار از و زدم رونیب. رفتم

. ادیب رونی ب شهروز تا  ستادمیا یدرخت کنار دورتر،

  لیکائیم به نگاهم. بزنم حرف  جمع یجلو  خواستمینم

  رو هاش انگشت و بود فرمون یرو هاشدست. افتاد

  شهروز. برگردوندم رو نگاهم. دادیم تکون کلفه

  ینم من: گفتم یمعطل یب و گرفتم رو ساعدش. دیرس

 خب؟ نکن، اصرار. امیب که شهینم یعنی. تهران آم

 .بنداز راه اونجا یخوای م یکار هر چرا؟ آخه - 

 .شهینم ه،یسرما نقدریا با اونجا - 

 پوله؟ تو مشکل - 

 . نه - 

  و کردم پا اون و پا نیا  یکم. میافتاد خنده به دو هر

 تهران، بذارم رو پام من شهروز،: گفتم باالخره

  هام دوست دوباره... رهی م ادمی زهایچ نیا یهمه 

 ...نیبب...  پرهیم مغزم از مار کار کنند،یم م دوره



:  کردم اضافه و دادم نشون رو آژانس داخل دست با

  مگه. تجارت هی. کنمیم شروع  رو یکار هی دارم االن

 .تونمیم هم من ست؟ین اقتصاد امرشته 

 ؟ینیبی نم. ناراحته بابابزرگ - 

  جواب. داشت اخم که کردم نگاه بابابزرگ صورت به

 مرتب کج یموها یرو.  اومد جلوتر شهروز. ندادم

  اون مرسده،: گفت تریجد و دیکش یدست  اش شده

 ...ختی ر هم به ها کوزه کاسه شام  وسط که شب

 خب؟ - 

 حرف موردش در هم یکس. ندارم یخوب  حس اصلا  - 

 .میشم نگران هم توام، نگران هم من،. زنهینم

 .برگرده یگ ینم میشم به یول - 

 ... مرسده - 

  من. آد یبرم خودش پس از میشم یدونیم چون - 

 و تو که شهیهم... امیبرب دیبا. داداش آم یبرم هم

 . دیستین مامان

 .هستم شهیهم من - 

  شهروز. م یموند رهیخ هی ثان چند ربطش یب جواب از

 ؟یدون ینم برادرت رو من مگه تو... تو: گفت



 نییپا ساعدش یرو رو دستم و شد راحت المیخ

. دونمیم که معلومه: گفتم و گرفتم رو دستش. آوردم

 نه ، یریبگ رو من طرف دیبا ن،یهم خاطر به

 . بابابزرگ

 -  ... 

 .باش من طرف کنم، کار نجایا خوامیم - 

  ول رو دستش ن،یماش در  شدن دهیکوب یصدا با

  یهاد سمت داشت و بود اومده رونیب ل یکائیم. کردم

  یزیچ هی البد. کردینم نگاه من به هم هنوز . رفتیم

.  کردیم دخالت  اگر حالش به یوا! بود  طلبکار هم

 شده؟ یهاد ُدم چرا نیا: گفت آهسته  شهروز

 ! بمونه الل نفعشه به - 

 شده؟ یزیچ - 

 .ستین  مهم... نه - 

 شهروز. زد صدام و اومد رونیب آژانس از بابابزرگ

 طرف: کردم  دیتأک. داد تکون رو هاشدست فیبلتکل

 . ریبگ رو من

 صبر: گفتم. انداخت بابابزرگ به بعد و  من به ینگاه

 . بزنم حرف خودش با کن



 . باشه قلبش  به حواست - 

 مامان سمت. گرفت فاصله من از. دادم تکون سر

 حرف  سبحان با آژانس یهاشه یش  پشت که رفت

 که بود بابابزرگ با کردنم خلوت نوبت بار نیا. زدیم

 .اومدیم  طرفم داشت

 

  جلو اومدم بار هی من چون: گفتم. دیرس بهم بابابزرگ

 د؟یکن  جبران دیخواست کردم، سروصدا آژانس

 ه؟ یباز یچهمه یکرد فکر کنم؟ جبران - 

 -  ... 

 !شماهاست  خاطر به کنمیم یکار هر من - 

 و بست لب. بود گرفته من طرف رو دستش دو هر

 دلش از  خواستم و رفتم جلوتر. برگردوند رو روش

  اگه... منه؟ خاطر به چطور اما... دونمیم: ارمیب در

 خوامیم من که یجور اون یچی ه چرا منه، خاطر به

 ست؟ ین

. جلو افتمیم خودم ،یخواست یکار هر. تهران برو - 

 ها؟

 برم؟ انرودیم از من یخوا یم چرا - 



  خال یتو. برداشت عقب به یقدم و د یپر ابروهاش

 چپچپ  همه اومدم، یوقت  از: دادم ادامه. بودم زده

  داد سرم همه. کنندیم پچپچ همه. کنندیم نگاه

 بابابزرگ؟ برم چرا! برو گنیم همه. زنندیم

 به: گفت عاقبت و کرد یطوالن مکث هی  بابابزرگ

 . بیحب  یکارها  خاطر

  رو بابام اسم و برداشته دست رفتن طفره از باالخره

 رو هیبق و من قلب... بابات: داد ادامه. بود آورده

 !رفت  زد، شیآت

 چرا؟ - 

  یخوایم. بی حب یپا جا یگذاشت رو پات  تو حاال - 

 ! مسافرخونه  یکن رو نجایا

  از جلوتر چون کرد؟یم کار بابام مغز چون ن؟یهم - 

 به دیافتاد همه ن،یا خاطر به کرد؟یم  فکر زمانش

 د؟یکن رونشیب که جونش

 !بدون رو حدت مرسده، - 

 منه؟ نوبت هم حاال - 

 .یدونی نم رو زهای چ یلیخ تو - 

 .بدونم که دیبگ. دیبگ خب - 



 !یندون بهتره - 

 تا میبرنداشت چشم هم یهاچشم  از لحظه، چند یبرا

.  افتاد راه و دیچرخ  آژانس سمت بابابزرگ باالخره

 ستادهیا در یجلو که یهاد. شد وارد. رفتم دنبالش

 رو رمردیپ خانوم، مرسده: گفت من به رو بود،

 .ها بدتره دیکن یعصب

  داشت انگار و بود لیکائی م به چشمش. کردم نگاهش

 به د،یبگ بهش: دادم جواب. زدیم  رو اون حرف

 .مربوطه  خودم

 !بله؟ - 

 !دیفهم خودش - 

 مامان. رفتی م هابرگه سمت بابابزرگ. رفتم داخل

 ؟ یحاج ،یکنی م مخالفت چرا: دیپرس

 نگاه یول داد؛یم گوش. ستادیا حرکت از بابابزرگ

 مامان. نداشت هم دادن جواب قصد انگار . کردینم

 از قبل  شوهرم بدونم دینبا من چرا: دیپرس دوباره

 بوده؟ کجا کرده؟یم کارچه من، دنید

 -  ... 

 هستند؟  یک ها یباغستان نیا - 



 .تیزندگ سر  برو ر،یبگ رو امنوه دست عروس، - 

 د؟ یدار ینید   بهشون - 

  سبحان و  املک مشاور یسرها. شدم گوش سراپا

.  دادیم فشار هم یتو رو  هاشدست مامان. بود نییپا

...  بوده یچ  به یچ هامیقد  دونمینم من: دیپرس دوباره

 ...نکنه... دونمینم رو رسومتون و رسم

: زد رو حرفش مامان و کرد نگاه مامان به بابابزرگ

 ! د؟یداد بهشون رو دختر هی قول نکنه

  هم یرو رو  هاش پلک بابابزرگ  و موند باز هام لب

  هم هنوز. بود یادیز یل یخ گهید نیا!  نه. داد فشار

 .بده جواب  خواستینم

 

  رفت، جلو کاغذها برداشتن یبرا و خورد  یتکون فقط

 .رفت شد، بسته موضوع نیا: گفت

 ! نه: گفتم بلند و دمیپر جلو

  از رو هابرگه. کردند صدام زمانهم  شهروز و مامان

  کیتبر واسه که یمرس:  دادم ادامه و دمیکش دستش

 .بابابزرگ یاومد



  یبرا رو دستش و خورد  گره بابابزرگ یابروها 

: دیچیپ آژانس  یتو لیکائ یم یصدا. کرد بلند یلیس

 ! یحاج

  هامچشم. دیلرز  هوا تو و شد متوقف بابابزرگ دست

 که بود بار نیاول نی ا. بود زده رونیب حدقه از

 و برداشتم ازش چشم. کنه بلند دست روم خواستیم

 همه. بود ستادهیا در قاب یتو که دوختم لی کائیم به

 پارک یی بدجا رو نیماش : گفت. کردندی م نگاهش

 .دیکرد

 شهروز. انداخت رو دستش بابابزرگ. کرد یاسرفه  و

  شونه مامان.  رفت طرفش و فرستاد رونیب رو نفسش

 . ستین یزیچ... زمیعز: گفت آهسته و  گرفت رو هام

 و بودم یعصبان  همه دست از. کردمینم  باور هنوز

  تو: زدم داد سرش. بود ستادهیا جاهمون هم لی کائیم

 ؟ یگیم یچ

  صورت به یهاد و داد فشار رو ام  شونه مامان

 !رونیب برو: کردم اضافه. زد زل لی کائیم حسیب

 باش  آروم: کرد زمزمه آهسته مامان. خوردی نم تکون

 .مرسده



 سمت و دمیکش رونیب هاشدست نی ب از رو خودم

!...  رونیب برو: زدم داد روش یتو. رفتم لی کائیم

 ! بده بهبه خوادیم. منتظره جونت مامان

...  یعصبان... دلخور. بود رهیخ من به هاشچشم 

 تونستند ینم که گرفته ابر کهیت تا دو مثل. گرفته

 سمت میمستق و دیچرخ. بشند خلص و ببارند

 رضا، حاج: اومد حرف به سبحان. رفت نشیماش

 بد اگر... گهیم یچ ن یبب. بشنو رو ات نوه حرف

 .ی مختار گفت،

 دهینشن رو سبحان  حرف بابابزرگ . برگشتم سمتشون

 پس: گفت و داد نشون رو من انگشت با. گرفت

 ها؟! ؟یکن یتوسن بابات  مثل یخوایم

 . گهی نم ناحق من دختر ،یحاج : اومد حرف به مامان

  و داد تکون نیطرف به  رو سرش بار  چند  بابابزرگ

 رو دخترت دنید چشم یکس  نجایا: گفت مامان به رو

 .نداره

 نداشته: دادم جواب خودم یول کرد؛  باز لب مامان

 !ام یانرودیم هم من چون مونم؛یم من. باشه

  مشاور و سبحان یرو. شد  درشت بابابزرگ یهاچشم 

 بابام  اگه: گفتم بلندتر و چرخوندم  چشم یهاد و



  موندن یاجازه  یکس  از من... بوده یانرودیم

 . خوامینم

. گذاشت کمرم  یرو رو دستش و اومد جلوتر مامان

 .بگو همه به رو  نیا: دادم ادامه یهاد به رو

 یجلو. افتاد لیکائیم نی ماش یخال یجا  به چشمم و

 داشیپ  گهید دونستمیم. بودم زده داد سرش همه

 . نطوریا که : گفت و زد یپوزخند  بابابزرگ. شهینم

  سبحان سمت. انداختم دستم یتو یکاغذها به ینگاه

 .میکنیم امضا رو قرارداد نیا:  گفتم و گرفتم

 یرو  سبحان و شد رهیخ سبحان صورت به بابابزرگ

  رضا، حاج: گفت عاقبت. چرخوند چشم مامان و من

 زحمت خاک و آب نیا برا... یینجا یا بزرگ تو

 ...یول یدار  حق همه گردن به... یدیکش

 به رو. نداد رو جمله کردن تموم یاجازه بابابزرگ

 !پسر میبر: زد داد شهروز

 ادامه و رفت در سمت مامان، و من به ی نگاه بدون و

 .بجنب ،یهاد: داد



 دنبال ،ی هاد همراه و داد تکون سر  برام شهروز

. رفتند  شهروز نیماش سمت. افتاد راه  بابابزرگ

 ؟یزنیم  امضا سبحان آقا: دمیپرس

 .گرفت دستم از رو هابرگه یقیعم نفس با سبحان و

 

 14 فصل

 

 .گرفتم: گفت یگوش یتو عمران

 بازش: گفتم و کردم جاجابه  زانوهام یرو   رو تاپلپ

 . کن

 . کن صبر - 

 آوردم رو صفحه نیاول. کردم نگاه جلوم ورد لیفا به

 ؟ یخونیم یدار: گفتم و

 .آره - 

 .من یپروژه یشنهادیپ طرح هم نیا - 

 .زود چه - 

  هی. کنمیم کار  روش دارم  است هفته هی  زود؟ کدوم - 

 .کردم درست اون طبق. گرفتم هام دوست از نمونه



 .خوبه - 

  تعداد. کردم اضافه د،یرسیم ذهنم به یهرچ - 

 یحت... شاپیکاف رستوران،  ها،مغازه ها،اتاق 

 .گذاشتم هم کتابخونه

 .خوبه. دم ید آها... ؟یچ  نگیپارک - 

 برمیم بشه تموم. کنمیم کار روش هم باز - 

 پر گرفتم، هم رو هافرم یهیبق. استان یگردشگر

 ... و هست ملک سند. کردم

 آره؟. یی هوا ینقشه  و حساب گردش مونهیم - 

. میکرد فروش و دیخر خونه. حله که حساب گردش - 

  هی. سپرده هم مییدا به. است هیسرما دنبال هم مامانم

 .م یکنیم شیکار

 برات ادیب گردم،یم کارشناس هی دنبال من پس - 

 .کنه می تنظ رو نقشه

 ؟یچ نشه دییتأ نیزم یکاربر اگه - 

 .کنهیم درست خودش. کنمیم دایپ آشنا - 

 هنوز. گفتم اهوم«» و بردم نییپا و باال رو ورد لیفا

  کارها ی تو لحظه هر دمیترسیم و بودم جیگ هم

.  کردمیم رو تلشم ن یشتریب دیبا. کنم  یخرابکار



 شروع رو دیتول خط یکارها  شیپ وقت یلیخ میشم

. مانکاریپ  انتخاب هم و  جواز یبرا هم... بود کرده

 اومد رونیب  آشپزخونه از مامان. موندم یم عقب دینبا

 شد؟ یچ مرغ: گفت آهسته و

 اتاق از: گفتم یگوش یتو و دادم نشونش رو کی عدد

 !خوان یم مرغ که کنندیم اشاره فرمان

 ؟یچ: دیپرس یکوتاه مکث  از بعد عمران

 .کنم د یخر برم دیبا: دادم جواب و افتادم خنده به

 رو در رو. میزنیم حرف بعداا . پس باشه. آها - 

 !بهتره

 . اهوم - 

 یها دوست از: گفت مامان. میکرد یخداحافظ

 بود؟ دانشگاهت

 .ادیز نه - 

 رمیم  االن: دادم ادامه و کردم خاموش  رو تاپلپ

 . دیخر

 .کردم ستیل - 

 یوقت. رفتم هام  لباس سراغ و گذاشتم کنار رو تاپلپ

 هم یاگه ی د یهاله یوس مامان م،یگذاشت موندن قرار  



 به که هم مونیآشپز. کنه خونه  هیشب رو  نجایا تا دیخر

  شده راحت  سرد یغذا خوردن از و  بود شده راه

 مهرسا. کردمی نم ول رو  مامان هایزود نیا به. بودم

 شدنم حاضر. بود خوش خاله و مادرجون کنار که

 البته. برم دیخر یبرا فقط نبود قرار. دی کش طول یکم

 و گرفتم  ازش رو ستی ل. دونستینم رو نیا مامان

 .ندارند جا هی رو همه. ره یبگ وقت دیشا. باشه: گفتم

 ما به هم بزرگه فروشگاه  اون» دادم ادامه دلم یتو و

 کل فرصت سر دیبا. زدم  رونیب. فروشه« ینم جنس

 گشت رو ها یفرع و ذاشتمیم پا ریز رو شهر

ا . زدمیم  شعبه هم نجایا ،یاره یزنج یهافروشگاه  حتما

 به صندوق یتو  یدهایخر با بعد، ساعت مین. داشتند

 یحرف بابابزرگ اگر. روندمی م یسنگ  عمارت طرف

 فیشر حاج  از تونستمیم زد،ینم ها یباغستان از

 عمارت به یوقت. کردینم  یبداخلق من با  اون. بپرسم

  مشغول تیعنا آقا و بود باز شهیهم مثل در دم،یرس

 . اطیح  یهادرخت  یار یآب

 

  آب ریش فوراا  و کرد گم  رو وپاشدست من، دنید با

 !دینترس: گفتم ناخودآگاه. بست رو



.  میکرد ی پرساحوال. شد ترک ینزد و زد لبخند مرد

 منزله؟  فیشر  حاج: دمیپرس

: خورد گوشمون به هاپله  یباال از یحاج  یصدا که

 .خانم مرسده

  مخنده که کردیم ادا غلظت با رو اسمم ی جور  بار هر

  از. داد جواب. کردم سلم و رفتم جلوتر. گرفتیم

  یآ ینم چرا: گفت اخر. دی پرس بابابزرگ و مامان حال

 باال؟ 

 .آم یم د،یکن تعارف: گفتم لبخند با

 . خانم مرسده بفرما... باال بفرما - 

 راه ها پله  طرف به. دیخند هم تیعنا  آقا بار نیا

  خوشم  یحاج یالیخی ب و یانگار سهل از. افتادم

 خوردن جوش و حرص  اهل بابابزرگ مثل. اومدیم

  نیزم دنی خر سر که داشت خبر. نبود  زیچهمه  یبرا

 و آوردینم روش به یول رفتم؛ ی رآبیز سبحان

  وانیا یچوب  یهایصندل یرو  جلوش یوقت. دیخندیم

 . بدهکارم یعذرخواه هی اول: گفتم نشستم،

 ؟یچ برا - 



 خوردن هم به هدفم. سبحان آقا نیزم  خاطر به - 

 رو خودم خواستمیم فقط. نبود خانواده تا دو شراکت

 .نشد که... جلو بندازم

  لیکائیم. دونمیم: گفت و داد تکون سر فیشر حاج

 ! دزده یم رو دخترها  قاپ ما

 منظورم... نه: گفتم و گرفتم رو امخنده  یجلو زور به

 .نبود نیا

 همونطور. داد نشون رو من دست با و د یخند بلند بلند

 .کنمیم یشوخ دارم: گفت خنده با

ا یدق و  براش  رو حیتسب انیجر که کردمیم حس قا

. خودشون دید یه یزاو از هم اون... کردند فیتعر

 .یکرد سبز  رو ُحکمت باالخره: گفت و شد یجد یکم

 .مونده یلی خ حاال - 

 . برسه دادت به خدا - 

 چرا؟ - 

 که هست سرشناس  یخانواده تا چند شهر، نیا تو - 

 رجبزاده و ما. دارند هم یقوم و شیخو  نسبت هم با

 ...ها یر یآقام و ها یباغستان ... ها  یرینص و ها

 خب؟: دمیپرس. اوردمیدرن سر یزیچ از



  یخال رو  دلت تو خوامینم. یفهمیم خودت بعداا  - 

 .کنم

 از حرف: دمیپرس! بود کرده یخال  هرحال به

 نیا. یحاج اومدم نیهم  واسه من. شد  ها یباغستان

 دارند؟ ما با یمشکل چه خانواده

 .من با:  کردم اصلح

 هی قول نکنه » شد مرور سرم یتو مامان  حرف و

 که شد جمع یحاج صورت  از لبخند...«. دیداد دختر

 ستین یمهم زیچ: داد جواب. ترسوند یم رو من

 با. بود داغ یلیخ اشکله  یجوون سر بابات. دختر

.  کرد یناحق حقشون در. افتاد لج سر  ها یباغستان

 . کردند نهیک هانیا

 ن؟یهم - 

... بگم یچ : گفت و داد  تکون رو اش شونه و دست

 کار یپ ن، ییپا بنداز رو سرت ،یهست یموندن اگر

 . یدیرس مرادت به دیشا.  باش خودت

 شروع رو یقانون کار ه ی دارم من ،یحاج  د؟یشا - 

  از هم دولت خود. شهره مردم درآمد نفع به. کنمیم

 .کنهی م تی حما وکارهاکسب نیا



 -  ... 

 .که ستین یبد کار - 

 .بشه  باز بهیغر یپا ندارند دوست مردم - 

  درد : داد ادامه. دمیکش یق یعم نفس و دادم تکون سر

 .بود نیهم بابات با همه

  الی خ و فکر از بهتر! دیرسی نم نظر به  یخطرناک درد

  به وگوگفت یهیبق. اومدم یبرم پسش از. بود هام

.  گذشت ی زندگ و خونه و شهر از ساده یها حرف

. گهینم بدونه هم  یشتریب زیچ اگر دونستمیم

. نداشت رو یفعل آرامش زدن هم به قصد چکسیه

. نپرسم شتریب که  بود بهتر هم من  یبرا دیشا

  درازتر، پا  از دست. دادمیم ادامه ترراحت ینطور یا

. نشستم فرمون پشت و رفتم رونیب یسنگ عمارت از

ا  هم د یشا که کردم فکر نیا به. زدم زل جاده به  واقعا

. یمیقد ینه یک هی جز به نبود؛ یمهم ی لیخ یمسئله 

 شراکت تونستند ینم و بودند کی کوچ دل خانواده اون

 تکون سر خودم یبرا. نندیبب  رو گهید یخانواده  تا دو

 که یروز نیاول یادآوری با یول افتادم؛ راه و دادم

. دمیچینپ جاده یانتها چ  یپ سر بودم، شده شهر وارد



  توش خونه قهوه که دیرسیم یدونیم به راه یادامه

 . خونه قهوه  طرف به. روندم طرف همون به. بود

 

 رو نیماش. کردندیم عبور ینفر چند دون،یم اطراف

 پارک خونه  قهوه یجلو چنار  یهادرخت  از یکی ریز

 که بود ییجا همون نجا یا. رفتم فکر یتو و کردم

  یدردسرها و بودم برخورده لیکائی م به یاشتباه

  از. شدم ادهیپ و زدم پوزخند. بود شده شروع بعدش

  رمیدستگ  یزیچ کرد،یم  کار فروشگاه یتو که یزن

 دایپ نجا یا گهید یباغستان هی دیشا اما بود؛ نشده

  با تونستمیم بعد. کنه هی توج رو من بتونه که شدیم

 قفل. بردارم رو ام پروژه اول  یهاقدم یتر راحت  الیخ

. رفتم قهوهخونه یورود سمت به و زدم رو نیماش

. دمشیکش جلو و رفت شالم سمت دستم ناخودآگاه

 هاپله از یقیعم نفس با و کردم پیک رو  مانتو یهالبه

 .شدم وارد. بود باز در. رفتم باال

 یهمه سر تا بود یکاف داخل به قدم کی همون

 روم هاچشم   جفت جفت و  بچرخه طرفم به های مشتر

  ترنیسنگ شخوانیپ طرف  به میبعد یهاقدم. بشه زوم

 یاقهوه یها  کیسرام ی رو یهاپاشنه یصدا و شد



  یهاتخت  یرو ،یسن یرده  هر یتو  مردها. بلندتر

 یاقهوه فضا. بودند نشسته وسط یزهایم  پشت و دور

  رو جاهمه ونیقل دود و یچا  یبو. بود سبز  و قرمز و

 دمیرس شخوانیپ پشت جوون مرد دو به. بود کرده پر

 دوست بود، بهزاد.  شناختمیم رو شونیکی که

  سرفه بار چند. میکرد سلم. شناخت رو من. لی کائیم

 یآقا با... با: گفتم. زدم کنار رو دود و کردم

 .دارم  کار یباغستان

 مرد اما بده؛ نشون رو نفر هی که موندم منتظر و

 . هستم خودم: گفت شیکنار

 بله؟: گفتند اطراف از نفر چند و

:  گفت و زد  پوزخند مسن مرد  هی. کردم نگاهشون جیگ

 ه؟ یچ اسمش! اند یباغستان نجایا نصف

 کار یاصل یها یباغستان اون با» بگم تونستمینم

 باالخره بعد، یکم. کردم  نگاهشون ب رب ر فقط. دارم«

 م؟یکن  صحبت رونیب شهیم: گفتم

 !رونیب... بله: اومد دورتر یکم از لیکائ یم یصدا و

. زد اشاره رونیب به سر با. دمیچرخ  صدا طرف به

  یربط چه شما  به: گفتم. داشت  اخم ریاخ یروزها مثل

 داره؟



  قهوه نجای ا که نهیا ربطش: داد جواب و اومد جلوتر

 .ماست ی خونه

  من. باشه خب: گفتم و اوردمین کم یول  کردم؛ مکث

 . ام یمشتر هم

 !رونیب:  کرد تکرار لی کائیم. شد بلند خنده یصدا

 . دارم کار - 

 .مردهاست مخصوص نجایا -  - 

 !ومه؟یاستاد مگه - 

  یبار اون ادی و خورد گوشم به دوباره جمع یخنده

  رو هام دوست و من ،یآزاد ومیاستاد یجلو  که افتادم

. اندیب دنبالم شدند مجبور مامان و شهروز و گرفتند

 انرودیم از یانتظار  چه بود، اون که تختیپا تو

 یآب هم نجایا. کردم حرکت در سمت و دمیچرخ! داشتم

  گرفته تمسخر رنگ هاشون نگاه. شدینم گرم یکس از

. آدیم پشتم که بودم لیکائی م متوجه. رفتم رونیب. بود

 .تو گردم یبرنم نترس،: گفتم طرفش، به ینگاه بدون

  نمیماش سمت سلنه سلنه. ستادیا یول نداد؛ یجواب 

 به چشمم که کردم بلند رو چیسوئ راحت  الیخ با. رفتم



. افتاد دستم. زد خشکم و خورد شاگرد پنچر چرخ

 ؟یکرد تو: گفتم و برگشتم  لیکائیم سمت

 

  هیکنا ترآهسته . اومد طرفم به. بود چرخ به نگاهش

 !کرده مادرت هم دیشا: زدم

 پسرش به آخه: دادم ادامه. رفت برام یا غره چشم

 !زدم دست

 !نزن رو من مادر حرف انقدر - 

 نیماش چرخ به بعد و دادم هامچشم به  یچرخش - 

 ! کرده؟  یا وونهید کدوم: گفتم لب ریز. شدم رهیخ

 .یافتاد دنبالشون که ییها همون -  - 

 همسن پسر تا دو به چشمش. کردم نگاهش دوباره

  موتور به دون،یم کنار  جلوتر، یکم که بود خودش

 نگاه ما به نهیس به دست و بودند داده هیتک  یاهیس

 ...هااون: دمیپرس. بود باز دوشون هر شین. کردندیم

 گرفت رو بازوم لیکائیم که برداشتم سمتشون یقدم و

 .نمیب سایوا: گفت و

 نگم؟  یچیه  کردند، پنچر رو نمیماش - 



 اومده رونی ب خونه قهوه از نفر چند و بود  بلند صدام 

  رو دستم لیکائیم. شدیم شلوغ داشت دورمون. بودند

 دیبا ،ییجا  نیهمچ یآ یم یوقت: گفت و کرد ول

 .یکن  رو فکرش

 .کنمی م تیشکا هرته؟ شهر مگه  ؟یچ یعنی - 

 ؟یکن  ثابت یخوای م یچطور - 

ن به ن م  .  کردم نگاه پسرها به دوباره و افتادم م 

 اند؟ یک هانیا: دمیپرس. گفتندی م یزیچ هم به داشتند

 .یباغستان محمود و ارسلن یپسرها - 

  لیکائیم ی صدا. دادم فشار هم یرو رو هام دندون

 جات؟  سر ی بتمرگ روز دو یتون ینم: شد تریعصبان

  بتوپم خواستم و رفتم جلوتر شدم، رهیخ  صورتش به

 ؟یکن  رو تیزندگ آروم  یتون ینم: داد ادامه که

 .کنمیم یزندگ راحتم جور هر - 

 !نزن هم به رو ما یراحت پس - 

 .ات خونه قهوه تو برو دارم؟ کارچه تو به - 

 .یکرد گم رو گورت هروقت - 

 ؟یدیخر رو کوچه - 



 .کن عوض رو کتیالست من، به کردن لهیپ یجا - 

 ! من؟ - 

 ؟ یک پس - 

. شدیم کمتر مدام که بودم نمونیب یفاصله  متوجه

 اخم. رفت عقب و انداخت مردم به ینگاه  لی کائیم

 یتون ینم  کی الست هی: گفت و نشوند صورت یرو

 ؟ یبساز مهمانسرا یخوایم ،یکن عوض

 نم؟ یبچ رو آجرهاش خودم قراره مگه - 

 !کن عوض رو کتیالست - 

  منتظر و  برد فرو هاش بی ج یتو رو هاشدست و

  جمع   عابرها، یرو. کرد تماشام من، یبعد حرکت

 و شهیش  پشت یهاآدم اطراف، مردم سرمون،  پشت

 آب و چرخوندم  چشم موتور کنار شعوریب تا دو اون

.  بودند شدنم  عی ضا منتظر  همه. دادم قورت رو دهانم

! یا یبدبخت  عجب. نبودم بلد کارها  نیا از که من

: گفت آهسته و کرد اشاره کی الست به ابرو با لی کائیم

 !ادیب تهران از پسرعموت یبزن زنگ  یخوایم البد

 . ستین هم یبد فکر: گفتم و افتادم لج سر



 رونی ب کمیکوچ فی ک از رو میگوش کهی درحال

 آد؟ینم یکن یم الیخ: دادم ادامه آوردم،یم

 از یگوش که  شهروز یشماره آوردن به کردم شروع

 .کن باز رو صندوق: گفت لیکائیم و شد دهیکش دستم

 ...دییبفرما... تو دییبفرما: گفت بلند هیبق به رو و

 با هم ینفر چند و  برگشتند داخل  به شترشونیب

  لیکائیم و کردم باز رو صندوق. موندند ییپررو

 من، به توجهیب. آورد رونیب رو ابزار جعبه  و زاپاس

.  شد زدن جک  مشغول و  نشست. رفت ک ی الست سمت

.  بود زده  رونیب شلوارش پشت بیج  از میگوش سر

 . بده رو میگوش: گفتم

 به نفرت با. کرد شروع رو کارش و نداد یجواب

  بلند. بودند گرنظاره  همچنان که کردم نگاه پسرها

 !خدمتتون؟ ارمیب  لیف پف: گفتم

 !زن ساکت: شد بلند ل یکائیم یصدا

 ه؟یچ - 

 ! ؟یذار یم یک هر دهن به دهن  چرا -  - 

  برو: داد ادامه و کرد اشاره خودش طرف به سر با

 .نی بش نیماش تو



  جدول یرو کنارش ن،ی ماش یجا به و  رفتم سمتش

 .خوامینم: گفتم زمان هم و نشستم درخت دور

 هیچ: گفتم و  انداختم باال شونه. رفت غره چشم دوباره

 .نمی بش نجایا  خوامیم خب؟

  یزیچ لب ریز و داد هاچیپ کردن باز به رو حواسش

  مشخص آورد،ی م آچار به که یفشار از. کرد زمزمه

  آروم هرچند. منه از تری عصبان یپنچر بابت که بود

  ما به گهی د پسرها و می بود نیماش پشت. بود مونده

 .کردم نگاه هاشدست  حرکت به. نداشتند دید

 

:  گفتم و اوردمین دووم ادیز. گذشت سکوت به یمدت

 ! داره قانون مملکت د؟یهست یک دیکرد فکر شماها

 -  ... 

  تازه کردند؟ پنچر رو من  کیالست یحق چه به  - 

 اد؟ین در هم صدام

ا  -   !دارند لیدل حتما

 ؟یلیدل چه - 

 جون به انداخته رو همه تو یبابا...  دونمیم چه - 

 ؟یپرس یم من از هم،



  هام انگشت نوک با. درآورد و دیکش  رو کی الست و

.  بزن حرف درست: گفتم و دادم هل  رو اش شونه

 چه؟ من یبابا به د،یاافتاده عقب شماها

  دم؛یکش عقب. کردم هول من  و دیچرخ طرفم به ناگهان

 مدار رو ایدن االن: دادم ادامه  رو حرفم یول

 تو دی دیچپ شما. چرخهی م سمیتور و یگردشگر

 !دیکنیم  پنچرش آد،ی م یواردتازه  هر شهرتون،

 کرد،یم ینطور یا بار هر و هامچشم به بود زده زل

 . برو یناراحت: گفت. لرزوند  یم رو من دل

 .خوامینم - 

 چرا؟ - 

  هم به همچنان. شدم مونی پش اما بگم؛ ی زیچ  خواستم

. نشست اشگونه  یرو و شد بلند دستم. میبود رهیخ

  من جیگ  یابرها. خوندمی م هاشچشم از رو یجیگ

 یول... کنه بلندشون که گرفت  رو هام انگشت . بودند

 عقب و دمیکش رونیب رو دستم خودم... کرد مکث

  دروغ. انداخت  چشم دورتر، یکم یهاآدم به. بردم

 . بود شده اهیس: گفتم

:  کردم اضافه و دادم نشون  رو خودم یگونه انگشت با

 . نجاتیا



 صورتش  یرو رو، دستش پشت فقط. نکرد نگاهم

. افتاد میگوش  به باز چشمم. شد مشغول دوباره و دیکش

 زمزمه و  دیپر جا از. رفت  پشتش بی ج سمت دستم

 ! ؟یکن یم کارچه: کرد

 .میگوش - 

 ...بر  لعنت: گفت فرستاد،یم رونیب که ینفس با

  کیالست سراغ. داد دستم و دیکش رونی ب رو یگوش و

. شد هاچیپ گذاشتن مشغول. زد جاش و رفت دیجد

  ینچرخ روز هر اگه: اومد حرف به تر آروم بعد، یکم

 .شهینم ینطور یا ابون،یخ  کوچه تو

 .بودم کارم دنبال - 

 مردمه؟  توجه  جلب کارت - 

 !نه - 

  - ... 

  یدخترها هیشب فقط. ستین توجه جلب قصدم - 

 .نیهم. ستمین لتونیفام

 مگه؟ چشونه من لیفام یدخترها - 

 عقلشون: گفتم و دادم فشار هم یرو رو هام دندون

 !مردهاشونه دهن به



 م؟ یخوایم رو بدشون مگه. باشه خب - 

 شمینم نهی بش خونه تو که یزن چوقتیه من - 

 !لی کائیم

  رو صدام. زد پوزخند. کرد  نگاهم و دیکش کار از دست

 هر رم،یم بخوام هرجا: دادم ادامه  و آوردم نییپا

 !کن  عادت... کنمیم بخوام یکار

 .کنمینم عادت - 

 .خودته مشکل - 

  یرو رو آچار مهابایب. دمیشن رو بلندش نفس یصدا

  هر که حاال: گفت همزمان. شد بلند و کرد ول نیزم

 ! کن خودت  هم نیا ،یکن یم یکار

  دستم. کردم نگاه شدنش دور به و موند باز هام لب

 برم داشت انتظار. بود گذاشته یخال  کار وسط رو

 بگم گفت، یهرچ هم بعدش  کنم؟ خواهش دنبالش،

 یجلو . شدم بلند جا از و کردم  اخم چشم«؟»

 ییها نوجوون از یکی به رو و افتادم راه هاشچشم 

 هی ،یداداش: گفتم رفت،یم ور توپش با داشت که

 ؟یآ یم قهیدق



  نیا: دادم ادامه. اومد طرفم و کرد ول رو توپ طفلک

 ؟ یریبگ رو دستمزدت ،یکن یم سفت رو هاچیپ

 در تراول تا  دو فیک یال  از و دادم نشون رو نیماش

 سمت. شد برابر دو اشزهیانگ دنشون،ید با که آوردم

  داد،یم جلو  رو اشنهیس کهی درحال و  رفت نیماش

 . یآبج چشمم رو: گفت

 .هللا بارک - 

 باال ابرو لی کائ یم یبرا. رفت  کارهمهین ک ی الست سراغ

  تند پا خونه قهوه سمت و برگردوند رو روش . انداختم

 سر. شد بلند دونیم طرف از موتور یصدا. کرد

  موتور یرو بودند دهیپر نخاله، تا دو اون. چرخوندم

  شده تموم شینما ظاهراا . بودند گرفته رو گازش و

. کردم نگاه موتور،  یهاچرخ  ریمس خط به اخم با. بود

 سفت مشغول که شد  پرت نوجوون به حواسم بعد

 .بود هاچیپ کردن
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. بشه رد شالم ریز از که گرفتم باد به رو رو، صورتم

 نیا و بود بایز یکاف یاندازه به سبحان نیزم یمنظره 

  برابر دو رو خوبم  حال و حس هم خنک یهوا

  ییهوا ینقشه یبرا که یمرد  و سبحان سمت. کردیم

:  گفتم. کردندیم صحبت داشتند . افتادم راه  بود، اومده

 د؟یندار الزم  یزیچ  مهندس، یآقا

 مختصات سند طبق. نه: گفت و دیچرخ  سمتم مهندس

 .کنندیم کمک آقا حاج. آرم یم در رو

 اومده نقشه قیدق نییتع یبرا که کرد اشاره اریده به

 رو سرش. کردم  تشکر اری ده از گهید بار هی من. بود

  نکهیا یبرا. کردینم نگاه روم تو و بود انداخته نییپا

 دنبال زود چقدر. گرفتم فاصله ازشون نشه، معذب

  که شدینم  باورم هنوز.  میبود افتاده مجوز  یکارها

 پا که دونستمیم فقط. گذاشتم قدم یسخت  راه چه یتو

 . محاله دنم،یکش پس

  و چشمه  به طرف هی از که کردم حرکت نیزم یتو

  بیش به گه،ید طرف از و  خوردیم دورش یهادرخت 

ا یتقر نیزم. هادره از یکی میمل  ارتفاع و بود هموار با

 کردم بلند رو گردنم از زونیآو نیدورب. نداشت یادیز

  کار به مردها. شدم اطراف از عکس گرفتن مشغول و



 دیبا چطور دونستیم مهندس. دادند ادامه خودشون

  نظر اظهار به یازین. بده لمیتحو رو یی هوا ینقشه

  زوم لنز پشت از تا رفتم بیش یلبه  سمت. نبود من

 قواره چند. بندازم یهاد و میشم به ینگاه کرده،

 چند با جاده،  کینزد یهان یزم از یکی یتو تر،ن ییپا

. بود ترراحت هااون کار. کردندیم صحبت گهید مرد

 حساب به دماوند کار از شعبه هی د،یتول  خط نیا

ا  که ییآشناها با و اومدیم   حاج و  بابابزرگ حتما

 دردسر به  مجوز گرفتن یبرا میشم داشتند، فیشر

  آه. شدیم صادر جوازشون یاهفته چند. افتادینم

  هر اگر و  بود گرفته شکل یرقابت ناخواسته. دمیکش

 آبروش ببره، شیپ رو  کار تونستینم کدوممون

 .رفتیم

  رو جوابم. کردم بلند دست. افتاد من  به چشمشون

  پشت رو دستش یهاد. بود یجد یحساب میشم. دادند

 از یاگه ید سمت مؤدبانه یلیخ تا داشت نگه میشم

 همراهشون مردها از تا دو. کنه شیی راهنما نیزم

  هر تکون با و شدند متوقف جلوتر یکم. کردند حرکت

  یبرا یزیچ دادن حیتوض به کردند شروع دست، دو

 فکر. اومد  کادر یتو  لیکائ ی م لحظه  همون. مردها

 که بود گفته خودش هرچند. بزنه سر کردمینم



.  دهیم انجام هم رو فی شر  حاج یحسابدار  یکارها

 . بود کرده سکوت فعلا 

 

. گرفت فاصله ازشون و گفت جمله چند بعد، یکم

  نگاه مشغول و کرد حرکت نیزم یانتها سمت آهسته

  یتو مرخشین و چرخوند سر. شد اطراف به کردن

 و رفت نیدورب یدکمه یرو  انگشتم. بست نقش کادر

  هاش پلک و  دیکش موهاش نیب یدست. انداختم  عکس

  پلک. انداختم رو یبعد عکس... بست باد  به رو رو،

  پخش صورتش یتو موهاش. چرخوند سر و کرد باز

  فرو بیج  یتو رو هاشدست... یبعد عکس... شد

  من سمت داره کردم حس... یبعد عکس... برد

 دوردست ی هاکوه سمت نیدورب با فوراا  گرده،یبرم

  آروم قلبم  یها کوبه که  دمیکش یقیعم نفس. برگشتم

. رفتم مردها سمت و آوردم نییپا رو نی دورب. رهیبگ

 . خانوم تمومه بایتقر من کار: گفت دنمید با مهندس

 دهیپوش یرسم  شلوار و کت  که سبحان  و کردم تشکر

 من به رو. کرد شونییراهنما یاگه ید طرف به بود،

  زنگ شد، یخبر. هستم نجایا من: گفت ترآهسته 

 .نذار منتظر رو مادرت. زنمیم



 پا اون و پا نیا با و کردم نگاه بر و دور به یکم

 بمونم؟ ستین یازی ن! جداا؟: گفتم

 .کنمینم فکر - 

 من با که کردم سفارش مهندس به و دادم تکون سر

 هی با و کردم تشکر همه از. باشه ارتباط در

 قرار که ی سمت همون از. افتادم راه کوتاه یخداحافظ

 بولدوزر دیبا. باشه  توش اقامتگاه نگیپارک بود

 یجاده به رو تپه یرو کی بار ریمس نی ا و میآوردیم

  و هزار از یکی فقط نیا. کردیمیم لی تبد رو نیماش

 قراره پروژه نیا دونستمیم. بود مون نکرده کار کی

. کنه عوض رو میزندگ  ریمس و رهیبگ وقت ازم یکل

 به شبی د. نه ای دارم رو  شیآمادگ دونستمینم فقط

 کنم فرار و فرمون پشت  نمیبش که بود زده سرم

 فکرهام از.  بودم کرده مونیپش رو خودم اما... تهران

 تپه نییپا عمران. دادم ادامه راهم به و افتادم خنده به

 حرف زیچهمه یدرباره و  دمشیدیم دیبا . بود منتظرم

 نیا یتو. کردی م آرومم باهاش کردن صحبت. زدمیم

 .کنه درکم یکی که داشتم ازین بلبشو،

 



 ریمس شدم،یم ترک ینزد تپه  نییپا یجاده به چقدر هر

 اهیس نی ماش به چشمم  جاده، کینزد. شدیم ترپهن

ا یدق گوشه، هی شدن پنهان یجا به. افتاد عمران  کنار قا

  سرم پشت و  موند باز هام  لب. بود کرده  پارک نمیماش

 طرف  به. شدینم دهید یآدم چیه. کردم چک رو

 با. شد  ادهیپ دنمید با عمران . کردم تند  پا نشیماش

 یگرفت میتصم شد؟ یچ: گفتم و رفتم سمتش نفسنفس

 ؟ یکن ظهور

 ؟یک جلو: گفت. دیکش گردنش پشت یدست و دیخند

 .که ستین یکس

 باشه؟  خوادیم یک گهید. هستند همه - 

 پشت دست، با. نشست صورتش  یرو دقت از یاخم

 اون هاشون نیماش: گفتم و دادم نشون رو جاده خم  

 ! پارکه ته

 کنار از ی ور همون... گهید آند ینم ورنیا پس - 

 .رند  یم رودخونه

ا   و بود جلوتر هاشون  نیماش  ینم طرفنیا قاعدتا

.  دادم تکون  ندونستن ی نشونه به  یدست. اومدند

 .ییتنها کردم فکر دم،یند یاگه ید نیماش:  گفت عمران



  انداختمت: گفتم و انداختم بر و دور به یاگه ید نگاه

 .یاصل یجاده  لب آوردمیم خودم دردسر؟ تو

 کو؟  کتی الست. نهیب  ینم یکس... بهتره  نجایا - 

 درستش و برداره  رو کیالست  تا کردم باز رو صندوق

 ست؟ین  زحمتت: دمیپرس. کنه

 .شغلمه - 

 ! دمیم  رو اجرتت - 

 خودش  نیماش کنار رو کیالست و زد یبزرگ لبخند

 ؟یدید رو مهندس: گفت . خوابوند

 . آره: دادم جواب. بست رو صندوق

 . هیخوب آدم. آشناست - 

  ده از کمتر تا نقشه گهیم. شد تموم کارش. آره - 

 .است آماده روز

 .کن آماده رو مدارک و طرح مدت  نیا تو - 

  تکون سر.  انداخت پا یرو پا و زد هی تک نمیماش به

ا یتقر: گفتم. زدم هیتک نشیماش به روشروبه و دادم  با

  مشورت شناختمیم که ییآشنا هر از. حاضره یچهمه 

 .کرد کمک هم مامان. گرفتم



 .خوبه - 

 استان، مرکز رمیم گهید بشه، آماده نقشه نیا - 

 سرمون قراره که هم  هاهفته نیا تو. کنمیم اقدام

 .بشه شلوغ

. چرا؟«» بپرسه که هاشچشم به زدم  زل ذوق با و

 خبره؟  چه: دیپرس و زد یلبخند باالخره

:  گفتم و دادم نشون رو هاتپه  یباال  دست با و دمیخند

  با. کهینزد  دخترعموم ینامزد آدیم بوش که طورنیا

 . ها یانرود یم ینوه

 ؟یانرودیم یهاد - 

 .اهوم - 

  برخورد یل یخ... کنم فکر یعنی... ستین یبد یبچه - 

 . ومدهین شیپ ه،یبعد یروستا ام خونه . مینداشت

 یتو پس. داد نشون رو هانیزم از یطرف هی دست با

:  دادم ادامه و گفتم اهوم«. »کردینم یزندگ شهر خود

 !دارند هم عجله چه

 .اومدند ایدن به  ماهه هفت من مثل البد - 

ا؟ -   ! واقعا



.  کرد قفل نهیس یقفسه ی رو  رو هاشدست و دیخند

  باهاش یول م؛یدونست ی نم هم یدرباره یاد یز زیچ

 ترینسخت  یتو که بود یکس تنها. بودم راحت

 ؟یچ تو: دیپرس. بود کرده  کمکم تیموقع

 .اومدم ای دن به نرمال نرمال   من. نه - 

  خوشش من از مادرت:  دیپرس دوباره. زدم لبخند و

 نه؟. ومدین

  انتظار. بود کرده تعجب فقط. ادین خوشش که نه - 

 .نداشت جوون   یاوستا

 -  ... 

 ؟یکن یم یزندگ بابات و مامان با تو ؟یچ تو - 

  با: داد جواب بعد و رفت  هم یتو یالحظه صورتش

 .مییتنها. کرده فوت  پدرم... مادرم

 هم. امرزهیب خدا: گفتم و گرفتم نیماش  از رو ام هیتک

 .میدرد

 !معروف  بیحب... که هم تو یبابا... اهوم - 

 با تو یوقت. بابام چارهی ب: گفتم و زدم یاگه ید لبخند

 ! شیشناس یم سنت نیا

 .دمیشن فقط. شناسمینم چهره از که من - 



 .حرفه پشتش یعنی  هرحال،به - 

 از. ام شونه به زونیآو  کیکوچ فیک ی ال بردم دست

 سمتش. آوردم در رو بابا عکس پول، فیک یتو

 .بابام:  گفتم و گرفتم

 

  و انداخت بهش ینگاه. گرفت رو عکس  و زد یلبخند

ا  حاال: دیپرس. شد محو لبخندش  یآدم جورچه  واقعا

 بود؟

 . هیآدم جورچه  باباش نپرس دختر هی از  چوقتیه - 

 نظر از: دادم ادامه و انداختم باال شونه. کرد بلند سر

 .بهیع یب باباشون دخترها، یهمه 

 دایپ شنوا گوش هی. داد عکس به رو نگاهش دوباره

 و رفتم سمتش. بود شده باز نطقم و بودم کرده

  به. بود یخوب  آدم یلیخ  بابام: گفتم. ستادمیا کنارش

 شتریب کم هی کاش. نکن گوش سرش پشت یها حرف

 .موند یم ما شیپ

:  گفت. شد پر هامچشم  و کردم حس رو  اشک سوزش

 . کنم ناراحتت خواستمینم



  دمیند: گفتم و کردم پاک رو هامچشم ر یز  انگشت با

 هانیا بعد کنه، بلند یکس  یرو رو صداش بار هی یحت

 ! بوده داغ اشکله گنیم

 ...اشی جوون  تو باالخره - 

 ... نه... نه - 

 بار هی ادمهی: کردم لیتکم و شدم رهیخ هاشچشم  به

  و دادوهوار. بود انداخته راه دعوا زنش با هیهمسا

 و برداشت رو میبازاسباب  تاریگ بابام... و زدوخورد

... خوندمیم  هم من... بلندبلند... آواز ر یز زد باهاش

  بچه موقع اون نشنوم، رو صداشون  خواست یم

  باورت. شدند ساکت باالخره تا خوند انقدر. بودم

 . شدند ساکت شه؟یم

  رو هام گونه یسیخ دوباره  من و زد خنده ریز عمران

 بگه من یبابا  به نداشت  حق چکسیه! نه. کردم پاک

.  شدم رهیخ مقابلم به و دمیکش یقیعم نفس. بد آدم

 .یبش ناراحت خواستمینم: گفت دوباره عمران

 . دونمیم - 

 !شونهیسرگرم. نباش مردم حرف نگران - 



 سمت حواسم و میکرد سکوت  یمدت. دادم تکون سر

:  گفت دوباره عمران. رفت پوستم ی رو خنک باد

 .باش  هم معمار  دنبال ،یراست

 .کنمیم دا یپ خوب میت ه ی. گردمیم - 

  تپه نییپا  که شدم لیکائی م متوجه و دمیچرخ سمتش

:  گفتم. اومدیم طرفنیا داشت. برگشتم کامل. بود

 !لی کائیم

. کرد نگاهش نیماش پشت از و برگشت  عیسر عمران

 !!نبود؟ وراون هاشون نیماش مگه: گفت

 .شهینم شب روزش نزنه، غر من جون به تا نیا - 

 کرد، وصل که رو آبت و برق ،یگرفت که یکول - 

 مونده؟  یچ گهید... کرد عوض که رو کتی الست

 داشت لیکائیم. داشت اخم عمران یول  بود؛ باز شمین

 !نهیبیم رو تو االن: گفتم. دیرسیم

 .کن هم سر یزیچ هی - 

 و گرفتم فاصله عمران از. بود طرفنیا  لیکائیم چشم

 . دمی چرخ بهانه دنبال ذهنم یتو

 



  و انداخت بهش ینگاه. گرفت رو عکس  و زد یلبخند

ا  حاال: دیپرس. شد محو لبخندش  یآدم جورچه  واقعا

 بود؟

 . هیآدم جورچه  باباش نپرس دختر هی از  چوقتیه - 

 نظر از: دادم ادامه و انداختم باال شونه. کرد بلند سر

 .بهیع یب باباشون دخترها، یهمه 

 دایپ شنوا گوش هی. داد عکس به رو نگاهش دوباره

 و رفتم سمتش. بود شده باز نطقم و بودم کرده

  به. بود یخوب  آدم یلیخ  بابام: گفتم. ستادمیا کنارش

 شتریب کم هی کاش. نکن گوش سرش پشت یها حرف

 .موند یم ما شیپ

:  گفت. شد پر هامچشم  و کردم حس رو  اشک سوزش

 . کنم ناراحتت خواستمینم

  دمیند: گفتم و کردم پاک رو هامچشم ر یز  انگشت با

 هانیا بعد کنه، بلند یکس  یرو رو صداش بار هی یحت

 ! بوده داغ اشکله گنیم

 ...اشی جوون  تو باالخره - 

 ... نه... نه - 



 بار هی ادمهی: کردم لیتکم و شدم رهیخ هاشچشم  به

  و دادوهوار. بود انداخته راه دعوا زنش با هیهمسا

 و برداشت رو میبازاسباب  تاریگ بابام... و زدوخورد

... خوندمیم  هم من... بلندبلند... آواز ر یز زد باهاش

  بچه موقع اون نشنوم، رو صداشون  خواست یم

  باورت. شدند ساکت باالخره تا خوند انقدر. بودم

 . شدند ساکت شه؟یم

  رو هام گونه یسیخ دوباره  من و زد خنده ریز عمران

 بگه من یبابا  به نداشت  حق چکسیه! نه. کردم پاک

.  شدم رهیخ مقابلم به و دمیکش یقیعم نفس. بد آدم

 .یبش ناراحت خواستمینم: گفت دوباره عمران

 . دونمیم - 

 !شونهیسرگرم. نباش مردم حرف نگران - 

 سمت حواسم و میکرد سکوت  یمدت. دادم تکون سر

:  گفت دوباره عمران. رفت پوستم ی رو خنک باد

 .باش  هم معمار  دنبال ،یراست

 .کنمیم دا یپ خوب میت ه ی. گردمیم - 

  تپه نییپا  که شدم لیکائی م متوجه و دمیچرخ سمتش

:  گفتم. اومدیم طرفنیا داشت. برگشتم کامل. بود

 !لی کائیم



. کرد نگاهش نیماش پشت از و برگشت  عیسر عمران

 !!نبود؟ وراون هاشون نیماش مگه: گفت

 .شهینم شب روزش نزنه، غر من جون به تا نیا - 

 کرد، وصل که رو آبت و برق ،یگرفت که یکول - 

 مونده؟  یچ گهید... کرد عوض که رو کتی الست

 داشت لیکائیم. داشت اخم عمران یول  بود؛ باز شمین

 !نهیبیم رو تو االن: گفتم. دیرسیم

 .کن هم سر یزیچ هی - 

 و گرفتم فاصله عمران از. بود طرفنیا  لیکائیم چشم

 . دمی چرخ بهانه دنبال ذهنم یتو

 

 شده؟ یچ: گفت فاصله همون از لی کائیم

 !خبره؟ چه  نجایا:  دیپرس دوباره. ندادم جواب

 باشه؟ خبر چه: گفتم و دادم تکون رو هامدست

 داره؟ کارچه تو با نیا - 

  باال رو صداش  و دادیم نشون رو عمران دست با

 دنبال  شهر تو. یچیه: گفتم خونسرد. بود برده



 راه سر.  دادند رو آقا ی شماره گشتم،ی م رکاریتعم

 . رهیبگ رو کی الست اومد

 و زد دور رو نیماش بود، دهیرس بهمون که لی کائیم

 به یکم. کردم اشاره پاهامون یجلو ک یالست به من

 عمران به رو بعد. ما  به یکم و کرد  نگاه کی الست

 !؟ید یم یتلفن خدمات شده، کساد بازار: گفت

 .سلم کیعل - 

:  داد ادامه عمران و برد  باال رو ابروش لی کائیم

 چطوره؟  خاله. ممنون. خوبم

:  گفتم فوراا  من و دیپر باال هم  لیکائی م دوم یابرو

 !د؟یا پسرخاله

 . اند یخانوادگ  یآشنا. ریخنه: داد جواب  لی کائیم

 یهانگاه   و لیکائیم زیت یهانگاه  به توجهیب عمران

 سراغ و کرد باز رو  نشیماش صندوق من، جیگ

 برمیم خانوم،: گفت. کردم تشکر. اومد کی الست

 .براتون آرم یم شد، آماده. گاراژ

 ش نگه لیکائیم که ببنده  رو صندوق در خواست

 .رمیگی م گاراژ آم یم خودم: گفت و داشت

 !نخواد خانوم  دیشا - 



  نگه ترمحکم  لی کائیم. داد فشار رو صندوق در و

 !خوادیم خانوم: داد جواب  و داشت

  شونیکی به گفتم،یم یهرچ. کردند نگاه من به دو هر

 شونیا اگه: گفتم و کردم یا سرفه تک. خوردیم بر

 ! ستین یمشکل داره، علقه یبارکش به

  زد یلبخند عمران . دادمیم  نشون رو لی کائ یم دست با

. دیکش  نشون و خط برام  هاشچشم   با لی کائیم و

 رو صندوق عمران و  برداشت رو دستش  باالخره

 دوباره. داد تکون برام یسر ،یرسم یلیخ. بست

  لیکائیم که گرفتم خودم  به یجد لحن  و کردم تشکر

  یبوق زدن با  و شد سوار عمران. نکنم مشکوک رو

 دور منتظر لیکائیم. افتاد راه جاده  یتو برامون،

 ینبرد چرا: دیتوپ و  برگشت سمتم. نموند شدنش

 گاراژ؟

 .  رهیگیم راه سر گفت - 

 !تپه؟ خیب راهه؟ سر نجایا - 

 بردمیم! راهه قهیدق چهار سه یاصل یجاده تا - 

 !مرد همه اون یجلو... بود؟ بهتر گاراژ

ن من به. دادم باال ابرو  خودم من: گفت آخر و افتاد م 

 .بردمیم



 .ادین خوشش میشم دیشا. ستمین زحمتت به یراض - 

 !؟یچ - 

 !یستین که من لیفام. یمیشم شوهر لیفام - 

  رونیب رو نفسش یول دم؛ید رو هاش دندون فشار رد

  عمران که  یر یمس یانتها به. نگفت یز یچ و فرستاد

  مالش رو گردنش پشت و  دوخت چشم بود، رفته ازش

 ؟یهست یعصب انقدر چرا:  دمیپرس. داد

 با یاقهیدق پنج: گفت میمستق و کرد نگاهم دوباره

 ؟ یش یم ی خودمون همه

 -  ... 

 ؟یکنیم  نگاه ایدن یهمه چشم تو - 

 !نه - 

 -  ... 

 .میزدیم حرف فقط - 

 

:  گفتم دوباره. ستادمیا روش روبه و رفتم طرفش به

 ؟یبود اومده چرا اصلا 

 ؟یداشت یکار: کردم دیتأک  و رفتم جلوتر. نداد جواب



 ؟یکرد هیگر - 

 !نه: گفتم و رفتم عقب

 و کرد زوم صورتم  یتو. اومد  جلو و گرفت رو بازوم

 ! پاره؟ کی الست هی  خاطر به. یکرد هیگر: گفت

 . نه گمیم - 

 گفت؟ یزیچ پسره نیا - 

 بگه؟  یزی چ دیبا چرا - 

 !دونمیم چه - 

. نرفتم عقب اما دم؛یکش رون یب رو دستم. اومد جلوتر

 بابام اد ی: گفتم. کرد  خم صورتم مقابل رو سرش

 .افتادم

 کرد؟ی م عوض کی الست بابات - 

 .افتادم ادشی  ینطوریهم. کن ول رو  کیالست - 

 -   ... 

 ... کردیم حل رو کارها نیا خودش بود، اگر - 

  ریز رو شستش انگشت. نشست  صورتم کنار دستش

 .که نداره هیگر : گفت و داد حرکت چشمم



. افتاد شماره به هاه یثان و خورد گره هم به نگاهمون

 دنیکش کنار آدم   که من. برداره رو دستش خواستمینم

 عقب رو دستش و چرخوند سر باالخره خودش  نبودم،

 رو فضا  و انداخت سر پشت یهاتپه به  ینگاه. برد

 دخترعموت جلو دار، نگه  رو هاه یگر: کرد عوض

 .شهی م الزمت

 رونیب آهسته رو نفسم. کرد حرکت و  گرفت فاصله

 .دارم رو باال دست من: گفتم و فرستادم

  جز  یانتظار من از یکس:  دادم ادامه. دی چرخ و ستادیا

 !تیموفق. داره راه هی فقط میشم یول... نداره شکست

  حرکت خواست دوباره. داد هاش لب و  سر به یتکون

 باهام؟ یداشت کارچه  ینگفت: دمیپرس که کنه

 .رفت ادمی - 

 هی بود اومده ؟یزد حرف بد خدا بنده اون با چرا - 

  یچ واسه تی حساس همهنیا. بره ره،یبگ رو کی الست

 بود؟

 یکس بود، گفته عمران که بودم افتاده یروز ادی

  که یجواب  هر منتظر. بشه دهید باهاش نداره دوست

: گفت لی کائیم. موندم  کنه، برطرف  رو میکنجکاو

 . ستین ینرمال آدم نیهمچ...  آدم  ... اون



 چطور؟  - 

 بدم؟ بهت رو شهر یمجردها آمار نمیبش یخوایم - 

 مجرده؟ - 

  تونستم  ینم من و شدی م نیسنگ داشت هاش اخم

 خوادینم که بود معلوم. رمیبگ رو  لبخندم یجلو

 از یرنرمال یغ زیچ  که من. بده یشتر یب حیتوض

  یحت شهر، مردم چشم به  اگر اما... بودم دهیند عمران

 بخواد که دادمیم حق بهش  نبود، نرمال آشناهاش،

  تفکر که هرکس شهر، نیا نظر از. بمونه یمخف

  نیا... بابام زمان اون... نبود نرمال داشت، یمتفاوت

. رفتم نمیماش سمت! من خود یحت... عمران زمان

 . یاریب رو  زاپاسم نره ادتی: گفتم شدن، سوار موقع

 .نموندم العملشعکس منتظر و

 

 **** 
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 یخونه   اطیح وارد و زدم رو نیماش قفل که نیهم

. دیدو طرفم به و شد بلند مهرسا غیج شدم، بابابزرگ

  بود کینزد  که کرد بغلم محکم. رفتم سمتش و دمیخند

  سرم پشت از مامان یصدا. بشم نیزم  پخش پشت با

 !واشی... واشی: شد بلند

 عوض: گفتم . دیکش عقب رو خودش خنده  با مهرسا

 م؟ یبُُکش یخوایم سلم،

 پشت که  رو سلم«: »گفت مهرسا. می کرد یروبوس

 .گفت شهیم هم تلفن

 گذشت؟ خوش من یب: دمیپرس. رفت  رونیب بغلم از

 . یعال - 

 هاش میس  دنیکش و یبرق  تاریگ گرفتن دست یادا و

  و شد بلند نهادم از آه. آورد در رو نییپا و باال به

 در رو ها ه یهمسا یصدا نگفتم مگه کثافت،: گفتم

 ! ارین

. کرد غنچه رو  هاش لب و انداخت باال رو هاش شونه

:  گفت کنارمون از مامان. دادم تکون سر خنده با

 بگم؟ بار چند. هم به دیند فحش مردم یجلو

 .حقشه: گفتم. کرد یروبوس مهرسا با



 کهی درحال و انداختم مهرسا  یبازو دور رو دستم

 رمضون مش با م،یرفتیم ساختمون سمت

 مهمون عمو،: دمیپرس ناخودآگاه. میکرد یپرساحوال 

 م؟یندار

 .جمعند همه: گفت و کرد اشاره ساختمون به یمشد

 .فهیشر حاج  یهانوه... منظورم - 

 .اند یخود. نه - 

 .یمرس - 

 دونستمیم. نبود در یجلو  کدوم چیه نیماش  هرچند

 یاخونه  همون. میرفت خونه  طرف به.  دمیپرس یالک

 ریز. بودند کرده رونیب ازش رو من یی جورا هی که

 ما خودمون؟ یخونه  یومدین چرا: گفتم  مهرسا گوش

 ! نجای ا یکشوند رو

 .دیکن یآشت که کشوندمت - 

 . عمراا  - 

 که یکرد کارچه  رمردی پ با ستین معلوم! شو گم - 

 !کرده یقات هوی

 ! هیجور هی نجا، یا میاومد یوقت از. ستمین من مسئله - 



 دیبا: آورد نییپا رو صداش و زد یچشمک  مهرسا

 . کارخونه ماتیتنظ به  میگردون برش

 د؟ یگیم هم گوش تو یچ: دیپرس مامان و دمیخند

 و میکرد رد رو نوازچشم   حوض. میدیخند زیر دو هر

 یکل. میگذاشت قدم وانیا کوتاه یپله چند  یرو هم با

  یخانواده یهمه. بود شده جفت یورود یجلو کفش

 یبرا یتهران  یآشناها  و لیفام از نفر چند و عمو

 نمونده بهش یزیچ که بودند اومده میشم  ینامزد روز

  نه. شدیم  یجد داشت  زیچهمه  یشوخ یشوخ. بود

 یبرا هم مهرسا! یهاد نه و داشت  یمشکل میشم

 برگردند مامان با بعدش بود قرار. بود اومده نیهم

.  بود شده تنگ براشون دلم االن نی هم از. تهران

  از نیسک ننه. میشد هال وارد و میآورد در  رو هاکفش

. میکرد سلم بلند. اومدیم سمتمون هال یانتها

 ننه. بود  ها منینش از  یکی طرف از  سروصداها

 ننه؟ یدید رو خواهرم : دمیپرس. شد کینزد

  یدخترها. اومد شهروز آقا با صبح... دمی د دمید - 

 . ماشاهلل. قشنگترند یکی از  یکی بم،یحب

 . خانوم عروس بفرما: داد ادامه مامان به رو و 



: داد جواب و  آورد باال رو  دستش زده، خجالت  مامان 

 یلیخ من شدن عروس یروزها  از  خانوم، حاج

 .گذشته

 

 آقا تا: گفت و گرفت رو مهرسا و من دست ننه

  خونه عروس ،یجار تا دو  شما ره،ینگ زن شهروزم

 .دیا

 ! ییهارسم چه: گفت و داد هاش لب به ی حرکت مهرسا

. مینذاشت که ببوسه رو مهرسا و من دست خواست ننه

  نجایا یهاآدم با. کرد منقلب رو مهرسا حرکتش

  یزیچ  هی از روز هر هم من خود. نداشت  ییآشنا

  ها اتاق از یکی سمت رو ما ننه. شدمیم زی سورپرا

  عمارت یا یب برو. طرفند نیا ها مهمون: گفت و برد

 .بترکه حسود چشم... افتاده راه

 و میشم و عمو زن. میشد منینش اتاق وارد و میدیخند

  یرو گهید یبچه و زن دوازده ده همراه  بزرگ،مامان

  بابا یدخترعموها. بودند نشسته رنگ یالک  یهایقال

  لیفام تا چند و دخترهاش با بزرگمامان خواهر و

  و غم مختلف یهامراسم یتو بارها رو همه. دورتر

 حال و شدند  بلند جا از ما، دنید با. میبود دهید یشاد



  رو مهرسا و من بزرگمامان. شد شروع احوال و

ا . بودند دهیپوش لباس راحت همه. چلوند یحساب  حتما

 زن و می شم به یکییک ی. بودند باال یطبقه  مردها

  که من البته: کردم اضافه من و میگفت کیتبر عمو

 . گفتم قبلا  هم  رو ها کی تبر. انمیجر در  بودم، نجایا

 !البته: گفت  و داد تکون یسر میشم

  ی شده نی تزئ یهابسته  به چشمم. مینشست یاگوشه

ا  که  افتاد یکیش  مامان. بودند ینامزد یدها یخر  حتما

 یبود تنها دست است؟آمده  دهایخر...  بهبه: گفت

 .میکن کمک یگفتیم کاش. جان هیمرض

:  داد  جواب و دیکش جلوتر رو خودش عمو زن

  یاقهیسل که یقلم چند هی. بودند خواهرهام. ممنون

 .خرهیم فردا می شم خود تره،

  عظمت به دست با کهی درحال و داد تکون یسر مامان

 ... ماشاهلل:  گفت کرد،یم اشاره هابسته 

: گفت بابا یدخترعموها از یکی. زد خنده  ری ز جمع

 .هاست رجبزاده ینوه ی برازنده... گهید بله

 .هست هم  نطوریهم: کرد دییتأ سر تکون  با مامان



 ینم ادیز لیاوا. میدیدیم  شیوبکم رو  بابا یهال یفام

 شدند،  آشناتر مامان  با یوقت  اما دند؛یجوش

 بود ییهاپیت اون از مامان. شد شتریب  تشونیمیصم

. خطریب رتی کب مهرسا، قول به. ساختیم همه با که

  بزرگمامان. کردم تعجب اومد، در لیسه یجلو یوقت

 نوه یهمه  قسمت شاهللیا: گفت مهرسا و من به رو

 .هام

 که چرخوندم  چشم هاجنس یرو دوباره.  میکرد تشکر

 یوگوها گفت. بود معلوم لونینا ریز از هاش یبعض

  بعد، یکم و شد شروع هاتیموقع نجور یا معمول

 ؟ یآورد نیدورب: گفت مهرسا

 .نهیماش تو. آره - 

 م؟یبنداز خونه از عکس یسر هی میبر - 

...  کردم ذوق من: گفت  جمع به رو. دادم تکون سر

 . هیهنر یهاعکس  خوراک

 شهر نیا از  دیتمج و فیتعر به کردند شروع ها لیفام

 .اجازه با: گفتم من و میدیخند . عمارت و

 گزک که م یکرد مرتب رو هامون شال و میزد رونیب

. بود پشتمون حرف یکاف یاندازه به. میند یکس دست

  اطیح به یوقت و برداشتم نیماش  از رو نیدورب



 مرد دو  با شهروز، و عمو و بابابزرگ برگشتم،

 بود دهیچسب مهرسا. بودند ستادهیا وانی ا داخل گه،ید

. زدیم حرف هیبق با داشت  و بابابزرگ یبازو به

 یوقت چند. کردم کوتاه یپرس احوال  جمع با و دمیرس

.  نبود بد که ظاهرش. میبود دهیند رو عمو که بود

. روشن یطوس شلوار و راهنیپ و شده ی مشک یموها

  رو هانیآست و گذاشته باز رو قهی ها،وقت شتریب مثل

  ییخودنما قهی کنار از هم طلش گردنبند. بود داده باال

 همبه رو بابابزرگ حال دنش،ید بار هر که کردیم

 .اوردهین شانس بچه از که بود گفته بارها. ختیریم

 

  کردن لوس با کردیم الیخ. کردم نگاه مهرسا به

 ادهیپ طونیش خر از رمردی پ بابابزرگ، یبرا خودش

 براش ؟یدید چه رو خدا! شدیم هم دیشا... شهیم

 دردسر: گفتم شهروز به رو . دادم نشون کیال علمت

 !تو گردن  افتاد آوردنش

 ! مرسده: زد  غر مهرسا

 یم چارهیب نیماش تو دونمیم من فقط خب؟ هیچ - 

 .یکن



:  داد جواب. اومد نییپا رو هاپله و دیخند  شهروز

 کنم، خاموش رو پخش خواستمیم گه ید آخرهاش

 !کنم اوپس اوپس خودم

.  داره یقیموس طبع بچه: شد  بحث وارد عمو. دمیخند

 د؟یکنی نم درک چرا

  از. کرد نگاه مردها به و داد تکون ییابرو  بابابزرگ

 نیا اما... اومدینم خوشش اصلا  مهرسا زدن ساز

 و دوست من یاندازه به. بود مهرسا یدلخوش تنها

 شده تموم  دانشگاهش ترم که هم حاال و  نداشت آشنا

 یچطور: گفتم. کردی نم نگاهم بابابزرگ . بود

 .دمتیند روزه چند   بابابزرگ؟

 شلوغ  که سرت: داد  جواب سر، چرخوندن بدون

 !ین یبینم باشه،

  مهرسا. نگفتم یزیچ. داد سکوت علمت شهروز

 راه اطیح یتو  مردها، ینفره  پنج جمع و اومد سمتم

:  گفت گوشم ریز مهرسا. رفتندیم در سمت. افتادند

 .یکن یم  خراب تو... کنمیم آرومش دارم یه من

 گفتم؟  یچ مگه وا؟ - 

 .یترن یسنگ  ینگ یزیچ - 



 اون؟ ای یمن طرف تو - 

 رو مونخونه  خوامینم یول توام؛ طرف من - 

 ! میبفروش

 ینم اگر. داشت حق. کرد درشت برام  رو هاشچشم 

  رو خونه میشدی م مجبور  م،یکن جور هیسرما  میتونست

 همهنی ا پدربزرگمون:  داد ادامه مهرسا. میبفروش

 م؟یبفروش  رو مونخونه  ما باشه، داشته ثروت

 . ده ینم. که  ینیب یم - 

 .باش داشته صبر - 

 !بنداز عکس: گفت بلندتر  و رفت وان یا طرف به

 داشتند عمو و شهروز. کردم آماده رو نیدورب

. بود در یجلو  مردها کنار  بابابزرگ و گشتندیبرم

 بلند عمو و نشست یچوب  یهانرده یلبه یرو  مهرسا

 .پوکه! شکنهیم: گفت

  به شهروز. زد خنده ریز عمو و دیپر جا از مهرسا

 .کنهیم یشوخ. نیبش: اومد حرف

 ایدن یهمه  الیخیب همچنان عمو و زد  غر مهرسا

ا . دیخندیم  فکر نیا با ! بود ناب یسر  نیا جنس حتما

 تخم و  اخم بابابزرگ مثل حداقل. افتادم خنده به



  به کردم شروع من و نشست دوباره مهرسا. نداشت

 در سمت عمو. مختلفش یهاژست  از گرفتن عکس

... بابا: گفت آهسته شهروز و رفت ساختمون داخل

 !بابا... باال یطبقه  برو

 وقت هی که رفت پدرش دنبال بعد و کرد معطل یکم

  که یجور.  بگه پرت و چرت  و هازن وسط  نکنه کج

 .است همه مراقب داداش : گفتم بشنوه، شهروز

.  زد روم به یلبخند و برگشت رفتن، داخل موقع

 .سالمه نوزده فقط من که فیح: گفت  آهسته مهرسا

:  گفتم. بود شهروز به چشمش . انداختم نگاه سمتش

 !! مهرسا

  خانوم عروس شدمیم ه؟یچ: گفت قبل از ترآهسته 

 ! نجایا دیجد

  درشت رو هامچشم  و گذاشتم مینیب یجلو  رو انگشتم

 حواس. میانداخت اط یح در سمت  ینگاه. کردم

  رو شهروز رفتن ریمس مهرسا. نبود نجا ی ا بابابزرگ

 یبستن واسه بار سه راه تو: گفت و داد نشون

 رو من رممیبم. نکرد  هیگر فقط. چرخوندمش

 !رهیگینم



 که انداختم ناغافل رو یبعد عکس. زدم خنده ریز

 .باشه  تری عیطب

 

 اومدن با باالخره و کرد  عوض جا یسر چند مهرسا

 کمونی نزد تا موند منتظر. داد تیرضا بابابزرگ،

  کارخونه ساختن بابابزرگ،: اومد حرف به بعد بشه،

 بره؟یم وقت قدرچه  میشم ی

  دنبال وقته یلیخ: گفت و  دیکش یقیعم نفس  بابابزرگ

  ساختمون ره، یبگ  پروانه و ادیب که جواز. رفتند جواز

... و انبار و هادستگاه  و سوله. کنندی م شروع رو

  به محدوده، دشیتول یول... برهیم وقت ماه چند

 . ستین نیسنگ و بزرگ دماوند یاندازه

 ؟یچ هاش  نهیهز - 

 . بابا گهید هیشراکت - 

 رو موضوع فیظر یلیخ و برگشت من  سمت مهرسا

 .یساخت  یم یشراکت هم تو کاش: کرد عوض

 ارم؟یب  کجا از کیشر من  من؟ - 

 م؟یبفروش رو تهران یخونه  میمجبور جداا  پس - 



  اظهار منتظر. زدم لبخند هم من و زد ی کیکوچ  لبخند

 قراره که دونستیم االن حداقل. میموند  بابابزرگ نظر

.  میکن علم  رو یبومگرد سرمون یباال سقف پول با

 !دیبفروش خونه  دیخوا یم  که: اومد حرف به باالخره

. میندار یاچاره: کرد ادیز رو ازداغشیپ مهرسا

.  بزنه جا تونه ینم که کار وسط. کار تو افتاده مرسده

 .بده همه  یجلو

 تکون سر  آهسته که بابابزرگ  صورت به زد زل و

: گفت و دوخت چشم من به میمستق بابابزرگ. دادیم

 !بره فروش که بنگاه دیبذار زودتر پس

 ردوبدل هم  با ینگاه.  نگفت یزیچ  گهید مهرسا

 یوقت  یحت رفت؟یم شیپ حد نیا تا یعنی. میکرد

 روم و زدم پوزخند م؟ی مون یم خونه یب دونستیم

  خونه سمت و کرد یاسرفه بابابزرگ. برگردوندم رو

  لب مهرسا به رو و زدم  اشاره بهش سر با. افتاد راه

 ؟ یدید: زدم

 داخل رو نیدورب. رفت دنبالش و کرد فوت رو نفسش

 وانیا طرف به. بستم  رو پشیز و برگردوندم فیک

  خونه از داشت که افتاد می شم به چشمم. کردم حرکت



  داره من نامزد: گفت فاصله همون از. اومدیم رونیب

 استقبال؟  یاومد تو آد،یم

 اومدم  من: دادم جواب. دیخند خودش حرف به و

 .یعکاس

 آد؟یم  تنها: دمیپرس.  دادم نشون رو نیدورب فیک

 اد؟ یب یک با! نامزدش سراغ اومده - 

 .دمیپرس یطورنیهم. دونمینم - 

 -  ... 

 !یگرفت  یباز به  رو زیچهمه  انگار تو یول - 

 ؟ یباز چرا ؟یباز: داد جواب. بودم شده  کینزد بهش

 .یکن یم  شوهر یدار ماه هی سر - 

 خب؟ - 

  من! ها نداره رو ارزشش شراکت و شغل بابا، - 

 . خوامی م رو  تیخوب

 .ستادمیا وانیا  یرو کنارش  و زدم شخندین

 

ا  هم دیشا. دیپوشیم یرنگ یهالباس  هایتازگ  واقعا

  رونیب یهاد با مدت تمام. بود شده عاشق



  در جور نظرم به! عشق؟ و میشم یول... گشتندیم

 .باش خودت نگران: گفت. اومدینم

. شهیم  آماده داره میی هوا ینقشه نگران؟  چرا - 

  جواز. استآمده هم پروژه یشنهادیپ طرح  و مدارک

 .شهی م حل یچهمه  رم،یبگ رو

 ه؟یسرما یب - 

 .می کنیم جور - 

! نساز خونه  آب  رو چوقتی ه حت،ینص تو به من از - 

 . خوامیم رو ت یخوب هم من

  یحاج تا شی ش شما مثل که همه کرد؟ شهیم چه - 

 .ندارند پشتشون

 پسر تا چند فقط من، پشت که کردم فکر نیا به و

. نبود بند ییجا  به دستشون خودم مثل که بودند جوون

 .خودته مشکل.  ننداز من گردن: گفت میشم

 رفتم اشتباه آدم با که بودم  من. منه مشکل. آره - 

 من االن وگرنه... ستین  بّره یهاد مثل  لیکائیم. کوه

 .بودم تو یجا

 -  ... 

 . بودند من پشت  هم هامون پدربزرگ - 



  با روز اون اگر تو: گفت  آهسته و اومد جلوتر میشم

 کل. نداشت هیقض تو یفرق ،یبود رفته  هم یهاد

 . یبود داده باد  به رو شراکت

 ؟ یکن یم فکر  نطوریا - 

:  دادم ادامه و گرفتم باال  رو سرم. انداخت باال شونه

  سر مردها از یول ؛یباش ی احرفه  شغلت  یتو تو دیشا

 . یآر یدرنم

 لب، ی گوشه یکج لبخند  با و شد جمع  صورتش

 مثلا؟ یچ: دیپرس

 .کنار دمیکش رو خودم من - 

 عه؟  - 

 روزه هی  رو، تو یماهه هی نامزد کنم، اراده اگر - 

 !رمیگیم ازت

  باال ابرو. کردیم نگاه رهیخ و بود مونده باز هاش لب

 !بابا نه: گفت باالخره. دادم

  ؛یخواینم رو پسره که هم  تو... هیمجان امتحانش - 

 !بود عقدکنون ،ینامزد ی جا  به وگرنه

 ؟ یکن یتون  یم یبخوا یکار هر یکرد فکر تو - 

 .آره - 



 ؟یبندیم شرط - 

 .آره:  گفتم. شد دهیشن  در پشت از نیماش یصدا

:  گفت. شد خاموش نیماش. داد هاش  لب به یتکون

 هم به رو ینامزد نی ا یتونست تو اگه. خب لهیخ

 و کنمیم کنسل رو یمعدن آب یپروژه من ،یبزن

 .رمیم

  حل زی چهمه   ینطوریا. دادم قورت رو دهانم آب

 و کردیم دایپ ادامه یهاد و من با شراکت. شدیم

 گهید... یبومگرد  شدیم ،یمعدن آب ی جا  به پروژه

 .قبول: دادم جواب. م یبفروش رو خونه نبود الزم

 ...ینتونست اگه اما - 

... اهللی... اهللی: شد دهیشن  در کینزد از یهاد یصدا

 .سلم

 .   کنمیم یبگ  تو یکار هر: گفتم آهسته

  هم یهاچشم یرو و میداد دست. کرد دراز رو دستش

 سر اگر یحت. حرفه میشم  حرف دونستمیم. میکرد قفل

 ،ینامزد  خوردن هم به با موند، ینم حرفش

  زیچهمه و شدیم کنسل یمعدن  آب یپروژه خودخودبه 

 و بودم هیسرما بدون. کردیم رییتغ خانواده تا دو نیب



  یهاد یبرا  شدیم بعدش. کنم رو کار نیا بودم مجبور

  نگاه یهاد به و دمیکش رون یب رو دستم. داد حیتوض

. بود میشم به نگاهش و شدیم کینزد داشت. کردم

 رو سرش من  دنید با. میکرد  سلم. اومد باال هاپله  از

  خواست و گرفت رو ساعدش میشم.  انداخت نییپا

 !ی هاد آقا: زدم  صدا که ببردش خونه سمت

:  گفتم  و کردم کج رو سرم. کرد نگاهم و ستادیا

 کنم؟ تونیمعرف شهیم. اومده کمی کوچ خواهر

 رو؟ من:  گفت و زد جیگ یکم یهاد

 خوادیم... تلفن پشت بودم کرده رو فتونیتعر آخه - 

 .دعواست سرش که  بوده یک یاصل  پسر نهیبب

 داد تکون  جلوم رو انگشتش کوه، انیجر  یادآور ی با

 دارم دوست هم من بله،... اون... آها: گفت خنده با و

 .بشم  آشنا باهاشون

 .طرف نیا از. ممنون: گفتم و دادم تکون سر

  یورود سمت و گرفتم رو یهاد یگهید ساعد و

 به. خورد گره میشم نگاه با یالحظه   نگاهم. دمیکش

 سرعت. افتادم راه یهاد کنار و اوردمین خودم یرو

 یهاد نبود قرار. بمونه جا ما از که بردم  باالتر رو

 غر فقط لیکائیم اگر! بخوره تکون من کنار  از امروز



 پسر هی ی درمونده  من که دیفهمیم دیبا بود، بلد زدن

 . کنم تحملش مدام که ستمین
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 کاناپه سمت  و انداخت سرش یرو رو  شال مامان

 مشغول تاپ لپ با که من به رو. اومد ییرایپذ یها

 ؟ی آ ینم یمطمئن: گفت بودم،

 سرم: گفتم و دادم توریمان یصفحه  به رو حواسم

 .بعداا ... شلوغه

  مهرسا به رو رودخونه... میزنیم دور هی ما پس - 

 .بدم نشون

 .بگذره خوش. باشه - 

 .میآیم زود - 

 .هست غذا به حواسم من. د ینکن عجله - 

 .خدافظ پس - 

 .خدافظ - 



 به و برداشت زیم یرو  از رو شیآفتاب نکیع مامان

 ؟یآ ینم: گفت رونیب از مهرسا. رفت در طرف

 .دیبر شما. نه: دادم جواب بلند

 . بردم رو نتیدورب. باشه - 

 !! دمید - 

  که موندم منتظر. رفت رونیب مامان. دیخند

 که نیهم. بشه محو اطیح ی تو هاشون قدم یسروصدا

 رو یگوش  و بستم رو تاپلپ  اومد، اطیح در یصدا

 رو عمران یشماره و رفتم پنجره طرف به. برداشتم

  جواب تا د یکش طول یکم شه،یهم برعکس. گرفتم

 بله؟ : بده

 بود؟ بند دستت. سلم - 

 شده؟ یزیچ. گاراژم. نه - 

:  گفتم مقدمهیب. بود کار سر  روز، موقع نیا که البته

ا    یمشتر باالخره. یدار  رو یهاد یشماره حتما

 برام؟ یبفرست شهیم. البد اونجاست

 ؟یخوا یم رو یهاد یشماره - 

 .آره - 



 که تو: گفتم یشوخ به. شد سکوت خط  طرف اون

 . گهید یهاد مونهیم ،یدار نامزد

 تو؟  یگ یم یچ - 

 .دارم کارش. کنمیم یشوخ - 

 جواز کنه کمکت  یخوایم اگر:  گفت. دمیخند

 .هستم  من... یر یبگ

  سبحان،  آقا هم تو هم: بده حیتوض که کردم سکوت

 رو تونیادار یکارها د،یبد وکالت من به دیتونیم

 . بودم وسازساخت  کار تو قبلا . بدم انجام

 کارچه  دیبا. رفتم فکر یتو. بود زده رو وکالت حرف

 اومدم؟یم  بر جواز پس از  ییتنها به خودم کردم؟یم

 ؟یندار اعتماد من به: دیپرس

 .کنم فکر شتریب بذار - 

 .باشه - 

 .اهوم - 

  به حواست یول... فرستمیم کنم، دایپ رو شماره - 

 ! باشه ،یداریبرم که یقدم

 .یمرس - 



 .کنمی م خواهش - 

 رو شماره تا دیکش طول قهیدق چند  و میکرد قطع

 شروع. گرفتم فوراا  و کردم رهیذخ رو شماره. بفرسته

 خوردن همبه مهم. ییرایپذ یتو زدن قدم به کردم

 لیدل عنوان به رو من اسم عمراا  یهاد. بود ینامزد

  یباز میشم قصد که فهموندم یم بهش بعد. بردینم

 و اومدیم دستش کار حساب هم لی کائیم.  بوده دادنش

. میبد انجام  هم با رو پروژه تا شدیم قدمش یپ خودش

. نداشتند یفرق لیکائی م و یهاد فیشر  حاج یبرا

 .دییبفرما: داد جواب

 . ام مرسده من. یهاد آقا سلم - 

 که بگم ی زیچ  خواستم. شد سکوت خط  طرف اون

 شده؟   یزی چ. خانوم  مرسده سلم: گفت خودش

 . نشده یزیچ. نه - 

 ... پس - 

 بزنم؟  زنگ که بشه یزیچ  دیبا مگه - 

 ...وهللا... اووووم - 

  یهرچ. اومده شیپ یکار  هی دیبخوا رو راستش - 

 .ذهنم تو دیاومد شما فقط بگم، یک به کردم فکر



 کنم؟ی م خواهش دییبفرما ؟یکار چه کار؟ - 

 

  پنچر ش یپ روز چند نمیماش: گفتم  و زدم یلبخند

 .کردند پنچرش یعنی... شد

 کردند؟ پنچر دوباره نکنه. دمیشن یی زهایچ هی - 

. بود یخوب ی نشونه که  بود شده یعصبان صداش

 االن. رکاریتعم به دادم رو کیالست. نه: دادم جواب

 مامانم،. برام ارهیب ندارم رو یکس یول حاضره؛

 رو نیماش ترسمیم هم خودم. ییجا برده رو مهرسا

. کنند  پنچر کنم، پارک جا هی باز... رونیب ببرم

 .بمونم  لنگ وقتاون

 خودم. شندی م دایپ یآزار مردم یهاآدم عجب... بله - 

 ! باهاشون کنمیم برخورد

 .ممنون یلیخ - 

 ارم؟یب رو  کیالست من دیخوا یم - 

 کار یکل... هینامزد فردا.  بشه زحمتتون ترسمیم - 

 .دیدار

 .آرم یم. خانوم مرسده هیچ ها حرف نیا. نه - 



  دمیپر بعد. می کرد قطع رو تماس و کردم تشکر  بار چند

 و بود ینامزد فردا. کنم عوض لباس که اتاق یتو

  به. کردمیم رو تلشم حداقل دیبا. فرصت نیآخر نیا

 دهیشن رونیب از نیماش یصدا که دینکش ساعت مین

. خورد یآهن در به که  ییهاضربه یصدا  بعد. شد

 و نیسنگ و کردم مرتب رو میروسر. بود خودش

 ه؟یک: گفتم اطیح  یتو. رفتم در سمت نیرنگ

 . سلم. منم: اومد در پشت از صداش

 .بازه. دییبفرما . سلم - 

. اومد داخل دست، به کی الست و کرد باز  رو در پا با

  لیتحو یبزرگ لبخند هم من. بود لبخند صورتش  یرو

 برنگرده؛ که رمی بگ رو در یلبه  تا رفتم جلوتر و دادم

 رو در و نشست  روش ی اگهید دست من، از قبل اما

 ابروم بازش، شین دنید با. میشم دست. برد عقب

  جمع حواسش انقدر کردم ی نم فکر. رفت باال کمکم

 !نجاستیا تیمجرد خونه پس: گفت. باشه

 ه؟ یپدر یخونه منظورت - 

 یپرساحوال  و داد هیتک پله یلبه  به رو ک یالست  یهاد

 ن؟یماش تو بذارم: گفت. میکرد

 .است آماده  شربت داخل، دییبفرما. می ذاریم بعداا  - 



 .است آماده که بله: گفت و زد پوزخند میشم

  یها دفعه شاالیا یول: داد  ادامه و رفت یهاد طرف

 فردا که ستین... مییکارها سرگرم امروز. بعد

 ! مونهینامزد

 یهاد ی  زنگوله اگر  کردی م الیخ. دادم تکون سر

  دمیکش یقیعم نفس. کنهیم کوتاه رو من زبون بشه،

 که انرودیم  بودم اومده من... گذشت زود چه: گفتم و

 کرد،یم رو فکرش یک. چشمه  دنبال میبر  یهاد آقا با

 .فکرمه  تو هم هنوز ! بشه ینطور یا آخرش

 هر: گفت و  اومد طرفم یهاد. انداختم نیی پا رو نگاهم

 . خانوم  مرسده داره یقسمت هی کس

  اگه. نه: گفتم. کردم بلند سر و دادم هام  لب به یتکون

 میشم که ییجا. کردینم یفرق هم بود نشده اشتباه

 . شمینم ده ید من باشه،

  نیا: گفت. اومد جلوتر یهاد و زدم ی کیکوچ  لبخند

 !ه؟ی حرف چه

 !نطورهیهم. نه: کردم دیتأک سر  حرکت همراه

 یاچاره: گفت و داد هاشچشم  به ی چرخش میشم

 .یکنیم عادت. گلم ستین



 گفتنش: گفتم  دوباره. کرد نگاه بهم نهیس به دست و

 یتو. ینفس به اعتماد از پر تو. راحته تو واسه

  چکسیه چشم به که یستین من مثل. ی موفق کارهات

 . یاین

 گرفته، صورت با که یهاد  یهاچشم  به زدم زل و

 طلسم و دی کش رو بازوش میشم. بود مونده من مات

 .شهیم رمونید: گفت یهاد به رو. شکست رو لحظه

... خانوم مرسده... آخه: گفت و دیچرخ   سمتش یهاد

 . ناراحته

 .مونه ینم تنها. آدیم عموم زن االن - 

 !نه؟ مگه: کرد  اضافه من، به ینگاه با

  باال ابرو. نگفتم یزیچ. بود شده درشت هاشچشم 

 .هست که هم لیکائیم آقا: داد ادامه و انداخت

 چرا... یگ یم راست: گفت و کرد نگاه در به یهاد

 تو؟ ومدین

.  دادمیم حرکت روشون رو،  نگاهم باز  یهالب با من

 ام دهینپرس سوال کرد؟یم کارچه   نجایا اون ل؟ی کائیم

 ما گفتم. ادیب زدم زنگ من: داد جواب میشم رو

 .یدار کار اگه کنهیم کمکت اون شلوغه، سرمون



 داخل و بود همراهشون  لیکائیم. اومد بند نفسم

 .دهیشن رو  ها حرف از چقدر دونستمینم. اومدینم

 

 اون از زودتر. دیکش در سمت رو یهاد دست میشم

 در پشت یکس. کردم باز کامل رو در. کردم تند پا ها

  یجلو  یخاک یجاده امتداد به و زدم رونیب فوراا . نبود

 با. شد زوم لیکائیم یرو نگاهم که دوختم چشم در

 یگهید نی ماش دو پشت نش یماش سمت تند، یهاقدم

  هاش اخم. کرد باز رو نیماش در. رفتی م در یجلو

. بزنه غر  سرم که بود نکرده صبر یحت. دمیدیم رو

 نشست من، به ینگاه بدون. دادم فشار رو هاممشت 

  کنارم از یهاد و میشم. دمیکش آه. گرفت عقب دنده و

 شاال؟ یا یبهتر : دیپرس میشم. شدند رد

 !تو یخوب به نه: دادم جواب و  کردم نگاهش

 میشم که دونستمیم یول بودم؛ دهیچی پ یهاد به من

 رو لیکائی م نداشت حق  اصلا  میشم. نداره دوستش

.  دادم فشار هم یرو رو، هام دندون. کنه  یباز وارد

 نیا فردا  تا من شده، که هم میشم کار نیا خاطر به

  شدینم بودن خوب با یوقت! زدمیم همبه  رو ینامزد

  یهاد به  رو! شدمیم بد هم من پس د،یرس ییجا به



 شما که  خوب چه: گفتم  کرد،یم نگاه یسوال که

.  بخواد کمک یک از دونهی نم آدم روزهانیا. دیهست

 ... رفت کرد ول ... که دیدید

: گفت یهاد. کردم  اشاره لی کائیم نیماش به و

ا  د،یببخش  وقت هر. براش اومد شیپ یکار  حتما

 ...دیخواست

 . جان یهاد شد رمونید: دیپر حرفش وسط میشم

  میشم دنبال سر، تکون با  فقط و نگفت یزی چ یهاد

 به  همچنان نگاهش فرمون، پشت نشستن موقع. رفت

.  شد دور و زد بوق. دادم تکون دست. بود من

. رفتم خونه سمت و گذاشتم گردنم پشت رو هامدست

  اطیح یتو و افتادم غذا  ادی. بود شده  خراب اوضاع

.  بود شده  که حاال اما شد؛یم ینطور یا دینبا. دمیدو

 پدرم خواست و خانواده و خودم منافع تونستمینم

 بندازم؛ خطر به پسر ه ی با زدن کیت  خاطر به رو،

 دینبا! نه. بود نمونیب فاصله ایدن هی که یوقت هم اون

 یتو. بندازه هیسا عقلم یرو احساساتم، ذاشتمیم

 رفتمیم ور خورش با و بودم غرق هام الی خ و فکر

  بلند. شد دهیشن ییرایپذ از  مهرسا و مامان یصدا که

 .نجامیا: گفتم



  کهی درحال مامان. رفتم رونیب و گذاشتم  رو قابلمه در

 بود؟  اومده میشم: دیپرس آورد،یم در رو  هاش لباس

 ؟یدیفهم کجا از - 

 .مشونی دید راه تو - 

 . بودند آورده رو کمیالست. آره - 

 کار ،یسرشلوغ نیا تو ؟ یر یبگ ینرفت  خودت چرا - 

 !بندازند؟ راه رو تو

 .نبود یخاص کار - 

 میشم: گفت و انداخت کاناپه یرو رو خودش مهرسا

 .  کردیم نگاه  یجور هی

 بود؟  شده  حرفتون: دیپرس فوراا  مامان

 کاناپه یرو و کردم باز رو گردنم دور یروسر

 . گهید مهیشم.  بابا نه: دادم جواب . گذاشتم

. رفتیم ور نیدورب با داشت که نشستم مهرسا کنار

 .یشینم یراض ،ی نکن خراب رو نیا تا: گفتم

 نیبب: گفت زمانهم. گرفت سمتم رو نی دورب و دیخند

 . میگرفت یناز ی هاعکس  چه



  نشونم رو ها عکس خودش تا دادم لم ترراحت  کنارش

  دنید با و کردم نگاه نیدورب کی کوچ توریمان به. بده

 کمکم  رو نگاهم. موندم حرکتیب ل یکائ یم عکس

  نگاه چپچپ   داشت. دادم مهرسا یهاچشم به و گرفتم

 اشاره نی دورب به ابرو با. انداختم باال شونه. کردیم

 !نیبب: گفت و زد

 نیدورب به رو حواسم دوباره و کردم نگاه  مامان به

  هم سرپشت یهاعکس زدن ورق به کرد شروع. دادم

 فقط ت،یوضع نیا یتو. هامچشم  یجلو  ل،ی کائیم

 !شده؟ خوب: دیپرس. داشتم کم رو نیهم

  مهرسا و رفت اتاق داخل مامان. نداشتم یحرف چیه

 مرسده؟  هیک نیا: دیپرس آهسته

  ازم یحق چه به. بود تر  کیکوچ من  از سال چهار

 !لیعزرائ: دادم جواب کرد؟ی م بازخواست

 ! مرسده - 

 .لیعزرائ. گهید گفتم: کردم تکرار و شدم بلند

 .دینپرس گهید و داد تکون یسر
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  نگاه مشغول و کردم باز رو لباس کاور دو هر پیز

  یورود  کینزد یهااتاق از یکی یتو . شدم کردن

. میبش آماده مراسم یبرا  جان یهم تا میبود عمارت

 باالخره: دیپرس و کرد باز رو یدست ساک مهرسا

 ؟یپوش یم رو کدوم

 کلوش مین دامن  به. کردم  نگاه قرمز کوتاه راهنیپ به

 رو نیا ،یکرد فکر یچ آخه: گفتم. اش دکلته یقهی و

 ؟ یآورد

 !آوردم لباس کردم بد! رو من یُکشت روزه دو - 

 ! ستاین هتل تو ینامزد! بازه یلیخ - 

 خودت: داد جواب. بود زده زانو ساک  یجلو مهرسا

 که یکی اون  حاال. دمیخر بخرم، خوشگل لباس یگفت

 . هست

:  گفتم. کرد اشاره ینقرها - یطوس سارافون و کت به

! عروسم مادر  انگار! است دهیپوش یل یخ گهید نیا

 که بودم گرفته پگاه یل یالتحص فارق واسه رو نیا

 ینامزد واسه نه... بود کرده دعوت رو استادها

 . دخترعموم



 رو بهترش یعروس واسه  خبره؟ چه  مگه حاال - 

 .بپوش

 .گهید  بپوشم رو نیهم  مجبورم - 

:  دیپرس. دادم نشون رو سارافون و کت  و دمیبرچ لب

 م؟یار ین رو قرمزه که ینگفت خونه  تو چرا پس

 . ینطور یهم - 

  مهرسا خواستمی نم هرچند نبود؛ ینطوری هم هم یلیخ

 آورده خان یهاد  مخصوص رو قرمزه نیا. بفهمه

 خورده ناهار تازه. شب تا بود وقت یکل  هنوز. بودم

: گفت لب ریز و آورد در  رو لباسش  مهرسا. میبود

 . می شدیم حاضر ترراحت  خونه

  عمداا . داد نشون رو مو یدهنده حالت  یها ست

 موقع رو  یهاد که میبش آماده نجایا  بودم خواسته

  نیا عمداا  یحت. بندازم ریگ شگاهیآرا به میشم بردن

 که بودم کرده انتخاب رو ورود در به کینزد اتاق  

 یهااتاق  عمو زن و میشم. باشه کنترلم تحت اوضاع

  یجلو از دیبا م،یشم دنی د یبرا یهاد و بودند یپشت

 طرف اون یتودرتو یهاسالن. شدیم رد اتاق نیا

 حرف به . بود شده نیی تز زنونه مراسم یبرا هال،

 هم دیشا... کرد یرانندگ شدی نم تنگ لباس با: اومدم



 رید م،یشدیم آماده خونه تو... بخوان کمک نجایا

 .میکردیم

 . الیخیب. گهید میاومد - 

  به کمک یبرا بود رفته مامان. کرد فوت رو نفسش

  بزرگ یها گید. ییرایپذ یهای خوراک دن یچ و نییتز

  دورتادور. دیجوش یم  عمارت کنار باغ یتو غذا،

  تخت و یصندل و زیم رو، باغ از یبخش یحت و اطیح

 تو افتاد یحساب  بابابزرگ: کردم زمزمه. بودند دهیچ

 ! خرج

  گردن دیبا مجلس  خوردن همبه که کردم فکر نیا به و

.  شدیم بدتر برام وگرنه من؛ نه افتاد، یم یهاد

. دمیچ یاگوشه رو ساکها و کردم جاجابه رو هالباس 

 یادیز وقت  بود، کوتاه چون که رفتم موهام سراغ

 صاف؟ ای  کنم فر: دمیپرس. گرفتینم

 .آدیم بهت دوتاش هر: گفت و دیکش دراز فرش یرو

 چراغ تا دو نیب که رفتم طاقچه یرو ینه یآ سمت

  و تاالر نجایا. کردم نگاه خودم  به. داشت قرار قشنگ

 یساده مردم نیب خواستمینم. نبود فلن و باغ و هتل

 خشکممهین ی موها نیب. برسم نظر به یمصنوع  نجا،یا

 عاقبت. کردم عوض رو فرقم بار چند و دمیکش دست



... صورتم کنار زمیریم  کج... کنمیم  صاف: گفتم

 ؟یآورد سر گل. عقب دمی م رو نجایا

 .قرمز هم ،یانقره هم. آوردم یچهمه - 

 -  Ok 

 . بسه ،یبنداز هم موج کنم؟  فر من پس - 

:  گفتم و دمیکش آه. آوردیم در پدر و بود بلند موهاش

 . نمیبب حاال

 . یعشقم: داد  جواب خنده با

 آوردن در به کردم شروع و گرفتم فاصله طاقچه از

 ...ینگفت مگه: دیپرس. قرمز لباس

 که حاال... می بنداز عکس تا چند بپوشم، رو نیا اول - 

 .میکار یب

 .میبنداز آره،. آها - 

  امروز، نیهم. شدم مشغول و انداختم لباس به ینگاه

 . شدیم سرهه ی فمونیتکل

 

  یبلندها پاشنه و قرمز راهنیپ با بعد، ساعت مین

  اتو رو موهام و بودم ستادهیا نهیآ ی جلو  ،یمشک



 ریدرگ ذهنم. داشتم میمل شیآرا خونه از. دمیکشیم

 گه،ید طرف از و بود یهاد دنینرس  و دنیرس

 کنم پرت مغزم از رو  لیکائی م چطور دونستمینم

 که میداشت هم با یارتباط چه اون و من اصلا . رونیب

 که جهنم به رم؟یبگ وجدان عذاب خاطرش به من

 دیشن ینم  اگر مثلا . بود دهیشن رو یهاد با هام حرف

  هر فیتکل ینطوریا. دی شن که بهتر چه شد؟یم یچ

  یزندگ از رو سرمون. بود شده روشن دومون

 سمت رو دهنده حالت. میآوردیم رونیب یکیاون

 گل هی تا گذاشتمش نییپا آخر و بردم موهام یگه ید

 ادیز. کنم  سنجاق ام قهیشق  یرو رو، قرمز  کیکلس

 گوشم به رونیب از صحبت یسروصدا که دینکش طول

 مامان  به برو شو پا مهرسا،: گفتم  فوراا  و خورد

 .زوده موهات دادن حالت واسه. کن کمک

 برم؟: گفت. گذاشت کنار  رو شیگوش و زد یغلت

 .آره - 

 بندازم؟ عکس ازت یخواینم مگه - 

 .زنمیم صدات  شدم، آماده - 

 ور یگوش با کهی درحال. شد بلند و داد تکون سر

 دستم و انداختم خودم به ینگاه. زد رونیب رفت،یم



 با و برداشتم. رفت طاقچه  یرو  ییآلبالو لب رژ سمت

 یایدن نیا به. دمیکش میشگی هم روشن رژ یرو اغراق

  رو پرده. پنجره سمت دمیدو و فرستادم یلعنت ،یکوفت

  که رفتم جلو  رش،یز قیعم ی طاقچه یتو  و زدم کنار

 ستادهیا هاپله  یجلو یهاد. باشم داشته دید وانیا به

  دستش. دادی م تکون دست اطیح ته یمرد یبرا. بود

 موضوع متوجه. کرد تشکر و گذاشت نهیس یرو رو،

 یهاد مهم. نداشت یتی اهم چیه. نبودم هیبق صحبت

. رفتیم رون ی ب خونه از میشم با امروز دینبا که بود

 نکن، گله من از! خان یهاد  شرمنده: »کردم زمزمه

 در سمت و انداختم رو پرده. رضاست« حاج ریتقص

 نیکم در پشت و دمیکش قیعم نفس چند . رفتم اتاق

  چسبوندم در کنار وارید به رو گوشم. برسه که کردم

  محض به تا گذاشتم،  رهیدستگ یرو رو، دستم و

  یکس من. کنم باز رو در ،یپشت اتاق سمت  عبورش

 .بود فرصتم نیبهتر نیا. بکشم کنار راحت که نبودم

. خورد گوشم به وارید پشت از ییصدا  بعد، یکم

 رونیب به. کردم  باز رو در یال و شد درشت هامچشم 

. ذاشتمیم کنار رو ترس دیبا. بشه رد یهاد  تا زدم زل

.  شد دهیشن ترک ینزد از حرکت یصدا. نبود یاچاره 

 ...دیببخش: گفتم لب ریز و شدم آماده



  کامل رو در ش،ی خاکستر کت نیآست دنید محض به

  به محکم. انداختم بازوش دور رو دستم و کردم باز

 صورتش و خورد تلوتلو سمتم. دمشی کش اتاق داخل

 لی کائیم!  لیکائیم صورت. شد ظاهر  چشمم  یجلو

 من، خود مثل! کرد؟یم ی غلط چه  نجایا  لیکائیم. بود

 به ینگاه  با و اومد خودش به. بود شده شوکه

 !!اهلل ی: گفت یعصبان سرتاپام،

! گهید بار هی. بود گرفته رو یاشتباه یماه تورم 

 لَختم، یموها. برگردوندم رو و کردم نازک چشم پشت

 گوشمون به یهاد یصدا . صورتم کنار  ختیر کج

 ...  سلم! خانوم  حاج: خورد

  دوباره. داد  هیتک بهش و بست رو در ع یسر لی کائیم

 به رو سرش. بود من به چشمش. کردم نگاهش

 ! باشه ریخ: گفت و داد تکون نیطرف

  اون خاطر به  نکنه فکر که بدم جواب یچ  دونستمینم

 ساکت. نبود هیتوج قابل ی حیتوض چیه با حرکتم. بوده

 همون از و داد هیتک پشتش در به رو سرش. موندم

 ه؟یچ: گفتم و برخورد بهم. کرد نگاهم هیزاو

 ه؟ یلباس چه نیا ه؟یچ تو - 

 !ها  هینامزد مجلس: گفتم. بود قه ی به چشمش



 خبره؟ چه! اون با روز هی ن،یا با روز هی - 

 .ندارم یکار چکسیه با من - 

 ! عه؟ - 

. رفتم  طفره. کرد اشاره من و خودش به دست با

 ؟یچ  یهاد: دیپرس

 ؟یچ - 

 ! یدونیم خودت - 

 .دهیشن  رو هام حرف یهمه  روزید که بود معلوم

 

  که کردم باز لب. کنه فکر بد موردم در نداشتم دوست

  یهاد ،یدار  مسئله دخترعموت با اگر: گفت خودش

 ! نکن یقات رو

 منظور؟  - 

 .کنه برداشت اشتباه ممکنه - 

 دست رو خودش انقدر. کنم هضم تا دی کش طول یکم

 یهاد به من کردینم هم  رو فکرش که گرفتی م باال

 اومده خوشم یهاد از دیشا: گفتم. باشم داشته ینظر

 !!باشه



 بود؟ یچ من با کارت: گفت. بود پوزخند فقط جوابش

 .  شنومیم: داد ادامه و کرد  نگاهم زل زل

 دوباره. کردم بغل رو بازوهام و دمیکش یقیعم نفس

 ؟ یاریب در من دل از یخواستیم: گفت

. کنم امتحانت خواستمیم: دادم جواب مسخره به

 !یلیفام  ریز به سر  پسر که ستین

 اون: گفت آروم. اومد سمتم و برداشت در از هیتک

 ه؟ یچ

 کت به چشمم و دمیچرخ . کردیم اشاره سرم پشت به

 من واسه رو نیا: داد ادامه لیکائیم. افتاد سارافون و

 ؟ یدیپوش

  حبس رو نفسم. بود مقابلم درست. چرخوندم سر

: گفتم آهسته. کنه باز رو در نفر هی بود یکاف. کردم

 .ومدین بدت که هم تو

  ریز یبر یم رو من یمردونگ... اد؟یب بدم چرا - 

 سوال؟

 و اومدیم جلو داشت. چرخوند چشم هام  شونه یرو

  از رو نگاهم. نداشتم رو قلبم یها تپش کنترل من



 زن  ینطور یا نجایا  یول: گفت. گرفتم صورتش

 . رندیگینم

. بود صورتش یرو یکی کوچ اخم. کردم نگاهش باز 

 ای یباش من زن یخوایم : داد ادامه یست یرودربا یب

 خوابه؟  هم

  با یجرئت چه  به. موند باز هام لب و شد سست پاهام

 بود؟ یلفظ چه نیا زد؟یم حرف  ینجوریا من

 رو من خواستهیم ای بوده نیتوه قصدش دونستمینم

 و دادم فشار هم یرو رو، هام دندون. اره یب خودم به

  عقب به قدم هی. دمیکوب اشنه یس یرو دست  دو هر با

 ؟یگ یم آدیم زبونت سر یهرچ: گفتم. رفت

 ؟یدار یانتظار  چه ،یکرد که یکار نیا با - 

 -  ... 

 کنم؟ فکر یچطور یدار  انتظار - 

 ! باشه تنت  به سر خوامینم که کن فکر ینطوریا - 

. افتادم راه در سمت و زدم کنارش  دست پشت با

 اخم با. دیکش خودش طرف  و داشت نگه رو بازوم

 ...یکنیم رفتار خوب مادرم با امشب: گفت یترقیعم



 اون رفتار به یبستگ: گفتم و تقل به کردم شروع

 .داره

 .ینیش یم کنارش. یزنیم حرف باهاش - 

 . عمراا  - 

 !یکنیم نیریش رو خودت - 

 ! کن ولم: گفتم  و زدم پوزخند

  نگاهش یول  موندم؛ آروم. گرفت رو ام گهید یبازو

 .گفتم که نیهم: گفت. نکردم

  آروم رو نفسم. شدیم دهی شن گوشم کینزد از صداش

 و کرد ول رو بازوهام. فرستادم رونیب آروم

 میتصم که بار هر. کرد خوش جا دورم هاشدست

 دیرسیم سر  ببرم، شیپ  از یکار یزرنگ با گرفتمیم

 همبه  رو زیچهمه. کردیم ریدرگ رو من ذهن و

  دوباره. دادم فشار هم یرو رو، هام پلک! ختیریم

 !توام با: گفت

 گل به. بود یجد یول نداشت؛ اخم. کردم نگاهش

. آورد  جلوتر  رو صورتش. کردیم نگاه موهام قرمز

 چرا؟ : دمیپرس

 . کنه انتخاب رو تو قراره مادرم چون - 



 بوقه؟ عهد مگه - 

 !آم ینم در مادرم یرو تو من - 

 -   ... 

 . چکسی ه  خاطر به - 

  به نگاهم. دیچرخ ینم زبونم یول بگم؛ ی زیچ  خواستم

  به. بود شده زوم هام لب یرو که بود هاشچشم 

  سمت هامدست. شد کتری نزد صورتش.  رفتم طرفش

  هال یتو. د یرس دادمون به  یهاد که رفت هاش شونه

 !پسرعمه: گفت بلند رونیب

 عقب رو هاشدست و کرد جمع رو خودش  لیکائیم 

 .میگرفت فاصله هم از. برد

 

 عقب رو هاشدست و کرد جمع رو خودش لی کائیم

. افتاد راه اتاق یتو هدفیب. میگرفت فاصله هم از. برد

  انگشت یال  رو حشیتسب. دیکش دست موهاش یرو

  من به یحق چه به. دیچرخ  در طرف به. دمید هاش

 ناز دیبا تازه! رفتیم ذاشتیم بعد و دادیم دستور

 حیتسب به و دمیپر جلو. دمیکشیم هم  رو مادرش

 رو حیتسب. بود خورده  جا. برگشت. انداختم چنگ



 و انداختم باال رو ابروم. کردیم نگاه جیگ. دمیکش

 رو دستش کف . دادم فشار هامدست یتو  رو حیتسب

 . بده: گفت و کرد دراز

 .  دمینم: گفتم و رفتم عقب

 .بچه  من بده - 

 .  دمینم - 

 .نکن درست شر - 

 ! مونهیم من دست نیا - 

  یعنی!... لیکائیم: شد دهیشن دوباره یهاد یصدا

 رفت؟

 و دیکش آه لیکائیم. کردم میقا پشتم رو هامدست

 . نجامیا: گفت و رفت در سمت. شد ح یتسب الیخیب

  که کرد زمزمه یزیچ و انداخت من به یاگه ید نگاه

 که بست  پشتش رو در  یجور و زد رون یب. دمینشن

 دیسف حیتسب به و دمیکش یقیعم نفس.  نشم دهید من

  یهارگه هاش مهره یرو که کردم نگاه هامدست  یتو

  آهسته یصدا و زدندیم حرف در رونیب. داشت اهیس

 یرفت کردم فکر ! زد بتیغ: گفت یهاد. اومدیم شون

 . خونه



 . نمیبب رو یزیچ هی رفتم - 

 اتاقشون؟ تو - 

 .اومد شیپ یکار - 

 . میریم میدار. نیماش  تو بردم رو خانوم من - 

 اگر کنم،یم  یسرکش نجایا من. دیبر. باش مراقب - 

 .هستم بود کسر و کم

 .  کنمیم جبران... چاکرم - 

 ینم گهید. شدیم دورتر لحظه هر صداها. دندیخند

 فرصت.  زدم زل در به و نشستم یقال یرو. دمیشن

 میشم. بودم داده دست از رو  بابابزرگ یگذاره یسرما

  و شرط  یبرا نبود معلوم و دیخندیم سمیگ به هم

 خنده به تهش و کردم ناله! بخواد ازم یچ  شروطش

  رو خونه اگر! شد یچ و  کردمی م فکر یچ... افتادم

 سقف بدون ذاشت ی نم بابابزرگ هم  میفروختیم

ا . میبمون باالسر  انقدر ای گرفت،ی م خونه  برامون حتما

  بعد. کنه قهر  باهاش که کردمیم لهیپ بزرگ مامان به

 دوباره. رهی بگ  خونه برامون شدیم مجبور بابابزرگ

 و رهینم  شیپ درست  یچیه دونستمیم. کردم ناله

 . منه تصورات همه هانیا



 ری حر شال و دیجد شیآرا و لباس با بعد، ساعت چند

 یهااتاق  یتو زدن قدم مشغول ساعد، یرو  یطوس

 یسروصدا.  اومد سراغم مامان که بودم  عمارت یباال

  رو مهرسا و مامان. بود  گرفته باال ها مهمون اومدن

  نییپا یحوصله یول بودم؛ کرده آماده وقت سر هم

 لیدل. بود لیسه دنید لم یدل نیمهمتر. نداشتم رفتن

  بودم، دهید  رو یهاد اگر. میشم به باختن اقرار یبعد

 رو دستم مامان. رفتیم ش یپ گهید جور هی زیچهمه 

  جمع همه ؟ یآ ینم چرا: دیپرس و گرفت دستش یتو

 .شدند

  من. جوره باهاشون... ه یینجایا خودش عمو زن - 

 . دونمی نم رو هانیا  رسوم و آداب

 دونم؟یم من مگه - 

: گفت دوباره مامان. انداختم باال شونه یقیعم نفس با

 .رفت زود خودش آورد، رو میشم یهاد

 . دمید - 

 و اومد جلوتر. کردم اشاره جلو منینش یهاپنجره  به

 ! ؟یناراحت مرسده،: دیپرس

 .نه: دادم جواب. چرخوند یم چشم  صورتم یتو



 ... مامان بزرگتره تو از میشم - 

 ذهنم. ندارم حوصله فقط باشم؟ یچ ناراحت! واه - 

 .کارهاست ریدرگ

 ؟ یگردشگر یاداره یر  یم فردا - 

 .آره - 

 دونمیم:  داد یدلگرم و  دیکش هاپله سمت  رو دستم

  امروز اما سخته؛ شهیهم اول، کار. برم قربونت

 از آدم. یبگذرون خوش دی با ،یجوون. هی نامزد جشنه،

 !که افتهینم بوم ور اون

 حال. گذاشتم قدم هاپله  یرو  کنارش و دادم تکون سر

 با و ن ییپا برم تونستمینم. نبود کار ترس از بدم

 هم. بشم  روروبه  روزم سه دو نیا یکارها  عواقب

... دواریام رو لیکائیم هم و بودم کرده  جیگ رو یهاد

  نیب و دمی کش یآه. نداشتم آبرو که هم میشم  یجلو

 .افتادم راه هال، وسط پخش یهاآدم

 

 از یبعض. بودند عمو  زن و بابا یها لیفام یهمه 

.  بودم دهیند حاال تا رو  یبعض و بودند اومده تهران

 بود قرار. بود دهینرس داماد لیفام  از یکس هنوز



 و یپرس احوال  به میکرد شروع. اند یب هم همراه

 دلشوره. می شناختیم که یی ها خانوم به  ییخوشآمدگو

  از. اومد طرفم مهرسا. بود افتاده جونم به یبد ی

  یمشک راهنیپ و داشت یبزرگ  لبخند. میشد جدا مامان

 موهاش یال بلندش یهاگوشواره . بود دهیپوش

 اند؟ یجور  هی همه چرا: گفت. کردی م ییخودنما

 باشند؟ یجور چه ... گهید  اند بهیغر - 

 اومد،یم رونیب یاصل سالن درگاه از که یزن با

 سه. بود بزرگ. میشد سالن وارد و میکرد وبشخوش 

  پرده و درگاه نشونیب که  وستهیپ هم به  بزرگ   اتاق تا

 وآمدرفت  تا بودند کرده باز کامل رو هاپرده. خوردیم

 بودند دهیچ یصندل  رو وارهاید از یقسمت. باشه راحت

 دیسف لیاست مبل عروس، گاهیجا. یپشت رو یقسمت و

 و دی سف یگلها با رو  اطرافش. بود کیکلس و

  ساده. بود  کرده نیتزئ بلند هیپا ی نقره یها شمعدون

  و روبان رو جاهمه  االن کردم فکر من: گفتم. کیش و

 .بستند  یصورت  و قرمز تور

:  گفت. انداخت خنده به  رو من که دیخند  زیر مهرسا

 .داشت دنید میشم یافهیق موقع اون

 . کنهی م کارچه داره  دونهیم. روباهه  اون - 



  خجالت ،یهاد یجلو خودم یکارها یادآور ی با

 وجدان عذاب . روباه«» گفتیم یک  به یک. دمیکش

 دستم مهرسا. سالن وسط.  ستادمیا درجا. اومد سراغم

 ؟یخوب: دیپرس و گرفت رو

 .خوبم: گفتم اما نبودم؛ خوب

  تا چند کنار رو بزرگمامان. میداد ادامه زدن قدم به

. داشتند هیتک ها یپشت به که میدی د گهید رزنیپ

 و کرد بارون ماچ رو مهرسا و من. می رفت طرفشون

  خوشش ما  از یکس انگار. داد نشون گهید یهازن به

 نداشتم دوست. زدندیم  لبخند زور به. بود ومدهین

 میشم خود بزرگ،مامان: دمیپرس. نمیبش کنارشون

 کو؟

 . دنبالش رفت  عموت زن - 

 .میبر هم ما پس  - 

 .دی نذار تنها رو دخترعموتون ... دیبر آره، - 

 همراه دوباره. دادم تکون سر براشون و زدم لبخند 

. بود ما  مثل هاخانم  شتریب لباس. میزد قدم مهرسا

  بدم. بودند دهیپوش  رنگارنگ یمحل لباس هم یتعداد

ا . بندازم عکس ازشون اومدینم  نیا کنار مخصوصا



  یول... ها درگاه یسنت ی های گچبر و ی الک  یهافرش

ا   شد؟ یچ مامان: دمیپرس. خوردیبرم بهشون حتما

 ه؟یچ نیا... عمو زن شیپ رفت البد - 

 نشون رو دورش دهیچی پ حیتسب و آورد باال رو مچم

 .یچیه: گفتم و دمیکش عقب  رو دستم. داد

 جا دلش تو رو خودت یخوایم... بابابزرگه؟ مال - 

 ؟یکن

 و زدم لبخند. افتاد خنده به و زد پهلوم به آرنج با

 . نه: گفتم

 یتو که دمید داردنباله دامن و دیسف لباس با رو میشم

  جمع یتو . شد رد درگاه قاب یجلو از رون،یب هال

 اومد دنبالم مهرسا. رفتم درگاه طرف به . افتاد ولوله

 ه؟یک مال... گهید بگو: دی پرس دوباره و

 .لیعزرائ مال: دادم  جواب بهش، ی نگاه بدون  

 ! شو گم   - 

 یتو و می شد خارج سالن از جوون یدخترها  همراه

 که یسمت همون. میکرد حرکت یاصل در  سمت هال،

 یچ: گفت مهرسا. بودند رفته هاش دخترخاله و میشم

 رون؟یب رفتند چرا شده؟



 .  دونمینم - 

  میشم چرا: دمیپرس. داشت لبخند. دیرس بهمون مامان

 شد؟ یچ! رفت؟

 .اومدند دوماد لیفام. نرفت - 

 .گهید تو آنیم. باشند اومده خب - 

 .رونیب میبر دیایب - 

 .کرد اشاره یخروج به

 

  یتو همه. آوردم ینم در  سر بر، و دور یهااتفاق  از

.  بودند شده جمع وانیا ی رو و هاپنجره  دم و راهرو

ل یصدا ناگهان   و شد بلند اطیح از ها زن دنیکش ک 

  جانیه. دیکش در سمت رو من ،یا خفه غ یج  با مهرسا

. میدیدو رو هال ی موندهیباق و افتاد هم من جون به

 هم با. دیخندیم بلند مهرسا و شدینم قطع صدا

  رو شال. میدیپر وانیا ی تو و میزد کنار رو تیجمع

. نشه  ناراحت بابابزرگ که انداختم موهام یرو

 وان،یا یرو. بودند کرده ی خال رو میشم  دور هاخانوم 

  کم دامن یدنباله و بود ستادهیا تنها هاپله  مقابل

.  کردیم یی خودنما مرتب و صاف نیزم یرو  نشیچ



 شال سرش یرو و بود دهیپوش هاش نیآست و قهی

 گوشم کنار  مهرسا. بودند انداخته ری حر  ول و شل

 .شده خوشگل کثافت: گفت

 هنوز داماد لیفام. میدی خند دو هر و دادم تکون سر

  رو اطیح  از یبخش. کردندیم سروصدا در رونیب

  اطی ح یچوب  در یجلو از بودند؛ داشته نگه یخال کاملا 

  و شهروز نکهیا تا بودند منتظر  همه. وانیا یهاپله  تا

.  کردند باز رو اطیح یدروازه ی لنگه  دو عمو،

  شدند بلند ها یصندل یرو از خودمون، ل ی فام یمردها

 هازن. بشند وارد داماد لی فام تا ستادندیا دور هیبق و

ل با  لباس که ییمردها و اومدند داخل زدن کف و ک 

  پر یهاینی س هم، سر پشت بودند، دهیپوش دستک ی

 همهمه. آوردندیم داخل  رو پرت و خرت و جنس از

  یهاچشم. بود شده شتریب وانیا یتو  یهازن ی

 رو تو: گفت . زدیم رونیب تعجب از  داشت مهرسا

 !میدونست ینم و میداشت  یلیفام و فک نیهمچ... خدا

 .نخند - 

  میدیرس تاالر باغ و هتل از  نیبب. ستین خودم دست - 

 ! کجا به



. نهینب یکس  تا انداخت نییپا  رو سرش و دیخند دوباره

  تنوع. جالبه  هم نیا: کرد متعجب  هم رو  خودم جوابم،

 .داره

 ایدن از که کردم نگاه اطیح  یتو شاد یهاصورت  به و

 .بودند فارغ

 

  زن. شدند  اطیح وارد تعارف یبرا ما ل یفام یهاخانم 

 چند همراه بابا،  ییدختردا  و دخترعموها مامان، عمو،

 و ییآمدگوخوش   به کردند شروع ،یمحل نفر

  مادر. شدند وانیا وارد کمکم هم داماد لی فام یهاخانوم 

  مهرسا و  من از که جوون دختر چند و ندا و یهاد

  آهسته. گرفتند رو میشم دور داشتند، شیآرا  شتریب

 ! بزنم رژ هی  ینذاشت: گفتم

 !نذاشتم؟ یک   من  من؟: داد جواب  فوراا  مهرسا

 .بودم خودم با - 

 دست که دیچرخ لیسه  سمت نگاهم. م یدیخند هم به

 هم سلم.  داد دست یبعد نفر با و کرد رد رو مامان

  باال هاپله از  لیسه. ختی ر همبه اعصابم. بود نداده

 یمعرف مامان به رو لیسه پشت زن   عمو، زن و اومد

 ...یهاد آقا بزرگ یعمه. خانم لیل: کرد



 نیا احتماالا . دمینشن سروصدا یتو رو حرفش  یهیبق 

 حاال تا  که کردینم یزندگ  نجایا فیشر  حاج دختر

 سر فقط مامان یبرا هم اون یحت. مشیبود دهیند

  دخترهاش همراه. معذبه که بود مشخص و داد تکون

  و شد تموم ها گفتن آمدخوش  و یمعرف. اومد باال

 اطیح وارد مردهاشون. گرفت باال دوباره صداها

  قدم همون. کردیم حرکت یهاد همه، یجلو. شدند

 که ییمردها تا بود یکاف  خونه داخل به یهاد اول

  نواختن به کنند شروع بود، دستشون ی محل یسازها 

 به دوباره ک،یموز دنیشن  با مهرسا. میمل آهنگ هی

 و ستادیا وانیا یلبه. دیپر جلوتر  و اومد جوش

  یصدا و اومدند جلوتر هیبق و یهاد. گرفت رو هانرده

 آهنگ ّجو دمیترس. شد  پرشور و بلند ناگهان سازها

 و رفتم دنبالش. اطیح یتو بدوه و رهی بگ رو مهرسا

 .ستادمیا کنارش

  مهرسا و  هاینیس چرخوندن به کردند  شروع مردها

 !نیبب مرسده،... مرسده: گفت. زد خنده ریز

 گرفته لیسه حرکت از حالم که هرچند. دادم تکون سر

 که انداختم  مامان به ینگاه. بخندم تونستم ینم و بود

 نشده های لیخ یهانگاه   متوجه و بود اطراف مبهوت

 و خودم به یحت و مامان به هازن نگاه از. بود



  بود گفته بار  هی هم مهرسا. اومدینم خوشم  مهرسا،

 سر. بودم نشده یاالتیخ. اند یجور هی مردم که

ا یدق که افتاد لیسه به چشمم و چرخوندم  کنارم قا

  چشم پشت و شد من متوجه. زدیم کف و بود ستادهیا

 مونیپش اما ارم؛یدرب رو اداش خواستم. کرد نازک

 .شدم

 نفر چند. بودند وسط مردها. دادم اطیح به رو نگاهم

ا یدق یهاد و بودند بسته صف یمحل رقص یبرا  قا

 دیکشیم رو  شهروز دست  داشت یکس. بود  وسطشون

 دست حرکت با شهروز و ستهیبا صف یتو که

. دیخندیم غش غش عمو. تونهینم که گفتیم

...  کردیم رد رو تعارفشون مدام چارهی ب شهروز

 هیبق با و رفت صف یتو خودش عمو عاقبت

 هر! عروسه پدر که انگار  نه انگار. شد هماهنگ

  یصدا. نبود لی کائیم از یخبر کردم،ی م نگاه طرف

  خان! خانم لیسه ماشاهلل: دمیشن سر پشت از رو یزن

 .گذاشته تموم سنگ داداشت

  خواستم. بود ینامزد دی خر  یهاجنس   به منظورش

 باز اما گذاشته؟«؛ کم من بابابزرگ مگه» بگم

  یتو رو  النگوش از پر دست   ل،یسه. شدم مونیپش

 تموم سنگ که بله: گفت بلند و داد تکون هوا



 رو برابرش ده بشه، لمیکائ یم قسمت... میذاریم

 . کنمیم

  ادامه. زدندیم حرف هم ی قلم لفظ چه. د یپر باال ابروم

 !باشه پسرم تک قیال که هیک اما: داد

  رو مامانم دست که نداشت  معاشرت آداب. زدم پوزخند

 .بود بلد زدن حرف فقط. نکنه رد  جمع  یجلو

 

  زدم باال محکم رو کتم نیآست و دادم رونیب رو نفسم

 به رو دستم نفس،اعتمادبه با. چشم تو فته یب حیتسب تا

  مهرسا لحظه، همون که دادم هیتک هانرده ستون

 .افتادم! مهرسا: گفتم. شد  بلند دستم و دی کش رو بازوم

  کن سلم لی عزرائ به: گفت گوشم ریز و نداد یتیاهم

 !دخترم

 که لیکائیم به دمیرس و کردم دنبال رو  نگاهش رد

  سنگ به نگاهش و بود ستادهیا پدرش  کنار یاگوشه

 شلوار و کت همون با. بود اطیح کف مانیس و

  دست آزاد، ایدن یهمه   از ینجم آقا. قبل یخاکستر 

  چپچپ .  برگشتم مهرسا سمت. دیخندیم و زدیم

 ؟یچ که خب: گفتم. کردی م نگاهم



 ! خوامینم یشهرستان شوهرخواهر من - 

 ؟ یگ یم مزخرف چرا - 

 جفت دو و دمیچرخ. شد قفل سرم پشت به نگاهش

  یمساو قسمت دو به وسط از بود  کینزد چشم،

 ستادهیا هم کنار که ندا و ل یسه یهاچشم. کنه ممیتقس

 کرد گل میبدجنس. رفت حی تسب سمت نگاهشون. بودند

  آشناهاشون یهمه که بردم  شالم سمت رو دستم و

 برخورد درست مامانم با لیسه اگر. نندیبب رو حیتسب

  سرد کمکم  نگاهشون. نداشتم کارش به یکار کرد،یم

.  برگشتم اطیح سمت هم  من. برگردوندند رو و شد

 نیا چرخوند ینم هم رو  نگاهش حال،یب ی پسره

 رشیمس مردها،  نیب از و خورد زنگ تلفنش. طرف

 بهش روز  وقت نیا یک. در رونیب  تا کرد باز رو

 به و کردم یاخم! بودند  نجایا که همه بود؟ زده زنگ

 .تو رمیم من: گفتم مهرسا

 ام؟یب هم من - 

 .بمون مامان شیپ. ستین الزم - 

 موقع. افتادم راه هاخانم نیب و کردم مرتب  رو شالم

  حرکت با و داد لمی تحو یلبخند  م،یشم کنار از شدن رد



:  دیپرس. کردم مکث. زد اشاره  اطیح به چشم

 ؟ ینتونست

 سرم! بود من با کلکل به حواسش هم شینامزد وسط

 .نخواستم: گفتم و بردم جلو رو

 ! باش من شرط منتظر: گفت و زد پوزخند

 . یبش خوشبخت. زمیعز باشه مبارکت: گفتم و دمیخند

  یجا به  هانگاه کردم حس که کنم حرکت  خواستم

  اطراف یها صورت به. شده زوم من ی رو عروس،

  یخال رو دلم ته شونیگوش در یها پچپچ و کردم نگاه

 از داشت یزن.  کردم نگاه  جلو به و  دمیچرخ. کرد

 رو هانگاه یهمه و شدیم رد اطیح  تیجمع ونیم

 به نبود،  اون به من نگاه. کشوند یم  خودش سمت

. عمران به کرد؛یم حرکت کنارش که بود یپسر

 عمران چشم. ارمیب در سر اوضاع از که رفتم  جلوتر

  یزیچ کنارش زن به رو. شد متوقف و افتاد من به

  و داد تکون سر زن. کرد اشاره هایصندل به و گفت

 راهش به زن. رفت من، به یزیت نگاه  با عمران

 . داد ادامه هاپله  سمت

 آهنگ یصدا و آوردند کم نفس باالخره هانوازنده

 فاصله هم از خنده با دست، به ینیس یمردها . دیخواب



 پراکنده ت یجمع. بذارند  نیزم رو هاین یس تا گرفتند

 سر فقط همه یبرا و شد رد مامان یجلو از زن. شد

.  ستادیا هاپله  یجلو  استقبالش یبرا لیسه. داد تکون

 قدم نیسنگ و بود دهیپر  رنگ یحساب زن صورت

 انگار. میکرد ردوبدل ینگاه مامان و من. داشتیبرم

 دست عمو  زن با زن. بود شده اوضاع متوجه  هم اون

 یروبوس زن با لیسه و گفت آمدخوش   عمو زن. داد

 و کرد یپرساحوال  گهید نفر چند با زن. کرد

 بود، داشته نگه باال رو  سرش اغراق با کهی درحال

 سمت نگاهم. گفت کی تبر میشم به لیسه همراه

 بود ستادهیا  اط،ی ح وسط ت  یجمع پشت. د یچرخ عمران

 و رفت طرفش  به مختار آقا. دیرسیم نظر  به آروم و

 کنارش جاهمون. دادند  دست. گفت آمدخوش  بهش

 .ستادیا

 

  وسط یمردها به حواسم و کردند عوض رو آهنگ

.  کردند بدرقه هاپله  سمت رو یهاد مردها. برگشت

  کنار لیکائیم. ادیب میشم سمت تا دندیکش کنار هاخانم 

 یتو ینی س  یرو نگاهش یول کرد؛یم حرکت یهاد

. ستادندیا هاپله  نییپا و اومدند جلوتر. بود دستش

. یز یچ نیهمچ هی ای بود، شده یهاد ساقدوش احتماالا 



 از جدا نیا. دیدرخشیم ی نیس یرو طل، پهن دستبند

 یم صندوقچه یتو مردها از یکی که بود ییطلها

. داماد طرف از مخصوص یه یهد هی احتماالا  چرخوند؛

. بود طرفن یا ها حواس و بودند کرده سکوت همه

  چند و لیکائیم. اومد باال  و برداشت رو دستبند یهاد

  سمت خجالت با یهاد. موندند نییپا پشتش، گهید نفر

  چپ دست یهاد مادر. زدیم لبخند. کرد حرکت میشم

 دستبند قفل یهاد تا کرد ول بعد و برد  جلو رو میشم

  یهاد یهادست که نیهم.  ببنده میشم دست  پشت رو

ل دوباره هازن شد، دور   و بودند نکرده عقد. دندیکش ک 

  یرو رو، دیسف شال. ادیب  داخل یهاد نبود قرار انگار

 .رفت نییپا بعد و کرد مرتب م یشم ی شونه

  یصدا حاال.  شد قطع آهنگ. بود شده  تموم شینما

. دیرسیم گوش به ترواضح ها، زدن کف و هاخنده

 تو چشم باهاش. کرد بلند رو سرش لی کائیم باالخره

  دامن دخترها. میبرگردوند رو همزمان. شدم چشم

. بشه خونه وارد که کردند کمک و گرفتند رو میشم

.  افتادند راه دنبالش کردن،  پاره کهیت تعارف با ها زن

  زن دست. بود عمران و زن اون ریدرگ هنوز من ذهن

 زن: دمیپرس و گرفتم جلوم، از شدن رد موقع  رو عمو

 بود؟  یک خانوم اون عمو،



 چشم دورش یهاچهره به و دیپر عمو زن یابرو

ن من با  آخر. بگه یچ  دونستینم انگار . انداخت   م 

 .خانوم نینسر... اون: داد جواب

 ... که بود نیا منظورم. دمینپرس رو اسمش - 

 جلوتر رو سرش. داد سکوت علمت دست با عمو زن

 یباغستان یفه یطا از چون: گفت آهسته  و آورد

 ... ادیب کردندینم فکر... مردم هاست،

 رو دستم. دادم تکون یسر. نداد ادامه رو حرفش

 . تنهاست م یشم تو، میبر: گفت و گرفت

 مامان با االن. چشم: گفتم و آوردم رونیب رو دستم

 .میآیم

  هنوز. رفت گهید یهازن همراه و گفت خب« لهی»خ

 دست ها یباغستان  نیا چرا. بود یجور هی هانگاه  هم

 و بود یباغستان هم عمران داشتند؟ یبرنم  ما سر از

.  زدیم رونیب نهیس از داشت قلبم! بود نگفته یزیچ

 و کنهیم یزندگ اطراف یروستاها  تو بود گفته

 ! نجایا  بزرگ یفهیطا هی از نه نه،ی ماش رکاریتعم

 



  داماد اقوام. چرخوندم چشم عمران دنبال اطی ح یتو

  تا دادند،یم  لیفام یمردها لی تحو رو هاینیس داشتند

 به چشمم. بود پلوغ شلوغ جاهمه . کنند جاجابه 

  باورم هنوز. بود نشسته تنها یاگوشه که افتاد عمران

 چه. باشه کرده یکاریمخف هم اون یحت که شدینم

  زیچهمه از لشیدل! چرا؟ اما! بود گفته دروغ راحت

 خواستم. بودم یعصبان دستش از . بود مهمتر

 رو دستم مامان برنداشته، قدم دو یول برم؛ سراغش

 کجا؟:  گفت و دیکش

 .آم یم االن - 

 .تو می بر! ریخنه - 

. کردم نگاهش. اومده طرفم یک   که بودم  دهینفهم اصلا 

.  داد علمت  مهرسا به گهید دست با. داشت اخم

 هی جماعت نیا: گفت مامان. اومد جلو مهرسا

 !شهیم شونیزیچ

 .بودم گفته  که من - 

 !تهران؟ برم کنم، ولت فردا یچطور  آخه - 

 !برگردم من که نکن فکر هم درصد هی مامان، - 



 یهیبق همراه. میشد  خونه وارد و دیکش آه مامان

  دخترها. میرفت تودرتو یهاسالن  سمت ها،زن

 و بودند کرده روشن رو شهروز بزرگ یکرهایاسپ

 گوشه هی.  بود شده گرم نشده، شروع  هنوز مجلس

  نقطه نیدورتر یتو گوشه هی. بگذره وقت تا مینشست

 ؟یشد ناراحت هوی چرا:  دیپرس مهرسا. هابهیغر به

 -   ... 

 پسره؟ اون خاطر به - 

 کنند؟یم نگاه بد ما به همه یدینفهم تو. نه - 

 ولشون. کنندیم یفضول... گهید میا بهیغر چون - 

 . کن

 بمونه خودش یفکرها  ی تو دادم اجازه. ندادم جواب

 حرف بد بابا یدرباره نجایا که نشه  خبردار و

  رو هاآدم نیا گهید و بره بود قرار فردا. زنندیم

 باز و ییرایپذ و رقص به بعد، یقهی دق چهل. نهینب

  هم یبرا که گذشت کادو یهاجعبه  از یبعض کردن

 حال من یول شدند؛ بلند مهرسا  و مامان. بودند گرفته

 من به نگاهش هر با هم میشم. نداشتم  رو یکار چیه

. بگه بهم قراره بعداا  رو اشخواسته  که فهموند یم

 عمران و  نینسر از رو فکرم کردم،یم  هم یکار هر



 مغزم تا نشستینم نیزم هم لیسه. کردی نم منحرف

  باال میگوش.  شدم بلند و دمیکش رو یبعد آه. بشه آزاد

  یقدم. زدم  رو باال به  رفتن یاشاره مامان به. بود

 اصرار دوباره و اومد سراغم عمو زن که برداشتم

 یعصبان نه«،» یبگ... یشد بلند گهید  مرسده،: کرد

 .شمیم

 چند. د یکش وسط ی دخترونه  جمع سمت  رو دستم

  رو پشتش اول نیهم از ندا  یول شناختم؛ی م رو ینفر

 دیرقص جام  به مهرسا  عمو، زن: گفتم. کرد من به

 .گهید

 داره؟  تو به یربط چه اون... نه - 

  شهروز داداش یعروس:  گفتم و دمیکش یقیعم نفس

  نگاه زل زل بهم مردم که یوقت هی. کنمی م جبران

 . نکنند

:  دادم ادامه. شد دهیکش لیل و لیسه سمت  چشمم و

 !!رمیگینم جواب که هم  بپرسم یزیچ

 ول رو دستم و داد فشار  هم به رو هاش لب عمو زن

 .کرد

 با و رفتم رونیب درگاه از. کردم حرکت ت یجمع نیب از

 راه تهش یهاپله طرف به هال، یخلوت  به ینگاه



 که رفتم  باال یهااتاق  از  یکی سمت میمستق. افتادم

  یتو لی موبا. میبود گذاشته توش رو هامون ساک

  بعد. نشستم جاهمون  و  آوردم رونیب. بود فمیک پیز

 رد. گرفتم رو عمران یشماره  باالخره تعلل، یکم از

. م«یبزن حرف دیبا عمران،» فرستادم امیپ براش. کرد

 سمت و  شدم بلند. ومدین یجواب اما موندم؛ منتظر

  اطی ح یتو  هامچشم. زدم  عقب رو پرده. رفتم پنجره

 اط،یح از یبخش. شدینم دهید. گشتیم عمران دنبال

 آسمون.  بود شده پنهان ن،ییپا وانیا یروانیش ر  یز

  پرنور، یهاچراغ  با رو  جاهمه. بود کی تار مهین

 .بودند کرده روشن

 

 وارهید به رو، سرم و نشستم  پنجره ی  طاقچه یتو

  بعد، یکم . سر یباال ماه  به شدم رهی خ. دادم هیتک

  نیهم»  نوشتم. م«یزنیم حرف بعداا » اومد جوابم

 کرد؟یم ناز من یبرا داشت حاال. نداد جواب. االن«

 چشم  اطیح به دوباره تا رفتم جلوتر و کردم اخم

  پرده و دادم یفحش لب ریز. شدینم دهید هنوز. بندازم

 سر  رو من تونستینم یکس. دمیکش محکم رو

  هال و هاپله از و کردم تند پا یخروج سمت ! بدوونه

.  شدم مردد خونه، یاصل در به دهینرس اما گذشتم؛



 خونه داخل که بودند انداخته رو در پشت بلند یپرده

 رون،یب.  بود نازک پرده اگرچه نشه؛ دهید اطیح از

 ی چطور . وانیا  یتو یحت. بودند مردها فقط

 افتادم؟یم راه  وسطشون

 رو هام شونه  یرو شال و دمیکش یشونیپ به یدست

  دنیکش سرک یبرا. بپوشونه رو موهام که بردم باال

 و عمو. کردم باز رو پرده وسط شکاف و رفتم جلو

 ،ینجم و  مختار بودند، دایپ فیشر حاج و  بابابزرگ

. رفتم جلوتر و خورد چشمم به عمران. سبحان یحت

.  کردند ردوبدل یا جمله چند. بود نشسته مختار کنار

 هیبق از دور وقت هی که داشت رو هواش  مختار انگار

 رو یگوش. دید رو من! نمونه تنها ها، یباغستان ی

. االن  نیهم. بده تلفن جواب» نوشتم و آوردم در

 تکون دستم یتو رو یگوش . رون«یب آم یم وگرنه

  جلوتر و زدم کنار کامل رو پرده. نداد جواب. دادم

  جواب  باالخره که شدمیم وانیا وارد داشتم. رفتم

 دهیکش دستم از یگوش و...  کنارته« لی کائ یم»  اومد

  اطراف به  یکوتاه نگاه ل یکائیم. برگشتم اخم با. شد

  بست مهین  تا رو ورود در. اومد داخل کامل  و انداخت

 که یاپرده پشت . نرفت جلوتر و کرد ریگ پرده به که



  هیحرکت چه نیا: گفتم. می موند خورد،یم  تکون باد با

 . بده رو یگوش دفعه؟ هر

 ؟یکرد وشیس کی کوچ اسم به عمران«؟» - 

  کشیدرامات  داشت باز. دادم هامچشم به یچرخش

 هم بار اون: گفت و برگردوند رو یگوش. کردیم

 .نبود یتصادف

 -   ... 

 .شی دید که نبود ی بار نیاول - 

 -   ... 

 ؟ یدینم رو  جوابم چرا - 

 یم و یبر یم! یزنینم  حرف یسوال تو چون - 

 .یدوز

:  گفت همزمان و چرخوند چشم هال یتو . زد پوزخند

 پلکه؟  یم دورت چرا یکنی م فکر

 . بگو تو... چرا؟: گفتم و رفتم جلو خداخواسته  از

 خوادیم چون. داره نهیک چون. هیباغستان چون - 

 ! دروغه زده،  یحرف هر. بذاره کله سرت



 نیا  از شتریب یزی چ. شدم رهیخ هاشچشم  به

  کلهبردارها هیشب عمران. گفتیم وگرنه دونست؛ینم

  آشنا و دارهاید بعد نه حداقل د؛یرسی نم نظر به

 لب. کردمی نم باور رو ل یکائیم حرف. من با شدنش

 ...تو به: کردم باز

  یربط من به یبگ یدار  جرئت: دیپر  حرفم وسط

 نداره؟

.  شدم پرت طرفش به که دیکش و گرفت رو مچم و

  حیتسب به دو هر. بود دورش حشیتسب که  یمچ همون

 و کرد اشاره پرده پشت سالن  به ابرو با. میکرد نگاه

 ... زود... تو برو: زد تشر

 ... تو به - 

.  شدم ساکت خودم من و کرد درشت  رو هاشچشم 

  چشمش بار نیا و زد اشاره  داخل به  سر با دوباره

 یپرده پشت از و چرخوندم سر. کرد ریگ جاهمون 

  بود اومده رونیب درگاه از که دمید رو مادرش شناور،

 رو دستم  آروم آروم ل یکائیم. کردیم نگاهمون و

 در سمت  ،یحرف چیه بدون. کرد ول  و آورد نییپا

 تنها مادرش با رو من. رفت رونیب و دیچرخ 

 وارد و دمیکش کنار رو پرده. زدم پوزخند... گذاشت



 نفسبهاعتماد با. بود ستادهیا همچنان لی سه. شدم هال

  هر مقابلش، از شدنم رد موقع. افتادم  راه طرفش به

: گفت فقط اما بکشه؛ رو  موهام بودم منتظر لحظه

 !کن حفظ  طانیش شر  از رو هامون  جوون ا،یخدا

  رو امخنده یجلو زور  به اما خورد؛یم بر بهم دیبا

 !نیآم: گفتم بشنوه، که یجور  و گرفتم

 رو عمران  یهادروغ یتو  و ته یزود به. رفتم داخل

  علوه، به. شدینم هایشلوغ نیا وسط. آوردمیم در

  زیچهمه دیبا. کنم خراب رو ینامزد خواستمینم گهید

 بود قرار اگر. بردمیم  شیپ استیس  با و آروم رو

  ام پروژه جواز فیتکل قبلش دیبا کنم، آشوب رو شهر

 .شدیم روشن
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. میبود نشسته کنفرانس ز یم پشت مرد، سه یروروبه 

 اومده همراهم یحضور یجلسه  نیاول یبرا  سبحان

  یگردشگر و یفرهنگ راثیم یاداره با جلسه. بود

  و بودم داده قبلا  رو هافرم و یشنهادیپ  طرح. استان

 که میبود ییهوا ینقشه منتظر  فقط. بودم گرفته وقت



  یپول هرچند،. دیرس و شد آماده شیپ روز دو هم اون

 و نبود یکاف  بود، کرده  منتقل حساب ی تو مامان که

  یرو مسئول، نگاه. بدند ریگ مورد نیا به دمیترسیم

. چرخوندم  سر سبحان  سمت. بود پرونده یکاغذها

  مرد  . دادیم  قلب قوت که داد تکون سر و زد لبخند

 یبررس طرحتون: گفت و کرد بلند سر باالخره مسئول

 . شده

 د؟یفرمائیم  رو جهینت - 

...  میداشت ییهادرخواست  هم قبلا  منطقه اون یبرا - 

 به چکدومیه... افتاد وقفه کارشون ونیم یول

 .دینرس  اجرا یمرحله 

 .هیجد قصدمون  ما - 

 خودتون؟ شما - 

  یبررس رو  من باالش از  و آورد ترنییپا  رو نکشیع

  و بودند کارشون بردشیپ دنبال همه. کردم مکث. کرد

  الزم اگر. کردندیم استفاده جهتش در یزیهرچ  از

 بود الزم اگر  کردند،یم سک یر شون ندهیآ یرو بود،

  فکر میشم مثل دیبا بعد، به نیا از. گفتندیم دروغ

  یپا خودم مثل و کردمیم عمل عمران مثل کردم،یم

 نیا یتو تمیموفق راه تنها نیا. موندم یم عواقبش



 در اما کردم؛  اقدام جواز یبرا من: گفتم. بود شهر

 یکی من پدربزرگ... هستند پشتش امخانواده کل اصل

 .شهره اون مّلک از

.  بود داده باال  رو ابروش که انداختم سبحان به ینگاه

  مرد. نبود یزیچ که یمصلحت  دروغ هی. زدم لبخند

ا یتقر طرحتون:  گفت یاگه ید   یخوب مستندات. کامله با

 .نشده اشاره یموارد به فقط. دیداد ارائه هم

 ؟یموارد  چه دییبفرما شهیم: دمیپرس و خوردم جا

 .پروژه یمنیا - 

:  داد حیتوض مرد. بود نرفته سمت اون به فکرم اصلا 

 هست؟ سنگ زشی ر  احتمال. هیکوهستان منطقه

.  هاست  کوه یجلو تپه یول هست؛ یکوهستان - 

 دایپ نقشه یتو کنمیم فکر .  ستین صخره اطرافش

 .باشه

 .الزمه دیبازد - 

 .میخدمت در - 

 .لبهی س  احتمال هم  یبعد مورد - 

 وگوگفت وارد ندارم، گفتن یبرا یحرف دید که سبحان

 کینزد نی زم. ستین بابت نیا از ینگران جناب،: شد



  نیآخر از بعد  روستا، از  حفاظت یبرا. روستاست به

  من، نی زم یباال  درست. میکرد یکش کانال ل،یس

 بستر به کنهیم منتقل رو آب که هست یکانال

 . یکنار ی رودخونه

 و دیکش  جلو رو خودش سبحان. داد تکون  سر مرد

 کانال: داد  ادامه. گذاشت زیم یرو رو،  هاشدست

  باز و بسته شیخروج و  یورود. است شده محافظت

 .ستین لبیس از ی خبر  که سالهاست... شهیم

.  بود اومده من با که شد خوب. دمیکش یراحت نفس

 از من که کردی م یادآوری من به هاش  حرف اگرچه

  کمکم دی با و دونمینم  زیچچ یه منطقه نیا یسابقه

 نیا پس. خوب اریبس: گفت مرد. برم شی ریادگی دنبال

 .کنندیم ملحظه دیبازد تو هم رو مورد

 

  مرد،. میکرد دییتأ سبحان  و من. کرد ادداشتی  یزیچ

 !مهندس یآقا: گفت سوم نفر به رو

:  کرد شروع و دی کش ششیر به یدست مهندس

 موافقت شامل مراحل د،ی هست انیجر در که همونطور

  به یبستگ  که جوازه صدور و یاصول موافقت  ه،یاول

 ُمصر پروژه نیا یبرا اگر. داره هم ساخت یپروانه 



  یهابرنامه و نقشه فکر  به االن نی هم از د،یهست

 .دیباش  گرفتن پروانه

 دارم؟ رو هیاول موافقت االن یعنی - 

 ...هم حساب گردش - 

 قراره:  گفتم و دمیکش آه. آورد رونیب  رو هابرگه

 .یزود به... بشه  فروخته یملک

 د؟یانرودیم یها رجبزاده از دیگفت - 

  یهاخانواده استان، مرکز از یکس  کردمی نم فکر

  مین. نبودند دور هم یلی خ اما بشناسه؛ رو انرودیم

  حاج ینوه من. بله: دادم جواب. میبود دهیرس ساعته

 .هستم  رجبزاده رضا

 اسم بردن با کردم دعا. کردند نگاه هم به مردها

  نطوریهم. ندند ریگ یمال مسائل به گهی د بابابزرگ،

. نمیبینم  یمشکل یفن نظر از: گفت مهندس و شد

 .دیدار رو  هیاول موافقت

 .ممنون - 

 ما: کرد  اضافه و داد نشون رو پرونده مهندس

  دنبال شما. شهی م انجام هم دیبازد. میریگیم استعلم



  هم رو نواقص... دیباش رهیغ و یکاربر رییتغ و نقشه

 . دیکن برطرف

ا . ممنون یلیخ -   .حتما

.  رمیبگ رو گشادم و گل لبخند یجلو تونستمینم

 مامان یهوا  به. خورد  زنگ لنتیسا یرو  لمیموبا

 عمران دیشا. بود ناشناس شماره یول کردم؛  نگاهش

  جواب ،ینامزد از بعد. داشت هم یاگه ید یشماره

 از قبل تا  خواستمینم.  بودم نداده رو هاش تماس

. بدم رو جوابش ها، یباغستان یدرباره  کردن قیتحق

. داشت من کردن مجاب یتو  ییباال ییتوانا

  که کردم معطل. دستش بسپرم رو عقلم خواستمینم

 رو آخر یهاه یتوص داشتند مردها. شد قطع . کنه قطع

 همه. شد تموم جلسه. بود تهیفرمال شتریب که کردندیم

  سبحان همراه. کردم تشکر همه از. میرفت رونیب هم با

 باالخره. میبرداشت قدم کی کوچ یاداره  یراهرو یتو

 یخنده از هم سبحان. بود افتاده برام مثبت  اتفاق هی

 نیا نیزم  کهیت اون قسمت یعنی: گفت. دیخندیم من

 بود؟

 د؟یشد مونیپش نکنه: دمیپرس و  ستادمیا درجا



:  گفت داد،یم نشون رو  جلو کهی درحال و دیخند بلند

 .مفصله اشقصه. نه

  اداره از و میداد ادامه یخروج سمت راهمون به

 و میافتاد راه ام شده پارک نیماش سمت.  میرفت رونیب

 د؟یکنینم فیتعر: گفتم من

 بّره نیزم اون تو خواستمیم اول... دخترم یدونیم - 

  یآباد رستانیدب آخه. نتونستم بزنم، آخور بخوابونم،

  خود یهارستان یدب از یکی کردند منتقلم شد، منحل

  خانم بسازم، لیو خواستم شدم، بازنشسته. انرودیم

 رو موندند رمیپ مادر و پدر. رفت ایدن  از امرزمیخداب

  یآباد یمدرسه وقف خواستم . نشد هم اون دستم،

 شیپ درست چکدومیه... گرفتند رادیا مکانش به کنم،

 .تو به  دیرس تا نرفت

 راننده در سمت و کردم باز رو نیماش قفل. میدیخند

 م،یبساز که رو اقامتگاه عوضش : گفتم  همزمان. رفتم

  رو یمحل یغذاها نند،یبیم  رو منطقه آن، یم آدم یکل

  محصوالت خرند،یم یدست عیصنا خورند،یم

 فیتعر  خودشون، یشهرها برندیم رو یکشاورز

 شروع اقامتگاه  هی با. شهی م همه نفع به. کنندیم

 .میدی م گسترشش  کمکم م،یکنیم



  از یخبر که شدم متوجه و کردم باز رو نیماش در

 دورتر یکم  که دمشید و چرخوندم  سر. ستین سبحان

 حرف به. کردیم نگاه رهیخ من به و بود ستادهیا

ا  تو: اومد  با یخون مخالف نه ،یکار نیا یپ واقعا

 ! پدربزرگت

 نیاول انگار. کردیم نگاهم دهید روح یهاآدم مثل

 پدربزرگم  من: دادم جواب! آورده مانیا که بود یکس

 دوست  رو پدرش هم بابام. دارم دوست یلیخ رو

 همه به مربوط. ستی ن یشخص مسئله نیا. داشت

  من ذکر و فکر یهمه  که ماهه هی از شتریب. است

 !نموندم یباز خاله خاطر به من. پروژه نیا شده

 .دختر یکرد راحت رو المیخ - 

 بودم، گفته بلند یصدا  با رو ها حرف نیا که حاال

ا  من. بود شده راحت هم  خودم  الیخ  نیا به  واقعا

 .ببرند سود ازش  همه خواستمیم و داشتم باور پروژه

 

. میرفت انرودیم طرف به میمستق و میشد  نیماش سوار

 یضیمر که  گفت اشبچه  تنها فوت یدرباره  سبحان

.  بود کرده دق دهینکش سال هی به که زنش و داشت

 حرف دونستمیم. یا یض یمر چه بپرسم ومدین دلم



 خودم. سخته آدم یبرا چقدر  رفته یزهایعز از زدن

  از که کردمی م مرور رو بابا مبهم یها خاطره هنوز

  رو سبحان. گذشت زودتر برگشت، ر  یمس. نپره ذهنم

 تا روندم شهر  بلوار سمت خودم و رسوندم یآباد به

 مونده ناهار تا یلیخ هنوز. بخرم پرت و خرت یکم

  و مامان. دی کشینم رو انتظارم خونه یتو یکس و بود

 نجایا یحوصله مهرسا. تهران بودند برگشته مهرسا

 و پدربزرگ با نیا از شتریب شدینم و نداشت رو

 مامان علوه، به. میبذار تنهاش یمادر مادربزرگ

  نشده ادهیپ نیماش از هنوز. کردیم جور پول دیبا

 همون و شد بلند دوباره  لمیموبا زنگ که بودم

 وصل تا نکرد قطع بار نیا. افتاد ناشناس یشماره

 خط پشت  از لیکائ یم یصدا. نگفتم یز یچ اما کردم؛

 مرسده؟ الو؟: خورد گوشم به

  گم خط  شده؟ یچ: دمیپرس و دادم رونیب رو نفسم

 ؟یکرد

 ؟یگرفت یک از رو شماره: گفتم. نزد ی حرف. دمیخند

 ؟ینداد  جواب چرا - 

 .بود ناشناس - 

 . میبزن حرف دیبا ؟ییکجا - 



 ؟یحرف چه - 

 هی لحنش و بود زده  صدا کیکوچ اسم با رو من

  زد؟ تلفن پشت شدینم که بود یحرف چه. بود یجور

 خونه؟ ؟ییکجا: گفت دوباره

 . بلوار تو. لواش یینونوا یجلو. نه - 

 . آم یم دارم - 

 .باشه - 

!«. بگه؟ خوادیم یچ» کردم زمزمه من  و میکرد قطع

  ناخودآگاه زد، یم چرخ ذهنم یتو که یاحتماالت از

 .اومد صورتم یرو  لبخند

 

  یتو نفر دو. رمیبگ نون اومدنش از قبل تا شدم ادهیپ

 مثل د،ی د یم رو من هرکس  هم هنوز. بودند صف

 ییآشنا خاطر به ای کرد؛ی م نگاهم ییفضا یهاگانه یب

 موقع. می رنگ یهالباس  خاطر به ای نسبم و اصل با

. برد سمتش رو دستش یزن نونم، نی آخر برداشتن

 .منه مال خانوم،: گفتم

: گفت لهجه با و کرد محکم بغل ریز رو چادرش زن

 ؟یکن یم یچ یدار ساعت دو



 یالک ریگ خوادیم که شده دایپ نفر هی باز  دونستمیم

  و دادم هامچشم  به ی چرخش. بود بهانه نون. بده

  طلبکارم  چه:  گفت و اومد  جلوتر خودش. نگفتم یزیچ

 ! هست

 .بود من مال نون ستم،ین  طلبکار من - 

  زن. گفتند لب ریز یزیچ هم هیبق و اومد جلو نونوا

 داشت،یبرم یاگه ید نون کهی درحال و زد پوزخند

 !؟یزدیم  شیآت رو امخانه  ؟یچ داشتمیم ور: گفت

 کردم اخم! زدم؟ ی م شیآت نون خاطر به  زدم؟ی م شیآت

 !دیبردار  رو نونتون دییبفرما: گفتم و

  شدی نم باورم. افتادم راه و کردم تا رو خودم یها نون

 به نیا از البد! کنم دعوا دیبا هم لواش تا چهار سر

 قیعم هام اخم ! رمیبگ یابسته کردندیم  مجبورم بعد

 لوکسی ها به چشمم. کردم فوت رو نفسم و شد تر

...  رفت... رفت و شد رد نم یماش کنار از  که افتاد دیسف

 دادم یفحش.  بشه دهید من  با خواستینم هنوز هم نیا

  که شهر یخروج سمت بود رفته. شدم نی ماش سوار و

  یحت. انداختم راه دنبالش رو نیماش. باشه خلوت مثلا 

. جاده یتو افتاد و کرد رد  هم رو شهر ی ورود دونیم

 و بوق! بره یبعد شهر تا که االنه دمید . گذشت یمدت



  من. ها یفرع از یکی یتو  دیچیپ باالخره. زدم چراغ

 که بود بایز یلیخ یجاده هی. کردم رو  کار نیهم هم

 یحاشیه  هم، سرپشت  سرسبز ی هماندازه یهادرخت 

 هادرخت  از یکی کنار. بود پوشونده رو  طرفش دو هر

 یهانیزم جاده، اطراف. داشتم نگه پشتش. کرد پارک

.  میشد ادهیپ. زدینم پر پرنده. بود باغ تا چند و یخال

  لیسب و کله برات یخوایم: گفتم. اومد طرفم به

 نشناسه؟ یکس ارم،یب یمصنوع

  بهت اول  از که یاون: دیپرس. گرفت دهینشن رو کهیت

 بود؟ عمران داد،ی م خط

  اش چهیباز یعنی. شد کور نطقم عمران اسم دنیشن با

  مهمانسرا فکر که بود اون: دیپرس دوباره بودم؟ شده

 نه؟. انداخت سرت تو رو

  الیخ:  گفت. موندم ساکت و کردم  یا سرفه تک

.  کرده داتیپ بابات یمیقد یهادوست از یکی کردمیم

 .ییآشنا ،یل یفام ،یدوست

 ؟یبپرس رو هانیا که امیب یگفت - 

 . نه - 

 نیا یتو شد یم کاش. رفتم جلوتر و خوردم جا یکم

 مثل. می بزن حرف و میبر راه فقط ییتماشا یجاده



 و بندازه دست رو من اون. میبود کوه  یتو یوقت

.  بود مضطرب اما... کنم  تخم و اخم براش من بخنده،

. آوردیم در و بردیم فرو بشی ج یتو رو دستش مدام

 .بگو ؟یبگ  یخواستیم یچ: دمیپرس

 اون نیزم  سمت و گرفت هامچشم از  رو  نگاهش

 . دمتید یم دی با: گفت. انداخت جاده طرف

  خودش کار قرمزه لباس. نشست لبم یگوشه  یلبخند

 من کنار، ذاشتیم رو غرغرهاش اگر.  بود کرده رو

:  داد ادامه و برگشت سمتم. اومدمیم راه  باهاش هم

 .می بزن حرف دیبا

 رو لحنم. شدم رهی خ هاشچشم به و شد بزرگتر  لبخندم

 .میبزن حرف. باشه: کردم ترمیمل

 حرکتش کهی درحال و  گذاشتم ساعدش یرو دست

...  میکنیم صحبت  م،یزنیم  قدم: کردم اضافه دادم،یم

 . باش آروم

 . دینکش پس رو دستش یول نکرد؛ حرکت

 

 و مادر با مرسده،: کرد شروع. کردم کج رو سرم

 . برو خواهرت



 بله؟ - 

 .یبر باهاشون دیبا - 

.  زدینم یحرف. بده حیتوض تا کردم مکث لحظه چند

 ! برم؟: گفتم

 .آره - 

  پوزخند خودم یالیخخوش  یبرا و کردم ول  رو دستش

!  داره بو ها یباغستان یقضیه ن یا: گفت. زدم

 .رو هیبق هم کنه،یم تیاذ رو خودت هم موندنت،

 ؟ یک یعنی ه یبق... عه؟ - 

 -  ... 

 تو؟ - 

 . نه - 

 مادرت؟ - 

 .نکش شیپ رو من مادر حرف گفتم بار صد - 

 خودت تو: گفتم  بعد و دادم فشار هم یرو رو، هام لب

 !یدیکش شیپ

 .آره - 



 دنبالم. افتادم راه جاده یتو و برگردوندم رو روم

 تونمینم که  من. شهیم  تیاذ مادرم. آره: گفت. اومد

 !«. برو» بگم مادرم به

 بازوم. زدم پس رو بغضم و برداشتم تندتر رو هامقدم

 یتون یم  من به یول: گفتم تلخ و برگشتم. دیکش رو

 ؟یبگ

 حرف به. اومد دنبالم باز. افتادم راه  و دمیچرخ باز

 شونیپر رو من مادر حضورت: داد ادامه هاش

 صبح تا شبی د... دمشیند ی نطوریا چوقتیه... کنهیم

 !کرد هیگر

  نگاه بهش  باز یها لب با. ستادیا جلوم.  شدم متوقف

 با من مگه: اومدم حرف  به. شدینم باورم. کردمیم

 !کنه؟ هیگر بخواد که کردم کارچه  مادرت

  یگوشه انگشت، دو با  و انداخت نیی پا رو سرش

 بزرگش مادرت : دادم ادامه. داد مالش  رو هاشچشم 

 ! یاین من طرف که کنهیم هیگر جلوت... کنهیم

 ام؟ ین طرفت - 

 یک تو: گفت. کرد بلند رو  سرش و انداخت رو دستش

 طرف یه که ییتو!... ام؟یب طرفت بخوام که یهست



  هوا بشکنم، رو دلت خوامی نم چون حاال! یآ یم من

 داشته؟ برت

 چه. زدیم روم  یتو رو ها حرف نیا و بود کرده اخم

.  کردمینم تحمل گهید من نه، چه و گفت ی م راست

  مزاحمت مدت تمام من. یگ یم راست: دادم جواب

 .نشم  مزاحم گهید دمیم قول. شدم

 ... نیبب - 

 !باش خوشحال شم،ینم  مزاحمت - 

 ! مرسده - 

  یخوشحال  از دفعه هی که  بگم دونه دونه بذار اصلا  - 

 !یفتین پس

  باال رو مشتم. موند منتظر و گرفت باال  رو اش چونه

 دونه هام، انگشت از کدوم هر کردن باز  با و گرفتم

 نقشه و معمار... گرفتم رو استان موافقت: گفتم دونه

 ! رفتند روزید هم خواهرم  و مادر... کردم انتخاب کش

 لیتکم. دمید فکش یه یزاو یتو رو هاش دندون فشار

  به راحت الیخ با. نجامیا کار واسه فقط  من: کردم

 .ستین نمونیب یچ ی ه! نکنه هیگر  بگو مادرت



. بود سر دادن تکون فقط که موندم واکنشش منتظر

 .خوبه: گفت

 .خوبه - 

  از بعد. میموند رهیخ هم  یهاچشم  به سکوت یتو

 نییپا رو دستم . رفت هان یماش سمت و شد رد کنارم

 در به کردم شروع. افتاد حیتسب به چشمم و آوردم

 ! کن صبر: گفتم و مچم دور از آوردنش

 کردم تند پا. رفتیم نشی ماش سمت همچنان. برگشتم

 سمتم. دمیرس بهش ن،یماش به دنشیرس از قبل و

.  کردم انگشتم زونیآو جلوش رو حی تسب. برگشت

 . رشیبگ:  گفتم ره،یگینم  گهید یوقت

 .خودت مال. اومده خوشت - 

 . خرمیم رو اش هیشب - 

 رو حیتسب بود قرار. بود  رفته شیپ  خوب  نجایا تا

 و متمدن و  بالغ یدخترها مثل افتخار، با  من و رهیبگ

  و اوردمین  طاقت اما برم؛ و بشم نمیماش سوار عاقل

  به... کنه دایپ برام بگم شهروز به دیشا:  کردم اضافه

 ... عمران هم دیشا ای...  کنهیم دایپ  بگم هم یهاد

 ! رشیبگ: کردم تکرار. موند  مات صورتش



 اشنه یس سمت رو حیتسب. دادینم تکون رو دستش

 راه نمیماش طرف به. شدم رد کنارش از و کردم پرت

ا یدق اما افتادم؛  فرمون پشت که یالحظه  همون از قا

  و یحالیب و دلشوره. اومد سراغم دلشوره نشستم،

  من. اومدینم من به  اصلا  که... شدن یخال حس

 نتونم و بدم ریگ نفر هی به که نبودم یآدم نیهمچ

 که رو  یزیچ دیبا. بود اون با حق اما. کنم ولش

  کنار تیواقع با و میکردی م رها زودتر بود، ینشدن

  کردن امتحان فرصت روزها،  نیا یایدن. میاومدیم

. بود فرمون پشت هم لیکائیم. دادینم رو هااشتباه

  من که دادیم لفت داشت. بره و بزنه دور بودم منتظر

 روشن و دادم فشار هامدست  یتو رو فرمون. برم

 خودم ل،ی کائ یم نیماش  از یحرکت هر از قبل. کردم

  بسته جانیهم  ماجرا نیا. زدم دور و گرفتم عقب دنده

 .موند یم و شدیم
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 بار دو من: گفتم یگوش یتو و شدم ادهیپ نیماش از

 یعنی که زد حرف یطور  مهندس خود. زدم زنگ



  برام یجور هی اگه هم  تو یول... کرده قبول یقطع

 .شهی م راحت المیخ ،یبپرس

 بابا، نه: گفت خط پشت از  نینگ. بستم رو نیماش در

.  کردم وجوپرس  هابچه  یهمه از من. تخت التیخ

  جورههمه  کارش یوبیا مهندس نیا گفتندیم همه

 . حرفه حرفش. درسته

 .  دونمیم - 

 .رمیگیم تماس یخوایم اگه  باز حاال - 

 مسئله، چون. یبپرس گفتم من نفهمه که یجور هی - 

 .ارهیب بهونه  ممکنه. شهرستانه به اومدن

  اون گمیم دوسته، شی منش با مهتا. جانم یاوک - 

 . بپرسه

 باشه، روشن فمیتکل خوامیم. زمیعز برم  قربونت - 

 . نگردم معمار دنبال گهید

ا  -   !هاشده تنگ  هم دلمون ما... حتما

 رو تونهمه  جلو، بره ذره هی اقامتگاه نیا بذار - 

 . نجایا کنمیم دعوت

 دیپوس دلمون. گهید کن  جورش: گفت  و دیخند نینگ

 .تهران تو



 نه؟  گرمه، - 

 .نگو. یوا - 

 .ندازم یم پتو شب. خنکه هنوز هوا نجایا - 

 کوفتت: گفت. دمیخند من و آورد در هی گر یادا نینگ

 .بشه

 .شهیم ده یشن رودخونه یصدا اتاق تو از تازه، - 

 . است خر هم  رودخونه... یبد یلیخ - 

 .بره  شیپ کارها دیبذار : گفتم. شد  شتریب امخنده

  یندار یکار  خودت گهید معمار،  به یبسپر رو کار - 

 .که

 .مونده  جواز هنوز - 

 .نره ادتی رو ما پس... آها - 

 .زمیعز  دمیم نامه - 

 ردوبدل نیماش کنار  هم گهید یجمله چند. دیخند

 هم  حاال  نیهم. کنم دعوتشون بودم  مجبور. میکرد

 از ترسم. بود اومده در  هام دوست یهمه یصدا

  اومده بار ده االن تا وگرنه بود؛  یاهال برخورد

 از رو  حواسم دوباره اومدنشون هرچند... بودند



 وارد و کردم فوت رو  نفسم. کردیم  پرت کاروبار

 یموقع عمداا . نبود نشیماش. شدم بابابزرگ عمارت

  یبرا بود گفته نیسک ننه. نباشه که  بودم اومده

. میبش روروبه  خواستمینم. رفته ها باغ یسرکش

 از دنیکش  حرف یبرا. بودم اومده یاگه ید کار یبرا

 دست رو دست شدینم نیا از شتری ب. نیسک ننه

 دیام به که نبود کار در هم یعمران گهید. گذاشت

 ته یهااتاق  سمت. بمونم کنه،ی م جمع که یاطلعات

  دایپ آشپزخونه کینزد یاتاق  یتو رو ننه و رفتم هال

  ذوق من دنید با. کردیم پاک اسبزیلوب داشت. کردم

 هم خودم و ندادم اجازه که بشه بلند خواست  و کرد

 .نکنم بغلت فه،یکث هامدست: گفت. نشستم  کنارش

: دادم جواب. بود من رنگ ینبات یمانتو به اشاشاره

 .ننه  سرت یفدا

 کنار و آوردم در رو شالم و فیک. می کرد یروبوس

 بود دهیپوش یراحت راهنی پ شه،یهم برعکس. گذاشتم

  یموها. بود گذاشته باز گره، بدون رو  یروسر و

 تو یکس: دمیپرس. شدیم دهید شیخاکستر و دیسف

 رفته؟ بابابزرگم با رمضون مش. نبود اطیح



  هابی س اومده، در ها  آلوچه. رفتند هم با. آها - 

 .کنند حاضر  رو انبارها رند یم. دهیرس هلوها  ده،یرس

 م؟یدار وهیم باغ هم ما - 

. آقابزرگه یپدربابا مال  نجایا نصف... اووووه - 

 باشه؟  نداشته باغ چطور

 گردو باغ فقط کردم فکر. میدار باغ دونستمیم - 

 .میدار

.  اهایلوب کردن پاک به کردم شروع. داد تکون سر

 ننه؟ یر ینم تو.  رفته هم دخترعموت: گفت

 من؟  - 

  یهانوه گمونم. کهینزد ها باغ. رند یم همه. آها - 

 .یسرکش رفتند هم فیشر حاج

 یبرا اون انگار که زد زل صورتم به  یجور هی و

 خودم! من نه اومده، من زبون ریز از دنیکش حرف

 آقا یعنی  ف؟یشر حاج یهانوه: زدم راه اون به رو

 ؟یهاد

 ...لی کائیم آقا ،یهاد آقا - 

 .نزدم یحرف و کردم  یا سرفه تک

 



  کرده پهن و م یبود شسته رو گهیهمد ش،ی پ روز چهار

 یپ حواسم هم روز چند نیا یتو. بند  یرو میبود

  دهید دور از بار هی فقط. بود سبحان ن یزم و پروژه

  رد من  دنید از قبل که بودم گرفته شل  و بودمش

. هست هم اون که برم  ییجا نداشت امکان. بشه

 ذهنم از رو رشیتصو. بود کرده ناراحتم یبدجور

  رو ایلوب ی  دونه نیآخر  یدلخور با و کردم رونیب

 شروع. شد هاآشغال کردن جمع مشغول ننه. برداشتم

  که یبزرگ ظرف یتو اهایلوب کردن خرد به کردم

 ؟ییپلو: گفتم. بود آورده

. کرده اپلویلوب هوس آقابزرگ: گفت و داد تکون سر

 .بذارم براش من گفتم. ستی ن هم خانوم

 که بود برگشته شهروز  با. بود ضیمر بزرگمامان

 یبلد  خونه کار: داد  ادامه ننه. بره  دکتر اونجا

 . ماشاهلل

 .نه  وشوشست یول دارم؛ دوست یآشپز - 

 . شهیم فرمون دستت بدند،  شوهرت: گفت. میدیخند

 .بشوره خودش - 

 ل؟یکائیم آقا - 



  که شد خبردار شستم. نکردم بلند ظرف از رو نگاهم

 ساکت فقط. کنم انکار ومدین دلم. پشتمونه ییهازمزمه 

  یوقت. برد رو هازباله  و  ظروف و ظرف ننه. موندم

  عیصنا هازن  نجایا ننه، یراست: دمی پرس برگشت،

 کنند؟یم درست یدست

 یپشت. بافندی م میجاج. بافندیم میگل. کنندیم که بله - 

 .بافندیم سبد. بافندیم

 کجاست؟  کارگاهش - 

 .وهللا شناسم ینم کارگاه... کارگاه؟ - 

  ذارند یم دوره شهر تو: داد ادامه. دادم تکون سر

 .دخترها و هازن

 ؟یکنی م خبرم یبعد  یدوره - 

 .برات کنمیم  وجوپرس - 

: خورد گوشمون به  در یجلو از میشم یصدا

 ؟ یینجایا

  نیسک ننه. دندیدیم همه که بود پارک ییجا نمیماش

 ننه؟ یاومد: گفت

 .دینباش خسته. بله - 

 .یباش سلمت - 



.  زدیم باد رو خودش. چرخوندم سر میشم سمت

 و من.  موند بابابزرگ. ها باغ سراغ میرفت: گفت

 .بودند  اومده دیبازد واسه. نیزم سر میرفت یهاد

  کارهاشون بفهمونه من به که دادیم حیتوض عمداا 

  شده نیبدب  همه به گهید من  هم دیشا. افتاده جلو یلیخ

 .یکرد یکار  خوب: گفت ننه و گفتم اهوم« ! »بودم

 میشم. کنم  باز ننه با رو حرف سر تا بره بودم منتظر

:  گفت من به زمانهم و مانتو آوردن در به کرد شروع

 ! یباخت تو... رفته ادمی شرط نکن فکر

 یدرباره می شم دونستینم که انداختم ننه به ینگاه

  یکن مجبورم یخوایم: دادم جواب. زنهی م حرف یچ

 تهران؟ برم کنم، ول

  یرو مرتب یلیخ رو مانتو  و شال و افتاد خنده به

 یم خودت یپا با تو. نه: گفت. انداخت ساعدش

 ! خورد  سنگ به سرت یوقت... یر

 کردندیم الی خ هم هنوز. بودند نکرده باورم هم هنوز

 میشم. کنه  تهرون ادی لَمیف و بشم مونیپش ممکنه

 . داره دنید هم زدنت وپادست  وسط،  نیا: داد ادامه

 یچ پس: گفتم و دادم فشار هم یرو رو، هام دندون

 ؟ یخوایم



 . نگرفتم می تصم هنوز - 

 -    ... 

  رو یکار همون یمجبور د،یرس که وقتش یول - 

 نه؟ مگه  ،یبست شرط خودت! خوامیم که یکن

 . منتظرم پس: اوردمین  کم و دادم هام  لب به یتکون

 . ریبگ فاصله شهروز از کن، هم یلطف هی. خوبه - 

 تا دماوند از شتریب  فاصله: گفتم و برخورد بهم

 لومتره؟یک چند یدونیم انرود؟یم

 .ید یفهم رو منظورم خودت - 

 .هست هم ما داداش شهروز - 

 .مونهیم هم  ینطور یهم - 

 رد در قاب یجلو از میشم. بود نمونده یاگه ید حرف

 شهروز؟  آقا: دیپرس. کردم نگاه ننه به من و شد

 جغجغه. بزرگتره من از سال ده شهروز. ننه نه - 

 کار؟چه  خوادیم

  یها یخرابکار  یهمه  شاهد» کردم اضافه دلم یتو و

 یپسرها   از یکی با رو  من که افتاد ادمی. بوده« من

  یهایدوست. بودم دوم ترم تازه. بود ده ید میکلسهم



 هی با و شدیم شروع جزوه هی با که دانشگاه مزخرف

 رو یاصل بحث و دمیکش یآه! تموم زتریتم یجزوه 

 ما به همه م،یشم ی نامزد تو ننه،: دمیکش شیپ

 .کردندیم  نگاه چپچپ 

  هم: دادم ادامه. کرد کار گرم  رو سرش و نداد جواب

 . مهرسا هم مامانم، هم دم،یفهم من

 اما آم؛ یم کوتاه کردیم  الیخ. گرفت دهینشن دوباره

  سوال جواب امروز. رفتمی نم یخال دست امروز من

 .گرفتم یم رو هام

 

: دمیپرس ترواضح نداره،  دادن جواب قصد دمید یوقت

 اند؟ یک ها یباغستان نیا

 .نپرس دختر، آه - 

 نپرسم؟  چرا - 

 نشه؟ ت  غصه که بدم جواب یچ - 

 بدند؟  بابام  با چرا - 

 -  ... 

 .بدونم دیبا من - 



 -  ... 

  خودشون  از برم مجبورم نده، رو جوابم یکس اگه - 

 .بپرسم

 یآتو. شد رهیخ من به و کرد بلند رو سرش فوراا 

. گهید  مجبورم: کردم دیتأک. بود داده دستم یخوب

 .  گهینم یکس یوقت

. کرد نگاه اتاق وارید و در به و گرفت من از چشم

 .رمیم االن نیهم اصلا : کردم دیتهد دوباره

 نکن: گفت و گرفت رو  ساعدم که بشم بلند خواستم

 .جونم  به دردت

 . خوامیم  جواب فقط من. نکنه خدا - 

:  اومد حرف به باالخره و فرستاد رونیب رو نفسش

  رو رودخونه کنار یهانیزم  خواستی م جانم  بیحب

 .کنه مسافرخونه

 کنم؟یم یزندگ من که  جاهمون - 

 افتادم مونخونه  بغل ریبا  یهانیزم ادی. داد تکون سر

:  داد ادامه ننه. بابابزرگ به بود برگردونده بابام که

 باغ. بود  ها یباغستان املک از ها،نیزم اون نصف

 .بود



 ندادند؟  - 

  مثل هاوقت اون. ندادند تیرضا محل  یها بزرگ - 

 هم  آقابزرگت خود. بود سند  ها بزرگ حرف. نبود حاال

 . دادی نم اجازه

 ندادند؟  و  خواسته رو هاشون باغ چون ن؟یهم - 

 ... اومد در همه یرو تو بیحب - 

ن به کرد شروع و گرفت صورتش ن م   یهیبق. م 

 شد؟  یچ بعد: دمیپرس. خورد  رو حرفش

 . شیپ سال  یس یعاشورا... بود عاشورا کینزد - 

 خب؟ - 

 .گرفت شی آت ها باغ - 

 یگوشه دستم، یتو یچاقو و موند باز هام لب

 ننه. انداختم رو چاقو  و گفتم آخ. دی بر رو انگشتم

 که رهیبگ رو  دستم خواست ناله با و کرد هول نیسک

 بابام؟ گردن انداختند: گفتم و بردم عقب رو انگشتم

  یکشاورز هاوقت اون. بود هیسرما ها باغ اون - 

 .بود حاال برابر ده انرودیم

 بابام؟  گردن انداختند آره؟ - 



ن به دوباره ن م    به خورد بل... آها: گفت و افتاد م 

 .جان بی حب جون

 بزنند؟  تهمت یک هر به که  هیالک مگه - 

 دور و  آوردم رونیب دستمال فمیک از. نداد جواب

 ارم؟یب یگل دوا:  گفت. دادم  فشار انگشتم

 نکرد؟ یکار بابابزرگم چرا... که یکوچ. نه - 

  حشمت در یجلو... بود دهیجنگ همه با... بیحب - 

 . زنهی م شیآت بود گفته خان

 !من؟ یبابا - 

  گفته! گفته؟ من یبابا: کردم تکرار. داد تکون سر

 زنه؟ی م شیآت

 .آها - 

 . گفته دروغ گفته یهرک... دروغه - 

 . میبود اونجا خودمون یمشد  و من - 

 ولش. شد شتریب فشار، از انگشتم درد. موندم مبهوت

 یکس من یبابا  نداشت امکان. بود شده بد حالم. کردم

  یجلو... باغ زدن شی آت با هم اون. کنه دیتهد رو

 هاشچشم   و رفت هم یتو  ننه صورت.  مردم یهمه 



 ننه: گفتم. بودم انداخته هیگر به رو رزنیپ. شد پر

 ...نداشتم یمنظور من. نکن هیگر

 -  ... 

  گردن فتهیب که زده شیآت  ده،یشن یکی  دیشا گمیم - 

 .بابام

 . بودند دهی د رو بیحب - 

  باالخره. بود اندازهیب هام سوال و دیچرخی نم زبونم

 بودند؟ دهید زدن شی آت  موقع رو  بابام: دمیپرس

 زانوش به کهی درحال و شد شتری ب ننه یهاناله 

 بیحب: داد جواب داد،یم تکون  رو خودش و دیکوبیم

 انداخته سنگ  شورا. بودند آورده ستوه به رو جانم

 مردم. بود زده گوشش تو هازن  یجلو  آقابزرگ. بود

 . شد نفسش ریاس امبچه... زدندیم رو اشه یسا

 

. زده شیآت بابا که بود شده باورش هم ننه  یحت  انگار

 به آزارش من یبابا... نه... نداره امکان: گفتم

 .زدند تهمت بهش. دیرسی نم چکسیه

 اش دهیچروک دست پشت و انداخت نیی پا رو سرش

 .زدند تهمت: کردم تکرار. دیکش هاشچشم یرو رو،



 .نبود خودش دست. بود خام بیحب - 

 ده؟ ید یک - 

 -  ... 

 داده؟  شهادت که  بوده یک - 

 -  ... 

 ؟ یک - 

 .خان حشمت دختر - 

 !دمم  گهیم ه،یک شاهدت گنیم روباه به - 

 یسع و گذاشتم ننه ی شونه یرو دست. زدم پوزخند

 بهتر یکم یوقت . دیکش یقی عم نفس. کنم آرومش کردم

 هست؟ یک خان حشمت دختر نیا: دمیپرس شد،

 بگم؟ یچ - 

 . پرسمی م بابابزرگ از رمیم - 

  به و کرد نشستن به اشاره دست با که شدم  بلند جا از

 و برداشتم رو فمیک و شال. نرم تا افتاد صدقه قربون

 .هیک دونمیم  که من: گفتم

  نه«یسک یبش الل» ی معن که گفت ی زیچ  لهجه با

 !نکنه خدا: گفتم دوباره . دادیم



 یرو ی هاآشغال  الیخیب. کردم تند پا در سمت و

  یخروج طرف به. افتاد راه دنبالم و شد بلند دامنش،

 . کنمیم  داتیپ!... نینسر: کردم زمزمه و رفتم هال

 از بعد یروستا  یتو که بود گفته هاتپه ریز عمران

 جاده طرف اون به. کنندیم یزندگ سبحان یآباد

 رو  حرفش دروغ و راست. بود کرده اشاره

ا ! عمران. دیارزیم امتحانش به یول دونستم؛ینم  قطعا

  یبرا کارهاش یهمه. بود شده کینزد  من به عمد از

 اما سرشه؛  یتو یچ دونستمینم! بود من  دادن بیفر

 تونستم ینم نیا از شتریب. بود شده رو دستش گهید

 نینسر از رو ماجرا و رفتمیم االن نی هم. کنم انکار

 بود؛ گفته دروغ همه به سال یس دیشا. دمیپرسیم

 التماس و ناله  سرم پشت  ننه. تونستینم من به یول

 بغلش. نرم که دیکوب سرش یتو در، ی جلو. کردیم

 من. باشه مراقبش که زدم صدا رو میشم بلند و کردم

: کنم راحت رو الشیخ خواستم. بود گرفته محکم رو

  ساعت چند  خونه، رمیم فقط. رمینم ییجا. خب لهیخ

 . رمینم ییجا. کنم فکر باشم، تنها

  قاب رو صورتم ننه. دیدوی م اطی ح یتو پابرهنه میشم

 .بمون عمارت شب... نرو. نه: گفت و گرفت



  یس از بعد گهید. خونه رمیم فقط. کنمینم یکار - 

 کنم؟  من  که کرد شهیم کارچه  سال

. آورد نییپا رو هاشدست کمکم و رفت فکر یتو ننه

 چه: دیپرس. گرفت رو هاش شونه و دیرس بهش میشم

 !دم یترس شده؟ یچ شده؟ خبر

 ! مرسده: گفت من به رو. نزد یحرف یکس

 .خونه برم خوامیم. یچیه - 

 ؟یمون ینم شام مگه - 

 رمیم. شد  خرد اعصابمون م،یزد رو بابام حرف - 

 .باشم تنها خونه،

 .رو من زبون بزنه  مار: اومد حرف به ننه

 . شهیم ناراحت. نفهمه بابابزرگ - 

  یشتریب  آرامش با و گرفتم  ینفس. دادند تکون سر

 فرمون پشت. بود جیگ هنوز میشم. میکرد یخداحافظ

 یفرع  ته. شدم رد جلوشون از یبوق با و نشستم

. روندم شهر یخروج سمت میمستق  و دمیچیپ

 تا و بود کی نزد یلیخ نیماش با اطراف یهای آباد

  جرئت یک  دمیفهمیم دیبا. داشتم یادی ز فرصت شب

 .بزنه  تهمت من یبابا به کرده



 

. زده شیآت بابا که بود شده باورش هم ننه  یحت  انگار
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 !دمم  گهیم ه،یک شاهدت گنیم روباه به - 

 یسع و گذاشتم ننه ی شونه یرو دست. زدم پوزخند

 بهتر یکم یوقت . دیکش یقی عم نفس. کنم آرومش کردم

 هست؟ یک خان حشمت دختر نیا: دمیپرس شد،

 بگم؟ یچ - 



 . پرسمی م بابابزرگ از رمیم - 

  به و کرد نشستن به اشاره دست با که شدم  بلند جا از

 و برداشتم رو فمیک و شال. نرم تا افتاد صدقه قربون

 .هیک دونمیم  که من: گفتم
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 یرو ی هاآشغال  الیخیب. کردم تند پا در سمت و
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 از بعد یروستا  یتو که بود گفته هاتپه ریز عمران

 جاده طرف اون به. کنندیم یزندگ سبحان یآباد

 رو  حرفش دروغ و راست. بود کرده اشاره

ا ! عمران. دیارزیم امتحانش به یول دونستم؛ینم  قطعا

  یبرا کارهاش یهمه. بود شده کینزد  من به عمد از

 اما سرشه؛  یتو یچ دونستمینم! بود من  دادن بیفر

 تونستم ینم نیا از شتریب. بود شده رو دستش گهید

 نینسر از رو ماجرا و رفتمیم االن نی هم. کنم انکار

 بود؛ گفته دروغ همه به سال یس دیشا. دمیپرسیم

 التماس و ناله  سرم پشت  ننه. تونستینم من به یول

 بغلش. نرم که دیکوب سرش یتو در، ی جلو. کردیم



 من. باشه مراقبش که زدم صدا رو میشم بلند و کردم

: کنم راحت رو الشیخ خواستم. بود گرفته محکم رو

  ساعت چند  خونه، رمیم فقط. رمینم ییجا. خب لهیخ

 . رمینم ییجا. کنم فکر باشم، تنها

  قاب رو صورتم ننه. دیدوی م اطی ح یتو پابرهنه میشم

 .بمون عمارت شب... نرو. نه: گفت و گرفت

  یس از بعد گهید. خونه رمیم فقط. کنمینم یکار - 
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. آورد نییپا رو هاشدست کمکم و رفت فکر یتو ننه

 چه: دیپرس. گرفت رو هاش شونه و دیرس بهش میشم

 !دم یترس شده؟ یچ شده؟ خبر

 ! مرسده: گفت من به رو. نزد یحرف یکس

 .خونه برم خوامیم. یچیه - 

 ؟یمون ینم شام مگه - 

 رمیم. شد  خرد اعصابمون م،یزد رو بابام حرف - 

 .باشم تنها خونه،

 .رو من زبون بزنه  مار: اومد حرف به ننه

 . شهیم ناراحت. نفهمه بابابزرگ - 



  یشتریب  آرامش با و گرفتم  ینفس. دادند تکون سر

 فرمون پشت. بود جیگ هنوز میشم. میکرد یخداحافظ

 یفرع  ته. شدم رد جلوشون از یبوق با و نشستم

. روندم شهر یخروج سمت میمستق  و دمیچیپ

 تا و بود کی نزد یلیخ نیماش با اطراف یهای آباد

  جرئت یک  دمیفهمیم دیبا. داشتم یادی ز فرصت شب

 .بزنه  تهمت من یبابا به کرده

 

 رو اطرافش  که بود یهموار  دشت یتو  روستا

 قهیدق ستیب ظرف. بودند پوشونده یزراع یهانیزم

  وسط رو یاخونه  پرسون پرسون و  دمیرس بهش

 در و بود  وارید دورتادورش که کردم دایپ روستا

 از چکیپ گل و درخت یهاشاخه . داشت  یآب یروادهیپ

 نینسر یخونه  بودند گفته. بود زده رونیب وارشید

 مورد هی نیا در عمران انگار. نجاستیا یباغستان

  وسطش که یکی بار یکوچه یتو! بود نگفته دروغ

 از یکس. بودم ستادهی ا مردد بودند، دهیکش یجو

. بپرسم سوال که اومدینم رونیب گهید یهاخونه 

.  کردیم یزندگ  نجایا عمران. چرخوندم  چشم در یرو

ا    هم. دادندی م پس جواب دیبا. بود کار  سر االن حتما

 کنار رو استخاره. پدربزرگش هم مادرش، هم خودش،



. نداشت  فونیآ. دادم فشار رو در زنگ و گذاشتم

 . اومدم: شد دهیشن در پشت از یزن یصدا

 و شد باز در بعد، هیثان چند و دادم قورت رو دهانم آب

 به تا دیکش طول یکم. زد خشکش من، دنید با زن

 بله؟ : بپرسه  و ادیب خودش

ا  -   . دیشناسیم رو من حتما

  فلن و یمعرف از قبل رو ما هم میشم مراسم یتو

  داده نشونش رو ما ابونیخ یتو دیشا . شناختیم

  تکون سر  فقط. بود کرده بمیتعق خودش دیشا. بودند

 تو؟ امیب تونمیم:  دمیپرس. داد

 راه سر از و   انداخت کوچه ته و سر و درها به ینگاه

 اطیح یرو قدم نیاول با و رفتم داخل. رفت کنار

  یرو دست. شد آشوب  دلم پوش کیموزائ  کیکوچ

 و بست رو در. ستادمی ا اطیح  وسط و گذاشتم قلبم

 یداخل در یجلو  زنونه، کفش جفت هی. اومد دنبالم

  کرده زونیآو در قاب ی تو یتور یپرده. بود خونه

 یکی کوچ یباغچه. خوردیم تکون باد با که بودند

 پاشآب  و سطل ی سر هی و بود  اطی ح یگوشه

  دختر یخونه  که کردمینم فکر. کنارش یکیپلست



 کارت: دی پرس زن. باشه ییجا نیهمچ خان، حشمت

 ه؟ یچ

 یرو یدست و کرد محکم رو سبزش  یروسر گره

 و داشت یمتوسط کلیه. دیکش بلندش دامن و بلوز

  امروز تازه من: دادم جواب. بود یمشک ابرو و چشم

  یهاباغ  من یبابا دیداد شهادت شما که دمیفهم

 .زده شیآت  رو تونیپدر

 نطوره؟ یهم: گفتم. نگفت یز یچ یول  د؛یپر ابروش

 ؟ی بپرس رو نیا  یاومد سال،  یس از بعد - 

 تهران دیتبع سال یس نیا تو  بابام شما، از  تشکر با - 

 !میدیرسیم  خدمت زودتر وگرنه... بود

 به  اط،یح در یتو دیکل چرخش یصدا. اومد جلوتر زن

.  دادم فشار هم یرو رو، هامپلک. خورد گوشمون

 !مرسده: اومد پشتم از  عمران یصدا

 و من یرو ینگاه و بست رو در. برگشتم آروم آروم

  تا چهار خاطر  به: گفتم. اومد جلو. انداخت مادرش

  یخواستیم... شیپ سال یس هم اون... سوخته باغ

 ؟ یریبگ انتقام من از



 ینطور یا: گفت مادرش. داد تکون سر  و زد پوزخند

 گفتند؟ بهت

 به هم نی هم! وهللا نه: گفتم و برگشتم سمتش فوراا 

 !گهینم من به یچ ی ه چکسیه. دمیفهم زور

 یکاف یاندازه به ما. آروم: گفت و اومد  جلوتر عمران

 .میهست شهر  ی شهره

 از ینگفت من به چرا: گفتم و آوردم نییپا رو صدام

 ؟ییها یباغستان

 .ستمین چون - 

  تو چون:  داد ادامه. دیدزد مادرش از  رو نگاهش و

 نیا اهل. شمینم یباغستان کنم،یم کار  هامییدا گاراژ

 .نیهم! یشکر ه،یشکر می ل یفام روستام،

 

 کردم رو م،یفیبلتکل همه  دمید یوقت و کردم تعلل یکم

 نه؟ ای دیداد شهادت شما: دمیپرس واضح و نینسر به

 . دادم - 

 د؟ یگفت دروغ چرا خب: گفتم و شد درشت هامچشم 



 ناگهان د،یرسی م نظر  به آروم  لحظه اون تا که زن

 که یهست ی ک تو: گفت یعصب و برداشت یقدم سمتم

 دروغگو؟   یگ یم من به

  شتری ب لحظه هر که هاش اخم به زدم زل و رفتم عقب

 یکنیم فکر کرده، یپدر  برات چون:  گفت. شدیم

 ! است؟ فرشته

 ادامه نینسر. زدم جا و دنیلرز به کرد شروع  هام لب

 دست از رو میزندگ یهمه شهادت، نیا  واسه من: داد

  یم من به. دادم تاوان تو عمر یاندازه به من. دادم

 دروغگو؟ یگ

 زن. رفتم ترعقب و دادم فشار هم یتو رو هام انگشت

 نفس تند و دادیم فشار  هم یرو  رو، هاش لب

  باالتر صداش. بود شده سرخ هاشچشم. دیکشیم

 نیا تو! کنم؟یم کارچه  دهکوره نیا تو من: رفت

 سرم به یخاک  چه ینیبینم ها؟ کنم؟یم کارچه  آلونک

 شده؟ 

  یتو  بابا صورت و  انداخت چنگ  گلوم به بغض

  رو اونجا شدیم مگه.  شد ظاهر ذهنم ینه یزمپس

 انداخته دردسر  یتو رو زن نیا و باشه زده شیآت

 !رونیب بندازش: زد  داد  زن شد؟یم  مگه باشه؟



 رو در راه یمهین تا. شد خفه بغض یتو صداش و

 ناله و عمران به کرد رو زن. بودم رفته عقب عقب

 ! عمران: زد

  تو خواستمینم. خوردینم تکون جاش از عمران اما

. کنه رونمیب یکس خواستمینم. بمونه مادرش یرو

  رو خودم.  دمیدو در سمت یخداحافظ یب و دمیچرخ 

 بغل یخونه از یزن. بستم رو در و انداختم  رونیب

  یصدا. دمیدو کوچه یانتها طرف به. دیکشیم سرک

 مثل. برنگشتم. شدیم دهیشن سر پشت از ییهاقدم

 و زدمیم یدر هر به ،یک یتار یتو کرده ریگ یپرنده

 نیماش به کوچه، ته. کنمیم کارچه  دارم دونستمینم

 و دیرس عمران ن،یماش در کردن باز از قبل. دمیرس

 نجا؟ یا یاومد چرا: دیپرس. داشت نگه رو مچم

:  دادم جواب  آهسته هم من. بود آهسته یلیخ صداش

  نجایا از رو بابام. زده  شیآت باغ بابام گفته مادرت

 . کردند محروم  ارث از. کردند رونیب

 . زده شیآت البد - 

 !؟یچ - 

 !گهینم دروغ من مادر - 

 ! عمران - 



 بدم؟  حیتوض خودم ینذاشت چرا - 

 مشت هی مونده؟ هم یحیتوض مگه ؟یح یتوض چه - 

 !دروغ

 حال نه؟ دروغگو، یبگ  ایدن یهمه به نفعته به - 

 ؟یدیند رو مادرم

 کرده الیخ دیشا. دهید اشتباه مادرت دی شا... دیشا - 

 . بابامه

 .یاومد یم دینبا. ات خونه برو مرسده، - 

  رونیب حرص با رو نفسم. چرخوند چشم اطراف به و

  چکسی ه ها بحث نیا با. شدم نیماش سوار و فرستادم

 کردم نگاه صورتش  به شهیش پشت از. شدی نم مجاب

 مادرش اگر یحت. دمیکش  کوچه یتو رو راهم بعد، و

ا  بود، نگفته هم دروغ  خاطر به و بود دهید اشتباه حتما

 یبرا. بود کرده خراب رو بابام یزندگ اشتباه، هی

 .کردم شتریب رو سرعتم و دادم تکون سر خودم
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 یاجرعه و بردم فرو چشمه  آب یتو رو هامدست

 تخته یرو  چشمه، طرف اون یوبیا مهندس. خوردم

 یم آب صورتش  به داشت و بود نشسته ها سنگ

 آقا. بود اومده شرکتش دیبازد نیاول یبرا. دیپاش

 منطقه خودم. اومدیم وگرنه نبود روستا  یتو سبحان

 که بود یا گذاشته سن به  پا مرد  . بودم داده نشون رو

 سیتدر هام، دوست از یک ی  یمعمار یدانشکده  یتو

  اجرا یبرا  رو خاص یهاپروژه  فقط و کردیم

 خاص هم من یپروژه بودم دواریام. داشتیبرم

:  گفتم لبخند با و گرفتم طرفش به  دستمال. باشه

 .دییبفرما

 .ممنون: گفت شد،یم بلند کهی درحال و دیکش دونه هی

 رو نظرش که مردمیم یفضول از داشتم. شدم بلند

 به حواسش و گشتیم  طرف هر هاشچشم . بگه

  نیزم یتو.  زدی نم یحرف  اما بود؛ اتیجزئ نیکوچکتر

  عکس مشغول. کردم حرکت دنبالش. افتاد راه سبحان

 من و ستادیا. بپرسم شدینم روم. شد دوباره گرفتن

 سر و بود دوخته چشم اطراف به. شدم متوقف هم

. زدم زل و ستادمیا صاف. دیچرخ سمتم.  دادی م تکون

...  بودم کرده چک قبلا   رو هانقشه و پرونده: گفت

 ...خوبه شنیلوک... خوبه ویو



 .بله - 

ا یدق من. هانهیهز مونهیم -   طرفم؟ یک با قا

 ...  اوووم - 

 خودشون بود بهتر د؟یهست یک یندهینما شما - 

 .باشند  داشته حضور

 .دیطرف من با. هستم من خود اصل در - 

 شما؟ با - 

 ساکت. بود یادیز نظر به صداش و  صورت تعجب

 شماست؟ سفارش پروژه یعنی: دیپرس. موندم

 .بله - 

 مثل بودم کرده یسع. کرد سرتاپام به ینگاه

 وجود نیا  با. بپوشم لباس یاحرفه  شاغل یهاخانوم 

. دینباش  بودجه نگران:  گفتم. بود نامطمئن نگاهش

 . شهیم نیتأم

 ست؟ین نیتأم یعنی شه؟یم نیتأم - 

 .آره... یعنی... نه - 

 خانوم؟: گفت یجد و اومد جلوتر



 با که  تلشم در. شهی م نیتأم بودجه استاد، - 

  نکنه، قبول اگر اما کنم؛ شروع پدربزرگم یه یسرما

 سومک ی از بعد. فروشمیم که هست تهران یتو یملک

 . رمیبگ هم وام تونمیم کار،

 . شد فیح: گفت. بست رو هاش پلک و دیکش یآه

 !استاد - 

  دوست رو  یشنهادیپ طرح من: گفت و  کرد باز پلک

  بچه یکار ن یهمچ خانوم، خوامیم عذر...  اما داشتم؛

 .ستین یباز

  به من: داد ادامه و دیکش  اش چونه به یدست. رفتم وا

 .نداشتم  رو شما انتظار. اومدم نجایا تا   طرح خاطر

 زنم؟ چون چرا؟ - 

 .نبود نیتوه قصدم - 

ا . بله -   !ستین نی توه بودن زن اساسا

 !خانوم - 

  من که دیداشت رو ثروتمند مرد تا چهار  سه انتظار - 

 باشم؟ شونیمنش

 ... قصد  من - 



 .ستی ن نیتوه هم بودن  یمنش - 

 .موند رهیخ من به باز  یها لب با

 

 د؟ینیبیم رو شهر اون: گفتم و افتادم راه

 انرودی م یهاخونه  و ها باغ از یبخش به دست با

:  دادم ادامه. بود مشخص نجایا از که کردم اشاره

 نیا یبودجه. اونجاست مّلک از یکی من، پدربزرگ

ا  اقامتگاه  نشون یخود  دیبا اول من  اما نه؛یتأم  قطعا

 ... رم یبگ خودم یدوندگ با رو جواز دیبا... بدم

 که رو یخوب  معمار: کردم اضافه و دمیچرخ سمتش

 ...پروژه سر ارمیب خودم تلش با شده، یمعرف بهم

 یبرا: کردم لیتکم رو حرفم . انداخت باال  رو ابروش

 کمک بدون... کنم جور هیسرما پروژه،  شروع

 بودجه پدربزرگم  از شهیم روم وقتاون. خانواده

 . بخوام

 یسخت راه: داد  جواب و نشست لبش یگوشه  یلبخند

 !یدار شیپ در

 .آدینم دست  به راحت یخوب زیچ چیه - 



  طرفم کهی درحال و دیکش  یقیعم نفس. داد تکون سر

  یها ساختمون دیبا. هیبومگرد پروژه: گفت اومد،یم

 .میریم جلو  طرز همون با. نمیبب رو  شهر کیکلس

 پس؟  - 

 یچ نمیبب دیبا. دمینم یقطع قول. میریم جلو فعلا  - 

 .آدیم شیپ

  دمیم قول. بذارم فشار تحت خوامینم هم من. چشم - 

 جدا پروژه از ادین دلتون د،ین یبب رو ها  ساختمون اگر

 .دیبش

. کرد باز ن یطرف به رو هاشدست و زد لبخند دوباره

 ؟یهست یچ  معطل: گفت

 .دارم پدربزرگم عمارت از عکس یکل. بله - 

 یادآوری با که کنم باز رو نمیدورب فیک خواستم

  سرم یتو یآن ینقشه هی هاش، آدم و ی سنگ عمارت

  گهید یهاعمارت  از اول میتونیم: دادم ادامه و افتاد

. خودمون یخونه بعد... می باش داشته یحضور  دیبازد

 .د ینیبیم هم رو های معمار تفاوت ینطور یا

 .خوب هم یلیخ - 

 .دییبفرما - 



. می کرد حرکت و دادم نشون رو  ریمس دست با

 مشغول روزها نیا شهر، یمردها که دونستمیم

  فیشر حاج و  هستند محصوالتشون و ها باغ یسرکش

 که دونستمیم هم رو نیا.  ستین یسنگ  عمارت یتو

 هی با دیبا. کنم دایپ خونه  تو تونمیم رو خانوم دهیزب

  نینسر انیجر و دمیکشیم حرف ازش یضربت  اتیعمل

 رو روحم خوره مثل داشت گهید. دمیفهمیم رو

 جز به اومد؛ینم بر دستم از یکار چی ه و خوردیم

 نیا خود به اگر. بود بس گهید انتظار اما... انتظار

 .آره: گفتم لب ریز.  زدندینم یحرف بود، هاآدم

 بله؟ : گفت و دی چرخ مهندس

 .دییبفرما... یچیه - 

 . دادم نشون رو جلو دوباره

 

  عمارت یجلو  هم، پشت هامون  نیماش  بعد، ربع کی

 دروازه به و میبود ستادهی ا. بودند شده  پارک یسنگ

  یحساب  مهندس یها چشم. میکرد یم نگاه باز ی

 . هستند اقوام از. داخل  میبر: گفتم. بود شده ریدرگ

 تو؟  میبر ینطور یهم میتون یم ؟یجد -



 . نداره زنگ - 

 . سختمه کم هی من -

 . بدم خبر من د،یبد اجازه لحظه چند پس -

 کردن بلند با همزمان مرد  و افتادم جلو. داد تکون سر

 .زنم یم ی چرخ هی من: گفت ن،یدورب

 . بله -

.  شدم  وارد و زدم نی سنگ یچوب در به ضربه دو

 دهیزب  از تونستم یم. بود یخال اطی ح  خوشبختانه

. کنم باز رو صحبت سر بعد و رمیبگ اجازه خانوم

  سوراخ نجایا. انداختم چشم اطراف به و  کردم حرکت

 کنار. داشت  بزرگ بابا عمارت از یشتریب  یها سنبه

.  شد ینم دهید یکس. افتادم راه در کینزد یها  اتاقک

  که بزنم صدا رو خانوم دهی زب  خواستم و  چرخوندم سر

  و بود ستادهیا ها پله یرو . افتاد لیکائی م به نگاهم

  عقب عقب و اومدم خودم به. بود گوشش کنار لیموبا

  رو یچوب در و دمیپر باز یدرها از یک ی داخل. رفتم

  یبرا کنه  الیخ که بود مونده نیهم. بستم سرم پشت

 یتو که بود نرفته ادمی هنوز. اومدم نجا یا تا دنشید

  رو هام  دندون!«. من  طرف یآ یم  تو» گفت روم

  قصد که بود معلوم. بره که  موندم منتظر و دادم فشار



 نگاه بر و دور به. داره  رو خونه از  رفتن رونیب

 گوشه که یم یقد ی طویله  هی ای بود انبار انگار. کردم

 یبو و داشت  یکوتاه سقف . بودند ساخته اطیح ی

  یادیز یها پرت و خرت  داخلش. داد ی م گل و خاک

  یها پنجره و ها شکاف از که یکم نور نیا با. نبود

.  شد ینم دهید یادیز ز یچ اومد، یم  داخل کیکوچ

 اون به  و گذاشتم در کنار  شکاف پشت رو چشمم

 جز به شد، ینم دهیشن ییصدا. دوختم چشم طرف

 به یا قهیدق دو. یروانیش  با ها شاخه برخورد  یصدا

 یفحش. بود نشده رد در یجلو  از هنوز. گذشت انتظار

 !  ؟یمن با: گفت سرم پشت از ییصدا که کردم زمزمه

. برگشتم طرفش به. دمیپر جا از و دمیکش یا خفه  غیج

:  گفتم و زدم پوزخند. بود ستادهیا پشتم نهیس به دست

 تو؟

 .  کردم نگاه اطراف به

 از: گفت و داد نشون رو  پشتش شست، انگشت با

 . داره در هم تهش

  سرفه، تا چند با و کردم رد  چشمم  یجلو  از رو موهام

 ! مایکرد یریگ چه: گفتم



  نجایا چرا: گفت و اومد جلوتر. برگردوندم رو روم

 ؟یشد میقا

 .  نشدم میقا -

 .  یشد - 

 . باز یزد یم توهم ،یدید یم رو من اگه چون -

   زدم؟ یم توهم - 

 .اومدم تو واسه یکرد یم فکر. 

  ؟یاومد یک واسه پس -

 لبش ی گوشه هم خودش. افتادم خنده به شییپررو از

 . داشت لبخند

 دهیپوش رو  شیشگیهم ی اندام یها شرتیت از یکی

 با و اومد جلوتر. بره یمهم یجا نبود قرار یعنی. بود

:  دمیپرس. کرد تأكید سوالش یرو ابرو،  و چشم تکون

  ؟یزد یم حرف یک با

 . عشقم با -

  آره؟ -

 .آره -



  از که شد یم  یا هفته کی. داشتم لبخند هم من حاال

 هم یکش منت. بود ومدهین دنبالم.بودمش دهیند کینزد

  کرد؟ یم نگاه ینطوریا چرا پس. بود نکرده

 هفته؟ نیا گذشت خوش: گفتم

 بگذره؟ بد بود قرار -

.  کرد کج رو  سرش و داد ه یتک وارید به  پهلو با کنارم 

. خورد گره هم به نگاهمون و شد سکوت غرق فضا

  یرو.دیتاب یم صورتش  یرو وار،ید شکاف  از نور

 قتیحق نیا کردم، یم انکار هم چقدر هر. هاش چشم

 نیهم اگر. شده تنگ براش دلم که شد ینم عوض

 کرد؟ یم کار چه کردم، یم بغلش و رفتم یم جلو  حاال

 رقابلیغ نجا یا یمردها چرا شد؟ یم دورتر ازم بدتر

:  گفت. دادم نیزم به و گرفتم رو نگاهم بودند؟ درک

   شده؟ یچ دستت

  ننه یپلو ایلوب ادی و کردم نگاه انگشتم زخم چسب به

 .  دهیبر: دادم جواب. افتادم نیسک

 ! مرسده: گفت و گرفت رو هام انگشت

 هوم؟ -

 ...  من -



 در و گرفت  وارید از  رو اش هیتک. کردم نگاهش

 که ییها حرف اون: داد ادامه اومد، یم  سمتم کهی حال

 ... میزد... زدم

 . ستین مهم -

 ست«؟ ین مهم» یچ یعنی -

 هفته هی : گفت. دادم هام شونه و ها لب  به یتکون 

 ریدرگ دوباره ذهنم خواستم ینم. موندم ساکت. شد

 زبون نه بودم، اومده یضربت اتیعمل یبرا. بشه

 دستم خواست. اومد جلوتر خودش. یدلبر  و ختنیر

 . رونیب میبر: گفتم و رفتم عقب. رهیبگ رو

 !   مرسده -

 .دارم کار -

 رو اسمم تر  آهسته و دیچ ی پ بازوم دور  هاش انگشت

 یچ دونستم ینم. ستادیا مقابلم. شدم متوقف. زد صدا

 ه؟یچ: دمیپرس. گذره یم  مغزش یتو

 ! شد هفته هی - 

.  شه یم هم سال هی. شه یم هم ماه هی . باشه شده -

  هم یتو صورتش! برو«» گفتم که نبودم یاون من

. رفتم رونیب و کردم  باز رو در ت،ی اهم یب. رفت



  به چشمم که میبود برنداشته یقدم هنوز. اومد دنبالم

 در نیهم مقابل  درست که افتاد مهندس  و فیشر حاج

 پشت ما دنید از یحاج. شدم خکوبیم. بودند ستادهیا

 ! پسر: گفت لی کائیم به رو. بود خورده  جا بسته، در

  ینگاه و انداختم مهندس  به ینگاه. موند باز هام لب

  طیشرا که گشتم  ذهنم یتو بهونه هی دنبال. لی کائیم به

 نییپا  آهسته  آهسته رو نشیدورب مرد،. کنم هی توج رو

 به رو داخل: گفت و رفت سمتشون ل یکائ یم. آورد

 مهندس طرف به و گرفتم ینفس. دادم نشون خانوم

 . رمیبگ اجازه بودم رفته: گفتم. رفتم

 

 . بله: داد جواب مهندس. کردم اشاره  انبار به

 من آقا،: کرد اضافه و داد نشون رو یحاج دست با

 .داخل کردند دعوت رو

 به و دیچرخ   یم لیکائیم و من یرو شریف حاج نگاه

.  رهیگ یم رو اش خنده ی جلو داره که  دیرس یم نظر

 یم: گفت و برگردوند مهندس سمت رو روش بعد

 لهی طو ور  اون. بوده تنورخونه ها میقد نجایا... گفتم

  ،یقاطر ،یاسب... میداشت یم نگه مال ها میقد. بوده

 ... یگاو



  داد یم حرکت ما پشت ساختمون سمت رو انگشتش

 مهندس خود. کرد یم دییتأ سر تكون با مهندس و

 .  شدم پروژه نیا عاشق االن از: گفت

.  شد قفل عمارت یاصل ساختمون یرو  نگاهش و

 پروژه نیا از. زدم لبخند و دمیکش یراحت نفس

 ی نقشه به و کرد یم قبولش. بود اومده  خوشش

  ساختمون به ن؟یا از بهتر یچ. داد یم  لمیتحو خوب

 وانیا یرو که افتاد مختار آقا به چشمم و کردم نگاه

 هیتک یسنگ  حفاظ یرو  هاش دست و بود ستادهیا

 پدرش، بعد و لی کائیم  بعد و من به اخم با. داشت

  و بود مضطرب برگشتم، ی حاج سمت یوقت. کرد نگاه

 فاصله لیکائیم از. دیکش یم شیشونیپ به یدست

 مشغول فیشر حاج و اومد ها پله سمت  مختار. گرفتم

: دمیپرس. شد مهندس  به اطیح ی هیبق  دادن نشون

 داشته ی سنت یمعمار  دیبا هم فروشگاه مهندس،

 باشه؟

 یحت... نگیپارک یحت... پروژه کل. صد  در صد. بله -

 دیبا م،یکش یم ساختمون به که یا یفرع ی جاده

 .باشه داشته رو یبوم یمعمار یها  نشونه



 ی بوم یمعمار:  شد گو و گفت وارد یحاج 

 ! عجبا... انرود؟یم

 . هیبومگرد. ستین یمعمول ریمهمانپذ  به نیا. بله - 

  یتو صورتش و داد هاش لب به ی حرکت یحاج 

  یم عجب«»  عجب«. »رفت فرو یشتریب اضطراب

:  کرد اضافه من به رو. داد یم تکون سر و گفت

 .بخواد خدا  یهرچ

  انداخت مختار به ینگاه  یحاج. دمیکش  یقیعم نفس 

 . نگفت یزیچ گهید. بود دهیرس نییپا که

 یمعرف رو خودش و داد دست یوبیا مهندس با مختار

 لی کائیم به و داد یکوتاه جواب. کردم سلم. کرد

 کف یها  سنگ با پا نوک با داشت که دوخت چشم

  زده خجالت یلبخندها  دونستم یم. رفت یم ور اطیح

. ستین ی الک من، یبرا مختار گرفتن افهیق و ندا ی

 شتریب نیهم. بود خانواده تا دو نیب ی انتظارات حتما

 به مهندس حواس... ندا و لیکائیم. کرد یم ناراحتم

:  دیپرس لیکائیم به رو مختار و شد پرت یحاج سوال

 ؟یمون یم ای یآ یم من با جان، ییدا

 . آم یم  یحاج با د،یبد اجازه اگه -



 چشم من به دوباره مختار. داد نشون رو  پدربزرگش

. افتاد راه در سمت. انداختم نییپا رو سرم. رفت غره

 نیماش: گفت و برگشت. ستادیا در، به مونده قدم چند

 .کنه ریتعم نشد وقت - شد؟  یچ بابات

 اون ی هیبق دست نده. عمران شی پ ببره بگو - 

 ! گاراژ

 یکوتاه یخداحافظ  با شیی دا و نداد یجواب   لیکائیم 

  حتما. داشت تی محبوب نجایا عمران انگار. زد رونیب

  به ینطور یا  که بودند کرده باور هم رو  مادرش حرف

  یهرچ نسرین باالخره. کردند یم نگاه چپ چپ من

 یم رو من که هرکس انگار. بود لیسه دوست نبود،

  و یحاج  به و دمیکش آه. افتاد یم پدرم کار ادی د،ید

 ینم فکر. کردند یم صحبت هم با. کردم نگاه مهندس

  لیکائیم به رو . باشه داشته یا دهیفا من حضور کردم

 باالست؟ خانوم دهیزب: گفتم

 .آره: داد جواب صورتم، یتو یطوالن مکث از بعد

 .  بدم یسلم هی برم -

  حرکت خونه سمت و گفتم اجازه« با» یحاج به رو

 لعنت دلم یتو. اومد یم دنبالم داشت ل یکائیم. کردم

 یتو پا که نیهم. دادم ادامه راهم به و فرستادم



. داشت م نگه و گرفت رو مچم گذاشتم، عمارت

  ؟یگی م یچ ه؟یچ: گفتم و برگشتم

 عمارت ش ینبرد چرا... ست؟ین معمارت نیا مگه -

  خودتون؟

 . دارم که رو اونجا یها عکس -

 !اند  هیشب بایتقر -

 و یكیه ها سازه جنس فقط. ستندین هیشب اصل -

  تودرتو یها اتاق وسط هال یتو افتادم راه. یروانیش

. بود نجایا یمیقد یها خونه یاصل ی  مشخصه که

  ؟یدار کار چه عمه با: گفت. اومد یم دنبالم همچنان

 . بدم سلم -

 ؟یشد دان آداب چه - 

 . هست کفشت به یگیر به -

 ! وسط؟ یدیکش رو من کفش باز - 

  یکی یتو خانوم دهیزب دنی د با. کردم پوف رو نفسم و

 . خانوم حاج سلم:  گفتم ،یپشت ی ها منینش از

:  گفت و شد بلند  جا از بود، کرده تعجب ی حساب که زن

 ! جان دختر



 .  سلم - 

 . سلم کیعل -

 دوباره. کرد نگاه لی کائیم  به سوال غرق یها  چشم با

  حالت. یآمد خوش: داد ادامه و برگشت من سمت

 خوبه؟   پسرخاله چطوره؟ مادرت چطوره؟

   د؟یخوب شما. خوبند همه. ممنون  یلیخ -

 . خوبم. الحمدهللا -

:  گفت باالخره. بده کش رو صحبت که موندم منتظر

 ؟یندار خبر  حاجیه از . جان نیبش

 اتاق وارد. نشست ها یصندل از یکی  یرو خودش

 زن با. خوبه هم بزرگم مامان: دادم  جواب و شدم

 . تهران برگشته عموم

  یسلمت به -

 .  داد یم شیآزما ی سر هی دیبا -

 . بود  گفته من به -

. بود در چهارچوب یتو  هنوز  لیکائی م. شد سکوت

 و موش فرصت. نه ای بفهمه یزیچ که نبود مهم برام

  رو صورتم. مطلب اصل سر رفتم. نداشتم یباز گربه



. سواله از پر من مغز  عمه،: گفتم و کردم منقبض

 .بده جواب ستین یکس

 

  دو: دادم ادامه . موند رهی خ بهم و رفت  باال ابروهاش

... بابام ی  درباره. زدم حرف سكین ننه با شیپ روز

...  یعنی. کنم ینم باور من یول گفت؛ رو زیچ همه

 !  ممکنه؟ یچطور

  ییزهایچ به دی با. انداخت چنگ دامنش به خانوم دهیزب

 یم یحرف هی دیبا. آورد یم یلیدل به  دیبا. گفت یم

  خونه رفتم:  گفتم قبل از تر  ناراحت و رفتم جلوتر. زد

 .یباغستان نینسر ی

 یوا یا: گفت بلند و دیکوب دستش یرو خانم دهیزب 

 ؟ یکرد کار چه  دختر؟... من

.  بود شده  کنجکاو هم اون حاال. زد صداش لیکائیم 

  یزیچ شما ؟ شهیم مگه کنم؟ باور یچطور آخه: گفتم

  دادن حرکت به کرد شروع خانم دهیزب ادتونه؟ی

 یجلو  رو  شیروسر ی گوشه. طرف هر  به نگاهش

  شهیم مگه. عمه بده حالم  من: گفتم. گرفت هاش لب

  باشه؟ یآدم نیهمچ بابام



 ینم. جانم زم،یعز آخ: گفت و دیکش کنار رو یروسر

  غصه  تو که نهیهم برا کنند؟ یم پنهون همه ینیب

 حرف به  لیکائیم ن؟ی نسر یپ یرفت  چرا. ینخور 

 مگه؟ شده  یچ اونجا؟ یرفت  چرا: اومد

  آوردم خاطر  به رو نینسر یها حرف. گرفتم دهینشن 

 بشه، رمیدستگ خانوم  دهیزب از یزیچ   که یجور و

  سرم. ختهیر هم به شیزندگ یجور  چه گفت  بهم: گفتم

   داره؟ امکان مگه یول... کرد رونمیب. زد داد

  بلند جاش از دوباره و افتاد کردن ناله به خانوم دهیزب

  رو حالش انقدر که هیچطور ام افهیق دونستم ینم. شد

  درد به نی نسر جانم؟ یرفت  چرا: گفت.  ختهیر هم به

 .  درمونده خودش

 . دید یم  بابام چشم از رو  زیچ همه -

  رو ساله فدهیه دختر هفته، دو سر نه؟ی نب چطور - 

 همه دل گه،ید محل به بردند ساله، پنجاه مرد به دادند

  از چطور...  کردند اهیس رو شیزندگ کردند، خون رو

 !نهی نب بابات چشم

 

  رو یزیچ ن یهمچ دنیشن  انتظار. موندم  صورتش مات

  زهیجا بهش دیبا یسوز  شیآت شهادت یبرا. نداشتم



  بودند؟ کرده رو کار نی ا باهاش چرا  دادند، یم هم

 خانواده یجلو یکس چرا: گفتم فقط. دمیفهم ینم اصل

  نگرفت؟ رو اش

 یصندل ی دسته . خورد تلوتلو و دیکش آه  خانوم دهیزب

 دختره خواست یم یک گهید: گفت و داشت  نگه رو

 پسغوم غومیپ تا صد با رو کفتار همون ره؟یبگ رو

 .  کردند یراض

 نیب یربط کردم یسع و شدم رهیخ  هاش چشم به

 ادامه خودش که کنم دایپ یشسوزیآت  با هاش حرف

  یک. شده  آبرو یب دختره بودند دهیفهم شهر كل: داد

 زد؟ یم رو شون  خونه در

 ! آبرو؟ یب - 

 هم  سوزوند، رو مالشون هم. کرد بد بیحب -

 . جونشون

 ...من یبابا!.. آبرو؟ یب - 

: دمیپرس. دیچرخ یم سرم یتو آبرو« یب» ی کلمه 

... شهادت.  گهید بود داده شهادت آبرو؟ یب یچ یعنی

 !گه؟ی د هیچ آبرو یب... یسوز  شیآت شهادت



 که افتاد اش سکه تازه و زد زل من به خانوم دهیزب 

.  افتاد من من به. دونم ینم رو ماجرا ی همه من

 عمه؟  بود یچ  منظورتون: گفتم خودم

 ... دختر -

   عمه؟... من یبابا... من یبابا دیبگ دیخوا یم -

 شهادت نینسر چون: دادم ادامه خودم. زد ینم یحرف

. کنم کامل  رو جمله تونستم ینم یحت.رفته  بود، داده

  به رفته بابام: چرخوندم رو  زبونم زور به

 ... دخترشون

 دهیزب صورت  به التماس با و شدم متوقف دوباره

  منظورش بگه و کنه انکار فورا که شدم رهیخ  خانوم

  صورتش یتو و زد ینم یحرف اما بوده؛ گهید زیچ هی

  سست پاهام ناگهان. شد ینم دهید ترحم جز  به یزیچ

 داشت م نگه پشت از لیکائی م یها دست. افتادم و شد

 یا لحظه چشمهام. زد صدا رو اسمم بار چند و

 ینم یکس چرا . دیچرخ سرم دور اتاق و  رفت یاهیس

 کردم؟ برداشت اشتباه گفت

 ... بابام... عمه: گفتم لب ریز 

. گرفت قاب رو صورتم و شد خم طرفم خانوم دهیزب

.  دمیفهم ینم رو هاش حرف یمعن اما زد؛ یم حرف



: گفت گوشم کنار لی کائیم  یلبها... بابام: کردم تکرار

 .  نیبش نجایا ا یب. باش آروم

 در سمت خانوم دهیزب. خورد ینم تکون  من یپاها اما

  زانوهام ریز رو ساعدش لیکائیم و کرد تند پا اتاق

  سقف به نگاهم. کرد بلندم هاش دست  یرو. انداخت

 از بعد نه. نداشتم رو صورتش دنی د جرئت. بود

...  بابام... نینسر. قضاوتها و ها حرف اون دنیشن

 رو، من لیکائیم. زدم هیگر ریز آهسته و دیترک بغضم

  رو دستهاش یول گذاشت؛ اتاق بزرگ ی   کاناپه یرو

 به رو صورتم. بود نشسته جلوم. برنداشت دورم از

 دیکش خودش سمت رو هام شونه. دادم هیتک بازوش

 گذشته یدلدار از من کار. بده یدلدار کرد یسع و

 . گنیم دروغ شون همه: گفتم هیگر با. بود

 . خبره چه مینیبب بذار. مرسده باش آروم -

 باشم؟  آروم چطور -

 ! شهیپ سال  یس ستیب  مال ماجرا - 

 داره؟  یفرق چه -

 سمت رو  صورتم کرد یسع. شد شتریب ام هیگر 

  ینم. کردم  جمع دلم یتو  رو پاهام. برگردونه خودش



... بسه خب، خیله: گفت گوشم کنار. نمشی بب خواستم

 . نکن هیگر

 .بابام...  تونم ینم -

 البته. بزنم پس رو هام اشک که دمیکش یقیعم نفس

  کردم، یم هیگر دیبا چرا اصل. گفتند یم دروغ که

 ریز و بردم عقب رو سرم دروغه؟ دونستم یم یوقت

. دادم قورت رو بغضم نیف  نیف با. دمیکش دست چشمم

 و بود صورتم مقابل صورتش. کردم نگاهش باالخره

. یشناس ینم  رو بابام تو: گفتم. کرد یم نگاه نگران

  مرد، یم شون جوجه اگر.  داشت یقنار تا جدهی ه بابام

  نداره امکان... بخوره غذا تونست ینم  روز سه تا

  انقدر نجایا مردم چرا. باشه کرده یکار نیهمچ بابام

 ! گن؟یم دروغ

:  دادم ادامه. داد تکون سر و رفت هم ی تو صورتش

  اصل... بود  یآروم آدم.  کرد ینم هم اخم  ما به بابام

...  آورد یم در رو  مادرم حرص ادش یز آرامش

 ...بابام

 . نگفتم یزیچ که من. باشه. باشه -

 و شد دهیکش نییپا به طرف دو از هام  لب دوباره

 . آروم قهیدق  به: کرد اضافه. کردم بغض



  گونه یرو اشک، رد کردن پاک یبرا و اومد جلوتر

 سمت رو نگاهم  و گرفتم  یقیعم نفس. دیکش دست ام

 حرکت ام شقیقه کنار هاش انگشت. انداختم یا گهید

 ینم یحت. کنم نگاهش تونستم ینم  من و کرد یم

 .بشم جدا  ازش تونستم

  درشت رو  هام چشم اتاق، ته از خانوم دهیزب یصدا

 ...  زمیعز... گلم دختر: کرد

  من. شد بلند و گرفت فاصله من از سرعت به لی کائیم

  خانوم دهیزب و میبود دستپاچه دو هر. نشستم جام سر

  باالخره ،یطوالن  مبهوت نگاه هی از بعد. تر دستپاچه

  ی پارچه یرو رو، هام دست. برداشت قدم سمتم

  یتو وانیل.  انداختم نییپا رو سرم و دادم فشار کاناپه

 سر ادیب فشارت بخور،: گفت. گرفت طرفم رو دستش

 .  جاش

 و گرفتم رو  وانیل. زدن هم به کرد شروع قاشق، با و

  بخور:  کرد اصرار. کردم  تشکر گرفته، یصدا با

  سمت رو وانیل و زدم کنار  رو قاشق. بخور... عمه

  یتو که یزی چ یبو و خوردم یا جرعه. بردم هام لب

  تهوع حالت یا لحظه. زد دماغم ریز بود، ختهیر آب

  ینیب یرو دست. بردم عقب رو وانیل و اومد سراغم



 یکاف نیهم توشه؟ یزیچ... دیببخش: گفتم و گذاشتم

 رو قلبم  و صورتم یتو بزنه زل خانوم دهیزب تا بود

  فکر یزی چ همون به بودم مطمئن. دهنم یتو ارهیب

 لی کائیم  سمت آروم آروم نگاهش. دینبا که کنه یم

 .نموند برام یشک  چیه گهید  و شد دهیکش

 

 رفته ضعف چشمش یجلو  که هم شیپ قهیدق چند

 بشه وارد اتاق  در از دکتر هی که بود مونده فقط. بودم

  سالمند« دو  هر بچه، و مادر د،ینباش نگران» بگه و

! شده بابا که بفهمه خبر، یب جا همه  از لی کائیم و

  به یلبخند ،یناراحت همه  نیا وسط شونمیپر یفکرها 

  یجا هی... دور یجا هی  به برد. برد زود و آورد لبم

 دوباره ها غم. برگشت دوباره بابا... دور یلیخ

  یشتریب آرامش  با و گذاشتم کنار رو وان یل. برگشت

 یم راست اگه نکردند؟ تیشکا چرا پس: دمیپرس

 گفتند؟

 دیکش صورتش یرو رو، دستش دو هر خانوم، دهیزب 

  بیحب: گفت رفت، یم شیصندل سمت کهی درحال و

. شد محروم ارث از. کرد  خلعش آقابزرگت. کرد فرار



 سرش انرود،یم بذاره رو پاش بود سپرده خان حشمت

 . ببرند رو

 دو هر  صورت یرو. زد رونیب کاسه از هام چشم

!  بودند زده کشتن از حرف راحت چه.  انداختم چشم

 یم نظر به فکر غرق و بود نیزم به لیکائیم نگاه

 بعدش دونستم یم شد، یم  ینطور یا که هربار. دیرس

  نیطرف به رو سرم. ره یبگ فاجعه میتصم هی قراره

 چیه من:  گفتم رو كلم ختم و شدم بلند. دادم تکون

 دینبا هم هیبق. کنم ینم قبول رو ها تهمت نیا از کدوم

 .کنند قبول

 قورت رو  دهانم آب. نزد  یحرف یکس. کردم مکث 

  میروسر و  افتادم راه در سمت نفس به اعتماد  با. دادم

 سراغم  دوباره ضعف در، رونیب. کردم  مرتب رو

 از مهندس، و یحاج یصدا . گرفتم رو وارید. اومد

 یها قدم با. اومد یم  ییجلو یتودرتو یها  اتاق

 دست وارید به و کردم حرکت طرف همون به آهسته،

 ستاد؛یا کجا؟: گفتم. شد رد کنارم از لی کائیم. دمیکش

  یها گل یرو نگاهش و بود ساکت. برنگشت یول

  کجا؟: کردم تکرار. دیچرخ  یم فرش

 شده؟  باورت هم تو: دمیپرس. داد رونیب رو نفسش



 .دونمینم یچیه من - 

 .  نه«» یگفت  یم دیبا - 

 دست نی ب از تازه انگار نه انگار. کرد ینم نگاهم

  خواست بود؟ دیجد یباز نی ا. بودم اومده رونیب هاش

 دوباره و گرفتم رو دستش. رفتم  جلوتر  که کنه حرکت

 !  نه«» یداد یم جواب من، خاطر به دیبا: گفتم

  انگشت و برداشت قدم چند. دیکش پس رو دستش

 نسرین: گفت همزمان.  برد موهاش  نیب رو هاش

  بابات. متنفره تو از مادرم. مادرمه  دوست خاله،

 .مردمه دهن حرف

 ! لیکائیم -

 !نبر رو  من اسم - 

  م؟یکرد  ریگ یلجن چه تو ینیب ینم -

  هی انگار نگو یجور ه ی! بزن حرف و کن نگام -

 است؟  طرفه

  هام چشم یتو زد زل. خوردم جا من و  برگشت کامل 

 است؟  طرفه هی یچ: گفت و

  ؟یچ یپرس یم - 

 ؟یچ. آره -



 . یچیه - 

  رو بازوم که بشم رد خواستم و دادم فشار رو هام لب

  به زده گند دروغ، چه باشه راست چه: گفت و گرفت

 ! بفهم! مونیزندگ

 ،یا گهید حرف  بدون لیکائ یم. شد منقبض صورتم

  من. یسادگ نیهم به. رفت خروج در سمت و کرد ولم

  هام شونه یرو که یمیقد  و تازه درد ثن دو و موندم

 .کرد یم ینیسنگ

 

 نه. بودم زده رونیب خونه از تلخ یچا  هی با صبح

 رفتن توان نه و داشتم  رو خونه یتو نشستن توان

  قدم رودخونه کنار قهیدق چند بود قرار. شهر یتو

 نیزم ته یها نیزم از سر اما بشه؛ آزاد فکرم و بزنم

  از دورتر که ییها نیزم. بودم آورده در بابابزرگ

  شیآت بابام گفتند یم که یی ها باغ همون. بودند خونه

.  بود شده  ساخته خونه  درختهاش، یجا  حاال و زده

 پشت که  شکل کی و اندازه هم  یاطهایح و ها خونه

 هیشب. بود شده فیرد رودخونه یهیحاش  یتو هم، سر

  ها، خونه نیا و ما ی خونه نیب. کیکوچ شهرک به

. بود فاصله بزرگ بابا یطوالن نیزم ی اندازه فقط



  چه منشأ نداشتم خبر و بودند گوشم خیب مدت تمام

 یکی. زدم  یم قدم مقابلشون. هستند بابام  به یتهمت

.  داشت ساکن هیبق یول بود؛ یخال ها  خونه از تا دو

 ینم دور مغزم از هم لحظه هی زدن، شی آت  و بابا فکر

  سرسبز یها  شاخه و دیوز یم یخنک  مینس. شد

  ،یدرخت کنار. دادیم تکون  رو اطراف یها  درخت

 طرف  اون یها خونه به و نشستم  ها چمن یرو

  خاکستر یرو  آجرها نیا. شدم رهیخ ک،ی بار یجاده

 نییپا رو سرم و دمیکش آه. بود شده دهیچ  ها درخت

 دستم کنار یها علف  با رفتن ور مشغول. انداختم

 هیقض نیا یپ. بگم مامان به که بود بهتر دیشا. شدم

.  میکرد ی م ثابت رو بابا یگناه یب و میگرفت یم رو

  بود شده  ماجرا و بود بسته دروغ بابام به نینسر

 پسر گوش به که انقدر. شهر مردم زبون ی لقلقه

  دونستیم خدا فقط.عمران آخ. بود دهیرس  هم خودش

! رهیبگ من از رو مادرش انتقام خواست یم یچطور

.  بود دهیکش شیپ رو من از  گرفتن وکالت حرف بار هی

.  کرد یم کینزد من به رو خودش یفرصت  هر یتو

  من اسم به کنه؟ کار چه من با  خواست یم

 سرم ییبل شهر مردم یجلو ای کنه؟ یکلهبردار

 هم یرو رو، هام دندون بود؟ بوق عهد مگه! اره؟یب



 من. آشغال ی پسره. شدم  بلند جا از و دادم فشار

  رو قتیحق مادرش اگر یحت. بودم کرده اعتماد بهش

 یتو! آشغال بود؟ یچ وسط نیا من  گناه گفت، یم

. برگشتم خونه سمت رو، رفته راه و گذاشتم قدم جاده

 چشمم بابابزرگ، یها نی زم یجلو  یراه سه کینزد

 پشت از اما  د؛یلرز قلبم و خورد دیسف نیماش هی به

  خواستم  یم من که یاون و اومد رونی ب ها درخت

  حاال حداقل. نبود لیکائیم دیسف لوکسیها. نبود

  بودن من کنار  که دونستم یم. بود روشن فمونیتکل

 هم سال صد تا بود، خودش به اگر. عذابه براش

  نیا. کردم یم عادت دیبا. گرفت ینم من از یسراغ

  ی کهیت پدرم، پشت ثیحد و حرف و مادر اون با آدم،

 .نبود من

. بود پارک در یجلو که افتادم راه نمی ماش طرف به

 فرمون پشت و انداختم خودم  به ینگاه ها  شهیش یتو

 بین تحقیق و معمار با زدن کله سرو! نه. نشستم

  پرت رو حواسم ،یرو ادهیپ و ینترنتیا یها مقاله

 یم خوب. کردم یم یخال رو خودم دیبا. کرد ینم

  ابونی خ یتو دنیچرخ ربع کی از بعد! یک سر دونستم

  به چشمم  باالخره شهر،  یها یفرع و  ها  کوچه و ها

  یدروازه از و شد روشن ها یباغستان گاراژ جمال



.  نوساز بایتقر و بود بزرگ. رفتم داخل م یمستق بازش،

  یتو ریتعم  حال در ونیکام به و یسوار نیماش چند

 زدم ترمز. اومد طرفم یمرد. بودند مختلف یها دهانه

 ه؟یچ  مشکل: دیپرس لهجه با. دادم نییپا  رو شهیش و

 . دارم  کار یشکر عمران یآقا با -

.  داد نشون رو گاراژ یها  دهانه از یک ی جوون مرد

 وارد و روندم طرف همون به رو نیماش. کردم تشکر

 که بود یمرد  با صحبت سرگرم عمران. شدم دهانه

. کردی م یبررس رو  یکنار نیماش  موتور داشت

 دهیپوش یا سرمه کار لباس. بود کاپوت  یتو سرشون

  تکون با همزمان  و دیچرخ عمران. زدم بوق. بودند

 ... جلو اریب: گفت دست،

 ی شهیش  به رو آرنجم. زد خشکش من  دنید با و 

. انداختم باال رو ابروم و دادم هیتک دهیکش نییپا

  سر کنارش، مرد یبرا و  انداخت بر و دور  به ینگاه

 که ییها حرف تمام. اومد نمیماش طرف به. داد تکون

 ینم. شد مرور ذهنم یتو بودم، کرده آماده راه یتو

 دیکش شیشون یپ به یدست. کنم شروع کجا  از دونستم

. شد خم در پشت. برد باال رو روش ختهیر  یموها و

 ؟یاومد: گفت و داد هیتک نیماش سقف به رو دستش



 .اومدم: گفتم و دادم تکون سر 

  حالت و اومد جلوتر اما  بدم؛ ادامه که کردم باز لب 

 نیب یز یچ. شد یا گهید جور ناگهان هاش چشم

.  اومد بند زبونم . حسرت  و شوق و خجالت و یدلتنگ

  نه؟. یکرد  حس هم تو: گفت خودش

  رو تنم داشت... اش جمله لحنش، صورتش، حالت

 رو دهانم آب  گذشت؟یم مغزش  یتو یچ . لرزوند یم

.  شدم رهیخ جلو به. گرفتم رو نگاهم و دادم قورت

  و کردم رد رو  فکرهام سر، تكون با بار  چند. زد صدام

 و بزنم داد سرش بودم اومده من. دادم باال رو شهیش

  صدام دوباره. یا گهید  زیچ چیه نه کنم، سرزنشش

 ! مرسده: زد

  من توان از گهید نیا. بود یادیز یل یخ گهید نیا

 بلند. بدم نییپا که زد  ضربه شهیش  به. بود خارج

 ! نه: گفتم

 

 . نییپا ا یب... مرسده -

 .نه -

 . میبزن  حرف ایب -



 .نه -

. گرفتم عقب دنده فورا که کنه باز رو  در خواست

. ینجم آقا نیماش. بمالم یپشت نیماش به  بود کینزد

 و بشه ادهیپ  توش از لیکائیم که بود مونده نیهم فقط

 خود اما! بفهمه  بابام ی  درباره هم گهی د شاهکار هی

 .بود فرمون پشت ینجم

  کم یفضا اون یتو کردم یسع و زدم بوق ینجم یبرا

: دیپرس  بلند و شد ادهیپ نیماش از ینجم . بزنم دور

 شده؟ یچ

 ... یچی ه... یچیه -

 نشیماش فرمون پشت داشت که عمران به رو ینجم

 ! آوردم نیماش پسر؟ کجا: زد داد نشست، یم

 و اومد رونی ب ها دهانه از یکی از یدرشت کلیه مرد

 !  خبرته؟ چه: گفت من به رو

 رهیخ نیماش و من به بر، و دور یمردها از تا چند

  کینزد داشت یکلیه مرد. کردند یم غرغر و بودند

 . منه با عمو،: گفت بهش عمران که شد یم

  توجه یب. گرفتم سرعت در سمت و زدم دور باالخره

 به و زدم رونیب بودم، انداخته راه که  ییبلبشو به



 یمشک نیماش. شدم  وارد بلوار به یمنته ریمس

 بردم باالتر رو سرعتم. اومد یم پشتم درست عمران

 مگه اومد؟  یم دنبالم چرا. یاصل بلوار  یتو دمیچیپ و

 که بود نهیآ  به چشمم بزنم؟ حرف خوام  ینم بود دهیند

. دیکش غیج شون یکی و دندیدو ابونیخ یتو  بچه تا چند

 پرت جلو به. دمیکوب ترمز یرو  محکم و کردم هول

  یبلند آخ.  برخورد فرمون به میشونیپ و ینیب و شدم

  لحظه یبرا درد. شد قفل فرمون دور هام دست. گفتم

 و دادم فشار هم یرو رو، پلکهام. دیبر رو امونم یا

 هم یرانندگ ی عرضه یحت. شد ریسراز هام اشک

 و شد باز نیماش در  که دینکش طول ادیز. نداشتم

. خورد گوشم به همزمان ،ینجم آقا و  عمران یصدا

  قرار هام شونه یرو ییها دست. دندیپرس یم حالم از

 جدا فرمون از . نمیبش درست که کرد مجبورم و گرفت

. بود رو روبه  به نگاهم. دادم هیتک یصندل به و شدم

 طرف نیا نگاهشون نفر چند و بودند شده رد ها بچه

... ؟یخوب: گفت و شد خم ن یماش داخل به عمران. بود

 ره؟ ینم جیگ سرت... ؟یخوب مرسده

 صورتم و  نشست ام چونه یرو دستش. ندادم جواب

  هاش چشم م،ینیب دنید با. برگردوند خودش سمت رو



 بلندتر. فرستاد لعنت خودش به لب ریز و شد درشت

 !  کن صبر گفتم ؟یدینم گوش چرا: گفت

  نگاه خودم به جلو ی نهیآ یتو و زدم پس رو دستش 

 قرمز میشونیپ و بود شده یجار  مینیب از خون. کردم

 از عمران. بود داغون اعصابم و داشتم درد. بود

 و دیکش رونیب برگ چند در، اریش دستمال ی جعبه

 دستمال و دمیکش عقب رو خودم. آورد  صورتم سمت

 رو عمران ،ینجم. گذاشتم مینیب یرو.  دمیقاپ رو ها

 ؟یچطور... مرسده دخترم،: دیپرس  و زد کنار

 . ستین یزیچ: گفتم و چرخوندم رو زبونم زحمت به

  خونه؟ اون... خون؟ - 

 . فرمون به خوردم -

.  زد یم  موج صورتش یتو ینگران. اومد جلوتر

 . درمونگاه برمت یم: گفت

 . خوبم... ست ین میزیچ -

  شیداد یم کشتن به یداشت: گفت عمران به رو ینجم

 وضعه؟ چه نیا! پسر

 کنار ینجم. بشم ادهیپ خواستم. نزد یحرف عمران 

 در یجلو  سه هر و رفتم رونیب نی ماش از. رفت



  با برخورد از ام نهیس ی قفسه و صورت. میستادیا

  ها دستمال و داشتم نگه رو  در. کرد یم درد فرمون

 . خوبم: گفتم دوباره. کردم بلند رو

 ؟ینبست کمربند چرا:  گفت و اومد جلوتر  عمران 

 نخواست؟  دلم  چون: دادم  جواب اخم با 

 !  مرسده -

 ! ؟ یشد من نگران االن - 

- ... 

 برنگردم که یشد سبز راهم سر که موقع اون -

 ؟ یچ تهران

 .یبمون خواستم یم. آره - 

 ؟ی بپاش هم از رو میزندگ که - 

 . دادم  نشونت رو ها  تیواقع من - 

  یخواست یم. آره.فتمیب در بابابزرگم  با یخواست یم - 

 .اقامتگاه واسه بدم وكالت بهت

 .  آره - 

  ؟یکن  کار چه باهام بعد  ؟یچ بعد -

 !  کنم؟ کار  چه خواهرم با... ها؟... کنم؟ کار چه -



  نیا. ادیب بند دوباره زبونم تا بود یکاف کلمه نیهم

 یتو بود زده زل. بود وونهید آدم نیا. بود وونهید

 وونهید قطعا آره،. خواهرم«» گفت یم  و هام چشم

 .بود

 

  یکس که انداختم اطراف به و گرفتم ازش رو نگاهم

 و نداشت  من از یکم دست هم ینجم. باشه دهینشن

  یم حرکت  عمران و من ن یب نگاهش. بود مونده مات

 دستش کف ینجم. بگه یزی چ خواست عمران. کرد

 عقب به کهی درحال و گذاشت عمران ی نه یس یرو رو

! پسر ایب خودت  به..بسه: گفت آهسته داد، یم هلش

 !  آره؟ یم  زبون به رو  یحرف هر آدم

 یتو البد که یلتیتخ  و بود ما به عابرها نگاه

.  کرد یم بد رو  حالم داشتند، عمران و من از ذهنشون

 با. زدم پس رو بغضم و دمیکش دستمال مینیب ریز

 رو دروغ مشت هی: گفتم عمران به رو گرفته، یصدا

   ؟یزنیم مفت حرف ،یکرد باور

  زنم؟یم مفت حرف من -

 . تهمته مشت هی اش همه. آره -



  بود، اومده رونیب عمران حرف شوک از که ینجم

 .درمونگاه میبر: گفت و گذاشت پشتم رو دستش

 . خونه برم خوام یم. خوبم من -

 نیبش تو... رونم یم  من: گفت که نم ی بش خواستم

 .  دخترم پشت

 ،یزد نجا یا که یحرف  نیا: داد ادامه عمران به رو

 حاج گوش به .  رمیگ یم دهینشن هم من.  نشنوم ییجا

 . شهیم باز کهنه زخم برسه، تییدا و رضا

 شه؟  یم یچ  مثل عه؟ - 

 !بچه - 

 !باش داشته ادب -

 رو سرش و داد فشار هم  یرو رو، پلکهاش عمران

 یصدا گاراژ، برگرد: کرد اضافه ینجم.  انداخت نییپا

 !وسط آد یم همه یپا... ارین در رو اردالن

.  آورد باال رو سرش و کرد باز چشم دوباره عمران 

 دستش  کار حساب که شد رهیخ بهش یجور ینجم

 گردنش پشت بعد و انداخت من به ینگاه عمران. ادیب

 موقع و برگشت  نشیماش سمت باالخره. دیکش دست

  برام رو پشت در ینجم. د یکوب محکم رو در نشستن،



  رو شیگوش و بست رو در. نشستم. نمی بش تا کرد باز

  گرفت یکوتاه تماس یکس با ن،یماش رونیب. آورد در

 . فرمون پشت نشست بعد و

  ادیب گفتم. بود بغل نیهم لی کائیم: داد جواب ده،ینپرس

 خوام ینم . درمونگاه ببرمت من ببره، رو نیماش

 .گرفتند آرامش تازه. بشه  خبردار  یحاج

  که بود نزده یحرف عمران. داشت حق.  نکردم یبحث 

 بود بهتر. گفت بزرگ مامان و بابابزرگ یرو تو بشه

  ینجم و من. نشه باخبر موضوع از  چکسیه که

 . میبود شونیپر  هم هنوز

   ه؟یک د،یگفت که اردالن نیا: دمیپرس

 . مادرش یپسرعمو... زد داد یاومدن که یهمون -

 ! گهید یباغستان به -

  آقا دیببخش: گفتم من نکهیا تا شد سکوت غرق فضا

 ...دیینجایا بفهمه خانومتون ،ینجم

  راهم خونه: گفت خنده با . خوردم رو جمله  ی ادامه 

   ده؟ ینم

 که انداختم نییپا رو سرم و زدم یک ی کوچ لبخند 

 .فتهین ی کس به چشمم



 یاومد یوقت از: اومد حرف به و برگشت کامل ینجم

 .یبرگرد خواستند یم  همه انرود،یم

 ادی رو من ظاهرش. رفتم ور  زانوهام یرو  یمانتو با 

.  کرد یم حتینص ینطور یهم هم اون. نداخت یم مییدا

 یم رو بدت یکرد فكر:  داد ادامه. یخودمون  و نرم

 روز هی که. بود تو از محافظت همه قصد یول م؛یخوا

 . یفتین حال نیا به. ینفهم

 .کنم قبول تونم ینم من -

  محکوم کردند،  دفاع کردند، همه رو وجوها پرس - 

 . شده تموم. گذشته سال یس. کردند

 ... آخه -

 .  دخترم بگو -

 د؟ یشناخت یم رو پدرم شما -

 . میبود هم یها دوست از. آره - 

  جواب رو سوال  نیا دوست به خواست یم دلم واقعا

  که ییکارها نیا نظرتون به ،ینجم آقا: دمیپرس. بده

 اومد؟  یبرم من ی بابا  از گنیم

 . نه: داد جواب یمعطل بدون 



.  زد جوونه دلم یتو  یذوق و دمیکش یراحت نفس

 یم ما که یآدم اواخر اون بابات اما: کرد اضافه

  کرده یخبرکش همه. بود ختهیر هم به. نبود میشناخت

  بود شده. بود شده بزرگ مسافرخونه ی ماجرا. بودند

  رضا، حاج با. شد یم ریدرگ  همه با هم  بابات. یتیثیح

  با... آشنا  و لیفام با ه،یهمسا و در با رفقاش، با

  هر به دست مرد شه،یم  غالب تیعصبان یوقت. همه

 !  زنهیم یکار

.  شدم رهی خ صورتش به و دادم قورت رو دهانم آب

  هام اشک. رمیبگ رو بغضم  دنیترک ی جلو نتونستم

 بود گفته  من به عمران. شد ریسراز گونه یرو

 با ینجم. شد شتریب ام هیگر و دمیکش یآه . خواهر«»

 کن هیگر:  گفت کج، گردن و شده منقبض صورت

 ینم بابات. بره غصه  و غم بذار کن هیگر... بابا

 .کردند مجبورش. بشه ینطوریا خواست

 تحمل. کردم هیگر بلندتر و گذاشتم صورتم یرو دست

  یچیه که یا گذشته از  وحشتناک اطلعات همه نیا

 دیبا. بود خارج من ی  عهده از دونستم، ینم ازش

 ییتنها من. اومدند یم دیبا. مامان به زدم یم زنگ

 پدر. برگشت ابونیخ طرف  به ینجم. تونستم ینم

 یم رو ما ی خانواده بخش نیکتریتار که بود لی کائیم



 یبدبخت و نداشت رو دنمید چشم زنش . دونست

 ینم چرا من پس.دید ی م بابام چشم از  رو دوستش

 شون،یزندگ محل  یتو بشم؟ پسرشون الی خ یب تونستم

 همه. میبود شده تموم لی کائیم و من. نداشتم  ییآبرو

 ی شهیش پشت از یکس. بود تر روشن روز، از زیچ

 بود لی کائیم. کرد باز رو راننده  در بعد. شد رد کنارم،

 شده؟  یچ: گفت پدرش به رو که

  یرو و دیکش سرک نیماش یتو ،ینجم جواب از قبل

 و گرفت  باال رو چشیسوئ  ینجم. کرد زوم صورتم

 رو نیماش  تو درمونگاه، برم یم رو خانوم من: گفت

 .ست ین یمهم زی چ. گاراژ نبر فعل . خونه ببر

 

.  برگردوندم رو روم. نگرفت رو چی سوئ لی کائیم

 . ریبگ: گفت ینجم

 . برمش یم من : اومد حرف  به لیکائیم 

 .  کن رو گفتم که یکار -

 . داره یمعطل. برم یم  من... شلوغه سرت شما -

 !! لیکائیم - 

 . مسیرمه. دارم کار یور اون - 



 و کرد فوت رو  نفسش عاقبت. بود کرده  سکوت ینجم

 گه؟ید یبهتر: دیپرس من به رو. شد ادهیپ

 . بله -

 و کرد ی خداحافظ ینجم. بود گرفته همچنان صدام

:  گفت ل یکائیم به رو آهسته یلیخ ن، یماش رونیب

 . یدینم طولش

. رفت خودش نیماش سمت و داد تکون برام یدست 

 یکل حتما. باشه پسرش تنها نگران دادم  یم حق بهش

:  گفتم نشست، لیکائیم که نیهم. داشت براش آرزو

 .خونه میبر. رم ی نم درمونگاه

 ؟یدید نهیآ تو رو خودت... شهیم مگه - 

 . خوبم - 

 ... هرحال به -

 . خونه  میبر. نمیبب رو مردم االن تونم ینم -

  با د،ید رو من یکلفگ یوقت و انداخت عقب به ینگاه

:  کردم د یتأک. کرد روشن رو نیماش لب،  ریز فحش

 .  خونه

 ! خب لهیخ -



  یخبر گهید  و میبود شده  دور بلوار از بعد، قهیدق کی

 ینم ی ز یچ لی کائیم. نبود مردم چپ  چپ نگاه از

 سرم من و  بود رفته فرو آرامش یتو نیماش. دیپرس

 و ها خونه. بودم داده هیتک یصندل  یپشت به رو

  یم رد هام چشم  یجلو  از برق یرهای ت و ها درخت

 تا روند یم  سرعت به ها یفرع یتو لی کائیم و شدند

.  بستم پلک. میبش خارج ی شهر ی محدوده از زودتر

  خونه در یجلو. کردم نگاه. ستادیا نیماش بعد یکم

 با که داشتم نگه رو دلم و کردم باز رو در. میبود

 .  شد  ادهیپ هم لیکائیم. رهینگ درد کردنم حرکت

 . یبرگرد ادهیپ ی مجبور: گفتم

 پشتم. رفتم در سمت و شدم رد مقابلش از. نداد جواب

 .خوبم: گفتم حال  یب. اومد یم

 .یخوب چقدر هم واقعا -

.  داد تکون سر نیطرف به. کردم نگاهش و ستادمیا

 ریز دستش. دیچیپ پام  لحظه هی و افتادم راه دوباره

 و. تونم یم خودم: گفتم. کنه کمکم که  نشست بازوم

 از دیبا و داشتم شیپ در یسخت راه. تونستم یم دیبا

  خسته هیبق کردن کمک از گهید. اومدم یبرم پسش



  بود، دهیفهم رو صدام ی تو تیجد که  لیکائیم. بودم

 . اومد دنبالم اما د؛یکش عقب رو دستش

 .خودم و خودمم فقط  بعد، به نیا از: گفتم آهسته

 وضع؟ نیا با - 

 . نداره یربط ها بهیغر به - 

  یم. شد متوقف در یجلو  لیکائیم و شدم اطیح وارد

  آروم! بهتر چه. خوره یبرم  بهش هام  حرف دونستم

  هنوز  لیکائیم. انداختم دیکل. رفتم خونه در  سمت آروم

  بعد. کردم باز رو خونه در. بود اطیح  در یجلو

 . یبر یتون یم. یمرس: گفتم و برگشتم سمتش

  حرکت من و شد زوم صورتم  یرو دوباره نگاهش

 !  برم؟: زد داد . کردم حس  مینیب ریز رو  خون ی قطره

 لی کائیم. بردم ینیب سمت و کردم بلند رو دستمال

  یجور نیهم: داد ادامه اومد، یم طرفم  به کهی درحال

 !  برم؟!... ؟

 یبحث چی ه حال من. هیچ دنیشن  منتظر دونستم ینم

  پات روز هی: گفت خودش. چرخوندم سر. نداشتم رو

 ! زخمه سرت  روز هی زخمه،  دستت روز  هی زخمه،



 یم خوب نمیبش قهیدق  هی: گفتم و شدم خونه وارد 

 .شم

 تو سرووضع، نیا  با: اومد یم پشتم از صداش

 !!    ؟ یکرد یم کار چه  ابونیخ

 .ی ایب زدیم زنگ دینبا بابات -

   نفهمم؟ که -

 ! آره: گفتم بلند و دم یچرخ عیسر

  کیکوچ کفشکن یتو. شد منقبض درد، از صورتم و

 به و  دمیکش یقیعم  نفس. بود ستادهیا در یجلو

  یک با بود؟ کرده داتیپ  کجا بابام: گفت. رفتم طرفش

 .  بده اومد؟جواب سرت بل نیا ی ؟چطوریبود

 حق تو چون. دم ینم جواب: گفتم و ستادمیا مقابلش

 . یبپرس یندار

  نیب: دادم ادامه. شد درشت هاش چشم و  دیپر ابروش

  یم یادآوری دفعه هر خودت.ستین یچ یه تو و من

 .یکن

 طرف به. گرفت رو بازوهام و برداشت سمتم یقدم 

  چشم  یجلو صورتش به و  موندم ساکت. دیکش خودش



 یفرق بود، یزیچ اگر مثل: گفت. کردم  نگاه هام

 داشت؟

 .یرسوند رو من که یمرس - 

  م؟یکرد ینم داتیپ وضع نیا  با روز هر - 

 . شده تموم نجایا کارت -

 ات،  خونه تو یشست یم گهید یدخترها  مثل - 

 ؟یکرد یم یخانوم

 . یبر زودتر بهتره - 

 واسه کنم؟ تلخ رو میزندگ که احمقم مگه. رمیم - 

. یآر یم خودت سر بل کنم، یم ولت روز هی تا ؟یچ

 ! من دادن حرص شده کارت

  رو صورتش. نگفتم یز یچ و دادم فشار رو هام لب

  تر محکم  بازوهام یرو  هاش انگشت  و آورد  جلوتر

  نگاهم. کردم یم حس رو  پوستش یگرما یحت. شد

 ینم ولم.  دادم اطیح وارید پشت یها  درخت به رو

 و کردم نگاهش دوباره. شد یم تر کی نزد مدام. کرد

 که یکس تو؟ کنم دعوتت بشه؟ یچ ی منتظر: گفتم

 ...هست که هم  کاناپه. ستین



 هام چشم یرو رو، نگاهش . موند  باز هاش لب 

.  یکن تبرئه رو خودت هم بعد : دادم ادامه. چرخوند

 دختره. کرد اغفالم دختره خواستم، ینم که من یبگ

 ! باباش مثل.  است نکارهیا

 عقب آهسته. کرد ول رو  بازوهام و زد  پلک بار چند 

 ! مادرت پدر شیپ برو: گفتم من و دیکش

 دوباره. بود بلند صدام. دمیکوب روش  یتو رو در و

  ی شهیش یرو دستش کف به. اومد سراغم ینیب درد

 از قبل. رفت شهیش سمت دستم . شدم رهی خ  در، کیبار

 یم اما بره؛ نداشتم دوست. شد متوقف بهش دنیرس

 شد، جمع کم کم هاش  انگشت. رفت. رهیم دونستم

  یرو رو،  پاهاش یصدا. رفت و برداشت رو دستش

 کاناپه سمت  و انداختم رو دستم. دمی شن یم ها پله

 . خوردم  تلوتلو

 

 زیل چشمم ی گوشه از  اشک ی قطره دادم اجازه

 با زودتر دیبا. شد یم بدتر روز هر زیچ   همه. بخوره

 . زدم یم  حرف مامان

  تر آروم نا جو خونه، ییرایپذ به مامان شدن وارد با

. میرفت طرفش به و میشد بلند جا از مهرسا و من. شد



 رو خرابمون حال که م یبود یا جمله منتظر دو هر

 دهیرس زود صبح. زد ینم یحرف مامان ی ول کنه؛ بهتر

  رو ها  اتفاق شتریب ه، یگر با موقع همون. بودند

 مامان. بدونند داشتند حق. بودم کرده فی تعر براشون

 سردردش، یبرا مسکن قرص انداختن باال از بعد

. بپرسه بابابزرگ  از می مستق تا عمارت به بود رفته

.  کرد یم  نگاهمون فقط بود، برگشته که هم  حاال

 د؟ یزد حرف : دمیپرس

  ها کاناپه سمت به و گرفت رو ساعدش مهرسا 

 .آره: داد جواب مامان. کشوند

 گفت؟ یچ...  شد؟ یچ -

  کاناپه یرو و کرد باز سرش دور از رو شال مامان 

  زیچ دونستم یم. بودم بدش حال متوجه. نشست

 ردوبدل  مهرسا با ینگاه. دهینشن یا دوارکنندهیام

 .  کردم

 یم ش،یپ  سال یس کینزد  حبیب گهیم: گفت مامان

 و مهمانسرا رو شهر نییپا یها نیزم  خواست

 شیپ یریدرگ. کردند مخالفت  مردم. کنه رستوران

  چون هم  بعد ... زده شیآت رو عده هی یباغها. اومده

 ... گفته و دهید دخترشون



  هم من. دیکش دست صورتش یرو و شد  ساکت نجایا 

  که مهرسا  یجلو مخصوصا. بده ادامه خواستم ینم

 د؟یآر یم  آب وانیل هی:  گفت مامان. بود  بچه هنوز

 شروع مامان. دیدو آشپزخونه طرف  به مهرسا و 

 . مسگن ی بسته آوردن در به کرد

 نگفت. می دونست یم هم خودمون که رو  نهایا: گفتم

 گشته؟ مضنون دنبال  سیپل نگفت کردند؟ یر یگیپ

  نه؟ ای دادند، لیتشک  پرونده نگفت

 سال ی س هم اون... کهی کوچ شهر به نجایا. نه -

 خودشون ن یب رو زهایچ نیا بود کجا پرونده... شیپ

 . کردند ی م وفصل حل

 !مامان -

:  گفت و داد تکون هوا یتو  رو دستش دو هر مامان 

  نیا و کرد ی م سکته داشت رمردیکنم؟پ  کار چه ه؟یچ

 تو ؟یچ بشه، شیزیچ هی. آورد یم زبون به رو ها

 ؟ یبخش  یم رو خودت

 .شه ینم که ینجور یا آخه -

 و گرفت  رو آب مامان. برگشت آب وانیل با مهرسا 

 . یمامان یمرس: گفت



. دارند باور همه که هیزیچ نهایا: داد ادامه من به رو

 گفته بهم قبلش اگر. نداره یریتأث چی ه  ما مخالفت

 .کار نیا تو یفتیب ذاشتم ینم بودند،

  من. کردم شروع رو اقامتگاه که شد  خوب اتفاق -

 . نمی ش ینم ساکت

:  گفت. اومد طرفم مهرسا و  کرد نگاهم چپ چپ مامان

 .مرسده گه،یم  راست مامان

 ؟یچ یعنی - 

 .م یبر ما با ایب -

 پوزخند من. خورد رو قرص مامان. کردم نگاهشون 

  دیایب دادم خبر من: گفتم. افتادم راه اتاق سمت و زدم

 ! تهران؟ میبرگرد  یگیم تو م،یکن پاک رو بابام اسم که

 از یک ی و رفتم یجالباس سمت من. ندادند جواب

 .برداشتم رو لباس  یزهایآو

 

 چندرنگم یروسر  و یزرشک یمانتو دنیپوش مشغول

 پچ پچ حد  در نجایا از و بود آروم صداشون. شدم

  یروسر ریز و کردم مرتب رو موهام. شد یم دهیشن

 کردم عوض رو مینیب زخم یرو کی کوچ چسب. بردم



  میشونیپ یکوفتگ که دادم حالت یجور  رو موهام و

 از رو فمیک. شدند ساکت زدم رونیب یوقت. بشه پنهان

 زدم یم زنگ دینبا: گفتم و کردم بلند کاناپه ی گوشه

 !  شدم  مزاحتمون دی ببخش... نیایب

. بود بدتر فحش از که  گفتم یجور رو مزاحم«» و

  تیثیح قشنگم،  دختر: گفت و شد بلند جا از مامان

.  کرد تازه رو ها دل داغ شهینم. ستی ن چهی باز همه

  و حرص فقط کنه،  ثابت که ستین یمدرک یوقت

 . مونه یم جوشش

.  افتادم راه در سمت و دادم فشار رو فیک ی دسته

 .نکن تر یعصب رو رمردیپ  کجا؟: دیپرس

 .عمارت رم ینم -

 کجا؟ پس: دیپرس دوباره مامان. اومدند دنبالم دو هر 

 دور. دارند یسبدباف ی دوره شهر، یها زن یبعض -

 .یکی  ی خونه شندیم جمع هم

 سبد یبر یخوا یم: دیپرس و زد خنده  ریز مهرسا 

 !؟یبباف

 .شده شیزیچ به نیا مامان، 

 آره؟: گفت ینگران با مامان 



  واسه بزنم  حرف باهاشون رمیم! ببافم یچ. بابا نه -

 .  دستیه صنایع بزرگش بخش هی. یبومگرد فروشگاه

 که کنم باز رو در خواستم. داد تکون سر  فقط مامان

 .  هستند هم زنها  اون حتما! نرو: گفت یفور

 . باشند خب -

  ؟یچ ادیب شی پ بحث اگر -

 رو کارم  خانوم، نینسر یها تهمت خاطر  به من -

 . ندازم ینم عقب

 زنه همون... همون نینسر: گفت  آهسته مهرسا

 است؟

 نگفته ادعاش و عمران ی درباره یزیچ. رفتم رونیب 

  یم. ادیب ش یپ حرفش یحت  خواستم ینم  اصل. بودم

  نیا تمام. کنهیم بد هم   رو بابابزرگ حال دونستم

 دهیناد رو گذشته که بود کرده تلش سالها،

  تحمل قابل  اصل زنده، لیدل به دنیسررس حاال.رهیبگ

  ریتأث دروغه، که دونستند یم همه اگر  یحت. نبود

 مامان دن،یپوش کفش موقع. ذاشت یم  رو شیروان

 .امیب هم من کن  صبر: گفت

 .بدتره یاونجور - 



 .بشه  تموم کارت تا مونم یم نیماش تو رونیب -

 دلش اومد، ینم اگر یول فته؛یب یبد اتفاق نبود قرار 

 باشه: گفتم و دمیکش یق یعم نفس. گرفت ینم آروم

 .میبر.پس

  ؟یچ  من: اومد حرف به مهرسا 

 . ستی ن یخاص کار. میآ یم زود -

 . ترسم یم من -

 . میآ یم االن.  نداره ترس -

  رو رفتمون و شد زونیآو در ی لبه به.  نگفت یزیچ

 .کرد نظاره

  الت  یپسرها به چشمم م،یرفت رونیب که نیهم

 و بودند نشسته موتور پشت که افتاد  یباغستان

 داخل و شد یخال دلم ته. بود طرف نیا نگاهشون

 .  ایب هم تو:  گفتم. بود در کنار هنوز مهرسا. برگشتم

  یکم. رفت هاش لباس دنبال و دیپر جا از ذوق با

  دو اون م،یرفت  رونیب یوقت. بشه حاضر  تا دیکش طول

  من و میشد مامان نیماش سوار هم با. بودند رفته تا

  ادیز. خوندم بود، داده بهم نهیسک ننه که رو یآدرس

 و میس  حصار دورش که باغ خونه به. نبود دور



  از ها  درخت و خونه. داشت یسنگ یها وارهید

 ادیز: گفتم مامان به رو.  شد یم دهید  حصار رونیب

 .  آم یم االن. کشه  ینم طول

 .نکن عجله برس، کارت به -

 .  فعل -

. انداختم شونه یرو رو،  فیک و شدم ادهیپ نیماش از

  کرده پارک دورتر مامان. کردم حرکت  خونه سمت

.  بودند کارشون مشغول اط یح  دورتادور ییزنها. بود

 ی دروازه سمت و گرفتم باال رو سرم سرفه، تا چند با

  اطیح وارد زن، دو با همزمان. رفتم اطیح   باز و یتور

 درواقع. نبود داشتم، رو انتظارش من که یزیچ. شدم

 دیشا ای حیتفر. کار تا بودند اومده حیتفر یبرا  شتریب

  یجوون یدخترها  شترشونیب. مجردها دادن شوهر

 دور. بودند دهیرس خودشون به یحساب  که بودند

 روش ها  خانم و بود پهن فرش و راندازیز اط،یح

  هم میگل مخصوص دار تا دو . بودند سبد  بافت مشغول

 دهید جا همه شده، بافته یها میگل و ها پارچه و بود

 وهیم و شربت با ییرایپذ  مشغول دختر تا چند. شد یم

. رفتم جلوتر. بودند کوچولو گرد یها  ینیریش و

  یبعض که بود فرش یرو  یها سازه دست به حواسم



 بافته ظروف و ظرف. کرد یم خکوبی م واقعا هاش

 پشتم یکس . دمید یم بار  نیاول یبرا من که شده،

:  گفت. بود یهاد مادر. چرخوندم سر. گذاشت دست

 ؟یگردیم یکس دنبال... جان دختر

 . ها نیا ی بافنده دنبال: دادم جواب من و  میکرد سلم 

 نیا جمع به رو و دیخند. دادم نشون رو ها ظرف

 مرسده: گفت بود، ما به نگاهشون که  اطیح طرف

 . ما خانم میشم  یدخترعمو. رضا حاج ی نوه... خانم

  دادم سلم. بودم دهید میشم ینامزد یتو رو ها یلیخ

 تعارف بهم یهاد مادر. دادند جواب ها یبعض و

  صابخونه: گفت. شد ینم روم یول کرد؛ نشستن

 .نی بش  آشناست،

 . چشم -

 یپ خانوم نیپرو. نشستم ظرفها کنار  و کردم تشکر

  هی هنوز ها  نگاه. رفت بود، اومده براش که یکار

 رو گرد و  دار هیپا یها  ظرف از یکی. بود یجور

 هی رونشیب و بود کی بار ریحص داخلش. برداشتم

  هاش رنگ بیترک. می ضخ نخ بافت  ای پارچه نوع

 و گل یها طرح و بود ی نارنج و قرمز و یا سرمه



  یلیخ نهایا: گفتم ها خانوم  از یکی به رو. داشت مربع

 . قشنگند

 

  خودش دست یتو گه،ید یکی. داد تکون سر لبخند با

 .کرد یم لشیتکم داشت و بود

 یم کار حال در. کردم  نگاه فرزشون  یها دست به

 فروش یبرا: گفتم  دوباره. دندیخند یم و گفتند

 ست؟ ین

 . است هیزی جه ها نیا - 

  د؟یبفروش چوقتیه دیندار دوست. آهان -

  ظیغل ی لهجه با یتر مسن خانوم و افتاد خنده به زن

  شوهر: اومد حرف به زن.  دمینفهم من که  گفت یزیچ

 .داره ونیکام تا شیش من،

  هاش لباس  یرو یطلها به چشمم و دادم تکون سر 

  که کردم نگاه اطراف یها خانوم سرووضع به. افتاد

 یمشک چادر. بود یحساب  و درست  و زیتم یهمگ

 یم نظر به  یژاپن یها مارک  از هاشون  شونه یرو

  شد یم بود، زونیآو ازشون که ییطلها با و دیرس

 و دمیکش ی قیعم نفس! کرد  درست گهی د اقامتگاه به



 خوب انقدر هم  که دیشناس ینم رو یکس.. فیح: گفتم

 باشه؟ داشته یمال ازین  هم باشه، بلد

 رو من چکسیه کردم حس. کردند نگاه هم به ها زن 

 و دیکش کار از دست شونی کی  باالخره. رهیگ ینم یجد

 ...یول دارم؛ سراغ: داد جواب

 و اطیح طرف اون  به شد دهیکش کم  کم نگاهش 

.  کردم دنبال  رو نگاهش رد. نداد ادامه رو حرفش

 نگاه من به زده رونیب  کاسه از یها  چشم با لیسه

 نشسته کنارش ندا. فرستادم لعنت دلم یتو. کرد یم

 به چشمم. بودند مشغول دورش گهید زن چند و بود

  ریز داشت یکس و بود ن ییپا سرش که افتاد نینسر

 آب. کرد یم نگاه من به و گفت یم ی ز یچ گوشش

 نم؛یبب رو لیسه کردم یم فکر. دادم قورت رو دهانم

 ها خانوم  نیا با یا گهی د یجا دیبا! نه  نینسر یول

 رو عواقب از ترس بدون بتونند که کردم یم صحبت

 برگردوندم رو سرم. بزنند رو حرفشون  من، به دادن

  من که ی ریمهمانپذ: گفتم کمینزد یها  خانوم به و

 و یدست عیصنا فروشگاه به بسازم، تپه رو قراره

 دیدون یم  که یخانوم هر به. داره یبوم  محصوالت

 .  رهیخ کار. رهیبگ تماس من با دیبگ داره، یمال ازین



  ها یلیخ حتما: دادم ادامه. کردند نگاه هم به ها زن

 نره که ستین نهایا فیح . تنگه دستشون که هستند

  گه؟ی د یها استان

 خواستم و کردم اشاره روم یجلو  یها سازه به

  طبق که بدم ییدرآمدزا ی درباره یشتر یب حیتوض

  تنگ دستش هرکس: کرد دخالت لی سه  انتظارم،

 .فروشه یم گه ید یشهرها  بره یم باشه،

  تو بتونه یوقت: دادم جواب و چرخوندم  سر طرفش به

 راه همه نیا و کنه نهی هز چرا بفروشه، اش خونه

 بره؟

 و کس هر با که نهیا از بهتر  بره، گهید شهر به تا -

 ! بشه دمخور  یناکس

 می تصم نیا: گفتم. انداخت من به  یچپ نگاه و

 .  نداره یارتباط شما  به. خودشونه

 که شما  دست: کردم اضافه. شد درشت هاش چشم

 !دیبفهم ست،ین تنگ

 نگاه. بودند دهیکش کار از دست همه. برگردوندم رو 

  بابام بحث دمیترس یم. بود شده شروع ها  پچ پچ و ها

 ساکت لیسه تا دادم سبدها به رو حواسم. بشه باز

 . بمونه



 

 اگر. ستین  تنگ دستمون که بله: گفت و ومدین کوتاه

  نبودند؟ هامون  بچه دنبال دهایسف چشم که بود تنگ

  متوجه و  بود یمحل به که گفت هم یا  گهید ی کلمه

  لحظه رو  پلکهام. فحشه بود معلوم کامل اما نشدم؛

 آروم که دمیکش  یقیعم نفس و دادم فشار هم یرو یا

 قلبش دیبا  آدم: گفتم آهسته و برگشتم سمتش . بمونم

 . نکنه  متهم رو ا یدن ی همه که  باشه ثروتمند

 رو دامنش یتو سبد لیسه که بود یکاف جمله نیهم

  رو یحرکت  هر انتظار. نخوردم جا. بشه بلند و کنه ول

 عمه: گفت و گرفت رو دامنش ی پارچه ندا. داشتم

 . نرو... جان

 نفر چند. افتاد راه من طرف و نداد گوش لیسه یول

. چرخوندم بر  و دور به رو نگاهم. شدند  بلند هم گهید

 تو: گفت ده،ینرس هنوز خواست؟ یم  جونم از یچ

 .  ات لونه برو شو پا ؟ یخوایم یچ  نجایا

 ! خانوم؟ یچ یعنی: گفتم بلند و برخورد بهم

 . جاته خرابه  همون شهر، نیا تو -



  تا: دادم  جواب. ستادمیا مقابلش و شدم  بلند جا از

 .رم ینم ییجا نگه، صاحبخونه

 .سر رهی خ  ی کهیزن -

 . باش  زبونت مراقب خانوم، -

 ! خانوم یگل: زد داد خونه به رو

 یبد ی وجهه خواستم ینم . کردند یم  نگاه ها یلیخ

 تر آروم. بود من العمل عکس  به همه چشم. کنم دایپ

 محترم یها خانوم با دارم. نجام یا کارم یبرا  من: گفتم

 گوش یتون  یم ،یناراحت اگر شما. کنم یم صحبت

 . یند

 اما شد؛ باز  هاش لب و زد رونیب دوباره هاش چشم

 . نیبش ر یبگ! لیسه: کرد  سکوت نی نسر یصدا با

 طرف به سرها ی همه  حاال. برگشت سمتش لیسه

 دو سبز، ی ساده یها لباس با که بود دهیچرخ نینسر

. آورد یم  در رو ها مظلوم یادا و بود نشسته زانو

  به توجه یب. رمیبگ رو خودم  یجلو  نتونستم گهید

 از یهرچ... عه؟ : گفتم و کردم حرکت طرفش به همه،

  من یعنی که... نهیبش ادیب بعد... بگه آد یم در دهنش

 ! مقصرم؟



  انگار. کنند پنهونش که ستادندیا جلوش  خانوم چند

 ازشون و کردم نگاهشون اخم با!! بزنمش بود قرار

 سر از رو بحث دوباره لیسه. برند کنار خواستم

 ! ته یچ خاطر به  روو، همه نیا موندم: گرفت

  ای من دارم؟ رو من: دادم جواب و دمیچرخ سمتش

 د؟یبلد زدن تهمت  فقط که شماها

 ! تهمت؟ -

  رو روم روبه خانوم. کردند تکرار هم گهید نفر چند و

 انداخته نیی پا رو سرش که نینسر به رو  و زدم کنار

 ..یکرد مسموم رو همه ذهن سال همه ن یا: گفتم بود،

  طونیش یول اومد؛ زبونم یجلو عمران یها توهم 

 با و بود خودش ذهن یتو فقط دیشا. کردم  لعنت رو

 .رفت یم آبروش و شد یم  بدتر همه، یجلو من گفتن

 !مسموم؟: گفت آروم و کرد بلند سر نینسر

 مدرکت ؟یزد تهمت یحساب  چه رو. مسموم. آره -

 ه؟ یچ

 رو اعصابم که داد تکون سر تأسف با  و زد پوزخند 

 بود، تو با حق اگر: کردم اضافه. کرد یم خرد شتریب

 !؟ینکرد تیشکا چرا



:  دیکش ادیفر و زد کنار  رو آرامش ی پرده ناگهان 

   ؟یتیشکا چه!... ت؟یشکا

   کردم؟  یم تیشکا یک  به: داد ادامه. کردم سکوت

 ... به -

   کردم؟ یم تیشکا یک از - 

 پس رو دستش. گذاشت دست اش شونه یرو یکس

  شوهرم یا هفته دو که آقاجانم  از: گفت دوباره و زد

 من ز،یچ همه یب اون یجا به که داداشم خان از داد؟

 کرد؟ کبود رو

-  ... 

 نگرفت؟ آزگار سال دو رو سراغم  که ام ننه از -

 با. برداشتم عقب به یقدم و دادم قورت  رو دهانم آب 

  با. دمیپر جا از من و دیکوب سرش یرو دست، دو هر

... بزنم؟ تهمت چرا... بگم؟ دروغ چرا: کرد ناله لهجه

 ام بچه... شوهرم یب ساله 28... شدم  بدبخت خودم

 .شد بزرگ پدر یب

.  شد کنده جا  از من قلب و  دیکوب سرش یتو دوباره 

  ام شده حبس نفس. شدند کردنش آروم مشغول  ها زن

  بغض، با.  گرفتم اشکهاش از چشم و دادم رونیب رو



 ده،یترس... دهید اشتباه دیشا... دیشا: گفتم هیبق به رو

  دهینفهم شده، تار چشمش خورده، ضربه سرش

 ...  هیک

  یچاقو باشم؟ دهینفهم چطور : زد داد  بلندتر نینسر

 . گلوم ریز گذاشت استخون  دسته

 به من. دیخواب ها همهمه و شدند  ساکت ها زن

 و زد یم نفس نفس. شدم  خیره نینسر  سیخ صورت

 بود گفته. نداشتم رو ی ا جمله چیه گفتن  توان من

 رو ییچاقو نیهمچ من. استخون« دسته  یچاقو»

  هاش یادگار ی از یکی . بودم دهید بابا لی وسا یتو

 چیه من  و بود شده یسوال  اطراف ی ها نگاه. بود

  مال چاقو اون دونندیم همه دونستم یم. نداشتم یجواب

 سمتش که زد ضربه ام شونه به یدست . بوده یک

  حرص با. بود کنارم درست که لیسه دست. برگردم

 د؟یذار  ینم راحتش چرا ؟یشد الل شد؟ یچ: گفت

  اومده رونیب شوک از که حاال. انداختم باال رو ابروم

  دیشا. بود گهید یچاقو هی دیشا: دادم جواب بودم،

 .  بودند دهیدزد رو چاقوش

 خودش چرا پس: گفت و داد تکون نی طرف  به یسر

  کرد؟ قبول



 چرا: کرد  اضافه. شد زونی آو هام دست و زد خشکم

  فرار چرا خواست؟ معذرت و افتاد کردم« غلط» به

 ها؟ کرد؟

 نیا چوقتیه بابا. شد ینم باورم. رفتم عقب عقب 

  یبرا بابا  و بودند دهیدزد رو چاقو. کرد ینم رو کار

. بود خواسته معذرت نشه، بدتر بابابزرگ واسه نکهیا

... بخواد معذرت و کنه قبول که بودند کرده مجبورش

 بلند. گفتند یم دروغ داشتند ها نیا دیشا... دیشا ای

 .دیگی م دروغ: گفتم

 

 رفتم تر عقب. افتاد لرزه به  تیعصبان از لیسه  یلبها

 .دیگیم دروغ تون همه: کردم  تکرار و

  یرو یسبدها نیتر کی نزد و شد کنده جا از لیسه

 دونه دونه زد،  یم غیج کهی درحال. برداشت رو نیزم

 رو دستم و دیپر سرم از یجیگ. کرد  پرت طرفم به

  درد که  گرفتم ام دهی د ضرب شکم و ینیب  یجلو

 یرو که یدست  به یا لحظه لیسه. نشه بدتر تصادف

  یتو موندهیباق سبد  بعد و شد رهی خ بود، شکمم

  دمیکش غیج. آورد هجوم طرفم به. کرد ول  رو دستش

  چنگ دست دو هر با و دیرس بهم. رفتم تر عقب و



 ها زن  ونیم همهمه و  زدم داد. موهام به انداخت

  یها  انگشت اما اومدند؛ طرفمون نفر چند. افتاد

 من یحرف چیه بدون. شد تر  محکم موهام یرو لیسه

. گرفتم رو هاش مچ. دیکش حیاط ی دروازه سمت رو

 هر و ندادم تکون  رو سرم موهام، شدن کنده ترس از

 کن« ولم» و ها ناله و آخ به. رفتم برد، یم طرف

 دور جمع از که نیهم. داد ینم یتیاهم هام گفتن

 زبون به جانم عمه: گفت آهسته اما  یعصب م،یشد

 ...فاحشه ی کهیزن... نکردم باور من... بود اومده

 ! کن  ولم خانوم؟ یگیم یچ - 

  ها؟ پسرم؟ با یکرد کار چه... ؟یکرد کار چه -

 ... موهام ؟یگی م چرند چرا -

 ناله درد از. نشست صورتم یتو محکمش یلیس و

  یجلو زور به. گذاشتم  صورتم یرو دست و کردم

  کرد پرتم دروازه از ،یروان. گرفتم  رو هام اشک

  چنگ  گلوم به بغض و افتادم نیزم  یرو! رونیب

 یصدا  و زدند صدام بلند  مهرسا و مامان . انداخت

  تو زیچ همه. خورد گوشم به نیماش در شدن دهیکوب

 مونده مبهوت من و بود افتاده اتفاق یکوتاه مدت

  هیگر ریز و کردم نگاه رو میگل یها دست کف. بودم



 تهمت خودم به االن نیهم: گفتم لیسه به رو. زدم

 !! نزدید تهمت بابام به دیگی م بعد... یزد

  انگار. کرد  حمله سمتم و  رفت در جا از دوباره لیسه

 دست با رو  موهام و دمیکش غیج بود؟ وونهید واقعا

  و زد چنگ  بهشون دوباره یول نکشه؛ که داشتم نگه

  یبنداز رو ات توله یخوا یم: کرد بارم راهیب و بد

 !  من؟ پسر گردن

  به چشمم. کردم جمع رو خودم و شد شتر یب ام هیگر

.  اومدند یم جلو داشتند که افتاد یا مردونه یها کفش

:  گفت. رفت عقب و کرد  ول رو موهام  باالخره لیسه

 ...لی کائیم

 امکان بود، ستادهیا سرم ی باال  لیکائیم. کردم بلند سر

 با لیسه. باشه دهینشن رو مادرش  تهمت نداشت

   ؟یبود نجایا: گفت دوباره لرزون یصدا

 ستادهیا دروازه  کینزد زنها. دیکش یم نفس تندتند

 به رو و اومد جلو ندا. کرد ینم دخالت یکس و بودند

 دمیترس. ادیب زدم، زنگ پسرعمه به من: گفت لیسه

 . بشه یزیچ



 لیسه. گرفت رو لیسه  یها شونه و اومد جلوتر

  دو دو که ییها چشم با و گذاشت دستش یرو دست

 . نترس. عمه نترس:  گفت زد، یم

  مهرسا و دندیرس بهم سروصدا با مهرسا و مامان

  ختهیر یموها  یرو نگرانش نگاه. کرد بغلم محکم

 . زد یم صدا رو اسمم فقط و دیچرخ یم  صورتم، یتو

 لیسه به میمستق چشمش. کنه بلندم کرد یسع مامان

  شناختم، ینم که یا گهید زن و خانوم نیپرو. بود

: داد اخطار مامان. رندیبگ  رو دستم که شدند کینزد

 .ادین جلو چکسیه!  عقب دیبر!... دیسیوا عقب

  مهرسا و شدم بلند زحمت به. شدند متوقف  دو هر

  پاهام و دست. برداشت رو نیزم یرو افتاده  یروسر

 دست. انداخت دورم رو هاش دست مهرسا. دیلرز یم

 یکس که نبود یجور فضا. دیلرز یم  هم اون یها

 یتو هنوز  مامان دونستم یم. بزنه یحرف بتونه

 چیه. داشت حق. کرد یم  نگاه زل زل همه  به. شوکه

.  میبود نشده مواجه یزیچ  نیهمچ با حاال تا کدوممون

 تا بود ستادهیا گوشه هی که لیکائیم به زدم زل

  رو خودش بعد کنه، بارم  کهیت و بزنه رو من مادرش

 به یدست لیسه. بود مادرش به نگاهش. بده نشون



 از رو ندا کهی درحال و  دیکش اش زده گره یروسر

...  دهیترس تییدختردا:  گفت کرد، یم  جدا خودش

 .خونه ببرش

.  شد  تر محکم مهرسا یها دست و  زدم پوزخند 

. ببره نیماش سمت خواست و گرفت رو بازوم مامان

  هم هنوز. موندم لیکائیم واکنش  منتظر. نکردم حرکت

 . خونه ببر رو ندا: کرد دیتأک لیسه. کرد ینم نگاهم

  رو دستش. گرفت مادرش از چشم باالخره لیکائیم 

 .میبر: اومد حرف به و کرد دراز ندا سمت

  بود، شده  پارک دورتر یکم که نشیماش  به سر با 

 و من به ینگاه ندا. زدم پوزخند دوباره. زد اشاره

:  گفت لیکائیم. داد باال شونه نیپرو. انداخت مادرش

 !فتیب راه

 به تیناراحت: کردم باز لب من و رفت سمتش ندا 

 . ستین  دوستت خاطر

 کمونی نزد یزنها به ینگاه. بود ل یسه مخاطبم

 دوستش خاطر  به یکس:  دادم ادامه آهسته و انداختم

 . کنه  ینم ینطور یا

 با. بود زده کتک رو من رسمأ. دیپر لیسه یابرو

  رو زیچ  همه و آورد یم در یباز وونهید ما دنید



 برده حرص با رو بابا اسم بار چند. کرد یم بهانه

  طرفش به و افتادم خنده به بد، حال اون  وسط. بود

  لیسه کینزد . نگرفت رو جلوم مهرسا.  برداشتم قدم

 عاشق تو: زدم رو خلص ریت گوشش کنار و شدم

 .نهیا دردت. یبود شده بابام

 

 مامان که بده هلم خواست و اومد خودش به لیسه

:  زد داد و انداخت  نمونیب  رو خودش. دیکش رو دستم

 هر ،یکرد دایپ صاحب یب!... ایب جلو  یدار جرئت

 !؟یکن یغلط

 یم هیبق و ل یکائیم یرو و بود مات لیسه  یها چشم

 زن که ستی ن یز یچ یجوون عشق دونستم یم. دیچرخ 

  از مخصوصا. بشه باخبر ازش یکس بخوان نجایا یها

  شده کوتاه  زبونش نیهم  خاطر به! اش طرفه هی نوع

 لی کائیم. کرد یم نگاه  لی کائیم به وحشت با و بود

  دنبالش هم ندا و رفت نشیماش سمت یحرف  چیه بدون

 .افتاد راه

 

 بر و دور یزنها به رو و دمیکش موهام به یدست

 . دیبرسون ازمندهاین گوش به رو من شنهادیپ: گفتم



 به ها زن.  بود نمونده برام ییآبرو  گهید که هرچند 

  سر مثبت ی نشونه به نفر دو یکی. کردند نگاه هم

 پرنفرتش نگاه مامان. نگفت یزیچ یکس. دادند تکون

 هر جواب.  ها بچه میبر: گفت و انداخت سهیل به رو

 یم پس  جواب وقتش به! داد دینبا رو ییسروپا یب

 ! دند

 کرد کمکم مهرسا . میکرد  حرکت نیماش  سمت سه هر 

. نشست من کنار پشت، هم خودش. بشم سوار که

 رد دروازه اون یجلو از که گرفت عقب دنده مامان

 دست. برد باال رو سرعتش و دیچیپ کوچه ته. مینش

 اشک. برگشتم سمتش. نشست ام گونه یرو  مهرسا

: گفت گرفته یصدا با. بود بسته  حلقه هاش چشم یتو

 . متنفرم نجایا از

  کرد ینجوریا چرا هو؟ی شد یچ: دیپرس. نزدم یحرف

 زنه؟

 ؟یخوب: دیپرس دوباره. دادم هام لب  به یحرکت 

 . نترس. ستی ن یزیچ: گفتم سر، تكون با 

 و داشت نگه. دیکش کنار رو نیماش ناگهان مامان

 .برگشت سمتمون



  خواست یم یچ گهید... ست؟ین یزیچ: گفت بلند 

 بشه؟

 . انداختم ن ییپا رو سرم 

 ،ینزد داد چرا! کرده پاره افسار زنه : داد ادامه

 چرا گوشش؟ تو ینزد  چرا م؟یبرسون رو خودمون

  ؟ینداد رو جوابش

 ش؟ینیب ینم. بسه مامان: گفت بلند مهرسا

:  گفت تلخ دوباره مامان. انداخت دورم رو دستش 

 از پسره نی ا فکر مبادا کنم یم تکرار... مبادا مرسده

!  بزنه رو تو مادرش که سادی وا اونجا! بگذره مغزت

 خور کتک یبش یخوا یم. نداد تکون رو انگشتش

 ! شوهر؟ ننه

 در. بود نزده حرف واضح انقدر چوقتیه مامان 

 من، پسر یها  یهمکلس  و آشناها از چکدومیه مورد

 افتاده یروسر. بود دهینکش شیپ رو ها حرف نیا

 ! نه: دادم جواب و فشردم مشتم  یتو رو  زانوهام یرو

  شده تموم برام لیکائیم نه، چه و خواست یم دلم چه 

 گهید هم اون ،یزی آبرور  نیا با که بودم مطمئن. بود

 و گرفتن سراغ که هرچند. رهیگ ینم رو سراغم

 .نداشت ی تیاهم برام گهی د نگرفتنش



 پسره نیماش: گفت و فرستاد رونیب رو نفسش مامان

  ست؟ین

  مهرسا  و من. کرد یم  نگاه پشتمون ی شهیش به

  به آهسته لی کائیم نیماش. میانداخت عقب به ینگاه

 سمت هم مامان و چرخوندم سر. اومد یم سمتمون

  گهیم طونهیش: کرد زمزمه. برگشت جلو ی شهیش

 !رمای بگ رو جلوش

.  کنه ینم  کارها نیا از  مامان میدونستیم سه هر 

 فمیک یتو میگوش . بود شده متوقف پشتمون هایلوكس

 بود لیکائی م ی شماره از یامیپ. آوردم  رونیب. دیلرز

 یرو و زدم پوزخند. ست«ین یور اون درمونگاه»

 . گذاشتم دست مینیب

   ره؟ینم چرا: گفت مهرسا

 ،یبد امیپ گهید بار هی » نوشتم رو ل ی کائی م جواب

 مثل. درمونگاه برو» داد امیپ دوباره. کنم«یم بلک

 . نکن« ی لجباز روزید

  خبره؟ چه: اومد حرف به مامان 

:  گفت بود، یگوش ی صفحه به چشمش که مهرسا

 . کثافت!  درمونگاه برو گهیم پسره



 بلک و!« سالمه مون بچه. نترس»  فرستادم امیپ

  بلکش: گفتم که کنه باز رو در خواست مامان. کردم

 . خوبه  حالم. خونه میبر. کردم

. بست دوباره رو در  و گفت یزیچ  لب ریز مامان

  لیکائیم. برد باال رو سرعت و انداخت راه  رو نیماش

. گذاشتم دست مهرسا دست یرو. اومد ینم دنبالمون

 لیسه. مینزد یحرف خونه  تا. چسبوند بهم رو خودش

 .بود نذاشته گفتن یبرا یحرف

 *** 

:  گفتم و کردم فرو یخلل ی نیزم بیس یتو  رو چنگال 

   د؟یساکت چرا

  یدر هر از م،یبود غذا زی م سر سه هر  یوقت معموال

 و ما سکوت  با امروز ناهار یول م؛یزد یم حرف

 شام وضع. بود گذشته چنگال و قاشق برخورد  یصدا

  خوردم، کتک من: گفتم دوباره. بود نی هم هم شبید

 د؟یگرفت یافسردگ شما

. رفت غره چشم مامان و دمیخند خودم حرف به 

 ! خدا  رو تو رو  روزمون و حال نیبب: گفت



 نییپا رو  قاشق مهرسا. ختیر آب  خودش یبرا 

  دیبا... گم  یم هم هنوز من : اومد حرف به و گذاشت

 . مشونیزد یم میرفت یم

:  داد جواب مامان. دنیخند به کردم شروع دوباره

 ما. میکن کی کوچ رو خودمون که میینای ا مثل ما مگه

 بابابزرگت  به... میذاشت یم  اونجا رو پامون دینبا اصل

 . گفت یزیچ شهینم که هم

 از رو زی چ همه. نداره  یفرق هم میبگ: گفتم آهسته 

 . نهیب یم من چشم

 . یبر ذاشتم ینم کاش -

 داشته تعامل مردم نیا با دیبا. بدم انجام دیبا. کارمه -

 تکرار رو بودم خونده ها مقاله یتو که یزیچ. باشم

.  زنهیم رو  اول حرف وکار کسب طیمح با تعامل: کردم

:  دیپرس مهرسا و دندیکش آه  همزمان مهرسا و مامان

 خونه؟  میبرگرد ،یبش ی راض نداره یراه  چیه یعنی

 ینم حس یول بود؛ نگذشته اومدنم از ماه دو هنوز 

  ی خونه وارید و در به. ستمین خونه یتو که کردم

. فرار یعنی  رفتنمون االن: گفتم و کردم  نگاه کیکوچ

 سفره یرو رو، وانیل مامان. همه حرف دییتأ یعنی



  خواهرت: کرد دییتأ رو حرفم مهرسا، به رو و گذاشت

 .داره  کار نجایا تازه،. گهیم راست

 کهی حال در و گذاشتم دهان یتو  رو آخر ینیزم بیس 

  انجام رو جواز  مراحل سوم کی: گفتم دم،یجو یم

 .اداره ببرم و بشه حاضر نقشه منتظرم فقط. میداد

 

 دیبا ،یکرد شروع که یکار: کرد دمیتأی دوباره مامان

 .ستی ن یباز گهید نیا. یکن تموم

 ! کنمیم تموم که معلومه - 

   ست؟ین معمار از یخبر - 

 کار دارند مشیت یعنی. کنه یم کار نقشه رو داره -

 اومده خوشش یلیخ  نجایا  یبوم یمعمار از. کنند یم

 .بود

  رو کار تا  یبزن خونکیس دیبا. باش ری گیپ. خوبه - 

 . بدند  انجام زود

 . هست حواسم -

 میشم ی کارخونه  جواز  حرف عمارت، تو روزید -

 .بود



 هم داره، شانس هم. زود  چه! گرفتند جواز پس - 

  یری سختگ ،یببر رو بابابزرگ  اسم نجاها یا. یپارت

 .کنند ینم

 رو اسمش یالک هم تو: دیپر حرفمون وسط مهرسا 

 .ببر

 کار با یصنعت واحد البته خب: کردم اضافه و دمیخند 

 . کمتره دردسرش. داره فرق ما

  ی تجربه: گفت دوباره مامان و شد سکوت نمونیب

 .یکن شتریب رو  تلشت دیبا.  توئه از شتری ب یلیخ میشم

 .  دونم یم. 

:  شد همزمان مهرسا یصدا  با لمیموبا زنگ یصدا

 .رهیم سر ام حوصله من

 . شدم بلند جا از و  االن؟« كیه» کردم زمزمه 

. کردم شتری ب رو سرعتم باشه،  لی کائیم نکهیا فکر از

 با که بودم کرده آماده ییها فحش چه  دونستیم خدا

 داشت یبرم گهید قدم هی دیبا فقط. گفت شد ینم امیپ

 به زدم زل و کردم بلند رو لیموبا. بشم  آوار سرش تا

  متوجه و بود مهرسا با صحبت مشغول مامان. صفحه

 حتما. نشد عمران، ی  شماره دنید با خوردنم جا



  ییبازجو خواست  یم و بود دهیرس گوشش به خبرها

.  بدم جواب اطی ح یتو  که رفتم خونه در سمت. کنه

 بله؟: گفتم و کردم وصل ها پله نییپا

 .جان مرسده -

  آرامشم هم من. بود آروم صداش تصورم، برعکس 

 . سلم: گفتم و  کردم حفظ رو

 .  میبزن حرف دیبا... سلم - 

 . آره -

 . شه ینم تلفن پشت -

 .آم ینم جا چیه من -

 داخل صدام نکهیا یبرا و انداختم خونه  به ینگاه 

  خط پشت نفسش یصدا. زدم رونیب  اطیح از نره،

  خواستم ینم. نداشتم اعتماد یکس به گهید. دیچیپ

 همزمان و کردم  حرکت در یجلو ریمس  یتو. نمشیبب

 . بگو تلفن پشت یدار یحرف  هر: گفتم

 یم گوش. بزن رو حرفت: کردم دیتأک. کرد سکوت

 . دم



  به. دهیکش زجر  یکاف ی اندازه به من مادر مرسده، -

.  داده دست از رو زشی چ همه اون هیبق گناه خاطر

 .  ریبگ فاصله ازش

 ؟ یمطمئن انقدر کجا از -

 شیر اما رفتند؛ ینم  مادگاه دادگاه موقع اون - 

  اتهام یالک. کردند یم قیتحق شدند، یم  جمع دهایسف

 .زدند ینم

 .کنم ینم قبول من - 

 ؟یگ یم راست تو گن،یم دروغ همه یعنی - 

  نیا: داد ادامه. برگشتم خونه سمت. ندادم جواب 

 . رفته شده، تموم. نده کش  رو انیجر

 .کنم ینم باور من -

! کنه ینم باور دخترت ،یباش  که هم یا  رهیزنج قاتل -

 .شد هم قاتل  حاال: گفتم  و زدم پوزخند

 ! هستا هم من  پدر قاتل نگفتم. زدم مثال -

  یجلو. دیلرز بدنم ستون چهار  بود، زده که یحرف از 

 .شدم متوقف در

 



  ته ی جاده به چشمم. زدم خودم دور  یچرخ کلفه،

 زوم روش د،یسف یپژو هی دنید با و افتاد ریمس

  یکس. بود شده پارک  ریمس نیهم به درست. کردم

.  شد ینم دهید فاصله نیا از که بود نشسته  داخلش

 رو نیماش. کرد یم نگاه رهیخ من به انگار  که یکس

  طرفش به و نشست صورتم یرو اخم. شناختم ینم

  سرعتم. انداخت راه رو نیماش راننده که برداشتم قدم

 جاده یتو خاک و گرفت رو گازش. کردم شتریب رو

   ؟ییدو یم ؟یکن یم کار چه: دیپرس عمران. شد بلند

 ؟یشناس یم دیسف یپژو. نه -

 .دهیسف یپژو پره نجایا - 

 ترسوندن ی پ گهید احمق هی حتما. انداختم باال شونه 

 دادم تکون هوا  یتو یدست. برگشتم در سمت. بود ما

  ؟یبگ یخواست  یم رو نیهم: گفتم و

 .هست که نهیهم! کن قبول رو  انیجر فقط -

 کنم؟ قبول رو یچ - 

 برادر... رو؟ یچ: کردم اضافه بلندتر. نداد جواب 

 ! رو؟ دمیجد



 کلمه بردن از یحت. شد بلند نفسش یصدا دوباره

  هیتک در چهارچوب به. رفت یم جیگ سرم برادر«،»

 نیا ی حساب چه رو آخه: گفتم تر  یعصب و دادم

 نیا باشه، راست تهمت که رمیگ ؟یگی م رو مزخرف

 داره؟ تو به یربط چه

  نازونعمت  یتو تو یوقت!...  داره؟ من به  یربط چه -

 یم سر مردم ثیحد و حرف با من ،ی شدیم بزرگ

  به. شدند یم  یجور هی آدمها ذاشتمیم پا  هرجا. کردم

 ام مسخره مدرسه تو. کردند یم نگاهم  گهید چشم هی

  با من... زدند یم هیکنا و شین مادرم  به. کردند یم

 پشت یمعن دونم یم خوب من! شدم بزرگ زهایچ نیا

   ه؟یچ ها نیا

 ساکت یوقت. کنه یخال رو خودش که بودم داده اجازه

 باور دیبا تو زدند، یمفت حرف هر مردم: گفتم شد،

  بابات پسر تو پس مادرته، پشت حرف چون حاال ؟یکن

 !؟یستین

 هام عمه.  ستمین بابام هیشب. اومدم ایدن به زود من -

 .متنفرند ازم

  ینم. بستم رو پلکهام و دمیکش دست صورتم یرو

 !کن قبولش: گفت خودش. بگم یچ دونستم



 ه؟یچ برادر! نگو مزخرف: گفتم و رفتم در کوره از 

 !نزن زنگ من به گهید. ندارم یبرادر چیه من

  چهارچوب از  هیتک و کردم قطع جوابش، دنیشن بدون

 و مامان به نگاهم که کردم باز رو در. برداشتم

.  بودند رهیخ من به دو  هر. افتاد اطیح  یتو  مهرسا

 بود؟ یک نیا... نیا : شکست رو سکوت  مهرسا

. گرفت  رو مهرسا یبازوها  و اومد  جلوتر مامان 

 ینم درست یزی چ یکار یمخف با. کرد نگاهم یسوال

 در یول بودم؛ گفته هم بابا یچاقو مورد در یحت. شد

 به. گفت بشه که نبود یزیچ اصل. نه عمران مورد

 .عمران: اومدم حرف

  عمران: دیپرس و داد نشون رو میگوش دست  با مامان

 ه؟یک

 است زنه همون پسر... بگم؟ یجور چه.. عمران - 

 زده تهمت بابا به که

 به جمله آخر. اومد یم تر نییپا لحظه هر صدام

 نسرین؟: گفت مامان. شد یم دهیشن  زحمت

 .  آره - 



...  یگفت:  گفت. اومد طرفم به و کرد ول  رو مهرسا

 ! برادر«؟»  یگفت مرسده،

 ...  مامان - 

 . دمیشن خودم -

 رو نفسم و دادم سر یباال صاف آسمون به رو نگاهم

  من من با و کردم نگاهشون بعد. فرستادم رونیب

 کنه یم فکر. شده بزرگ مردم حرف با بچه نیا: گفتم

 . هینجور یا

 ؟یجور  چه -

 ...کنه یم فکر... که ینجوریا - 

 باباته؟  پسر -

.  کردم دییتأ سر تكون با و دادم قورت  رو دهانم آب 

.  من به زد زل و گذاشت  دست هاش لب یرو مامان

  لب ریز مامان. بشه آروم که بگم یچ  دونستم ینم

 . حبیب: گفت

  که هم نجایا. فشاره تحت چارهیب: گفتم و رفتم  جلوتر

 . گهیم پرت و چرت. کهی کوچ شهر به



  سر بار چند و گرفت من از رو مشیمستق نگاه مامان 

  یبد آدم: دادم ادامه. بود فکر  غرق یحساب. داد تکون

 .کرده کمک من به. ستین

 بلند و برداشت هاش لب یجلو  از رو دستش مامان 

   کرده؟ یکمک چه کرده؟ کمک: گفت

  بعد. رفت  فکر یتو دوباره و کرد نگاه خونه به

 ...همون نکنه : دیپرس خونه، به اشاره با و برگشت

 واسه بود اومده که یکار ریتعم همون. آره - 

 . رآالتیش

 یول دمی د. کرد یم نگات یجور هی دم ید... دمید - 

  یم سرم االن... من به یوا... یوا. گرفتم دهیند

 ...حبیب!.. ترکه

 اون مامان،: گفتم. گرفتم رو بغلش ریز  و دمیپر جلو

  یزیچ نیهمچ... ؟یکرد  باور چرا تو گه،ی م مزخرف

 . ستین

 و کرد دییتأ  رو هام حرف سر تكون با دوباره مامان

 ... آره... آره: گفت

 یاتفاق چیه که انگار و بردمش ها  پله طرف به 

 .  شد سرد غذا میبر: گفتم مهرسا به رو فتاده،ین



:  گفت دوباره مامان. نداشت زدن حرف جرئت یکس

 . نه. شه ینم  یزیچ  نیهمچ

 تمام مهرسا. گفت نه«» و کرد نچ نچ خودش یبرا

 هی به قبل از که دونستم ی م. بود کرده نگاهمون مدت

  به. دونست یم رو زیچ همه  حاال. برده بو ییزهایچ

 ی سفره کنار جاش سر  رو مامان. میبرگشت داخل

. برگشت جاش سر هم مهرسا. نشوندم کمونیکوچ

 یا لقمه چند. برداشتم چنگال لکس،یر ی لیخ و نشستم

  آرامش ی  همه مهرسا که میخورد کامل سکوت یتو

 ه؟ یشکل چه پسره: دی پرس و دیپاش هم  از رو فضا

  اخطار هم  با و میرفت غره چشم بهش مامان و من 

 !!مهرسا: میداد

 

 .بخور: دادم ادامه. انداخت نیی پا رو سرش

 . خورم یم دارم -

 .دی نپرس یزیچ گهید و برداشت نون کهیت هی

 *** 



 و برداشتم سوپرمارکت خچالی از دار مدت ریش هی 

  مرد. گذاشتم شخانیپ یرو کره، و ماست و خامه کنار

 کنم؟ حساب : دیپرس

 . لحظه هی -

  صبحونه، ک یک تا چند و پس یچ تا دو برداشتن یبرا 

 با. افتاد لیکائیم به چشمم که رفتم ها  قفسه سمت

  پرت قفسه یتو بود، برداشته که رو یپسیچ دنم،ید

 دادم فحش لب ریز. رفت گهید یها بسته سراغ و کرد

 مشغول فروشنده مرد. برداشتم خواستم  یم یهرچ و

  ها، یباغستان فروشگاه از بعد نجایا. شد  کردن حساب

 تا سه. اومد یم حساب به سوپرمارکت نیبزرگتر

 ستادهیا من پشت قایدق لیکائ یم یول داشت؛ فروشنده

.  زد یم ضربه  شخانیپ  یرو هاش انگشت با و بود

. شهیم تموم االن: گفت  و انداخت بهش ینگاه مرد

  مونده کم و شد تر کینزد فقط نداد، یجواب  لی کائیم

  انداختم باال ابرو. بشه حلقه کمرم دور دستش که بود

  رو ها بسته مرد. شدم دور داشت، راه  که ییجا تا و

. بود پشتم هنوز. برگشتم و دمیکش کارت. کرد آماده

  د«یببخش» بلند. گذاشت مرد  یجلو  رو  آبمیوه  یبطر

 با و کردم زمزمه یا گهید فحش. نرفت کنار. گفتم

 سمت و رفتم رونیب هام لونینا با. زدم کنارش دست



 من نیماش پشت قایدق نشیماش. کردم  حرکت نیماش

  پوزخند. داشته نگه و دهی د که بود واضح. بود پارک

  داره دمید که کردم نگاه سوپرمارکت سمت و زدم

 سرعتش.  افتادم راه و برگشتم  دوباره. آد یم رونیب

  آهسته. کرد یم حرکت پشتم و بود برده باال رو

 . یآ یم  ابرو و چشم  ه؟یچ: دیپرس

 چه گفتم خودم با. یچیه: گفتم فقط. دمینچرخ

 !!یتصادف

 پارک فاصله یب یجور. شدم متوقف نمی ماش  یجلو و 

 مقابلم. داد تکون رو نیماش شد ینم که بود کرده

 . گهید که ی کوچ شهر: گفت و ستادیا

 پارک یسوپر  جلو من نیماش یوقت مخصوصا -

 !باشه

  ؟یدار رو نیماش نیا نفر هی تو مگه - 

 . پلک نیا با -

 .نکردم دقت -

 ذارمیم پا  هرجا کل: داد ادامه که دادم تکون یسر

 منه؟ ریتقص کنم؟ کار چه ،یهست



  ریش گهید  یشهرها رم ی م بعد، به نیا از. دیببخش -

 .ینش تیاذ تو که خرم یم ماست و

. انداخت دهامیخر به ینگاه. آوردم باال رو لونینا و 

 .دمیچرخ   نمیماش سمت

 

 حرفش که دمیچرخ نیماش سمت. آوردم  باال رو لونینا

 یم شیآرا  انقدر ماست، و ریش واسه: کرد متوقفم

 !کنند؟

  یرو یاخم و برگشتم طرفش به آهسته  آهسته 

 کرد؟  یم نییتع نرخ دعوا وسط. نشوندم صورت

 ! بله؟: گفتم 

  ابون؟یخ  تو دنیپر و کردن  یرنگمال  شده شغلت -

  جواب. برداشتم سمتش یقدم و شد درشت هام چشم

 چه؟ تو به: دادم

 !  چه؟ من به -

 چه؟ تو به کنم، یم  شیآرا خودم دل واسه من -

 ...یکرد یم خونه تو  بود، خودت دل واسه اگه - 



 یم ابونیخ تو یوقت: داد  ادامه و اومد جلو قدم هی 

 !  من دل واسه یعنی ،یکن

  با کهیدرحال. نبود نمونیب یا فاصله. اومد جلوتر

  کار چه تو دل  به من: گفتم دادم، یم هلش آزادم دست

 که؟یمرد دارم

  دیپر باال ابروم. داشت نگه اش نهیس یرو رو، دستم 

 محکم. دمیکش عقب رو دستم بهش، رهی خ نگاه با و

  بعد و دادم فشار هم یرو رو، هام لب. داشت نگه تر

 ! خونه؟ دیرس سالم  جان ندا: گفتم

 هم از. چرخوند چشم بر و دور به و کرد ول رو دستم

 آخه... نشد؟ که شیطور:  گفتم دوباره. میگرفت فاصله

 !بود دهیترس خوردم، یم کتک داشتم من یوقت

. برگردوند رو روش و  بست یا لحظه رو پلکهاش 

 رو من مادرت که یکرد نگاه یسادیوا: گفتم واضح

  ؟ی نگرفت رو جلوش  چرا.بزنه

  جواب،  یجا به. برگشت سمتم و داد رونیب رو نفسش

  ؟ینگرفت رو جلوش چرا  تو: دیپرس

 دهیپرس بار چند هم مهرسا  و مامان. ندادم جواب

  سکوت یتو. دونستم یم  رو جوابش که البته. بودند

 اون مادر مثل من اوال،. کردم نگاهش



 دونست ینم واقعا ،یثان در. نبودم لكماندو«یسه»

 مادرش به آدم همه اون و خودش یجلو   چرا چرا؟

 تا گهید کردم، یم دفاع خودم از روز اون اگر دم؟ینپر

  ی نقطه شد یم. موند ینم ما یبرا  یراه چیه ابد

 هنوز من. بود  که یهرچ... ما ی رابطه  آخر. خط  آخر

 .بودم  دواریام بهش

 نییپا رو سرش و گرفت هام چشم از  رو  نگاهش

:  گفتم همزمان و رفتم راننده در سراغ . انداخت

 .  برم خوام  یم. عقب بکش رو نتیماش

  باالخره و کرد معطل  یکم. موندم منتظر در یجلو

 پشت نشستن یجا به اما رفت؛ نش یماش سمت

 شروع من، به توجه یب و داد هیتک در به فرمون،

  رو نتیماش: گفتم. وهیآبم یبطر در کردن باز به کرد

 ! بردار

 . کنم استراحت خوام یم. شدم خسته -

 رونیب صدا با رو نفسم. خورد وهیآبم از یا جرعه

  چک رو ییجلو نیماش با نمیماش ی  فاصله و دادم

 رو من نش،یماش ندادن  حرکت با خواست یم. کردم

 بشینص  یچ کارها نیا از دونستم ینم . کنه یعصب

:  دمیپرس. بود رهیخ من به. برگشتم سمتش. شه یم



 رو  نگاهم و. است مسخره یلیخ  کارهات نیا

 . برگردوندم

  بعد ،یکن یم  خراب رو میزندگ اول: دمیشن رو صداش

 ؟یگردون یبرم رو هات چشم

  خراب رو تیزندگ من: گفتم و کردم نگاهش دوباره

   کردم؟

  ؟یگذاشت سالم یجا -

  منم؟ مقصر شهیهم -

 . بکشه نجایا به گذاشتم که منم مقصر. نه -

 که دونستیم مقصر رو خودش. اومد سراغم بغض

  تمام وسط: کرد عوض رو حرف. داره من به یحس

 یم یحرکت هر من. می بود محل یها  یخانباج خاله

 رو تو گفتم،یم یهرچ. شد یم بدتر تو واسه کردم،

 بدتر مادرم  چشم تو رو تو... ها زبون سر  نداخت یم

 .  کرد یم

 نیا از گهید  مادرت چشم  تو من: گفتم و  زدم  پوزخند

   ؟ینیب ینم. بشم تونم  ینم بدتر

 . ستین یبد آدم من، مادر -

  ؟یدیند  رو رفتارش -



 .  هینجوریا تو با فقط -

 با اون و بودم منتظر همچنان من. میشد  ساکت دو هر

  یا گهید ی جرعه. بود داده هیتک در به راحت، الیخ

: کرد ریگ گلوش یتو من، سوال با که خورد  یبطر از

 ؟یدینخواب  من با یگفت مادرت به

 به کرد شروع و گرفت نیماش از  رو اش هیتک 

  دو من : دادم ادامه. کرد چک رو اطرافمون بعد. سرفه

 ! میداشت یعمل سرعت عجب. اومدم ماهه

 !  مرسده -

 ..... کوه تو کنند یم  الیخ حتمأ -

   ؟ینگ پرت و چرت  شهیم - 

 .  بگو مادرت به رو نیا -

  نگفتم؟ یدون یم کجا از -

 پشت. کردم باز رو نیماش قفل و دادم تکون یسر

 رو نیماش. گذاشتم کنار رو دهایخر و نشستم  فرمون

 ینم تکون. کنه جا جابه و بترسه که کردم روشن

. خورد سپرش به نیماش. گرفتم عقب دنده. خورد

  که کردم تکرار  گهید بار هی. بود گر نظاره  همچنان

 !بزن هم ور اون. موند طرفش اون: گفت



 نیماش هرچند. داد یم نشون رو نشیماش  انگشت با

 و فرستادم لعنت رو طون یش. شدیم داغون خودم

 نییپا. زد ضربه شهیش به  و اومد جلو. اومدم کوتاه

   ؟یگفت مادرم گوش ری ز یچ: دیپرس ربط یب. دادم

 شهیم باعث که یزیچ هی: دادم جواب و  کردم نگاهش

 . چهینپ پام  و پر به گهید

:  کردم اضافه. نشست شی شون یپ یرو دقت از یاخم 

 بلدم یول  برم؛ راه کوه تو  بلند پاشنه با نتونم ممکنه

 ندا نگران تو . بنشونم جاش سر رو دشمنم یچطور

 !باش

  باال رو شهیش و نموندم ازش  یا گهید حرف منتظر 

 رو نشیماش و نشست فرمون پشت باالخره. دادم

 سمت میمستق و شدم  خارج پارک از . دیکش عقب

  دیخر ی بهانه به. بود  داده عمران که رفتم یآدرس

  حرف یحضور  عمران با تا بودم زده رونیب کردن،

  مشکوک رو مامان. فرستاد یم امیپ مدام شبید. بزنم

  برخورد یمنطق که کردم ی م متقاعدش د یبا. بود کرده

 . شد ینم تلفن پشت. برداره ما سر از دست و کنه

 



  ی رودخونه  کنار شهر، از خارج بود، داده که یآدرس

. اومد یم حساب به ما ی  خونه کینزد که بود ینییپا

  پشت دورتر یکم خودم و دمید جاده لب رو نشیماش

 به گذارش یکس اگر که کردم پارک ها درخت انبوه

  حرکت رودخونه سمت. نشه متوجه افتاد، طرف نیا

 دهیشن فاصله نیهم از آبش خروش یصدا  که کردم

 تا زدم قدم اطرافش و  دمیرس رودخونه به. شد یم

 یرو. کنم  چک رو بر و دور عمران، دنید یبرا

  نگاه یجار آب به و بود نشسته  یگرد و  بزرگ سنگ

  رودخونه کنار و رسوندم بهش رو خودم. کرد یم

  آروم صورتش. برگشت طرفم به. کردم سلم. ستادمیا

.  داشت تن به  سوخته یا قهوه  شلوار و  راهنیپ و بود

.  بود شده بلند نامرتب ششیر شه،ی هم برعکس

. کنم بارش راهیبدوب تونستم ینم رو، در رو ینطور یا

 ؟ی آ ینم جلو چرا: گفت و کرد سلم آهسته

 داداش«؟ یشد بزرگ چقدر » بگم کنم، بغلت امیب -

.  دادم هام چشم به یچرخش من و زد یک ی کوچ لبخند 

 دستت بابام عکس یوقت: گفتم دوباره ساکته، دمید

 .شد یم رمیدستگ دیبا ،ینداد پس و موند



 رو شیبیج فیک و شلوار پشت بیج یتو برد دست 

 رو نیا: گفت. داد نشونم و کرد بازش. دیکش رونیب

 ؟ یگ یم

  خوش جا فشی ک آلبوم ی گوشه که بابا عکس دنید با 

. شد جمع صورتم و دیکش ریت ام شقیقه بود، کرده

 !فشیک یتو بود گذاشته رو من یبابا عکس

 

 تو نیا:  گفت و داد نشون رو یشکلت یتاف مهرسا

  کنه؟ یم ریگ گلوش

:  گفتم. دیکش دست روشن یا قهوه اسب یشونیپ یرو

 .دونم ینم

 .شهیم  تیاذ وونیح. بهش نده: داد  جواب مامان 

 نگاه یجور چه دینیبب. بخوره بدم ندارم یچی ه آخه -

 .کنه یم

 اسب سر به رو اش گونه مهرسا. دیخند مامان 

  نجایا از یگفت که تو: گفتم. کرد نازش و چسبوند

 .آد  ینم خوشت

 .داره فرق نیا یول گم؛ی م هم هنوز -



 دوباره.  دیکش عقب مهرسا و خورد  یتکون اسب 

:  گفتم. گذشت دادن یتاف  ریخ از و کرد  ناز رو سرش

  که کردم اشاره یآهن یا لنگه دو در به و. داخل میبر

  یورود از یکی. شد یم دهید پشتش و  بود لهیم لهیم

 بودند بسته رونیب رو اسب. بود شهر قبرستون  یها

. نبود که لیکائیم مال. هیک صاحبش نبود معلوم و

  یبا وونی ح با مهرسا. شناختم  یم رو  لیکائ یم اسب

 مهرسا. میافتاد راه یورود سمت سه هر  و کرد یبا

 میدون ینم اصل که ما م؟یاین شد ی نم حاال: گفت

 . هیک سالگرد

 حرفش. میومدی ن سالگرد  خاطر به: داد  جواب مامان 

 از رادیا انگار م،یبمون خونه تو اگه: کردم لی تکم رو

 ! ما نه بشند، میقا و بکشند خجالت دیبا اونها. ماست

 شخص سالگرد. شدم رد یورود از و افتادم جلو

.  بودند شده جمع  یادیز یآدمها و بود یمهم

 کنار کپه کپه  هیبق و خاص قبر به دور شترشونیب

  یبلندگو  از یخون هیمرث یصدا. مختلف یها  سنگ

 سنگ. شد یم پخش بود، سالگردش  که یقبر کنار

 یها  درختچه و ها مکتین نیب و خاک وسط قبرها،

 از یبعض بابابزرگ دونستم یم. بودند دایپ  کیکوچ

 اوردهین رو  من حاال تا اما  نجا؛یا آد یم  ها پنجشنبه



 شهروز. کنم داشونیپ که کردم نگاه اطراف به. بودند

 دادم صی تشخ یتونیز کتون شلوار و راهنیپ یتو رو

 .یور اون: گفتم مامان  به رو و

 .اومده هم عموت زن. دمشونید -

 .بزنه سر میشم به اومده البد - 

 عقد چرا موندم. گرفته داماد تازه نباشه، یهرچ - 

 .بشه روشن ها بچه فی تکل. کنند ینم

 بعد میشم. سوخت دلم ی هاد خاطر به  و زدم پوزخند

  که کرد یم جور بهانه به د،یتول  خط انداختن راه از

  یهاد ذهن تو یجور هی  رو ییجدا فکر. کنه دکش

!  کرد یم هم یعذرخواه بعدش یهاد که نداختیم

! حوضش و موند یم یهاد. بودند گرفته که هم جواز

  تکون دست لبخند با و چرخوند سر سمتمون شهروز

  از مهرسا سرعت و کردم رو کار نیهم  هم من. داد

 به مامان و من و زد جلو. شد برابر دو سرم، پشت

 یخانوادگ  جمع به ما از زودتر. میانداخت  نگاه هم

.  بود اومده هم عمو. گرفت رو شهروز ی بازو و دیرس

 یم سر اش حوصله موند، یم روز دو یکی  حتما

 . هاش قی رف دنبال گشت یبرم و رفت



 مامان. شد شروع ها یاحوالپرس  و می دیرس بهشون

 دست. بود  نشسته قبرها کنار مکتی ن یرو بزرگ

 نوبت به  تا میرفت طرفش به. کرد  بلند رو هاش

 بزرگ، مامان برعكس. بچلونه و کنه بغلمون

.  کرد یم نگاه مامان به میمستق و داشت  اخم بابابزرگ

  تونمینم من  ،یحاج: گفت و داد تکون یسر مامان

 .کنم یزندان رو دخترهام

 سرش و دی کش یآه بابابزرگ. کرد کج رو گردنش و 

 شده یچ: گفت مامان به رو عمو. انداخت نییپا رو

 داداش؟  زن

 . ستین یزیچ: داد جواب و کرد رد سر با مامان 

  کتک خبر.  هست  یزیچ هی که میدونست یم همه اما 

.  بود دهیرس  ها گوش به یسبدباف ی دوره  تو یکار

 تازه. کنم یعذرخواه یکس از که نبودم من گناهکار

  داد یم پس جواب بهم دیبا  بابابزرگ و بودم هم یشاک

 و انداختند بابام گردن رو نکرده گناه سال همه نیا که

  یقبرها سمت مامان. نکرده دفاع ازش درست اون

  فاتحه و  کنه یروبوس که اومد بزرگ مامان یجلو

 راه وسط که برم بابابزرگ سراغ خواستم. بخونه

 .یکرد کوالک دمیشن: گفت و گرفت رو  جلوم  شهروز



  ؟یدیشن یک  از: گفتم و دمیخند آهسته 

 ...میشم ،یهاد  نه،یسک ننه بابابزرگ، -

 .همه بگو دفعه هی - 

 .گنیم یی زهایچ به - 

 . کنند  خراب رو بابام خوان یم. نکن گوش تو - 

 زخم داره دختره گهی م. ناراحته یلی خ  بابابزرگ -

 .  کنهیم  باز رو کهنه

  داداش،: گفتم تر آهسته و  انداختم بابابزرگ به ینگاه

 .مونم ینم ساکت من

 . کردند یبدکار مرسده با:  شد وگو گفت  وارد مهرسا 

 ؟ یخوب االن: دیپرس من به  رو شهروز

 . گذشت. آره - 

. خانوم مرسده: میبرگردوند سر خانم نی پرو یصدا با

.  اومد یم طرف نیا ، یهاد و شمیم همراه داشت

 .سلم بله؟: گفتم

. بپرسم رو حالت دمتیند گهید... جان دختر سلم -

  ؟یخوب



 دلهره با و  شد متوقف شکمم یرو یا  لحظه  نگاهش

 .  ممنون. ستمین بد: دادم جواب . آورد باال رو چشمش

   نشد؟ که تیزیچ -

 ...بهترم االن -

 . بگم یچ دونم ینم واال - 

 افتاد سهیل  به چشمش و کرد نگاه اطراف یآدمها به

.  بود ستادهیا دورتر یکم  یهاد یها  لیفام کنار که

 ... بگم  یچ. شوهرمه خواهر: داد ادامه و برگشت

 نیپرو دونم یم: گفتم لبخند با و دادم تکون سر

 .متوجهم. خانوم

 یآدم نطوریا وگرنه گرفته؛ رو تو بدش چشم - 

 . ستین

 

 .  نطورهیهم  حتما. بله -

. کرد حرکت  شوهرش سمت و داد تکون سر برامون

 و یهاد به. بود کرده یاحوالپرس  هیبق با قبل انگار

 .دادند جواب. کردم سلم میشم

  شهروز یبازو دور مهرسا  دست به میشم حواس

  یهاد و شهروز. زدم راه اون به رو خودم. بود



  منتظر  فقط. کردم نگاه لیسه به. شدند صحبت مشغول

  کردن  خبردار با تا ادیب سراغم گهید بار هی بودم

  ظاهرا هرچند. کنم دشیتهد ،ینجم  آقا و لی کائیم

.  ادیب جلو خواست ینم و بود اومده دستش کار حساب

  شوهرش و پسر. رفت ینجم  طرف به و  چرخوند سر

 دست دینبا دونستیم خوب. بودند خبر  یب جا همه از

  پدر به که دی چرخ لی کائیم  سمت چشمم. کنه خطا پا از

 سرمه یرسم  یها لباس. شد یم کی نزد مادرش و

 ساعدش  یرو هم کت یحت و بود دهیپوش  یآب و یا

 ثابت من، دنید با. نبودند دور ما از. بود زونیآو

. برگردوندم رو روم و کردم نازک چشم پشت. موند

  مهرسا و رفتند یم بابابزرگ سمت  یهاد و شمیم

 با شهروز. کرد یم  ادهیپ رو شهروز مخ داشت

  هیبق به. دادیم تکون سر فقط شده منقبض صورت

 به کردم شروع. گرفتم فاصله ازشون و زدم اشاره

 که نندیبب رو من مردم تا کی نزد یقبرها  کنار زدن قدم

 دورتر،  قدم چند. نشدم پنهون خونه یتو و اومدم

  دنید با و چرخوندم  سر. نشست ام شونه یرو یدست

 .بودم منتظرت. عشقم سلم:  گفتم م،یشم

 بشنوم، من فقط که یجور  آهسته، و  زد یشخندین 

 ! اته بچه یبابا. ستمین من که عشقت: گفت



 و رفت شکمم  یرو دستم. بود خی آب پارچ حرفش

  ؟یدیشن یک از: دمیپرس آهسته خودش، مثل

 .گه ید دهیچیپ -

 دونند؟یم  نایبابابزرگ - 

 . دهینرس گوششون به هنوز... نکنم فکر.  

  ؟یگیم بهشون تو -

 بگم؟ یخوا یم -

 حیتوض و کرد یا سرفه.  کردم نگاهش جیگ بله؟ - 

...  ؟ یا حامله کنند فکر همه یخوایم ه؟یچ هدفت: داد

 جلو؟  فتهیب ازدواجتون

  یآروم ی خنده به کردم  شروع و انداختم باال شونه 

 ه؟یچ ازدواج: گفتم یطور همون. نبود خودم دست که

 من؟  ؟یازدواج چه

 کنه؟ مجبور رو مادرش خواد یم ؟یچ اون -

 ! ستی ن یزیچ نیهمچ! نه - 

  کنه؟ یم ینجوریا چرا پس - 

  ریز یمکتی ن یرو  حاال. کردم نگاه لیکائیم به دوباره

 کرد یم نگاهم یجور و بود  داده لم ها درخت  از یکی



 لمیف. شهیم پخش داره اش علقه مورد  لمیف انگار که

 شمیم سمت  و زدم پوزخند! اش علقه مورد بزرگسال

 .ستی ن ما نیب یچیه: اومدم حرف به. برگشتم

. بنداز رو دستت کن یلطف هی پس: گفت  یعصب میشم 

 .کنم بلندش شکمم یرو از تا زد دستم ریز

 و بردم بهامیج یتو رو هام دست. نبود حواسم اصل 

 .کردم مشت

:  کردم دیتأک. انداختم اطراف  به ینامحسوس نگاه 

 . مفته حرف

 !  ؟یچ مردم... دونمیم من -

 . جهنم به مردم -

 . یکن کار ی خوا یم مردم نیهم نیب -

  شمیم. بودم خسته همه دست از گهید. موندم ساکت

.  کن حلش خودت. نداره یربط من به ها نیا: گفت

 . برادرمه مربوطه، من به که یزیچ

 ،یبود کم خودت: داد ادامه. کردم نگاه  هاش چشم به

 شد؟ اضافه هم خواهرت

 اضافه فورا که بتوپم خواستم و افتاد  نیچ میشونیپ 

 ادی!  نگفتم رو شرطم هنوز من نره ادتی: کرد



 فقط. بمونم آروم کردم یسع و افتادم مونیشرطبند

 پسر هی. دومه ترم تازه. است بچه من خواهر: گفتم

 .رهیم ادشی نه،ی بب تر جوون

 !  کن دایپ براش  تر جوون پسر هی بکش، زحمت - 

  چطوره؟ یهاد... اووووم -

 نیهم که باالخره: دادم ادامه. شد درشت هاش چشم

  یفکرها  تو... نه؟. یذار یم قال رو  طفلک  روزها

  رو کارت  یخوا یم. یدار ات ندهیآ واسه  یا گهید

 ورشکست رو یمعدن آب  یها شرکت ،یبد گسترش

 ! رانیا یمعدن آب غول یبش ،یکن

 هم به رو هام دست و زدم خنده ری ز فکر نیا با

  به اطراف یآدمها. افتاد  خنده به ام، خنده از. دمیکوب

  سالگرد توش که یقبرستون وسط. کردند یم نگاه ما

 بگن  که بود مونده نیهم. دمیخند  یم بود، یکس

  شد؟ یچ : دیپرس یهاد. هست هم چل و خل دختره

 ! میبخند هم ما دیبگ

 رو ما: دستش کف گذاشت  و برگشت طرفش به میشم

 تو رو من نیبب. مینکرد عقد هنوز که ندازهیم دست

 .یهاد یذار یم  یتیموقع چه

 !  ؟ من -



. گرفت رو دستش میشم  و اومد جلو ی جیگ با یهاد

  اصل... یبخوا  تو هروقت گفتم که من: گفت یهاد

 .فردا نیهم

  نگاهم. انداخت باال ابرو برام و زد لبخند میشم 

 بگم؟ مادر به: دیپرس یهاد. موند  رهیخ بهشون

 . بگن بزرگترها یهرچ. ندارم یمشکل من -

  گفتیم ینطوریا من یجلو. آوردم یم در شاخ داشتم

!  کنه؟ عقد یی آشنا ماه دو از بعد خواست یم واقعا ای

 به رو و افتادم راه. دادم باال شونه و زدم لبخند

 با بره هم  شهروز مامان، شیپ میبر: گفتم مهرسا

 .مردها

 سمت. شد جدا  شهروز از  باالخره. دمیکش رو بازوش 

 و بود نشسته یتیگران سنگ ی گوشه که میرفت مامان

 و میخوند فاتحه. زد یم حرف  بزرگ مامان با آهسته

 وارد رو ما یول م؛یکرد پا اون و پا نیا یکم

 ونیم  و رفتم کترینزد خودم. نکردند صحبتشون

 بزرگ؟ مامان بپرسم یزیچ هی: دمیپر کلمشون

 

 . کردند نگاه من به. کرد قطع رو  حرفش مامان



 برم؟ قدت قربون  شده یچ: گفت بزرگ مامان

 . یبش ناراحت ترسمیم -

 فرو هم ی تو  رو تپلش  یها دست و شد هول یکم 

 . بپرس: داد جواب. برد

 . زنه اون مورد در -

 . خب -

  بود؟ دهید  رودررو رو بابام  صورت واقعا زن اون -

 ...بهش بابام که دهید  ده؟ید رودررو که بود گفته

 نییپا رو سرش و شد  جمع بزرگ مامان  صورت 

.  کرد یم نگاهش رهیخ هم مامان. ندادم ادامه. انداخت

  در زدن حرف دونستم یم . بود جواب منتظر  من مثل

  یحت. سخته بزرگ مامان و مامان یبرا مورد نیا

.  کردم ینم جو و پرس موردش در ادی ز هم من خود

  تر سخت  دم،یفهم یم شتر یب یهرچ. بود  سخت برام

 و تند نگاه و کرد بلند سر  بزرگ مامان. شد یم هم

 با. بود ور ن یا چشمش که انداخت بابابزرگ به یزیت

. مادر نپرس: گفت من به  رو و چرخوند سر یدلخور

 هفته دو طاقت  ینیب ینم. ستین دنیپرس یجا  نجایا

  جواب نجایا یکس. ندارم رو خونه اون تو موندن

 .زکمیعز دهینم



  تکون سر. زد رفتنم به اشاره مامان و گرفت صداش 

 مامان به دیشا. شدم دورتر. گفتم د«یببخش » و دادم

 و بود زن باالخره . بودند  نگفته یادیز ز ی چ هم بزرگ

 یسوال دنیپرس البته. دندیفهم یم یزی چ دینبا ها زن

. نداشت یمعن دونستم،یم قلبم ته از رو  جوابش که

 به کردم شروع دوباره. نداشتن باور یعنی دنیپرس

 لیفام اغلب. کردن فکر و ها سنگ کردن چک

.  بود یمیقد  یلیخ  قبرها از تا دو و داشتند رجبزاده«»

 و مهر طرح با داشت کی کوچ مرمر یها  سنگ

 انداختم عکس ازشون و آوردم در رو یگوش. حیتسب

 یصدا. بشه دور بزرگ مامان بغض از فکرم تا

 .مرسده: خورد  گوشم به کینزد  از شهروز

:  گفت و دیرس بهم. بود گرفته فاصله جمع از من مثل 

 ریدرگ یکس  با. نجاستیا فكرم هستم، هم تهران من

 باشه؟ . نشو

 فروشگاه به راجع بودم رفته فقط من خدا به -

 تو دیبا. سرم ختندیر ها اون. بزنم حرف  یبومگرد

  یمحل جات یخوراک و یدست عیصنا فروشگاهمون 

 یهمکار  دارند دوست ها  خانوم نمیبب رفتم . میبفروش

 .نه ای کنند



 هم بابابزرگ حرف. نشو ریدرگ فقط. دونم ینم. 

 . ناراحته. میزد  حرف هم با صبح. بده گوش

 گفت؟ یم یچ -

 که یجور هی گفت. ترسه یم موندنت تنها از - 

 . تهران یبر بگم بهت گفته، اون ینفهم

 . کارمه نجام؟یا یباز واسه مگه -

  شه؟یم مگه هی سرما یب کار ؟ یپول چه با -

 و کرد د یتأک سوالش ی رو ابرو، و چشم   حرکت با

:  گفتم. برد  فرو شلوار یها   بیج یتو رو  هاش دست

.  ختهیر رو اش سپرده مامان. هست پول  حسابم تو

 وام. میکن یم قرض. هست نیماش. هست طلهامون

  رو کشیکوچ  م،یفروش ی م رو خونه نشد،. میریگ یم

 . میریگیم

 انقدر واقعا: گفت و برد  باال رو ابروش شهروز

  مصممى؟

 . آره -

  یها حساب به. بگو من به ینداشت...  خب لهیخ -

 یحد به تا  خودم یول بزنم؛ دست تونم ینم مشترک

 .کنم یم جور



. بابابزرگ یرو  تو بندازم رو  تو خوام ینم  اصل. نه -

 .آد ینم خوشش هم خواهرت

 !م؟یشم -

 که انداختم  چشم میشم سمت. دادم هام لب  به یتکون 

 با داشت و بود اومده جلوتر. افتاد لیکائی م به نگاهم

.  بود نجایا  حواسش یول زد؛ یم حرف عمو و یهاد

 رو روم دوباره. تر طرف  اون متر سه دو درست

 آد ینم خوشش میشم: گفتم  شهروز به و برگردوندم

 . هیخبر کنه یم فکر. یدیم رو من به

: دیپرس.  دادم تکون اون و خودم نیب  رو انگشتم و 

   ؟یگفت بهش یچ تو

 .یمن داداش تو گفتم: دادم جواب بعد و کردم مکث

 و دیکش موهاش  نیب یدست. داد تکون سر شهروز 

 .اهوم: گفت

  یسنگ پا نوک با کهی درحال و انداخت نیی پا رو سرش 

...  برم: داد ادامه و زد اشاره پشت به زد، یم کنار رو

 .هیبق شیپ برم

 . باشه -



 که هم نیا: گفت لب ریز و دیچرخ مردها سمت

 !اش افهیق اون با. نجاستیا

: گفتم آهسته هم من. بود ل ی کائیم به مشیمستق نگاه 

 . ین یبب رو اخلقش سایوا  حاال

  و کرد نگاهم ناگهان شهروز اما بود؛ یشوخ  منظورم

  یآ ینم نجا،یا یدیچسب گنده، اخلقش چون: گفت تلخ

 هست؟ یا گهید ریگ ای تهران؟

 ! ؟ یا گهید ریگ -

 .یا گهید ریگ - 

 یها قدم با و دیچرخ. ندادم رو جوابش. بود یعصبان

  چشم یرو هم  لیکائیم نگاه. رفت مردها سمت آهسته

 تنه هم به که االنه کردم حس. بود قفل شهروز یها

. کرد نگاه من  به. بود شده مشت لیکائیم دست. بزنند

  یها تهمت و دردسر ی حوصله اصل. کردم رد سر با

  لب ریز و انداخت باال ابرو. نداشتم رو مردم یبعد

 یهاد و خودش نیب که دی کش کنار یجور. گفت یزیچ

 تکون سر فقط و دمیکش  یقیعم نفس. بشه باز جا

 کردم ها سنگ یرو  یها  نوشته پرت رو حواسم. دادم

 به بار نیا  نگاهم آوردم، باال رو سرم دوباره یوقت و



 نیهم فقط. شد یخال دلم ته. خورد گره عمران نگاه

 .داشتم کم رو

 

  هجوم مغزم به ریاخ ی  هفته بد یها  اتفاق ی همه

  من. بود ستاده یا یا گهید زن و مادرش کنار. آورد

.  بودم دهیند «ی باغستان» اسم  اطراف یها  سنگ یرو

 به دلشوره. کندینزد ما به انقدر چرا دونستم ینم

 یم اگر. بود زده رو مهرسا حرف عمران. افتاد جونم

  داد، یم وشو شست رو  مغزش و مهرسا سراغ رفت

  یم یعصب رو من نیا و گرفت ینم رو نگاهش ؟یچ

  حرکت سمتم کس همه و  زیچ همه به توجه یب. کرد

 و مامان به و برداشتم عقب به یقدم ترس با. کرد

 از مامان.  بود من به حواسشون. کردم نگاه مهرسا

 داشت یجد  یجد عمران و دمیچرخ. شد بلند جاش

  یتو هام دست. دیرس یم من به داشت. اومد یم جلو

.  کرد سلم و ستادیا جلوم. اوردمین کم اما شد؛ قفل هم

.  دادم سلم جواب. کنم  حفظ رو آرامشم کردم یسع

 .ی نبود برگشتم،. کردم دایپ رو عکس: گفت

 . خونه رفتم -



 کرده کمتر رو هیمرث یصدا. شد حاکم سکوت نمونیب 

  یآدمها به . شد یم پخش راتیخ طرف هر و بودند

.  بود نجایا حواسش که مادرش به. کردم نگاه اطراف

  قطع رو وگو گفت که لی کائیم و یهاد  و شهروز به

 و بابابزرگ به. کردند یم نگاه ما به و بودند کرده

: گفتم آهسته. بودند اومده جلوتر یکم که بزرگ مامان

 .برو

 . رم ینم - 

 .  نجاستیا همه چشم! برو عمران - 

 . باشه -

 !بابا یا -

 !باشم؟ برادرت من که یش یم ناراحت  انقدر واقعا - 

. برگشتم. انداخت نگاه  مهرسا سمت و  دیکش گردن 

 یتو رو مامان دست و بود زده زل بهش هم مهرسا

 اون بحث: دادم جواب و دمیچرخ. داد یم فشار دستش

 .دروغه و قتیحق  بحث... ستین

 دروغ؟ و حقیقت.  

 .آره - 



  تو. بدم یا ان ید تست امروز نیهم حاضرم من - 

 ؟ یحاضر ؟یچ

 خوردم جا داشت، االتشیخ به که یاعتماد همه نیا از

 دنیفهم ی آماده پس. زدم  پوزخند. موند  باز هام لب و

 فتمیب که نداشتم بابام به یشک چیه من. بود قتیحق

  نشونش رو قتیحق اما... مسخره یها شی آزما دنبال

  یم: اومدم حرف به. شی آزما و تست بدون . دادم یم

 ؟یبدون رو قتیحق  یخوا

 .ندارم یترس من - 

 . هست تر ساده راه هی. خوبه - 

  ادیب بخواه مادرت از خونه، برو -. بگو -

 صورت با و  رفت هم یتو ابروهاش. من یخواستگار 

 !! ؟ یچ: گفت شده جمع

  اگر: دادم حیتوض. بود برخورده بهش یحساب  انگار

  قبول فورا مادرت باشه، «ی شکر» همون  تو یبابا

. شه یم  بسته شهر كل دهن ینطور یا چون. کنه یم

 . بچسبونند برچسب پسرش به نداره دوست چکسیه

 ! ذارم ینم  تنگنا تو رو مادرم من -

 . ذارمیم من - 



 ی حمله اد،یب خودش به عمران نکهیا از قبل و 

  ،یشکر یآقا: گفتم بلند و کردم شروع رو یانتحار 

  حرفش یه  که ستمین خود  سر اختیار من. گفتم بار ده

 !دیکش یم شیپ رو

  دیبا: دادم  ادامه. برد ماتش و شد درشت هاش چشم 

 مادرتون به اول. دیبذار شیپ پا رسوم و رسم طبق

 . دیبگ

  زده صدا رو اسمم که گرفتم دهینشن رو شهروز  یصدا

 بار سه پسرتون خانوم،: گفتم عمران مادر به رو. بود

 با دیبا د،یموافق واقعا اگر. داده شنهاد یپ من به

  یخواستگار قرار د،ی ریبگ تماس من یبزرگترها

 ام؟ خانواده یب من دیکرد فکر. دیبذار یرسم

.  دادم نشون رو بابابزرگ و مامان دست با و برگشتم 

 یعصا به و بود باخته رنگ بابابزرگ صورت

 به اطراف از همهمه یصدا. داشت  هیتک شیچوب

  هم. بود نینسر سمت ها نگاه و خورد یم گوشم

 عمران. رو نینسر هم و  بودم کرده آچمز رو عمران

. برگشت مادرش سمت و داد رونیب آهسته رو نفسش

 براش من، ی نقشه با رفتن شیپ جز به  یراه گهید



 یصدا  با. بود وسط همه  یآبرو  یپا. بود نمونده

 .مادر گفتم،  یم ها نیا از زودتر دیبا: گفت گرفته

:  داد ادامه عمران. اومد طرفمون به آهسته  نینسر 

 تماس مادرشون با بعدا... خانومه  مرسده با حق

 . ریبگ

 بازوم یرو مامان دست. زد زل مادرش صورت به و 

!  خبره؟ چه باز! مرسده: گفت غره چشم با و نشست

   ؟یگیم یچ

 نینسر. انداخت لرزه به رو بدنم دستش یسرما

  اطراف یآدمها یرو ینگاه. بود واج و هاج همچنان

 با همه، کنجکاو  یها چشم یجلو  عاقبت و چرخوند

 تو اگر. پسرم باشه: داد  جواب قلم لفظ و بلند یصدا

  با گمیم ت ییدا خان به ،یدیپسند رو دخترخانوم  نیا

 .رهیبگ تماس  آقا حاج

  یها دست متوجه. داد  تکون سر بابابزرگ به رو

. بود گرفته باال رو سرش اما بودم؛ اش شده مشت

 لبخند من و موند مادرش مات عمران یها چشم

 یرو مامان یها انگشت فشار. زدم یا  روزمندانهیپ

 بمب قبرستون یتو اگر . پروند رو لبخندم بازوم،

 حرف که کرد ینم ریدرگ رو ها چشم انقدر د،یترکیم



  به رو نینسر. بود کرده ری درگ هم یرو روبه ما زدن

 .میبد یسرسلمت  میبر: گفت عمران

 ساعدش نسرین. بود زده خشکش همچنان عمران 

:  کرد اضافه. داد نشون رو ریمس دست  با و گرفت رو

 یب دختر نیا اگر یحت. گمینم نه من ،ی بگ یهرچ تو

 .رمیگ یم برات خودم ،یبخوا  رو ادب

 مراقب خانوم،: داد هشدار مامان و زد زل من به 

 !دیباش  زبونتون

 راه ریمس یتو و داد چشمش به یچرخش  نینسر

 بود گفته من به. افتاد

 

  رفتارها نیا  ،یعاد حالت یتو. داشت حق . ادب« یب

 من،  به ینگاه بدون عمران. زد ینم سر من از

 براش یحرف  گهید دونستم یم. کرد حرکت  دنبالش

  یبرا رسما. برداشتم شدنشون دور از چشم. نمونده

 شدت از.  بودم کرده درست یزور خواستگار خودم

: زد غر لب ریز مامان. انداختم نییپا رو سرم خجالت

 شهر نیا  تو پا یوقت از... تو دست از... مرسده آخ

...  باره یم وارید و در از. نمونده برام آبرو گذاشتم،

.  داد فشار  رو بازوم دوباره! نکنه کارت چه بگم خدا



 االن: دیپرس. ستادیا طرفم اون مهرسا و کردم ناله

 د؟ ی گیم که بودند  ییها همون ها نیا شد؟ یچ

 زد یا ضربه  پهلوم به مهرسا. نداد رو  جوابش یکس 

 !؟ یشد خل مرسده: گفت دوباره و

 رو سرم و دمیکش رونیب مامان دست از رو خودم 

 فیشر حاج. کردند یم نگاه چپ چپ مردم. کردم بلند

 عمران به نگاهشون  لیسه و ینجم و خانوم  دهیزب و

 شین. زد ی م حیتسب منقبض صورت  با مختار. بود

 زن و بابابزرگ... بودند مبهوت هیبق و بود باز عمو

  زل لیکائی م! لیکائیم... و یهاد و شهروز و عمو

 یم تر ی طوفان  لحظه هر   نگاهش و من  به بود زده

  دیچرخ. گرفت دهینشن لیکائ یم. گفت یز یچ یهاد. شد

  دندون. کرد تند پا ناهموار قبرستون یخروج  سمت و

 که هیک کرد یم فکر. دادم فشار هم  یرو رو، هام

  یربط خودش و من نیب اگر کنه؟ تخم و اخم من واسه

 حرف و جلو افتاد یم کردن، فرار یجا به د،ید یم

 و دمیکش  یقیعم نفس. کرد  یم قطع رو عمران مادر

 صورتش. رفتم بزرگ مامان طرف به  مهرسا همراه

  شیمشک یروسر  ی رهیگ به یدست. بود  رفته هم یتو

 درد معلومه چیه بگردم، دورت: گفت آهسته  و دیکش

 ه؟ یچ تو



 مگه؟  هیچ. گهید بود خواستگار - 

 مادرش با که یکس... مزار؟ وسط خواستگار - 

 ...  که یکس... شده؟ حرفت

 و انداختم نیی پا رو سرم. شد  خاموش و دیلرز صداش

 یم همه  رو دردم. بود معلوم من درد موندم ساکت

 روش به یکس و بودم گفته همه به رو دردم. دونستند

 ینم رو  من درد یکس. دیشن ینم یکس. آورد ینم

 که بود شده  ثابت همه به کارم نیا با حداقل! دیشن

 یهرچ تجاوز موضوع حاال. ستین بیحب پسر عمران

 . باشه خواست یم که

 

  بارون ای بود طوفان. اومد یم من طرف به طوفان

  درخت کنار تنها،. بودم ستادهیا جام  سر من. دیشد

. خوردند یم هم به انهی وحش  هاشون شاخه  که ییها

 شروع. بشم داریب تونستم ینم اما خوابه؛ دونستم یم

  به یسنگ برخورد با و  طوفان سمت دن یدو به کردم

  یقیعم نفس و کردم باز پلک درد احساس با سرم،

  و زخم از. رفت سرم سمت اریاخت یب  دستم. دمیکش

  و مهتاب نور. بودم رختخوابم یتو. نبود یخبر سنگ

 مینس و بود کرده روشن یکم رو اتاق یاطیح  المپ



 و زدم کنار رو ملفه. دیوز  یم پنجره سمت از یخنک

  بالش یتو  رو سرم خواستم. خوردم غلت تشک یرو

 یکی تار یتو  یا مردونه  کلیه به چشمم که ببرم فرو

 از هام چشم. بود نشسته اتاق طرف اون یکس. افتاد

 و اومدم خودم به. شدم زیخ مین و زد رونیب حدقه

 گوشم  به لیکائ یم یصدا که بکشم غیج  خواستم

 !منم: خورد

  بلند. شدم رهیخ بهش نفس نفس با و نشستم جام سر 

 هی. رفت تشکم کینزد وانیل و پارچ سراغ و شد

  حاال. نشست جلوم. اومد سمتم و ختی ر آب وانیل

  به مردد و جیگ. بود گرفته قرار نور ی تو صورتش

 رو وانیل. موندم حیتوض منتظر  و انداختم چنگ ملفه

 . بخور: گفت آهسته یلیخ  و گرفت طرفم

  قلپ چند اتاق، باز در به ی نگاه با و گرفتم رو وانیل 

. گرفت دستم از رو وانیل. شد بهتر یکم حالم. خوردم

 . دمیکش دست هام چشم و  صورت یرو

 ؟ یدید یم بد  خواب: دیپرس

 .  آره - 

 ... یول کنم دارتیب خواستم -



 رو وانیل. فرستادم رونیب و دمیکش یقیعم نفس

: گفت طلبکارانه لحن با بار  نیا و گذاشت یا گوشه

 تازه نداره، روكوب که پنجره نداره، قفل که خونه در

 .  تو اومدم خوردن آب مثل! ش یذار یم باز

 و کردم اخم. زد اشاره اتاق باز ی پنجره به سر با

 ! ؟یکن یم یغلط چه نجایا: دادم جواب

. وسط اومده تجاوز حرف: گفت سوالم، جواب   یجا به

 الكیه؟ یکرد فکر

  چوب خودت: داد ادامه. دادم قورت  رو دهانم آب 

  جلو یآورد رو گذشته خودت... زنبور  لونه تو یکرد

... توجه جلب به یکرد شروع خودت... همه چشم

 !؟یستین هم  مراقب حاال

. کنم سکوت تا آورد باال رو دستش که کردم باز لب 

 برادر تا دو ن،ینسر  خاله! تجاوزه مسئله: کرد اضافه

 تا پنج. داره قالتاق یپسرعمو هی. داره کلفت گردن

 نیهم تو تاشون سه دو که داره پسر ی برادرزاده

 !؟یفهم یم... بماند ها یباغستان ی هیبق. شهرند

 مثل رو نینسر که ییها همون. فهمم یم. آره - 

!  شدند  حق  صاحب حاال رون،یب کردند پرت مجرم

 .برگردوند رو روش. زدم پوزخند



  ینوا من... کنه یکار من با تونه ینم چکسیه: گفتم 

 ! رضام حاج

 زدم اش شونه به یا ضربه. داد تکون سر لیکائیم 

 .یباش  نجایا یندار حق هم تو: کردم دیتأک و

: گفت آهسته. آورد جلوتر رو سرش و  برگشت سمتم

 من به رو حق نیا خودت. دارم یحق  جور همه من

 .یداد

 ؟یگیم  یچ! من؟ - 

 گوشم پشت رو موهام. گمیم یچ یدونیم خودت - 

  یلیخ ی اجازه خودم. گفت ینم راهیب هم  یلیخ. بردم

 روز اون: دیپرس  تر آهسته.  بودم داده بهش رو کارها

 و یگرفت معرکه مزار سر  ؟یگفت مادرم گوش در یچ

 دوستش  یپا یوقت هم اون. ومدین جلو اصل مادرم

 .  بود وسط

  خب؟ -

 ؟یبود گفته بهش یچ -

 به یخوا یم ای... ؟یبپرس رو  نیا یاومد - 

  بدم؟ رد جواب  خواستگارم

 !؟ یچطور شیآرا یب نمیبب اومدم -



  لیتحو رو خودش حرف و انداختم باال رو ابروم 

 .رونیب  برو شو پا حاال!زشت: دادم

  ؟یخواستگار  آن یم یکن یم الی خ واقعا تو - 

 . آره -

 .نداره امکان -

 .گفت نینسر خود - 

  بابابزرگت؟ به زد زنگ برادرش. گفت مردم  یجلو - 

 به هنوز: گفتم فقط. بود نزده زنگ چون ندادم، جواب

 . زنه یم زنگ. گذشته روز

 خودش به یالک چکسیه. بفهم... برادرته عمران -

 .بنده ینم حرف

  خودت از: داد ادامه. دادم فشار هم یرو رو، هام لب 

 !؟ یکرد حلل رو خدا  حروم یکش ینم خجالت

  ابرو به  خم نینسر یدیند. نگو مزخرف انقدر -

 دست مردم منتها. شده دار بچه کرده، شوهر  اورد؟ین

 .دارند یبرنم اش گذشته سر از

.  رفت فکر  یتو و نشست لیکائیم صورت یرو اخم

.  نجایا یها  زنک خاله مثل یکی بود شده هم خودش



  ثابت واسه. یخواستگار  آن یم: گفتم یجد یلیخ

 !رمیم  شیپ هم عقد تا حرفم، کردن

   ؟یچ عقد  بعد تا -

  رو حرف. گرفتم دلخورش یها چشم از رو نگاهم

 مادرمه؟ و تو نیب یچ یبگ  یخوا ینم: کرد عوض

 یم نگه آروم رو لیسه فعل که بود یفشار  اهرم نیا

  نیا اون، از مهمتر اما موند؛ یم یمخف دیبا. داشت

 که بگم زن  هی بزرگ پسر به تونستم ینم من که بود

 پسر اون اگر  مخصوصا...  بوده پدرم عاشق  مادرش

  تیموقع یتو  و بود یخوب آدم ینجم آقا. بود لی کائیم

  نیا گفتن با تونستم ینم. بود دهیرس دادم به سخت

  شون خانواده. کنم خراب  رو شییزناشو یزندگ راز،

.  دید یم من  چشم از لیکائ یم بعد و ختیر یم هم به

 برو. ستین مادرت و من نیب یزیچ : دادم جواب

 .رونیب

  در یها انگشت با رو بالش حضورش به توجه یب و 

 رو پلکهام. دمیکش دراز جام سر و کردم نرم دست

 و  ها شاخه برخورد جز به ییصدا چیه. بره که بستم

 هیثان یس.  شد ینم دهیشن  ها  رکیرجی ج  و رودخونه

 بود نشسته سرم یباال همچنان. کردم باز پلک. گذشت



 کنار و اومد موهام سمت دستش. کرد یم نگاهم و

 ؟ یگفت مادرم به یچ: دیپرس. کرد مرتبشون صورتم

 

 !زد« لگد بچه» گفتم:  انداختم کهیت

 با یول بره؛ بشه بلند و بخوره بر بهش  داشتم انتظار 

  نگاهش من، یناباور یتو و کرد کج رو سرش لبخند

 .شد زوم شکمم یرو

 به. نچرخوند رو نگاهش. بردم رو  اسمش آهسته

 یرو رو، دستش کف و زد کنار تاپم نییپا جاش،

 دستش. آورد بند رو نفسم یا لحظه که گذاشت شکمم

  ی ه،همهیثان چند یبرا و کرد حرکت  پوستم یرو

 دوست بچه من. اومد سراغم مادرانه یها حس

  چشم صورتش یتو بودم؟ شده ینطور ی ا چرا. نداشتم

 هی و یشونیپ ی گوشه بود افتاده موهاش. چرخوندم

 تونستم ینم من که شد یم منتقل اش چهره  از یزیچ

  یوقت و دادم  رونیب رو نفسم آهسته. بذارم اسم روش

  پشت رو اشک سوزش داد، حرکت رو دستش دوباره

 برگشت؛ هام چشم سمت  نگاهش. کردم حس  پلکهام

  رو صورتش و شد خم سمتم. نکرد بلند رو دستش اما

  سر چشمم ی  گوشه از اشک و زدم پلک. آورد نییپا



 اگر کردم فکر که بود یواقع آنقدر زی چ  همه. خورد

  یم توریمان یتو رو نیجن عکس بچرخونم، رو سرم

  اکو اتاق یتو  که بچه قلب یصدا بود مونده فقط. نمیب

  زمزمه و گذاشتم دستش یرو دست. بشه

 ! لیکائیم:کردم

 عقد یپا تا که: گفت هام لب یجلو و شد  تر کینزد 

  ؟ی ریم شیپ هم

  ی آستانه ی تو  یزیچ شکستن یصدا لحظه، همون و

 بلند رو دستش لیکائیم. آورد  خودمون به رو ما در،

 در سمت دو هر. دمیپر جا از من. دیکش عقب و کرد

. گرفت دستش یتو رو دستم لی کائیم و میکرد نگاه

 یچ: اومد مامان یصدا و شد روشن ییرایپذ برق

 بود؟

  هاش دست و کرد یم نگاهمون در قاب یتو مهرسا 

  نیزم یرو  شکسته وانیل به. بود حرکت  یب هوا یتو

 شهیش خرده... نخور تکون: گفتم فورا و کردم نگاه

 . هست

 یچ:دیپرس یهولک هول  و اومد مهرسا کنار مامان 

 ...ور نیا ایب... ؟یخوب ؟یدید کابوس شد؟



  نگاهمون شوکه  مهرسا مثل  ل،یکائیم و  من دنید با 

.  شد قفل لی کائی م یها انگشت نیب هام  انگشت. کرد

 ... زهیچ..  مامان: گفتم

  ول رو دخترم: زد داد و شد درشت مامان یها چشم

 ! زیچ همه یب کن،

  هاش دست کف لی کائیم. شد باز هم از هامون دست

  دوباره. شد بلند جا از ،یحرف بدون و گرفت باال رو

  تو الت، ی پسره: گفت بلندتر. زدم صدا رو مامان

 !؟ یکنیم کار چه من ی خونه

  یزیچ هر. رفت  آشپزخونه سمت و دیپر جا از ناگهان

  و جمع رو خودم . الت«» جز به اومد، یم لی کائیم به

 یها چشم یرو. کردم مرتب رو تاپ و کردم جور

. نبود خودش  حال  تو هنوز مهرسا. دمیکش دست سمیخ

 .یخواهر:گفتم مهرسا به رو و شدم  بلند جا از

  در من، به لی کائیم از و  لیکائیم به من از نگاهش 

 یول دادم؛ یم حیتوض براش مفصل دیبا. بود گردش

 سمت و گرفتم رو لی کائیم  یبازو. بود کرده  هول االن

 قهیدق چند  حال تا بود یکاف تماس همون. دادم هل در

 عیسر. گفت یم رو نیهم هم اون نگاه. برگرده شمیپ



  بعدا. خونه برو: گفتم آهسته  و کردم بلند رو دستم

 .م یزن یم حرف

  خرده یرو  از مهرسا، و  من به ینگاه با و افتاد راه

 . د یپر ها شهیش

 هم خودم و خورد گوشم به مامان گفتن کجا؟« یصدا

  لیکائیم طرف وشو شست یت با مامان. دمیپر رونیب

  و داد نشون رو هاش دست کف لیکائیم. اومد یم

 .  شده  تفاهم سوء خانوم،: بده حیتوض کرد یسع

  غیج همزمان مهرسا و  من و کرد بلند رو یت مامان

!  ؟یتفاهم سوء چه: گفت مامان. می دیکش یکوتاه

 ؟یداشت کار چه ام خونه تو شب نصفه

 اش شونه به رو یت مامان و نزد یحرف  چیه  لیکائیم 

 کار... خانوم: گفت. شد  جمع  لیکائیم صورت. دیکوب

 دارتونیب  نخواستم. دیخواب کردم فکر. اومدم داشتم،

 .کنم

. زد رو دوم ی ضربه و برد باال رو یت دوباره مامان 

 داره؟یب یک دو ساعت: گفت بلند

... چهیپ یم  حرفش. شهیم دردسر امیب روز تو گفتم -

 ! دخترتون خاطر به



  رو دردسر االن: داد جواب و رفت در کوره از مامان

 ! دمیم نشونت

 به. برداشت عقب به یقدم لی کائیم  و رفت  جلوتر

  دخترم یمو مادرت: داد  ادامه مامان. برخورد  کاناپه

 ! ؟ نکنم یتلف  من... کند رو

 گارد هاش دست با که انداختم لیکائی م به ینگاه

 یت با مامان. نخندم که گرفتم  گاز رو لبم. بود گرفته

.  میشد کنده جا از مهرسا و من و برد هجوم طرفش به

 رو مامان یبازوها  جانانه، ی ضربه تا دو از بعد

 و بود ساکت مدت تمام لی کائ یم. نزنه گهید که میگرفت

  رختخواب یرو کرد یم یسع. رفت یم عقب در سمت

  یجلو  از رو دستهاش در، کینزد. نکنه لگد ها

 دوباره مامان. کرد نگاه من به و دیکش کنار صورت

  هاش، چشم به خوردن ترس از من که  بزنه خواست

 .گهید رهیم  داره: گفتم و دمیکش عقب رو مامان دست

 سیپل تا: گفت بلند و داد رونیب رو نفسش مامان 

 !رونی ب نکردم، خبر

  باال ابرو. بود من یها چشم  به هنوز  لیکائ یم نگاه 

 مامان. کرد باز رو در و برداشت من از  چشم. انداختم



 وگرنه! نمتینب دخترم  بر و دور گهید : گفت دوباره

 !کنم ینم یلیفام  ی ملحظه

 یم رو ام یسع: گفت فقط و داد تکون ی سر لیکائیم 

 !کنم

 

 ی گوشه ی محو لبخند و شد درشت مامان یها چشم

  بدون. کردم قفل هم یتو رو هام دست. نشست  من لب

 رو یت و گرفت یقیعم نفس مامان. رفت  رونیب یحرف

 یبرا. بود باخته رنگ  صورتش. انداخت نیزم

  ناخودآگاه. رفت دنبالش ل،یکائیم رفتن از نانیاطم

 .شینزن: گفتم

 .زد رونیب و کرد نثارم یا غره چشم مامان 

  حامله: دیپرس در، شدن بسته از بعد بلفاصله مهرسا

 ؟یا

  مرسده،: کرد تکرار. خوردم  جا شیناگهان سوال از 

 ؟ یا حامله

  تو؟ یگیم یچ - 

 آره؟ -



  مگه! زهایچ نیا به چه  و من. نه که معلومه! نه - 

 !نجام؟یا ساله چند

  هاش دست.  نکرده باور که بود معلوم هاش  چشم از 

 حواسش. داد عقب و برد  فرو بلندش یموها  یتو رو

  سقط بگه بود  اومده: گفت. دمیکش آه. بود من به کامل

 ؟یکن

 ! مهرسا - 

  ای بجنبه؟ نیا که تیخواستگار  ادیب پسره اون یگفت -

 اون؟ گردن یبنداز یخوا یم

 ! نینب رو چرند  یها سلایر گفتم بار صد - 

 ! دمتونید  من مرسده، -

 و دمیکش یقیعم نفس. داد نشون رو اتاق دست با

 زده تهمت  مادرش: دادم  جواب. گرفتم  رو اش شونه

 اوردم روش به بندازم،  کهی ت خواستم... بهمون بود

 ... هوی پسره... فلن بچه که

  یجور هی هوی: گفتم فقط. نداشتم یحیتوض چیه خودم

  زد زل مهرسا. دونم ینم. شد یاحساسات کنم فکر. شد

: گفت آهسته. گرفتم رو  نگاهم من و هام  چشم یتو

  ؟یشد عاشقش



  موهام ؟یگیم یچ... نه... من؟: گفتم و زدم خنده ریز

 رو ساعدم که بشم دور خواستم . بردم گوش  پشت رو

 . کردم نگاهش. داشت نگه

 .زد رو تو مادرش: گفت ناراحت یها  چشم با

  کجا عاشق.  نه: کردم دیتأک. شد زونیآو هاش لب و 

 ... نیا ه؟ی چ عشق بود؟

.  دادم قورت رو بغضم و کردم اشاره در به دست با

 نداره جرئت مادرش ترس از پسره نیا : کردم اضافه

  خواست یم. اومد االن. بزنه  رو حرفش ادیب روز تو

  چه... بده اخطار ... بگه یی زهایچ به عمران مورد در

  ادیب گفتم عمران به چرا یدون یم خوب خودت.دونم یم

  ؟یخواستگار 

:  گفت گوشم ریز. کرد بغلم و شد نرم مهرسا صورت

 . نفهمه مامان فقط

  یچ دونستم ینم گهید. بود نکرده باور  رو هام حرف

 دیبا. نگفتم یزیچ و کردم بغلش محکم. کنم هم سر

 . بدم مامان لیتحو که کردم یم جور  هم بهانه یکل

 *** 



 ستادیا بودم، نشسته روش که یا کاناپه  پشت مهرسا 

 لپ به. گذاشت کاناپه یرو کنارم رو یبستن ی کاسه و

 مهندس  اون: گفتم. دی کش سرک زانوهام یرو تاپ

 ... زدم یم رو حرفش که یوبیا

 خب؟ - 

 . فرستاده رو هیاول یها نقشه - 

. شد خم سرم یباال . نهیبب که کردم بازتر رو تاپ لپ 

 خوبه؟: دمیپرس

. ستین بد  نظر به یول... آرم یدرنم  سر که من - 

 !خواد یم نقشه دستور اول ینگفت مگه

  که ساختمونه از یکل ینما به فقط نهایا. حتما. آره - 

  مطابق بعدا رو یاصل یها نقشه. ادیب  دستم ها طرح

 .  کشند یم نقشه دستور

 .بره یم کار ی لیخ. اوهوم -

 .  آره - 

  ساختمون کل نقشه، نیا: گفتم و آوردم رو  اول عکس

 !نگاه. گرفته وستهیپ هم به رو

  ؟یچ گهید - 



 دورتادور ،یاول تو. بخشیه دو نیا ... یکی نیا -

 ،یدوم تو... وسطه محوطه هاست، اتاق و ساختمون

  هر. نشونهیب  اطیح همند، ی رو به رو ساختمون تا دو

 .دارند هم چشمه به ویو تا دو

 . بهتره یدوم. خوبه تا دو هر - 

 و رستوران. اومد خوشم شتریب یدوم از هم من -

 و ونیپانس یها اتاق... طرف هی  ها فروشگاه

 . طرف هی هم ی جانب امکانات

 . اوهوم -

 سمت رو من چشم و شد بلند مامان یگوش امیپ یصدا

 . رو خودت یکشت: زد طعنه  مهرسا. کشوند  خودش

 ه؟یچ -

  امکیپ ،یخواستگار  ادیب بخواد یکس کن باور -

 ! دهینم

  باال طرف  به رو سرم و برداشتم یگوش از رو نگاهم

 پشت از. برعکسش صورت به شدم رهیخ. گرفتم

 واقعا اگه: گفت. گرفت فاصله و خورد تکون کاناپه

 روز دو. بودند زده زنگ حاال تا اند،یب  خواستند یم

 . گذشته



 گرفتم ینفس. داره منظور هاش حرف از دونستم یم

 . ستین رید هنوز: گفتم و

 به کردم شروع و برداشتم رو یبستن  ی کاسه

 یزخم من اعصاب گذشت، یم که یساعت هر. خوردن

 یول بگه؛ عمران  یهرچ بود گفته مادرش. شد یم تر

 یگوش به یامیپ و تماس  هر با. نبود یخبر  چیه

 بود  شده مسئله نی ا. زد یم تندتند قلبم مامان،

 به گهید اومدند، ینم یخواستگار  اگر حاال. یتیثیح

  ها ثیحد  و حرف حتمأ که شد یم ثابت مردم ی همه

 !بوده درست

 کارت یکن یم فکر: زد مخالف ساز دوباره  مهرسا

 . ستین یول...درسته

 سلم؟ داداش بگم برم کنم؟ کار چه -

 یمعرف رو خودش بزنه، رو حرفش یذاشتیم دیبا - 

 ...  دیشا. کنه

 ! ؟یچ گهید: کرد ساکتش آشپزخونه، از  مامان ادیفر

 کجا تا: آورد نییپا رو صداش . کردم نگاهش  اخم با

   ؟یریم شیپ



  بیحب به یربط عمران که بشند قانع همه یوقت تا -

 . نداره

 ! اتاقت آد یم ها شب که یاون ؟یچ یکی اون دل -

 با خواستم و گذاشتم کنار  رو کاسه. نداشتم یجواب

 یگوش که کنم دییتأ رو نقشه و رمیبگ تماس  مهندس

 ساعت که حاال تا صبح سر از. خورد  زنگ مامان

. اومد یم حساب به مامان تماس نیاول نیا بود، ازدهی

! مامان:  گفتم بلند. نسرینه طرف از گفت یم حسم

 . تیگوش

 

 اش کله و سر و. اومدم: گفت آشپزخونه از مامان

 برداشتن از قبل و رفت یگوش  سمت مهرسا. شد دایپ

! نکن هول: گفت خنده  با. خوند رو شماره مامان،

 .  بابابزرگه

  ها حرف و  سلم از بعد. داد جواب مامان و دمیکش آه

 سمت بعد، یکم. کرد سکوت ،یشگیهم  یها تعارف و

. نشستم صاف جام سر من. کرد نگاهم و دیچرخ من

. بستم رو تاپ لپ من و شد درشت مامان یها چشم

  نگه جلوش رو یگوش و. بله: گفت یگوش یتو مامان

  جمله وسط  بابابزرگ. گذاشت کریاسپ  یرو و داشت



  دلم ته من  عروس، چرا دروغ. میبدون ما  که: ... بود

 . زد زنگ زنه اما. بود شک

  باال رو ابروم  و دوختم  مهرسا به رو  ام رهیخ نگاه 

  من ،یحاج واال: گفت مامان. انداخت باال شونه. دادم

 روحم من که شهیم رو یز ی چ هی روز هر. دمیبر گهید

 . .  نداشته خبر هم

 گذره؟یم یچ دلت تو میفهم ینم ما ی کن یم فکر_

 یچ قایدق زن اون. صلحه به یچ دونم ی نم ،یحاج - 

 گفت؟

 پا نشده حاضر اون. زده حرف برادرش با گفت - 

 که زده زنگ خودش... کرده اصرار بچه. بذاره شیپ

 .می بذار قرارمدار

 راضیه؟ خودش  زنه... یعنی -

  همه از سوال  نیا جواب دونست یم. کرد نگاه من به 

  ،یکوتاه مکث از بعد بابابزرگ . تره  مهم برام زیچ

.  زد یم حرف یعاد. نداشت یمشکل انگار: داد جواب

 .می بذار قرار زودتر کرد اصرار

:  گفتم بلند. دادم هیتک کاناپه به و دمیکش یراحت نفس 

 بابابزرگ؟  دیداد رو جوابش یچ شما



   مرسده؟ ییتو - 

 . بله -

 رو من ی حوصله اصل که بود معلوم. میکرد سلم

  گفتم بگم؟ داشتم یچ: داد رو سوالم جواب. نداره

 !میمنتظر  یعصر

 و داد تکون مامان و من ی برا یسر تأسف با مهرسا 

 یراض حاال: دیپرس بابابزرگ. رفت خونه  در سمت

 ؟یشد

 یم بغل ری ز رو تاپ لپ که یدرحال و شدم  بلند جا از

.  دیدون یم هم خودتون. ستین بد من تی ن: گفتم زدم،

 .شهی م بسته ها یلی خ دهن حداقل

  هیثان چند از بعد باالخره. شد سکوت خط طرف اون 

 قرار اگر. خونه ایب بردار رو هام نوه عروس،: گفت

 تو دیبا هاست، رجبزاده دختر از یخواستگار  به

 .باشه  عمارت نیهم

 به نیا از. میکرد یخداحافظ و گفت چشم«» مامان 

 یم وارد عمارت ی دروازه از که یا  لحظه تا بعد،

  انتظار فقط بستند، یم رو  شهر ی همه دهن و شدند

 و میخورد  وال و هول با رو ناهار.  بود من سهم

 از رو اش شماره شب اون. زد زنگ لیکائ ی م وسطش



 کنه، دودلم خواستم ینم االن اما بود؛ آورده در بلک

 . داد امیپ. کردم قطع

 نوشتم. اند؟«یب شده قرار» خوندم. کنم پاک ومدین دلم

 مونیپش  بگو بزن، زنگ» فرستاد دوباره. آره«»

  خراب ام برنامه كل» دادم امیپ و زدم پوزخند. «یشد

. نفرستاد  یزیچ. موندم شیبعد امیپ منتظر!«. شهیم

  ساده ی خواستگار به. ندادم کش رو بحث هم من

 راهنیپ به غذا، از بعد. نداشت رو ها حرف نیا گهید

 یراه و  برداشتم ساپورت و یطوس  و سبز کوتاه

 رو نیماش.  گذشت سکوت یتو ریمس. میشد عمارت

  در یجلو عمارت،  کنار باغ یتو کردن پارک یجا به

 عمو ی خانواده دونستم یم. میرفت داخل و میگذاشت

  آخر خواستند یم هم دیشا. موندند هفته آخر یبرا

  پنج. بودم کرده شروعش من که نندی بب رو یشینما

  یرو مرتب  یها لباس و شال با من بعد، ساعت شش

 نشسته ییرا ی پذ یها اتاق از یکی یمیقد یها یصندل

 و مامان به . کردم یم نگاه دورم یآدمها به و بودم

  حرف هم  با آهسته و بودند مرتب من مثل  که مهرسا

 خودش ی برا یا گوشه که بابابزرگ  به... زدند یم

 به... داشت تن به نو وشلوار قهیجل و زد یم حیتسب

  یم قدم بزرگ  یها پنجره یجلو بند  هی که شهروز



 موقع از که عمو زن و بزرگ مامان به... زد

  به... بودند کرده موافقت همه نظر با فقط اومدنمون

  قورت رو دهانم آب. من به بود زده زل... که میشم

  شاهکار شد، تموم که رکیس نیا موندم:  دیپرس. دادم

  ه؟یچ تیبعد

  کردم؟ دخالت تو ینامزد و  یخواستگار  تو من مگه -

 ! ی ومدین  یخواستگار روز اصل تو... نه -

 .  بودم قهر چون - 

. تون همه با: دادم ادامه و کردم نگاه بابابزرگ به

 بلند رو اکبر« هللا» و  دیکش یقیعم نفس  بابابزرگ

 تو یدست میشم. کردم نازک چشم پشت براش. گفت

  ی کار هر من کل. برگردوند رو روش و داد تکون هوا

 استرسم. نزدم یحرف گهید. داشت رادیا کردم، یم

  تاک کیت یصدا اتاق، سکوت با. داد ینم اجازه

 .دیرس  یم نظر به بلندتر ساعت

!  اومدند؟ ینم چرا... تاک... کیت... تاک... کیت

 زنگ شد ی نم روم. دادم  فشار دست یتو  رو یگوش

  هم با شهر،  مزار یتو دارید از بعد. عمران به بزنم

 من مثل هم اون دونستمیم اگرچه. میبود نزده حرف

 ینم اصرار مادرش  به وگرنه حقیقته؛ دونستن مشتاق



 دیبا. بذاره  شیپ پا یخواستگار یبرا خودش که کرد

 یچ داستان نیا آخر می دید یم و میموند یم منتظر

  ی قهیدق پنج. نه ای اومدند یم امروز باالخره . شهیم

  ها ینیری ش و وهیم زیم کردن ورانداز به هم گهید

 شب داره: شکست رو جمع  سکوت مهرسا که گذشت

 !شهیم

 

 .  مونده یل یخ حاال: دادم جواب  خودم. کرد نگاه من به

 .آن ینم -

 . آن یم - 

 .نه -

 !  ان؟ی ن خوادیم دلت یلی خ انگار -

  از خردتر من  اعصاب یول داد؛ اخطار بهمون مامان

  مهرسا. کنم رو یکس مراعات که بود ها حرف نیا

 . ییبابا ی  بچه تو فقط کنهیم فکر ندونه، یکی: گفت

 که یکس تنها چون: دادم  جواب و گرفتم یقیعم نفس

 ! منم باباست، ی آبرو فکر به



  من: ومدین کوتاه  مهرسا. چرخوندم  چشم  جمع یرو و

  زیچ همه تو... میزد یم حرف  باهاشون  دیبا گمیم فقط

 .یکن ی م سختش رو

.  زدند تهمت  بابامون  به... ها؟ م؟یبزن یحرف چه -

 .نگرفته  رو طرفش هم یکس

 ... گمینم که من - 

 ! نکرده یکار چیه بابا - 

: شد بحث وارد مامان.  بود رفته باال یحساب صدام

. نکن تکرار رو حرفت هم گهید!... دینکن دعوا

  سرش حرص با که بود مهرسا دوم، ی  جمله مخاطب

 نوک با زدن ضربه به کرد شروع و انداخت نییپا رو

 یبرا و شدم  بلند جا از. جلوش یعسل ی هیپا به پا

 و مامان. رفتم  رونیب اتاق از ه،یبق نکردن ناراحت

  خونه از و دادم ادامه راهم به. زدند صدام  عمو زن

  از تر خنک خونه،   یسرتاسر وانیا یهوا. شدم خارج

 ری ز گاریس دود یبو و دمی کش یبلند نفس. بود داخل

 به یها یقال یرو عمو. چرخوندم سر. زد دماغم

 داشت. بود داده هیتک بالش و یپشت تا چند به ران،یا

 یا گهید ز یچ چه نبود معلوم و کرد یم  دود گاریس

 بود قرار مثل. ستین  من متوجه که دهیکش قبلش



  ینگاه بدون! عمو: زدم صدا! ادیب یسنت  خواستگار

   اومدند؟: داد  جواب من، به

 .  نه -

 . آره -

 بله؟ -

 . س ین بابات ی بچه  اون. توئه با حق. آره - 

 د؟ یکش یم ش یپ رو حرف  نیا هوی چرا

 نیا از منظورم که بودم نگفته یکس به واضح من 

 با عمران نداشتن نسبت شدن برمل ،یخواستگار 

 حرفش واضح که نداشتم رو جرئتش درواقع . ماست

  یکم. بود بهتر همه یبرا  ینجوریا. بکشم  شیپ رو

  حاال تا و داشت خبر  یزیچ از عمو دیشا. رفتم  جلوتر

 مگه؟  چطور: دمیپرس. بود نگفته

 . سین  بابات هیشب -

 . رند یم مادرشون  به ها یلیخ. 

  که بود بیحب پسر اگه. سی ن بابات مثل هم اخلقش -

 !رفت ی نم خواهرش یخواستگار 

 کار از. دادم تکون سر  آه با من و زد خنده ریز و 

 ممکنه کردم  فکر لحظه هی که بود گرفته ام خنده خودم



  یصدا. بشنوم عمو زبون از حساب حرف کلمه تا دو

 .دارم حرف.  مرسده: خورد گوشم به پشت از شهروز

 

  وانیا حفاظ به هم با. رفتم کترینزد و برگشتم سمتش

  حوصله دونم  یم: کرد شروع شهروز  و میزد هیتک

  رو خودت  ینطوریا. گهی نم راهیب مهرسا اما ،یندار

 . ها زبون سر  ینداز یم

 . هستم ها زبون سر هم ینطور یهم من -

   نه؟یهم راه تنها نظرت به - 

 كل و چرخه یم ها دهن تو. نهیهم راه نیتر ساده -

 .  فهمند یم شهر

 خودت دیبا  حتما عمو، ی گناه یب اثبات واسه یعنی -

 ؟ی کن بدبخت رو

 ؟یبدبخت کدوم - 

 خونه در طرف به. بشه باز دوباره بحث  خواستم ینم 

: گفت و داشت نگه  رو بازوم آروم که افتادم راه

 .ام تو با مرسده،

 تفاهم به میگ یم م،یخواستگار  آند یم. نباش  نگران -

 ادیب دیبا زن اون. اندیب خوام یم یول... میدینرس



 که نندیبب همه خوام یم. همه  یجلو. یخواستگار 

 سر پشت یها حرف بفهمند همه خوام یم. اومده

 تو که بکشند خجالت  همه خوام یم. دروغه بابام

 خودش خوام یم. خوندند مزخرف بچه، اون گوش

 ! خواهر«»  نگه من به گهید... بفهمه

 گوش فقط شهروز و بود رفته باال ناخواسته صدام 

 . نهیبب  خودش چشم با : دادم ادامه آهسته. داد یم

  بازوم دور  هاش انگشت و کرد دییتأ سر با شهروز 

 درست شر کاش فقط. فهممت یم: گفت فقط. شد شل

 .نشه

 .داداش شهینم -

. کرد ول رو بازوم و گرفت هام چشم از رو نگاهش 

  و بود ستادهیا خونه در  یجلو مامان. چرخوندم سر

  افتادم راه مامان سمت وان،یا یتو. پنجره پشت میشم

 در مقابل اول ی پله یرو دن،یکش شیپ حرف بدون و

  مش که شدم رهیخ اطیح  یچوب ی دروازه به. نشستم

 به حواسش و نشسته یصندل یرو جلوش رمضون

 یم رو اومدنشون انتظار من، مثل دیشا . بود رونیب

  یکس. بود ومدنشونین نگران من، مثل دیشا. دیکش



  دستهام یرو رو، دستش که بود مامان.  نشست کنارم

 ... مامان مرسده،: گفت آهسته. گذاشت

   شده؟ یچ -

: بگه تا دیکش طول یکم. بود گرفته صورتش حالت

 شه؟یم دییتأ مردم حرف بدتر ان،ین اگر یدونیم چیه

  ریتقص و»  که نداد ادامه. موندم رهیخ صورتش به 

  سربسته ماجرا ینذاشت و یکرد کنکاش که توئه

 یاونجور  مهرسا یجلو من: گفت دوباره. بمونه«

 .گفتم

 هم زنه. نبوده بابام کار. اند یم مطمئنم من! مامان -

 . بمونه حرف پسرش  سر پشت خواد ینم

 .  رهیدرگ من ذهن  مرسده، -

 .شدم رهیخ صورتش  به و دمیچرخ کامل

  به: داد ادامه بفهمونه؟ من به رو ی چ خواستیم

 .یبدون دیبا که هست ییزهایچ

 .بگو - 

 . میشد  آشنا تییدا  کار محل تو بابات، و من - 

 . یبود گفته . دونمیم -



 اصرار دید  یوقت... نبود ازدواجمون  به یراض بابام -

 . شد یراض کنم، یم

 .یبود گفته  هم نیا - 

 .بودم نگفته رو دلیلش - 

 دهیبر اش خانواده کل از د،یرس من به  یوقت حبیب -

 سرک. تییدا هم اون داشت، دوست هی فقط. بود

 خودم. بود جذاب من واسه مجهولش یایدن تو دنیکش

  تر نرمال رفتارش تا دادم زمان بهش. رفتم طرفش

  مال اصالتا دمیفهم تازه سال، سه دو از بعد من. بشه

  درد وجدان... بود افسرده... بود داغون. کجاست

  ارتباط در اش  خانواده با چرا گفت ینم  من به. داشت

 دمیترس یم  ییها وقت هی  یحت. دید یم کابوس . ستین

  بهتر حالش کم کم تو، اومدن ایدن به از بعد. بپرسم

 .شد

 شک من دل تو یخوایم چرا ؟یگیم رو ها نیا چرا - 

  ؟یبنداز

 .  یباش آماده یچ همه واسه خوامیم -

 ! مامان -



 زدم زل. برگردوندم رو روم و شد گم بغض یتو صدام

 به میشم یصدا که دینکش طول ادیز. هامون دست به

 . عمو زن: خورد گوشمون

 برم ترس. بودند اومدن رون یب درحال همه . میبرگشت 

 با بابابزرگ!  شده؟ یچ: گفتم و شدم بلند جا از. داشت

 بزرگ مامان. کرد یم نگاه من به هم،  یتو ی افهیق

 .زد  زنگ نسرین: اومد حرف به

 از یاومدن گفت: داد ادامه. گذاشتم گلوم یرو دست

 ینم. ستی ن خوش حالش. زدند کتک رو  بچه گاراژ،

 . اندیب تونند

  تک به  مونده باز یها لب با. کردند  سکوت همه 

 مهرسا. بده حیتوض یکی که کردم نگاه تکشون

 زن و میشم و بود گذاشته  صورتش یرو رو، دستش

:  شد بلند عمو یصدا.  کردند یم نگاه هم به عمو

  خورده؟ کتک

 لحن من، دنید با. اومد یم جمع طرف به داشت

 .  خورده کتک داماد: گفت و گرفت یسرخوش

  خوردن کتک چیز چه. کردم نگاهش جیگ. دیخند یم

  تتیوال رسوم و رسم هنوز: داد ادامه! ؟ داشت خنده

 ؟ی نگرفت ادی رو



   شده؟ یچ  آقا؟ دیحم یگ یم یچ: کرد  دخالت مامان 

  هی دخترت: داد جواب و کرد نگاه مامان سمت عمو

 !  داره گهی د خواهان

 بابابزرگ و میگفت «ی چ»  همزمان مامان، و من

 به رو دستش دو هر عمو د؛یحم: زد داد سرش

 گردن به  کهیدرحال بعد  و گرفت باال می تسل ی نشونه

  زمزمه یز یچ گوشش ری ز شد، یم زونیآو شهروز

 به رو شهروز و انداخت خنده به رو خودش که کرد

  من! نه. چرخوندم چشم دورم یآدمها یرو. اخم

  شده بدتر ز یچ  همه ینطوریا. شدم ینم  قانع ینطور یا

 ی بهانه ن،ینسر حرف که دمیفهم یم دیبا. بود

 تونند ینم و  خورده کتک عمران واقعا ای بوده ومدنین

 .بود فرق یلیخ تا دو نیا نیب. اندیب

 

.  کردم تند پا خونه داخل طرف به و شدم کنده جا از

 چیسوئ که رفتم مانتو سراغ میمستق. زدند صدام همه

 قایعم که یآرامش با و  زدم رونیب. بود بشیج یتو

 دوست هرکس. بشم مطمئن رمیم: گفتم بود، یساختگ

 .  ادیب من با داره



! گهید بسه: شد بلند مهرسا داد  که بودند ساکت همه

 .کن ولش

 . برم دیبا. تونم ینم -

  رو جلوم تونه  ینم دونست یم. کردم نگاه  مامان به

  شهروز. داد تکون هوا یتو  رو هاش دست. رهیبگ

  شهروز،:  شد متوقف می شم ی جمله با اما افتاد؛ راه

 !هیخصوص ی لیخ موضوع

  رو شهروز مورد در حرفش که کرد یم نگاه من به 

 رو. مونم یم  حرفم یپا من دونست یم.  کنه یادآوری

  کل. بهتره برم خودم. گهیم راست: گفتم شهروز به

 . راهه قهیدق ستیب ربع هی

  رو حیتسب. دمینشن که گفت یز یچ لب  ریز  بابابزرگ

: گفت عمو زن. برگشت داخل و فشرد دستش یتو

 . نترسون رو مادرت... برگرد زودتر پس

 .آم یم زود. چشم -

 فرمون پشت. افتادم راه و  دادم تکون براشون یسر 

  دم. زمیبر  هم یرو رو، فکرهام تا کردم مکث یکم

 ینم خوشش ازم که یزن  ی خونه خبر، یب غروب،

 رو نیماش و ست«ین یا چاره» گفتم خودم به. اومد

  خلوت ی جاده  یتو و گرفتم رو گازش. کردم روشن



 یبعد قهیدق ستیب. روندم روستا طرف  به شهر

 فیبلتکل من و بود پارک شون کوچه سر نیماش

  شد ینم نیا از شتریب اما بودم، داده هیتک بهش

 شون خونه سمت و زدم  ایدر به رو دل. موند منتظر

 ینم رو حالش خودم  یها چشم با تا. کردم تند پا

 که بود نیا از ترسم. کنم قبول تونستم ینم دم،ید

. باشه  بهانه خوردن  کتک و باشه زده  جا نینسر

  طول هیثان چند. زدم زنگ و گرفتم ینفس  در، یجلو

 اگر. افتاد تپش به قلبم. بشه روشن اطیح  برق تا دیکش

 به! ؟یچ کرد، یم باز رو در سالم و حیصح عمران

 رفت عقب  کم کم. شد باز یا تقه با که شدم رهیخ در

  ی لحظه چند یبرا. شد ظاهر مقابلم نینسر  صورت و

  من نکهیا تا...  میموند رهیخ  هم یها چشم به ،یطوالن

 .نمشیبب دیبا: اومدم حرف به

 برو!... باشه: گفت تلخ و فرستاد رونیب رو نفسش

 . نیبب

 رو صداش و  دمیدو اطیح ی تو. رفت کنار در یجلو از

 .یکن  ایح بلکه: شنیدم  پشت از

  خونه یتو پا و آوردم در رو کفشهام. گرفتم دهینشن 

  به. بود شده یبازساز  داخلش که گذاشتم کی کوچ ی



 و گل سبد که باز ی آشپزخونه و بود  جلوم ییرایپذ

.  بود شده دهیچ  هاش نتیکاب  یرو ینیری ش  یها بسته

 زدن در بدون و رفتم  باز یدرها از  یکی طرف به

 .شدم وارد

 با. یفلز  تخت یرو افتاده. بود جا همون عمران

 و یرکاب  با. یزخم یبازو و ساعد و کوفته  یشونیپ

 کردم ینم  فکر چوقتیه. دهیخم  یزانوها و شلوارک

 لبخند. بشم  خوشحال آنقدر نفر هی خوردن کتک از

.  زدم صداش. نبود من متوجه. رفتم طرفش به و زدم

. شد زیخ مین عیسر د،ید رو من یوقت و  کرد باز پلک

  یرو دست و شد منقبض صورتش. کرد متوقفش درد

 . افتاد گوشش از هدفون. گذاشت دلش

 ... بخواب... بخواب: گفتم

  تخت ی لبه و دادم فشار تخت سمت  رو اش شونه

 !؟یاومد  نجایا تا: د یپرس. نشستم

:  دادم جواب. کرد گاه هیتک  رو دستش. زد پوزخند و 

 اگر. دیایب  که دیبود آماده. دمید رو ها  ینیریش و گل

 حد نیا تا داشت، یشک تو پدر رو درصد هی مادرت

  ؟یدید حاال. رفت  ینم شیپ

 رو؟  تو دار پا به مرغ دم؟ید رو یچ -



 ستم،ین خواهرت من! کن مرتب رو خودت شو پا - 

 . یگردیم ینطور یا

  یک: دمیپرس. بود کلفه.  کردم اشاره هاش  لباس به

 زده؟ 

 .  دمیند زد، پشت از - 

 .آشناست  پس -

 لبخندم راه؟ اون به یزد  رو خودت ای یدینفهم تو - 

 رونیب آه با رو نفسش و  دیکش دراز عمران. شد جمع

 نییپا رو  صداش. بودم حیتوض منتظر هنوز. داد

  رو من داد غرورم، نشکستن خاطر به مادرم: آورد

 !! بزنند

 دوباره االتتیخ: گفتم سر تكون با و دیپر ابروم

 شد؟ شروع

 هم یکس بخوره،  هم به مجلس  که بزنند رو من داد -

  که زدند گاراژ یجلو عمدا. نگه پرت و چرت پشتم

 .  کنند دامیپ همکارهام

  رو جوابم که  من: گفتم و افتادم خنده به فکرهاش از

 . کن فکر ی راحت هرجور هم تو. گرفتم



  و خط  هم یبرا یا ره یخ نگاه با. شدم  بلند جا از

 یخداحافظ بدون و برگردوندم رو. میدیکش نشون

 من اما نفهمه؛ بود گرفته میتصم عمران. رفتم رونیب

 زده کتکش که رو یکس دیبا. فهموندم یم بهش دیبا

 .کردم یم دایپ بود،

 

 بودند سبحان آقا نیزم یبررس  مشغول جوون مرد دو

.  زدند یم حرف  ینیرزمیز یآبها  ی نقشه مورد در و

 نداشته یمشکل آب، چاه ی حفار که دیرس یم نظر به

 . باشه

 هم ما نییپا نیزم تو قراره خوام، یم عذر: دمیپرس

 نداره؟ یراد یا چاه تا دو... بزنند چاه

 به انرودیم. نه: گفت  و اومد جلو مردها از یکی 

 نیزم نیا ی همه تو زدن چاه امکان... معروفه یپرآب

 .  هست ها

  یها نیزم و تپه طرف، دو از بازشده یها دست با

 کور اگر: کرد اضافه. داد نشون رو  کینزد و دور

 . بغله  نیهم رودخونه هم بشند

 دیبا یرسم ی اجازه با اما: کرد لیتکم فورا دوم مرد

 . دیننداز آب موتور ینطور یهم. بشه



 . بله: گفتم و کردم دییتأ  سر تكون با

 آب نیتأم یابیارز و موندهیباق یدهایبازد  یحتمابرا 

 بودند، یمحل اگر. بودند اومده استان مرکز از پروژه،

 .کنند یکارشکن نبود دیبع

  ی لوله از هم رو آب از یبخش: داد ادامه دوم مرد 

 لوله. داره آب منبع. کهینزد  روستا. دیکن  نیتأم یمحل

 . داره یکش

 مثبته؟ ها یابیارز ی  جهینت کل در پس. درسته -

  یكتب حاال...  بله: گفت مرد و انداختند  هم به ینگاه 

 . شهیم گزارش

 از انشاهلل . دیآورد فیتشر  نجایا تا که ممنون -

 . میآ یم  در خجالتتون

 سبحان. گفتند کنم« یم خواهش» و زدند لبخند دو هر

 دیبا و کاره نمک ها دادن ینیریش نجوریا بود گفته

 ن،یهم  خاطر به. کنه حل مردونه که خودش به بسپرم

. ادیب سبحان خود تا نشدم اتیجزئ وارد شتریب گهید

 نیزم به زدن سر یبرا که کردم نگاه مامان سمت

 یم رو نجایا که بود یبار  نیاول. بود  اومده همراهم

...  میبرگرد و بشه تموم ونیآقا کار تا بود منتظر. دید

!  اش خونه گرده یبرنم سبحان چرا دونستم ینم یول



 با وگو گفت درحال آد؛ ینم مردها و من  سراغ یحت ای

  مرد سبحان. نداشتم  یخوب حس من و بود مامان

 چرا! زد؟ یم حرف من  مامان با چرا اما  بود؛ یخوب

 رفتار حسود  یها بچه مثل  خواستم ینم د؟یخند یم

  حرف هم  با مأمورها. بود یجور هی دلم ته فقط. کنم

 به تا شدم جدا ازشون و دادم تکون یسر. زدند یم

 همه: دیپرس مامان شدنم،  کینزد با. برم مامان طرف

 راهه؟ روبه یچ

 رفتم سمتش. گرفت جلو کردنم  بغل یبرا رو دستش و

 .بله: گفتم و

  حاال: دیپرس دوباره. انداخت دورم رو دستش مامان 

 د؟یبزن چاه  دیبا حتما

  پروژه آب خودمون دیبا:  دادم حیتوض سر، تكون با 

 شد، الزم هم ترانس و  برق ریت اگر. میکن نیتأم رو

 رو امکانات ی  همه دیبا. باال تا میبکش رو جاده. میبزن

 . میکن فراهم

  به قدم... باش جواز دنبال  فعل: اومد حرف به سبحان

 ... قدم

  درخواست ،یشهردار برم دیبا  روزها نیهم. بله -

 .بدم ساخت ی پروانه



 راه دونست یم. دیکش آه  و رفت باال سبحان یابروها 

 .دارم شی پ در یسخت

  یتو بتونم و بندازند راه راحت رو کار بودم دواریام

 میشم. کنم  شروع رو ساخت یمقدمات ی کارها ز،ییپا

  یگودبردار یتو رو ها ستون نشده، یچیه  هنوز

  و وارهاید و سقف موند  یم ن،یا از بعد. بود کاشته

 کردن وصل ت،ینها در... سوله ی داخل امکانات

. یظرافت نه و داشت ازین  یخاص طرح نه . ها دستگاه

.  بودند داده بهش راحت که بود یجوان همون مهم

 .دمیکش یقیعم نفس

  دخترم؟ یشد خسته: گفت سبحان 

  کم. نه: دادم جواب فورا. کردند یم نگاه من به دو هر

 .رهیم شیپ کم

.  کنم یم  شونیراه. هست ونیآقا به حواسم من - 

 . دینمون  آفتاب تو شما

 .  دیشیم معطل نجایا. هاتونه  آلوچه فصل دیگفت آخه -

  یکار... وجبه به ما باغ. باغ رمیم  یعصر من -

 .میندار  هکتار هکتار  رضا حاج مثل. نداره



  یزیچ که ما  به: گفتم. میزد لبخند هم ما و دیخند بلند 

 ! واال رسه ینم هکتارها اون از

  مشغول همه  االن: گفت مامان و دیخند دوباره  سبحان

 هستند؟  ینی چ آلو

. ادهیز هم آلو باغ یول معروفه؛ گردو به نجایا... بله -

... رو باغدارها مال ای نند،یچ یم رو خودشون مال ای

 . رندیگ یم رو مزدشون

 هم  لیکائی م حتما نکهیا فکر با من و میداد تکون سر

  یزحمت اگه  پس: گفتم زنه، یم پرسه ها باغ اون یتو

 . نمونه تنها مهرسا که م یبر ما ست،ین

 . یزحمت  چه. نه -

 رو مامان  دست. کرد یخداحافظ  باهامون گرم یلیخ

 هم مأمور مرد دو از. دمیکش ریمس سمت و گرفتم

 تپه، نییپا به یمنته ری مس یتو و میکرد یخداحافظ

. بپرسم  مامان از یزیچ  نداشتم جرئت. میافتاد راه

 مرد هم سبحان آقا نیا: گفت قهیدق چند از بعد خودش

 . هیخوب

   چطور؟ -



  ینطوریا اگه... پاکه  چشم... داره رو  تو یهوا -

 .تو شیپ موند یم  دلم من نبود،

 . اهوم -

!  خوشبختانه... نگفت  یشتریب زیچ. کردم نگاهش

  طیمح ی درباره یمعمول  یها حرف به  ریمس ی هیبق

 دادم نشونش رو ریمس اتی جزئ ی همه گذشت، اطراف

 اسب با رو راه نیا بار هی من: دیپر دهنم  از آخر و

 . اومدم

  ؟یاسب چه اسب؟: دیپرس فورا مامان و

: کنم درستش کردم یسع و هاش چشم به زدم زل

  اسب؟ گفتم اسب؟

 .اسب یگفت االن. آره -

 .دمید اسب راه تو. اومدم ادهیپ. نه - 

 

 گهید که  دادم نشون رو نشیماش دست با. میدیرس

 ای ،یاومد اسبه با روز تو حاال: گفت یول نپرسه؛

 شب؟ نصفه دو ساعت

 خودم حال  نیا با. بودم ل ی کائیم به اش اشاره متوجه

 هوم؟: زدم ینفهم به رو



 دونه، ینم رو قدرت که ی پسر با کردن سر یدونیم -

   سخته؟ چقدر

 مردها تیشخص: داد ادامه. انداختم  نییپا رو سرم

 . ظاهرشونه  از تر  مهم شهیهم

 داشته هم با رو تا دو  هر شهینم حاال . دونمیم -

 باشند؟

. مامانم یستی ن  نجایا شهیهم تو: داد جواب. زدم لبخند 

 یم کارمند، و  ریمد به یسپر یم بشه، تموم  که کارت

  ای اد؟یب باهات حاضره پسر اون ؟یمتوجه. شهرت یآ

 وارد تازه دختر از بردن دل مشغول یصباح  چند فقط

 محله؟ 

 !  مامان - 

 .نهیهم حتما ،یباش دختر اون تو اگه که -

 احمقم؟ انقدر چشمت به  من یعنی - 

 !بود تیخوشگل منظورم - 

 از هم  هنوز پروژه، یرو تلشم همه نیا از بعد 

  یپوزخند. بود یخوشگل  مثبتم، یژگیو  تنها نظرشون

 به برگشتن قصد روزها نیهم. نگفتم یزیچ و زدم

. ادیب شیپ  یدلخور خواستم ینم. داشتند رو تهران



 به. میشد نشیماش سوار. نگفت  یزیچ گهید هم مامان

 همون از تا افتاد راه رودخونه  کنار  ی جاده طرف

 رو نیماش  سکوت. می برس یاصل ی جاده به سمت

...  برده شیپ و کرده شروع رو کارش م یشم: شکستم

 . مجوزهام ری درگ هنوز من

 بزرگ واحد هی نیا ه،ی معدن آب دیتول خط هی اون -

 . دارند فرق یلی خ . یگردشگر

 ...باز یول...  دونم یم -

 فرقشون تازه دند،یرس عرصه به و شدند تموم یوقت -

 دایپ هم یخوب درآمد خوب،  غیتبل با نجایا. شهیم معلوم

 .کنه یم

  کنار تپه، یباال  رو کیش  ساز یمهندس  ساختمون هی 

 همه اگه: گفتم. دادم تکون سر و کردم تصور  چشمه،

 .بره شی پ درست یچ

 . بده مثبت ی انرژ خودت به. رهیم شیپ درست  حتما - 

 .دوارمیام -

 فضا یتو آروم آهنگ. کرد روشن رو  نیماش پخش 

 شهر یغرب ی جاده وارد تا گذشت قهی دق چند. دیچیپ

 رو حواسم. میکن عبور رودخونه  یرو  پل از و میبش



 جاده، دست نییپا یها باغ  کینزد و دادم اطراف به

 خوامیم من. مهرسا شی پ خونه برو تو مامان،: گفتم

 . بزنم ها باغ به سر هی

 االن؟ چرا؟ - 

 . خواست دلم گفت، آلو آلو همه نیا - 

 . میخر یم مغازه میر یم!..  دله: گفت و  دیخند مامان

  یآلو مغازه از برم من باشه، مالک بابابزرگم! واه -

 بخرم؟ مونده

 ؟ یبش ادهی پ یخوا یم ؟ی گیم یجد - 

  سبحان  آقا. گهید هاست باغ نیهم از یکی. آره - 

 .داد  یم نشون رو  ورها نیهم

  یچطور.. خب لهیخ: گفت و دیخند دوباره مامان 

 ؟یگرد یبرم

 دو. رودخونه سمت آم یم  ها باغ وسط  از زنم یم - 

 .  راه قدم

 ! بگم یچ -

 . زد چرخ شهیم ساعته هی رو شهر كل -

 .  ینسوز ا،یب  ها هیسا تو از پس. باشه -



  یرو و  آوردم رونیب رو آفتاب ضد فمیک یتو از

 باغ از یک ی کینزد. کردم دیتجد ساعدهام و صورت

 . داشت نگه ها

 شدم واردش و رفتم باغ سمت بعد. بره  تا شدم منتظر

 مال  باغ نیا که کردم دعادعا. بپرسم آدرس تا

 نیاول به. کنند بارم حرف  که نباشه ها یباغستان

  لباس.  کردم سلم و رفتم جلو دم،ی رس که یخانم

 کمر یرو رو چادرش و داشت تن به  یمحل یساده

 باغ دنبال د،یببخش: گفتم. داد رو جوابم.  بود زده گره

 . گردم یم فی شر حاج یها

 ؟یهست  یک دختر: گفت ظیغل ی  لهجه با زن 

 .  رضا حاج ینوه... دختر -

 بردن از که  برسه یروز هی کردم ینم  فکر چوقتیه

 دروغ ها ن یا ی همه مسبب. بکشم خجالت پدرم اسم

 دستشون کف رو حقشون  من. بودند ها پراکن

  یکم از بعد کرد، یم نگاه اطراف به که زن. ذاشتمیم

  رو هاش  دست و دادن آدرس به کرد شروع من من

  یحدود ریمس هی بشم؛ متوجه من که داد  تکون یجور

 و کردم تشکر. نبود قیدق اما گرفت؛ شکل ذهنم یتو

. کردم حرکت بود، گفته که یریمس یتو. رفتم رونیب



  یتو دهیچیپ و  وستهیپ یها باغ نیا از یک ی یتو  حتما

 یم د یبا. شد یم دای پ لی کائیم ی کله  و سر هم،

 .دمشید

 ،یرو ادهیپ قهیدق ده از بعد و رفتم جلو  آدرس طبق

. بودند کار مشغول یباغ یتو  که برخوردم نفر چند به

 به یا گهید شلوغ باغ بعد، قهیدق پنج. نبود آشنا یکس

  اسب یرو  رو، یهاد فاصله، همون از و خورد چشمم

 دنبال. کرد یم صحبت یمرد با که دادم صی تشخ

 فقط. نداشت فنس میس و هیپا. گشتم باغ یورود

  شتریب که  داشت خاردار  میس و ها شاخه از ینیپرچ

  یکم از بعد. آدمها تا گرفت یم رو ها  وونیح  یجلو

  یچوب کوتاه در از. کردم  دایپ رو یورود وجو، جست

 . سلم: گفتم بلند و رفتم داخل  ،یمیس و

 جواب و برگشتند سمتم بودند،  کینزد که ینفر چند 

 که چرخوندم سر و گفتم د« ینباش خسته. » دادند سلم

 همون با . شد ظاهر چشمم  یجلو لی کائیم باالخره

  یبرا.  اومد یم طرفم داشت. یقبل یا قهوه اسب

 نیا هم یهاد. افتادم راه  و دادم تکون دست یهاد

 سر برام بود، شده کی نزد که لیکائیم. اومد طرف

.  نگفتم یزیچ . برد باال یسوال رو ابروش و داد تکون

 .دیاومد خوش: گفت و دیرس  بهمون یهاد



 

 د؟ یهست خوب. ممنون -

 ست؟ین میشم. شکر - 

 گرم سرش میشم. نه: گفتم و زدم لبخند سوالش از 

  د،یکرد شروع رو کارخونه ساختمون یوقت از. بود

 .داستیپ کم کل

 .دنبالش رفتم یم  داشتم. آره - 

 !ورها؟ نیا از: دیپرس. دادم تکون سر 

. بود سمت  نیا اطرافمون  یآدمها ی همه نگاه بایتقر 

 بود، لیکائیم دنید که میاصل لیدل به خواستم ینم

.  کردم آلو هوس: گفتم و کردم یا سرفه. کنم اشاره

 . شدم گم بودم، خودمون ی ها باغ دنبال

. داشت اخم  که کردم نگاه لیکائیم به و زدم لبخند 

  هر ا،یب... ؟یکرد آلو هوس: اومد حرف  به یهاد

 .بردار یخوا یم چقدر

 اشاره شده دهیچ یها جعبه   و ها سطل به دست با

 یزن به بعد و ها سطل به نگاه با و کردم تشکر. کرد

.  دادم یا یسوت چه دمیفهم تازه بود، کنارشون که

 چپ من به همه. چرخوندم چشم ها زن ی هیبق یرو



 داریب درونشون خانوم« دهیزب» و کردند یم نگاه چپ

 داستان هوس«،» کلمه هی از بود قرار حتما. بود شده

  بسته رو هام لب. برسه لی سه گوش به و بشه درست

 میبر: گفت لیکائیم. نشه بدتر اوضاع که داشتم نگه

 . بدم نشونت  رو راه

 یعاد یلیخ. انداخت راه رو اسب پاهاش، یضربه با 

 .دیبرسون سلم: گفتم یهاد به رو

 .دیبرد یم رو ها سطل  نیهم - 

. نمیبب رو خودمون  یها باغ دارم دوست... ممنون - 

 .باشه هم بابابزرگم دیشا

 .کنم ینم اصرار پس -

 کینزد. رفتم لی کائیم دنبال من و میکرد یخداحافظ 

 از و میزد رونیب دنم،یرس با. بود منتظرم یخروج

 بر قدم اسب کنار. میکرد حرکت  ها نیپرچ کنار ریمس

 .داشتم یم

  هنوز نفر دو یکی. انداختم  سر پشت به ینگاه

 .  کردند یم نگاهمون

 نشد؟  بد: دمیپرس آهسته

   ؟یچ - 



 .همه جلو. بردمت اومدم من -

 بده؟ شیچ. دمیم نشونت رو راه. گهی د یشد گم - 

 ...  فلن و آلو گفتم - 

 رو آفتاب یجلو سبالشیب کله . کردم نگاه باال به

  شکمم سمت چشمش. بود دایپ صورتش و بود گرفته

 با و زد ی ناجور شخندین. بود گرفته رو  نکته. رفت

  بچه: دیپرس. برگردوند جلو به رو نگاهش سر، تكون

 خوبه؟ 

 . رسونه یم سلم. خوبه. 

:  گفتم. کرد ینم نگاهم اما زد؛ یم لبخند. دمیخند زیر

 دعوات مامانت وقت هی ؟یچ شه پخش حرفش

 . نده شام بهت شب!... نکنه

  باال ابرو. بود برگشته  اخمش بار نیا  و کرد نگاهم

 . نییپا ایب. رهیگیم درد گردنم: گفتم و دادم

 . باال ایب تو -

 .بود  بسم بار هی همون. نه - 

 رسوندمت؟ کردم یبدکار - 

 ! بردم رو  یهاد اسم چون... یکرد ولم جاده تو - 



 ! باال ایب -

 .ستین خوب بچه واسه - 

  ماساژ رو گردنم و انداختم نییپا رو سرم. زدم لبخند 

. داشت نگه رو اسب و فرستاد رونیب رو نفسش. دادم

  سر یرو از رو یچرم افسار و شد ادهی پ حرکت به با

. میافتاد راه  دوباره. بکشه خودش با که کرد رد اسب

  دستکش یرو چشمم. کرد  یم حرکت اسب طرف اون

  حاال تا که کار  یا پارچه ی ها دستکش. شد زوم هاش

 دست ی تو یحت. بودم دهیند دستش  یتو چوقتیه

 خاطرش به که یسوال و دمیخند آهسته. نبود هم یهاد

 ؟یبود تو: دمیپرس بودم، اومده

 ! ؟یچ: گفت حواس یب و چرخوند سر 

 ؟یزد رو عمران که یبود تو -

 من؟  - 

 .آره -

 !باش مواظب.. باشم؟ زده چرا - 

.  کرد اشاره شد، یم  رد جلومون از که ییجو به 

 رو اسب. کردم نگاهش شتریب حیتوض منتظر  و دمیپر



:  گفتم. میداد  ادامه راهمون به یجو کنار از. کرد رد

 اد؟یب نتونه که شیزد تو... یخواستگار شب

 از قبل داماد زدن کتک نیا که بود گفته عمو 

 .داره  یخاص یمعنا ،یخواستگار 

 مگه: دیپرس و داد هاش  لب به یتکون  لیکائیم 

 خورد؟  هم به تی خواستگار

 ینم تو یعنی: گفتم و انداختم باال ابرو دوباره 

 ؟یدونست

  بدونم؟ که چه من  به!... نه -

 چه؟ تو به -

 به خودت تماس  با دیبا بخوره، هم به بود قرار اگر - 

 ؟یمونیپش یبگ ینزد  زنگ چرا. خورد یم هم

 . ستمین تو یکنترل  ربات من د،یببخش - 

 .نباش -

 ه؟ یچ  ها دستکش نیا پس - 

 . کار دستکش - 

 .نداشت  یهاد -

 خب؟ - 



   نه؟ شده، یزخم دستت - 

  البد من؟ گردن یبنداز زور به  یخوا یم -

 . بوده شهروزتون

 . بود ما با که شهروز - 

... هاشییدا... رضا حاج ای... فرستاده رو نفر هی -

 ... مادرش

  نگاهم. نگفتم یا گهید زیچ و کردم نازک چشم پشت

 دست یالک  دونستم یم. بود ها دستکش به هنوز

 عمران خوردن کتک از بعد درست  نکرده،

 و داشت نگه رو اسب. شد تر پهن ریمس بعد یکم

 !؟ینکرد آلو  اریو مگه: گفت یعاد یلیخ

 ی گوشه که کرد اشاره یک یکوچ  یچرم نیخورج  به 

  توش یآلوها و زد کنار رو درش. بود زونیآو نیز

 .شد دایپ

 . خوام ینم: گفتم 

 ! خواد یم ام بچه -

 در مشغول! کنم؟ هیگر ای بخندم دستش از دونستم ینم

... بشورم برات بذار: گفت و شد ها دستکش آوردن

 .کردند مسمومم ینگ بعدأ



  داشتم انتظار. هاش دست به زدم زل و  رفتم جلوتر 

 دست اما نم؛ یبب یکوفتگ  و زخم چسب دستهاش  یرو

 !نداشت هم خراش هی یحت اومد، رونیب که ییها

 

:  گفت. آورد رونیب آلو مشت دو و زد پوزخند دوباره

 .  زده جا ده،یترس خودش دیشا ؟یبود یچ  منتظر

 !  زده؟ کتک رو خودش رفته بعد -

 . ستین دیبع -

 . کردم زیر براش رو هام چشم

  بدهکارت حاال. آد ینم بودم گفته اول از که من: گفت

   شدم؟

 انقدر که حاال. نشست کنارش و رفت ی جو  طرف به

  عمران حرف که دمیترس یم بود، کرده رد واضح

 پسرش، زدن کتک متیق به مادرش و  باشه درست

  من که دهی ترس یم دیشا. ادیب یخواستگار   نخواسته

  یب یجاها به کار و بدم مثبت جواب کنم، یلجباز 

 یمعن من یبرا ن،یا دونستن. بکشه برگشت

  بود، گفته بابابزرگ که خصوص به. داشت یوحشتناک

 یم هم به داماد خوردن  کتک با یخواستگار یوقت



. زنند ینم رو حرفش و کنند یم کنسل گهید خوره،

 و اومد یم در عروس پشت حرف یکل هم بعدش البد

  که کردم  نگاه لی کائیم به. موند ینم  براش ییآبرو

.  بود آلوها شستن مشغول. زد یم آبرو از دم شهیهم

 . بود انداخته شک دلم به مامان یها حرف

  ستم؟ین مهم برات من یعنی: دمیپرس

 چرا: داد جواب من، به یطوالن  نگاه با و کرد بلند سر

 ؟یباش مهم

  زیچ همه  دیشا. دادم فشار هم یرو رو، هام دندون

  یم یمعن کج  رو رفتارش و بود من یلعنت  ذهن یتو

 ریز از حرف فقط که بود اومده شب اون دیشا. کردم

  یجد یادیز  رو آخرمون ی ها امیپ دیشا. بکشه زبونم

  به کرد شروع. ستادیا درست و شد بلند. بود گرفته

 هنوز من. فتهیب ألوها آب تا هاش دست دادن تکون

  هر فیتکل که کردم باز زبون باالخره. بودم حرکت یب

  جلو، یندازیم رو خودت جا  همه: بشه روشن دومون

 یم میج نیس . یکارهام ری گیپ اش همه. یکن یم کمکم

  کنار چرا ش،یپ قهیدق چند نیهم! یاومد اتاقم تا. یکن

 برسونه؟ رو من یهاد که ینرفت



:  گفت و داد  باال چونه. نشست  ابروهاش نیب یاخم 

 .سپردند من به رو تو شهر، نیا یاومد یوقت

.  بود کوه یتو چشمه کردن دایپ یماجرا منظورش 

 که تونم ینم ،یندار هم  پدر ،یپناه  یب: داد ادامه

 .کنم ولت

: گفتم فقط. شد ینم باورم دم،یشن یم که  ییها حرف

 ! ندارم مراقب  به یازین من

 فرق خودت شهر با نجای ا. یندار ازین یکن یم فکر. 

 . نداره تی امن خونه بدم هشدار که اتاقت اومدم. داره

  ن؟یهم -

 ؟یچ پس -

  دلم. کرد باز جلوم رو هاش دست کف و اومد سمتم 

  مجبوره که باشه نیا من،  به حسش تنها خواست ینم

 کم شهر نی ا از رو شرم من که یوقت تا کنه؛ کمکم

 که انداختم دستش یتو اهیس یآلوها  به  ینگاه. کنم

 دستهاش  ریز یا ضربه...  یول... زدند یم چشمک

 یجلو درست. ختیر نیزم یرو آلوها و زدم

 نیزم از چشم . رفت فرو علف و خاک  یال  پاهامون،

 راه خودم:  گفتم افتادم،  یم راه که یحال در و گرفتم

 . کنم یم دایپ رو



. داشت م نگه و نشست بازوم یرو  دستش اما

 .زد  ینم یحرف و بود برنده نگاهش. برگشتم

  ه؟یچ: گفتم 

 از رو تعادلم. دیکش خودش سمت محکم رو دستم

 رو دستم کردم یسع. خوردم اش نهیس به و دادم دست

 .  بکشم رونیب

 نه؟. باشه من کار یخواست یم: گفت

 فاصله. داد تکون سر و انداخت باال رو ابروش 

  رو آخر قدم و دیکش جلوتر  رو دستم یول گرفتم؛

:  کرد دیتأك  صورتم، یتو. برداشت طرفم به خودش

 باشم؟  من زد، رو عمران که یاون یخواست یم

 .  نه -

 کرد شروع قلبم  و نشست کمرم پشت اش گهید دست

 یم یکی االن: گفتم آهسته! آوردن در یباز  بچه به

 .مامانت دست کف ذارهیم نه،یب

 مردم که  من... توئه مشکل اون - 

 . کن ولم. ترسم ینم مردم حرف از من - 

  شهروز ،ینکن ولم: گفتم. خورد  ینم تكون. دادم هلش

 . جونت به ندازمیم رو



 مگه چرا؟: گفت و شد  تر محکم دورم هاش دست

 نه ،یبود اومده من ؟دنبالیبود ومدهی ن نیهم واسه

 ! رضا حاج باغ

 .  کن ولم!.. شعور یب - 

 که یهرکار ،یکرد مردم ینما  انگشت رو خودت -

 رو خواستگارت یدار انتظار  حاال ،یکرد نکن گفتم

  ارمیب زور به رو مادرم هم بعد! ؟ کنم ناکار

 حرف  تا هزار زنم سر پشت مردم ت؟ی خواستگار

 بزنند؟

 زدم زل هاش چشم به. بترسونه رو من  تونست ینم 

 . ندارم  یانتظار من: دادم جواب هاش لب مقابل و

 بتینص قدر نیهم من از. یباش داشته هم دینبا -

 ! شهیم

 هام لب یرو نگاهش و شد شتریب دستش  فشار و

 رو سرم من که آورد جلو رو صورتش. موند

  نفس. دادم قورت رو بغضم و بستم پلک. برگردوندم

  گونه یرو... کردم یم  حس گوشم یرو  رو، هاش

 رو سرم. کرد کج هام  لب سمت رو صورتش... ام

.  چسبوند  ام شقیقه به رو  شیشونیپ. بردم تر عقب

.  کردم  باز پلک. نداشت گرفتن فاصله قصد هنوز



 حرفش. دمی کش رونیب رو  خودم و دادم هلش   تر محکم

 یمقاومت. بود رسونده  رو منظورش و بود زده رو

 . نکرد

  دست. کردم بغل رو بازوهام و برداشتم  عقب به یقدم

  منقبض صورتم و زدم یم نفس نفس د، یلرز یم هام

 هم کار نیا:  گفتم و شدم ره یخ هاش چشم به. بود شده

 .باشه ادتی! ل ی کائیم یکرد

 گرفت رو نگاهش  باالخره. بود رهیخ اخم با همچنان 

 ها، آدم ما الیخیب که برداشت قدم  اسب سمت و

 ملوچ ملچ و بود نیزم یرو  یآلوها خوردن مشغول

  من، به ینگاه  بدون و گرفت  رو افسارش. کرد یم

 کتک داماد... بزنم؟ هم به یخواستگار : زد طعنه

 !؟یهست  یک یکرد فکر... بزنم؟

 

 اتاقم تا شب که بود یهمون نیا انگار، نه انگار

  لیاسماع ینوه من: داد ادامه و دیپر نیز یرو. اومده

  مضحکه یزن  نیهمچ با رو خودم فم،یشر حاج و خان

   کنم؟ مردم ی

 خودت: کرد لیتکم و هام چشم به شد  رهیخ دوباره

 . یخواست ینطور یا



 به نیا از. نداشت یا دهیفا زدن حرف. زدم پوزخند

 آخر حرف و داد اسب به یتکون! کردم  یم عمل بعد،

 .خونه برو: زد رو

 .رمیم  بخوام هرجا: کردم زمزمه 

 !  دمینشن - 

 نه متاهلم، نه من... رم«یم بخوام  هرجا» گفتم -

 .کنم یم  بخواد دلم یکار هر دارم، یکس به یتعهد

.  کردم حرکت ریمس یتو و نموندم جوابش منتظر 

 اسب که دمید چشم ی گوشه از بعد کرد، معطل یکم

 .برگردوند خودشون باغ طرف به رو

 شده یچ. بود شیپ قهیدق چند ریدرگ هنوز  من فکر 

 رفته هم بغل تو الكى الكى آلو، تا چهار  سر بود؟

 نفس.  میبود شده جدا و میبود کرده دعوا م،یبود

  دهید یکس. کردم نگاه بر  و دور به و  دمیکش یقیعم

 شیپ و سپردم رودخونه یصدا به رو گوشم. شد ینم

  به ها درخت و ها نیزم که دینکش طول ادیز. رفتم

 اطراف ی ها یرو ادهیپ یتو قبل. اومد آشنا چشمم

  فکر یتو انقدر. بودم برخورده رهایمس  نیا به خونه،

  خونه سمت رو راهم. گذشته چقدر دمینفهم که بودم

  امروز  یری حالگ دوم  دور بعد، قهیدق چند و دمیکش



 با داشت و بود خونه در  یجلو  مهرسا. خورد دیکل

  کنارشون عمران براق نیماش. زد یم حرف عمران

 نیماش یرو و زد یم لبخند  مهرسا. بود شده پارک

.  داد یم حی توض رو ییزهایچ عمران. دیکش یم دست

 مهرسا. کردم باز و دادم فشار هم یرو رو، پلکهام

  یتودوز به و برد شاگرد  ی شهیش کی نزد رو سرش

  تکون سر. دوخت چشم نیماش داخل  زیتم و کیش

 رو ششین مهرسا و شدند من متوجه باالخره. داد

  یجواب. خداست! نگا رو نیماش: گفت  آهسته. بست

  یخوا  یم: گفت عمران دم،یرس که نیهم. ندادم

 پشتش؟  ینیبش

:  داد جواب و دیکش یکوتاه غیج زده  ذوق مهرسا 

  شه؟یم

  رو. شد گم هم  یتو من نه«» و عمران  آره«» یصدا

 به رو  نتیماش یدار  عادت: دادم ادامه عمران به

 ؟یبد نشون ها بهیغر

 هم با. بود  دایپ شیشونیپ کنار یکبود و زخم آثار 

  که بگه یزی چ  خواست مهرسا و کردند ردوبدل  ینگاه

 بابا یوقت: گفتم تلخ و کردم ساکتش دست  تکون با



 نظر لطفا یکی تو... بود سالت شیش فقط تو مرد،

 ! نده

 از من و کرد نگاهم گرفته صورت با مهرسا 

  در یجلو. رفتم خونه سمت  میمستق. شدم رد کنارشون

  موندید، کنارم د،یزد سر من به: گفتم و برگشتم

 ! تهران دیگرد یبرم فردا نیهم. نکنه درد دستتون

 به سر با. نداد جواب یکس. کردند نگاه هم به دوباره

  حرص با رو نفسش مهرسا. کردم اشاره خونه داخل

 موقع. برداشت محکم رو هاش قدم و  فرستاد رونیب

. دیکوب هم به رو در و زد من به یا تنه رفتن، داخل

 دست از . اومد یم طرفم که کردم نگاه عمران به

 داد خواست یم دلم و بودم یعصبان لی کائ یم و خودم

 داشته ما با هم ینسبت اگه یحت تو: گفتم بلند. بزنم

 ..یایب سراغمون ی ندار حق ،یندار که ،یباش

 !  مرسده - 

 ؟یدیفهم. یبش کینزد متریمون ده به یندار حق -

 هرطور. باشه: کرد باز لب. دمید رو هاش دندون رد 

 یم ،یفهمیم رو قتیحق  خودت روز هی  یول ؛یراحت

  بهت رو ها حرف نیا که منم روز اون! من دنبال یافت

 .زنمیم



. رسوند نیماش  به رو خودش و دیچرخ . زدم پوزخند 

 سمت و  شدم اطیح وارد من. نشست فرمون پشت

 وقت  گهید که بگم هم مامان به تا  دمیدو خونه

 . رفتنشونه

 *** 

  کردن چک  مشغول شخان،یپ ی شهیش پشت مرد 

  با چنان.  بودم داده بهش که بود یمدارک ی دوباره

 برم شک هم من که کرد ی م چک رو دونه دونه دقت

 از من و نداختیم نگاه من به یگاه از هر. بود داشته

 ینم یزی چ اون بله؟«،» گفتم یم شهی ش طرف نیا

  روزمندانهیپ باالخره. داد یم ادامه گشتن به و گفت

 .ستین  مالک یمل کارت یکپ: گفت

 !هستا: گفتم و دمیکش جلو رو یصندل 

 .ستین - 

 . کردم چک  رو همه بار  سه. گذاشتم خودم. هست - 

. افتاد رونیب یکپ و دیچرخ ها برگه یتو کلفه مرد،

  پوشه داخل رو همه. نزد  یحرف. انداختم باال رو ابروم

  رو ینتیپر. بودم داده انجام هم رو ها پرداخت. گذاشت

 .دیبر دیتون یم: گفت و داد لمیتحو



   شد؟ تموم - 

 . هیشهردار  با یباق. میداد لیتشک رو پرونده -

 . ممنون یلیخ_

  بار چهار یول: دادم  ادامه و کردم نگاه  ساعت به

 دینکن فکر. دیانداخت راه رو  گهید یکی کار شد، نوبتم

 !دمینفهم

  جواب آهسته  و رفت باال  هم با مرد ی ابرو دو هر 

 .جان دختر بود حواست که خوبه: داد

 بله؟ - 

 !منتظرته زهایچ نیهم فقط بعد، به حاال از - 

 یبعد نفر به من، به توجه یب. موند باز هام لب 

  من به و ستادیا یصندل کنار یمرد. ادیب که زد اشاره

  رونیب رو نفسم کهی حال در و شدم بلند  جا از. زد زل

 راه در سمت و برداشتم محکم رو برگه فرستادم، یم

  خدمات دفتر نیا و بود کی کوچ شهر به نجایا. افتادم

 گوش به زی چ همه ظاهرا. شهر دفتر تنها ک،یالکترون

 من بود قرار  رو شیپ سال یس تاوان و دیرس یم همه

.  رفتم نی ماش سمت و دادم یفحش لب ریز. بدم پس

 بودند، رفته مهرسا و مامان. نبود خوب اصل حالم



 و حدس با روزم شتریب و بود کرده بارم  چرند لی کائیم

 هیگر به نی ماش یتو. گذشت یم ندهیآ و گذشته گمان

 .افتادم

 

  خونه یبرا دلم. تهران برگردم سر به بود  بهتر دیشا

 .بود شده تنگ

  دوست نجایا رو من یکس. بودم دهیند رو  هام دوست

 نجایا گهی د ساخت، ی پروانه شدن آماده تا. نداشت

 خودش هم مهرسا با کردن یآشت تازه. نداشتم یکار

 ساعت مین. کردمیم رو کار نیهم آره،. بود یا پروژه

  کرده پف ی ها چشم و دی خر  یها لونینا با یوقت بعد،

 چشمم رفتم، خونه در سراغ و اومدم رونیب نیماش از

  درخت ری ز سنگ، تخته یرو که افتاد نیسک ننه به

:  زدم صداش  و ستادمیا درجا. بود نشسته خونه  یجلو

 ! ننه

. کرد مرتب سرش یرو رو،  چادرش و شد بلند جا از

 یلیخ: دمیپرس. میکرد یاحوالپرس  و رفتم طرفش به

 ؟یبود  منتظر



:  داد جواب. اومد در سمت همراهم و کرد رد سر با 

 سر ها باغ به خواست  یم یمشد. دمیرس تازه. نه

 .رسوند  رو من راه سر بزنه،

. یکرد یکار  خوب: گفتم. رفت داخل و زدم تعارف 

 . تو دییبفرما

  با. چرخوند سر اطراف به و ستادیا اط یح  وسط ننه

 حلقه چشمش یتو اشک خشک، یها باغچه دنید

 .بست

...  داشت نگه پا سر رو نجا یا سال چند  یمشد: گفت 

 ...جانم بی حب یوقت تا

 حتما دونستم یم. نداد ادامه رو حرفش و دیکش یآه 

. برگرده روز هی که بودند دواریام بابا،  فوت از قبل تا

  بشه، سبک کارهام: گفتم و دمیکش دست اش شونه به

 . کنم  یم یدگیرس ها باغچه به

 دوست یختم شتر،یب همه از بابات. بکار یختم گل -

 . داشت

 . هست یمحمد گل دونه هی. کارم یم. چشم -

 گل ی بوته و کردم اشاره اطیح ی گوشه به دست با

 و زد یلبخند. دادم نشونش رو مقاوم  یصورت یها



. کردم باز رو در و رفتم باال ها پله از. داد تکون سر

 ری ز یکوچولو حوض از چشم ننه. زدم تعارف دوباره

. میرفت داخل. اومد باال ها پله از و گرفت  آب ریش

 به رو ها لونینا من و نشست یا  کاناپه یرو

. برگشتم و کردم روشن  رو سازیچا. بردم آشپزخونه

 خوش: گفتم داشتم،یبرم رو شالم  که همونطور

 .دیاومد

 یرو رو،  هاش دست و زد لبخند روم به دوباره 

 عمارت؟ ینزد سر روزه چند: گفت. گذاشت زانوهاش

 .  بودند هم مهرسا و مامان. بود شلوغ سرم - 

 هم دخترعموت ؟یخوش و خوب نمیبب امیب گفتم -

 .رو حالت پرسه ی نم سرگرمه،

 .ستمین بد. ممنون -

 یا گوشه رو شال. کرد یم نگاهم یجور هی داشت 

:  دمیپرس . نشستم کاناپه یرو مقابلش و گذاشتم

 سرگرمه؟ 

 .  خواهرشوهرشه  یخواستگار حرف -



  اسم شد ینم روش. زدم زل ننه ی گرفته صورت به

 با. بپرسه رو حالم بود ومدهین الكي. بگه رو داماد

 .  آند یم هم به. بشند خوشبخت: گفتم آرامش

 ؟یکرد هیگر -

 به: دیپرس. ندادم جواب و انداختم نیی پا رو نگاهم

 ل؟یسه  پسر خاطر

  خصوص  به. کنم ینم ه یگر یپسر چیه واسه من -

 بابام خاطر به کردم، هیگر اگر. لیسه  مثل یکی پسر

 .بوده

 . یدیشن رو زی چ همه پس - 

  ینم من. کنه یم اضافه یزیچ هی آد  یم یک هر - 

 .کنم اعتماد یک به دونم

 یم فیتعر کامل بار هی: دادم ادامه و کردم بلند سر 

  ننه؟ یکن

. باشه اومده یمهمون یبرا که دیرس ینم نظر به

 تکون سر. م یبزن حرف که... بزنه حرف  که بود اومده

 . داد

 رو زی چ همه و اومد حرف به من، اصرار بدون

  بغل یها نیزم تو بود قرار که ییمهمانسرا یدرباره



 باغ گرفتن شیآت ،یاهال مخالفت. گفت بشه، ساخته

 بابا رفتن خانواده، تا چند ی ونهیم خوردن هم به ها،

 کرد فیتعر.  بودند اورده ن ینسر سر که ییبلها بعد و

  لطمه همه  از شتریب نینسر وسط نیا. کرد فیتعر و

  داده دروغ شهادت که بود ممکن چطور بود، خورده

 خودش بود مشخص یوقت باشه، زده  تهمت و باشه

 یکس هم هنوز شهر، نیا یتو. افته یم  دردسر یتو

 و افتادم هیگر به دوباره. گرفت ینم رو  دخترها طرف

.  زد ینم یحرف  گهید ننه. گذاشتم صورتم یرو دست

: دمیپرس گرفته یصدا با و  دمیکش پلکهام ری ز انگشت

  بابام از تو چرا افتاده، اتفاق یگیم که ییها نیا اگر

 ننه؟ یستین متنفر

 

 یچ هی: داد جواب و کرد کج رو سرش نیسک ننه

 . یبدون تو خواد ینم یکس که هست

 نینسر: گفت. نشستم صاف و کردم زیر  رو هام چشم

 . دهیند رو مرد اون صورت ،یکی تار تو

 بود؟ زده شیآت که همون... ه - 

 . بود کرده یدراز دست که همون - 

 ...چرا... پس - 



 زبون به که نشوندند رو دختر دهایسف شیر - 

 مردها. بود بابات مال بود، داده که ییها  ینشون.ادیب

 غروب، همون جان  بیحب.  شناختند یم  رو چاقو اون

 خود. بودند دهید مردم.  بود زده پرسه دورها اون

... بود خواسته عفو بود، شده مونیپش که هم بیحب

 ...  اما

 . بود دهیند رو صورتش دختر_

.  داد تکون ندونستن، ی  نشونه به رو  دستهاش ننه

 قیدق رو نیا یکس چرا:  گفتم و دمیکش یقیعم نفس

 نگفته؟  بهم

  بگردم، دورت... جان ننه  یگرفتیم رو اش یپ چون -

. یکن یم شتریب رو همه درد ،یکن چنگ  چنگ  یهرچ

 .شهیم ت غصه خودت

 . بمونم الل همه یجلو  تونم ینم که من آخه - 

 دونم؛ ینم وهللا نه، ای بوده بیحب کار یدراز دست -

 ینم عفو وگرنه بود، ریگ هم ب یحب  یپا یول

 نیهم از  هم آقابزرگ. شد ینم یفرار... خواست

 . داره ترس

 که دونستم یم هم من . دادم قورت رو دهانم آب

 نه یول داشت؛ دخالت هیقض نیا یجا به  بابا باالخره



 نینسر که بودم مطمئن حاال  حداقل. وحشتناک انقدر

 از خودش برداشت طبق و دهیند رو  طرف صورت

 کار عمران زدن کتک هم  اگر حاال. کرده یزندگ ماجرا

 حرف نیا با. ترسوند ینم رو من ادیز بود، نینسر

 دهیجوش هام رگ یتو یا تازه خون ن،ی سک ننه یها

  شیپ نجایا تا که حاال. کردم یم هیگر دی نبا گهید. بود

  لیسه: کشوندم یا گهید  سمت رو بحث م،یبود رفته

 آره؟. داشت دوست رو بابام لیسه... ؟یچ

:  داد جواب اما باشه؛ انیجر در ادیز کردم ینم فکر

 حرف به. بودند وصلت مشتاق آقابزرگ  و فیشر حاج

 گرفت، باال  که ها جدل  و جنگ نیا. زدند هم ییها

  به دادند رو لیسه. رفت  بیحب. خورد هم  به نشونیب

 . الدین نجم

  آشپزخونه به یچا کردن دم یبرا و دادم تکون سر

 .رمیم دارم. ننه یارین یچیه: گفت فورا  ننه. رفتم

 .کنم یم حاضر االن . شهینم که ینطوریا - 

 . نیبش ایب - 

 .  اومدم -



. رفتم رونیب خربزه قاچ تا چند با و کردم دم رو یچا

 نیهم  خاطر به: دمیپرس و گذاشتم جلوش رو بشقاب

 د؟یکش شیپ  رو یهاد و می شم  بابابزرگم که بود زهایچ

 ها خانواده ی ونهیم ها، نوه وصلت خواست  یم - 

 .کنه اصلح رو

 !کردم خرابش اومدم، من که -

! لیسه  پسر و بیحب دختر: دادم ادامه. دیخند ننه 

 !مبادا: گفت لب ریز و شد یجد ننه. زدم پوزخند

 یم اون از بهتر خودم. بده یحیتوض  نبود الزم

 باغ نیب لی کائ یم که یکار از بعد مخصوصا. دونستم

 یزن. رهیبگ زن خواست یم که هم  حاال. بود کرده ها

  متجاوز یجا به پدرش و نبود  حرف سرش پشت که

 ییایب برو و بود شهر  آب سازمان س یرئ ،یفرار

 سر دوباره. خورد ینم  هم به کل رمونیتقد. داشت

  پشت همه حتما  ها موقع اون ننه،: گفتم  و نشستم جام

 .  زدند یم حرف نینسر سر

 . نگذره ازشون خدا. نزدند که ها حرف چه. اوووه -

 نداشت؟ یزیچ یعاشق نینسر -



. بود محل نیسنگ یدخترها  از نینسر. ننه نه - 

 همه از رو  ذارهیم دست گرده،یم گرده یم روزگار

 . بهتر

:  گفت خودش. ندادم ادامه رو حرف و گرفت صورتم

  یم ادمهی. شد  حروم ،یبینج  و یخوشگل اون به دختر

  کرده، یحرمت  یب یکی پزون،  ینذر تو بار هی گفتند

 شد درشت هام چشم. روش گذاشته داغ  ریکفگ نینسر

 رو دستش:  کرد اضافه و داد تکون سر  دییتأ با ننه و

 .  کرده کوتاه

 واقعا؟ : گفتم آهسته و دمیکش جلو رو خودم

 . بود اصل  دختر نجابت ها وقت اون - 

.  که میکن ینم  یباز یوحش گهید یول مهمه هم االن -

  رو زهرش  جا به هم اون ،یبسوزون رو نفر هی یوقت

 .  نیا شهیم... زهیریم

 بود؟ یک طرف: دمیپرس. رفت فکر یتو ننه

 مادرش قمپز  دیشا... بود مردم حرف. ندارم خبر -

 .  بوده

 هم دوست هی بابام یعنی: گفتم و انداختم باال شونه

 کنه؟  دفاع ازش که نداشت



 راه   یزیخونر و خون. شد یم پا به شر  ؟یدفاع چه - 

 .  افتاد یم

 ... باالخره -

  حرفشون. بودند وسالش همسن بابات  یها دوست -

 صادق،  مختار، ن،یالد نجم محمد،. نداشت  داریخر

 ... پجمان بابا، یعل

 . بودند شده دیشه جنگ تو هم نفر چند -

  مدرک. دانشگاه  رفت بابات  جبهه، رفتند ها اون_ 

 ... ی برگشتن چه. برگشت  گرفت،

  اگر: کرد اضافه و رفت هم یتو دوباره اش چهره و 

 .  افتاد ینم سرش تو فکرها نیا بود، نرفته  دانشگاه

  فکر بابام یتراژد به و شدم ساکت قهیدق چند یبرا

. بود  داده ادامه خودش کار به ایدن هرچند. کردم

 و داشتند  رو خودشون یزندگ کدوم هر هاش دوست

.  کنه یزندگ خودش شهر تو بود نتونسته حتى بابام

 حداقل بذارم و ندم کش رو انیجر نیا بود  بهتر دیشا

 قرص دلم یکم  که حاال. باشه داشته آرامش قبر یتو

  رمیبگ آروم تونستمیم ده،یند رو صورتش نینسر بود

  تکون سر خودم یبرا. رندیبگ آروم هم هیبق بذارم و



  به عمارت یرفت ننه،: گفتم نیسک ننه به رو و دادم

 .تهران رهیم مرسده  بگو بابابزرگم

 

 خونه؟  یبر  یخوایم -

 ینفس به هم  انرودیم. کنم استراحت روز چند رمیم - 

 !  بکشه

 .برداشت خربزه کهیت  هی و زد لبخند

  دلم. کردم یم خلوت خودم  با روز چند و رفتم یم

 یم رو سراغم که هم  ها بچه. بود مهرسا شیپ

 خورد رو یچا  ننه. خوردم خربزه از کهیت هی. گرفتند

.  کردم اش بدرقه در دم تا. کرد رفتن قصد زود یلیخ و

  پوستش  یزبر و دیکش دست صورتم ی رو  در یجلو

:  گفت. کرد یم خوب رو  حالم انگار که کردم حس رو

.  کن روشن رو دلت اما گذشته؛ بیحب رفتن از عمر هی

 .مونه ینم ابر  پشت آفتاب

 بره خواست. برداشت رو دستش. زدم  پلک بار چند 

  ابرها اون ی  همه خودم من فته،یب پاش اگر: گفتم که

   دم  یم قول بهت! زنم یم کنار  یکی یکی رو



 با. داد تکون سر و انداخت من به یقیعم نگاه

  رونیب رو یگوش. شد برابر دو مییتنها انگار  رفتنش،

  جواب بلفاصله. گرفتم رو میشم ی شماره و آوردم

 خبر؟  چه . سلم: داد

 رو خودم یول  بپرسم؛ خبرها ی درباره  داشت انتظار 

 .کنم یخدافظ زدم زنگ. سلم: گفتم و زدم راه اون به

 یدار ؟یخدافظ: دیپرس سکوت، و مکث از بعد 

  ؟یریم

 . تهران رمیم دارم. آره -

  روزه؟ چند -

 .  نجامیا  وقته یلیخ. کشه یم طول. ست ین معلوم -

 . بعد  تا پس: دادم ادامه خودم. زد ینم یحرف

 ...  ندا واسه قراره -

 . بگو کیتبر همه به مامان و من طرف  از. گفت ننه -

  یخداحافظ. کرده تعجب خونسردیم از که بودم متوجه

 یبرم دی با. رفتم داخل  یقیعم نفس با من و میکرد

 .شهرم گشتم یبرم. خونه گشتم

 *** 



  چهارراه طرف اون ک یتراف یول بود؛ سبز چراغ

  دمیکش آه بار  نیچندم یبرا. داد ینم حرکت ی اجازه

 یب انقدر چرا! بابا یا: گفت بغل یصندل  از مهرسا و

 !یکشیم آه است هفته  هی ؟یحال

  هی. شده هفته هی که بود کرده یادآوری  گهید بار هی 

 چیه. بودم تهران کامل، یخبر  یب یتو تمام ی هفته

 نزده زنگ چکسیه. بود نگرفته ازم یسراغ یاحد

 شیبرادر یادعا که عمران یحت! کجام بپرسه بود

  رو خودم  یجلو که بکشم آه دوباره خواستم . شدیم

  مهرسا جواب و زدم اشاره رو روبه ابونیخ به. گرفتم

  ؟ینیب  ینم: دادم رو

 .  نکردند حمله که ها ییفضا. گهید کهیتراف -

 و خودم دست از رو من و کردند یم حمله  کاش یا

 در دهنش از  یهرچ. دادند یم نجات لیکائ یم یفکرها 

 هاش، دست  لمس حس اما... بود کرده بارم اومد، یم

  کرده بغلم که یجور. داد یم جولون ذهنم پس هنوز

  فکر نطوریا من هم دیشا. خوندی نم هاش حرف با بود،

  تموم زیچ همه که کنم قبول تونستم ینم و کردم یم

 نه و بودم شاهدخت من نه. نبود قصه تیواقع. شده

 سر سروقت بود قرار که ییشاهپورها از پر ایدن



. بود رحم یب تیواقع. بشند عاشقم نوبت به و برسند

  یم منتظر رو تو و گذروند یم خوش گهید یجا به

  دخترها ی هیبق و نینگ با زدن حرف بار نیا. ذاشت

 که مخصوصا. کنه بهتر رو حالم بود نتونسته هم

 فیتعر سانسور با رو ها قسمت یبعض بودم مجبور

 و شد باز راه باالخره! رو لیسه یها  قسمت. کنم

  انگشت با. میکرد حرکت. دیخواب ها  بوق یصدا

:  گفتم و دادم نشون رو نی ماش پشت یدهایخر شست،

  شگاهیآرا خرج دیبا حتما برات، کردم  خرج همه نیا

 بدم؟ هم

 .  داره خرج کردن یآشت ؟یکن یآشت یومدین مگه - 

 .  کردم یریگ چه -

 .  کنم یم لطف بهت دارم. یدار الزم هم خودت تازه -

 .لطفت از یمرس -

  مونیشگی هم ییبایز سالن در یجلو بعد، قهیدق چند

 از قبل. شد وارد من از  زودتر مهرسا و کردم پارک

 مطمئن که کردم چک رو میگوش گهید  بار هی ورود،

  بچه از سی م هی و امیپ تا چند. ستین یخاص خبر بشم

 به فقط هفته، کی نیا . گهید زیچ چی ه نه بود، ها

 بار هی. بود گذشته همبرگر تست و دیخر و رفقا دنید



  بودم کرده ملقات شرکتش یتو رو یوبیا مهندس هم

  هر میحوصلگ یب. میبود زده حرف پروژه ی درباره و

 اتفاق هی یگاه. گرفت یم  هم رو هام دوست حال بار

  به کرد یم می تقس رو زیچ همه و افتاد یم یزندگ یتو

 درست انرود،یم به من رفتن. اتفاق اون از بعد و قبل

  مثل زیچ چیه گهید بعد،  به نیا از. بود اتفاق همون

 آشناها با و شدم سالن وارد. شد  ینم سابق

 که بود گفته بهشون قبل مهرسا. کردم یاحوالپرس

  نیکترینزد یرو. چرا  بود نگفته اما  ستم؛ین تهران

 از که مهرسا و نشستم  ناخنکارم دوست به یصندل

  جا جلوش یصندل یرو فورا بود، گرفته وقت قبل

 .کرد خوش

 من به رو و  شد لشیوسا  ییجا جابه مشغول روزهیف

 فکر. میشد نگران. مرسده دیکش طول یل یخ یول: گفت

 . چونهیپ یم رو ما مهرسا ،یمریض دیشا کردم

 .خوبم. نه -

 و یبود. ینبود  خودت یول... یکرد یم کی ال آخه - 

 .ینبود

 سرم. انداختم راه یکار  هی اونجا. بودم شهرستان - 

 . بود شلوغ



 . هللا بارک  ؟یجد -

 . کن انتخاب: کرد اضافه  مهرسا به رو

  باز مهرسا یجلو رو دش یجد یها تجربه ژورنال 

 ؟ی چ خودت: گفت من به. کرد

 . ندارم حوصله. یچیه - 

  گرمته؟ -

  ینم جواب سالن کولر. زدم یم باد رو خودم دست با

 عادت انرود یم خنک ی هوا به یادیز  هم من و داد

 من سمت رو کنارش  ی پنکه روزهی ف. بودم کرده

.  افتادم انرودیم ادی باز و  بستم رو پلکهام. کرد میتنظ

  کرده دیبازد رو نیزم حتما. بود هوا یرو  کارهام

 چشم بر و دور به و  کردم باز رو  پلکهام. بودند

 و ابزار ها،  خانم به. بشه پرت حواسم تا چرخوندم

 . ها نهیآ

 

  ینگاه. کرد یم تیلیها رو  موهاش داشت که یزن به

... راستش: گفتم و انداختم ام مونده خفه یگوش به

 .نه که چرا



 من به رو و داد نشون  روزهیف به رو یمدل مهرسا 

  ؟یاومد ذوق سر شد یچ: گفت

. گرفت یم زن داشت. یخواستگار  بود رفته لی کائیم

 ! خوردم؟ی م غصه و بودم نشسته گوشه هی چرا من

 . کنم تیلیها آد ینم بدم: دادم جواب

  بلندتر سانت سه دو حاال که دمیکش دست موهام نیب

: دیپرس روزهیف. بودم رفته  انرودیم به که بود یوقت از

 !یزد ینم دست موهات به که تو

 .شهیم تنوع - 

  ؟یرنگ چه. اهوم -

 . قرمز... مثل: گفتم و دادم هام  لب به یتکون

 روزهیف ه؟یچ: دادم ادامه. شدند رهیخ من به دو هر

. تابستونه فقط. یچیه: گفت و خنده به کرد شروع

 .گرمه

 .  خنک یجا هی رمیم دارم -

 نازک چشم پشت انرود،یم حرف دنیشن از مهرسا و

  یهو موهات، به ینزد دست  وقته یلیخ: گفت و کرد

 ! قرمز



  یانرودیم ی همه. بود گذشته هفته کی. ندادم جواب

 شده راحت الشونیخ و کردند یم رو  شونیزندگ ها

 که ذاشتم ینم من. ستین بیحب دختر گهید که بود

  فمیک. بود برگشتن وقت گهید. بمونه راحت الشونیخ

 آوردم، یم  در رو مانتوم کهیدرحال و گذاشتم کنار رو

 هم خوام، یم لیفت هم  خوام، یم تیلیها هم: گفتم

 . ناخن

: کرد یشوخ مهرسا با و افتاد خنده به دوباره  روزهیف

 .خوام یم هم  تتو گهیم االن

 .قلبش رو دیسیبنو بزرگ رو انرود«یم» اسم. آره -

. بود بار نی اول روز چند نیا یتو که زدم خنده ریز 

. بود بس یعزادار هفته هی. آوردم ینم  کم من نه،

 ی آماده عصر بگم که آوردم رو مامان ی شماره

 .شمیم برگشتن

 

. بودم گذاشته یشهردار کیکوچ ساختمون یتو پا

  تجربه رو  خواب فلج شبید. نبود خوب ادیز حالم

  بود، برده خوابم ینطور یا  که یبار نیآخر. بودم کرده

 پرتم کردم، کل کل استاد با. بودم دانشگاه ششم ترم

  یجا به من. کن« حذف رو درس» گفت و رونیب کرد



 من با حق چون کردم؛ حذف رو درس ،یعذرخواه

  با حق یوقت که بود کرده سفارش بابام چون. بود

.  بود کرده خم سر خودش حاال... نکن  خم سر توئه،

 کردن فکر.  نبود باهاش حق  هم دیشا. بود کرده فرار

 به کردن فکر از بدتر. کرد یم بدتر رو حالم ن،یا به

 وارد و دم یکش یقیعم نفس حال، یب! ندا و لی کائیم

  خانم به و آقا تا دو فقط که شدم یشهرساز بخش

 د،یببخش. سلم: گفتم و رفتم خانم سمت. داشت کارمند

 .اومدم درخواستم یری گیپ یبرا من

 ؟یدرخواست  چه: گفت و داد سلم جواب زن 

. نجایا اومدم یم دیبا کنم فکر. ساخت ی پروانه - 

  درسته؟

 بود؟  یمسکون منزل. ستین مربوطه کارمند -

 .بود شهر  از خارج یبومگرد  ی پروژه. نه - 

: داد جواب.  رفت یم باالتر ام کلمه هر با  زن، یابرو 

 .  شده رد درخواستتون

   برند؟ دیبازد یبرا  نبود قرار مگه ؟یچ یعنی -

 .  شده رد درخواست... نشده صادر دی بازد دستور -



. کنم هضم  رو ماجرا تا کردم نگاه رهیخ مقابلم، زن به

  گهید قیعم نفس! بودند کرده رد دیبازد بدون یحت

 کارمند کرده؟ رد یک: دمیپرس آرامش با و دمیکش یا

 ! مربوطه؟

 ! دکتر یآقا خود - 

 دکتر؟ یآقا -

 . شهردار... یریآقام دکتر - 

 برام  زیچ همه کم کم «،یری آقام» اسم دنیشن با

 نجایا یها قوم و شیخو به فیشر حاج. شد مفهوم

  ها یباغستان کنار رو ها یریآقام و بود کرده اشاره

  تونمیم یچطور : دمیپرس و زدم پوزخند. بود گذاشته

 کنم؟ صحبت شهردار یآقا با

 . باال ی طبقه -

  یها پله سمت میمستق. زدم رونیب و دادم تکون یسر

  دو کل ساختمون . رفتم دوم ی طبقه کوتاه و پهن

 مرد یمنش. بودند گذاشته آسانسور یول داشت؛ طبقه

 به. بود نشسته یمخصوص شخانی پ پشت دکتر،

 چند تونمیم: دمیپرس.  سلم از بعد و  رفتم سمتش

 رم؟یبگ  رو دکتر یآقا وقت قهیدق



  دیبا: داد جواب و انداخت وضعم و سر به ینگاه مرد 

  یروزها ،یمردم  یها ملقات. دیباش داشته یقبل وقت

 . داره یمخصوص

 .ه یکار مسئله -

  ؟یمورد  چه در. دیریبگ وقت دیبا - 

 . بودم  داده که ی درخواست رد...  مورد در -

 . ستین پاسخگو که شونیا - 

 ه؟یک پاسخگو  پس -

 ...  که بوده یمشکل  حتما - 

 .رمیگ ینم رو  وقتشون شتریب قهیدق پنج -

 . شهینم - 

 . نشه که لندنه شهردار مگه -

 !!دندینرس هنوز: گفت بلند مرد و رفتم  اتاق در سمت

.  بود دادن فحش هیشب مرد، میمستق  نگاه. برگشتم

  هنوز» بود گفته. رفتم یخروج  طرف به یحرف بدون

 کردم یط رو  ها پله. برسه بود قرار یعن ی ده«،ینرس

 بونیسا که رفتم اطیح  ی گوشه نگیپارک سراغ و

  و نشستم نگیپارک مقابل ییسکو یرو. داشت  یمانیس



 که گرفتم ابونیخ از رو روم. موندم دکتر یآقا منتظر

 داخلم، دیفهم  در، یجلو نمیماش دنید  با ییآشنا اگر

. نداشتم زدن سروکله ی حوصله. نه ینب رو خودم

 اطیح وارد یشاس نیماش  هی باالخره بعد، قهیدق ستیب

  نگیپارک از یا گوشه. روند نگیپارک سمت و شد

  که یکس ی برا رو در تا  شد ادهیپ راننده و کرد پارک

 هم به هم یلتیتشک  چه. کنه باز بود، نشسته پشت

 شدم بلند جا  از کجاست؟ نجا یا بود کرده فکر! بود زده

  باز رو در راننده یوقت.  افتادم راه بلند یها قدم با و

. انداختم جلو رو خودم و کردم شتریب رو سرعتم کرد،

  باز کامل  رو در. کرد نگاهم بربر و خورد جا راننده

  یها شیر با دار سال و سن مرد به رو و کردم

 !دکتر یآقا سلم: گفتم ،یخاکستر کدستی

 و کرد  یا سرفه تک  بود، زده زل من  به که مرد 

 . علیكم سلم: داد جواب

 ! ندارم ترور قصد د،ینترس -

 نگاه راننده به. شد جمع مرد صورت  و زدم پوزخند

 چه نیا. کنار دییبفرما خانوم: گفت راننده. کرد

 ! ه؟یبرخورد



  من که بود یمحل المثل ضرب هی ش،یبعد  ی جمله و

 راننده یجا  به اگر: گفتم دکتر به رو. دمینفهم درست

 و دی کن یبررس رو  ها  درخواست پوز، و دک و

  مزاحمتون ینطور یا یکس د،یبد انجام رو دهایبازد

 . شهینم

.  زدم یم ایدر به دل دیبا. بود گذشته من سر از آب

 ؟یدیبازد چه ؟یدرخواست چه: گفت و کرد یاخم دکتر

 . یبومگرد اقامتگاه -

:  گفت رفته، باال یابروها با و شد باز مرد صورت

 ...آها

 یبرم ازم اگر: کرد اضافه  بعد. داد تکون سر بار چند

 .کردم  یم کنم، دیبازد شخصا اومد

 و گشت نی ماش کف یزیچ دنبال. کردم  نگاهش جیگ 

 رو عصا. اومد باال مخصوص یعصا هی با دستش

 از یکی دست، دو هر با  کرد یسع و داد راننده دست

 لب و موند رهیخ هام چشم. ارهیب رونیب  رو پاهاش

 با و ادیب  رونیب آروم آروم که دمیکش  کنار. باز هام

  بود، برده فرو داخلش رو  بازوش که ییعصا کمک

  زحمت به عصا با. دادم  قورت رو دهانم آب. ستهیبا

 ؟ی گفت یم: دیپرس و افتاد راه



 

 

.  دادم درخواست من: گفتم. کرد نگاهم. موندم ساکت

 . ندادید  هم بازدید دستور حتی

 بازدیدی؟ چه شدیم،  بزرگ ها زمین اون تو ما -

 مخالفید؟ چرا - 

 چون. زنه می هم به رو شهر باالنس چون مخالفم، - 

 .میکنه ایجاد دودستگی

 ! فامیلتونند ها باغستانی چون هم شاید - 

 !!   ادب بی - 

  ساختمون فرعی ورودی سمت و برگردوند رو روش 

 .رفت

 افتادم راه دنبالش. بود چرخیده موقع بی دوباره زبونم

  دروغ پدرم به ساله سی: گفتم بیشتری ملیمت با و

 چطور. میندازند سنگ من راه سر هم  حاال بستند،

   بمونم؟ آروم

  شناختید، می رو من پدر اگه: گفتم دوباره. نداد جواب

 . میگم چی دونستید می



  شما: گفتم. چرخید  طرفم به عصا، به تکیه با و ایستاد

 کنید؟ می باور بودید، موقع اون خودتون

 ...  بودم اسیر عراق تو موقع اون من -

  آرامش تو شماها که» دادم ادامه رو حرفش دلم توی

 و سر از آرامش که بود همین  خاطر به. کنید« زندگی

  جریان در:  داد ادامه مرد اما... بارید می رومون

 .نیستم

 باز لب. نداشتم رو ای ساده ی جمله همچین انتظار 

 مخالفید؟ چرا پس: کردم

 ی بقیه برعکس! نشنیدی. گفتم بار یه رو دلیل -

 کردند، مهاجرت هاشون جوون بیشتر  که ها خانواده

  با کوچیک شهر  این چرخ.  موندند اینجا ها باغستانی

 به تعادل این بدم اجازه تونم نمی من. میچرخه  اونها

 . بخوره هم

.  زده معدنی  آب تولید خط به هم من بزرگ بابا ولی -

  هم من. نکرده جمع هیچوقت رو هاش زمین  و ها باغ

 .میانرود برگشتم که ام رجبزاده به

 زندگی؟ برای -



 پرسیده رو  سوالی. گرفتم هاش چشم  از رو نگاهم 

  که فعل: گفتم فقط. بدم جواب تونستم نمی که بود

 . اینجام

 که کنه حرکت  خواست و داد تکون سر تأسف با مرد 

  رو خودم جوش فقط من کنید می فکر: کردم اضافه

 میزنم؟

 یعنی دخترم، چون: گفتم.  کرد نگاهم و ایستاد دوباره

 لجبازیه؟ قصدم

 ! نگفتم رو این من -

 امامزاده، عالی، طبیعت. داره چی همه شهر این -

 محصوالت  دستی، صنایع تاریخی، ی قلعه

  و مهمانسرا  اگر نشه؟ استفاده ازش چرا...  کشاورزی

 صنایع هم میشه، ایجاد شغل هم باشه، غیره و هتل

 ی کسبه هم میره، فروش سریع محصوالت و دستی

 چیه؟ ایرادش. کنند می  پیدا بیشتری درآمد شهر،

 نفر یه که بود بار اولین. داد می گوش داشت دکتر 

  جواب و کشید عمیقی نفس. داد می گوش کامل داشت

 ...  اما دخترم؛ دونم می تو  از بهتر رو  اینها من: داد

 چی؟ اما -



  اشخاص و  نهادها که میشه میسر وقتی  اهداف این - 

 . نداری رو حمایت این تو. کنند حمایت هم از

 چی؟ باشم داشته اگر -

 فشار از عصا، روی دستش. کرد ریز رو هاش چشم 

  نگه پا سر وضع، این با خواستم  نمی. بود  شده سفید

 می جلب رو  مثبتشون نظر من: گفتم سریع. دارم ش

 .کنم

 صادر بازدید دستور: گفت باالخره و کرد نگاهم کمی 

 و نذاشت و نخواست آقامیری  نگی بعدها... میشه

  ضوابط طبق. هست  ضوابطی یه اینجا! کرد فلن

 .  بکشه  طول ممکنه. کنند می بازدید

 وقت برام  عمل . زدم خنده زیر. داد ابروش به تکونی

 وقت اومد، می بازدید جواب که زمانی تا. بود خریده

 .داشتم ها باغستانی کردن راضی برای

 هم. افتاد راه ورودی طرف به دکتر  و کردم تشکر

 رو کسی تونی نمی زبون نیش این با: گفت زمان

 .نیستند من مثل همه. کنی راضی

 . کنم می راضی -



 سمت  و چرخیدم. رفت بهش کمک برای راننده

 حل هم مشکل این. رفتم  شهرداری حیاط های دروازه

 می فکر روش و خونه رفتم می باید فقط. شد می

 اومده سراغم سردرد دیشب، بدخوابی خاطر به. کردم

  ماساژ رو  هام شقیقه و نشستم فرمون پشت. بود

 نیم اگر. کردم روشن و کشیدم عمیقی نفس بعد،. دادم

  به حاال حداقل. شدم می بهتر خوابیدم، می ساعت

 می خونه طرف  به همیشگی فرعی توی. بود امیدی

  جاده، وسط درست سفید هایلوكس دیدن با که روندم

. نبود فرمون پشت کسی انگار. داشتم نگه رو ماشین

  کسی به من ولی... برگشتم که بود شده  خبردار شاید

  می. بود گفته بابابزرگ به مامان شاید! بودم نگفته

  ام خونه اطراف زدن پرسه و فضولی  برای دونستم

  و دادم فحشی. بود کرده پارک دورتر  عمدأ. اومده

  هیچ از خبری. انداختم بر و دور به نگاهی. شدم پیاده

 یادداشتی. رفتم  ماشینش سمت . نبود ای زنده موجود

 امون به بود کرده ول رو ماشین فقط. بود نذاشته هم

  و زدم بیرون جاده از. بود آورده بند رو  جاده و خدا

  خونه سراغ حتما. برداشتم قدم زردشده، علفزار توی

 رو مچش کشیدن، سرک  موقع باید. بود رفته ام



  میگفتم جوری. کردم می  بارش بیراه و  بد و میگرفتم

 . بکشه خجالت خودش از که بشید« خوشبخت»

 

.  باشم صدا  بی کردم سعی  و برداشتم تندتر رو هام قدم

  کم کم رودخونه صدای. داشتم نظر زیر رو اطراف

  پی حواسش ولی کردم؛ پیداش باالخره. شد می بلندتر

 ایستاده درختی کلفت ی تنه پشت. نبود من ی خونه

 به . بود رودخونه لب ای دیگه کس به حواسش و بود

. بود نشسته تیره و بزرگ سنگ یه روی که سهیل

  سنگ رودخونه به برگی، و پرشاخ بید ی سایه زیر

 خیره... آویزون های شونه و کج گردن با. مینداخت

 میکائیل پس. کشید می دست هاش چشم زیر. رود به

 که بزنه  چوب رو مادرش سیاه زاغ بود اومده

.  ناراحته سهیل دونستم می. بود کرده ول رو ماشینش

  دیدن طاقت  میکائیل که دونستم می هم رو این

  خاطر به رفتن  خواستگاری اما نداره؛  رو ناراحتیش

  ناراحتی من اگر. بود روی زیاده خیلی  دیگه مادرش

  خوشحالش که کردم می کاری هر دیدم، می رو مادرم

  ناگهان فکرها، این با! خودم کردن بدبخت جز به کنم؛

 ندا با که معلوم کجا از. گذشت خاطرم  از چیزی

 هر بود، پولدار و متین و  خوشگل ندا شد؟ می بدبخت



  می خوشبخت  باهاش حتما بودند، راضی خانواده دو

 پای از که  هربار... رفت می یادش رو  من  بعد... شد

  های حماقت برای شد، می رد سر عروس ی چشمه

  موند؟ می یادش  من های  چشم... زد می نیشخند من

 و بستم پلک. کردم نمی فراموش هیچوقت که من

. شد برابر دو سردردم. چکید  ام گونه روی  ای قطره

  توی هنوز بود، زده بهم ها باغ توی که  هایی حرف

 که چرخیدم و کردم خشک رو هام چشم. بود گوشم

 نشده حضورم متوجه هیچکدوم. برگردم رو رفته راه

 فرمون پشت وقتی. بردم باالتر رو سرعتم. بودند

  چه باید دونستم نمی ناراحتی، و عصبانیت از نشستم،

  جاش، به اما بزنم؛ داد خواست می دلم. کنم کار

  بوق روی  رو، هام دست  و دادم فشار رو هام دندون

 و ساکن  فضای توی بوق،  ناگهانی صدای . گذاشتم

. پریدند ها شاخه  سر از ها پرنده. پیچید  اطراف ساکت

.  دوید می علفزار توی  که دیدم رو میکائیل دور از

  رو هاش دست. شد تر نزدیک. برنداشتم رو هام دست

 به رو خودش. ندادم اهمیتی . داد تکون هوا توی

 نفس با. کرد باز رو در محکم و رسوند من ماشین

 : زد داد نفس

 !کن قطعش



  ماشینت: زدم داد خودش مثل. کشید عمیقی نفس و

 ! راهه وسط

 .برداره بوق روی از خواست و گرفت رو  مچم دو هر

 عقب رو هام دست و کردم مقاومت لجبازی با

 من، ناباوری توی و آورد  جلو رو صورتش. نکشیدم

  از اراده بی هام دست. نشست هام لب روی  هاش لب

 و شد سکوت غرق دوباره فضا. گرفت فاصله بوق

 صندلی ی گوشه. تر طوالنی میکائیل ی بوسه

 صدای و کوبید می دیوار و در به من قلب. نشست

 داشت کم کم ها شاخه خوردن هم به و ها پرنده

 چشم. نرفت عقب اما شد؛ جدا. شد می متن موسیقی

 .داشت برنمی هام چشم از

 !  ؟ کردی غلطی چه: گفتم و اومدم بیرون شوک از 

  گذشت؟ خوش تهران - 

 .  بود عالی -

   عه؟ -

 . گشتیم ها بچه با روز هر -

  کوتاهش خودم. کرد غافلگیرم و اومد جلو دوباره 

  به کردن نگاه جرئت. برگردوندم رو سرم و کردم



.  بود شده جمع ای گوشه پاهام . نداشتم رو  هاش چشم

 باالخره. زد می حرفی نه و گرفت می فاصله نه

 برای. بود موهام به چشمش. کردم نگاهش و برگشتم

  که بغضی با و کردم تقل هام، مچ کشیدن بیرون

. نیستم بازی اسباب من : گفتم بود، اومده سراغم

 .  شد بلند جا از. کرد  ول رو هام دست و زد پلکی

:  گفت آهسته و داد تکیه ماشین سقف به ساعد با

 . برداری رو دستت خواستی می. بود  خودت تقصیر

 معبر سد: کردم عوض رو بحث خداخواسته، از

 . کردی

 .اومدم می زدی، می زنگ! منه ماشین که دیدی -

  کرده سیو  رو ات شماره من که هستی کی تو - 

 رو ماشینت: گفتم بلندتر من و پرید  ابروش باشم؟

 . کن جا جابه

  راه زدن،  غر جای به انگار. داد تکون سر اخطار با

 ترسیدم. بود کرده پیدا  من مجازات برای جدیدی

!  بشم رد کن،  جا جابه: کردم تکرار. بیاد جلو دوباره

 !معطلم ساعته دو

  حرفی هیچ بدون. کشید عقب و زد سقف به ای ضربه

  عقب دنده. کرد جاش جابه . رفت ماشینش سراغ



 از ماشین طرف یه. کردم عبور کنارش از و گرفتم

. غلتید جاده بغل های شن روی و زد بیرون جاده

 گوشم به ماشین کف با سنگی برخورد بلند صدای

  ادامه راهم به و نیاوردم خودم روی  به اما خورد؛

 !ببینم وایسا... بود؟ چی: اومد حرف به. دادم

 .وایسا: کرد تکرار. کردم بیشتر رو سرعت 

 کنار. انداختم عقب به نگاهی آینه، از و گرفتم نشنیده 

 نگاه من ماشین شدن دور به و بود ایستاده ماشینش

 یه سنگ؟ یه جز به باشه تونست می چی. کرد می

 بردم می رو ماشین فوقش! راهم سر  دیگه، سنگ

  و افتادم خنده به فکرش از . تعمیر برای برادرم پیش

  هام اشک پشت جاده،! برادرم. ترکید بغضم خنده  آخر

 خوابیدم می ساعت نیم باید. بیشتر هام گریه  و شد تار

 همه. بود ریخته هم به اوضاع. بیام خودم به شاید که

 برادرم رو خودش یکی. دیدند می گناهكار رو بابام

  دو... بود بوسیده رو من یکی... یکی و دونست می

 به منتهی فرعی توی و کشیدم دست هام  لب روی. بار

 .پیچیدم خونه

 

 *** 



 پایین ملیمی شیب با که بودم ایستاده تپه ی لبه روی

 که جایی. بود تر پایین زمین چند به نگاهم. رفت می

  دیوارهای و سقف روی داشتند پیمانکاری کارگرهای

 مشغول هادی  و شمیم. کردند می کار کارخونه بتنی

  به روز  هر چرا شمیم دونستم نمی. بودند  زدن قدم

  اومد؟ برمی ازش کاری چه مثل. زنه  می سر اینجا

  پوزخند! کنند؟ کار زودتر که بزنه شلق رو کارگرها

  باید من و بود افتاده دامنش توی هم با چیز  همه. زدم

  افتاد من به نگاهش. بردم می پیش رو کارم  بدبختی با

 هم برای باید عادی، شرایط توی. ایستاد حرکت از و

 به. بودیم منتظر دو هر ولی میدادیم؛ تکون دست

  رو روش  شمیم! نتیجه بی  و طوالنی. طوالنی   انتظار

  و چرخیدم هم  من. داد ادامه زدنش قدم به  و برگردوند

 . خوردم جا سرم، پشت عمران  دیدن با

 ! منم: گفت که کشیدم ای خفه  جیغ

 .  شد می ظاهر یهو و پوشید می تیره که هم اغلب

 . کیه بودم مونده! گفتی شد خوب: دادم جواب

 کنی؟  می نگاه چی به: گفت. اومد جلوتر  و زد لبخندی

 . نیا سراغمون نگفتم مگه اینجا؟ اومدی چرا تو - 



  چه ببینم  گفتم. میآد بازدید واسه شهرداری شنیدم -

 . خبره

 .  رفتند و اومدند -

 . زود چه -

  بودم پرسیده وقتی افتادم، مردها از یکی نیشخند یاد

 که بودند اومده. میشه؟« صادر کی نقشه  دستور»

  شنیدی؟ کی از: گفتم. کنند باز سرشون از فقط

 .  داییم -

. رسید  می ها باغستانی گوش به زود  چه خبرها

 فکرم به  چیزی. منند کارهای پیگیر که بود معلوم

 لحن با و دادم اطراف های کوه به رو  نگاهم رسید،

 داییت؟ کدوم: پرسیدم عادی

 کار داییم کدوم با تو: داد جواب و خوند رو دستم 

 !؟ داری

 .است کاره همه که  اونی: گفتم و کردم  نگاهش 

 همیشه کاش. بودیم شده قبل مثل دوباره. خندید

  نمی خواهر«»  خواهر«»  هي و موند  می همینطور

 .کرد

  داری؟ کار چه داییم خان با: گفت 



   کجاست؟ االن میدونی -

 . است خونه شده، بازنشسته -

  بری؟ می رو من -

  تر جدی و برد فرو جیب توی رو هاش دست عمران

. نیست اخلقی خوش آدم ارسلنم دایی: گفت قبل از

 .  نکن درست شر  خودت واسه

 برمی نخواست اگر. بزنم حرف خوام می فقط -

 گفت شهردار. بود الکی شهرداری بازدید میدونم.گردم

 .  بگیرم رو  رضایتش باید

 .  ده نمی مضایت رضایت اون -

 . میرم خودم بده، آدرس.داد شاید. ببر رو من -

 به منتهی مسیر بعد،. کرد  باز و بست رو پلکهاش

 .بریم: گفت و داد نشون رو ها تپه پایین

 

 ساده  های حرف و  سکوت به روی پیاده مسیر

 حرف به  ها، ماشین به شدن سوار از قبل. گذشت

 .  دیدم ات خونه دور رو میکائیل ماشین: اومد

 مگه: پرسیدم و گرفتم نشنیده  رو میکائیل به اشاره

 . اونجا بودی رفته



 .ببینم باشی، خونه اگه که وری اون انداختم اومدنی -

.  ببینه رو العملم عکس  که کرد می نگاه صورتم به 

 .بدی دخترداییش به باید رو  میکائیل آمار: دادم جواب

 شبیه چیزش همه که افتادم دیدارمون  آخرین یاد و 

 ای دیگه حرف عمران. من برای حتی. بود  خداحافظی

 هم ، ها باغستانی عمارت. نشستیم فرمون پشت. نزد

. شده بازسازی کامل ولی بود؛ ما عمارت ی اندازه

 هم رو نما از بخشی حتی. داشت هم  پشتی حیاط

 با عمران و من و بود شهر وسط. بودند کرده عوض

 سر پشت هامون  ماشین  که بودیم رونده هم از فاصله

. گرفتم تماس عمران گوشی با. نکنه توجه جلب هم،

:  داد جواب. بود کرده پارک  خونه اصلی در نزدیک

 نمیشی؟ پیاده چرا

 .داشتی دخالتی کنند فکر خوام نمی. عمران برو تو -

 .نمیشه که طوری این - 

 . میشه - 

 بشه، بلند سروصدا اگر. مونم  می منتظر بیرون پس -

 . تو آم می



  زیر رو ماشین. کردیم  خداحافظی. نکردم مخالفتی

.  افتادم راه  خونه ی دروازه سمت و کردم پارک سایه

 و ستون باالش  و بود متر یک خونه دور  دیوارهای

 نرده الی از انبوه  های درخت. خورد می فنس ی نرده

 به. بود  رویایی خیلی فضا. بودند زده بیرون ها

 از. طرف هر  از آویزون  انگور های خوشه  خصوص

 خودم. دادیم تکون سر. شدم رد عمران ماشین کنار

 دروازه به ضربه چند. رسوندم آهنی ی دروازه به رو

 از یکی. بودند حیاط داخل نفر چند. شدم وارد و زدم

 دور گاهی که موتورسواری همون. شناختم رو پسرها

 چشم و بود پوشیده وسفید  سیاه. داد می  کشیک برم و

  جلوتر با. کشیده و سیاه. بود عمران شبیه ابروش و

 طرفم به و کشیدند کار از دست همه من، رفتن

 صدا رو عموت علیرضا،: گفت ها زن از یکی. اومدند

 !کن

  سفیدرنگ  ی خونه سمت دوید موتوری، پسر همون

  حیاط توی مستقیم ورودش در و نبود بلند کرسی که

  خیلی بالكن یه دومش، ی طبقه  عوض در. شد می باز

  بلند. کنم سلم بود رفته یادم ترس، از. داشت شیک

 :گفتم

 .سلم



. من حتی بود، زده خشکشون همه. نداد جواب کسی

  چی: خورد گوشم به بالکن از کلفتی ی مردونه صدای

 که برداشتم قدمی. کردیم نگاه باال به همه خوای؟ می

  هام دست و ایستادم. اومد جلو باغچه، نزدیک مرد

 خنده به خودم. نیستم مسلح: گفتم.  گرفتم باال رو

  بالکن توی مرد. خاروند رو گردنش مرد و افتادم

 . باال بیارش: گفت

 ! خانم زینب: داد ادامه مرد و کردند نگاه هم به بقیه 

 دست، و سر با و شد بلند صندلی روی از  میانسال زن

 و دور به  نگاهی با. برم طرفش که داد اشاره من به

 و برگشت داخل بالكن،  توي مریر. رفتم سمتش بر،

  داخل معماری. شدم خونه  وارد خانم زینب همراه من

  های  خونه اغلب مثل و بودند ریخته هم به رو

 پله از هم  با. بود خونه  وسط بزرگ،  سالن شهری،

 طوالنی البی وارد و رفتیم  باال مارپیچ و پهن های

  كاناپه وسطش، تورفتگی داخل که شدیم غربی شرقی

 می نگاه چپ چپ من به مدت تمام که زن. بودند چیده

 .بیاد ارسلن آقا  تا بشین اینجا: گفت کرد،

 زن. نشستم ها کاناپه از یکی  روی و دادم تکون سر 

 و علیرضا و ارسلن با و   رفت ها اتاق از یکی داخل



 من به که علیرضا همراه بعد... اومد  بیرون اردالن

  سلم و شدم بلند جام از. رفت پایین زد، می نیشخند

 و بود خاکستری و سفید  مرد، موهای و ریش. کردم

. بود پیرتر اردالن، پسرعموش، از. داشت وزن اضافه

 جواب. بودم دیده عمران  گاراژ توی بار یه رو اردالن

 ها کاناپه روی اخم با دو هر و دادند رو سلمم

 . نشستند

  من اومدن انتظار دونم  می: گفتم و برگشتم جام سر

 .نداشتید رو

 صدای از رو لهجه کرد می سعی درحالیکه ارسلن 

 همه این دونستیم نمی: داد جواب کنه پاک  خشدارش

  بی که کردم کار چه: گفتم و زدم پوزخند! حیایی بی

 باشم؟  حیا

  آبروی و ها زبون سر انداختی رو خواستگاری اوال -

 دوشت، رو انداختی رو کیفت ثانی در بردی،  رو بچه

 !  اینجا اومدی

 . بزنم حرف اومدم -

  ما؟ با داری حرفی  چه تو -

 چه باشه،  راست تفاهم سوء چه... بگم اومدم -

 .نداره شهر ی آینده به ربطی این... دروغ



 ی آینده: گفت اردالن به رو و افتاد خنده به مرد 

 شهرا 

 چندمی؟ کلس تو: داد ادامه من به رو

 !نباشید  نگران. کردم تموم رو دانشگاه من -

 باید گفت شهردار آقای: دادم  ادامه. کرد اخم دوباره 

 .بدند ساخت پروانه تا باشم داشته رو شما حمایت

 .نیست من درد تو، ساخت پروانه - 

  بیشتر همه از شما بیفته، راه اینجا گردشگری اگر - 

  دارید، ای زنجیره فروشگاه اینجا شما. برید می سود

  سرمایه دارید، ملک و  باغ دارید، ماشین تعمیرگاه

 ...کردید گذاری

  می مردم: دادم توضیح. کردند می نگاه کلفه دو هر 

  سرویس رو هاشون ماشین کنند، می خرید ازتون آن

 ... کنند می

 

  منتظر پا لنگه یه همه: پرید حرفم  وسط ارسلن

  رونق رو ما کار بیاد خالی جیب با خانوم بودیم،

   ها؟... بده



  حمایت من که دونستند می پس. افتاد خنده به اردالن

 .ندارم هم رو خودم پدربزرگ

  انقدر اینجا  های آدم چرا: گفتم و انداختم باال رو ابروم

 می گاز دیگه های استان مردم مگه کنند؟ می مقاومت

 گیرند؟

 نمی هم تو کنه، راضی رو مردم نتونست بابات - 

 . تونی

 .  کنم تونم می که رو تلشم -

 چشم پایین از و داد تکیه کاناپه پشتی به رو سرش

  بابام حرف به موقع همون  اگر: دادم ادامه. کرد نگاهم

 ...شهر این االن دادند، می گوش

 ! شو ساکت: شد  قطع اردالن داد با صدام 

 هی: زد  غر مرد و دادم فشار هم روی رو، هام لب

 .گیم  نمی هیچی

 گورت: گفت بلندتر و داد نشون رو ها پله دست با 

 !ناموس بی کن گم رو

. شد مشت هام دست و لرزیدن به کرد شروع  هام لب

 زنید؟ می تهمت آدم و عالم به خانوادگی: گفتم



 خودم و خوردم تکونی من. شد کنده کاناپه از اردالن 

 !تهمت؟: گفت. کردم جمع رو

.  آره: گفتم  بود؟ شده آش از داغتر ی کاسه  چرا این 

 . تهمت

 . بسه: گفت ارسلن که بیاد طرفم  خواست 

.  رفت می غره چشم من به اما بود؛ اردالن مخاطبش 

 کوتاه اردالن. گرفتم فاصله کاناپه از و شدم  بلند جا از

 خانواده این نحس قدم داد اجازه کی: گفت و نیومد

 کنه؟ کثیف رو خونه سنگ

 خیره هاش چشم به مستقیم و کشیدم  عمیقی نفس 

 !  عمران: دادم جواب. شدم

 باز لب. پرید ابروش و شد عوض صورتش حالت

.  دادم قورت رو دهانم  آب. نگفت چیزی ولی کرد؛

 نصیبت چیزی  ما از: خورد گوشم به ارسلن صدای

 !بیرون برو ام خونه از. نمیشه

 ای فایده زدن حرف انگار اما بگم؛ چیزی  خواستم

  قدم مارپیچ های پله سمت  خداحافظی، بی. نداشت

 به ها نگاه  دوباره حیاط از عبور موقع . برداشتم

 و زدم بیرون دروازه از.  دویدم می که بود من طرف



 دورش عمران که رفتم  ماشینم سراغ. گرفتم نفسی

 شد؟ چی: پرسید و اومد سمتم. زد می پرسه

 . هیچی: گفتم و کردم باز رو ماشین قفل 

 داخل رو خودش هم عمران. نشستم فرمون پشت

: پرسید دوباره. افتادم  راه و کردم روشن. انداخت

 کردید؟ چیکار شد؟ چی میگم

 نمی رضایت... کشید دعوا به آخر... زدیم حرف -

 . دند

 و کشیدم آهی. شد محکم فرمون روی هام دست 

 خم فرمون روی. داشتم نگه  خیابون کنار رو ماشین

 پنج از بعد عمران. دادم  تکیه بهش رو سرم و شدم

. بهشون بده حق: شکست رو ماشین سکوت  دقیقه،

  خواهرشون  به حبیب کنند  می فکر همه خونه،  اون تو

  می خیال. زده آتیش رو هاشون باغ  و کرده تجاوز

 استقبالت؟  آن می گل ی  حلقه با کردی

 روی همچنان پیشونیم. کردم کج سمتش رو سرم

. کنم بلند رو سرم خواست  نمی دلم. بود فرمون

 نیست؟ اینطوری  که مطمئنی انقدر چرا تو: پرسیدم

.  داد بیرون به و گرفت من از رو نگاهش عمران 

.  بود افتاده چین پیشونیش و چرخوند می چشم مدام



. میگرده  مناسب های جمله  دنبال داره دونستم می

 ... کنم درک بتونم. بفهمم من که هایی جمله

.  کنم نمی بحث سوزی  آتش مورد در: گفت عاقبت

  خفتش طرف هر از همه... اومده پیش دشمنی باالخره

 تو شاید... دونم می  چه... شده دیوونه... کردند

 . زده آتیش عصبانیت

  تعرض من مادر به ولی : داد ادامه  و کرد نگاهم 

 .ره  نمی من گت تو این. نکرده

 !  عمران - 

  نگه رو تجاوز ی بچه کی. عاشقمه من مادر -

 کنه؛ عروسی پیرمرد یه با  ده، بره شد حاضر میداره؟

 !داره نگه رو من ولی

 از. بودم رسیده درموندگی به کردنش مجاب توی 

  با روز به اگر. میسوخت براش  واقعا دلم دیگه، طرف

 شد، می مواجه کنم ثابتش خواستم می من که واقعیتی

 افتاد؟ می روزی چه به

 

 . نکن خدا رو تو عمران،: گفتم و کردم بلند رو سرم

 خیاالته؟ اینها ی  همه بگی خوای می باز -



  خودت  واسه چرا. شکری پسر. باباتی پسر تو - 

 بری می رو مادرت و خودت چرا آری؟ می در حرف

 سوال؟  زیر

  اگر: گفتم. برگردوند رو روش  و داد تکون سر فقط 

 هم عاشق تو مادر و  من بابای میگی که اینطور

 داد؟  لو رو بابام مادرت چرا بودند،

 موقع. میآد  ها باغ سمت از  که بودند دیده رو مادرم -

  یه گردن بندازه تونسته نمی. بوده اونجا سوزی آتش

 می فکر. بگه دیده هرچی بوده مجبور. که گناه بی

 با اش میونه البد کردند؟ می ولش گفت نمی اگر کنی

 . شده خراب  همین واسه هم حبیب

  از خارج  های باغ باغها؟ سمت بوده رفته چرا - 

 .شهر

  مخالفت سر.  ببینه رو حبیب رفته البد.  دونم نمی - 

 در کوره از حبیب. میشه بحثشون پدربزرگم های

 .میکنه فرار مادرم... افته می راه آتیش. میره

 !سناریویی چه - 

  چی؟ پس - 

 ! بابام گردن بندازه زده، آتیش مادرت شاید -



 رو خودش بزنه، آتیش رو خودشون های باغ -

 بشه؟ چی که ها، زبون سر بندازه

 منطقی دونستم می هم خودم. موندم خیره بهش 

 شهادتش با نسرین که تاوانی وجود با هم  اون. نیست

 رو عمران های حرف  خواستم نمی.  بود داده پس

 و سوزی آتیش بین: گفتم. تونستم نمی. کنم باور

 است؟ فاصله چهقدر  تجاوز، تهمت

 . هفته دو یکی. دونم نمی که دقیق - 

   گفت؟ دروغ مادرت تجاوز، سر چرا -

  بگه شده مجبور. انداختند  گیر رو مادرم البد -

  و من بابا، ببخشید بگه؟ تونست می  چی... تجاوز

 که دقیق تازه!... داشتیم؟ رابطه هم با فلنی پسر

 میشد؟ چی حبیبه عاشق میگفت اگه میدونی

 . دونم می چه -

  پای ذاشتند می رو سرش ذاشتند؛ نمی ش زنده - 

 !  بریدند می حوض،

.  گذاشتم گلوم روی دست و دادم قورت رو دهانم آب

 گفت می دقیق که داشت دشمنی حبیب با اگر: گفت

 .فلنی



 میتونست. داده رو بابام نشون. آورده رو چاقو اسم -

 .  بوده  غریبه یه بگه

  اگه... خودت تو: پرسید و انداخت باال شونه عمران

  احتمال و باشه داشته دشمنی سر بابات با میکائیل

 کنی؟ می کار چه کنه، صفر  رو رسیدنتون

 ...  من -

 . نداشتم جوابی

  کنی؟ می خوشبختی  آرزوی براش: داد  ادامه عمران 

 با اگه تازه دیگه؟ یکی گردن میندازی رو کارهاش

 ... هم

 با. شدم معذب حسابي من و گذاشت ناتموم رو جمله

 آره؟: پرسید زیرپوستی پام، تا سر به نگاهی

 .نه -

 !!نه : کردم تکرار شده، درشت  های چشم با 

. آوردم جلوتر رو شالم و کشیدم دست موهام روی 

  بوسه یه جز به بود، نیفتاده میکائیل و من بین اتفاقی

 . خداحافظی ی

 واضح رو منظورش  و انداخت پایین رو سرش عمران

 بلبلی و گل همیشه. حالیه  همچین عشق: گفت تر



 همون. میشه خطرناک هم ها وقت بعضی. نیست

 رو  قلبت داشت، برمی پات جلو  از رو سنگ که دستی

 . بیرون کشه می ات سینه از

 همه بود ممکن. رفتم فکر توی. بود سنگین  حرفش

 ماشین باشه؟ فرجام بی عشق به ی  نتیجه اینها ی

 گفته عشق ی  درباره جوری. شد سکوت غرق دوباره

 که نامزدی اون: پرسیدم. داره تجربه انگار که بود

 شد؟ چی گفتی، می

  باز ای دیگه حساب من رو که بودم گفته دروغ -

 ! نامزد به چه رو من. نکنی

 چته؟  مگه - 

  زندگی چیزها همین. بیزارم عاشقی و عشق از من - 

  همخون عشق فقط دنیا، این تو. کرده لجن رو من

 ارزه؟ نمی مفت بقیه. داشته چشم بدون

 می دوباره دونستم می و بود شده خیره  هام چشم به 

 اولین از. برادری و خواهر موضوع  سر بره خواد

 می کمکم داشت چشم بی بود، دیده رو من که باری

 با نه ولی کردم؛ می جبران روز به هم من. کرد

  توی شکی  بابا از لحظه یه اگر. بهش گفتن  برادر«»

 ظن عمران نداشتن نسبت  اثبات با اگر یا افتاد، می دلم



  آزمایش برای فردا همین شد، می برداشته تجاوز

.  داد می عذاب رو همه فقط این ولی کردم؛ می اقدام

  روبه عذاب و ام خانواده و من برای وجدان عذاب

 روی که  هم تأثیری. عمران برای واقعیت با رویی

 خود که دادم می اجازه باید. نداشت بابا  های اتهام

 . برسه درست ی نتیجه به کم کم عمران

  اگه من. نیست اینطوری من عشق ولی: گفتم آهسته 

...  کنم اذیتش تونم نمی باشم، داشته دوست رو کسی

 . دیگه یکی خواستگاری بره اگه حتی

 می فکر ندا و میکائیل ی درباره دو  هر که البته

 دادم خیابون  به رو نگاهم. داد تکون سر فقط. کردیم

 سمت ببرمش که زدم دور. انداختم راه رو ماشین و

 .  ماشینش

  کوچیکم دایی با وساز ساخت تو میکائیل بابای: گفت

 . شریکه

 نجمی؟  آقا -

 .آره -

 کنند؟ می سازی ساختمون -

 . نه اینجا استان مرکز تو - 



  خب؟ - 

  رام رو هام دایی کنه کمکت شاید. بزن حرف  باهاش -

 .نمیندازه زمین رو روش  داییم شیرینه، زبونش. کنی

 .بربیاد دستش از کاری شاید. زنم می حرف. باشه -

 بستن از قبل و شد پیاده. داشتم  نگه ماشینش نزدیک 

 .  نکنی مریه گریه: گفت در،

 .بزن زنگ داشتی کاری: داد ادامه. دادم تکون سر

 

  کرده آشتی  که خوب  چه. دادم تکون سر دوباره

  داده نخ سر  بهم. بست رو در و کرد خداحافظی. بودیم

 وارد از هرچند. بیچاره نجمی دنبال رفتم می باید. بود

 و نبود ای کاره اون. ترسیدم می جریان به کردنش

  می. کرد می تر لج من با رو  سهیل فقط دادنش دخالت

 بیشتر باید. حساسه شوهرش و پسر روی دونستم

 . کردم می  فکر روش

 *** 

 نگاه کردن، قفل از قبل و شدم پیاده ماشین از 

. انداختم شهر شورای ساختمون به خریداری

 راه طرفش به. زیبا خیلی اما کوچیک؛ ساختمون



  رو حیاطش دورتادور سفید، طرحدار های نرده. افتادم

  جا ورودیش جلوی زیبایی استخر و بود پوشونده

  ورودی کلفت، و گرد ستون تا چهار. بود کرده خوش

 ی پله دو از وقتی. بودند کرده احاطه رو ساختمون

  عریض البی وارد و گذشتم کوتاه خیلی ای دایره نیم

  شده قفل های دست با نجمی آقا شدم، ساختمون داخل

. بود ایستاده نما سرتاسری های پنجره جلوی  پشتش،

 با. رفتم نزدیکتر و انداختم البی اطراف به نگاهی

 شدم؟  مزاحم : پرسیدم. کردیم سلم. چرخید دیدنم،

 شروع  جلسه دیگه، ربع  یه تا ولی... دخترم نه - 

 .میشه

 .کشه نمی طول کارم. بله - 

 .بفرما: گفت و کرد باز  رو دستهاش 

  پیشنهاد رو امروز خودش و بودم گرفته تماس دیروز

  باشیم کارش  محل تو خواد می میزدم حدس. بود داده

 آقا: مطلب اصل سر  رفتم. نبینه رو ما سهیل که

 .  ها باغستانی عمارت رفتم  پیش روز دو من نجمی،

  رو شاهکارت: گفت و نشست لبش ی  گوشه لبخندی

 .شنیدم

 .کنم راضیشون بود گفته شهردار آقای آخه -



 .شنیدم هم این: گفت دوباره و شد تر بزرگ لبخندش 

 .شد بدتر اما: گفتم و زدم لبخند هم من 

.  داره اصولی کاری هر. جلو میری مهابا بی چون -

  بزرگ تا دو دست سپری نمی چرا. داره رسمی و راه

 تر؟

 .  کنند نمی کاری ترها  بزرگ - 

 شد؟ خبر  چه باغستانی  ی خونه تو -

  خود تا توپید من به بیشتر اردالن آقا چرا دونم نمی - 

 !ارسلن آقا

 میگفت؟  چی اون بود؟ هم اردالن - 

 .زد حرف بد من با - 

 بعد. رفت فکر  توی کمی و کشید عمیقی نفس نجمی

 داری؟ توقعی چه بوده، دخترعموش خواستگار: گفت

 رو ما. کرد فیکون کن رو همه زندگی حبیب  ی قضیه

.  بگیریم کیو طرف دونستیم نمی. منگنه تو گذاشت

 .  بودند دوستمون  همه

. شد تر جدی  صورتش  و رفت پنجره  سمت نگاهش

 پشت کم به اگر اما بودند؛ جوون که کردم  می درک

  دیگه جور یه اوضاع شاید کردند، نمی  خالی رو بابام



 شده پیچیده هم توی کلف یه مثل چیز همه. شد می

 به. کیه دست کلف سر دونست نمی کسی انگار. بود

 کمکم بتونید  شما شاید گفتم خودم با: اومدم حرف

 .کنید

 رو دستم انداختن، سنگ جای به که بودم کسی دنبال 

  ها باغستانی و زنش با نجمی درانداختن اما... بگیره

 دعا. انداخت بر و دور به نگاهی مرد. بود خودخواهی

 .کنه قبول که کردم

 سراغ گفته  بهت میکائیل: پرسید و کرد کج رو سرش

 بیای؟ من

 ... گاراژ تو که همون. گفته عمران. نه -

  با میتونم من. خب خیله:  کرد اضافه و گفت»اهوم« 

  نتیجه نمیدم قول اما بزنم؛ حرف باغستانی برادرهای

 . باشه داشته ای

 ...  پس -

 .  دونند می یکی  گستاخی با  رو جسارت اینجا  دخترم، -

  می اگر: داد  ادامه. کرد می نصیحت زیرپوستی داشت

  مردم که کنی کاری باید ببری، پیش رو  حرفت  خوای

 . بدونند خودشون از رو تو



 چطوری؟  ولی داشت؛ حق. کردم فکر  حرفش به

  ساالنه مراسم به بعد، ی  هفته: داد توضیح خودش 

 مردم ی همه مثل. هست  هم رضا حاج.  میشه برگزار

  رو تو بذار. بزن حرف مردم با باش،  همه قاتی بیا،

  همه نظر اگر. هستند هم ها باغستانی. ببینند خودی

 در همه با تونند نمی ها باغستانی  کنی، جلب رو

 .بیاند کوتاه مجبورند. بیفتند

. کرد تأکید  حرفش روی ابرو  و چشم و  سر حرکت با 

 مخ رو باید ها باغستانی  جای به. بود منطقی حرفش

:  گفتم و دادم تکون سر هم من. کردم می کار بقیه

 .چشم

. شناسم می رو ارسلن و محمود که ساله خیلی من -

 .خواند نمی رو کسی بد

 . بله -

 ببینند مردم کن، صلح رضا حاج خود با اول -

 . پشتته آقابزرگت

 . چشم -

 پهن در از کسی که بگه رو بعدی ی  جمله  خواست

. نصیری آقای: زد صداش و اومد بیرون البی وسط



 کت با  نجمی سال و همسن مردی. چرخوندیم  سر

  انتظار. کرد می نگاه من  به و بود ایستاده وشلوار

 دختر خانم مرسده: کرد معرفی نجمی ولی نداشتم؛

 صادق. بابات های دوست از صادق، آقا... حبیب

 .بود باالتر بابات و من از کلس یه خان،

  سکین ننه با صحبتم یاد رو  من صادق«،» اسم بردن

 لبخند. بود برده اسم رو بابام  های دوست که انداخت

  آهسته شدنش،  تر نزدیک با و اومد جلو مرد. زدم

 .  حبیبی شبیه چقدر: گفت

  محو همچنان. داد جواب. کردم سلم و دادم تکون سر

 و کشیدم خجالت. پیچیده جا  همه حرفت: گفت. بود من

  عمیقی  نفس مرد. بردم فرو هم توی رو هام دست

 باید.دیدمت باالخره: اومد حرف به دوباره و کشید

 .باشی موندگار کردم نمی فکر... دیدمت می زودتر

 

  ی درباره زیادی چیز من : گفتم و زدم لبخند دوباره

 .  کردم می پیداتون وگرنه دونم؛ نمی بابام

  صحبت مفصل روز به: گفت و زد غمی از پر لبخند

 خب؟. کنیم می

 . حتما. بله -



:  گفتم. اومد در الی ای دیگه مرد و داد تکون سر

  نمی مزاحم  این از بیشتر...  مهمه تون جلسه  کنم فکر

 . شم

 وارد تازه مرد به رو نجمی. کردند نگاه در به دو هر

 . بیگی خان آقای چشم: گفت

 .بفرمایید:  گفتم دوباره 

 اومد، پیش مشکلی اگر پس: گفت و برگشت  نجمی 

 .بده خبر

 .  دادید وقت که ممنون  خیلی. چشم -

 . اجازه با: دادم ادامه صادق به رو

  دادند تکون سر دو هر. کردم اشاره البی خروجی به

  منتظر. رفتم خروج در طرف به. کردیم خداحافظی و

  شهر شورای اعضای از هم صادق پس. موندند رفتنم

 شهر ی کاره یه کدوم هر حبیبم، بابا های دوست. بود

.  بود مرده زادگاهش از دور من بابای و بودند شده

 بابای. کردم نگاه حیاط داخل استخر به و کشیدم آهی

  شهر تو االن بود، کرده رفتار تر محتاط اگر هم من

 تکرار رو اون اشتباه خواستم نمی. بود زنده خودش

 حیاط از و انداختم صاف آسمون به  نگاهی. کنم

 حیاط، دور  های نرده کنار رو، پیاده توی. زدم بیرون



  نحس موتور به چشمم  که افتادم راه  ماشین سمت

 به دست و  بود کرده پارک راهم سر. افتاد علیرضا

 .  کرد می نگاهم سینه

 ! خانوم مرسدس... به به: کرد شروع  خودش

 و کردم اخم. کرده مسخره رو اسمم عمدا دونستم می

 افتادی؟ من دنبال: گفتم

 خودت به: داد  جواب و گرفت موتور از  رو اش تکیه 

 !بری کنیم، کاریت به باید... نمیری که باشه

 !  کردم؟ تنگ رو تو جای مگه - 

 . آره -

 دور رو موتور خواستم و دادم تکون تأسف  با سری

  داد! شهره  شورای اینجا: گفتم. ایستاد  جلوم که بزنم

 !  بیاد؟ نگهبانش  بزنم

... کنار میذارم  رو مخطار اخطار دیگه بزنی، داد -

 !کنم می عمل

 ! ببینیم کن عمل عه؟ - 

: شد گم میکائیل صدای توی صداش ولی گفت؛ چیزی

 خبره؟  چه

 



 و اومد می سمتمون داشت. چرخیدم صدا طرف به

  کی از دونستم نمی. بود پارک دورتر ماشینش

 . اینجاست

 !میکو: زد صداش علیرضا

 شد نزدیک  میکائیل. باشند دوست رسید می نظر به 

  باشه خیر: پرسید علیرضا از چشم، حرکت همراه و

 !!  علی؟

 .خیره: داد جواب و شد باز  علیرضا نیش

  به میکائیل خواستم نمی. بود شده متشنج کمی جو 

. کنه درست شر پدرش، کار محل جلوی من خاطر

 . برم  باید من: گفتم

 و اومد در جلوم دوباره علیرضا که برداشتم قدمی

 داشتی؟ تشریف: گفت

  عصبی. کردم نگاه میکائیل به و شدم خودم خیال بی 

 داری؟ کارش چه: داد هشدار قبل از تر

 این طرف چرا  تو: پرسید و انداخت باال  ابرو علیرضا 

 میگیری؟  رو

.  نزد حرفی میکائیل. داد می نشون رو من دست با 

:  داد ادامه و کرد ورانداز رو سرتاپام  علیرضا نگاه



 میده سواری خوب خانوم مرسدس ببینم خواستم می

 ! نه یا

  صورت توی میکائیل مشت که بود کافی  جمله همین و

. بخوره تلوتلو عقب به علیرضا و بشه پرتاب  علیرضا

 کردم نگاهشون و گرفتم  هام لب جلوی  رو هام دست

 و بودند هیکل هم. بودند گرفته رو هم ی  یقه حاال که

 طرفشون به. بگیره باال  درگیری خواستم نمی من

  عصبی.  کشیدم عقب  به رو میکائیل دست و رفتم

 .ماشین تو برو: گفت

 .نمیرم -

 .شید جدا -

 !  شید جدا میگم -

. موندند حرکت بی و کردند تعجب بلندم، صدای از 

 ولی شدند؛ جدا هم از. کشیدم  تر محکم رو میکائیل

  شمرده شمرده میکائیل.  بود هم روی هاشون چشم

 شهر كل... آم نمی کوتاه... بشنوم دیگه بار یه: گفت

 ! نگفتم نگی روز اون!... هم به میندازم رو

 تونه نمی کردم حس. لرزید می دستم توی دستش

 با و بود شده شوکه هم علیرضا خود. بکشه نفس

 دست لبش زخمی  ی گوشه به زده، بیرون های چشم



 در برعکس و میکائیل به من از نگاهش. کشید می

 بیرون دستم از رو بازوش میکائیل. بود آمد و رفت

 پوشوند، می رو صورتش روی درحالیکه و کشید

 و گرفتم فاصله ازشون. برداشت قدم چند و کرد پشت

  خیابون و بود صبح خوشبختانه. کردم نگاه اطراف به

 و خورد گوشم  به موتور شدن روشن  صدای. خلوت

 و افتاد راه موتور. شد کشیده ماشینم سمت بازوم

 ایستادم ماشینم کنار. کرد  ول رو بازوم  میکائیل. رفت

 !  محل؟ الت گنده  شدی: گفتم و

 نفهمیدی گفت چی نفهمیدی: گفت بلند و چرخید سمتم

 خورد؟ گهی چه

 ! آروم. فهمیدم - 

  می نفس تندتند هنوز. کردم نگاه اطراف به دوباره

 کردی، من  با خواستی هرکاری: گفتم تر  آروم. کشید

 !؟ گیری می یقه اومدی حاال

  که چیزی واسه نکرده الزم: کردم اضافه. نداد جواب

 . بخوری کتک نیست، مربوط بهت

  نیست؟  مربوط بهم - 

 نیست؟  مربوط: کرد تکرار و اومد جلوتر



  مربوط بهش که بود گفته ها باغ توی واضح خیلی 

  کرده نامزد و خواستگاری بود رفته هم بعد. نیست

  نگاهم. بیارم زبون به تونستم نمی وجود، این با. بود

. افتاد دستش به چشمم. رفتم طفره و انداختم پایین رو

 اخم با و کشیدمش. بود کوبیده مشت که دستی همون

 .  شد چی  دستت ببین! دستت: گفتم

  و باز رو اش  پنجه بار چند و آورد بیرون رو دستش

  نمی جوری  یه من: گفت قبل  از تر آهسته. کرد بسته

 .بمونه جاش که زنم

  روی که افتادم روزی  یاد و شدم خیره دستش به 

 زدن کتک به تا گشتم می زخم اثر دنبال هاش دست

 چشم به و کردم بلند رو سرم. بدم ربطش  عمران

 رو حرف این هوا رو  همینطوری. شدم خیره هاش

 که زنی نمی جوری یه: گفتم. داشت منظور. بود نزده

 ! بمونه؟ جاش

 به هم نیازی آره؟: پرسیدم. گرفت رو نگاهش 

 .بپوشونی که نیست دستکش

 .  کن صبر: گفتم و رفتم دنبالش. افتاد راه 

 . دارم کار بابام با -

 . است جلسه تو بابات -



 . مونم می منتظر -

 .وایسا -

 پاش زدی، حرف: گفتم دوباره . داد ادامه راهش به 

 . وایسا

 سمتم قدمی. ایستادم جلوش و داشتم نگه رو دستش

  دقیقا. زد  زل هام چشم به  صورتم، مقابل و برداشت

 عجب. بودیم شهر شورای ساختمون ورودی  جلوی

 بگم که بودم کرده جرئت! عاشقانه بحث برای جایی

 رو من اینطوریاست؟خواستگاری: گفتم. عاشقانه«»

 خواستگاری؟  میری  خودت زنی، می هم به

  رو سکوتش. بود چشمم جلوی  هاش دندون فشار رد 

 تو زنم، می هم به رو خواستگاریت من: شکست

 فرستی؟ می تبریک

:  داد ادامه طلبکارها مثل. کردم ریز  رو هام چشم 

 ! بسابی هم قند باالسرمون قراره حتما

 اسماعیل  و شریف حاج ی نوه باالخره. نه که چرا -

  هم پدرزنش و زنش سر  پشت. میگیره زن داره خان

 نگم؟ تبریک چرا.  نیست حرف



 رو حقیقت چون سنگینه؟  برات یکی من حرف فقط -

   بیای؟ خودت به که میگم

  آروم میشه رو حقیقت: گفتم و رفتم عقب. اومد جلو

 بگی؟ ها وحشی مثل باید. گفت

  وحشی؟ -

 رو نگاهم من و اومد  جلوتر خیابون، به توجه بی

 کج صورتم  سمت رو سرش. انداختم ای  دیگه سمت

 !  ؟ وحشی : پرسید دوباره و کرد

 هاش حرف روز اون. کردم انصافی بی دونستم می

 و گرفت رو ساعدم. نه  رفتارش ولی بود؛  تلخ خیلی

  نگاهش کنه، کاری دوباره ترسیدم. برد خودش سمت

 ! بشید خوشبخت هرحال به: گفتم و کردم

 

. خواستگاری رفتم. آره:  گفت و شد ام کنایه متوجه

 .کنم می  بگه مادرم  کاری هر من

  راهش سر  از. کشیدم بیرون رو دستم و  زدم پوزخند 

 ورودی درگاه طرف به. بره زودتر که رفتم کنار

 . نپسندید رو من دخترداییم: گفت و افتاد  راه ساختمون



 اضافه و  چرخید درگاه، طرف اون. موند باز هام لب

  کنم؟  عقدش چاقوکشی با برم کنم؟ کار چه: کرد

 که نیست  باری اولین این انگار که گفت می جوری

.  بودم دیده رو ندا نگاه من. آورده رو  ها دلیل همین

  اینکه مگر ... بده رد  جواب اون که  نداشت امکان

  پایین رو  صدام. باشه گرفته  قرار رودربایستی توی

  بعد: کردم یادآوری  رو ماشین توی حرکتش و آوردم

 .نمونی ناکام  که من سراغ اومدی هم

 !نکنی شکلی این رو موهات خواستی می - 

  چشه؟ موهام - 

 ! زشت -

  باال رو  ابروش. زشت«» بود گفته دیگه بار یه

 ادامه ساختمون سمت راهش به. برگشت و انداخت

 بوق یاد و  نشست لبم روی ای ناخواسته لبخند. داد

  خراب رو شانسش که هم ندا. افتادم جاده وسط زدن

 باید. رفتم سمتش و کردم نگاه ماشینم  به. بود کرده

  ریزی برنامه نجمی، های حرف طبق و خونه  رفتم می

...  بده جواب ام برنامه بار این بودم امیدوار. کردم می

 ناله. بود پیش دقیقه چند ماجراهای درگیر ذهنم اما

 .شدم سوار و کردم ای



 *** 

  از خیس، صورت و تازده های آستین  با بابابزرگ 

 درست من  دیدن با و اومد  بیرون عمارت سرویس

  چیزی لب زیر. رفتم عقب. پرید جا از در، روی روبه

  و کردم مظلوم  رو خودم. اومد بیرون کامل و خوند

  وضو آب:  گفت و افتاد راه. گرفتم سمتش رو حوله

 .کنند نمی  خشک رو

  همراهش.  بود شده بلند  شهر مسجد از اذان صدای 

  خونه دنج  های اتاق از  یکی سمت. گذشتم هال از

  هایی وقت جز خوند؛ می نماز توش معموال که رفتیم

.  شدیم وارد. رفت می مسجد و بود خوب حالش که

 کردم تند پا قدیمی چوبی کمدهای  سمت اون، از زودتر

  و گفت االهلل« اله ال. »آوردم بیرون رو اش سجاده و

 مشغول و  نشستم کنارش. نشست دوزانو قبله به رو

  این عمدا. شدم ترمه و  مخمل ی سجاده کردن پهن

 رو دلم نتونه که بودم کرده  انتخاب رو روز ساعت

  کردن پهن به کردم شروع. اومد سجاده روی. بشکنه

 راه پیراهن های  آستین تای. داخلش کوچیک جانماز

 چیه؟  باز:  گفت و داد پایین رو راهش

 . هیچی -



.  کرد می  نگاه چپ چپ.  انداختم صورتش به نگاهی

  مهر دور از رو تسبیح. کردم صاف براش  رو مهر

 .  بزن حرف: گفت دوباره و برداشت

 که شنیدی حتما: گفتم و نکردم معطل  این از بیشتر

 . شهردار پیش رفتم

 . داد تکون سر

 شما با ام  میونه باید اول میگه نجمی آقا : دادم ادامه

 . دیگه مردم و ها باغستانی به برسه  تا بشه، خوب

  هاش انگشت الی رو  تسبیح های دونه و کشید آه

 .داد حرکت

 بود، ای  دیگه شهر  هر. قانونیه من  کار: گفتم 

 !کرد می تشویقم

 چرا کنی می  خیال: گفت و شد متوقف هاش  انگشت 

  نرفته؟ کار این سراغ کسی االن تا

 . بگو خودت -

 نمی شهر این. کنه می زنده رو حبیب یاد چون - 

 . کنه تازه رو ننگ  داغ خواد

 .  دادم فشار هم روی رو، پلکهام

 . خوام نمی هم  من : داد ادامه



 ... بابابزرگ -

 خوام نمی من. دختر نلرزون  رو پیرمرد من تن -

 اذیت رو تو کسی خوام نمی. بیاد تو سر بل همون

 .ها نفرین تو بیفته حبیب اسم دوباره خوام نمی. کنه

  من. شده عوض نسل. شده عوض دوره اما میدونم -

  از... گیرم می رو ساخت ی پروانه کنم، نمی فرار

 .میگی که  شهری همین

 .  دختر دند نمی مروانه پروانه - 

 .  گیرم می -

 ...  مرسده -

   چی؟ بتونم اگر -

 بابابزرگ. شد تموم اذان بعد، کمی. شدیم ساکت

 بتونی، اگر: گفت و داد  فشار دست توی رو تسبیح

  از. میدم دودستی رو  کارت ی سرمایه تمام خودم

 . صد تا صفر

 اما زدم؛ لبخند. بود معنوی  حمایت  فقط انتظارم 

. میری  بابات مثل نتونی، اگر: داشت ادامه حرفش

 .ذاری نمی خاک این روی رو،  پات دیگه



. نداشت باورم هم هنوز. دادم قورت  رو دهانم آب 

 پیش از کاری بتونم کرد نمی  فکر هیچکس هم هنوز

 .ببرم

 بابام، روح شادی برای.  بود من فرصت آخرین این

. باشه: گفتم و دادم تکون سر خودم های زحمت برای

 . میرم شد، اینطور اگر

  همه از تری عمیق معنی  رفتن«،» این دونستم می و

. نبود شهر یه از رفتن  فقط این. داره  رفتن«ها» ی

  رویاهای از رفتن. بود  باورهام ی همه از رفتن

 بابابزرگ. بود میکائیل از رفتن. بود بابام ناتموم

 به رو نگاهش و برگردوند جانماز روی رو، تسبیح

  صدای. رفتم در سمت و شدم  بلند جا از. دوخت مهر

  سر رو حوله. خورد گوشم به بابابزرگ اکبر« هللا»

 وقت، چند از بعد و داشتند م نگه شام. گذاشتم جاش

.  خوردم رو  سکین ننه پخت دست محلی غذای دوباره

 صحبت کار ی درباره بابابزرگ  و شمیم غذا، موقع

 قبل از تر راحت  خیالم. نداشتم حرفی من و کردند می

 رسید می نظر به. داشتم هدفی به حاال حداقل. بود

  احتمال دونست می تره  راحت هم بابابزرگ  خیال

. نیستم زدن قول زیر اهل و كمه من  گرفتن پروانه



 چرا: گفت بابابزرگ که کردم می بازی پلو با داشتم

 خوری؟  نمی

 

 .خورم می -

 . بشه باز اشتهات بریز  ماست - 

 چی: گفتم خنده با و کشیدم جلو رو ماست ی کاسه

   کنی؟ بیرونم خوش ی  خاطره با خوای می... شد؟

  باال ابرو بابابزرگ  ولی خندید؛ شمیم. بود  شوخ لحنم

 . داد

 . میگذره هم این. بابابزرگ باشه: گفتم 

 .  شماست مال دارم هرچی  من کردم؟ بیرونت کی من -

  که کردم خالی رو بزرگ مامان  جای و دادم تکون سر

  بعد. بده آزمایش و بزنه سر تهران بود رفته دوباره

 بار چند بابابزرگ. افتادم راه خونه سمت شام، از

  با هم هنوز. کردم رد ولی بمونم؛ شب که کرد اصرار

  باهام در جلوی آخر. بود نیومده کنار من موندن تنها

:  زدم داد  بیرون همون از. داخل برگشت و کرد قهر

 .باز آم می فردا



 فرمون پشت و دادیم تکون دست رمضون مش با

 و بود بیشتر تمرکزم خودمون،  ی خونه  توی. نشستم

 می حرف تلفن با زیاد علوه، به. داشتم بهتری حس

  خونه تو. گرفتند می  سردرد اینجا های  آدم و زدم

...  و رودخونه و تنهایی جز به نبود؛  منتظرم چیزی

 نسرین های برادرزاده از ترسی. ها جیرجیرک

. عمران پای هم و بود وسط میکائیل پای هم. نداشتم

 حال، این با. کنند عملی رو تهدیدی کردند نمی جرئت

  رو هام لباس. ذاشتم می  چوب و چاقو رختخوابم  کنار

 عمیق نفس یه با وشو، شست از بعد و کردم عوض

 روشن  رو تاپ لپ. دادم لم پذیرایی ی   کاناپه روی

 سلایر جدید قسمت بعد. رفتم  هام ایمیل سراغ و کردم

.  بگیره خوابم و بگذره وقت تا کردم پلی رو محبوبم

  حیاطی در به  هایی ضربه  صدای که بود گذشته مدتی

 گوش خوب و نشستم  صاف. کرد پرت رو حواسم

 و دزدها. ترسیدم می نباید. بود زدن در  صدای. دادم

 ! زدند می هم شاید... زدند نمی در ها جانی

 

 :کنند می نگاه ابرها



  روسری. گذاشتم کنار رو  تاپ لپ و اومدم خودم به

 سرم روی حالیکه در  و برداشتم اتاق از رو بزرگم

 کیه؟ : پرسیدم. رفتم بیرون مینداختم،

  نفس. خورد  گوشم به میکائیل کن« باز» صدای 

 کردم باز رو در. افتادم راه حیاط توی و کشیدم راحتی

 چی: پرسیدم خودم. گفت  نمی چیزی. موندم منتظر و

 شده؟ 

 شده؟  چی چی - 

 اومدی؟ که  شده چی - 

 این: پرسیدم دوباره. داد هاش  لب و شونه به تکونی 

 گفته؟  چیزی مادرت... داری؟ کاری... شب وقت

 .نه -

  رو ورزشی کوچیک ساک.  کردم نگاهش واج و هاج 

 . اینجام امشب: گفت و داد نشونم

 !! چی؟: بپرسم و کنم هضم تا کشید طول  ثانیه چند

 . بیرون زدم. شده حرفم خونه تو -

 توی. شد رد کنارم از در، به ای تنه  با و اومد جلو

  کارها این بدونم که بودمش شناخته انقدری مدت این

 که همیشه برعکس. کردم نگاه بیرون به. بعیده ازش



 نفهمه کسی تا کرد می ول زیاد ی فاصله با رو ماشین

.  بود کرده پارک من ماشین پشت دقیقا حاال  اینجاست،

 می خونه وارد داشت. رفتم سمتش و  بستم رو در

  میکائیل؟ چیه کارها این از منظورت: گفتم. شد

 .خوابم می اینجا -

 ! خوابگاهه؟  اینجا مگه - 

  هام چشم. کرد نگاهم کلفه و رفت باال ابروش یه 

 ام؟  کی من کردی فکر من مگه: گفتم و شد درشت

  من: گفتم و شدم خونه وارد. رفت داخل و نداد جواب 

 .نکن خانوادگیت مشکلت قاتی رو

  شریف حاج به: کردم اضافه. کرد حرکت  پذیرایی توی

 . کنه حل بگو

..._ 

 .هادی پیش برو. بگو هادی به^

..._ 

 نداست؟ خواستگاری  خاطر به -

: گفت هوا، توی دستش  تکون با و ایستاد حرکت از 

 . گفتم چیزی یه. نداره ام خانواده به ربطی



   اینجا؟ اومدی چرا پس -

 اومدی؟ چرا: کردم تکرار بده، جواب خواد نمی دیدم

 . ببینند ها  باغستانی. اینجام  ببینند همه خوام می -

 ببینند؟: گفتم  و زدم پوزخند

 آره - 

 .آوردی در رو شورش دیگه - 

 .باشه من با پس. هست حرف پشتت باالخره که تو - 

. افتاد پیشونیم روی چینی. گذاشت زمین رو ساکش و 

 جلو متریت دو از کسی روت، بیفته اسمم: داد ادامه

 .نمیآد

 از همه این به راضی: گفتم و زدم رو بعدی  پوزخند 

 !نیستم خودگذشتگیت

  آبروم: زدم تشر و رفتم جلوتر. کرد می نگاه فقط 

 ... کنند می فکر هم االن همین. میره

 نرم میکائیل ی چهره حالت. رفت شکمم روی دستم 

  بلیی که اینه از بهتر... کنند فکر بذار: گفت و شد تر

 . بیاد سرت



 و بیارند؟ سرم  بل خوان می دریایی های پری اون -

 نشون رو دیوارها پشت و دادم تکون هوا تو رو دستم

 و نشست ای کاناپه روی. کشید عمیقی نفس. دادم

  بیاد خانوم  شمیم بگو یا عمارت، برگرد یا پس: گفت

 . کنارت

  کاناپه ی  دسته روی انگشت با و انداخت پا روی پا

 هیچ! نیستی من قیم تو ببین،: گفتم. گرفت ضرب

 .ات خونه برگرد. نداری مسئولیتی

 .همین. مونم  می شب من -

 این رو  آد نمی بهت: گفت. کردم فوت رو نفسم 

 . باشی حساس  چیزها

  راه رو مردها  من میگی داری: گفتم عصبی ی خنده با

 ! ام؟ خونه میدم

 . نگفتم رو  این... نه -

  چی؟ پس -

 . میگم  خودت خاطر به دارم -

  فکر و اینجا بود اومده ساک با. نشست  گلوم ته بغض

 می فکر بوسه، یه خاطر به. بمونه ذارم می کرد می

  کنم؟ کار چه پس: داد ادامه درمونده! منه قیم کرد



  المپ، نور زیر هاش مردمک و بود شده خم جلو به

 سر از کارهاش  این که کردم می حس. لرزید می

. باشه کنارم اینطوری خواستم نمی. است وظیفه

  تا هزار مادرت که بمونی شب: گفتم و رفتم  جلوتر

 کنه؟ بارم تیکه

 اونجام  میگه بهزاد. فهمه  نمی مادرم - 

 که نیومدی مگه. رسه می گوشش به  که باالخره - 

  ؟ برسه همه گوش به

 نمی هم خودش. بده که نداشت جوابی. نداد جوابی

 اینه از بهتر: گفت فقط. میکنه کار چه داره دونست

 ...  که

 .نیست بهتر! نه: دادم جواب گرفته صدای با

 توی. داشتم برش و کردم تند پا ساکش طرف به 

 .برو شو پا: گفتم و کوبیدم دلش

  میز روی رو، ساک. کرد باز و داد فشار رو پلکهاش 

 . مونم می امشب من: گفت  و انداخت

 .نمیدم راه رو مردی هیچ من. مونی نمی -

 . نیستم مردی هر من - 

 ! دیواری و در پشت شده قایم مرد تو... آره - 



 ! مرسده -

  میگم؟ دروغ چیه؟ -

 ...  مال  آخر و اول که ما! نکن -

  خود مثل.  هوا توی کرد ولش. نکرد تموم رو جمله

  جمله این آخر. بودم معلق آسمون و زمین بین که من

. نداره رو گفتنش  قصد دونستم می اما بود؛ مهم برام

 و کردم اخمی. بمونم منتظر  چقدر من نداشت فرقی

 صورتش تو اینبار خواستم. برداشتم رو ساک دوباره

 رفتم عقب  من و شد بلند. گرفت هوا تو اما کنم؛ پرت

  دیگه جور یه کنم، می کاری هر: گفت. بره بیرون که

 .کنی می تعبیر

  ناراحت من مثل. کردم می حس. ناراحته دونستم می 

 لحن. نرفتم کنار. اومد سمتم. برگردوندم رو روم. بود

 تو وقتی  بخوابم چطوری: داد کلمش به تری ملیم

  خیابونها؟ تو بزنم گشت صبح تا تنهایی؟ اینجا

 .کنند نمی جرئت. نمیآد من طرف کسی -

 

 .  باشم خونه این تو خوام می فقط. نیست بد  من قصد -



  نمی: داد ادامه و چرخوند خودش طرف رو صورتم

 ... که خوام

. هاش  چشم به درست. شد ساکت و  کردم نگاهش

  فورا... هام لب روی... چرخوند چشم  صورتم توی

  نمی... میگفتی داشتی: پرسیدم. برد عقب رو دستش

 چی؟  خوای

 روی... افتاد بازم ی یقه  روی نگاهش. نزد حرفی

 روی... بود بیرون روسری زیر از که  رفت بازوم

 و خودم  به حواسش تازه انگار. کوتاهم دامن کمر

 روی و کشیدم رو روسری. بود شده جمع  هام لباس

  چی؟  خوای نمی: پرسیدم  دوباره. انداختم زمین

  دلم اما پاشم؛ می دون دارم که دونستم می دلم ته و

 من فکر با  خواست می دلم. ببینه رو من خواست می

... بخواد رو من خواست  می دلم. بشه بیدار  و بخوابه

 آروم آروم رو نفسش. کنه ولم نتونه هیچوقت که

  اینجا شب اگر کرد می  فکر واقعا. فرستاد بیرون

  اتفاق عواقب! ؟ کنیم می خروپف  صبح خود  تا بمونه،

  با کنه؟ رجوع و رفع خواست می کی رو  بعدش های

 در به. برگردوند رو سرش و گرفت رو  نگاهش اکراه

  از بعد و کشید پیشونیش به دستی. دوخت چشم خونه



 دنبالش. شد حیاط وارد. رفت در سمت مکث، کمی

 دیگه: گفتم حیاط، در کردن باز از قبل و رفتم

 . نیا اینطوری هیچوقت

 .زد بیرون و برنگردوند رو روش 

 *** 

 پشت خونه، قهوه جلوی میدون از تر پایین کمی 

 نه. بود خونه قهوه در به نگاهم. بودم نشسته  فرمون

  منتظر. ماشینش  نه و بود پیدا میکائیل ی سروکله

. بودم نکرده هماهنگ اما بزنیم؛ حرف و بیاد که بودم

 دقیقه بیست انتظارم. ببینمش اینجا که بودم امیدوار

 رو اش شماره و برداشتم رو گوشی. بود کشیده طول

 می طولش داشت. خورد می بوق همینطور. گرفتم

: داد جواب  باالخره. کنه ناز  خواد می دونستم می. داد

 بله؟

 .کردم می قطع داشتم دیگه - 

 .بود بند دستم - 

 . سلم - 

 نکرده سیو رو من ی شماره که تو... علیک - 

  بودی؟



 بین. نکردم  سیو: نیاوردم کم و گرفتم گاز رو لبم

 .بود  هام تماس

 خب؟ - 

 .  میخوام ازت چیزی یه - 

 می چیزی یه بعد کنی، می بیرونم خونه  از اول -

 ! ؟ خوای

 .افتی می من یاد شبها تو چون - 

  خواستم. کردم جمع رو  پلکهام و شدم حرفم متوجه 

 بیرونم سراغت، اومدم شب اگر هم من: کنم درستش

 . کن

 !  نمیدم قول - 

 لبخند من صورت روی ولی نبود؛ خندون صداش

 خواستی؟ می چی: پرسید . نشوند

 .منتظرم  خونه قهوه  جلوی - 

. مرغداری سرکشی بودم رفته. آم نمی امروز من - 

 چیه؟   مشکلت

 .کنی پیدا اسب برام خوام می_

 !؟ اسب- 



 . بدی یادم سواری اسب خوام می. آره - 

 آوردی؟ گیر تفریح  وقت بدبختی،  اینهمه وسط-

 مراسم په بعد، ی هفته تو. نداره تفریح به ربطی- 

 .برم  اسب با میخوام. پزون شیره.  هست محلی

 اون به رو گوشی من و  شد سکوت خط  طرف اون

 خودی مردم جلوی خوای می: گفت. دادم دستم یکی

 بدی؟ نشون

- ... و  شهردار و شهر شورای و مردم جلوی_

 ! باغستانی برادرهای

... ببینند میانرودی به چشم به رو من خوام می دقیقا_

 . غریبه یه نه

  حساب به بد فکرم یعنی. بود نکرده  مخالفت باهام

 دنبال اگر: داد جواب معطلی، کمی از بعد . اومد نمی

 .آقاجانم عمارت بریم باید اسبی،

 .ندیدم اسب اونجا که من - 

. بابامه ی خونه منظورم. ندیدی رو  اونجا تو- 

.  گفت می که بود خانی اسماعیل ی خونه  منظورش

 بده آدرس: گفتم. پدریش پدربزرگ



.  اونجاست برسم، من تا گفت و کرد رو  کار همین. 

 پسردایی به چشمم که  افتادم راه من  و کردیم قطع

  با همیشه، برعکس که علیرضا  همون.  افتاد عمران

 فرو اش تیره جین های جیب  توی دست. نبود موتور

. داشت تکیه ای نقره سواری یه به و بود برده

 نشون ضعف دونستم می.  بود من ماشین به چشمش

 مخصوصا. میکنه هموار  رو خوردن ضربه راه دادن،

 نقطه و بهانه منتظر همه که شرایطی همچین توی

  لحظه ماشینش، کنار از شدن رد موقع.  بودند ضعف

 کج رو سرش. دادم پایین رو شیشه و زدم ترمز ای

  زل چی  به: اومدم حرف به. ببینه رو داخل تا کرد

-! | ام تماشایی انقدر دونستم نمی. تو به - زدی؟

 من روی نگران. میشه کم روت کی ببینم میخوام

 .دارم  کافی ی اندازه به. نباش

 

  یعنی: گفتم دوباره. گرفت رو اش خنده  جلوی زور به

 رو مردم دختر هی که رسیدند جایی به ها باغستانی

  روز هر من: گفت و کرد اخمی کنند؟ می تعقیب

 رو منظورم بود؟ کجا تعقیب. چرخم می اینورها

 رو ماشین  دوباره و دادم باال رو شیشه. بودم رسونده

 دیگه داشت، تعقیب قصد هم اگر مطمئنا. انداختم راه



  کوچه توی چرخیدن  ربع یک از بعد. شد می منصرف

.  کردم پیدا رو عمارتشون باالخره ها، فرعی و ها

 رو ماشین. بود شده پارک نزدیکش میکائیل ماشین

 سیم پشت  از. شدیم پیاده دو هر و بردم طرف همون

  باغ خونه به. انداختم چشم داخل به حیاط، فنس های

  مربع به شبیه. بود پهن خیلی  اما طبقه  یک و سنگی

 اتاق با دیگه، ضلع سه و  نداشت ضلع  به که توخالی

  سرتاسری ایوان و هم  سر پشت|  قطارشده های

 ها ایوان و اتاقها روی. بود شده پوشیده جلوشون

 های ستون روی که بودند کرده کار کج شیروانی

 ی  نقشه به شباهت بی. بود شده سوار متعدد

 سمت و زدم لبخند. نبود ایوبی مهندس پیشنهادی

  دستم میکائیل که رفتم ها  سیم وسط بزرگ ی دروازه

 .ریم می پشتی در از: گفت و گرفت رو

 

  ماشین دیدن  و مشبک دروازهی اونطرف به نگاهی با

 به سر، با . نبود دلیلش از پرسیدن به  نیازی پدرش،

  آهسته. افتادم راه دنبالش. کرد اشاره ملک  ی گوشه

 باریکی مسیر و گذشتیم جلو های سیم کنار از

  ملک، کنار  های سیم موازی که گرفت قرار  مقابلمون

  اتاق پشت دیوار به ها  سیم امتداد. بود شده کشیده



  ی کوچه یه مثل چیزی. خورد می ساختمون  های

. افتادیم مسیر توی. بغل زمین و عمارت بین باریک

 نگاه بفهمه؟ بابات خوای نمی: آوردم پایین رو صدام

: گفت آهسته من مثل و انداخت  سر پشت به کوتاهی

 -. هاش ساختمون سر باال رفته. نیست میانرود بابام

. بزنه سر  ام ننه حاج به  اومده مادرم -. بود ماشینش

  تو حتما. تنهاست روزها ام  ننه. شده فوت آقاجانم آخه

 چه: گفتم و آوردم در گلو از  صدایی. دیدیش نامزدی

 اخمی! داره  رو مادرشوهرش هوای  مادرت! عجب

 .مادرمه خالهی ام، ننه: گفت و کرد

 

 و تو مثل -. زیاده فامیلی ازدواج اینجا -. اوووه -

 چه: گفتم دوباره. گرفت نشنیده رو ام کنایه! ندا

: کرد عوض رو حرف داد؟ رد جواب که کردی کارش

 رو گوشی و زدم پوزخند نداری؟ رو ام شماره که

 کردم باز رو تلفن دفتر. بشه باورش تا گرفتم طرفش

  پایین و باال رو صفحه و کشید دستم از.  ببین: گفتم و

 نکردن پیدا موقع صورتش. نبود اسمش که البته. کرد

  باال شونه. کرد نگاهم تیز  و تند. داشت دیدن اسم،

  چشم  جلوی رو گوشی. کردم دراز رو دستم و انداختم

  نشونم رو عزرائیل«» ی شماره و داشت  نگه هام



 رو گوشی و! دونی می هم خودت خوبه:گفتم. داد

 .کرد نگاه  راه به داد تکون سر. گرفتم

 

 عمارت  کنار باغ پشت بایری زمین وارد  بعد، کمی

 که رسیدیم کوچیکی  در به بعد. شد پهن مسیر و شدیم

  میکائیل. شد می باز پشتی فنس های  سیم وسط از

  قدیمی کلید یه و گشت کلید دسته توی کلیدهای بین

 . تو برو: گفت و کرد باز رو  در آویز قفل. کرد جدا رو

 از خونه ساختمون پشت. شدم وارد. ایستاد کنار

 بقیه و بود دورش درخت چند. شد می دیده جا همین

 یه. بود آفتابگیر  و خاکی و صاف کامل محوطه، ی

 و میشد دیده آجری و چوبی اسطبل به  زمین طرف

 خنده به هام لب. بود اومده بیرون اسب تا پنج ی کله

 دارید؟ اسب تا پنج: کردم زمزمه و شد باز

  خیلی ها قدیم: گفت و افتاد راه اسطبل طرف به 

 . کنیم نگهداری  رسیم نمی دیگه. بود بیشتر

 یه روشن، ای قهوه تا  سه. ایستادیم اسطبل جلوی

:  گفتم. سفید یه و سیاه  به نزدیک ی تیره ای قهوه

 مراقبشونی؟ تو. عزیزم... آخی

 . ها وقت بعضی -



.  بودند افتاده تلطم  به میکائیل دیدن با ها اسب

 تو؟ نمیره سروصداشون: پرسیدم

.  دادم نشون  رو عمارت ساختمون پشت  دست با 

 . زیاده فاصله.  دارند عادت. نه: داد جواب

 فروشیه؟ کدوم -

  فروشی؟ - 

 .  من واسه -

 !  بعد  شو، سوار بار دو یکی حاال... هیچکدوم -

 می هم  هنوز. چرخوندم چشم بامزه های کله روی

 اسب. بودند آزار بی نظر به اینجوری ولی ترسیدم؛

 من به عمرا رو اون. شناختم می رو میکائیل ی تیره

 ای قهوه های کله از دیگه یکی سراغ. داد نمی

 سفید خوشگل طرح پیشونیش روی که رفتم روشن

. هاش چشم به زدم زل و  ایستادم روش روبه. داشت

 هشیار و تیز خیلی. کرد می نگاه رو من دقت با داشت

 .بود

 !  نه اون: گفت میکائیل. زدم لبخند

  چرا؟: پرسیدم و خورد  ذوقم تو



 کنم؛ نازش که بردم سمتش رو دستم و رفتم  جلوتر

  صداش. کشید عقب و کرد بلند رو سرش ناگهان اما

 میکائیل. کشیدم پس رو دستم و ترسیدم. اومد در

 .  این خاطر  به: گفت

. گرفت اسب سمت رو هاش دست و اومد جلو خودش

 کرد مقاومت کمی اسب. کنه لمس رو سرش کرد سعی

  و پیشونی روی درحالیکه میکائیل. داد اجازه بعد و

 درسته این: گفت کشید، می دست حیوون ی پوزه

 ! میده قورتت

 نمی جوش ها غریبه با: داد ادامه. رفت  باال ابروم

 . خوره

:  گفتم. کرد می نگاه رو من تیز و تند همچنان اسب

 .دارم دوست سرکش من

 ادامه و انداختم باال رو ابروم. کرد نگاهم  میکائیل

 .کنم رامش خودم خوام می: دادم

  مکث از بعد. میکائیل های چشم به شدم خیره و 

  خوای می که: گفت و داد هاش  لب به تکونی کوتاهی،

 کنی؟ رام

 . اهوم - 



 !  کن رو ات سعی -

  هاش دست از یکی و گرفت  رو نگاهش. زدم لبخند

 و گذاشتم دستش توی رو دستم. کرد دراز  سمتم رو

 .رفتم  جلو پاورچین

 دوباره حیوون. برد اسب  ی پوزه سمت رو دستم کف

  دستم. برد  جلوتر رو دستم و داشت ش  نگه. جهید

 می حس  رو استرسش. کرد لمس رو اسب پوست

:  گفتم و کشیدم دست پیشونیش و پوزه روی. کردم

 . خوام می رو همین

  کن رام... خب خیله:  گفت و زد نیشخند میکائیل 

 . ببینیم

  هام، انگشت کردن ول موقع و آورد پایین رو دستم و

  داخل اسطبل در از. زدم  ای دیگه لبخند. کرد معطل

 روی روبه صاف زمین وسط ای دقیقه چند. رفت

  بیرون اسب همراه میکائیل اینکه تا زدم، چرخ  اسطبل

  برم؛ جلو  خواستم. داشت دهنه و زین حاال که اومد

 می نظر به ترسناک بود، اومده بیرون که حاال ولی

  نزدیکم رو اسب و اومد جلو آهسته میکائیل . رسید

  گردن و سر  روی و دادم قورت رو دهانم آب. آورد

 .  بود شده قبل  از تر آروم کمی. کشیدم  دست حیوون



 . کنه عادت بهت کم کم بذار: گفت میکائیل

 . بهش بده رو این: داد ادامه و کرد باز رو دستش کف

. بردم است دهان سمت  و برداشتم رو  قندها از یکی

 با رو قند  آخر،. کشید بو رو دستم و کرد معطل کمی

 و شد خیس دستم. برداشت دستم روی از هاش لب

 ...  أییی: گفتم

  تکون سر  تأسف با میکائیل. دادم تكونش هوا توی

 . شو  سوار: گفت بعد  کمی. داد

  میترسی؟: پرسید. برداشتم عقب به قدمی و کردم هول

.  بزنم جا  بودم، اومده اینجا تا که حاال  خواستم نمی

  قرار تأثیر  تحت رو مردم  و شهر شورای اعضای باید

 که فهموندم می ها باغستانی به  باید. دادم می

  هر براش من و نیست بچگونه  هوس  به بومگردی

 های قدم با و. نه: دادم جواب. کنم می رو تلشی

 .رفتم زین سمت کوتاه

 رو ذاری می رو پات: گفت و ایستاد کنارم  میکائیل 

 ...رکاب

 نمردیم: گفت. کردم رو کار همین و زدم  پس رو ترس

 !دیدیم رو تو پوشیدن کتونی و



 . نیست خبرها این از بعد، ی دفعه. اولمه بار چون - 

 . میدونم -

 ! کن نگاهشون خوب پس -

 بغل از رو اش خنده صدای. نگفت چیزی  و خندید

 تیکه این: گفت. داد می آرامش بهم. شنیدم می گوشم

 ...  بگیر رو

  فشار رکاب به: داد ادامه. گرفتم. کرد اشاره زین به

 . بپر و بیار

 دوباره.  نشد. کردم امتحان و کشیدم  عمیقی نفس 

. بگیره  رو کمرم خواست... دوباره...  کردم سعی

 .تونم می خودم: گفتم و ندادم اجازه

 

 رفته ام خونه از حال اون با هیکلم، زدن دید با فقط

 دست کار که بشه نزدیک بهم میذاشتم اگر بود؛

 این توی هم اون. دادیم می خودمون

  می چشم طرف هر که  میانرود وبلبلی گل طبیعت

  حفظ رو تعادلم باالخره!... بود مکان چرخوندیم،

 بهش جوری من ولی  میخورد؛ تکون اسب. کردم

  کردن بلند و نشستن صاف جرئت. نیفتم که چسبیدم



 روی بودم شده خم. نداشتم زین روی از رو هام دست

 رو دستش. بود داشته نگه رو اسب میکائیل. گردنش

 آروم... خوبه: گفت گوشم کنار و داد حرکت پشتم

 . بکش عقب رو خودت

 زین به هنوز اما کردم؛  رو کار همین  آهسته آهسته

.  داره  نگه آروم رو اسب کرد سعی. بودم چسبیده

 دو هر... بگیر: گفت و  گرفت طرفم رو   دهنه طناب

 .باشه رکاب تو پات

 ول رو زین  کم کم و بردم رکاب توی رو دوم پای 

 خوبه؟: گفتم و گرفتم دست دو هر با رو طناب. کردم

 . برمش می راه من  حاال. آره -

.  داد حرکتش و گرفت رو اسب ی دهنه  ی گوشه

  و جلو ترس با و بود سردرگم من مثل هم حیوون

. فهمه می  رو ترست: گفت میکائیل. رفت می عقب

 . باش آروم

 . آرومم - 

 .پشتش بنداز رو وزنت.  بکش تر عقب رو خودت -

 .خب - 

 ...بزن ضربه شکمش به - 



 ! واه - 

 ...  آروم  خیلی. بکوبی که نه - 

  خط تو. زدم ضربه و کردم ای سرفه پا پشت با

  ی بقیه. اومد می کنارمون میکائیل. افتاد راه مستقیم

 شد؟  چی: گفتم. کردند  می سروصدا ها اسب

 .کنند می حسودی -

 ای دایره  مسیر توی کمی. کردم نگاهشون خنده با 

  کم کم و کرد ول رو دهنه میکائیل عاقبت. چرخیدیم

 که افتادم سواری دوچرخه اولین یاد. گرفت فاصله

  دقیقه یه تا من و بود کرده  ول رو  دوچرخه پشت بابام

  میکائیل. زمین افتادم فهمیدم، که همین. دونستم نمی

 نفس. بخورم زمین خواستم نمی من و بود رفته عقب

  طناب. کردم حفظ رو نفسم به اعتماد و  کشیدم عمیقی

.  دادم ادامه مسیر به و  گرفتم محکم  دست توی رو

 .بده نشونش رو راه طناب، کشیدن با: گفت میکائیل

 طرفی همون اسب و کشیدم طرفی هر به رو طناب

 قسمت. اومد نمی سخت  نظر به. رفت راه و برگشت

  کرده شروعش من و بود شروعش چیزی، هر سخت

. ریخت ترسم باالخره. کردم سواری کمی. بودم

. بود ایستاده خاکی زمین  کنار سینه به دست میکائیل



  ریز رو هاش چشم. تابید می پوستش روی آفتاب

  چطوری: پرسیدم. کرد می نگاه من به و بود کرده

 برم؟ تندتر

 .بشه همین فعل - 

 شیره به برسم میکشه طول روز دو که اینجوری - 

 !پزون

 . بری پیش کم کم باید - 

 و انداختم اسب  به نگاهی. کنم سورپرایزش خواستم

 ضربه و زدم لبخندی. آماده و خالی زمین به نگاهی

.  شد کنده جا از که زدم اسب  به پاها با  تری محکم ی

  زیر. گرفت سرعت اسب  و چسبیدم محکم رو طنابش

  پیش خوب  داشت چیز همه. بودم گرفته  یاد. زدم خنده

 .  مرسده: زد داد میکائیل ولی رفت؛ می

 مستقیم. رفت باالتر اسب سرعت. خوردم جا کمی

  رو میکائیل  دویدن صدای. زمین دور های سیم سمت

 ! آروم: گفتم. شنیدم می

 طرف بکش!... بکش  رو طناب: گفت بلند میکائیل

 . خودت



 به داشتیم. کشیدم محکم رو طناب و شد خالی دلم ته 

 متوقف اما  برگشت؛ اسب که شدیم می نزدیک سیم

 .اومد می طرفمون! میکائیل:  زدم داد. نشد

  نزدیک ی اجازه بود، شده وحشی ظاهرا  که اسب

  رو طناب دوباره. رفت تندتر و نداد میکائیل به شدن

.  کشیدم جیغ  من و شد بلند پا دو روی اسب. کشیدم

.  شدم می له اسب پای و دست زیر افتادم، می اگر

 در رو پات: شنیدم نزدیک  از رو میکائیل  صدای

 .  کن ولش... بیار

 و آوردم در  رکاب از رو پاهام. کرد می سروصدا  اسب

 روی حیوون که نکشید ثانیه به. کردم ول رو طناب

 کنترلی. بودم میکائیل بغل توی من و برگشت پا چهار

 اش سینه  توی رو صورتم. نداشتم بدنم لرزش روی

 بد حالم. چسبیدم بهش توان، آخرین با و بردم فرو

 نفس فقط و  دادم می فشار هم روی رو،  هام پلک. بود

. خورد می گوشم به اسب شدن دور صدای. کشیدم می

  های دست نه و داشتم گرفتن فاصله جرئت من نه

 قلبش صدای  حتی. داد می  شدن دور ی اجازه  میکائیل

  کم کم. نداشت من از  کمی دست که شنیدم می رو

. بردم عقب رو صورتم من و شد  شل دستهاش

  پیشونی روی موهاش. خورد گره هم به نگاهمون



  من ضربان. لرزید می هاش مردمک و بود ریخته

 که کنم خواهی معذرت خواستم. بود گرفته باال دوباره

 باز. بستم پلک. موندم ساکت هاش لب فشار با

 رو عصبانیتش بار  هر چرا. بود کرده  غافلگیرم

  موهام الی هاش انگشت! داد؟  می نشون اینطوری

  ردش که بودم چیزی از تر احساساتی من و رفت فرو

 حق. بمیرم ترسیدم می پیش لحظه چند همین. کنم

 و کشید عقب  بعد، کمی. کنه آرومم بدم اجازه داشتم

  بگه؛ چیزی  خواست می. چرخوند چشم  صورتم توی

  به شدن خیره با و گرفت من از چشم. گفت نمی اما

 ناگهان. داد فشار هم روی رو، هاش دندون ای، نقطه

 پشت. گرفتیم فاصله دو هر  و کرد باز رو  هاش دست

 شروع کرده، گره مشت با و داد ماساژ رو گردنش

 ترسیدم می. اومد سراغم بدی حس. زدن قدم به کرد

.  کنه دود یکجا رو احساسم ی همه  که بگه چیزی

 بسه؟ نگفتم بهت مگه: گفت جدی و  برگشت سمتم

 

 .ببخشید -

 !نه؟ یا بسه گفتم -

 .آره - 



 که آری می در بازی سمج انقدر همیشه... همیشه - 

 ... آخر

  یه آخر: کرد تکمیل و داد نشون رو من دست با 

 .بشه نباید که بشه چیزی

 سوزش و  شد کشیده پایین طرف دو هر  از هام لب 

 .  نشد چیزی   که حاال:  گفتم. کردم حس  رو اشک

  منظورش که بودم متوجه من و رفت غره چشم برام

 دوباره. نیست من افتادن بشه، نباید که چیزی از

 نمی وگرنه بودم؛ ترسیده ببوس؟ گفتم من مگه: گفتم

 .ذاشتم

  جون از چی! مرسده بردار سرم از دست: گفت بلندتر 

 خوای؟ می من

 ! ؟ من: پرسیدم و دادم نشون رو خودم 

  شب خوای می تو: دادم ادامه تر آروم. کرد سکوت

 دارم؟  برنمی  سرت از دست من بمونی، ام خونه

 چرا تو. کنم می غلطی یه من خرم، من مردم، من -

 می اسب تو که داره ربطی چه من به کنی؟ نمی ولم

 خوای؟ 



  انداختم پایین رو سرم. شد سرازیر اشکم و زدم پلک 

  بابابزرگت به: گفت دوباره. کنم پاک انگشت با که

 ! من نه بگو،

 خبرته؟ چه. حاال خب: گفتم و  کردم نگاهش

 .برو -

. بود تر پریشون هم قبل  از حاال و کرد اشاره در به 

 شهر برگرد... برو اینجا از!... برو: کرد تکرار

 من چشم جلو انقدر... کنیم رو زندگیمون بذار خودت،

 ! نیا

  قدمی. بود گرفته کامل صورتش و زد می نفس نفس

 حرف به. دادم قورت رو بغضم و برداشتم عقب به

 کاش. کنه می دیوونه رو آدم  رفتارهات این: اومدم

 .بودمت ندیده هیچوقت

 حرف. کرد می نگاه مستأصل  ی قیافه با همچنان 

 تا گفت می باید بار چند دیگه. نداشت ای  نتیجه زدن

 نمی  نداشت، چه و داشت دوستم چه بفهمم؟ من

 بقیه. باشم کنارش خواست نمی. باشه کنارم خواست

 حرفی، بدون. همین. بود غیرارادی  رفتارهاش ی

.  کردم حرکت  بلند های قدم با و چرخیدم در سمت

 عمارت ساختمون نزدیک که افتاد اسب  به چشمم



 کمی. گشت می ول خودش برای و بود شده آروم

  و بود ایستاده کمر به دست سهیل اسب، از دورتر

  توی چی دونستم می. بود طرف این دقیقا هاش چشم

 مادرش دیدن خاطر به میکائیل حتما. میگذره مغزش

 که نبود چیزی مردم، دختر بوسیدن. بود شده پریشون

  نداشت حق اما! ببینه مادرشون بخوان اینجا  پسرهای

 به و برگردوندم سهیل از رو روم. برنجونه رو من

 .دادم ادامه راهم

  بار چند در پشت. انداختم بیرون ملک از رو خودم

 نمی رو من که جایی. نکنم گریه که گرفتم نفس

 من جای دیگه میکائیل کنار. موندم نمی  خواستند،

  تمام بعد، به این از. گذاشتم هام لب روی دست. نبود

 این اما نشم؛ سبز راهش سر که کردم می رو تلشم

 از رو من تونست  نمی کسی. بود هم من شهر شهر،

  مسیر توی و کردم ول رو هام لب. کنه  بیرون شهرم

  خارج مسیر انتهای از که همین. برداشتم قدم باریک

 که افتاد سهیل به چشمم گذاشتم، کوچه توی  پا و شدم

 و کردم باز رو  قفل توجه بی. بود ایستاده ماشینم کنار

 شما دست: گفت و اومد جلو در، بستن از  قبل. نشستم

 . شده رو من  برا ها تهرانی



  ادامه. موندم آروم و دادم فشار دستم توی رو فرمون

 پسرم اسم میدونی  خوب. هستی چی پی  دونم می: داد

 کنه مردونگی مجبوره  بپیچه، حرفتون روت، بیفته

 . بگیردت

 . هاش چشم توی زدم زل 

  من. مادرشم من. کنی بدبختش نمیذارم: داد ادامه 

 . دارم  رو بچه یه همین من. نمردم

  دیده من از چی. کوبید می سینه به رو دستش کف

 رو زندگیشون کردن خراب قصد کرد می فکر که بود

 آرامشم بودم؟ کرده حقش در بدی کار چه  مگه دارم؟

  هر پسرتون خانوم، حاج: دادم جواب و  کردم حفظ رو

 ! منفیه من جواب کنه، مردونگی هم چقدر

 رو ماشین. کوبیدم رو  در من و شد جمع  صورتش

  خونه این از زودتر که گرفتم عقب دنده و کردم روشن

 دوباره و زدم دور کوچه سر. بشم دور آدمهاش و

  خوبترین دقیقه چند ظرف. گذاشتم دست هام لب روی

 فقط کار این . حال بدترین به بود کرده تبدیل رو حالم

 برمی میکائیل از

 .اومد

 



.  کردم نگاه  اتاق ی آینه توی خودم به  دیگه بار یه

.  بودم رفتن ی آماده و بود محو و طبیعی آرایشم

  رسیده دادم، می نشون خودی  باید که روزی  باالخره

  تمام. بودند اونجا همه. پزون شیره مراسم... بود

 اینکه موند می فقط. بودم کرده آماده  رو هام حرف

 چشم  جلوی خصوص  به و  بزرگترها جمع جلوی بتونم

  برای سری. نه یا بزنم رو ها حرف بابابزرگ  های

 خودتی: گفتم آینه توی صورت به و دادم تکون خودم

 !  خودت و

 اتاق از دوربین، کیف همراه و دادم تکون سر دوباره

 با و کردم قفل رو در. زدم بیرون خونه از بعد، و

 اولین با.  شدم خارج حیاط از بر، و دور  به نگاهی

 جلوی اسب به چشمم گذاشتم، خونه بیرون که قدمی

 توی که بود سفیدی اسب. زد خشکم و افتاد در

  درخت زیر داشت. بودم دیده میکائیل پدربزرگ اسطبل

. بود آماده اش دهنه و زین. خورد می علف در، مقابل

. کردم نگاه اطراف به و بستم سرم پشت رو در

 هیچ. کنم چک رو جاده که رفتم جلوتر. نبود هیچکس

  و بود کرده ول اینجا رو اسب. شد نمی دیده ماشینی

 حتی. زدم پوزخند!  کجاست نبود  معلوم خودش

  احساس دوباره البد. نداشت رو من دیدن جسارت



  کنم؟ می قبول کرد می خیال! بود کرده گل  مسئولیتش

  یه زدن؟ حرف طرز و مسخره  رفتارهای اون از بعد

 مادرش از بار یه و بیفته روم  اسمش خواست می بار

 دو همین کنار، به ها این ی همه. کشید می  خجالت هم

 ای قهوه اسب اون روی از  بود نزدیک  پیش روز سه

 اسب به بشم؟ این سوار میتونستم چطوری  حاال بیفتم،

 فوت رو نفسم. بود خوردن مشغول هنوز. کردم نگاه

  خواستم و انداختم گردن دور رو دوربین کیف. کردم

 زل و کرد بلند  رو سرش اسب که برم  ماشینم سراغ

 سرش! ؟ چیه: گفتم بعد و کردم مکث کمی. من به زد

  تو: گفتم. آورد در صدایی و  داد تکون طرف دو به رو

 .بردت می آد می صاحبت بمون، جا همین

. ترسیدم کمی. اومد طرفم و نداد گوش حرفم به اما

 برای بود ممکن . بود نشده بسته جایی  به هم طنابش

 . بشه  گم و بچرخه ول خودش

 آد می وایسا، جا همون: گفتم  و کردم اشاره درخت به

   خب؟. دنبالت

  عقب به قدمی. بود شده نزدیک. اومد  جلوتر باز اما

   خوای؟  می قند: پرسیدم و برداشتم



  رو دوستش یکی اون که بگیره انتقام بود اومده شاید

  دوباره. افتادم خنده به فکر این با! بودم کرده انتخاب

  اسب. مطلق  تنهایی و سکوت. کردم چک رو اطراف

  مظلوم همونطوری و بود آورده جلو کامل رو سرش

  و کردم بلند رو ام شده  کرخت دست. کرد می نگاه

 خیلی این قبلی، اون برعکس. کشیدم سرش روی

 ام میونه بودم، شده همین  سوار اول از اگر. بود آروم

 .شد نمی خراب عزرائیل با

 صدمین برای کردم سعی و گذاشتم هام لب  روی دست

! نکنم بازسازی  ذهنم توی رو جرم  ی صحنه بار

...  رفته؟ کرده ول هم  رو تو نزاکت  بی اون: گفتم

 کرده؟  اذیتت.. آره؟

 و انداختم حیوون به نگاهی. داد تکونی رو سرش 

  برای همه  شدن جمع روز امروز،. ماشین به نگاهی

 میکائیل، با  لجبازی خاطر  به خواستم نمی. بود مراسم

 ترین مهم از یکی اسب. بدم دست از  رو موقعیت

 و کشیدم  دست بالش روی. بود ام برنامه های بخش

 می پیاده اونجا تا ولی ریم؛ می هم با. خب خیله: گفتم

 . میشم سوارت رسیدیم. آم



  رو هایی زباله بزرگ مشمای. آورد در صدایی اسب 

 سرش. برداشتم بودم، کرده جمع رودخونه کنار از که

. بستم اسب سفید زین ی گوشه به و زدم گره رو

 .بریم: گفتم و گرفتم رو   دهنه طناب. نداشت وزنی

 باغ و ها زمین تو انقدر. افتاد راه دنبالم هاپوها مثل 

 با. باشم بلد رو مسیر که  بودم زده قدم اطراف های

 حومه قدیمی های ساختمون از یکی طرف به هم

  می. شد می برگزار توش  مراسم که کردیم حرکت

 دعوت محل، بزرگتر عنوان به هم بابابزرگ دونستم

  نگاه اسب ی شمرده های قدم به. داره مخصوص

 رسید می نظر به. بود ها  بچه پاپاتیتی مثل که کردم

 اش پوزه روی دست. باشه نداشته زیادی سن که

 . تیتی میذارم رو اسمت: گفتم و کشیدم

  خوبه؟: پرسیدم. نداد نشون العملی عکس

 . آفرین:  گفتم من و آورد در صدایی

 به  نزدیک. رفتیم سکوت توی رو راه ی بقیه

  بود، داده رو آدرسش عمران که قدیمی ساختمون

 سوار دید، می کسی اینکه از قبل باید. شدم متوقف

.  بود اومده سراغم دوباره ترس ولی شدم؛ می اسب



  هاش چشم به و کردم نوازش رو حیوون های گوش

 . نندازی رو من: گفتم. شدم خیره

 کنار کردن، پا اون و پا  این کمی از بعد. نداد جواب

 . ایستادم رکاب

 اسب از تر کوتاه قدش. گذاشتم پا رکاب روی آهسته

  موقع  ولی پریدم؛ باال جهش، تا دو با. بود قبلی

 که بیفتم  بود نزدیک و کرد گیر زانوم پام، ردکردن

 رد رو پام.  کرد بلندم. گرفت رو کمرم پشت، از کسی

 بود معلوم همیشگیش ادكلن از. نشستم درست و کردم

:  گفتم. صورتش به زدم زل و چرخیدم اخم با. کیه

 !بکش رو دستت

 تشکره؟ جای: گفت و برد عقب رو هاش دست 

 بود؟ خواسته کی - 

 ! بیفتی؟ کردم می صبر - 

 

 ظاهر جلوم بعد بگذره، هات  حرف از هفته یه بذار -

 .شو



  جای به  و گفت چیزی  لب زیر. داشت اخم من مثل 

 معطل کمی. رفت و کشید رو راهش بحث، دادن کش

 .خورد نمی تكون هم تیتی. بشه دور که کردم

 زین از رو هام  دست آروم آروم و کشیدم عمیقی نفس

.  بود کرده راحت رو کارم موندنش آروم. کردم جدا

 سفیدم شال و مانتو. گرفتم هام دست توی  رو طناب

 شده ست حیوون رنگ با دقیقا که کردم  مرتب رو

 . بود

 . بریم: گفتم و گرفت م خنده

  کوچیکی ی ضربه  بود، داده یاد میکائیل  که همونطور

  که کردم التماس دلم توی. افتاد راه. زدم شکمش به

 ایستاده مرد چند  جلوتر، کمی. بمونه آروم  همینطور

  و کردم سلم.  بود شده زوم من روی همه نگاه. بودند

 خیلی. شد می تر متراکم هرلحظه جمعیت. رفتم جلو

 اسبها. بودند شده جمع ساختمون دیوارهای بیرون ها

  شدند می دیده هرطرف باری و سواری  های ماشین و

  جلوی های زمین توی جوشیدن، حال در های دیگ و

  هوا انگور، شیرین ی رایحه. بود شده علم دیوارها

 محلی گشاد های پیراهن با ها زن. بود کرده پر رو

 در کیف از رو دوربین. بودند ایستاده ها دیگ پای



 عکس نشه،  دیده صورتشون که جوری و آوردم

 گرفتن  عکس مشغول هم دیگه نفر چند. انداختم

 پایین رو دوربین. بود من روی ها خیلی نگاه. بودند

 از اگر که  چسبیدم اسب  طناب به دستی دو و آوردم

 وارد. نیفتم پایین کرد، رم و ترسید زیاد جمعیت

. چرخوندم  چشم اشنا های چهره دنبال و  شدم جمعیت

 می همه خیال بی که افتاد هادی و شمیم به نگاهم

 شمیم سهم و بود خوردن غصه من سهم. خندیدند

. بود آب جهت در کردن شنا ی نتیجه این. خنده

  چرا«ها» به نبودی مجبور  و خندیدی می همیشه

 سمتشون تیتی و بودند مستقیم مسیر توی. بدی جواب

 به شمیم چشم. بره که دادم اجازه. داشت برمی قدم

  بعد و شدیم تر نزدیک. موند باز هاش لب و افتاد من

  سلم. شد متوقف. بایسته اسب که کشیدم رو طناب

  به تعجب با و  بست رو هاش  لب باالخره شمیم. کردم

  جواب. نداشت اون از کمی دست که کرد نگاه هادی

 شده؟  خبر چه دخترعمو،: گفت هادی. دادند سلم

 . من مهیب ورود: دادم جواب و زدم لبخند

  آوردی؟ کجا از رو این: گفت شمیم. خندید هادی



  اسطبل مال این: داد جواب هادی. انداختم باال شونه

   داده؟ بهت میکائیل. نجمیه آقا

  بینیم روی  رو، انگشتم. بود کرده ریز رو  هاش چشم

 . کردم ش کرایه. نگو کسی به: گفتم و گذاشتم

 !کرایه؟:  گفت و افتاد خنده  به هادی 

 اسب که دارم شما ی پسرعمه با صنمی چه من. آره -

   بهم؟ بده

  و ها دیگ و آدمها به من و کردند نگاه هم به دو هر

  بیار و ببر و هیاهو از پر  جا همه. ظروف و ظرف

  ساز وقت،  آخر: گفت هادی. انگور انواع از پر. بود

.  جلو انداختند محرم خاطر به. افته می  راه هم آواز و

  اون شد نمی و بود نزدیک  محرم. میگفت راست

 . باحال چه:  گفتم و دادم تکون  سر. گرفت جشن موقع

 رو دلم  حاال از. کشیدم بو خوش هوای توی نفسی

 .بودم زده صابون ها  شیره برای

  ازت کاری هیچ  روزها این: شنیدم رو شمیم صدای

 !نیست بعید

 محکم رو خودم. چرخید کمی اسب و کردم  نگاهش 

 چطور؟ : گفتم و داشتم نگه



 . دردسر تو بیفتی که بذارم شرطی چه موندم -

 قرار. کرد می یادآوری رو شرطبندیمون دوباره داشت

 دستم کار شرطش  با آخر ترسیدم می. بره یادش نبود

  اگه من چون... کن فکر روش خوب:  گفتم اما بده؛

 . وایمیستم پاش بزنم، حرفی

 شرطی؟ چه شرط؟:  پرسید هادی

 من به رو آخر  و انداخت بهش  طوالنی نگاه  یه شمیم 

 !  کنم می فکر: گفت

 کجاست؟ بزرگ بابا:  دادم ادامه و گفتم»اهوم« 

:  گفت و کرد اشاره پشت  دیوارهای به دست  با هادی 

 .کنند می چک رو آبگیری دارند. داخلند

 یه که افتاد  سفیدی پژوی به چشمم و انداختم نگاهی 

  چک رو پلک البته... بودم دیده خونه  نزدیک بار

 تیرم هرحال به. باشه اشتباه تونست می. بودم نکرده

 ماشین اون هادی، آقا: پرسیدم هادی از و انداختم رو

 شناسی؟ می رو

:  گفت خودش با و چرخوند چشم ماشین روی هادی 

 .  نیست آشنا. شناسم نمی

 . اهوم -



  مگه؟  چطور -

 . فعل... انداخت یادم چیزی یه.  همینجوری -

. بچرخه تیتی که کردم کج احتیاط با رو   دهنه طناب

  کجا؟: گفت شمیم

 .داخل میرم -

 .نرو االن -

 .دارم کار -

 . اومده شهردار... شلوغه -

  اومدم؟ چی واسه کردی فکر پس -

  عقب به نگاهی . زد دور تیتی و رفتند  کنار نفر چند

. کرد درشت برام رو  هاش چشم شمیم. انداختم

  باز، سراسر چوبی ی دروازه سمت راهم به و برگشتم

 و بودند آمد  و رفت حال در اطراف آدمهای. دادم ادامه

  بانوی بودم شده. نداشت تعجبی. بود من به همه نگاه

. رفتم  داخل. کوچیکشون مراسم وسط سپیدپوش

 های کارگاه شبیه بیشتر. نبود مسکونی ساختمون

  حیاطش دورتادور  مختلفی های غرفه که بود سنتی

 بود گرفته رو فضا از ای گوشه درخت تا چند. داشت

.  بودند چیده رو صندلی های  ردیف اش سایه زیر و



 و بودند  ها غرفه توی کار مشغول محلی کارگرهای

  چادری،  خانوم تا دو و  شلوارپوش و  کت مردهای

.  کردند می صحبت و بودند نشسته ها صندلی روی

 صادق، مختار، بابابزرگ، نجمی، شریف، حاج

.  شناختم نمی که دیگه های خیلی و اردالن و ارسلن

 .بود من به  چشمش که آقامیری دکتر همه، از مهمتر

 

 من سمت کامل همه، های نگاه رفتنم، جلوتر با

  رو دهانم آب. شد کمتر اطراف هیاهوی و برگشت

 حدقه از داشت بابابزرگ های چشم. دادم قورت

 بینیش و ها لب روی دست نجمی. زد می بیرون

 به اعتماد با. بپوشونه رو اش خنده که بود گذاشته

 .داشتم نگه رو تیتی و رفتم جلوتر نفس

 

  تکون لب تا چند. کردم سلم و گرفتم باال رو سرم

  از رو مراسم این خواست می دلم همیشه: گفتم. خورد

  بابابزرگم سوغاتی های شیره آخه.. ببینم نزدیک

 مراسم به چون. شد نمی ولی... بود خوشمزه  خیلی

 واسه که  دیگه های استان برعکس. کوچیکه  محلی

 .گیرند می بزرگ کشوری های جشنواره  چیزها، این



. برگردوندند رو روشون و  شدند منظورم متوجه همه 

 رو پاش نداره حق  گردشگری هیچ چون: دادم ادامه

 !بذاره میانرود تو

  نگیر رو آقایون وقت: گفت آهسته و اومد جلو مردی 

 ... بعدأ. جان دختر

... چیه؟ میدونید ولی: گفتم بلندتر و ندادم اهمیتی 

  چه بخواید شما چه... میانرود تو ذارند می  رو پاشون

 ! هست  هم پاشون رد. نخواید

 زمین روی و کردم باز رو زین به بسته مشمای و

 از نفر چند و افتاد بیرون ها زباله از تا  چند. انداختم

  رو دستش شهردار. بدند اخطار مثل که شدند بلند جا

 . بمونند آروم که کرد بلند

 زیر رو من کار  اومدی: گفت. بود ها زباله به نگاهش

 ببری؟  سوال

 ! نوه: داد اخطار بابابزرگ که کردم باز لب 

  شهر اطراف دم می چشم،: اومد حرف به دوباره دکتر

 . کنند کامل پاکسازی رو

  ماه یه کنید، جمع... نیست این مشکل دکتر، آقای -

  اسکان اگر. اند می همیشه گردشگرها.  همونه دیگه



 تازه. این  میشه اش نتیجه باشند، نداشته امکانات و

 .  ندارند شهر  حال به هم سودی هیچ

 سعی و گرفتم تر محکم رو طنابش. خورد  تکونی تیتی

 اعضای هم حاال، . دارم ش  نگه آروم نوازش با کردم

 هم و بود من به حواسشون بزرگترها و  شهر شورای

  رو شانسم و گرفتم نفسی. ها غرفه توی های محلی

 خونش خون که ارسلن به نگاهی با. کردم امتحان

 آقای منزل  رفتم وقتی اتفاقا: گفتم خورد،  می رو

 وقتی که...  داشتند گله هم خان ارسلن باغستانی،

 چرا کرد، آبادتر رو شهر گردشگری رونق  با میشه

 بمونه؟ فایده بی همه زحمت

 بقیه چشم  و انداختند هم به نگاهی ارسلن و اردالن

 اعضای جلوی  دونستم می . شد کشیده  ها اون سمت

. ندارند رو من به پریدن جرئت محل، مردم و شورا

  سریع که  بزنه حرفی خواست و داد باال ابرو ارسلن

  شهره، فکر به واقعا که کسی تنها انگار: دادم ادامه

 .نگرفت رو  چشمشون جلوی ها گذشته  حتی. ایشونه

 چند و گرفت باال اطرافمون وگوهای گفت و همهمه 

  سر افتخار با ارسلن،  ازخودگذشتگی این برای نفر

 در  و زد لبخندی زور  به ارسلن! دادند تکون



. زد زل  من های چشم به. داد تکون  سر جوابشون

: گفت دکتر. میگذره دلش تو چی دونستم می من فقط

 . شد جالب

 . کرد  نگاه خیره ارسلن به و

. بودم رفته خان ارسلن سراغ اول از کاش. بله: گفتم

. خیره من  نیت که داد می توضیح همه  برای خودش

 . هستم شهرمون فکر به فقط من

  به ها خانم از یکی ولی کرد؛ تأیید سر تكون با دکتر

  خوای می  توجه جلب و  سواری اسب با : اومد حرف

 بدی؟  رونق رو  گردشگری

 . آدمهاست توجه جلب و تبلیغات صنعت، این اساس -

  باال ببینم، داد می اجازه مقنعه که جایی  تا زن ابروی 

  خانم؛ نمیگی بیراه: گفت لبخند با کناریش زن. رفت

 آماده ها زیرساخت  باید  اول چیزی، همچین برای اما

 .بشه

 انگور همه رسما. رفت براش ای غره چشم اولی زن 

 کرده ول رو  آبگیری های کیسه کردن لگد  و شیره و

  اقامتگاه یه  با: گفتم. کردند می دنبال رو  بحث و بودند

 کم کم ها زیرساخت  که بعد. میشه شروع بومگردی

  با من. کنیم  می تر گسترده رو چیز همه شد، آماده



  های فروشنده با. کردم صحبت شهر هنرمند های خانم

 قصد ساخت،  از بعد. کردم  صحبت ارگانیک محصوالت

.  دارم فروش های بازارچه و ها جشنواره  برگزاری

 فرهنگی؟ تبادل و واسطه  بی خرید  از بهتر چی

  چیزهایی لب زیر اعضا، ی بقیه. داد تکون  سر زن 

  فعلی شرایط مگه: گفت بلندتر مردی. گفتند می هم به

 داره؟  ایرادی چه

 شهر این حیف: داد جواب من جای به صادق آقا 

 نیست؟ 

 .  اند راضی  مردم - 

 . ندیدند رو بهترش مردم -

  هم خیلی کار این اصل: شد وگو گفت وارد دکتر خود

 مسئله،.  باشه این منکر کسی کنم نمی فکر. خوبه

 . شهره دودستگی

  سمت ها چشم. انداختند نگاه هم به و کردند تأیید همه

 به رو حواسم. برگشت ارسلن بعد و  بابابزرگ

 با که دادم ارسلن پاهای و چشم پراسترس حرکات

  میتونست نه. بود مونده مردد همه،  موافقت وجود

. موافقه بگه اومد می دلش نه و کنه  مخالفت علنی



  ریش روی و داد تكوني  هاش شونه و دست به فقط

 .کشید دست چونه

 باشند، داشته ما با مشکلی هر خان ارسلن : گفتم 

 .کنند نمی  قاتی رو شهر

 حرکتش، هر از قبل و شد بلند جا از  اردالن ناگهان

  ما مشکل ما، مشكل... نه: اومد حرف به ارسلن

 . افتیم نمی در ها بچه دختر با  ما. بزرگونه

 به کوتاهی نگاه و گرفت  باال برام  رو اش چونه

  و دادند  تکون سر براش همه. انداخت بابابزرگ

. کشیدم راحتی نفس. شد بلند  حرفش تأیید های زمزمه

 دونستم می االن حداقل. بود پیشرفتی باالخره هم این

. میشه صادر نقشه دستور و کنند نمی کاری علنی که

  شد می مربوط  ارسلن گرم به دیگه بعد، به اون از

  پام جلوی ای تازه سنگ و کنه کاری سرم پشت که

 .نه یا بندازه،

 

  ها زباله تا شدم پیاده اسب از و گرفتم محکم رو زین

 رو نگاهی سنگینی کردن، جمع موقع. بردارم رو

  میکائیل به چشمم و کردم بلند رو سرم. کردم حس

.  بود ایستاده ها غرفه  کنار همه، از دورتر که افتاد



  سر و دادم  فحش لب زیر. زد می حرف  کنارش بهزاد

 رو مشما. اومد می طرفم داشت بابابزرگ. چرخوندم

 بودند برگشته کارشون سر همه. شدم بلند و زدم گره

 هر. داشت ادامه انگورها به کوبیدن لگد بساط و

. بود سبز و قرمز  انگور سبدهای از پر طرف

 تیتی یال روی  درحالیکه و شد تر نزدیک بابابزرگ

 ! بود راه اول تازه: گفت کشید، می دست

 . میدونم -

 .آرم می برات روستا از کرنگ یه. برگردون رو این -

 چیه؟  کرنگ - 

 .  خوشرنگ ای قهوه - 

 . دارم دوست رو همین  من... نه نه -

 .دارند جوون پسر. هاست نصیری ی  خونه اسب -

 داره؟ ربطی چه: گفتم و کردم جمع رو صورتم 

  خودش از صدایی. انداختم تیتی گردن دور رو دستم 

  و شدم خیره  بابابزرگ به . خورد تکونی و آورد در

 انداخت، من  به نگاهی بابابزرگ. کردم لوس  رو خودم

:  گفت و کشید آه. ها زباله به  نگاهی و اسب به نگاهی



  اینطوری. بفروشه که زنم می حرف الدین نجم با

 .نمیشه

.  شد دور ازم سر، تكون با  بابابزرگ و گفتم  اهوم«» 

 حواس. انداختم ارسلن به بعد و دکتر  به نگاهی

 می چشم  ها زباله و من روی. بود من به ارسلن

  بطری یه داشت. کرد بلند رو دستش عاقبت. چرخوند

.  دارم برش وسط از تا داد می نشون رو جامونده

.  کردم بلندش رفته، باال ابروی با و رفتم بطری سمت

 .بود من نفع به هیچ یک فعل

 *** 

 کدوممون هیچ انگار و  زدیم می قدم رودخونه  کنار

 صادق آقا حال. بشکنیم رو  سکوت این خواستیم نمی

  کردن مزمزه کمی از بعد  باالخره. بود غریبی  جور به

 نیفتاده؟  که خاصی اتفاق: گفتم هام، حرف

 خواستم فقط... نه: داد جواب و اومد خودش به 

 .بزنیم گپی به ببینمت،

  سکوت مدت تمام! گپی عجب. کردم  نگاهش گیج 

 .  بود کرده



 گوش پشت هی اما اومدم؛ می زودتر باید: گفت

  خوب دوست بابات... یعنی. بود سخت برام. انداختم

 ...  قضایا اون و بود من

 .متوجهم . بله -

 ... سخته هم هنوز - 

 اینجاها از: داد ادامه و انداخت اطراف به نگاهی

 . دارم  بدی خاطرات

  خونه؟ برگردیم خواید می -

 .  نه -

 بار یه: شکست خودش بار این و شد سکوت  دوباره

.  شدم پشیمون بعد. اومدم هم جاده سر تا. بیام خواستم

 .بخوره هم به آرامشت نخواستم

 جاده سر  مشکوک پژوی یه که افتادم روز اون یاد 

 کاش. بود کرده مشغول  رو فکرم بار چند . بودم دیده

 دادم تکون سر. میداد نشون رو خودش موقع همون

 . یادمه: گفتم و

 . زدی می حرف تلفن با داشتی -

 . درسته. بله -

  مادرت؟ خوبند؟ ات خانواده... خب -



 درگیر زیاد  اونها. خوبند  خواهرم و مادر. ممنون -

 . بودند تهران. نشدند مسئله این

  و کردم مشت  رو هام دست. کرد تأیید سر تكون با 

 ... صادق آقا: بپرسم مستقیم خواستم

 . عمو«» - 

 اون بابام کنید می فکر واقعا چیه؟ شما نظر عمو، -

  کرده؟ رو کارها

 . نیستم قاضی جایگاه تو... من -

 .شخصیتون نظر -

 بود، دوستم چون شاید. اش همه نه  حداقل... نه -

 ... اما کنم؛ باور  نمیذاره حبش

. برگشت سمتم و شد متوقف جلوتر کمی. ایستادم

. گفت هم رفقاش به. کرد اعتراف خودش: کرد تکمیل

 نکرده جرم به که نبود کسی  حبیب. رفت عفو دنبال

 رو کار این مادرش و پدر آبروی حق در. کنه اعتراف

 رو من ذهن که هم چیزی اون واقع، در. کرد نمی

 .بود همین بود، کرده مشغول

 کنید؟ می تعریف: گفتم و کشیدم  عمیقی نفس 



:  گفت و کشید روشنش -  تیره های ریش به دستی 

 یه فقط دهنش  حرف برگشت، دانشگاه از که حبیب

 هم اون. بودند مخالف  همه. گردشگری. بود چیز

 تهدید همه جلوی  بار یه. اومد  نمی که اومد نمی کوتاه

.  نبود کن ول. کنیم آرومش که کنار کشیدیمش... کرد

. گردنش انداختند  رو آتیشسوزی تهدید، همون سر

 . کرد می انکار  لحظه آخرین  تا حبیب

 باشه؟ زده آتیش بود ممکن کی - 

 از یکی ممکنه... واال: گفت  آخر و کرد من من کمی 

 گل آب از  خواسته... باشه زده آتیش دشمنی روی

 . بگیره ماهی آلود

 چی؟ بعد -

 شروع بعد به اون از تازه حبیب، های دیوونگی - 

 . کنه تحمل رو تهمت تونست نمی. شد

 . تونه نمی کس هیچ -

  به... زد می دیوار و در به رو خودش داشت -

 ... بود رسیده درموندگی

 ... میگید یعنی - 

 .کرد نگاه هام چشم به 



  بوده؟ بابام کار تعرض: اومد در دهنم از زور به جمله

. گرفت من از رو نگاهش و رفت هم توی  صورتش

  رو آتشسوزی شهادت که اونی باالخره: گفت بعد کمی

. بود هند مال حبیب چاقوی. بود نسرین بود، داده

  دختر یه ولی...  دونستند می مردها. بود  آورده خودش

  دونست؟ می چه خبر  بی جا همه از ی ساله هفده

 نسرین تبانی بحث تونستم نمی. انداخت  من به نگاهی

  باخته رو زندگی که کسی تنها چون بکشم، وسط رو

 توی... نوجوون  دختر  یه علوه، به. بود اون بود،

  قانع رو خودم حتی  چیزی  همچین... کوچیک شهر این

 یا. باشه دیده اشتباه که بود این احتمال تنها. کرد نمی

  نگه جوری  عمدة و دزدیده رو بابا چاقوی کسی اینکه

 . ببینه نسرین که بود داشته

 

  اون. بود داده هم دیگه های نشونی: داد ادامه صادق

  بزرگترها. بودند دیده  اطراف همون  رو  حبیب شب

 . دادند فیصله و شدند جمع

   دادند؟ شوهرش و زدند رو دختر یعنی -

  پیشونیش به و ریخت هم به دوباره صادق  صورت

  باباش برا رو خودش کاش ای: گفت. کشید دست



  اگر. زد نمی آتشسوزی از حرفی و بود  نکرده شیرین

 نابود رو زندگیش . میگفت نباید هم، بود دیده درست

 . کرد

  بابام چی؟  بعدش... دونم می: گفتم و دادم تکون سر

 کرد؟ کار چه

 بیم. گرفت باال قضیه اما کرد؛ مخفیش  مادربزرگت -

 رو کارش باالخره حبیب. بود هم خونریزی و خون

  خان حشمت. شد فراری و  خواست معذرت. کرد قبول

 سرش میانرود، تو بذاره رو  پاش اگر که گذاشت شرط

 ! ببرند رو

 گذاشتند واقعا: پرسیدم و دادم قورت  رو دهانم آب 

 کنه؟ فرار

.  دیده رو صورتش بود نگفته هیچوقت نسرین -

 .کرد ابا ریختن خون از بود، خداترس خان حشمت

.  شد کشیده عمران های حرف سمت ناخواسته  ذهنم

  تحمل که  هایی بدبختی ی  همه وجود با  حتی نسرین

  این. دیده رو صورتش بود نگفته مستقیم بود، کرده

 برگردوندم  رو روم باشه؟ عشق خاطر به  تونست می

  حتما. افتاد راه دوباره صادق. زدم زل رودخونه  به و

 هاش حرف با که دونست می جایی یه از چیزی یه



  جریان واقعأ داره امکان بفهمونه من به  خواست می

 و کردم تند پا دنبالش. باشه بوده بابام کار نسرین

 کار چه  اینجا نسرین آتیشسوزی، موقع : پرسیدم

 ! شهره از خارج نسبت به  اینجا ببینه؟ مثل که داشت

 . بگم تونم نمی: داد جواب  سکوت، کمی از بعد صادق

  چرا؟ -

 . ناموسیه مسئله -

 گناهی بی اثبات وقتی تا. کنم برمل خوام  نمی که من -

 .زنم نمی حرفی  نباشه، بابام

...._ 

 .میدم قول. نمیگم کنید باور -

  اومده... نسرین: گفت و داد بیرون رو نفسش صادق

 .بده رو سهیل ی نامه بود

 !  ؟ چی - 

 نفر یه.  نبود موبایل به  کی هر دست زمان اون -

 . کرد می رسونی  نامه شد، می واسطه

   کی؟ به سهیل ی نامه - 

 . حبیب -



  ها باغستانی های باغ کنار حبیب ساز تازه ی خونه -

 این که داشت رو هاشون باغ ی بهانه نسرین. بود

  هم وقتها بعضی. تونست نمی سهیل ولی بیاد؛ طرفی

 کاغذها سنگی، عمارت  رفتم می مختار هوای به من

 .برداره سهیل که هاشون گلدون تو ذاشتم می رو

 !کاغذها؟ -

 صادق راه و گذاشتم دست گلوم روی. داد تکون سر 

  رو بابام سهیل که دونم  می: گفتم. ایستاد. بستم رو

 ...ولی داشته؛ دوست

 .  بود شده سهیل عاشق که  بود حبیب -

  همه آتشسوزی، از بعد:  داد ادامه. موند باز هام لب

 رو صداش. نکنه ولش سهیل که بود این دردش ی

 نسرین شب  اون... که اینه از ترسم: آورد تر پایین

 و باشه برده رو سهیل خواستگاری مجلس اسم

 . باشه رفته در جا  از... حبیب

  قدمی صادق. دادم تکون سر بار چند  و زدم پوزخند

:  داد هشدار درشت های چشم با و برداشت جلو به

 مسئله!!  برسه الدین نجم گوش به ها حرف این مبادا

 .که متوجهی! ناموسیه



 دستهام با. نبود الدین نجم آبروی من مشکل االن 

 پدرم که کردم فکر این به و پوشوندم رو صورتم

  گلوم ته بغض. من مادر نه بوده، دیگه زن یه عاشق

 و برداشتم رو هام دست. شد پر هام چشم  و نشست

 معلوم؟ کجا از: گفتم

 رو ام شونه. کرد باز و بست پلک هام، چشم دیدن با

 . بودم نگفته کاش: گفت و گرفت

 .بدونم باید. بدونم خوام می...  من... نه -

  رو هاش دست مرد. کردیم نگاه هم به سکوت توی 

 بگم؟  چی:  گفت و داد تکون هوا توی

 . سهیل و بابام از -

  اونجا: گفت  و داد نشون رو سرم پشت انگشت با

 . دیدند می رو همدیگه

 پرشاخ بید زیر که دیدم  رو سنگی همون و چرخیدم 

 سهیل بار یه که سنگی همون. بود شده مخفی برگ و

.  بود کرده تعقیبش که میکائیل و بودم دیده روش رو

 برگردیم؟ میشه: گفتم و افتاد لرزه به هام لب

 .  برگردیم. جان عمو آره -



 راه خونه طرف به و برداشتم بید و سنگ  از چشم

. بزنیم حرف موردش در خواستم نمی دیگه. افتادم

 بود هم احتمال این حاال. بشنوم بخوام که نبود چیزی

 بابام، با سهیل ی آینده نشدن خراب برای نسرین که

 داشته نگه دلش توی. باشه نبرده رو حبیب اسم دقیق

  چشم به و کردم ای ناله. نبینه صدمه دوستش  تا بود

 . کشیدم دست هام

 

:  کرد عوض  رو حرف صادق برگشت، مسیر توی

 .دادند رو نقشه دستور شنیدم

 بله؟: گفتم و زدم پس سهیل ی درباره رو فکرهام

 . نقشه دستور - 

 . زده سر قبل. کردم انتخاب معروف معمار یه. اهوم -

   کرده؟ کار نقشه روی - 

  چند قول. براشون فرستادم رو نقشه دستور. بله -

 .داد روزه

 اردالن خوام نمی. ببند رو نون داغه تنور تا. خوبه -

 . بیاد سوسه



 اردالن که  میدونست هم  صادق انگار. کردم نگاهش

 قدیم خواستگار اردالن: گفتم. آشه از داغتر ی کاسه

 نه؟ بوده، نسرین

 گوشم به آرومش صدای اما کرد؛ مکث ای لحظه 

 . آد می در جلوش ارسلن فعل نترس،. آره: خورد

 به. گذشت سکوت به مسیر باقی و دادم تکون سر 

  طرف از ماشین صدای  که بودیم شده  نزدیک خونه

 به توجه بی. کردم  تند پا من و شد شنیده خونه

 سیاه ماشین دیدن با و دویدم  خونه سمت به صادق،

. آوردم پایین رو سرعت خودم، ماشین پشت عمران

 شد؟  چی: گفت و رسید بهم صادق

: دادم جواب. میکائیله« کردم فکر» بگم تونستم نمی 

 ...ماشین صدای

 دونستم نمی هم خودم. رفتیم  طرف همون به هم با 

.  دادم می نشون العملی عکس  چه بود، میکائیل اگر

  جواب و محلی بی یا کنایه؟ و تیکه و دعوا و بحث

  در داشت. بود  شده پیاده عمران. رفتیم جلوتر   سرباال؟

  بلند جا همون از. کرد می صدا بلند رو اسمم و زد می

 بله؟: گفتم



 به نگاهی. اومد من طرف به و کرد ول رو در 

 نمیدی تلفن جواب چرا: گفت و انداخت سرتاپام

 !مرسده؟

 کردی؟ هول چرا. مونده جا خونه تو -

 .مرد به زد زل و داد سلم بهش صادق، دیدن با 

 .پدرمه قدیم دوست صادق، آقا: گفتم 

 صادق به رو  و رفتیم جلوتر. داد تکون سر عمران 

 .شکری آقای... آقا: کردم معرفی

 و من  به نگاهی صادق. دادم نشون رو عمران و

  عمران ی اومده جلو دستی. انداخت عمران به نگاهی

 عمران از. دادند سلم هم به. زد لبخندی و فشرد رو

 شده؟ چیزی: پرسیدم

 .دی نمی که هم جواب. باشی تپه باالی ترسیدم - 

 مگه؟ چطور - 

 ...  عموت دختر - 

   شده؟ چی شمیم -

 رو پاش گرگ: گفت عمران. رفتم جلوتر و خوردم جا

 . گرفته گاز



: کرد اضافه فورا عمران و رفت لبم  روی دستم

 .  درمونگاهه نترس،

   گرگ؟ -

 ...هم رو تو باال، رفتی شاید گفتم. آره -

 ! ؟ سال وقت این گرگ؟: پرسید صادق  و نداد ادامه 

.  درمونگاه برم باید: گفتم لب زیر و اومدم خودم به

   کجاست؟

. اومد نمی یادم دقیق االن اما بودم، دیده بار یه

 .برمت می:  گفت عمران

  یه... برو: گفت خودش مرد و صادق به کردم رو

 .زنیم می حرف دیگه وقت

 .  اومدید که ممنون -

  رو ماشینش عمران. کردیم خداحافظی. داد تکون سر

 پشتش صادق که کنه حرکت خواست و داد نشون

 .نشید هول: گفت و گذاشت دست

 تا کرد نگاه صادق دست به و گفت چشم«» عمران 

 رو دستش و اومد خودش  به صادق. داره برش

 . برید احتیاط با: کرد اضافه. برداشت



 صادق و شدیم عمران ماشین سوار. دادیم تکون سر 

  دنده و زد بوق عمران. برد باال رو دستش دو هر

  لحظه به.  شد راحت خیالم: کرد زمزمه. گرفت عقب

 . ترسوندیم

 به چشمم بپیچه، جاده توی وقتی تا . نزدم حرفی

  از و انداخت جاده توی رو ماشین عمران. بود صادق

 پژوی اون که  شد رد صادق ی شده پارک ماشین کنار

 شناسیش؟  می: پرسیدم من . نبود سفید

  رو؟ عبدالهی صادق - 

 شناسه؟  نمی کی. شهره شورای -. آره -

..._ 

  اطرافش روستاهای و شهر این تعمیرگاه بزرگترین -

  می من باشه، داشته ماشین اینجا هرکس. ماست مال

 .  شناسمش

:  داد ادامه. زدم لبخند زور به. کرد نگاهم  لبخند با

 میشه؟ دستگیرم کجا از اطلعات  همه این  کردی فکر

 . است زنونه آرایشگاه مثل ما گاراژ

  تا دو: پرسیدم. داد رانندگی به رو حواسش و خندید

   داره؟ ماشین



 ...کجا از. آره -

 .بود دیگه ماشین یه با پزون شیره تو. همینطوری - 

  ی دستگیره. برد باالتر رو  سرعتش و گفت»اهوم« 

  چیزی دیگه و دادم فشار هام انگشت بین  رو ماشین

  پارک کوچیک بیمارستان در جلوی زود خیلی. نگفتم

  از یکی روی. نکشید طول زیاد شمیم کردن پیدا. کرد

  و پا ساق. بود کشیده دراز چندنفره اتاق  های تخت

  نیمه تا رو پرده . بودند کرده باندپیچی رو چپش دست

 من به چشمش وقتی. نشه مزاحم کسی  که بود کشیده

  جلو. بکشه باال رو خودش که خورد  تکونی افتاد،

  و تخت که  کردم کمک. زدم کنار کمی رو پرده و رفتم

  سلم بود رفته یادمون. بشینه و کنه تنظیم رو بالش

 .  سلم: گفتم. بدیم

 .  سلم -

 !  گرگ؟ شده؟ چی -

   داد؟ خبر  بهت کی -

 . دیگه شنیدم -

  کو؟ بابابزرگ: پرسیدم. بود مونده اتاق بیرون عمران

 . بگیره دارو رفته -



 چی؟ هادی پس -

 . بره و دور همین. زد می حرف دکتر با - 

 صورتش و داد حرکت دادن، نشون برای رو دستش

:  گفتم و گذاشتم  انگشت باندپیچی روی. شد منقبض

  میکنه؟ درد

  درد که بود معلوم صورتش از ولی نه«؛» داد جواب

   کنم؟ خبر دکتر:  گفتم. داره

  رو شهروز بفهمه، مامانم! نگی کسی به... بابا نه -

 . اینجا کشونه می

 

:  کرد عوض  رو حرف صادق برگشت، مسیر توی

 .دادند رو نقشه دستور شنیدم

 بله؟: گفتم و زدم پس سهیل ی درباره رو فکرهام

 . نقشه دستور - 

 . زده سر قبل. کردم انتخاب معروف معمار یه. اهوم -

   کرده؟ کار نقشه روی - 

  چند قول. براشون فرستادم رو نقشه دستور. بله -

 .داد روزه



 اردالن خوام نمی. ببند رو نون داغه تنور تا. خوبه -

 . بیاد سوسه

 اردالن که  میدونست هم  صادق انگار. کردم نگاهش

 قدیم خواستگار اردالن: گفتم. آشه از داغتر ی کاسه

 نه؟ بوده، نسرین

 گوشم به آرومش صدای اما کرد؛ مکث ای لحظه 

 . آد می در جلوش ارسلن فعل نترس،. آره: خورد

 به. گذشت سکوت به مسیر باقی و دادم تکون سر 

  طرف از ماشین صدای  که بودیم شده  نزدیک خونه

 به توجه بی. کردم  تند پا من و شد شنیده خونه

 سیاه ماشین دیدن با و دویدم  خونه سمت به صادق،

. آوردم پایین رو سرعت خودم، ماشین پشت عمران

 شد؟  چی: گفت و رسید بهم صادق

: دادم جواب. میکائیله« کردم فکر» بگم تونستم نمی 

 ...ماشین صدای

 دونستم نمی هم خودم. رفتیم  طرف همون به هم با 

.  دادم می نشون العملی عکس  چه بود، میکائیل اگر

  جواب و محلی بی یا کنایه؟ و تیکه و دعوا و بحث

  در داشت. بود  شده پیاده عمران. رفتیم جلوتر   سرباال؟



  بلند جا همون از. کرد می صدا بلند رو اسمم و زد می

 بله؟: گفتم

 به نگاهی. اومد من طرف به و کرد ول رو در 

 نمیدی تلفن جواب چرا: گفت و انداخت سرتاپام

 !مرسده؟

 کردی؟ هول چرا. مونده جا خونه تو -

 .مرد به زد زل و داد سلم بهش صادق، دیدن با 

 .پدرمه قدیم دوست صادق، آقا: گفتم 

 صادق به رو  و رفتیم جلوتر. داد تکون سر عمران 

 .شکری آقای... آقا: کردم معرفی

 و من  به نگاهی صادق. دادم نشون رو عمران و

  عمران ی اومده جلو دستی. انداخت عمران به نگاهی

 عمران از. دادند سلم هم به. زد لبخندی و فشرد رو

 شده؟ چیزی: پرسیدم

 .دی نمی که هم جواب. باشی تپه باالی ترسیدم - 

 مگه؟ چطور - 

 ...  عموت دختر - 

   شده؟ چی شمیم -



 رو پاش گرگ: گفت عمران. رفتم جلوتر و خوردم جا

 . گرفته گاز

: کرد اضافه فورا عمران و رفت لبم  روی دستم

 .  درمونگاهه نترس،

   گرگ؟ -

 ...هم رو تو باال، رفتی شاید گفتم. آره -

 ! ؟ سال وقت این گرگ؟: پرسید صادق  و نداد ادامه 

.  درمونگاه برم باید: گفتم لب زیر و اومدم خودم به

   کجاست؟

. اومد نمی یادم دقیق االن اما بودم، دیده بار یه

 .برمت می:  گفت عمران

  یه... برو: گفت خودش مرد و صادق به کردم رو

 .زنیم می حرف دیگه وقت

 .  اومدید که ممنون -

  رو ماشینش عمران. کردیم خداحافظی. داد تکون سر

 پشتش صادق که کنه حرکت خواست و داد نشون

 .نشید هول: گفت و گذاشت دست



 تا کرد نگاه صادق دست به و گفت چشم«» عمران 

 رو دستش و اومد خودش  به صادق. داره برش

 . برید احتیاط با: کرد اضافه. برداشت

 صادق و شدیم عمران ماشین سوار. دادیم تکون سر 

  دنده و زد بوق عمران. برد باال رو دستش دو هر

  لحظه به.  شد راحت خیالم: کرد زمزمه. گرفت عقب

 . ترسوندیم

 به چشمم بپیچه، جاده توی وقتی تا . نزدم حرفی

  از و انداخت جاده توی رو ماشین عمران. بود صادق

 پژوی اون که  شد رد صادق ی شده پارک ماشین کنار

 شناسیش؟  می: پرسیدم من . نبود سفید

  رو؟ عبدالهی صادق - 

 شناسه؟  نمی کی. شهره شورای -. آره -

..._ 

  اطرافش روستاهای و شهر این تعمیرگاه بزرگترین -

  می من باشه، داشته ماشین اینجا هرکس. ماست مال

 .  شناسمش



:  داد ادامه. زدم لبخند زور به. کرد نگاهم  لبخند با

 میشه؟ دستگیرم کجا از اطلعات  همه این  کردی فکر

 . است زنونه آرایشگاه مثل ما گاراژ

  تا دو: پرسیدم. داد رانندگی به رو حواسش و خندید

   داره؟ ماشین

 ...کجا از. آره -

 .بود دیگه ماشین یه با پزون شیره تو. همینطوری - 

  ی دستگیره. برد باالتر رو  سرعتش و گفت»اهوم« 

  چیزی دیگه و دادم فشار هام انگشت بین  رو ماشین

  پارک کوچیک بیمارستان در جلوی زود خیلی. نگفتم

  از یکی روی. نکشید طول زیاد شمیم کردن پیدا. کرد

  و پا ساق. بود کشیده دراز چندنفره اتاق  های تخت

  نیمه تا رو پرده . بودند کرده باندپیچی رو چپش دست

 من به چشمش وقتی. نشه مزاحم کسی  که بود کشیده

  جلو. بکشه باال رو خودش که خورد  تکونی افتاد،

  و تخت که  کردم کمک. زدم کنار کمی رو پرده و رفتم

  سلم بود رفته یادمون. بشینه و کنه تنظیم رو بالش

 .  سلم: گفتم. بدیم

 .  سلم -

 !  گرگ؟ شده؟ چی -



   داد؟ خبر  بهت کی -

 . دیگه شنیدم -

  کو؟ بابابزرگ: پرسیدم. بود مونده اتاق بیرون عمران

 . بگیره دارو رفته -

 چی؟ هادی پس -

 . بره و دور همین. زد می حرف دکتر با - 

 صورتش و داد حرکت دادن، نشون برای رو دستش

:  گفتم و گذاشتم  انگشت باندپیچی روی. شد منقبض

  میکنه؟ درد

  درد که بود معلوم صورتش از ولی نه«؛» داد جواب

   کنم؟ خبر دکتر:  گفتم. داره

  رو شهروز بفهمه، مامانم! نگی کسی به... بابا نه -

 . اینجا کشونه می

 

 .نگی که نمیشه -

 . بیان قراره خودشون فردا پس - 

  محرم قبل که: داد ادامه و آورد تر پایین رو صداش

 . کنیم عقد



 میگی؟  راست: گفتم و رفت باال ابروهام

 فکر. کرد ورانداز رو صورتم  و انداخت باال شونه 

  کسی از. برسند عروسی و عقد به هیچوقت کردم نمی

 وضع؟ این با: پرسیدم. بود بعید شمیم بلندپروازی  به

 . دادم نشون رو پاش و دست 

 . دیگه  محضریه  عقد به: گفت

 لبخند و داد  تکون رو لبش ی گوشه یه عادت،  طبق و

 .مبارکه: گفتم فقط. زد وری یه

 به مونده روز سه آدم اگه: دادم ادامه. نداد جواب 

 از من. نمیشه اینجوری نچرخه، تپه و کوه  تو عقدش

 !زیبایی  سالن تو میشینم بست قبل، هفته یه

  کارگرهام باالسر  میدم ترجیح من: گفت  و زد پوزخند 

 نصب ها  دستگاه که کنیم تکمیل زودتر باید. باشم

 .بشه

 زمان هم. کنم بیشتر رو نور که رفتم  پنجره سمت 

 مهمه؟  برات بفهمه کجا از داماد پس: گفتم

 بفهمه؟ خواد می من آرایش با - 

 ...بخوره  غصه شاید... باشه کوچیک  دلش شاید - 



 عاقل نگاه. برگشتم و کردم تنظیم رو زبرا های پرده 

 دادم هام شونه به تکونی. بود من به شمیم سفیه اندر

 پرده طرف این گفتن، یاهلل«» با هادی موقع  همون و

. پرسید شمیم حال از. کردیم سلم. اومد تخت دور ی

 .  بیرونم  من داشتی، الزم چیزی: گفتم شمیم به رو

  و کردم اشاره هادی به ابرو و چشم با. داد تکون سر

  و بابابزرگ طوالنی، اتاق در بیرون. گذاشتم تنهاشون

 جلو که بودم مردد. بودند زدن حرف مشغول میکائیل

 سر هم برای. افتاد بهم بابابزرگ چشم. نه یا برم

. رفت و کشید رو راهش باالخره  میکائیل. دادیم تکون

  حالش: پرسید. کردیم روبوسی. رفتم بابابزرگ سمت

   بود؟ خوب

 زده؟ کزاز واکسن. نبود بد نظر به -

 خوبی؟ خودت تو. زده آره، - 

  خبری زدیم، حرف پیش ساعت یه همین. ممنون -

 شد؟  چی یهو. نبود

 .کنند می ناکارش میرند ها بچه. نباش نگران - 

 ناکار؟ -

 .رو گرگ -



 !  چی؟ - 

 .گرگ سراغ میرند میکائیل و هادی -

 . دیگه گرفته  گاز یه حاال - 

 رفتیم ما: دادم توضیح. کرد می نگاهم چپ  چپ داشت

 !  کشند؟ می رو اون. ماست تقصیر. اون ی منطقه تو

  هام حرف  کل انگار که کرد  می نگاهم  جوری هنوز 

 و کشیدم آهی. نه صدا و  هست تصویر یا نامفهومه

 من بگید خواست، همراه شمیم اگر. خب خیله: گفتم

 .بیام

 راه خروجی سمت و دادم نشون رو اتاق دست با 

 پارک عمران پشت میکائیل ساختمون، بیرون. افتادم

  ماشینش توی رو شکاری تفنگ ی لوله. بود کرده

 بازی مسخره این. پوشوند رو صورتم کل اخم و دیدم

 های حیوون نباید که گاز یه خاطر به  بود؟ چی ها

 و برگردوندم رو روم. کشتند می رو منطقه بومی

:  پرسید. بود فرمون پشت. شدم عمران  ماشین سوار

 بیهوشه؟ چطوره؟

 . خوبه. نیست بیهوش. نه - 

 چیه؟: گفت.  بود عقب به آینه  از نگاهم 



 .  بکشند رو گرگ میرند دارند - 

  جدی؟ -

  انگار. انداخت نگاهی عقب به و چرخید هیجان با

 .بره  همراهشون اومد نمی بدش

 در از داشت هادی. برگشت. زدم اش شونه به مشتی

 و شد میکائیل ماشین سوار مستقیم. اومد می بیرون

  بکشند؟ رو خدا حیوون وایسیم: گفتم. افتادند راه

 . . گرفته گاز -

 .داره  گناه... گاز یه اش همه. باشه گرفته خب_

 بریم خوای می: گفت  و افتاد خنده به عمران 

 دنبالشون؟

 . کنند ولش بزنیم، رو رأیشون شاید. آره - 

. انداخت راه رو ماشین و داد تکون سری عمران

 آری؟  می  بهانه چرا. بگو ببینیش، خوای می: گفت

  ببینم؟ کیو تو؟ میگی چی -

 بهت که همونی: گفت و انداخت  بهم داری معنی نگاه

   داده اسب

 .کنه باز سرش از رو من  که داد اسب -



...._ 

 . دادم پسش -

 چرا؟ - 

 برد بابابزرگم ی راننده. کنم مراقبت تونستم نمی - 

 . داد تحویل شون، خونه

 . خوره برمی بهش -

 . جهنم به -

  جوری یه چرا: پرسید. داشت اخم حاال. کردم نگاهش

 اومده؟ میافه قیافه برات زنی؟ می حرف

 گاز روی ناگهان عمران و انداختم پایین  رو سرم 

 اخم و دهنم تو آورد رو قلبم تپه، خود تا. داد فشار

 آبادی های  کوچه توی انداخت. کرد حفظ  هم رو هاش

 طرف این از. ببره باال  رو ماشین  تا تپه نزدیک

  هیچ هنوز. نداشت زیادی روی پیاده و بود نزدیکتر

 درختی زیر  رو ماشین. بودیم نشنیده تیری صدای

  حیوون میخوام فقط من: گفتم . شدیم پیاده. کرد پارک

 . بدم فراری رو

 . باشه هار ممکنه -



.  شدم خیره بهش و چرخوندم سر. داشت برم ترس

 . ممکنه میگم: داد توضیح

  چی؟ شمیم - 

 .زده چیزی واکسنی حتما_

 هم. نیست درست کشتنش نباشه، هار اگه ولی - 

...  خب هم گیره، می ایراد طبیعی منابع سازمان

 ... حیوونه

 .بریم -

 رو راه این قبل. افتادیم راه و داد نشون رو مسیر 

 از که همین. رسید می تپه باالی به اش ته. بودم رفته

 هادی به چشمم دور از شدیم، خارج آبادی های زمین

:  کردم تعریف عمران برای رو نقشه. افتاد  تفنگش و

 فرار که  کنیم می سروصدا. کنیم می پیدا رو گرگه

 .بودیم ما فهمه نمی هم کسی. بسه همین. کنه

 

  دید ما سمت  به و بود  خودش کار به هادی حواس

 اومدی؟ گرگ خاطر به واقعا: پرسید عمران. نداشت

 بیاری؟  در رو  میکائیل حرص  خوای می یا

 .دو هر -



 .بریم پس : گفت و داد تکون سری. زدم نیشخند 

 هادی. گذشت  چشمه اطراف گشتن به دقیقه، چند 

 دیده هم میکائیل و بود پایین های زمین گشتن مشغول

:  گفتم آهسته . نبود حیوون از اثری هیچ. شد نمی

 . اش خونه برگشته حتما

 ! عجیبه.  ها تپه پایین اومده االن. شهریوره آخر -

:  داد ادامه و کرد نگاه ها تپه پشت  کوه باالی به 

 ...    که االن نه. بیان ممکنه زمستون ها گرگ

. برید رو حرفش  باالتر های زمین از چیزی صدای

 . میکائیله البد: گفت

 از داشت هم هادی. دویدم همراهش هم من و دوید 

 .دوید می پایین

 به لحظه هر که رفتیم می صدا احتمالی جای طرف به

  قطعه چند.  کردیم پیداش. شد می نزدیکتر رودخونه

 به وصل  شکافی سمت سبحان، زمین قطعه از بعد

  توی جا همون تفنگ با میکائیل . دیدیمش رود، بستر

 بهش که دیدیم رو هادی. بود ایستاده  خشک شکاف

 بهش چیزی  میکائیل. زد می نفس نفس ما مثل. رسید

  بزرگ تونل به مثل که داد نشون رو غاری و گفت

 عمران و من به چشمش. بود تپه دل  تو ساز دست



.  بودیم ایستاده شکاف باالی تپه، روی که افتاد

  گرگ نشدن هشیار خاطر به دونستم می. زد خشکش

  ما روی نگاهش  و عصبانی صورتش.  زنه نمی داد

 . دوخت چشم تونل  سمت دوباره. بود زوم

   کرده؟ پیداش: گفتم عمران به 

 .کرده لونه کانال  تو کنم فکر_

 کانال؟ - 

 . گیر سیل کانال - 

 گیر دنج جای: کرد اضافه  و داد نشون رو تونل

 . آورده

 سنگی به رو تفنگش. گفت هادی به چیزی  میکائیل

 و کردم سرفه. اومد باال شکاف از خودش و داد تکیه

 غر سرم  خواست می حتما . برداشتم  عقب به قدمی

 رسید؛ بهمون. کردم آماده  رو هام حرف هم من. بزنه

 زمین روی و شد رد  کنارمون از  توجه بی ولی

 و کردم حرکت دنبالش. افتاد راه کانال باالی ناهموار

 رسیده؟ بدبخت حیوون  به زورتون: پرسیدم

 ! گرفته گاز!... بدبخت؟: گفت و چرخید سرعت به 

 .کردیم اشغال رو اش خونه اومدیم ما.  بگیره خب -



 داد تکون سر عمران برای بعد و من برای تأسف با 

 واسه: گفتم و رفتم همراهش. کرد حرکت دوباره و

 !باش متأسف  خودت

! آد نمی پایین مهر دم که گرگ. نیست گرگ این - 

 .داره گله گرگ،! تکی هم اون

 . بود دریایی گوزن شاید پس -

. نزد حرفی و داد فشار هم  روی رو، پلکهاش میکائیل

 . بوده گرگاس حتما: داد رو جوابم عمران

  دیگه؟ چیه گرگاس -

 .گرگ و سگ ی رگه دو -

 کشی؟ سگ  برند میخوان! بدتر دیگه - 

 مثل باهوشه، سگ مثل. خطرناکتره  هم  گرگ از این -

 . وحشی گرگ

  و داد تکون سر تأكید  با عمران. شد  جمع صورتم 

 . کنه حمله روستا  های بچه به ممکنه: گفت

 بکشند؟ یعنی -

 . وایسا کنار برو: گفت عصبی میکائیل و نزد حرفی 



 مرسده با: زد تشر عمران که بدم جواب خواستم 

 !بزن حرف درست

 چه؟ تو به -

 تر عصبی. برداشت قدم عمران سمت و شد متوقف 

 کنی؟ می دخالت که هستی کی تو: گفت

 ...  من: کرد باز لب و رفت جلو عمران

.  کردم مشت رو هام دست و دادم فشار رو هام لب

 رو تو این: زد کنایه پوزخند با میکائیل. نداد ادامه

 . کن ولش!... بینه  نمی برادر

  میشه؟ چی  نکنم ول -

  مهابا بی من و برداشت خیز طرفش به میکائیل

 و کردم  باز هم از رو هام دست. پریدم وسطشون

 . کنید  بس: گفتم

 می نفس پرصدا و بودند زده زل هم به دو هر

 . بذار راحتش: گفت محکمی لحن با میکائیل. کشیدند

 ! نداریم مشکلی که ما: داد جواب  سرم پشت از عمران

 !؟ آوردیش که بود زن جای اینجا - 

 .آوردمش بیاد، خواست می دلش - 



 می بخواد، دلش هرجا: داد ادامه و زد کنار رو من 

 .برمش

 بلیی: گفت فقط و کرد نگاهش زل زل میکائیل 

 می تو! خیر نه... گویی؟ جواب تو چی؟ بیاد سرش

 تاوان که منم. بود خواسته دلش میگی کنار، شینی

 ... که منم. میدم

 بدون.  خورد رو حرفش و داد نشون رو خودش

 .داد ادامه راهش  به و چرخید من،  به نگاهی

 

  راهش  به و چرخید من،  به نگاهی بدون میکائیل

.  بودیم رسیده کانال طرف اون ی لبه به. داد ادامه

 پایین بزرگ، ای دایره کانال کنار شیب  روی میکائیل

  باالی بازوی. ایستاد کانال باز درپوش  جلوی و رفت

 کار چه: گفتم لب زیر. خورد تکونی در و کشید رو در

  کنه؟ می

  می. میبنده رو دهانه: گفت و اومد  جلوتر عمران

 .کنند خفتش تو اون خوان

 و بود گرفته رو  درپوش پشت های دستگیره میکائیل 

 اطراف به. پوشوند می رو دهانه آروم آروم داشت

 بزرگی طبیعی شیار به رو کانال، ی دهانه. کردم نگاه



 می رفت، می تپه باالی تا که شد می باز تپه وسط

  همه هرچند. رسید می کوه  به انتهاش حتما و پیچید

 کانال، این: داد توضیح عمران. بود خشک خشک جا

  رودخونه سمت برد می کشید می رو سیلب ها قدیم

 اصلی ی  رودخونه تو ریخت  می نهایت در. بغلی ی

  که بندند می ها فصل این تو قانون. ات  خونه پایین

 ..نکنه لونه حیوون

 .بوده گرگه بد شانس  از هم این -. 

 .البد - 

 کنیم؟ سروصدا - 

 .هاره حتما. نه - 

 کار. ایستاد جلوم. برد خودش پشت و گرفت رو مچم 

 اون سمت کلمی، بدون و اومد باال. شد  تموم میکائیل

  من . داد می نگهبانی هادی که جایی. دوید کانال طرف

 و اومد می بیرون حیوون اگر. دویدیم هم عمران و

 ذاشتم نمی معمولیه،  های سگ شبیه که دیدم می

 رو مچم دوباره عمران کانال،  دوم سر  نزدیک. بزنند

 ! نمیری پایین: گفت و گرفت

 . خب خیله -



 با داشتند. بودند رودخونه کنار میکائیل و هادی 

 پیچیده بوته چند دور هادی که رو ای پارچه فندک

 میندازند آتیش: گفت عمران. کردند می روشن بود،

 . بیرون بیاد بترسه، که

  روی دقیقا. رفتم  جلوتر  و افتاد تولوپ تاالپ به قلبم

  که کرد اشاره من به هادی . ایستادم  شکاف ی لبه

 . بریم بیا: گفت آهسته عمران. برم عقب

 . بکشند میخوان -

 حالتشون  باال به و کشید موهاش بین  دستی عمران

 برای. گفت نمی اما بگه؛  چیزی خواست می. داد

 .نزن نبود،  هار اگه: زدم لب هادی

 عمران. نشنید. کردم تکرار آهسته. نشد متوجه 

  می. نمیره که کوه. خطرناکه گرگاس: گفت دوباره

 . پایین مونه

  و رفت رودخونه طرف اون هادی. شد خالی  دلم توی 

  و رفت جلو  آهسته  میکائیل. ایستاد شلیک ی آماده

  پرتاب کانال تاریکی داخل رو سوزان  ای بوته گوی

  منتظر نفر چهار هر طوالنی، ی ثانیه چند  برای. کرد

 و کشید عقب رو خودش  میکائیل ناگهان. موندیم



.  بود کرده روشن رو کانال  داخل نور. دوید بیرون

 شد؟  چی: گفت هادی

. رفت  جلوتر خودش و کشید کنار رو من عمران

 .بود خشک بوته  پر توش: داد جواب  میکائیل

  نیفته؟ راه آتیش: گفتم بلند 

  اینجا: گفت من به  رو و گرفت باال رو سرش

 ... آتی چه است، رودخونه

.  موند ناقص کانال، داخل حیوون  سروصدای با حرفش

  حبس سینه توی نفسم و انداختم چنگ روسریم به

 تفنگ ی لوله هادی. گرفت رو هام شونه عمران. شد

 حرف به هیچکس. بود گرفته کانال خروجی سمت رو

 ناله من و شد بلندتر زوزه صدای. داد نمی اهمیتی من

 خروجی  به بودیم زده زل. بودم نیومده کاش. کردم

. پریدیم جا از همه. اومد بیرون حیوون که کانال

 گرفته آتیش تنش موهای و دم. بود سگ از بزرگتر

. کرد  نمی شلیک هادی و دوید می حیوون. بود

  باالتر عمران های انگشت فشار و شد  جمع صورتم

 ! هادی!... بزن: زد داد  میکائیل. رفت

 !نزن:  گفتم بلند. رفت تفنگش سراغ خودش و



  نمی رودخونه آب به رو خودش و بود شوکه  حیوون 

  حیوون وار دیوانه حرکت به و کردم ناله دوباره. زد

  ای زوزه با حیوون و پیچید شلیک صدای. شدم خیره

 که رفت سرش  باالی میکائیل. شد فشرده قلبم. افتاد

 به طرف هر از وجدان عذاب. کنه تموم رو کارش

 چون شاید. بود  زده من لج از شاید. شد  سرازیر سمتم

  شد بلند دوم تیر صدای. بود زده نزن،  بودم گفته من

  رودخونه طرف اون هم  هادی. نشستم جام سر من و

 شد خم عمران. رفت نمی جلو و بود شده زمین پخش

 . بریم بیا: گفت و

 . زد: گفتم و کردم نگاه  هاش چشم به

.  افتادم سرفه به اومد، می طرفم به که دودی از و 

  نمی کردم می حس. کنه بلندم که گرفت رو بازوهام

 .پاشو: گفت  عمران. بردارم قدم تونم

 ! کشتیم سگ عمران، -

  همون توی دقیقه   دو. داد تکون  سر فقط.  نگفت چیزی

  شد پیدا میکائیل  ی سروکله. بشم بهتر تا موندم حال

 غلیظی، دود رو اطرافش. اومد می باال شکاف از که

: شنیدم رو  صداش. برگردوندم رو روم. بود پوشونده

 .زدم می باید



  حمله آبادی مردم به: گفت. دادم فشار رو هام دندون

 . بود هار که دیدی. گرفت  می گاز رو ها بچه! کرد می

  بود؟ هار گفته کی: گفتم و  چرخوندم سر

 بود، هار: گفت سردرگمی لحن با و اومد جلوتر

 گرگ مدافع شدی حاال... بود گرفته گاز بود، خطرناک

 ! ها

 بود، گرفته گاز یه اون: دادم جواب و شدم بلند جا از 

 !  خطرناک؟ میگی اون به ! کشتید زدید، آتیشش شما

 . کرد من من و خورد تکون هاش لب 

. اومد دنبالم.  افتادم راه هدف بی و گرفتم فاصله ازش

  سوخته وقتی: گفت می و رفت می عقب عقب مقابلم

 کردم؟  می کار چه بود،

 

 ! کن بس -

  بشه؟ زجرکش میذاشتم - 

 زدی؟ تو. بزنه نتونست هم هادی! بشه -

 ...  هادی - 



 به و زد می دو دو هاش چشم. نداد ادامه رو حرفش

 سرش رو، خودم از عصبانیتم . چرخید می اطراف

 به که برگشتم و افتادم سرفه به. بودم کرده خالی

  نگه رو مچم. برم اینجا از زودتر و بدوم ماشین طرف

  تکون سر. نداشت حرفی چرخیدم، وقتی ولی داشت؛

!  هاست تپه همین رو ات پروژه: گفت لب زیر. دادم

 .کنم  نمی ریسک تو جون رو من

 کردی؟  من امنیت  خاطر به یعنی االن - 

 ! هادی زن خاطر به پس، نه - 

 .زدی نزن، گفتم چون -

 .  نه - 

 .من کردن ناراحت شده کارت -

 !نه - 

 دیگه که بهتره دنیا ی همه واسه. بود تو با حق - 

 . نیام طرفت

 ! مرسده - 

 .دارم برمی باشه،. بردارم سرت از  دست گفتی - 

 اسمم و قاپید رو مچم دوباره. کشیدم بیرون رو دستم 

  دستم. کردم نگاه اش گرفته صورت به. زد صدا رو



 برو: اومد حرف به عمران و برد خودش سمت رو

  توجهی میکائیل رو؟  حالش بینی نمی مگه! عقب

  جای تو  اگر: گفت. بود من روی هاش چشم. نکرد

 کردم؟ می چیکار من چی؟ بودی دخترعموت

 !بفهم! نیست  تو با من مسئولیت -

 تند پا هموار  نیمه زمین توی و کشیدم رو دستم 

  اونجا از خواستم می فقط.  اومد همراهم  عمران. کردم

  اتفاقات هنوز دود بوی اما بشم؛ دور صحنه اون از و

 . کرد می یادآوری رو

 **** 

  رو بازوهاش درحالیکه و لرزید خودش به مهرسا 

 ! ها سرده: گفت گرفت، می بغل

 گرم لباس گفتم چی واسه پس: گفتم چپش  طرف از

  بیاری؟  رو هام

 راه مراقب حاال: شد بحث وارد طرفش اون از مامان

 . تاریکه  باشید،

  مهرسا. کردم نگاه کوچه ی پرفاصله های المپ به

 حسینیه؟  بریم هرشب هرشب قراره یعنی: گفت دوباره

 . میانرود بیای بود نکرده زورت کسی - 



 ام؟ تو مثل مگه. بود شده تنگ دلم! سرت بر خاک - 

   چمه؟ من - 

 همه تهران اومدی که بعد هیچ، کردی بیرون رو من -

 . نموندی هم هفته به. بودی مود تو اش

 بودم؟ مود  تو کی من - 

 ! مامان ببین - 

 . هیس: گفت  آهسته مامان

  میگه آخه: داد ادامه آهسته خیلی صدای با مهرسا

 .  اومدی چرا

  دهه بعد میذاشتی: گفتم خودم. نکرد نظر اظهار مامان

 .اومدی می محرم ی

 .رفت می سر ام حوصله خونه تو - 

..._ 

   اومدم؟ ناراحتی  حاال -

 ! باشی اومده من دیدن واسه اگه... نه -

  نمی. کرد نازک چشم پشت برام. رفت باال ابروم 

  این: گفت بهش مامان. بزنه حرف عمران با خواستم



 و درس  بعدش که کن خوای  می هرکاری روز، چند

 . میشه شروع دانشگاه

  خبره چه. بریم  سوم ی هفته گذاشتیم قرار ها بچه با -

  االن؟

 .بگم چی -

 آسفالت روی هامون قدم صدای و شد سکوت بینمون

 حسابی روز چند این توی هوا. زد می ذوق تو کوچه،

 می رو شهر باالی مه صبح، هر و  بود شده سرد

 بلدی؟. نشیم گم: پرسید مهرسا. پوشوند

 رفتم رو شهر این های کوچه ی همه بار هزار من - 

 . برگشتم و

 لحن متوجه  هم خودم. شدند خیره من به دو هر

 خدا رو تو: گفت مهرسا. خندیدم. بودم صدام تفاخری

 ! نشی موندگار اینجا

  که افتاد یادم  ولی«؛ دیدی چه رو خدا»  بگم خواستم

 اختلف. کردم سکوت. نیست کار در میکائیلی  دیگه

  انکار خوشبینانه من که بود حدی از  بیشتر هامون

  هم میکائیل خود رو این. بزنم دادن دل از  حرف و کنم

  می حسینیه به که پیچیدیم خیابونی توی. دونست می

 از چراغونی، و عاشورا زیارت سروصدای. رسید



 از پوش، سیاه  جمعیت و  بود تشخیص  قابل جا همین

 و افتاد علیرضا به چشمم. بودند سرازیر هرطرف

  کنار دیگه، جوون سری یه همراه. شناختمش فورا

. انداختم پایین رو سرم. بودند زدن گپ مشغول  درختی

  اخطار از  بعد. بشیم رد که کردند قطع رو  صحبتشون

  ندیده برم و دور دیگه من، انداختن تیکه و میکائیل

  که کرد می کمک داشت  هادی  جلوتر، کمی. بودمش

 تندتر رو هامون قدم. بیاد بیرون ماشین از شمیم

.  اومد سمتمون شمیم و بست  رو در هادی. برداشتیم

. رفت می راه سخت کمی روز، چند از بعد هنوز

  لباس حتی. بودند نکرده  باز هم رو دستش پانسمان

  دست باندپیچی که بود کرده انتخاب جوری رو عقدش

 .افتادم بیچاره  حیوون  یاد باز. نباشه معلوم پاش و

  امروز: گفت مامان و کردیم احوالپرسی و سلم

 جان؟  شمیم بهتری

 . بهترم. عمو زن نیستم بد - 

 . آخر های شب میذاشتی. بیای امشب نبود الزم حاال. 

 مردم. شهره این تو وکارم کسب. باشم خواستم می -

 .  آم می اینجا  خودشون مثل که ببینند باید

 .گفت می رو همین هم مرسده اتفاقا -



 اول شب همین از. بودیم فکر هم مورد یه تو انگار 

  چشم جلوی که شهر معروف ی حسینیه بودم اومده

: پرسید  مهرسا. داد تکون سر برام شمیم . باشم ها

 نیومده؟ شهروز  داداش

 می بابابزرگ نذری واسه. میآد دیگه روز دو یکی - 

 .رسه

  گفته. کردم نگاه  صورتش به. گفت اهوم«» مهرسا 

  وگو گفت وارد هادی و مامان با شمیم! داداش« » بود

  شد؟ چی... داداش؟: گفتم  مهرسا گوش کنار من و شد

 اومدی؟ عقل سر

 

. برگشتم شمیم سمت و زدم لبخندی. انداخت باال شونه

 احوالپرسی کسی با داشت هادی. بود ما  به حواسش

  شوهر جدی جدی: پرسیدم شمیم به رو. کرد می

 تو؟ یا انگارم  سهل من حاال. کردی

 اگر. بود خوبی کیس: داد جواب  شمیم و خندید مامان 

 ! بودم انگار سهل کردم نمی قبول

  محضری  عقد سمت فکرم و دادم هام  لب به تکونی

.  میکائیل جز به بودند، همه. رفت شبش  شام و دیروز

 ما از زودتر حتما. نبود ازش خبری که هم امشب



 هادی از  جوونی پسر رو من سوال.  بودند اومده

 مونده؟ کجا میکائیل: پرسید

 ...  آد نمی امشب: داد جواب هادی 

 من سمت هادی، ی خیره نگاه و داد تکون سر پسر

. ببینه رو من  العمل عکس خواست می دقیقا. چرخید

 بریم،: گفتم مامان به و برگردوندم رو روم اهمیت، بی

 . منتظرند عمو زن و  بزرگ مامان

 پسر که شنیدم و افتادیم راه حسینیه در سمت همه 

 چرا؟: پرسید دوباره

 در به. بشنوم رو جواب  تا شد کند اراده بی هام قدم

 گوشم  به هادی ی آهسته صدای که بودیم رسیده

 . بود مریض : خورد

 محل. کشید رو آستینم مهرسا. کردم مشت  رو دستم

 انداختند پایین رو سرشون در، اطراف مردهای. ندادم

 سفید، و  سبز نورهای زیر  کوتاه، سلم«های» با و

 یهو شد، می شروع که محرم. کردند باز راه برامون

 هم بعدش کاش ای. کرد می سرریز همه  نجابت

 توی که بود نرفته یادم هنوز. موندند می همینطوری

 هایی آدم  چه از رو هایی نگاه چه تابستون،  طول

  داخل هم با و شدیم هادی منتظر. بودم کرده تحمل



  چیکار بچه با: گفت آهسته  کنارم از شمیم. رفتیم

 . نیست پیداش روز اون از کردی؟

:  گفتم و کردم اخم. بود طرف  این دوباره هادی چشم

 گیری؟ می من  از رو هادی آقا فامیل سراغ

 تر آهسته. انداخت من  به نگاهی و برگشت  مامان 

 نمی هم چیزی... نداره ارتباطی من  به: دادم ادامه

 . بدونم خوام

  که من و کردند ردوبدل هم  با نگاهی هادی،  و شمیم

 و کردم بهونه رو اون بود، افتاده صادق  آقا به چشمم

 برید شما: گفتم مامان به رو. گرفتم فاصله  ازشون

 .آم می من... باال

 

 دوباره زدن، اسپری و  پاییزه مانتوی  پوشیدن برای

 وقتی. بود دستم توی همچنان مشما و رفتم داخل

 برام مامان و بودند رفته ندا و سهیل اومدم، بیرون

 خداحافظی  و گرفتم باال رو  سرم. رفت می غره چشم

 سری یه و بود منتظرم فرمون پشت شهروز. کردم

 مشما و نشستم کنارش. بود چیده ماشین پشت ظرف

 و داد حرکت  رو ماشین شهروز. گذاشتم  پام جلوی رو

 افتادی؟ راه یهو  چرا: گفت



 . نشه تلنبار. دیگه بدیم رو ها نذری. همینجوری - 

 .  اوکی -

 پیچید؟ وری کدوم هادی ی عمه ماشین -

 .راست دست - 

 و بود مغرور سهیل. بودند  نرفته خونه سمت پس 

 کردن کوچیک خونه، به برگشتنش دونست می

 ... بریم رو راسته همین: گفت شهروز. خودشه

 . برسونیم منه دست که اینهایی بریم اول. نه -

  کجا؟ -

 . نجمی  آقا ی خونه -

. من صورت به زد زل و کرد ول رو جاده  شهروز

. شون خونه رفت نمی مستقیم. داشت کار زنه: گفتم

 .بریم می ما گفتم

  چیزی درحالیکه و داد  بیرون رو نفسش شهروز 

   چی؟: پرسیدم. برگشت جاده سمت کرد، می زمزمه

  سکوت به نجمی، باغ خونه  در جلوی تا. نداد جواب

  قبل. زدیم می دور رو شهر اصلی بلوار باید. گذشت

 اولین توی میکائیل. بودم اومده اینجا بار یه

 رو کوهنوردیش ی کوله خواست می دیدارمون



: انداخت تیکه و داشت نگه در جلوی شهروز. برداره

 بیام؟ من باشه الزم  نکنم فکر

  میخوای  اصل: گفتم. بود جلو ی شیشه به نگاهش 

 . ببر تو

  پنجره ی لبه به رو آرنجش. داد تکون سر تأسف با

 از خیلی. داد تکیه دستش کف به رو پیشونیش و زد

 می ولی بود؛ کرده جمع رو من های  خرابکاری

  ی خونه تا اگر. دارم قرمزهایی  خط من که دونست

  می جون به رو مادرش حرف و رفتم  می طرف

  شدم پیاده. بود مطرح جدی ی مسئله به حتما خریدم،

  کوچیک رو   خودت چرا:  گفت. برداشتم رو مشما و

  حاال تا خواست، می رو تو پسره اگه مرسده؟ کنی می

 .بود گفته

 می رو دلتون حرف همیشه مردها شما که نیست -

 !زنید

  مقابل طرف  از اگه: گفت. کردم نگاهش  جواب منتظر 

 .زنیم می باشیم،  مطمئن

 می رو خودشون. بگند واضح تونند نمی ها بعضی -

 . مریضی به زنند



 با که رفتم باغ ی دروازه  سمت و بستم رو ماشین در

. زدم زنگ. بود  شده پوشیده کوتاه های دیواره و سیم

  بله؟: شد پخش آیفون پشت ای مردونه صدای

 . آوردم نذری... اووم -

 . بفرمایید. ممنون -

 داخلی در  که کسی. شدم خونه وارد من و شد باز در

 به و کرد تعجب دیدنم با. بود بهزاد کرد، باز رو خونه

 . نکنه درد دستتون...  دس... چیز:  افتاد من من

 .کرد کیپ رو در و انداخت سرش پشت به نگاهی

:  گفتم و بردم تر عقب رو  مشما. آورد جلو رو دستش

  نیست؟ منزل کسی

 . خوابه... نیست فرم رو زیاد... یعنی. هستند -

 .  کنم عیادتی یه اومدم، اینجا تا که حاال_

 زدم اشاره سر با. گرفت ازم. گرفتم طرفش رو مشما

  از باالخره و کرد پا اون و پا این کمی. بره کنار که

 خونه وارد و آوردم در کفش. کشید کنار  در جلوی

  دیده اینجا که ای دیگه های خونه برعکس. شدم

. بود نو چیزش همه و داشت مدرن  ساخت بودم،

  ناهارخوری و کاناپه و مبل  با خونه، بزرگ  پذیرایی



 های گلدون آشپزخونه، ی جزیره روی. بود شده پر

 پله سالن، ته. بودند چیده طبیعی گل  با متعدد سفید

 و رفت می باال ی  طبقه به مارپیچ فانتزی های

 به بود معلوم که شد می باز  سالن ی گوشه راهرویی

 زندگی کردن ورانداز از دست. رسه می ها اتاق

  آشپزخونه سمت بهزاد. رفتم جلوتر و برداشتم  سهیل

 وارد. داد نشون رو  راهرو انگشت با. رفت می

  باز طرفش  دو در، تا دو  که شدم پهن نسبتا  راهروی

 می سرتاسری و بلند ی  پنجره به انتهاش و شد می

  خونه، بغل های درخت و زیبا ی باغچه تصویر. رسید

  باز رو  درها از یکی الی. بود پیدا پنجره پشت از

 آهسته رو در و رفتم طرف همون به. بودند گذاشته

 زیر. بود کشیده دراز تختش روی میکائیل. کردم باز

  روی سر،  زیر جای به رو  بالش. پاییزی نازک پتوی

 میشدم، کلفه  وقتی من که کاری. بود گذاشته سرش

 هوا که رسید نمی نظر به. رفتم جلوتر. کردم می

 کنارش. بود مریض واقعا انگار! باشه داشته برش

   بود؟ کی: کرد ناله. نشستم

  دست. گذاشتم بالش روی رو، دستم  و زدم لبخندی

  بالش توی و دادم شکل  تفنگ ی لوله مثل رو دومم



  می شلیک  بخوری، تکون: گفتم خنده با. بردم فرو

 . کنم

 که بده هل  رو بالش خواست. نفهمیدم که  گفت چیزی

  هل یه با. شد بیشتر ام خنده و دادم فشار  تر محکم

 از: گفت. نشست جا سر و زد عقب رو بالش محکم،

 ! نیست بعید تو

 کردم هول!  نداشت لباس.  رفت کنار پتو و افتاد بالش

 بی رو مردی حاال تا اینکه نه. شدم بلند جا از و

  من و  بود میکائیل این ولی باشم؛ ندیده پیراهن

 نمی سعی هم اون! کردم می نگاهش داشتم  همچنان

 ابرو و کردم کج رو سرم. بپوشونه رو خودش کرد

  نگاهم و داد تكیه تشکش به دست کف با. دادم باال

 هم مال اگر. همیم« مال»  بگه بود نزدیک بار یه. کرد

 مال نبود قرار اگر. نداشت معنایی خجالت دیگه بودیم،

 آورد کم عاقبت. شدیم نمی سبز هم راه سر  باشیم، هم

.  شد بلند زمین، روی پیراهنش به  نگاهی با و

  باال رو  پیراهنش پا با. بود پوشیده سفید  شلوارک

 .انداخت هاش  شونه روی. گرفت دست با و انداخت

 

  بده؟ حالت:  گفتم و کردم  ای سرفه تک



 .  نه: بده جواب تا کشید طول کمی

 نداری؟ الزم چیزی -

 ... چیزی یه... چرا... نه - 

  کجاست؟ -

 . سالن  تو برو -

 داخل. افتادم راه راهرو  توی و رفتم بیرون  اتاق از

 چی؟: پرسیدم. نبود بهزاد. چرخوندم چشم سالن

 .  ناهارخوری سمت برو -

 خب؟: گفتم بلند و رفتم طرفی همون

 .  کن باز رو در - 

  خونه؟ در -

  خب؟ -. آره -

 !! تون خونه برو -

  رو باز نیمه در و دادم فشار هم روی رو،  هام پلک 

  توی رو خودم و کردم تند پا راهرو طرف به. کوبیدم

  میندازی؟  دست رو من: گفتم.  انداختم اتاق



 می نگاه گوشیش به و بود ایستاده باز، های دکمه با

:  گفت کشید، می دست  موهاش توی درحالیکه . کرد

 کجاست؟ بهزاد

 .گذاشت تنهامون  رسید، شعورش - 

  تنها؟ - 

 زل و کرد  ول دستش کنار ی کاناپه روی رو، گوشی

  بودم، زده هادی به بار یه من که حرفی. من به زد

 با من باشیم؟ تنها که داریم صنمی چه ما: داد تحویلم

  دارم؟  صنمی چه پسرداییم زن دخترعموی

 میشی پا شب: کردم عوض رو حرف. لق دهن هادی

 .گیرند می رو  سراغت همه.  هیئت آی می

 . مربوطه خودم به - 

 !  من به میدند ربطش همه ولی -

 . نمیرم نیست،  خوب حالم مریضم، -

 گرفتت؟ سگه آه -

 . بود گرگ - 

  که افتاد راه بزرگش اتاق توی و برگردوند رو روش 

 باز باغ پشت  به دری تهش  و بود اثاث از پر توش

  فرش حتی. بود ای سرمه و سفید چیز همه. شد می



  برات مادرت نبودی،: گفتم. اتاق کف دستبافت های

 .گرفت زن

 . نمیشه منقرض نسلمون حداقل -

 من نگاه از اون. برگشت رو رفته راه  و زد پوزخند

 قرار. بود اون به فقط من  لعنتی نگاه و کرد می فرار

. بشه خیالم بی من، اخم و زدن پس بار چند با نبود

  بگی؟ داری رو همین: پرسیدم. نبود رسمش این

  کشوهای روی تسبیحش سمت چشمم. نداد جواب

 این خودم پس: گفتم و داشتم برش. شد  کشیده پاتختی

 !خانوم عروس به میدم رو

 دستم از ولی کشیدم؛ عقب. بگیره که کرد دراز دست 

  اش ریخته  هم به تخت روی. کوبید جاش سر و قاپید

 خیره سقف به. کشید سرش زیر رو بالش و شد ولو

 کنارش. کنم حجت اتمام که رفتم طرفش به. شد

 هر. کردم برداشت  اشتباه من ظاهرا: گفتم و نشستم

 حرف تا خوام نمی. کن زودتر  کنی، خوای می کاری

  پرت و چرت و کنند نگاه  من به مردم آد، می پیش تو

 .بگند

 گفته؟ پرت و چرت کی -



 و زدم پوزخند. بود فهمیده رو تیکه این حرفم کل از 

 ! خدافظ: گفتم بلند

: گفت و داشت نگه رو دستم. بشم بلند خواستم

 بودی؟ اومده من به انداختن تیکه واسه... کجا؟

 !!  کنم ت پاشویه بودم اومده! نه -

 .گرفتم رو م خنده  جلوی

  می باید. کشید خودش سمت رو دستم بعد. کرد مکث

  جا خودش کنار. کردم حرکت. میشه چی تهش فهمیدم

. رفتم فرو نرمش بالش توی و کشیدم دراز. کرد باز

 مقابل صورتش. داد تکیه آرنج به و چرخید طرفم به

 جفت اون با. هام چشم به بود زده زل. بود من

 لب به. شنیدم می رو هاش نفس صدای. خاکستریش

  دیگه بار یه  و آورد جلو رو سرش. کردم نگاه هاش

 مرگ خطر  و بوق استرس از خبری بار این. بوسید

 دادم اجازه. رفت فرو موهام الی هاش  انگشت. نبود

.  گذاشتم اش سینه روی رو، دستم و بشه تر نزدیک

  مانتوم زیر بلوز  سمت دستش. رفتم فرو تشک توی

 و داشتم نگه رو دستش. شدم متوقف من و رفت

 با داری. میکائیل کن روشن رو تکلیفت: گفتم آهسته

 .کنی می بازی همه احساس



. گرفت  فاصله و داد فشار  رو پلکهاش ای لحظه 

 از دست میگی روز ام، خونه آی می شب: دادم ادامه

 ! برو  میگی بعد بوسی، می اول. بردار سرم

 !برو. آره: گفت  سردی لحن با و کرد نگاهم

 چه این: نداد اجازه. بزنم  حرفی که کردم باز لب 

   خانوم؟  حالیه

 بذارم خودم  تا کنه ناراحتم چطوری دونست می خوب

 مگه تو: داد ادامه. داشت تخصص زمینه این تو. برم

 من، اتاق تو... نداری؟ خانواده مگه... صاحبی؟ بی

 می غلطی چه من های دست تو من، تخت رو

 بندازه رو کلهش رضا  حاج! محرمه  مثل!... کنی؟

 ! باالتر

 برو: گفت آخر. شد می تر عصبی لحظه هر صداش 

 !بیرون

 کنی، ولم کنی، لطف اگه: دادم جواب و  زدم پوزخند 

 !میرم

 که کرد نگاه دستش به. شد عوض صورتش حالت 

 عقب آروم آروم و گرفت نفسی. بود شده  قفل دورم

 با. نشستم تخت ی لبه و کشیدم بیرون رو خودم. رفت

 می رو نگاهت من: گفتم  آهسته طرفین، به سر تكون



  حرفی هر. شناسم می رو  هات دست لمس من. بینم

  من بدون که کنه نمی عوض رو واقعیت این بزنی،

 گول رو  خودت  خوای می کجا تا موندم! تونی نمی

 !بزنی

. بود ولو سفید، های ملفه  روی هنوز. شدم بلند 

 هستی؟ کی کردی فکر تونم؟ نمی تو بدون: داد جواب

 نمی: کرد تکرار. نشست و شد درشت هاش چشم

 !؟ تونم

.  کشیدم شالم روی دستی و برداشتم عقب  به قدمی 

 برم ترس. کرد بلندم هاش  دست روی و  برداشت خیز

 !  کنی؟ می کار چه: گفتم و داشت

 . میدم نشونت رو راه -

 .نکرده الزم - 

  راهرو رفت، بیرون اتاق در از یکراست. نداد اهمیتی 

 پایین که  کردم تقل. گذشت سالن از و کرد طی رو

 دار جریحه رو عزیزش غرور  بار چند. نذاشت. بپرم

. کنه جبران تحقیرم با خواست  می حاال و بودم کرده

 دیگه تا  بیرون بندازه رو من خودش خواست می

 . کن ولم. میرم خودم: زدم جیغ . برنگردم



 

 با. رفت کن کفش توی و کرد باز رو سالن در زانو با

 درجا کن، کفش  جلوی درست بهزاد و شهروز دیدن

  مبهوت صورت با شهروز. گرفتم گاز رو  لبم. ایستاد

 های دکمه  و شلوارک به واج و هاج بهزاد. اومد جلو

 به رو و نیاورد کم میکائیل. کرد می نگاه میکائیل باز

 ! کنید جمع رو  دخترهاتون:  گفت شهروز

 اسب شما: گفت فقط و کرد  کنترل رو خودش  شهروز

 !!  شه نمی کردن جمع به نیازی نفرستید، سفید

  دست. اومد جلوتر شهروز. شد کوتاه  میکائیل زبون

  اراده بی میکائیل. بگیره رو من تا کرد دراز  رو هاش

 به نگاهشون. چسبوند خودش به رو من و رفت عقب

  رفتار زمینی سیب گونی مثل من با داشتند و بود هم

. بود ناجور خیلی دیگه میکائیل حرکت این . کردند می

 دادم هلش. باشه داشته م نگه محکم چقدر نبود مهم

  می: گفتم بلند. نخورد تکون. بذاره پایین رو من تا

 .  برم خوام

 !  کن ولش: گفت و گرفت رو بازوش شهروز

 میکو؟ :  کرد صدا رو اسمش بهزاد



:  گفتم و کردم نگاهش. کرد  ولم باالخره میکائیل و 

 ! خدافظ واقعا دیگه

 رو کفشهام. کنم حروم وقت هم ثانیه چند  خواستم نمی

 راه حیاط سنگفرش  روی برهنه، پای  و برداشتم

. برم بیرون خونه اون از خواستم می فقط. افتادم

  تخم و  اخم برای رو خودم و رفتم  ماشین سمت

  جا میکائیل تخت روی هنوز قلبم. کردم آماده شهروز

  که دادم می توضیح براش باید شب تمام و بود مونده

 . احساسش نه  رفتارشه، و  ها حرف مهم

 

 در و کردم پخش دستهام توی رو کننده مرطوب کرم

 ..  اومدم... اومدم: گفتم پوشیدم، می کفش حالیکه

 سمت که بودند منتظرم عمارت حیاط توی همه

 شمیم.  بودیم کرده دیر خیلی امشب. بریم حسینیه

  میدی؟ طولش انقدر چرا: گفت

 .  شده پوست پوست دستهام شستم، ظرف بس از -

  درخت کنار  و سرش توی  بود انداخته رو صداش عمو

  بابابزرگ. بود قدیمی ی  نوحه یه زدن آواز مشغول

  جوش به خونش ها موقع اینجور. بیرون بود رفته

 . نداشت رو عمو تحمل و اومد می



 .بردی رو مردم سر. بریم... حمید: گفت عمو زن

 مامان پرحسرت صدای و رفتم پایین ها پله از من 

  گردو  درخت این مرد، گفتم هی: خورد گوشم به بزرگ

. کنه می زائل رو ها بچه این عقل بزن، کمر از رو

 درخت این  زیر هام بچه تا دو هر! داد گوش مگه

 . شدند بزرگ

  ربط رو ای خرافه هر. نداشتم رو صداش  بغض طاقت

 به بابا خوردن تهمت نه. ها بدبیاری به دادند می

 سمت. عمو اعتیاد نه و داشت ربطی گردو درخت

 می رو عمو من برید، شما:  گفتم بقیه به و رفتم عمو

 آرم 

 نزدیکش. خوند می همچنان عمو. رفتند در سمت بقیه

  ساکت. بگیرم رو اش شونه تا کردم دراز دست و شدم

 ؟  خوای می گردو: گفت و شد

 .نه -

 . بیا. وقتشه االن -

 خورده قاچ وسط از که داد نشونم رو تازه گردوهای

.  خندیدم. بود گردو سبز پوست از پر پاهاش زیر. بود

 قصه فاز تو رفت بود، گرم اش چونه امشب که عمو



  و دار این رو اش همه  بابات با بودیم، بچه: گویی

 . بود دزدی گردو فصل فصل، این. پلکیدیم می درخت

:  گفتم. دادم حرکتش در طرف به و خندیدم دوباره

 نبود؟ خودتون های  درخت مگه چیه؟ دزدی

.  داد نمی رو بچه به نبین، االن رو بابابزرگت... بود -

. شکستیم می صحرا بردیم می چیدیم، می دزدکی

  ها پوست... بشکنه بیشتر هرکی ذاشتیم می مسابقه

 .کردیم می قایم سوراخ تا ده رو

  درحال همونطور و گذاشت  دهانش توی تیکه یه

 می رو اشهدمون رفتیم،  می لو اگه: داد ادامه جویدن

 .بود استاد  بابات. خوندیم

 رمضون مش  با. نشست صورتم روی  بزرگی لبخند 

. بیاد و ببنده رو خونه درهای که کردیم خداحافظی

 سایه و بودند افتاده جلو حسابی بقیه. رفتیم بیرون

.  بود شده  بلند زمین روی ها، المپ نور توی هاشون

 در جیبش از دیگه گردوی به و انداخت رو پوست

 محکم رو گردو و گردو  نوک انداخت رو  چاقو. آورد

 بیا: گفت. بره فرو چاقو تا کوبید اش دیگه دست به

 .  بخور



. بخوره شکاف وسط از گردو  که داد چاقو به تکونی

 بابام: پرسیدم من و شد گردو مغز آوردن در مشغول

  داشت؟ دوست رو اینجا

 وقتی از که تو مثل. بود  دلبسته خاک این به بابات_

 . بری تونی نمی اومدی،

  پشت رو اشک سوزش و  انداخت چنگ قلبم به چیزی

 از عمو، ناگهانی ی خنده با ولی کردم؛ حس  هام چشم

  آخر. داشت برم  ترس. رفت می ریسه داشت. پریدم جا

 !  حیفی ولی... بدیم شوهرت  جا همین باید: گفت

.  کرد ورانداز ناجور خیلی  رو سرتاپام و  چرخوند سر

 پاهام و زد خشکم تاریکی، توی هاش  چشم  حالت با

  که کردم  دعا و دادم قورت رو دهانم آب . شد سست

 و کرد باز رو دستش كف. باشم کرده برداشت اشتباه

 ! بخور: گفت

  نگاهی و انداختم شدند می دور که جمعیتی  به نگاهی 

 کرد، میخکوبم که چیزی اما دستش؛ کف گردوهای به

  استخون دسته چاقوی همون. بود دستش توی چاقوی

  نمی. افتاد جونم  به شکی. همون مثل دقیقا یکی! بابا

 ماجرای. کنم بیرون سرم از رو فکرش  تونستم

 موقع اون مخدر شاید. بود پیش سال سی مال نسرین



  باال رو نگاهم... و بود کرده نابود  رو مغزش هم

 . خورم نمی: گفتم و آوردم

 جن مثل  حرکتی، هر از قبل و نموندم جواب  منتظر

 حالم. دویدم بلند ی کوچه انتهای طرف به ها زده

 امشبش حرکت از چیزی اگر. نبود خوب اصل

  و شد می شروع دوباره بابابزرگ  خودخوری میگفتم،

 گفتم؛ نمی چیزی. میکشیدند عذاب عمو  زن و شهروز

 اون تونستم نمی. بگذرم تونستم نمی بابا  حق از اما

 و مامان به  وقتی. بگیرم ندیده دستش  توی رو چاقو

 قبل از بدتر حالم و زدم می نفس نفس رسیدم، مهرسا

 زیارت شدن  تموم و حسینیه خود تا درونم آشوب. بود

 بی رو خانواده های سوال. داشت ادامه عاشورا

 مات. کنم فکر درست  بتونم تا بودم  گذاشته جواب

  از چیزی و بودم زنها  سیاه های لباس و صورتها

  روی دست دیگه بار یه مامان. فهمیدم نمی اطراف

 .  شده چیزیت یه تو: پرسید آهسته و گذاشت دستم

 .  نه -

  چیزی عموت. شدی جوری یه افتادیم، راه  خونه از -

 گفته؟



 نمی جدی عمو از  رو چیزی که بود  وقت خیلی

  کرده جدا عادی آدمهای از رو راهش عمو. گرفتیم

:  گفتم آهی  با و کردم  جور و جمع رو خودم. بود

 ...  کشید پیش رو بابا حرف عمو. خوبم

: گفت گرفته، صورت با و کرد کج رو سرش مامان

 .عزیزم

 سرم و موندم بغلش تو ثانیه  چند. کرد بغل رو سرم 

. کنه بهتر رو حالم که چسبوندم اش سینه به رو

 ! لوس: گفت و زد بازوم به ای  ضربه مهرسا

 عمران سمت ذهنم و نشست لبم روی جونی بی لبخند

 میون در عمران با رو چیزها  خیلی االن تا. کشید پر

 می بهش باید. کرد می فرق این ولی بودم؛ نذاشته

 از. بود مهم خیلی چاقو این. بدونه داشت حق. گفتم

 پیام براش. آوردم در رو گوشی و شدم جدا مامان

 .مهمه« خیلی. بزنیم حرف باید عمران،» فرستادم

 

 . االن؟«» بیاد جوابم  تا کشید طول دقیقه دو

 تو من» نوشت. بهتر« زودتر، هرچی» دادم جواب

  من از. بستم رو جلوم کتاب. ام« حسینیه حیاط



  دو من:  گفتم مامان به رو. اومد نمی در دعاخون

 .کنم عوض هوا بیرون، میرم دقیقه

 . بیا زودتر: گفت مامان. زدم باد رو خودم 

  موهام و  انداختم سر روی رو، هام شونه روی شال 

 .آم می االن: گفتم مهرسا به رو. بردم زیرش کامل رو

 از. نیاد همراهم که افتادم راه زود و شدم بلند جا از 

.  کردم باز راه بودند، نشسته وسط که هایی خانوم بین

 می سینه  همه و خوند می مرثیه بلندگو پشت کسی

. کردم باز رو در و گفتم  ببخشید«» نفر چند به. زدند

 ی غلغله و  جمعیت انداختم، بیرون رو خودم که همین

 پشت جوون، دختر و خانم چند. زد ذوقم توی حیاط،

 می نگاه حیاط به و بودند ایستاده کن کفش های نرده

 اومدند مردها چرا: گفتم و رفتم طرفشون به. کردند

  بیرون؟

 دسته  دیگه های هیئت از: داد رو  جوابم دختری

 .آوردند

  صف ردیف سه دو حیاط، دورتادور که مردهایی به 

  سینه مشغول همه. کردم نگاه بودند، بسته ای دایره

 و داخل بلندگوهای از که بودند مرثیه ریتم با زدن

  می که هایی جوون به چشمم. شد می پخش حیاط



 نگاه. بودند اومده بیرون دسته  هوای به.  افتاد شناختم

  ذره یه میگم» فرستادم پیام. بود من سمت عمران

 من از رو  نگاهش. نیست؟« خلوت قرارمون  جای

 بریم بیرون» فرستاد جواب. داد گوشی به و گرفت

. نمیشه بعدا» نوشتم. بعد« بذار. میشه ضایع خیلی

  من و نداد جواب. نیستم« تنها. اومدند ام خانواده

 شده بیشتر تراس، توی جمعیت. کردم فوت رو نفسم

 کتل و علم.  بودند زده بیرون خانومها از  خیلی و بود

 ام شونه روی دستی. بود راه به وارد تازه ی دسته

 تراس ی نرده به کنارم. بود مهرسا. چرخیدم. نشست

  چیزشون همه  اینها: گفت و حیاط به زد زل. داد تكیه

 . کلسیکه

 هام چشم. کردم نگاه مردها ی همهمه و عزاداری به

 .گشت میکائیل پی

 بیاد،  بودم گفته و بودم برده نذری که شبی حتی

 ی همه و  نیست هم امشب دونستم می. بود نیومده

  تر نزدیک  مهرسا! منه با مخالفت برای کارهاش این

  حق از... دارند هم  تحفه تا چند: گفت و ایستاد

 ! نگذریم



  مردهای به چشمش و بود باز نیشش. کردم نگاهش

 مال: کرد اضافه و داد هاش لب به تکونی. حیاط توی

 ! نیست بدچیزی  هم تو

 افتاد میکائیل به چشمم و کردم دنبال رو  نگاهش رد

 زبیده پسر کنار ای گوشه جمع، هیاهوی از دور که

 و کت. بود ایستاده دیگه، نفر سه دو و بهزاد و خانوم

 دستش دو هر و داشت تن به مشکی پیراهن و شلوار

.  کرد می نگاه زمین به. بود شلوار های  جیب توی

 مشکی. رفتند می طرفش به داشتند مختار آقا و هادی

. نداشت ربطی من به. زدم پوزخند. اومد می بهش

  مهرسا، ی وارفته صورت و برگردوندم رو روم

 .کردم تعجب حالتش تغییر از. شد ظاهر  چشمم  جلوی

 بزرگ بابا کنار داشت که بود شهروز به نگاهش

 مهرسا،: نپرسم نتونستم دیگه. زد می سینه آهسته

  چته؟

 . هیچی -

 . هست میدونم که من -

 ...نکنه: گفتم و گرفتم رو ساعدش

 . شهروز به. گفتم بهش -



  حاال تا آوردم، نمی کم رو از که من. اومد بند زبونم 

 از رو جسارت همه این مهرسا. بودم  نگفته مستقیم

:  داد ادامه  و انداخت پایین رو سرش بود؟ آورده کجا

 .کوچولومی خواهر مثل تو گفت

 ... عزیزم - 

 کوچولو« »  گفت کوچیکترم«، خواهر» نگفت حتی - 

  زیر بزنه خواد می کردم حس و شد جمع صورتش 

.  بود کرده تازه رو همه دل داغ که هم مداح. گریه

 سمت چشمم. کرد ناله و چسبید بهم. کردم بغلش

  گرفته، صورت با. بود ما به  نگاهش. برگشت شهروز

 حتما. کردم رو کار همین هم من. داد تکون  سر برام

  فرار کجا خواهر تا دو این دست از گفت می خودش با

  موبایلم، ی  ویبره و زنگ بعد، کمی. کشیدم آه! کنم؟

  شد دور ازم مهرسا. برگردوند حال به رو  دومون هر

 داخل، به اشاره با. کشید دست هاش چشم زیر و

.  بود افتاده میکائیل ی شماره. رفت ورود  در سمت

  هنوز گوشی. زدم رو بعدی پوزخند و کردم رد فورا

  روی اخم. تو« برو» رسید پیامش که بود دستم توی

 رسید بعدی. کردم پاک  رو پیامش و نشست  صورتم

  قصد از و کردم پاک دوباره. تو« میری االن همین»



 گوشی. باشم داشته دید حیاط کل به که رفتم  جلوتر

 شماره که کنم قطع خواستم و دادم فحشی. خورد زنگ

 بزنی؟  حرف  تونی می: دادم جواب. دیدم رو عمران ی

  سروصداها ولی داشت؛ فاصله کمی عزادارها جمع از 

 میشنوی؟ : گفت. بود شدید طرف هر از

  وبیش کم... آره -

 راه تراس انتهای سمت هم من و رفت دورتر کمی

  چرا  مهرسا واجبه؟ که شده چی: پرسید. افتادم

   ناراحته؟

 .نیست ناراحت -

 . دیدم خودم -

 برادرانه های نگرانی این از بفهمه که کردم اخم 

  می. کن ول رو مهرسا: دادم جواب.  نمیاد خوشم

 بگم؟  رو حقیقت  راست یه  یا کنم چینی مقدمه خوای

 .  بزن رو حرفت -

  دیگه تا  گفتم می بهش رو ها واقعیت ی همه باید

 روز که اونی: گفتم. بتراشه دلیل و کنه انکار نتونه

 .نبود مادرت طرف از زد، رو تو خواستگاری

 



   شد؟ شروع باز -

 . بود میکائیل -

 چی؟ - 

 .  کرد اعتراف خودش - 

 این از حتی.  میکائیل به زد زل دقیقا و چرخید  عمران

  هر به میکائیل حواس که بود مشخص هم، فاصله

 می نگاهش  دست به گوشی دو هر. ماست دوی

 !سراغش نری: دادم  اخطار. کردیم

. انداخت  پایین رو نگاهش. نشنیدم که گفت چیزی 

 بابام: گفتم رو بعدی مورد و کردم جمع  رو شجاعتم

 .مادرت نه بوده، سهیل عاشق

  هات حرف میشه؟ باورت تو میگه، هرچی هرکی - 

  بود؟ همین

 .  کنی می انکار هم این میدونم ولی نه -

 .اومد تراس طرف مستقیم و گرفت سنگفرش از چشم

 توی های  گوشی. کردم نگاه  اطراف به و خوردم جا

.  زد می ذوق توی خیلی هم، به نگاهمون و دستمون

 . بگو: گفت



 موندیم، خیره هم به ای لحظه . کردم نگاه میکائیل به

  جلوی بارمصرف یک بطری و چرخوند  سر اینکه تا

. اش یقه ی  دکمه سمت برد دست. کرد شوت  رو پاش

 کنار و داد اش شونه به فشاری بهزاد لحظه، همون

 زد پس رو  دستش کلفه میکائیل . گفت چیزی  گوشش

. رفت دنبالش بهزاد. افتاد راه حیاط خروجی سمت و

 !بگو  گفتم: پیچید گوشم توی  عمران صدای

 که همونی. دیدم بابام چاقوی عین چاقو یه امشب -

  بهتر خودت. شنیدی حتما. بود شده  متهم باهاش

 . میگم رو چی میدونی

 دست راه، وسط و افتاد راه سمتم دوباره عمران

 از رو محوش صدای. نشست بازوش روی اردالن

 ... پسر موندی کجا: شنیدم می خط اونور

 .اردالن. اینجام: گفت  و چرخید طرفش  عمران

 ارسلن و خودش بین و  کشید صف توی رو عمران

  کیه؟: گفت. کرد جا

 .  رفیقم -

 رو من  عمران. بود نامفهوم اردالن  بعدی ی جمله

 کی؟  دست: داد قرار مخاطب



..._ 

 دیدی؟ کی دست -

 ! عموم  دست - 

  رو بازوش اردالن. شدیم ساکت  دو هر جمله، این با و

  بذا: گفت  دوباره و انداخت عمران های شونه دور

  کنارا

 رو گوشی و کرد قطع کوتاه، خداحافظی یه با عمران

 نمی. شد اردالن با صحبت مشغول. گذاشت جیب توی

 چه میخواد دونستم نمی. نه یا کرده باور دونستم

 که نبود چشم جلوی هم عمو حتی. بده نشون  واکنشی

 من داشت که هم میکائیل. ببینم هم به  رو نگاهشون

  روی دست. اومد سراغم سردرد. میکرد دیوونه رو

. داخل برگردم که چرخیدم در سمت و گذاشتم پیشونیم

 .خوردم  جا. بود ایستاده پشتم دقیقا نسرین

  بحثی هیچ خودش و سهیلست از تر آروم دونستم می

 می هم رو عمران های حساسیت. نمیکنه  شروع

 . ببخشید: گفتم و رفتم نزدیکتر. دونست

 !؟  هست امری: دادم ادامه. نرفت کنار ولی 



 قد دل خون با نسرین پسر بگو، رضا  حاج به -

  میکنه رو کاری  همون نسرین کنید، هواییش... کشیده

 !! نکرد پیش سال سی که

 هم شاید. ترسوند می رو من پنهانش، معنی و لحن

 و شدم تر جدی . بابابزرگ نه بودم، من  حرفش طرف

  های چشم تو فقط... قرآن رو بذار دست نمیگم: گفتم

 . بوده حبیب  خود کار مطمئنی بگو و کن نگاه من

  حرکت هاش چشم توی رو نگاهم و بهش شدم خیره 

 همخوانی و کوبیدن سینه و مرثیه صدای. دادم

 دونستم می اینکه با. بود کرده پر رو  فضا جمعیت،

. موندم منتظر ظلمه، براش چیزی همچین  یادآوری

 نسرین های چشم توی اشک که نکشید طول زیاد

. برگردوند رو روش گرفته صورت با و بست حلقه

 . کردم تند پا در سمت و گرفتم نفسی

 

 خاکی زمین تا مامان و من و بود مونده  خونه مهرسا

 حوصله بود گفته. بودیم کرده روی پیاده شهر، وسط

  دیدن و نیست خوب حالش که میدونستم من ولی نداره

 می همیشه. کنه می بدترش  شهروز، ی روزه هر

 انقدر دونستم نمی ولی داره؛ بهش  حسی دونستم



  که بود شده رو روبه حقیقت این با زود خیلی. جدیه

...  دادن انجام توی نه بود، عواقب تحمل توی سختی

  گاهی دارم«، دوستت» ی  ساده ی جمله گفتن وگرنه،

 مامان و من. کشید نمی طول ها آدم عمر ی اندازه به

 حرفی تنهاییمون توی که بود مدتی. زدیم نمی حرفی

  از شد نمی که بود حرف انقدر هم شاید. بود نمونده

 به واضح خونی، تعزیه صدای. کرد شروع جایی

 رو بینمون سکوت  مامان. خورد می گوشمون

  حال مهرسا خونه؟ موندیم می نبود بهتر : شکست

 . نداشت

 دم روز کل که دیدی. بمونه تنها  خواست می -

 .گشت  می رودخونه

 ...  وقت یه ترسم می.  دونم نمی - 

  برگردیم؟ میخوای -

 گفت عموت زن. برگردیم بعد ببینیم، رو تعزیه -

 . ندیدم میشه سال پونزده ده . شد هوایی دلم من تعزیه،

  هوای خورد نمی استایلش و تیپ به. افتادم خنده به

  رو امشب  ذوق دیروز از هم بزرگ مامان. کنه تعزیه

 امشب و بود ابوالفضل حضرت ی تعزیه دیشب. داشت

  حومه روستاهای توی رو باقی. امام شهادت  مجلس



 زمین دور  بسته حلقه جمعیت به. بودند کرده برگزار

  های الت  معمول طبق  و بودیم شده  نزدیک خاکی

 علیرضا و بودند پلس ها راه سر همه،  از دور محل،

  نگاه زل زل انداختن، پایین  سر جای  به امشب خان

  رفتم غره چشم . بود کنارش هم پسرعموش. کرد می

  تنهایی  ترس لحظه، همون. برگردوندم رو روم و

  من خوای  می: گفتم مامان به و افتاد جونم به مهرسا

 خونه؟  برگردم

...  تاریکی؟ این تو: داد جواب و شد تر  جدی مامان

 تنها؟ 

 . بودیم آورده ماشین کاش - 

 برگردیم؟ -

  نیومد دلم. کرد نگاه ها خون تعزیه و ها  تماشاچی به 

 و کردم دور خودم از رو  بد فکرهای. گردونم برش

 .میشه تموم زود... وسطشه. بمونیم کم  یه حاال: گفتم

 .ریم می زودتر . باشه -

 تو دقیقا بزرگ مامان. گشتیم آشنا دنبال ها خانم بین 

  روسری با  و بود نشسته زیراندازها روی اول صف

  نشسته کنارش عمو زن. کرد می پاک رو هاش اشک

. بود خانوم زبیده  عمو، زن طرف اون و بود



.  شدیم حلقه داخل. کردم باز راه گویان ببخشید«»

  و کردم سلم جوری. کرد  باز جا برامون بزرگ مامان

 شکم  ببینه که دادم خانوم  زبیده نشون رو خودم

 به ذوق با و نشستم کنارش . جاشه  سر ام بیچاره

 .کردم نگاه  اطراف فضای

 پاییز، دم خشک  های علف و خاک پرستاره، آسمون

 بود، کرده سرخ رو  ها بینی نوک که  سرد هوای

 شعر مشغول که رنگی  های لباس با ها  خون تعزیه

 همه. بودند پروژکتورها شدید نورهای زیر خوندن

 سرزندگی جور یه چیز همه. داشتم دوست رو چیزش

  زندگی انگار. نبود مثلش  تهران توی که داشت خاص

  مهم ها اتفاق و تر پررنگ آدمها. بود تر  واقعی اینجا

.  اومد چشمم  جلوی نفسم از شده بلند مه. بودند تر

  تماشا مشغول مردها رومون، روبه زمین، طرف اون

 می نفر یه دنبال همیشه  مثل من، های چشم و بودند

 آهسته و زدم پس رو فکرهام. نبود هیچوقت که گشت

 نیومده؟ شمیم: پرسیدم عمو زن از

 .نیست چیزها این اهل. مادر نه -



  احتمال و بود نیومده هم هادی پس. دادم تکون سر 

 خواستم!! بهتر چه. شد  می کم هم میکائیل  اومدن

 ! هیس: گفت مامان که بپرسم ای دیگه چیز

 داشت امام.  بازیگرها به بود زده زل بزرگ مامان مثل

 سوزوگداز شعرها و  کرد می وداع  خیمه زنان با

 دیر: گفت گرفته صدای با بزرگ مامان. داشت

 .ندیدی رو اصغر علی اومدی،

 که بالشی اون بود کرده باور انگار. موند باز هام لب 

  الی از که چرخوندم سر. نوزاده کردند، پیچ قنداق

 سر. کنم چک رو علیرضا ایستاده، های  آدم  هیکل

 امام اسب و شد تموم وداع کم کم. برگشتم. بود جاش

  خانوم تیتی این. کردم ریز رو هام چشم. آوردند رو

 و گوشه یه. اومده هم میکائیل دونستم  می حاال. بود

 عبای با  امام. دیدم نمی من که بود ایستاده  کناری

 با شمر. رفت تیتی سمت سبز، سربند و شال و سفید

 قهوه اسب سوار پردار،  خود کله و سرخ های لباس

  بعد. کرد شروع رو رجزخونی و رفت جلو. بود ای

. گفت ناصر« من هل» امام و طلبید مبارزه من هل»

 و شد صحنه وارد روبنده و ترمه لباس با جنی زعفر

  ابن. پرید تیتی  روی خودش. نداد کمک  ی اجازه امام

  امام بعد. ترسوند رو دشمن لشکر و  شد وارد سعد



 و داشت خوبی صدای. رجزخونی به کرد شروع

. بودند رفته حس توی جمعیت . خوند می  شورانگیز

 و پخش لشکر  سیاهی از  ای عده و تازوند رو تیتی

. داشت نگه رو اسب ما،  از دورتر متر  چند. شدند پل

  سخت جنگ از رو امام که شد صحنه وارد جبرئیل

 فرو غلف توی رو شمشیرش امام آخر، و کنه منع

 تیتی روی  از امام و  کرد پیدا ادامه ها حمله. برد

 . شد بد هم من حال و زد گریه زیر بزرگ مامان. افتاد

 

 به و بود  ما نزدیک تیتی. کردم بغل رو هاش شونه

 رنگ هاش  ساق و پشت و  گردن به. کرد می نگاه من

  خیمه طرف به  لشکر. سوخت دلم. بودند پاشیده قرمز

  رو معروفش ی جمله خاصی سوز با امام  و رفت ها

 روز از و ندارید دین اگر! ابوسفیان شیعیان ای: گفت

 .باشید آزاده الاقل ترسید، نمی واپسین

  که کردم نگاه بر و دور آدمهای به و لرزید هام لب

... ریختند می اشک یواشکی و بودند پوشیده سیاه

  بیرون تهمت با ندونسته رو من بابای که هایی همون

 این خوبی فقط که ای زاده رجب حبیب. بودند کرده

  ریزی  خون ترس از حتما و خواست می رو شهر



  از چیزی و بود بد حالم. بود شده اعتراف به مجبور

 به رو بابام. فهمیدم نمی ها شخصیت بعد های جمله

 نبودند آزاده انقدر و بودند کرده بیرون هیچی خاطر

  از نباشم مجبور که... بردارند دخترهاش از دست که

  خونه سمت که کنم چک رو علیرضا مدام ترسشون

 ی بقیه پیش  بودنش از که چرخوندم سر. نره مون

  که جایی تا!  نبود جاش سر... اما... بشم مطمئن التها

 هول. خورد نمی چشمم به ازش اثری داشت، دید

: گفت و گرفت رو دستم مامان. شدم بلند جا از و کردم

 شد؟ چی

 . هیچی -

 کنم بررسی زاویه این از رو اطراف دوباره خواستم

.  بودم ایستاده آدم تنها من. اومد طرفم به تیتی که

.  اومد می جلو همچنان تیتی. بشین گفتند می ها پشتی

. بود اسب به دو هر چشم و اومد امام سمت حرمله

  علمت دست  با. بخوره هم به مجلس خواستم نمی

 ی همه. اومد طرفم به بدتر. بشه دور تیتی که دادم

 می نگاه تیتی و من به ها، خون تعزیه  جای به مردم

  به. کنم ناز تا بود آورده جلو رو اش کله که کردند

. نشست صورتم روی لبخند و کشیدم دست سرش



 نقشت به زدی گند: گفتم آروم و کردم بغل رو گردنش

 ! خانوم تیتی

 همه لحظه، چند برای و شدند ساکت ها خون تعزیه 

  من طرف حسین امام خونی اس. شد متوقف چیز

  چیز کوچیکی شهر همچین توی این، و بود اومده

.  کردند می  نگاهم خیس های  چشم با مردم. نبود کمی

 می هم  خدا انگار. شد حبس ام سینه توی نفس

.  کردند بیرون مظلوم رو بابام و حقیم طرف ما دونست

 و بود نشسته اونجا کثیفش چاقوی اون با عمو اما

  اومده کوتاه ترس از بابابزرگ... کرد نمی اعتراف

  می من به  همه... کرد نمی دفاع پسرش حق از و بود

 چشمم از ای قطره. نگیرم رو ماجرا این پی گفتند

  و اومد سمتمون آهسته دشمن  لشکر از مردی. چکید

 از تر آروم اسب. داد  حرکتش. گرفت رو تیتی بند

  جریان در دوباره تعزیه. نکنه پیروی که بود چیزی

 مامان. اومد جلو حرمله کشتن برای کسی و افتاد

 چشم به. افتادم مهرسا یاد تازه من و کشید رو دستم

 .آم می االن: گفتم و کردم نگاه گیجش های

  رو پیشونیم و بشم خم تا داشت م نگه بزرگ مامان 

 چند. کشیدند ساعدم و شونه به دست نفر چند. ببوسه

 سمت و گرفتند رو مشکیم شال ی گوشه نفر



  انگشت و کردم کنترل رو خودم. بردند پیشونیشون

 نگاه. افتادم راه جمع بین. دادم فشار هم  توی رو هام

  نفس بار چند  و شدم دور باالخره. بود من به هنوز ها

 .افتادم راه. کشیدم عمیق

 رفیق. گشتم علیرضا دنبال  زمین، کنار مسیر توی

. نبود خودش و چرخیدند می ول خیابون  توی هاش

  چشم مردها بین. افتادم راه و شد بیشتر ام دلشوره

  به چشمش. شد ظاهر نگاهم توی عمران و چرخوندم

 دیگه مرد و  اردالن های حرف  به گوشش و بود من

 دایی باید که بود معلوم ارسلن، به شباهتش از که ای

 سر براشون عمران. علیرضا پدر. باشه کوچیکش

  وشوی شست اردالن عاقبت ترسیدم می. میداد تکون

  نگه رو مچش اردالن و شد بلند جا از. بده مغزیش

  می. افتاد راه و گفت بهش چیزی عمران. داشت

 سمت و گرفتم ازش چشم.  آد می من هوای به دونستم

 خاکی زمین مرکز. نباشیم دید توی که رفتم خیابون

 می خارج دیدرس از اگر. تاریک اطراف و بود روشن

 دست هام چشم زیر. شد نمی  مون متوجه کسی شدم،

  نکشید طول زیاد. کردم حرکت   خیابون توی و کشیدم

 گیر غافل تلفن، پای نجمی دیدن با دیگه بار به که

  به من، به پشت تاریکی، توی. ایستادم درجا و شدم



  همه چرا. زد می حرف آهسته و داشت  تکیه ماشینی

  این! شدند؟  می مشکوک من جلوی شهر این مردم ی

  دیگه» گفت. شنید  شد می و بودم نزدیکتر بار

 اشغال... » میدی؟« باال  سر جواب من به... »چی؟«

  رو زنش. . شب؟« وقت این کجایی... »کنی؟« می

  به کرد؟ می  چک رو کی داشت. بودم دیده زنها بین

 جدیدمه  بدبختی: »کرد اضافه. انداختم چنگ شالم

 هام لب!«. کنم؟ سر به دست رو زنم قراره... »؟«

!«... پسرم خاطر به: »داد ادامه نجمی و موند باز

 رو من خوای می... »کشی؟« نمی خجالت تو»

  ور نشسته همه پسر... »رو؟« مادرت  یا بدی حرص

 نشون رو خودش شده،  قایم من پسر  آقاش، دل

 !«...نمیده

 ای ساله پنج ی بچه مگه  درآوردی، رو  پدرم روزه ده

 مدل که گرفتنه ماشین گرفتن، زن کردی فکر... »؟«

  اومد در دهنش  از هرچی  مختار بخوای؟ رو جدیدش

 می زنگ شنیدی،  رو این... » نبود؟« بس کرد، بارم

 نیستی، ببینم بیام شب... »نگرانه« مادرت. زنی

. ننه پیش میری کنی می جمع دم، نمی  رات دیگه

 ..گفتم« که همین

 



 هول من. بفرسته  رو ویس که آورد پایین رو گوشی

.  دادم ادامه راهم به آروم و برگردوندم رو سرم. کردم

  مشکلت كل. شد می بد خیلی دید، می رو من اگر

 گذاشته دستم کف دقیقه دو ظرف رو شون خونه توی

 گوشم به سر پشت از  تندی های قدم صدای. بود

 از که  رفتم تر سریع. عمرانه دونستم می. خورد

 کنار.  بود تاریک خوشبختانه. باشیم دور نجمی

. موندم رسیدنش  منتظر. برگشتم و ایستادم خیابون

 نجمی و دادند کوتاهی سلم.  بود شده متوجهش نجمی

 سمت میذاشت  کت جیب توی رو گوشی درحالیکه

 بهم رو خودش عمران. رفت خاکی زمین روشنایی

 ی میونه بودن شکراب فکر از رو من و رسوند

 . کشید بیرون اش خانواده و میکائیل

 .خب خیله: گفت معطلی بی  و کردیم سلم

 خب؟ خیله چی - 

 یه نگاهش  حالت. زد زل صورتم به و کرد مکث کمی 

 و من ی صحنه تأثیر تحت هم اون انگار. بود جوری

  راست تو که گیرم: گفت. بود گرفته قرار  ذوالجناح

 . میگی

 خب؟ - 



 چاقو اون خودم چشم با خودم اگر. کنیم ثابتش باید - 

 ... ببینند همه اگر... ببینم رو

  می. کنند می شک ببینند، رو چاقو همه اگر. آره -

 آرند،  می فشار  عموم به. حقیقت دنبال افتند

  دایی شریف، حاج بابابزرگم،. کنند می  بازخواست

 . هات

 دیدی؟ کجا  رو چاقو -

 گردو باهاش. بود دستش تو خوردن گردو موقع - 

 . شکست می

 دستش رضا  حاج یعنی. دستیشه چاقو یعنی پس - 

 !  دیده

.  کرد می پنهون شاید. بودم ندیده حاال تا خودم من -

 اخه. کرد احتیاطی بی فضا، تو رفت لحظه یه شب اون

 ...  عموم ... عموم

 !میدونند همه. معتاده میدونم -

.  اومد درد به قلبم باشه، پدرش  ممکنه اینکه  فکر از 

.  داد فشار و گذاشت شقیقه روی رو، انگشتش

  خوبی؟: گفتم. بست رو پلکهاش



  که همونقدر مسئله این دونستم می.  نگفت چیزی

 عموم اسم اگر. مهمه هم اون برای مهمه، من برای

 هیچ نه بود، تجاوز حتما  ماجرا دیگه اومد، می وسط

 روی پرصداش و تند های نفس. ای دیگه چیز

 می کار چه عمو با داشت، واقعیت اگر. بود اعصابم

 .آروم عمران: گفتم شهروز؟ با کرد؟

 دستش. آروم«» کرد زمزمه و داد تکون سر بار چند 

  جلوی فردا: گفت قبل از تر جدی و انداخت پایین رو

 هم رضا حاج. کنند می  قربونی عاشورا ی دسته

  داره؟ قربونی

 . بود کرده نذر کارخونه خاطر به. آره -

 .خوبه -

 داره؟ ربطی چه - 

 ... عموت - 

 عموت: چرخوند رو زبونش زور به بعد. کرد مکث 

  رو چاقوش مجبوره. ببره سر که وسط میندازیم رو

 بود؟ بزرگ چاقو. بینند می دستش تو همه. بیاره در

 .بود بزرگ نظر به. آره - 

 . خوبه - 



 . آروم خدا رو  تو عمران، -

 .آرومم. نباشم آروم چرا. آرومم من - 

  شو مطمئن:  کرد تأکید. نبود ها آروم شبیه اصل ولی 

 . کن چک  رو چاقو. بیاد شب اون کت همون با فردا

 . باشه -

 پشتم تو. میرم من: گفت و انداخت اطراف به نگاهی

 . بیا

 رو پسرداییت: پرسیدم و داشتم نگه رو دستش

 ندیدی؟

 محمد؟ - 

 . علیرضا - 

 شده؟  چی... نه... پرسی؟ می چی واسه -

 تو. بودمش دیده شهروز با. همینجوری. هیچی - 

 .آم می... برو

.  افتاد راه زمین سمت و گفت خداحافظ. داد تکون سر 

  روی.  شد می نشیده امام خونی مناجات  صدای

  نمی. کردم نگاه آسمون به و کشیدم دست صورتم

  چیز همه از.  بشه ختم کجا  به قراره کارها این دونستم

  شدن دور با و کشیدم عمیقی نفس. ترسیدم می



 بود ممکن. افتادم راه علیرضا هوای به عمران،

 .بشه راحت خیالم و ببینمش  جلوتر

 

 برای. شد می تر تاریک و  تر خلوت لحظه هر خیابون

.  خونه رفتم. زد شور دلم من مامان،» دادم پیام مامان

 .برگرد« شهروز با تو

 رو اش شماره. بود تنها مهرسا. خونه رفتم می باید 

   بله؟: داد  جواب. گرفتم

 خوبی؟. سلم -

 . اهوم - 

  ترسی؟ نمی تنهایی از -

 . بودم خواب. نه -

 . بخواب... عشقم ببخشید - 

 کنید؟ می دیر -

 .نه -

 . باشید  مراقب -

 .باشه -



 راهم به. کردیم قطع و گفت خیر به شب.  خیر به شب 

 به. اومد پیام. بمونم آروم کردم سعی  و دادم ادامه

 بود نوشته عمران ولی کردم؛ چک  مامان هوای

 . شده؟« چی.  خونه رفته داییم با علیرضا

 بی انقدر  دیگه.. نه. کشیدم راحتی نفس و ایستادم

 خواستم. کنه کاری  عاشورا شب که نبود شرف

. پیچید سرم پشت هایی قدم  صدای دوباره که برگردم

.  شد می  تر نزدیک صدا . کردم تیز  رو هام گوش

 نمی جلو دیدم وقتی و دادم فشار دستم توی رو گوشی

 و شدم هول. بود ایستاده  پشتم میکائیل. برگشتم زنه،

:  گفتم گشتی، می دنبالم تو بگه دوباره اینکه  ترس از

 !نیومدم تو دنبال. رم می رو خودم راه دارم من

  نگه رو ساعدم که بشم رد کنارش  از خواستم و 

 . آره: گفت و داشت

 !نبودم تو دنبال میگم -

 .  اومدم تو دنبال من... میدونم - 

 طعنه که  رسید نمی نظر به. کردم نگاهش مشکوک

: پرسیدم. کشیدم بیرون رو دستم و زدم پوزخند. بزنه

 کنی؟ بارم پرت و چرت که چی؟ که اومدی



 .  دادم ادامه. انداخت پایین رو سرش

  کار چه اونیم و این دست تو که ها خانواده بی ما با_

 داری؟

 نشنیدی: داد جواب آهسته کنه، بلند سر اینکه بدون 

  گیرند؟ نمی جدی  رو تخت روی های حرف

. نبود جدل و دعوا از خبری  ظاهرا. رفت  باال ابروم

 .ببینمت اومدم: گفت  تر آهسته

 ! میکرد بد رو حالت  که من  دیدن -

  آسفالت به کفش نوک با و بود پایین همچنان  سرش

 . بزنم کنایه بیشتر نیومد دلم. زد می

 . تا هزار ندیدنت درده، یه دیدنت: گفت

  به شدم خیره و شد باز ام شده منقبض صورت 

 گفته واقعا یا بود شنیده اشتباه  هام گوش. صورتش

  تماشاچی جمعیت  ی ناله  صدای داره؟ درد  ندیدنم بود

  پلکهام. بود کرده رو خودش کار شمر حتما. شد بلند

 تونم نمی نبینمت، من:  داد ادامه میکائیل. بستم رو

 .بکشم نفس

 رو دستم. کرد می نگاهم تردید با. کردم  باز پلک 

 کجا؟ : پرسیدم. افتاد راه و گرفت



 .بزنیم قدم -

. میکائیل  به نگاهی و انداختم  سر پشت به نگاهی 

 .نکرد ول رو دستم. کردم حرکت

 توی زدن  قدم به و پیچیدیم فرعی توی جلوتر، کمی

 نزده حرفی  هیچ هنوز. دادیم ادامه باغ  کوچه سکوت

 رو بینمون آروم فضای خواستم نمی هم من. بود

 که رسید می کوچیکی میدون به مسیر،  ته. کنم خراب

 دورش و بود وسطش خمیده های شاخ با  کوهی بز به

 می نظر به خلوت جا همه. بودند کرده کاری گل

 دور جدول روی و کرد ول رو دستم میکائیل . رسید

 داد تکیه زانوهاش  به رو ساعدهاش. نشست میدون

.  هاش انگشت الی تسبیح چرخوندن به کرد شروع و

 مردونه  جمع واسه قدیمی عادت یه که بود معلوم

  شینی؟ نمی: پرسید. است

 کنارش بعد و کردم فکر کمی. بود شده مظلوم  صداش

  به باالخره. کنه شروع خودش موندم منتظر . نشستم

 کردم؟ اذیتت خیلی: اومد حرف

  جواب و افتادم هاش کشیدن پیش و ها  زدن پس یاد 

 .  آره: دادم

 .ببخشید -



 کشی؟ منت اومدی - 

 .اهوم - 

 !  کن کشی منت خب، - 

 حاکم سکوت دوباره و نشست لبمون ی  گوشه لبخندی

. هاست حرف این  از مغرورتر دونستم می. شد

  که دالیلی از یکی کردم، می انکار هم هرچقدر

  خودم سمت  رو صورتش. بود همین داشتم، دوستش

 شب کشی نمی  خجالت: گفتم. کنه نگاهم که برگردوندم

 ! ؟ قراری سر عاشورا

 دوباره. کشید صورتش  روی دست و افتاد خنده به

 و انداختم بازوش دور رو دستم. برگردوند رو روش

  رو سراسرش ها ستاره. کردم نگاه شب آسمون به

  از... بودم  خسته بحث از دیگه. بودند پوشونده

  روی رو، سرم. بلتکلیفی از... همدیگه کردن ناراحت

  کردن قبول قصد باالخره اگر. گذاشتم اش شونه

  باید. کرد می  عادت من به باید داشت، رو احساسش

 . داد می راه زندگیش به رو من حسابی و درست

 از رو من... بردارم سرت از دست گفتی بهم: گفتم 

  بارم حرف شهروز  جلوی... بیرون انداختی تون خونه

 .  نیاوردم روت به من حال، این با. کردی



 نیاوردی؟ روم به که هم چقدر -

  چشم بهش زاویه همون از و کردم ریز رو هام چشم

  خیره هام چشم به و کرد خم سمتم رو  سرش. دوختم

 میدونستم اینکه با موندم، ازش حرکتی منتظر. شد

  نگاهش. کنه نمی منه، فکر تو که کاری عاشورا شب

 .افتادم در همه  با خاطرت به من: گفت و گرفت رو

  ادامه. چرخیدم طرفش به کامل و کردم بلند رو سرم 

  خیالت عین. تو های بری و دور با ام، خانواده با: داد

 نیستی، من  مال اگه. مرسده خودخواهم من. نیست

 ... بمونی میخوای اگه. برو

  تو مال:  کردم تموم خودم. گذاشت ناتموم رو جمله

 !باشم؟

  من: زد ای دیگه جور رو حرفش. انداخت باال شونه

  خوشم شهروز از نه. نیست خودم دست. ام اینجوری

 ...بچه یه کیه؟ عمران. عمران از نه میاد،

 

 فقط. نگفت رو صفت و فرستاد بیرون رو نفسش

 جا بی دونی، نمی برادر رو اون تو وقتی: کرد اضافه

 ! بفهمون بهش رو این. پلکه می دورت کنه می



  اون با نزن، حرف این با  بگم من خوبه چی؟ یعنی -

 نزن؟ حرف

 حرف  اگه نامردم. زنم نمی حرف من بگو، تو - 

  تو هرکاری من خوام، می من که بشی  اونی تو! بزنم

 .شم نمی رد زنها متری ده از من. کنم می بگی

 هم تو. مونم می هستم که همینی من ! میکائیل -

 !نیست حالیت شدی،  همینم عاشق

  من، از اون. نزد حرفی و داد بیرون آه با رو نفسش 

 من و خواست می رو مادرش ی علقه مورد عروس

 هم از که شد نمی دلیل این  اما... نبودم آدمی همچین

 فرق عمران و من ی مسئله: گفتم.  بکشیم دست

 . میکنه

 حرفم تأثیر که گرفتم رو دستش . بود من به نگاهش 

 رو حقیقت باید عمران و من: کنم برابر دو رو

 .همین. کنیم کمک هم به باید. بفهمیم

 واضح. موند ثابت هامون دست روی  نگاهش 

 نه؟ یا  خوای می رو من: پرسیدم

..._ 



  یا خوای می شکلی، همین کنارته، که دختری این -

  نه؟

  منتظر. بود نکرده بلند رو نگاهش هنوز. کرد مکث

 رو تسبیح و کرد باز رو دستم کف. بودم جواب

 یه. است نشونه یه این دونستم می. گذاشت  داخلش

 و بستم رو دستم. بینمون چیزی  شدن جدی از نشونه

 !نکردی کشی منت ولی: گفتم

 می کشی منت: گفت آهسته و کرد نگاهم لبخند با 

 .باشیم نداشته مزاحم که... بعد واسه مونه

 رو تاریک  روی پیاده از ای نقطه چشم، ی گوشه با

  دو. بود شده پوشیده شمشاد و درخت با که داد نشون

 توی و اومدند بیرون ها درخت  پشت از نوجوون پسر

 باید حاال: دادم جواب و زدم لبخند. دویدند رو پیاده

 .نه یا کنم قبولت میتونم  ببینم. کنم رو فکرهام

 نه؟ یا - 

 .نه یا - 

 . کنم کار کشیم منت های روش رو باید پس - 

 آسمون به دوباره و آوردم بیرون رو دستم خنده با

 پنهان ابرها پشت حاال  که ها ستاره به. شدم خیره



 فضول آدمهای دست سوژه خواستم نمی. بودند شده

 دست. برم  خونه اومد نمی دلم اما بدم؛ بر و دور

  شونه روی دوباره رو سرم. شد حلقه دورم میکائیل

 بستم رو پلکهام. کرد کج  سمتم رو سرش. گذاشتم اش

 و بودیم هم  کنار. دادم گوش هامون نفس صدای به و

 کافی همین  فعل. بود اومده عذرخواهی  برای میکائیل

 .بود

 *** 

  کت روی چشمم و بودم ایستاده نشیمن درگاه جلوی 

 داخلش که رفتند نمی بیرون اتاق از. بود زوم عمو

 انداخته صندلی ی دسته  روی رو، کت.  کنم چک رو

 بابابزرگ. زد می قدم پنجره کنار خودش و بود

 توی همه و بود شهروز با کردن صحبت مشغول

 عمو. بودیم عزاداری ی دسته رسیدن منتظر  عمارت

 شب اون اصل. انداخت من  به نگاهی و  چرخوند سر

 یادش واقعا هم شاید. آورد  نمی مبارک روی به رو

 کسی با رو من لحظه یه اینکه یا گفته چی اومد نمی

 از نشست، بازوم دور که دستی با. بود گرفته اشتباه

 ! ساکتی چرا موندم: گفت مهرسا. پریدم جا

 چی؟ - 



 رو همه پدر پیش، سال سه. حیاط تو بستن گوسفند - 

  نیست مهم  برات حاال. کردی قهر هم آخر آوردی، در

 بکشند؟ گوسفند

  کنم، اعتراض اگه نیست: گفتم و کشیدم  عمیقی نفس 

 میرند هم با  میگیره، آغوش در رو گوسفند بابابزرگ

 ! افق سمت

  سوخت؛ می گوسفند حال به دلم . زد خنده  زیر مهرسا

. عمو دست کردن رو ی نقشه  از بخشی بود شده ولی

 جون کم قدر  همین باورها انگار. کرد کاری شد نمی

  به ربطی ماجرا تا. بودند ضعیف  قدر همین آدمها. بود

 پیچیدیم می  نسخه عالم ی  همه برای نداشت، خودمون

  خودمون منافع اینکه محض به. خوندیم می خطابه و

  نظرمون به و شدیم می ساکت بود، ماجرا همون توی

  نهایت در . اومد نمی حساب  به بدی  چیز هم خیلی

  باال شونه. نبودیم ما شد، می قربانی باید که اونی

 عمو و  شهروز و بابابزرگ. نگفتم چیزی و دادم

 رو عمو تا گرفتم کت  از رو نگاهم. اومدند بیرون

 کجاست؟  مادرتون: گفت بزرگ بابا. نکنم حساس

 ...آشپزخونه.. برا و دور همین - 

 . نیست دسته از خبری  ببینم برم. خب خیله - 



 روی کت و افتادند راه هال توی. دادیم تکون سر

  پیش برو: گفتم مهرسا به رو. موند نشیمن صندلی

 .آم می االن هم من مامان،

 سمت  و گفت اهوم«. »دادم نشونش رو گوشی

  از کمتری تعداد چی هر. رفت راهرو ته ی آشپزخونه

 رفتنش پیش  درست احتمال شدند، می باخبر نقشه

 و پریدم نشیمن توی مهرسا، شدن دور  با. بود بیشتر

  اون کت همون. رفتم کت های جیب سراغ بلفاصله

 فورا و خورد   چیزی به جیب، توی دستم. بود شب

 کیف. گشتم دوباره. بود سوئیچ. آوردم بیرونش

. بودم دنبالش که چیزی  باالخره و... شکلت ... پول

  دیده تر واضح روز نور توی  حاال. بود  خودش! چاقو

  صدای. بود بابا چاقوی از دیگه دونه یه دقیقا. میشد

  رو چاقو هولکی  هول. خورد  گوشم به هال از عمو

  دویدم. گذاشتم جاش سر  رو کت و انداختم جیب توی

 خودم و نشیمن طرف اون های مبل از  یکی طرف به

 دست. شد اتاق وارد  عمو. کردم پنهان پشتش رو

 رو سرم. نشه بلند ازم صدایی که گذاشتم دهانم روی

 . زد بیرون و برداشت رو کت عمو.  کشیدم عقب

 



 ی دسته صدای . اومدم بیرون و کشیدم راحتی نفس

  دور از مخصوص، های سنج  و طبل اون با عزادارها

 راه، سر و افتادم راه خروجی طرف به. شد می شنیده

 و مهرسا. انداختم سر روی رو، بلندم سیاه شال

 وارد هم با و رسیدند من به هم عمو زن و مامان

. کوبید می  طبل ریتم با قلبم حاال همین از. شدیم حیاط

 گناهی بی از علمتی عاشورا، ظهر نزدیک امروز،

.  دیدند می خودشون  چشم با همه و شد می  ظاهر بابام

  که کرد می کمک رمضون مش به داشت  شهروز

 به بدی حس. ببره بیرون حیاط در از رو گوسفند

 در جلوی سکین ننه و بزرگ مامان. افتاد جونم

 شونه و سر  روی رو، شال. بودند ما رسیدن منتظر

  مش. افتادیم جلو مهرسا همراه و کردم مرتب هام

. برگشت قصابی کارد و تشت برداشتن برای  رمضون

 مهرسا. شد می  رد جلوم از که کاردی برق به زدم زل

 .هام  طبل این عاشق: گفت و داد  حرکت رو من

  من اما... خاصش  موسیقی ی سلیقه اون  و مهرسا 

 به. نداشتم  رو هاش حرف به دادن گوش ی حوصله

  از جلوتر عمو، و بابابزرگ. افتادیم راه گذر  سر طرف

 مامان. پشتشون گوسفند و شهروز. رفتند می همه

 عمو زن و مامان مهرسا، و من  ننه، و بزرگ



 مثل. اومد می کنارمون تشت با که مشدی و پشتمون

  شهروز ببین: گفت مهرسا. ها خورده شکست  لشکر

 .  افتاده روزی چه به

 و زدم زل زد، می سروکله باهاش که گوسفندی به

 چه  این: داد ادامه.  اومد سراغم موقع  بی لبخند

 پس... شهروز گردن میندازند رو چیز همه... وضعیه

 کو؟ امیر

 .باش خیال بی - 

  روشن درجه به سر شدی؟ ریلکس انقدر کی از تو - 

 نیست؟ یادت! گرفتی می عزا موهات، شدن تر

 .میشی ریلکس بشی، بزرگتر هم تو - 

 ! بودا پیش ماه شیش همین - 

 زمان مهم. شیم می بزرگ شبه یه ها وقت بعضی -

 .شیم می رو روبه باهاش که چیزهاییه اون نیست،

.  دادم ادامه راهم به من و صورتم به  زد زل مهرسا

 بقیه به. نفهمه رو من حال که دادم  می حق بهش

 کتش دوباره عمو. بودند ایستاده گذر سر که رسیدیم

 دسته. بزرگ مامان دست  بود داده و بود آورده در رو

.  بود صبح نیم و یازده ساعت،. شد می  نزدیک داشت



 به. کرد نمی کم رو پاییز  دم هوای  خنکی آفتاب،

 بود گذاشته سینه روی دست  که کردم نگاه  بابابزرگ

 می نگاه حسرت با باشه، قطار منتظر که انگار و

 ها، سال از بعد. کردم می درک رو حالش. کرد

 نه... بگذرونه زادگاهش توی  رو عاشورا بود تونسته

:  گفت من به  رو شهروز.  همه چشم جلوی... قایمکی

 اشاره راه  سر درخت به. سوزید می سایه، زیر برید

 . کرد می

  و چشم با. نیومد مهرسا. رفتم درخت طرف به کمی

 چشه؟ که پرسیدم ابرو

 .من نه بود، تو با : گفت و انداخت باال شونه 

  مهرسا  و برگشت سمتش بود، شنیده که شهروز 

 رو دوباره و کرد اخمی شهروز. کرد نازک چشم پشت

 .کن کنترل رو خواهرت: گفت من به

  کنترل به نیازی من: داد جواب من جای به مهرسا 

 .ندارم

 .داری که دادی  نشون - 

 جرمه؟  مگه. شنیدم رد جواب دادم، پیشنهاد چرا؟ - 



 زل بهش شهروز  و گذاشتم هام لب روی دست من 

 داشته دوست دارم حق من: داد ادامه مهرسا. زد

 .باشم

 بند زبونش یا. افتاد شهروز دست از گوسفند  طناب 

 مادرش به و  چرخوند سر. نداشت جوابی یا بود اومده

 و برداشت رو طناب. بود دورتر که انداخت  نگاهی

 .سایه تو برو: گفت فقط

 .  خوبه هوا -

  شهروز. شدند ساکت هردو بقیه، شدن نزدیک با

  ی شونه روی. رفت گوسفند همراه و داد تکون سری

 به نیازی رسید نمی نظر به. کشیدم دست مهرسا

 کتل و علم پشت های آدم به. باشه داشته من کمک

  و زدند می زنجیر سنچ، و طبل ریتم با که کردم نگاه

 .اومدند می جلو

 

  طبل ریتم با که کردم نگاه کتل و علم پشت های آدم به

  مداح،.  اومدند می جلو و زدند می زنجیر  سنچ، و

 حمل وانت پشت که بود وسالی سن کم جوون

 په دسته، ته هم ها زن. کرد  می حرکت  تشکیلتشون

 عمو کت به و کشیدم عمیقی نفس. رفتند می راه کپه



  بدون. بود عمران. خورد زنگ گوشیم. کردم نگاه

  دسته؟ دم چاقو: پرسید فورا سلم،

 . بره میخواد رمضون مش ولى آره؛ -

 . کنیم می کاریش یه . کن صبر -

 .اوکی -

  ریز رو هام چشم و آوردم پایین رو گوشی. کرد قطع 

  جوون و بهزاد رو قلم.  ببینم رو ها چهره که کردم

  تو میکائیل دیدن با. بودند برداشته ای  دیگه ناشناس

  روی ای دیگه لبخند و افتادم دیشب یاد اول، ردیف

 پلک. شد رد  شال الی از  خنکی نسیم. نشست  صورتم

  که بود داده پیام صبح. کشیدم عمیقی نفس و بستم

 خوبی؟. خیر  به صبح» بود نوشته. بپرسه رو حالم

  بیشتر رو کوتاه پیام همین. نداد؟« گیر  مادرت دیشب

 که بود نرمالی پیام اولین. بودم خونده  بار بیست از

 حاال. کردم باز  پلک. نامزدها ی همه مثل. داد می بهم

 سه سر. بود کشیده جلوتر  رو خودش هم عمران

 مدتی. ما مقابل درست. شدند متوقف و رسیدند راهی

 آب گوسفند تا گذشت عزاداری و خونی  نوحه به

  زهر آب، جرعه  چند اون انگار. بشه آماده  و بخوره

 گوسفند از  رو نگاهم! برد می و شست می رو مرگ



 به لیل، و سهیل و پروین همراه شمیم. گرفتم

 جلو ندا. کردیم احوالپرسی هم با. اومد می طرفمون

 و مامان و من معمول، طبق سهیل. بود نیومده

 دوست رو بابام اگر حتی. گرفت ندیده رو مهرسا

  باهامون که شد نمی دلیل بود، نرسیده بهش  و داشت

 من پسرش که دونست می خوب. کنه رفتار اینطوری

 این با اما اومد؛ می کنار باید. کرده انتخاب رو

 روم. کنم  تلفی که کرد می  تحریک بار هر کارهاش،

 بین جلوم که میکائیل به زدم زل و گرفتم  ازش رو

. زد  می زنجیر کت، بدون و بود ایستاده  مردها

 به رو من وجود، این با ولی بود؛ نمایشی حرکتشون

  و کجا ما اکیپ های بچه و آیدین. برد می فرو فکر

  من سهم کردم نمی  فکر هیچوقت  کجا؟ میکائیل

 و کرد بلند آسفالت  از رو نگاهش . باشه  مردی همچین

 .نداشت رو من بودن خیره  انتظار. دوخت من به

  ثابت اش شونه روی  زنجیر و کرد مکث  ای لحظه

  به. شد باز  خنده به هام لب و برنداشتم چشم. موند

. داشت کوچیکی لبخند. داد ادامه و  اومد خودش

  من نه که طرفی  هر بعد و  رفت مادرش  سمت چشمش

 سهیل به و انداختم باال رو ابروم. سهیل نه و باشم

  رو ها حواس و آورد رو  گوسفند شهروز. شدم خیره



 کنار دقیقا که چرخید عمران سمت چشمم. کرد پرت

  هاشون صورت به و خوردم  جا. بود ایستاده عمو

  تا خورد تكوني و افتاد بهش عمو نگاه. کردم نگاه

 .کنه باز جا براش

 کار کدوم اما... گشتم نگاهش توی خاصی  توجه دنبال

 جیبش توی  چاقوی اون بود؟ وكتاب حساب روی عمو

 گوسفند سمت مشدی. کرد می روشن رو چیز همه

  تا کردم استفاده سوء پرت، های حواس از من و اومد

  پیش جام سر برگردم و بردارم تشت توی از رو کارد

  و کرد جمع رو شعر گرفتن، نفس برای مداح. مهرسا

  و کرد من به نگاهی مهرسا. خوابید ها  طبل صدای

 خوبی؟: گفت

 مگه؟  چیه_

 !مرسده  پریده رنگت- 

 .نه-

 . چرا-

 !هیس- 



  کرده قایم پشتم رو کارد. بود سوال از پر  هاش چشم 

 رو این: گفتم و گرفتم سمتش پشت، همون از. بودم

 . بگیر

 دست و شد جریان متوجه. زدم ضربه  بهش پهلو با 

 که مهرسا. دادم دستش رو کارد. برد پشتش رو هاش

 خنده به  گوسفنده، نشدن کشته هدفم کرد می خیال

 . کردی جرم شریک  هم من: گفت و افتاد

 مشدی دست: اومد حرف  به عمران موقع همون

 . نلرزه

 خودت: داد  ادامه عمران. برخورد رمضون مش به

 .خان حمید  بگیر

 وسط پریدن و ها جمله این گفتن برای دونستم می 

 خودش با چقدر ها، رجبزاده خانوادگی ی مسئله

  جلوی شهر،  ی دسته بزرگترین توی. رفته کلنجار

 رو ما گوسفند سر کی که بود داده پیشنهاد همه، چشم

 و داد تکون سری عمو. شد جمع صورتم! ببره

 سراغ مشدی. هاش آستین زدن باال به کرد شروع

 جوون؟ کو کارد: گفت شهروز به رو . رفت تشت

.  شد گشتن  مشغول شهروز. برگشتند تشت سمت همه 

  انجام رو سهمش عمران. لرزیدن به کرد شروع دستم



  جمع رو نفسم به اعتماد. بود من نوبت حاال. بود داده

 رمضون مش به رو عمران، به نگاهی با و کردم

 .بیارم کنید صبر... داره چاقو خودش عموم: گفتم

 عمو کت و رفتم  بزرگ مامان سمت سست های قدم با

 ترسیدم می و بود من روی همه چشم. گرفتم رو

:  گفت که بردم عمو سمت رو کت. بیفتم  پس جا همون

 چی؟

 با خودم نیاره، بیرون رو چاقو اینکه ترس از 

.  شدم گشتن مشغول. بردم جیبش توی  دست پررویی

 نگاه از! نبود. کردم چک  رو بعدی جیب. نبود چیزی

 بشکافم، هم  رو کت آسترهای اگر که خوندم می عمو

 و آوردم بیرون  رو دستم. کنم نمی پیدا توش چیزی

 کجا من  چاقوی: گفت. دادم دستش اکراه با رو کت

 چاقویی؟ چه! بود؟

 

 می اون دنبال... اونجاست: شد بلند مهرسا صدای

 گردید؟

 انداخته زمین  روی که  رو کاردی داشت. چرخیدم 

. شدم دور و کشیدم عمیقی نفس. میداد نشون بود،

 نگاه و داد می مالش رو گردنش پشت داشت عمران



. بود زمین  روی نامعلومی ی نقطه به اش خیره

  روی سنگ آخر و بودیم کرده مضحکه رو خودمون

  وشهروز برداشت رو کارد مشدی. بودیم شده یخ

 می دورش و گرفت می رو عمو بازوی درحالیکه

 . بابا اینجا بیا: گفت کرد،

 . بده رو کارد شهروز،: نیومد کوتاه عمو

 .واردتره رمضون عمو-

 .  من به بده- 

 . کنه رو  کارش بذار_

  خیال بی باالخره عمو و  داد علمت وابرو چشم با و

 .شد

  رد خودمون مردهای بین از. انداختم  پایین رو سرم

  جلوی از شدن رد موقع. رفتم مهرسا سمت و شدم

 ی نوه  ماشاال خانوم،  حاج: انداخت تیکه سهیل،

 .دارید روداری

 رودار، از  منظورش و بود بزرگ مامان مخاطبش 

 چه اون. کردم  نگاهش و ایستادم درجا. پررو همون

 حاضرم خانوادگیم اسم و بابا خاطر به من دونست می



  جواب بزرگ مامان بخرم؟ جون به رو چیزهایی چه

 . ماشاهلل: داد

  مدام شد نمی دیگه. بود شده ناراحت  حسابی مامان

 آستین. کردم رو کردم می نباید که کاری. بگیرم ندید

 دست، همون با. ببینه رو تسبیح تا  دادم باال رو

 های چشم جلوی و موهام کردن مرتب به کردم شروع

  گوسفند بریدن سر ی صحنه از تا افتادم راه اش خیره

.  کرد می حرکت من با مهرسا های چشم . کنم فرار

 گوسفند. برگردوندم رو روم و ایستادم جمع از دور

  شقیقه. فرستادند می صلوات مردم کرد، می سروصدا

 بود، اومده طرفم که مهرسا. دادم فشار رو هام

 بود؟ چی حرکتت اون: پرسید

..._ 

 انداختی؟ راه تئاتر! ام تو با مرسده، -

 .  نشد که...  بیاد در جیبش  از چیزی به بود قرار - 

 .میشه  شر آخر کارهات این. دیگه کن ول -

 . رفت شد تموم. نترس - 

  زدم زوری  لبخند. برداشتم هام شقیقه از رو هام دست

 با که برگشت میکائیل سمت چشمم. کردم نگاهش و



 بی ها خانوم بین اتفاق از ظاهرا  و زد می حرف بهزاد

. مینداخت من به کوتاهی نگاه ثانیه، چند  هر. بود خبر

  جاری زمین روی خون. بودند بریده سر رو گوسفند

  طبل سروصدای. بود من به سهیل حواس و بود شده

 علم پشت دسته و رفت باال دوباره مرثیه  آهنگ و

 کشون رو گوسفند ی الشه عمو و مشدی. شد جمع

.  شدند آماده دوباره ها زنجیرزن. دادند  حرکت کشون

  نجمی آقا و صادق آقا و  شریف حاج کنار  بابابزرگ

 سفارش مشدی و عمو به. ایستاد بینشون و رفت

 .بره همراهش  که زد اشاره شهروز به بعد. کرد

  رو ها کتل بقیه، و گرفت رو علم زیر دوباره بهزاد

 دورتر لحظه هر  میکائیل. افتاد راه دسته. برداشتند

  که بودند دسته ته رسیدن منتظر ها خانم. شد می

  هنوز.  کردم نگاه سهیل به. کنند حرکت  دنبالش

 هم، به نگاهمون خوردن  گره با. بود من به حواسش

 صورتش. برداره سرم از  دست که کردم عمیقی اخم

 گلوش روی دست. گرفت رو  نگاهش و شد منقبض

. گفت برادرش زن و  خواهر به چیزی و گذاشت

  و دادم قورت رو دهانم آب. افتاد راه دسته  برعکس

.  کشید می ونشون خط برام مامان. رفتم ها خانم سمت

  از. کشیدم عمیقی نفس. بودم بدهکار توضیح یه بهش



.  رفت غره چشم برام ندا. داشتم بدی حس سهیل رفتن

 دست. ایستاد مامان کنار مهرسا. گفت شمیم به چیزی

 دستم دور تسبیح و رفت نمی کاری هیچ به دلم و

 .انداختم عمو به پرنفرتی نگاه. کرد می سنگینی

 هم من. افتادند راه دنبالش زنها و شد تموم دسته

 سر پشت از چشم تونستم نمی ولی کردم؛ حرکت

  باهاش باید. شد می دور که سهیل از چشم... بردارم

 مهرسا. کردم تند پا سمتش و چرخیدم. زدم می حرف

. دویدن به کردم شروع و ندادم اهمیتی. زد صدام

 چرخید سهیل.  زدم می نفس نفس رسیدم، بهش وقتی

. کشید دست خیسش صورت روی من، به  نگاهی با و

 عصبانیتم  خاطر به. بودم انداخته گریه  به رو بیچاره

... بود راهم سر که مانعی  همه اون خاطر به... دنیا از

 در حتی نبودم؛ آدمی همچین من بود؟  شده م چه من

  چیزی خواستم. نداشت رو دیدنم چشم که کسی مقابل

 گول رو پسرم: گفت لرزون صدای با خودش  که بگم

 .زدی

 !  چی؟ - 

 ولش خواد، نمی رو تو که اون. جونش به افتادی -

 !کن



 تمام. کشید دستمال بینیش روی. موند باز هام لب 

  من: داد ادامه و گرفت  صداش. بود سرخ  صورتش

 . زد پس رو تو دیدم خودم

.  بود ندیده رو بعدش و قبل های اتفاق ولی  بود؛ دیده

 . باشه خودش حال به بذار: گفت دوباره

 .کنید می اشتباه شما -

 ولش بعد بدی، بازی رو  من پسر خوای می تو - 

 .کنی

 !  نه... من - 

 ...کرد ول رو من بابات که  همونجور. کنی می ولش -

  های جمله کردم سعی و کشیدم پیشونی به دستی 

 پسر دل هم تو: داد ادامه خودش. کنم انتخاب  درستی

  شهر میری. زندگیت پی میری کنی، می خون رو من

 . خودت

 ... بخوام چرا من... من - 

  راحتش! دارم  رو بچه یه همین من!! ذارم  نمی من -

 .بذار

 زد گریه زیر دوباره. کرد می نگاهم تند های نفس با

  توی تسبیح به. پوشوند هاش  دست با رو  صورتش و



 نمی مادرش آه با رو کسی من. انداختم چنگ مچم

 طرف و کردم باز مچم دور از رو تسبیح. خواستم

  به حرکت، بی و برداشت رو  هاش دست. گرفتم سهیل

 رو، هام دندون. کرد نگاه تسبیح آویزون های مهره

 .گرفتم رو دستش  و دادم فشار  هم روی

 

 واکنشی  هیچ منتظر. گذاشتم دستش کف رو تسبیح

 دادم قورت رو بغضم. نگفت چیزی. چرخیدم و نموندم

 قبول رو من هیچوقت زن این. برگشتم رو  رفته راه و

 های پلیدی ی همه یاد دید،  می رو من وقتی. کرد نمی

 نمی من...  کرده ولش که مردی یاد. افتاد می دنیا

  گریه که زدم باد رو هام چشم. بیام کنار  این با تونستم

 رو نشونش بفهمه وقتی میکائیل نبود معلوم. نکنم

 دوباره بغض. میده نشون  واکنشی چه دادم، پس

  باالی عمو و بود آلود خون همچنان گذر سر. برگشت

  نشسته تشت کنار. کرد می نگاهم مرده، گوسفند سر

 این به داشت نجمی. انداختم بر و دور به  نگاهی. بود

.  بود کرده زوم سهیل روی  هاش چشم و میدوید طرف

 از سهیل شدن جدا خاطر  به که ترسیدم لحظه یه

 زندگی که بود مونده همینم. کنه دعوا  باهاش دسته،

 .بپاشم هم از رو عشقم خانوادگی



 دلشوره.  داد ادامه دویدن به و شد رد راهی سه از

 رو اوضاع که رفتم جاده طرف  به دوباره. بودم گرفته

  صداش بلند نجمی. ایستادم جاده وسط. کنم بررسی

 ! خانوم: زد

 ای جمله چند و رسید بهش نجمی. ایستاد سهیل

 من، ناباور های  چشم جلوی بعد شد، ردوبدل بینشون

 دست. انداخت دورش و کرد  باز رو دستهاش نجمی

  اروپایی، های صحنه ترس از و رفت دهانم سمت هام

. نبینند رو من که دویدم جاده ی حاشیه سمت به

 گذشته سالشون و سن از کردن، رفتار هوا   بی اینجور

 .رفت  می باباش به کم یه میکائیل کاش. بود

 وارد و کردم ناله میکائیل، فکر زدن سر از دوباره 

  تشت کنار هنوز عمو. شدم عمارت به منتهی مسیر

 نجمی که بود تخت خیالم. اومد طرفم و شد بلند. بود

 خودش حال تو اگر. ایستادند نزدیکی همین  سهیل و

.  زدم می داد کنه، جایی بی حرکت خواست می و نبود

 ! عمو نیستم احمق من: گفت و اومد جلوتر

  می: داد  ادامه. منه عموی که بود یادش حداقل

   حنا؟  تو بذاری رو دستم  خواستی



 دردسر اینجا دونی، می : کرد اضافه. ندادم جواب

 !  میدند شوهرت کنی، درست

 میدند؟  شوهرم -

 .خواسته رو تو اش برادرزاده واسه ارسلن - 

 رو نفسم حرص  با. افتاد یادم علیرضا  زل زل نگاه 

.  اصلی جای سر برگردوندم رو بحث و فرستادم بیرون

 چاقو: پرسیدم. اومدم می کنار ارسلن با بعدا

   کجاست؟

 . امن جای -

 .  کنم می پیداش من -

 . بگیره ازم رو برادرم یادگار نداره  حق  هیچکی -

 انداختی رو کارت که موقعی اون: گفتم  و زدم پوزخند

  نبود؟ برادرت گردنش،

 کارم؟ -

 .  نکردم کاری هیچ من: گفت تر آهسته و  شد نزدیکتر 

 .کنم نمی باور -

 آتیش اون از کی ببین برو... ها حرف این جای به - 

   برد؟ می سود سوزی



  چرندیات جای به که حاال  دادم اجازه و پرید ابروم

:  کنه تکمیل میزنه، جدی  های حرف داره همیشگی،

 . شد چی  حبیب رفتن از بعد ببین برو

 رفتنش ریسه دوباره و نکشید طول زیاد جدیش حال

  اون... نبود  حبیب کار آتیش: گفت خنده با. شد شروع

 .نیست ما خون از. نچسبه خیلی هم بچه

  قطع ناگهان که شدم می عصبی هاش خنده از داشتم

 ! کیه شبیه ببین برو: گفت تر جدی. شد

  روی درجا. شد دور من از. هاش چشم به زدم زل

 و نجمی. بود شده  مورمور تنم. نشستم  آسفالت

  من به حواسشون. شدند  رد جاده از زنان قدم سهیل،

 سروصدای. رفت و برداشت  رو تشت عمو. نبود

 از من مغز و رسید می گوش به دور از  همچنان دسته

 که هایی  ساختمون اون جز به بود، خالی   چیز همه

 های ساختمون. بود شده ساخته  سوخته باغهای توی

 کسی به که عمران صورت و... یکدست شهرکی

 !اردالن  البته و... هاش دایی  جز بود نرفته

 

 پام. رسید  ای دیگه پیام شدم،  کفشکن وارد که همین

 نادیده رو میکائیل  دهم پیام و بردم فرو کفش توی رو



. بستم رو زیپش و انداختم کیف توی رو گوشی. گرفتم

  نمی. دادم می انجام باید که بود کاری درگیر ذهنم

 از بعد خصوص به. کنه منحرف رو فکرم خواستم

 نظر به بیهوده زیادی چیز همه مادرش، با زدن حرف

 سمت و انداختم خالیم ی  خونه به نگاهی. رسید می

 همه و بود شده تموم عزاداری روزهای. رفتم حیاط

  دیدن با و کردم باز رو در. تهران بودند برگشته

  همچنان. پوشوند  رو صورتم اخم در، جلوی  میکائیل

.  کرد می نگاهم سینه به دست. داشت سیاه های لباس

 نمی پیام جواب  وقتی: گفتم سلم بدون  و رفتم بیرون

 .بزنند حرف خواند نمی  یعنی دند،

 نمی چرا:  شکست رو  سکوتش ثانیه، چند از بعد 

 بزنند؟ حرف خواند

  ابروش و  چشم و بست رو  راهم. رفتم ماشین سمت 

. باشه  کرده تأکید سوالش روی که داد تکونی رو

 . دارند دلیلی البد: دادم جواب

  رو هامون  حرف پیش شب سه همین... دلیلی؟ چه - 

 . زدیم

 .  دادم گوش من زدی، حرف تو -

   عه؟ -



 . کنم رو فکرهام شد قرار -

 ! داشتیم هم دیگه قرار به - 

  دست. افتادم کشی منت ی درباره هامون شوخی یاد

. اومد جلوتر.  رفتم عقب. اومد  جلو و انداخت رو هاش

  جلو هم باز. نیفتم که گرفتم رو در و رفتم تر عقب

 رو در و اومد همراهم. خونه داخل برگشتم. اومد

 گوش من  بگو، تو حاال...  باشه: گفت. کوبید پشتش

 .بدم

 نمیدی؟ رو هام پیام جواب چرا -

 با رفته، که مادرت کنی؟ می  قطع زنم می زنگ چرا -

 !بگو داری؟ رودرواسی خودت

 رو من تو: گفتم و گرفتم هاش چشم از رو نگاهم

 داری؟ دوست

 چی واسه اینجام؟ چی واسه ندارم،  دوست اگه - 

 دنبالتم؟

 .  نگفتی هیچوقت - 

 حله؟  بگم، -

  به. کرد بلند رو سرم و رفت  ام چونه زیر  انگشتش 

 نقطه روش که هایی چشم به. کردم نگاه  صورتش



  بود شده. زدم گولش بود گفته مادرش.  داشتم ضعف

  من! نه من به: گفتم. سوخته دهن و نخورده آش

 ! دونم می خودم

  جاش از. رفتم جلوتر من و رفت باال آهسته  ابروش

  رو، ساعدهام. نگرفت  رو نگاهش و نخورد تکون

 پشت رو هام دست و گذاشتم هاش  شونه روی

 دوستم میدونم خودم من : گفتم. کردم قفل گردنش

 .داری

 کردی سعی  دونم می: دادم ادامه و کردم کج رو سرم 

 .  نشد ولی... کنار بذاری رو من

 نمی دونم می: کردم اضافه و بردم جلوتر رو صورتم

 ! نکنی فکر  بهم تونی

  می نفس آهسته و چرخید  می هام چشم  توی نگاهش

.  بود نکرده انکار رو هام حرف از هیچکدوم. کشید

  به: گفتم و  کشیدم عقب فورا. آورد جلو  رو صورتش

 . بگی مادرت به باید نه، من

  با. شدم پیاده شیطون خر  از من و شد جمع  صورتش

 اما بشم؛ دور تا چرخیدم و کردم بلند رو دستهام اکراه

  پلکهام. داشت م نگه و انداخت کمرم دور رو دستش



  یه چرا: گفت گوشم کنار آرامش با. دادم فشار رو

  مرسده؟ شدی اینطوری  دفعه

 هم رو دومش دست. کنم باز رو دستش کردم سعی

 کشی می رو مادرم باز چرا: گفت دوباره و انداخت

 وسط؟ 

 من از مادرت: دادم جواب و کردم ول رو دستش 

 بین بیفتم که جادوگرم من مگه! میکائیل آد می بدش

 مادرت؟  و تو

 .  کنه می عادت  كم كم - 

. کنه نمی عادت نداره، دوست که چیزی به هیچکس -

 . کنه  می تحمل فقط

 به نگاه با و چرخیدم طرفش به. کرد سکوت

  طرفم، آی می که هربار: گفتم روراست صورتش،

 کار واسه من... ریزی می هم به رو من تعادل

 ! باشم تو بغل تو اینکه واسه نه... اینجام

  بین. شدم دور قدم چند من و کرد باز رو  هاش دست

  قلبم های کوبه و کشیدم دست روسریم کنار موهای

 بذار: گفتم بهش، نگاهی بدون. گرفتم نشنیده رو

 نکردی، راضی رو مادرت تا. ندیم عذاب رو همدیگه

 .نیا من سراغ



 . کشه می طول  سال ده این -

.  بود مونده مات و میداد تکون سر. کردم  نگاهش 

  مشکل و شدی  خیالم بی  مدت این تو شاید خب: گفتم

 !شد  حل پایه از

 . میگی چی بفهم! مرسده - 

 نه؟  پنهونی،  ولى خوای می رو من تو - 

 می رو هاش دندون فشار رد. بست رو پلکهاش 

 ندونه، کسی ولی باشم تو مال: شنید می  باید اما دیدم؛

 ...ندونند  مردم... ندونه مادرت... نه؟

 برم کنم؟  کار چه داری انتظار : گفت و  کرد باز پلک 

 بزنم؟ جار بیرون

 چی؟ پس - 

 رو تو همه. بشه آروم اوضاع کنیم می صبر - 

. کنند درکت. بفهمند رو هات حرف همه . بشناسند

 ...بعد. بیاد کنار باهات مادرم

  انتخابت. نمیآد هیچوقت روز اون: گفتم  و زدم پوزخند

 . کن رو

 میرم دارم:  دادم ادامه خودم. نزد حرفی. کرد باز لب

 . کنم صحبت ها باغستانی با



 !چی؟ -

  می من با. بشه  حل باید که... که هست چیزهایی  یه - 

 آی؟

 من؟  - 

 من با همه چشم  جلوی...  آی؟ می من با تو آره، - 

  از حاضری ببینند؟ تو با رو من حاضری میری؟ راه

 کنی؟ حمایت من

  اینجا رو شب  که بود کرده راضی رو خودش  بار یه 

 زل بهش. بشه پخش ها دهن تو خبرش  و بگذرونه

 وقتش االن: گفت فقط.  موندم جواب  منتظر و زدم

 . نیست

 

  چی؟ یعنی -

 .بیاد کنار مادرم  اول میخوام -

 . میگم رو همین  که هم من - 

 .بریم پیش برنامه با باید -

 !! ؟ عشق  واسه ریزی برنامه - 



 دستم. بگیره رو دستم که اومد جلو. زدم پوزخند باز 

 باز براش رو در. رفتم در سمت و کشیدم پس رو

  فشار تحت رو من داری: گفت. بره بیرون که کردم

  میگذره؟ ما آشنایی از ماه چند  مگه. میذاری

 بینی؟ نمی رو  شرایطمون

  این با. بود نشده هم سال نصفه یه حتی. داشت حق

  نرمال های زوج مثل. کرد می فرق ما ی   مسئله حال،

  دیدیم، رو هم که اولی ی  هفته همون از ما. نبودیم

 هم من حرف : گفتم. بود گرفته شکل  بینمون چیزی

  هروقت. نذاریم فشار تحت رو همدیگه که همینه

  کنی، راضی رو پدرت و مادر بگی، همه به تونستی

 رو کسی نیستم بلد من. بذار راحتم موقع اون تا. بیا

 .باشم  داشته دوست یواشکی

 این وسط کردنمون حماقت از ترسم که  ندادم ادامه و 

  کار یواشکی، عشق این اینکه  از. هاست کاری پنهون

  زندگیم، تو کسی هر از بیشتر من.  بده دستمون

  نگاهش. موند می دور من از باید. داشتم دوستش

 کردم، کاری  یه من: گفت تری  ملیم لحن با. بود خیره

 نشدم؟ متوجه خودم

 .  نه - 



 گفته؟  چیزی  مادرم -

 .  نه - 

 ... زدیم حرف... بودی  کنارم پیش شب سه همین -

 . میکائیل نکن هوایی رو من - 

 .کنم نمی کاری من -

: گفت و شد تر نزدیک. دادم قورت  رو دهانم آب 

   کو؟ تسبیحم مرسده،

 ربطی این: داد ادامه. دادم فشار هم روی رو، هام لب

   داره؟ ها باغستانی خواستگاری به

  قبول خوای می: کرد اضافه . کردم رد سر تكون با

  بگیری؟ رو جوازت  راحت که کنی

  اصل انتظارم برعکس. کردم بررسی رو صورتش

 زور به هاش لب. بود ناراحت فقط. نبود عصبانی

. گیرم می رو جوازت خودم من مرسده،: خورد تکون

 .  کنه می حلش بخوام، ازش من. داره ماشنا آشنا بابام

.  کنم می راضی رو مادرم: کرد اضافه و اومد جلوتر

 ! نکنی حماقت

 .منم مسئله. نیست این مسئله -



  دوباره. کرد می نگاه وحشت با و بود نشده باورش 

 کو؟ تسبیحم: پرسید

 .مادرت دست: شکستم رو سکوتم. بود  جواب منتظر 

 من از رو نگاهش و  داد بیرون آه با رو نفسش

 ای دیگه ی  جمله بدون و کرد تند پا در سمت. گرفت

 پله اولین روی و رفتم ها  پله طرف به. رفت بیرون

  شدن دور صدای و بره تا موندم منتظر . نشستم

 می فشار گلوم به بغض. برسه گوشم به ماشینش

 خجالت کنم، گریه خاطرش به دوباره اینکه از و آورد

 می ام پیشه عاشق های دوست  به همیشه. کشیدم می

 سهیل دونستم می. بود اومده سرم  آخر و خندیدم

 بهش شده، هرطور باید دونستم می. نمیشه راضی

  این از شده مجبور و بوده گناه بی پدرم که کنم ثابت

 از. اومد می رحم به دلش شاید وقت اون. بره شهر

.  کردم می ثابت باید. دویدم در سمت و  شدم بلند جا

 طرف. رفتم گاراژ سراغ مستقیم و شدم  ماشین سوار

 نمی.  بود اردالن خود که ارسلن نه من، حرف

. بندازم در شون خانواده  بزرگ با رو خودم خواستم

 که گذشت هایی صحبت  مرور به مسیر، طول تمام

 رفتم، داخل گاراژ در از وقتی. بودم کرده آماده دیشب

 .گشت می اردالن دنبال  فقط هام چشم



 و بپرسه سوال که اومد ماشینم طرف پیرمردی

 فقط. نشدم  متوجه رو حرفش نصف. بده فرمون

 کار خان اردالن با دقیقه پنج من. بله بله: دادم جواب

 . سالمه ماشین. دارم

. اومد جلو جوونی مرد و شد خیره من به پیرمرد 

 . کن پارک کنار همین:  گفت. کردم تکرار رو حرفم

.  کردم قفل و شدم پیاده. بود شناخته  رو من انگار 

  دفتر،: گفت  و انداخت ماشین و من به  نگاهی مرد

 .گاراژه سر اون

  تشکر. داد نشون محوطه به رو ای نقطه  دست با 

  های دست با پوش آبی مردهای میون و کردم

 با من و بود مردونه بدجوری فضا. افتادم راه روغنی،

  ناجور ی وصله ها، پاشنه و رنگارنگ  روسری اون

  جاش سر. انداختم عمران ی غرفه به نگاهی. بودم

 وگو گفت و رویی روبه توان االن. بهتر  چه. نبود

  بار یه خواستم نمی. نداشتم رو اخیر اتفاقات یدرباره

 های حرف تکرار و اردالن از بردن اسم با دیگه،

  از هنوز.  بدم عذابش و کنم درگیر رو ذهنش عمو،

  اردالن های واکنش و رفتار باید. نبودم  مطمئن چیزی

 بزرگ،  نسبتا دفتر های شیشه پشت. دیدم می رو



 های پرده ی گوشه از. کردم نگاه داخل به و ایستادم

. بودند داخل  مرد سه. بود پیدا  اتاق فضای ای، کرکره

 و دفتر خودش برای و بود  نشسته میز پشت اردالن

  جای به که کشیدم  عمیقی نفس. داشت دستکی

 برای. شد هام شش وارد روغن و بنزین اکسیژن،

  ای شیشه در سمت بعد.  شمردم ده تا بیشتر آرامش

  طرف به رو ها حواس تا زدم ضربه بار چند و رفتم

 به بودند زده زل داخل، مرد چهار  حاال.  بکشم خودم

 . سلم: گفتم بلند. داشت  کار لباس یكیشون فقط. من

 به سر با و  بیاد خودش به اردالن تا کشید طول کمی 

 سلم دوباره و شدم دفتر وارد. بزنه اشاره داخل

 و من به نگاهی با و دادند  جواب باالخره مردها. کردم

 از یکی. کنند خالی رو دفتر تا شدند بلند اردالن،

. اردالن همینقدر من از: گفت بود، تر مسن که مردها

 .ها  بچه با باقی

 

 به و گفت چیزی لهجه با  مرد. داد تکون سر اردالن

  چشم پشت. خندیدند نفر  چهار هر. کرد اشاره من

  شد بلند اردالن. نیاوردم خودم  روی به و کردم نازک

  که کرد اشاره سومی به. داد دست نفرشون دو با و



  خارج دفتر از که موندم  منتظر. کنه بدرقه رو مردها

: گفتم آهسته ها، شیشه پشت  شدنشون دور با. بشند

 فرستید؟ می خواستگاری پیغوم اما خندید؛ می من به

  اصل بابابزرگ خود. بودم شنیده عمو  از رو ماجرا 

  چت عمو که ترسیدم لحظه به. بود نیاورده روم به

. گرفتم گاز رو لبم. باشه گفته مزخرف و باشه کرده

  کامل که داد تکیه مدیریتش صندلی پشتی به اردالن

  که کشیدند پیش رو حرفت: داد جواب. رفت عقب

 ! نیست خانومیت و کدبانویی از... بخوابه ها دشمنی

  دم، همون  من: داد ادامه. انداختم باال رو ابروم

  تو چی  نیست معلوم ولی... کردم منع رو ارسلن

 .نکرد  پاره زنجیر که انداختی علیرضا  تنبون

 ازش سالی و سن. موند باز هام لب ادبیش بی از 

  توهین برای بودم، حبیب دختر  چون شاید. بود گذشته

 ! گرفتند می سبقت هم از بهم، کردن

  بدی؟ خواستگاری جواب اومدی خب؟: گفت

  عمران اگه ... ولی... مشخصه که من رد جواب -

 .. بشه خبردار

 توی صندلی قزقز صدای و شد خم جلو به اردالن 

  رنگ از پر که اتاقی. پیچید اتاق سرد و  ساکت فضای



 دوشم روی رو، کیف بند. بود سیاه و خاکستری

   شد؟ چی: پرسیدم  و کردم محکم

.  کرد می نگاه من به دقت با. شد جمع  صورتش

  یا... کنه؟ پا به شر بره میترسی: پرسیدم  دوباره

  شر؟ تو بندازه رو خودش میترسی

.  زد نمی حرفی هیچ. شدم خیره واکنشش دیدن برای

  در. رفتم دفتر در سمت و چرخیدم. مطلق سکوت

 به درحالیکه. برگشتم و بستم کامل  رو ای شیشه

 میشی؟  ناراحت: گفتم رفتم،  می میز طرف

  بگی؟ خوای می چی - 

 داری، رو  هواش دستت، کنار آوردیش... باالخره -

 . خواستی می رو مادرش

  میز روی رو، هاش دست  کف و شد بلند جا از ناگهان

. کنم کنترل رو خودم کردم سعی. پریدم جا از. کوبید

 ...  زن  بفهم رو دهنت حرف: برد باال  رو صداش

  بد: کرد اضافه و خورد بود، زبونش نوک که صفتی

 پرم؟  و بال  زیر گرفتم رو یتیم بچه کردم

   یتیم؟ - 



 با. بزرگ بینیش های سوراخ و شد درشت هاش چشم

 و کردم حفظ رو نفسم به اعتماد. کشید  می نفس صدا

  البته. نمیگم بهش نترس،: داشتم نگه رو  برنده برگ

 !  فعل

 ... تو -

 مقابلش و رفتم میزش سمت آهسته های قدم با

 .نمیگم هم مردم به حتی: دادم ادامه. ایستادم

  میخوای چی بینم بگو بگی؟ میخوای چی رو؟ چی - 

 !بگی؟

  های باغ  بود شده ذکرم  و فکر تمام که بود روز دو 

  که وسازی ساخت و توش های ساختمون و سوخته

 راه دیگه شهرهای و اینجا تو عمران  کوچیک دایی

 آتیش: دادم جواب. داد می معنی به فقط. بود انداخته

 ولى دونند؛ می هم ها خیلی. بوده خودتون کار

 . بستید رو دهنشون

 که سوزوندید رو ها باغ: دادم توضیح. زد پوزخند

. کنید وساز ساخت توش بتونید بده، کاربری تغییر

 .  چشم خار بود شده هم بابام

 ! نزن مفت حرف -



 ...  یا من -

 .  دیده رو حبیب دخترعموم،: پرید حرفم وسط

 .  داده دروغ شهادت -

 چرا؟ -

  به... خوردن  گول خاطر به... اشتباه خاطر به - 

 دلیل تا هزار... برادرهاش ترس از... حسودی  خاطر

 ! برد میشه

  دختر از فقط زدن، حرف دیوونه دیوونه اینجور -

 !آد برمی حبیب

 .کرده تعرض بهش کی ندیده هیچوقت - 

 می سرتاپاش روی  نگاهم و بود رفته  باال صدام

 هاش دست و بود شده سرخ عصبانیت از مرد. چرخید

  های قلم و دفتر و کشید دادی. لرزید می میز روی

 .کرد پرت  زمین روی حرکت، یه با رو میز روی

  و شدم جمع  خودم تو وسایل، خوردن هم به صدای از

  کار چه ولی کردم؛ روی زیاده دونستم می. رفتم عقب

 آب به چاه تا زدم می بیل انقدر باید کرد؟ شد می

  بی زحماتم تمام کشیدم، می  کنار راه وسط اگر. برسه



 و گرفت طرفم رو انگشتش اردالن. موند می نتیجه

 . . کرد اعتراف حبیب: گفت

 خواهی معذرت کردند مجبورش سرش،  ریختند همه -

 وگرنه اومد؛ کوتاه بود، وسط تبارش و  ایل پای. کنه

 !بوده اون کار نگفته هیچکس به

 ! دیوانه  زنک - 

 کنی؟ می انکار هم رو عمران شباهت -

 من: گفت و کرد باز طرف دو به رو هاش دست 

 . پاکه حسابم

  بگم؟ بهش که نداری ترسی پس -

 تا زد دور رو  میز و رسید انفجار ی آستانه به دوباره

 خودش بذار: گفتم  و رفتم دورتر. برسه من به

 و زن گوش به برسه، گوشش به وقتی. کنه قضاوت

 ارسلن و نسرین گوش به. رسه می هم هات بچه

 ! رسه می هم خان

 عمدی آتیشسوزی از اگر حتی ارسلن دونستم می

 نمی رو نسرین ماجرای واقعیت هم، باشه باخبر

  بذارند و کنند تحمل برادرها که نبود چیزی این. دونه

  نشسته ترس از. بره راه راست راست جلوشون طرف



  و هست خبری یه که بود معلوم اردالن یچهره توی

 . نیست تاریکی  توی تیر فقط من  های حرف

 ولی کردی، خراب رو نسرین زندگی:  کردم اضافه 

 نه؟. سوخت بچه حال به دلت

 

  ته از انگار که  صدایی با. زد پوزخند فقط. نکرد انکار

 رو من افترا،  با داری: گفت اومدی می  بیرون چاه

 کرد؟  می تهدید رو همه که بابات عین کنی؟ می تهدید

 قدمی هر بعد، به این از . لرزوند رو دلم بابام فكر 

 ای سرفه! بدند ربطش بابام به بود قرار داشتم برمی

 شهرداری تو بومگردی های نقشه: گفتم و کردم

...  کامله مدارک. کردم پرداخت رو عوارض. معطله

  می. شد می صادر اش پروانه اینها  از زودتر باید

 .انداختید سنگ راهم  سر دونم

 !  چه؟ من به -

 راضی ها  باغستانی که کنی می قانع رو شهردار -

 من تموم نیمه کار. خوام  می رو پروانه اون من. اند

 تون همه. بود گناه بی بابام. بشه تموم باید بابام، و

 . میدونید



  این با دختری عمرش به حتمأ . موند خیره بهم دوباره

  و خط هدفش، و کار برای اینطوری که  بود ندیده سن

  تا روز یه کردم نمی فکر  هم خودم حتی.  بکشه نشون

 تهدید رو کلفت  گردن مرد یه بتونم. برم پیش حد این

 .نبود پیش ماه چند  ی مرسده مرسده، این. کنم

  وگرنه؟: گفت 

  واسه هیچی ساخت، ی پروانه اون بدون من وگرنه -

  به رو همه  زندگی میخورم قسم. ندارم  دادن دست از

 .رفته آبروت کنه، درز هم حرفش حتی. بریزم هم

 . سلیطه -

  تموم رو حجت من. چرخیدم در سمت و گرفتم نفسی 

 . بودم کرده

 ای دیگه های فحش حتما که اومد می دنبالم داشت

 بیرون پا که همین و  کردم باز رو در. کنه نثارم

 کرکره پشت ای گوشه. افتاد عمران به چشمم گذاشتم،

 دونستم نمی . کرد می نگاه  اخم با و بود  ایستاده ها

 !  عمران: زدم صداش. نه یا شنیده چیزی

 اردالن به من از عمران، نگاه. اومد بیرون اردالن و

 بود پیدا حالش و حس از. بود حرکت در  برعکس و

. چقدر دونستم نمی. شنیده رو وگو گفت از بخشی که



 رو دستش عمران. برد رو اسمش و رفت جلو اردالن

  خواستم  می: گفتم فورا. کرد متوقفش و گرفت جلو

 .بگم بهت خودم

 رو؟ چی -

 رو؟ چی: کرد تکرار و اردالن صورت به زد زل 

 ...  عمو عمران، -

  هیکل، اون با اردالن. افتاد راه و چرخید  عمران

 صبر. عمو کن صبر: داد ادامه و کرد تند پا دنبالش

 !کن

 رسما مردک.  کردم نگاه شدنشون دور به و کشیدم آه 

  بعد بود، افتاده وال و  هول به عمران دلخوری از

 با حال این توی خواستم نمی. کرد می هم انکار

 و افتاد می آسیاب از ها آب باید. بشم رو روبه عمران

  حال به دادم می اجازه باید. کرد می  رو فکرهاش

 پیام براش و آوردم در رو گوشی.  باشه خودش

 مفصل  چیز همه ی درباره بعدا عمران» فرستادم

 معذرت. بفهمی اینطوری خواستم  نمی. زنیم  می حرف

  به نگاهی و انداختم کیف توی رو گوشی. میخوام«

 بارش و بود مهر اوایل. انداختم ابری و  تیره آسمون

  قطرهی.  بود شده شروع بیش و کم  خطه این های



 به رو رو، دستم کف. چکید صورتم روی ریزی

 طرف به و کشیدم عمیقی نفس. کردم باز آسمون

 . رفتم ماشینم

 

  و داد نمی رو هام تلفن جواب عمران که بود روز سه

  موقع رو میکائیل بار یه. بودم خبر بی هم  میکائیل از

 به رو خودمون دو هر که بودم دیده نون خریدن

 روزش و  حال و عمران از ذهنم. بودیم زده ندیدن

 ولی بودم؛ کرده هم عذرخواهی حتی. شد نمی خالی

  به نگاهی و  انداختم گاراژ  در به نگاهی.  بود فایده بی

  دنده و برداشتم رو گوشی. شاگرد صندلی  روی گوشی

 بهتر. بدم ادامه خونه  سمت راهم به تا گرفتم عقب

. نبینیم رو همدیگه  نخواسته، خودش وقتی تا که بود

 رو آپ. موند جواب بی هم باز. گرفتم رو  اش شماره

 می رو لحنم اگر شاید. بذارم صوتی پیام که کردم باز

  حرف باید جان، عمران: گفتم. اومد می کوتاه شنید،

 .  کنم می خواهش . جدیه  مسئله. بزنیم

 بلوار از. نشد خبری. موندم منتظر و فرستادم رو پیام

 دوباره و پیچیدم خونه سمت فرعی داخل شهر، اصلی



 ی پروانه. گردم برمی  شهرداری از دارم: فرستادم

 چی؟ یعنی دونی  می. شده  صادر ساختم

  بود؛ شنیده رو پیام دو هر. گذاشتم پایین رو گوشی 

  هول. گرفت  تماس خودش باالخره. داد نمی  جواب اما

 ! عمران: دادم جواب. برداشتم رو گوشی فورا و شدم

 اون دونم  نمی: گفتم. خورد گوشم به نفسش صدای 

 شنیدی؟ حد  چه تا روز

 !اردالن گردن انداختی رو  چیز همه که حدی اون تا - 

  هاست سال دونستم می.  بود سرزنش از پر صداش 

  طبیعی. نداشته کاری و کس هیچ ها، باغستانی جز به

 . نکنه قبول که بود

.  دیدی که خودت ولی... سخته  باورش دونم  می: گفتم

  اینکه ترس  از. شد صادر پروانه کردم، تهدیدشون تا

  گفتند و کردند صحبت شهردار با رفتند نیاد، در گندش

 . ها حرف این از و کنند نمی  کارشکنی

..._ 

 الو؟ -

 .هوم -



  پروانه. گرفت جدی رو پروژه باالخره شهردار میگم -

 !انتظارم طبق. شد صادر

...._ 

 . نیستم دشمنت من عمران،_

 می بیشتر رو  من زجر فقط افته، می که اتفاقی هر - 

. بشه اضافه زندگیم به خواهر تا دو بود قرار. کنه

  همونی اومدی، تو. باشم داشته خونواده یه بود قرار

  های فامیل تنها ها باغستانی. گرفتی ازم هم داشتم که

 .منند

 .بفهمی اینطوری خواستم نمی - 

 ! ؟ کنه می فرقی چه - 

 خودشون رو ها زمین. گناهه بی من بابای - 

 اون دنبال بابام. بسازند ساختمون جاش که سوزوندند

 ... بود ها باغ

 کنی می متهم رو من مادر داری مدام -

 . دیده اشتباه واقعا شاید. کردند مجبورش شاید -. 

 !!   مرسده - 

 .آتیش -



 . زنی  می رو خودت حرف فقط - 

 ...آتیش... عمران... آتیش -

 میگی؟ چی! چی؟ - 

 .. گ آتیش خونه. آتیش - 

. آوردم پایین رو گوشی و کردم ول رو  حرف ی بقیه

 خاکی فرعی توی سرعت با و دادم فشار رو گاز پدال

  چشم تونستم نمی حتی. میشد ختم خونه به که انداختم

 .بردارم دورش سیاه دود و خونه از

 بدون. زدم بیرون ماشین از و کوبیدم ترمز روی

  گلها توی هام کفش. دویدم حیاط در سمت در، بستن

 پیش، ساعت  چند بارون از باقیمونده آب و رفت فرو

 داخل رو خودم و رسیدم در به. شد پرت هوا به

 حیاط توی و کردم نگاه اطراف به گیجی با. انداختم

  زنگ دستم توی گوشی. رفتم طرف اون و طرف این

:  پیچید گوشم توی عمران  صدای و کردم وصل. خورد

 مرسده؟  شده چی

 ولی دادند؛ رو پروانه. زدند آتیش  رو ام خونه -

 ! ریختند  رو زهرشون



 زنم می  زنگ االن: گفت عمران و زدم گریه زیر 

 .شو دور خونه از. آتیشنشانی

 زل. گذاشتم  سرم روی رو، هام دست من و کرد قطع 

 رو ها پرده که آتیشی و  شکسته های شیشه به زدم

  بینی روی رو، شالم و افتادم سرفه به. بود سوزونده

 بود؛ داخل بودم، آورده که هایی وسیله ی  همه. گرفتم

  سوختن مسئله. نبود وپرت خرت تا چهار مسئله ولی

  اینجا خودش بابا که ای  خونه. بود پدریم  ی خونه

  نظاره جز به من و سوخت می خونه. بود ساخته

  که بودم مطمئن  دیگه. اومد برنمی ازم کاری کردن،

 باغستانی سر زیر پیش  سال سی  های اتفاق کل

  بعد، کمی. خورد  گوشم به بیرون از صداهایی. هاست

 نمی. شدند حیاط وارد اطراف اهالی از نفر چند

 حتما. کنم  نگاه هاشون صورت به و برگردم خواستم

. برم اینجا از شدم می مجبور که بودند خوشحال

 .بیرون بیا دختر،: گفت مردی

  می گاز... بیا: گفت یکی  و اومدند جلو دیگه نفر دو 

 . خطرناکه. ترکه

  به نگاهی با و رفتم عقب. بگیره رو بازوم  خواست

  مردها کنار از. کردم حرکت  حیاط در سمت  سه، هر



.  افتادم راه در  جلوی مسیر توی هدف،  بی و شدم رد

. رسید می گوش به دور از آتشنشانی بوق صدای

 و کشید دست هام شونه روی زنی. اومدند طرفم مردم

 .نبودم  داخل من: گفتم. انداخت نگاه هام لباس به

 . خدا شکر: گفت و کرد نگاه خونه به زن 

 جاده وارد هادی، ماشین پشتش و بابابزرگ ماشین

  جمعیت به. اومدند می سمتمون و بودند شده خاکی

 پچ پچ هم با و بود آتیش به چشمشون که کردم نگاه

 ی خونه. بود رسیده موعودشون روز. کردند می

  فشار هم روی رو، هام دندون! بود گرفته آتیش حبیب

 هادی. شد پیاده و داشت نگه  بابابزرگ ی  راننده. دادم

.  شدند پیاده دو هر و کردند پارک پشتش هم شمیم و

 فهمیدید؟ کجا از شما: پرسیدم. اومد من سمت شمیم

 

 خوبی؟. دادند خبر مردم -

 .  رسیدم تازه من - 

  لپتاپ خوشبختانه. کردم  اشاره ام شده  ول ماشین به

 .بود ماشین تو



 خیله: گفت و زد کنار چشمم  جلوی از رو موهام شمیم

 .  نیست چیزی. نترس... خب

 که تو  بابای یادگاری. خب آره نیست؟ چیزی -

  نموندی؟ خونه بی که تو. نسوخته

 بزرگی اون به عمارت  موندی؟ خونه بی تو مگه -

 نیست؟ خونه

  اونجا از  سهمی هیچ ما. شماست مال عمارت - 

 . نداریم

.  اومد سراغم دوباره گریه و افتاد لرزه به هام لب

 حاج: گفت و  اومد جلو امیر. زدن قدم به کردم شروع

 . ببرمتون گفتند رضا

.  داد نشون رو پاش زیر ماشین. کردم نگاهش

 رو پیشونیش. کردم سکوت . بود گرفته صورتش

 رو مردم داشت هادی. نگفت  چیزی دیگه و خاروند

 و همهمه و رسید آتشنشانی ماشین. کرد می رد

 تجهیزاتشون و شدند پیاده  مردها. گرفت  باال سروصدا

  دود به و ایستادم ماشین کنار  جا همون. کردند باز رو

 آسمون سمت که کردم نگاه خونه باالی خاکستری

  فین. میشد بیشتر لحظه هر جمعیت. رفت  می ابری

 نفر چند. گرفتم هام دست بین رو سرم و کردم فین



  مردم انگار. کردند می کمک ها نشان آتش به داشتند

. زدم پوزخند. بودند شده  باخبر خودم از  زودتر شهر

 سمتم دوباره. زد می حرف  موبایلش  با داشت امیر

 .بشید سوار. کنه می  اصرار حاجی:  گفت و اومد

  ی خونه به نیست شأنش  در... نیومد؟  خودش چرا -

 بزنه؟ سر حبیب

 .  خانوم بشید سوار - 

  و کردم نگاه ماشین به. داد نشون رو ماشین دوباره

 رو ایش قهوه اسب که دیدم رو میکائیل لحظه، همون

  وسط از جاده، جای به  و تازوند می طرف این به

  دیدن با اسب. بود شده نزدیک. اومد می ها زمین

 پا دو روی بلندی، ی شیهه  با و شد  متوقف آتیش

  میکائیل ولی بندازه؛ رو میکائیل ترسیدم. ایستاد

 بودند جمعیت از دور. گرفت آروم اسب و  کرد کنترلش

 بغضی و گرفته صورت با.  بود من به میکائیل نگاه و

 خونه. شدم خیره بهش کرد، نمی ول رو گلوم ته که

.  کرد می بغلم و اومد می جلو  باید. بود گرفته  آتیش ام

 با رو من باید. میشه درست  چیز همه میگفت باید

 تا. نیاد که  بودم گفته بهش من اما... برد می خودش

  کارش پای اش  خانواده و  مردم جلوی تونه نمی وقتی



 متر چند این و بود اومده اینجا تا. نیاد طرفم بایسته،

. بود دور آسمون  تا زمین ی اندازه به براش مونده،

 اسب. کشید عقب رو اسب اما برداشتم؛ قدم سمتش

. ایستاد دوباره تر عقب کمی و چرخید خودش دور

 نقطه یه از. شدم متوقف. بیاد جلو خواست نمی... نه

 نورش و شد رد ای صاعقه آسمون، توی دور ی

  و بودم منتظر همچنان. کرد روشن رو ابرها ای لحظه

. طرفه این چشمشون هم هادی و شمیم دونستم می

 رو اسب سر گرفت، من از رو نگاهش میکائیل

 .تازوند گلی های زمین توی دوباره و برگردوند

 صدای و دادم بیرون آهسته  رو ام شده حبس نفس

 قطره. شد جمع  صورتم. پیچید  گوشم توی رعد غرش

 شدنش  دور به. چکیدند صورتم روی بارون های

 براش ام، زنده دید می که همین انگار. شدم خیره

 . برگشتم. نشست ام  شونه روی دستی. بود کافی

 یه ؟ کردی  شروع رو بازی بچه باز: گفت تلخ شمیم

 . بودی  شده آدم مدت

  سوختن انگار. کنه تحریک رو اعصابم خواست می

  نشدن نزدیک انگار. نبود بس وسایلم و خونه

 .  کنم نمی بازی  بچه من: گفتم بلند. نبود بس میکائیل



 بردت می امیر ماشین، تو شینی می االن همین پس -

 . خونه

 .میشه خاموش زود اینجا. گرفته بارون -

 .کنند  می نگاهت دارند همه -

  های صورت به و زدم پلک  بار چند ها قطره میون 

  در که امیر  به بخار، و  دود به. کردم نگاه اطراف

. نداشتم رو کسی. بود کرده باز برام رو ماشین

  پاهای با. رفت شد می که بود جایی  تنها عمارت

 آدم بین از و برداشتم قدم امیر ماشین  سمت سست،

 های  سایه مثل که آدمهایی. کردم  عبور ها

  رو جا همه وسفید، سیاه نقاشی ی  هاشورخورده

. بشه داده نمایش اصلی تصویر تا بودند پوشونده

 سرم و شدم ماشین سوار. من داغون زندگی تصویر

 شمیم صدای.  بستم پلک. چسبوندم جلو صندلی به رو

 تا مونیم می. ارم می رو ماشینت من: خورد گوشم به

 . نباش نگران.  بشه خاموش

 گذشته هم کردن گریه و زدن داد از کارم. نزدم حرفی 

 امیر. شد قطع بیرون صداهای و بست رو در. بود

 داشت هادی. کردم بلند سر. انداخت راه  رو ماشین

 و گرفت عقب  دنده امیر. کشید می کنار رو ماشینش



 زل دودگرفته  شیروانی و سوخته نیمه ی  خونه به من

  نقطه تنها... میشدم دور بابا ی خونه  از داشتم. زدم

 که چیزی تنها. کرد می وصل بهش رو من که ای

  اشک و زدم پلک. بود مونده ازش  شهر این توی

 می رو بهترش: گفت امیر. غلتید  ام گونه روی

 . سازی

 .خوام  نمی رو بهترش من - 

 *** 

  نرم تشک و افتاد تخت روی سرم پشت کسی وزن 

  ی حوصله. دادم فشار تر محکم رو پلکهام. رفت فرو

: شنیدم رو بزرگ مامان صدای. نداشتم رو کسی

  نمیشی؟ بیدار... قشنگم... عزیزم

 هم دیشب:  داد ادامه. کشید موهام روی رو، دستش

 برات سکینه. کن باز رو هات چشم.  نخوردی شام

 پاشو. خریده  حلیم فرستادم رو مشدی. گذاشته  عدسی

 .برم شكلت قربون پاشو... مرسده

 

  نکنه : پرسید.  نشست صورتم روی هاش انگشت پشت

... آتیشه صورتت... برمن  وای ای!... ؟ داری تب

 . پاشو



 . خوبه حالم: دادم جواب. کردم  باز پلک و  خوردم غلت

 پس: گفت. برگردم که بود  گفته عمدا. داشت لبخند 

 .بیداری

 که سوزوندند رو خونه: زدم غر و انداختم باال ابرو 

 بابام دونند می هم خودشون اینکه با . کنند جبران

 .  نزده آتیش  رو جایی

 نه؟  مگه: پرسیدم جدی. کشید آه بزرگ مامان

: داد جواب کشید، می دست موهام روی  که همونطور

 باغستانی. کردند خودشون.نبود زدن آتیش اهل حبیب

 .ها

  آهسته. شد خیره ای نقطه به و کرد کج رو سرش 

.  جاش سر بشینه حبیب که کرده یکی هم شاید: گفت

 سرش از خونه مهمون فکر بشه، سرگرم تهمت با

 .کشه می اینجا به کرد نمی گمون. بیفته

 دیگه. دونم نمی: کرد  اضافه و دوخت چشم بهم 

 . تویی مهم االن. مادر باش خودت فکر به تو. گذشته

 بی پروانه شدن صادر و من تهدید از بزرگ مامان

  ها باغستانی خود کار که نداشتم شکی  هیچ. بود خبر

.  کرد ثابتش میشه چطوری دونستم نمی فقط. بوده

  می. کشید ایش قهوه روسری به دستی و زد لبخندی



 چی: پرسیدم. بگه چیزی یه خواد می دونستم

 اومده؟  شده؟مامانم

. خورد گوشم به اسب صدای حیاط از که کرد باز لب

 دوباره صدا. کردم تیز رو  هام گوش و  نشستم درجا

. پریدم پایین  تخت از و شد درشت هام چشم. اومد

 زدم کنار رو پرده. دویدم  کوچیکم اتاق ی پنجره سمت

 پایین به. کردم جا پنجره ی طاقچه توی رو خودم و

 با. بودند  بسته حیاط تو  رو خانوم تیتی. انداختم نگاه

 آورده؟ برام میکائیل : گفتم و  برگشتم ذوق

  خیره گیجی با و شد محو کمکم بزرگ مامان لبخند 

 صورت.  بودم برده رو اسمش مهابا بی. بهم شد

 هاش چشم  ته ترحم و  رفت هم توی بزرگ مامان

...  یعنی: گفتم و دادم  قورت رو دهانم آب. نشست

 ...میگم

 ها، نصیری  باغ رفت زود صبح  بابابزرگت - 

 . آورد  رو ذوالجناح

 . خانومه تیتی نیست، ذوالجناح: گفتم و افتادم خنده به

: گفت فقط و کرد ریز رو  هاش چشم بزرگ مامان 

  نگه اسب تونی  می اینجا. عمارت اومدی نشد بد ببین

 ها؟.کنه می حاضر رو طویله مشدى. داری



 سمت دوباره فکرم و شد کمرنگ دلم،  ته خوشحالی 

 که بود گرفته آتیش خونه. کشید پر سوخته ی خونه

 می سراغشون امروز  همین باید. اینجا بودم اومده

 .شدم بلند و کشیدم آه.حاال همین. رفتم

 

 ی گیره. شد بلند هم بزرگ مامان. شدم  بلند جا از

 راه بستم، می  رو موهام درحالیکه  و برداشتم رو سرم

 آفرین: گفت و داد نشون رو در بزرگ مامان. افتادم

.  بخور رو  چاشتت قشنگ پایین برو.  من شیردختر

 . هاست  بچه مال قهر

 ! باهلل: کرد تأکید. انداختم باال شونه 

 زنگ یه: اومد می سر پشت از صداش. رفتم بیرون

 . بزن  مادرت به

  طول زیاد مامان، با  کوتاه تماس  و وشو شست

 هم تیتی شوق  و نداشتم صبحونه میل اصل. نکشید

  دیگه حاال. دویدم حیاط توی. کنم بند داخل ذاشت نمی

 ی گوشه های اتاقک وارد. بود رفته طویله داخل

  تیتی برای داشت. بود هم رمضون مش. شدم حیاط

 سروکله باالخره: گفت من  دیدن با. میذاشت آب سطل

 .  شد پیدا ات



 این تمام حتما. دادم ای زده خجالت سلم من و خندید

  بابام و خونه و من ی درباره زدن حرف مشغول مدت

 و رفتم تیتی  طرف به. داد رو سلمم  جواب. بودند

  خیلی اتاقک. باهاش بش و خوش به کردم شروع

 می. داشت  حیاط به رو بلند ی پنجره یه. نبود بزرگ

  تماشا رو اطراف و بیاره بیرون رو سرش  تونست

.  بودند پوشونده اره خاک و کاه با رو اتاقک کف. کنه

 .  بود راه به هم غذاش و آب   های ظرف

  نمیشه؟ تنگ هاش  دوست واسه دلش: پرسیدم

 ی بقیه ها، زمین تو بده دورش بار یه ای هفته -

 .ببینه رو ها اسب

 . باشه - 

. کردم نازش و تیتی صورت به چسبوندم رو صورتم

  رو اسبها چموش صاحب تونستم  می هم من اینطوری

 باید. بذارمش فشار تحت خواستم نمی دیگه! ببینم

 دوستش من. کرد می انتخاب رو مناسب  زمان خودش

  منتظرش داد، می اجازه غرورم که جایی تا و داشتم

 . موندم می

  آسیا از ها آب... دخترجان نخور غصه: گفت مشدی

 کنار که  حاال. کنی می  مرمت رو خونه اون بیفته،



  ی نوه مگه. بزرگی این به عمارت فامیلی، کنار. مایی

  کنی؟ صبح رو شبت جنگل تو بری که  هستی زیادی

 .نداشت خواب ها شب  تو ی غصه از آقابزرگ

.  شدم جدا ازش. رفت عقب کمی تیتی و  کردم باز پلک

 نوہی: داد ادامه خودش. نداشتم گفتن برای حرفی

 .کنه زندگی خونه  این تو باید ها رجبزاده

 .  دادم تکون سر و کشیدم عمیقی نفس

 .  شد باز هم بختت جا همین شاید: کرد اضافه

 کرد ای سرفه تک. شدم خیره  بهش و رفت  باال ابروم

 . نبودم منظورش متوجه. زد اسب به اشاره چشم با و

 بله؟: گفتم

.  داد نشون رو تیتی سر، با باز و کرد سرفه دوباره 

 ینوه:  آورد پایین رو صداش که بودم گیج هنوز

 . خان اسماعیل

 گوش به مون آوازه. میکائیله  منظورش که فهمیدم

 اون به رو  خودش  میکائیل اما بود؛ رسیده هم مشدی

: کردم عوض رو حرف و زدم لبخندی. زد می راه

 بیرون؟ برم کنی، می حاضر رو  تیتی عمو،

 کنی؟ گردش خوای می -



 .دادم تکون سر ولی نبود؛ گردش هدفم 

  رو لباست تا: گفت و کرد کج رو سرش رمضون مش

 بزن، دور یه برو. کنم می زین رو حیوون بپوشی،

 . بیای حال سر

 . نکنه درد دستت -

 .نیست خوب نشستن اتاق تو. بابا  هللا بارك -

  مانتوی پوشیدن برای. رفتم بیرون  و زدم لبخندی

 جالباسی  جلوی و رسوندم اتاق به رو خودم بافتم،

!  ندارم هیچی لباس دست به این جز به که افتاد یادم

  حیاط به  و خوردم عدسی از قاشق دو یکی وقتی

  بشم سوار کرد کمک مشدی. بود آماده  تیتی برگشتم،

  باشم مراقب که کرد سفارشم تونست می  که جایی تا و

 از صبح بابابزرگ. بزنم چرخ خونه بر و  دور همین و

 که نباشه جایی  بودم امیدوار و بود رفته بیرون خونه

  برای و زدم بیرون عمارت از. رفتم  می داشتم من

.  شدم رد  ماشینم جلوی  از. دادم تکون دست مشدی

  هدایت جلو به رو تیتی آهسته خلوت، باغ کوچه توی

 ی فاصله ها، باغستانی ی خونه تا اینجا  از. کردم

  زنگ گوشیم. رفت میشد هم پیاده حتی. نبود زیادی

 . خورد



  بله؟: دادم جواب

 بدبخت این نمیگی! عجب چه: شد بلند  عمران صدای

 نگرانه؟ 

 . خوبم گفتم که دیشب - 

. زنی می  حرف ثانیه پونزده زنم، می  زنگ هربار -

 ! خوبی میگی فقط

 که رفت  می حاشیه سمت داشت تیتی. شدم ساکت

. آوردمش مسیر توی و کشیدم آهسته رو بندش

 چی؟ االن: گفت عمران

 . بهترم.خوبم هم االن - 

 همه. نمیشه اینطوری. بزنیم حرف رو در رو باید -

 .کنیم می ناراحت رو همدیگه داریم اش

 . زنیم می حرف فردا پس فردا -

 بشه مجبور و میرم کجا دارم بفهمه خواستم نمی

 کنم درگیر  رو ذهنش دوباره خواستم نمی. بیاد دنبالم

 . بایسته هاش دایی روی تو تا

. بزنه آتیش خونه که نیست آدمی همچین داییم: گفت

 .نمیره من کت  تو! رو تنها دختر یه ی  خونه هم اون

 .نیستم خونه توی میدونستند -



 ...هم باز اما - 

 . زنیم می حرف بعدا - 

 .  بعد بمونه . باشه -

. برگردوندم راه به رو تیتی دوباره و کردیم خداحافظی

  حیوون بال روی دستی. بود تر شلوغ  بعدی خیابون

 آبروم نندازی، رو من  مامانت جون: گفتم و کشیدم

  همه اسبه این میگن. میشه بد هم خودت واسه. بره

 . میندازه رو

  شده سوار که باری اولین از. کردم  نازش دوباره

. بود ترسناک هم باز اما کردم؛ می کنترل بهتر بودم،

  باهاش من دل درد و تیتی برداشتن قدم به مدتی

  ها باغستانی عمارت باز در جلوی باالخره تا گذشت

 اطراف اون بابابزرگ ماشین خوشبختانه. رسیدم

  داخل رو اسب دارم اجازه دونستم نمی. نبود پارک

 . ندادم قوانینشون به اهمیتی حال، این با. نه یا ببرم

 

 در باز ی  لنگه سمت رو تیتی و کردم خم رو سرم

 معطل کمی رفتن، داخل موقع. دادم حرکت  بزرگ،

 .ترسید می فضا شدن تنگ  از انگار. کرد



  بر من، دیدن با و اومد بیرون  مردی سروصداش، از

 .فرستاد  لعنت شیطون

 . دارم کار خان ارسلن با... سلم: گفتم بلند 

 .  کنه می ویرون رو باغچه بیرون، ببر رو حیوون -

  کجاست؟ -

 !استغفرهللا -

 .  بزنید صداش - 

  ی دفعه زینب  همون. شد ظاهر خونه در جلوی زنی

.  بودیم دیده رو همدیگه  حسینیه توی  بار چند. پیش

 .گرفتند می نادیده رو ما فامیلشون  زنهای یهمه 

 بابا؟ سید شده چی: پرسید 

 چی ندونه که رسید نمی نظر به و بود زده زل من به 

 شده؟ 

 . ببینم رو خان ارسلن خوام می: گفتم 

  صدایی بلندش، جواب از قبل و کرد زمزمه چیزی زن 

: خورد گوشمون به باغ،  وسط ی خونه طرف اون از

 خبره؟  چه چیه؟... کیه؟



 بابا سید به نگاهی. بود ارسلن خود غرغرهای 

 رو جلوم و بیاد خودش به اینکه از  قبل و انداختم

. بیفته راه که زدم تیتی شکم  ته به ای  ضربه بگیره،

 و درشت های شن  روی. برد باال رو سرعتش

 کمبرگ های درخت زیر از و کوبید پا  ها سنگریزه

. کرد باز خونه طرف اون سمت رو راهش پاییز، اول

 رو شدنم نزدیک  و بود ایستاده مسیر انتهای  ارسلن

  دهانه طرف دو هر بند و رسیدم بهش. کرد می نظاره

 با ارسلن و ایستاد کم کم تیتی. کشیدم رو اسب ی

 بلندی دسته بیل. اومد طرفمون به گلی،  و خاکی لباس

 پا یه رضا حاج   شهری ینوه: گفت. بود دستش توی

 !  شده مرد

 نشون رو اسب دست، با و داشت تمسخرآمیزی لحن

 . داد می

 مونده هنوز... کنم سعی  بیشتر باید پس: دادم جواب 

 !زنی تا

  توی محکم رو بیل. انداخت باال ابرو  و زد پوزخند 

 فرو خاک توی صدا با که کوبید جلوش نرم خاک

 می رو فکرش: گفت و داد تکیه بیل ی دسته به. رفت

 .بیای کردم



 بیام؟ کجا نیام، اینجا. گرفته آتیش ام خونه - 

 رفت فرو هم  توی خاکستریش کلفت ابروهای ناگهان

  رو ما تقاص خودش نشسته، حق جای خدا: گفت و

 .گرفت

 هم پسرعموتون: گفتم و دادم تکون  سر حرص با 

 !! شد وسیله

  بله؟ -

 !خودتون شاید یا -

 ادامه. موند  خیره صورتم به و شد بزرگتر هاش اخم 

 . کنید انکار خواید می حتما: دادم

 کنیم؟  انکار چرا ما. کنه می  انکار متهم -

 !وایسید کردید، که کاری پای حداقل - 

 ...میگم - 

 رو خانواده به زندگی زدید، تهمت پیش سال سی - 

  چشم زهر فکر شد، برمل تا نبود؟ بس کردید، خراب

  افتادید؟

  ترسید تیتی. اومد طرفم به و کرد ول شدت با رو بیل

 .  خورد تکونی و



   نداده؟ یادت  تربیت و ادب  رضا حاج:  گفت ارسلن

 . بپرسید خان اردالن از رو  چیز همه -

 تو؟ میگی چی -

  لحظه همون. داد تکون هوا توی رو دستش دو هر و 

 . دیدم رو دستش که بود

 مقابل درست ساعدش، و مچ روی سوختگی  جای

  فقط. کنم حرکتی هیچ تونستم نمی من و  بود هام چشم

 دیده سختی به  جاش که ای کهنه زخم به بودم زده زل

 خودم به من و انداخت پایین رو دستش. شد می

 صورت  سمت چشمهام دوباره و زدم پلک. اومدم

 و بود سوختگی جای قطعا  زخمش. چرخید  ارسلن

 در سکین ننه  که داغی کفگیر. کرد می  آشوب رو دلم

 تنها. رفت نمی بیرون فکرم از بود، گفته موردش

 به رو پناهی بی دختر تونست می که چیزی

  تحمل بکشونه، دهن داشتن نگه بسته  و دروغگویی

  خانواده اعضای طرف از فشاری. بود فشاری  همچین

 !شد؟ چت: زد غر ارسلن

 کسی به تونستم نمی نسرین مثل هم من و بود بد حالم

 و مسموم ذهنم. کردم می  اشتباه قطعا... اما... بگم

 .  زد می سرم به مزخرف فکرهای و بود  شده بدبین



 باغ خودتون میدونم گفتم پسرعموتون به: دادم جواب

 ...بابام گردن انداختید و زدید آتیش رو ها

 داشت نگه و گرفت دست توی رو افسار بند ارسلن 

 برم ترس. زد زل هام چشم به. نخوره  تکون تیتی تا

  به ربطی... هم خانوم نسرین: دادم ادامه اما داشت؛

 !  نداره من بابای

 دهانم آب. شده قفل هم روی هاش آرواره که دیدم می

 . دادم قورت رو

 فهمیدی؟ ناقصت عقل با رو همه: گفت

  اگر! محترم آقای: گفتم قبل از تر جدی  برخورد بهم 

  ی پروانه  تهدیدم از بعد بلفاصله میگفتم، دروغ من

 .  شد نمی صادر ساخت

  رو افسار.  موندم بعدیش حرکت  منتظر و شدم ساکت

 خودم های  دست توی رو بند سریع من و کرد ول

 ای دیگه پوزخند و برداشت عقب به قدمی. کردم جمع

. استان مرکز برم می رو پروانه فردا همین: گفتم. زد

 .گیرم می جواز. میشه  تکمیل پرونده

  قدم  ها  درخت کنار و داد تکون تأسف  با سری

 می اش  سینه به درحالیکه و برگشت بعد. برداشت

  من... زدم  زنگ آقامیری  به که بودم من: گفت کوبید،



 ی اجازه بدون اینجا... من... ام راضی  گفتم که بودم

 تهدید از  من! تو؟ تهدید!  زنه نمی پر مگس من،

 !ترسم؟ می ها دختربچه

 .نشست پیشونیم روی دقت از اخمی 

 ...  نبود تهدید  خاطر به اگر: پرسیدم 

 رضایت: گفت و نداد رو سوالم کردن تموم  ی اجازه

  مردم این خود به بعد. بدی پس رو امتحانت که دادم

  می در و باغ سر بلیی چه مسافرخونه که  میشه ثابت

. گیرند می گل رو درش  میشند جمع خودشون... آره

 کنم؟  کثیف رو خودم  خون چرا من

 

 حرف اردالن با ظاهرا. کرد بلند رو دستش دوباره

 هم شاید. نداشت  خبر  چیز هیچ از و بود نزده

  واقعی نظر این بود ممکن. کرد می وانمود اینطوری

  جوری رو فکر این اردالن اینکه یا  باشه، خودش

 .خودشه  نظر کنه باور که بود انداخته سرش توی

  ارتباطی بهش خونه سوزی آتیش یعنی. کردم نگاهش

 دست صورتم روی و گرفتم عمیقی نفس نداشت؟

  انگار. بود  چشمم جلوی دوباره لعنتی زخم. کشیدم



  تیتی خواستم. بشه ردوبدل ای دیگه حرف نبود قرار

 !  کن صبر: شد مانع ارسلن صدای که بندازم راه رو

 مجیدا: زد داد باغ طرف اون به رو

 با و رسوند رو خودش دوون دوون  جوونی پسر 

 . آقا بفرمایید: گفت  غلیظ ی لهجه

 پسر. گفت هایی جمله آهسته و رفت سمتش ارسلن

 تمام ارسلن. برگشت که نکشید دقیقه پنج  به و رفت

 از یکی زیر خاک به کردن فرو بیل مشغول مدت

 سر رو عصبانیتش خواست می انگار. بود ها درخت

 تا اومد جلوتر پسر. بمونه  آروم و کنه خالی خاک

 بیل ارسلن. بده ارسلن دست رو ای قهوه چرم کیف

 زل. گرفت رو کیف. کرد پرت ای گوشه شدت با رو

 در توش از بود قرار که  چیزی و کیف به بودم زده

  پاکت زیپ، چند کردن بسته و باز از بعد باالخره. بیاد

 دستش توی پاکت به ثانیه چند. آورد بیرون رو زردی

 به: گفت برداره، چشم  اینکه بدون آخر و شد خیره

  زدیم؟ تهمت گفتی همه

 .آره -

 بخواد؟ معذرت آقام جلوی کردند مجبورش گفتی - 

 بگیره؟ گردن کردند مجبورش



 .آره - 

 .بخون رو این پس - 

  چیه؟ این - 

. گرفت باال  رو پاکت و اومد طرفم به. کرد بلند سر

 . سهیل به حبیب ینامه  آخرین: داد جواب

. بردم جلو تردید با رو  دستم و زد بیرون هام چشم

 از تا چند فقط دختر، آبروی خاطر  برا: داد ادامه

 .بینی می هم تو حاال . دیدند محل های بزرگ

. آوردم  خودم سمت و  زدم چنگ پاکت به ترس با

.  بود چروکیده و زرد هم داخلش کاغذ. کردم بازش

 دستم بابا، دستخط دیدن با و کردم باز رو کاغذ تای

 می رو  دستخطش من. رفت قلبم سمت ناخودآگاه

.  بود مونده ازش یادگاری ی نوشته کلی. شناختم

  بخشی جوهر شدن پخش روی نگاهم. اومد بند نفسم

  ی نامه نداشتم دوست. شد دقیق آب خیسی با نامه از

  ای دیگه یچاره  اما بخونم، رو دیگه نفر دو شخصی

 .نبود

  خوب حالت امیدوارم سلم  جان سهیل: »کردم شروع

 نویسم می را نامه این حالی  با است شاهد خدا. باشد

 ندارم رو حتی. ندارم را تو دست به رسیدنش امید که



.  بودی نیامده پنجشنبه. بسپارم کسی دست به را پاکت

 پشت. کرد پیدا مرا صادق. نشستم ساعت چهار من

  خیابان  در اقوام که شدم مخفی پیکان های صندلی

 خود حال در شب آن من کن  باور جان، سهیل. نبینند

  من. ندارد ای بهانه و عذر هیچ که کردم گناهی. نبودم

 نه کنی، می قبول تو نه بیاورم، تقصیر عذر هرچه

 تر شرمنده  این از من که بدان همینقدر فقط. آقاجانم

  جایی به دستم و پشیمانم چیز  همه از. باشم توانم نمی

.  جایزالخطاست انسان اند گفته قدیم از. نیست بند

  اهالی و مادرم. ببخش مرا اشتباه کنم می خواهش

  وقتی. تهران بروم که آوردند می فشار من به خانه

  فایده بی من  ماندن کشید، اینجا  به مسافرسرا موضوع

  کنم می خواهش. ندارم را تو دوری طاقت اما. است

 می قول. بیا من با و کن  اعتماد من به دیگر بار یک

. بدهم انجام بخواهی تو هرچه بعد به این از دهم

 به صبح دوشنبه. بروم توانم نمی تو بدون من سهیل

 نوکر تا مانم می همانجا نیایی  اگر. بیا همیشگی  جای

 مرا مردنم با تو بلکه. کنند پیدایم  حشمت نفر و

  و رسید آخر به نامه حبیب« تو دار دوست. ببخشی

  نگاه جرئت. کردم تا رو کاغذ . شد فشرده من قلب



  این: گفتم آهسته . نداشتم رو ارسلن صورت به کردن

 سهیل؟ خود  داده؟ کی آوردید؟ کجا از رو

 .مطمئن آدم یه. نه -

 معرکه بیار  آتیش وسط این که یکی. زدم پوزخند 

 . کردم من نوشته. که دیدی: گفت ارسلن. بود شده

...._ 

  فراری خواد  می که دختری به بود، نکرده کاری اگر -

 نوشت؟ می اینطور بده،

..._ 

 گفت نمی تهمته؟ گفت نمی نکردم؟ من  گفت نمی -

 کرده؟ کس فلن

  گناهی» ی جمله اون. دادم فشار هم روی رو، پلکهام

  پر رو ذهنم كل جایزالخطاست«، انسان» و...« کردم

  گفت می بود عاشقش که کسی به نباید چرا. بود کرده

  رو دختر دل خواست می که وقتی هم اون ؟ گناهه بی

 معذرت  چرا! فرار به کنه راضیش و بیاره دست به

  بابا چرا. بود شده  درگیر حسابی  ذهنم خواهی؟

 برای اتفاقی  تا کنه خم سر شده مجبور که  بود ننوشته

 به دروغه؟ بود ننوشته چرا نیفته؟ اش خانواده



 سر جانب، به حق یچهره با. کردم نگاه ارسلن

 .داد تکون

  خان حشمت  ی خونه از: گفت و بست رو کیف در 

 خونه این. میگیرم  پس رو علیرضا حرف. برو

 که بهتر همون ما بین. خواد نمی نشده تربیت  عروس

 ! باشه دشمنی

 پاکت توی رو کاغذ  من و کرد من  به رو پشتش

 می. انداختم راه رو تیتی حرفی، بدون. برگردوندم

  خواستم نمی. میشکنه بغضم بگم، چیزی اگر دونستم

 .کنم  گریه اینجا

 

  به هم دیگه  مرد و زن دو.  رسیدم خونه طرف اون به

 غره چشم دلیل و بودند شده اضافه حیاط توی جمع

 به تیتی و رفتم  بیرون خونه در از. بود  معلوم هاشون

 پاکت به و کردم ول رو  بندش. داد ادامه خودش راه

 این، از تر واضح  دیگه بابا. شدم خیره هام  دست توی

 اعترافش. بوده خودش کار که بگه تونست نمی

  کنار باید دیگه شاید. نداشت منطقی هیچ سهیل جلوی

 شاید دیدم، می رو حقیقت باید دیگه شاید اومدم، می

 ای قطره. زدم پلک... و  بود جایزالخطا انسان واقعا



 بابام به انقدر شاید. چکید  پاکت روی و افتاد  چشمم از

 نسرین سر و بود شده دیوونه که بودند آورده فشار

  بود دیده و  بود اومده خودش به بعد. بود کرده خالی

 های آدم. شدند بدبخت همه و گذشته کار از کار که

 زیر. شد می  برابر چند عصبانیتشون آروم،  و تودار

  این. نبوده خودش حال توی بود گفته. زدم گریه

  می چقدر. کرد می بازی روانم  و روح با داشت جریان

 نمی. اومدم می کنار باید  بزنم؟ گول رو  خودم تونستم

  خصوص به... بگند دروغ دنیا ی همه که شد

 تموم رو گریه. بود وسط پسرش پای که بابابزرگ

 زده بیرون مسیر از تیتی. گرفتم باال رو سرم و کردم

.  زد می قدم خاکی کوچیک زمین به وسط داشت و بود

 دور برای رو دهانه و گذاشتم کیفم  توی رو نامه

  تمام. بود تر طوالنی برگشت،  مسیر. کشیدم زدنش

 یه و اومد می من طرف داشت دنیا منفی فکرهای

 به داشتم دوست. شد می نشین ته سرم توی جایی

  دیدن و عمارت به شدن وارد اما نیارم؛ خودم روی

 شده بزرگ  بینشون بابام که  دیوارهایی و  در یدوباره

 .کرد می بدتر  رو حالم بود،

 



  به هم دیگه  مرد و زن دو.  رسیدم خونه طرف اون به

 غره چشم دلیل و بودند شده اضافه حیاط توی جمع

 به تیتی و رفتم  بیرون خونه در از. بود  معلوم هاشون

 پاکت به و کردم ول رو  بندش. داد ادامه خودش راه

 این، از تر واضح  دیگه بابا. شدم خیره هام  دست توی

 اعترافش. بوده خودش کار که بگه تونست نمی

  کنار باید دیگه شاید. نداشت منطقی هیچ سهیل جلوی

 شاید دیدم، می رو حقیقت باید دیگه شاید اومدم، می

 ای قطره. زدم پلک... و  بود جایزالخطا انسان واقعا

 بابام به انقدر شاید. چکید  پاکت روی و افتاد  چشمم از

 نسرین سر و بود شده دیوونه که بودند آورده فشار

  بود دیده و  بود اومده خودش به بعد. بود کرده خالی

 های آدم. شدند بدبخت همه و گذشته کار از کار که

 زیر. شد می  برابر چند عصبانیتشون آروم،  و تودار

  این. نبوده خودش حال توی بود گفته. زدم گریه

  می چقدر. کرد می بازی روانم  و روح با داشت جریان

 نمی. اومدم می کنار باید  بزنم؟ گول رو  خودم تونستم

  خصوص به... بگند دروغ دنیا ی همه که شد

 تموم رو گریه. بود وسط پسرش پای که بابابزرگ

 زده بیرون مسیر از تیتی. گرفتم باال رو سرم و کردم

.  زد می قدم خاکی کوچیک زمین به وسط داشت و بود



 دور برای رو دهانه و گذاشتم کیفم  توی رو نامه

  تمام. بود تر طوالنی برگشت،  مسیر. کشیدم زدنش

 یه و اومد می من طرف داشت دنیا منفی فکرهای

 به داشتم دوست. شد می نشین ته سرم توی جایی

  دیدن و عمارت به شدن وارد اما نیارم؛ خودم روی

 شده بزرگ  بینشون بابام که  دیوارهایی و  در یدوباره

 .کرد می بدتر  رو حالم بود،

  بی و شدم خونه وارد بعد. بردم طویله به رو تیتی

 کسی که  افتادم راه دوم  ی طبقه های پله سمت صدا

 گوشم به ننه صدای سوم، ی پله روی . نبینم رو

 سمت از. برگشتم عقب به و ایستادم! مرسیده: خورد

 . اومد طرفم و شد هال وارد آشپزخونه راهروی

 جانم؟: دادم جواب

 . آقا امیر دست دادند رو ساک این - 

 داده؟  کی ساک؟ - 

 .شناخت  نمی - 

 زیپش و رفتم  ها پله کنار سفید ساک سمت  ترس با 

. آها: گفتم و بستم ها، لباس دیدن با. کردم باز رو

 .گرفته لباس برام شمیم



 . بپوشی خوشی به. باشه مبارکت -

 اول ی  پله روی و کردم  تشکر اما داشتم؛ شک

  آشپزخونه سراغ ننه. بزنم  حرف شمیم با تا نشستم

 بوق، چند از بعد. گرفتم رو شمیم ی شماره. رفت

   شده؟ چیزی مرسده؟: برداشت

. فرستادی لباس دیدم مرسی،. نیست چیزی. نه -

 .  خریدم می خودم

  لباس؟ -

 .  افتادم من من به

 که زنی می طعنه خوای؟ می لباس: پرسید  خودش

 بگیرم؟ 

 . هیچی. بابا نه... نه -

 حتما. چیزه: دادم ادامه و کردم بازتر رو  ساک زیپ 

 .نیست مهم . داده سفارش بابابزرگ

 من ی سلیقه با اگه. خونه آم می دارم. باشه خب_

 .  برات بگیرم چیزهایی یه نداری،  مشکل

 و افتادم ایش  عزاخونه  و شیربرنجی  های لباس یاد

 .  ندارم الزم  هیچی. نه نه: گفتم فورا



  از تا چند. گذاشتم کنار رو گوشی. کردیم خداحافظی

  شومیز،  دامن،. آوردم بیرون ساک از  رو ها لباس

 لباس... و خوشگل های ست... و بافت جین، تیشرت،

 دور به و آوردم پایین سریع... و رنگارنگ  زیر های

 نفر یه فقط  اینجا. باشه ندیده کسی که کردم نگاه بر و

 من ی سوخته  زیر های لباس نگران تونست می

 گفتم لب زیر  و کردم باز رو کناری های زیپ! باشه

 دو و سر گل و بهداشتی  لوازم سری یه. عزرائیل«»

  عروسک. سفید و هلویی بامزهی خیلی  عروسک تا

 رو کاغذی و گذاشتم زانوهام روی رو،  کوچولو های

  دو. کردم باز رو کاغذ تای. برداشتم بود، پشتشون که

  بگو خواستی، هرچی» بود نوشته کوتاه ی جمله تا

 به و گذاشتم کنار رو کاغذ.« نباش ناراحت. بگیرم

 هم که بود بیرون اون نفر  یه. شدم خیره  دستخطش

 که بود دیگه یکی. نداشت هم و داشت  رو من هوای

 انگار که بود هم دیگه یکی. میزد آتیش رو ام خونه

 درس  من تا اومد می در آب از برادرم باید حتما

  کرده انکارش بار هزار که برادری.  بگیرم عبرت

 آه. برم سراغش رویی چه با دونستم نمی و بودم

 ی سلیقه های لباس کردن  جمع مشغول و کشیدم

 .شدم میکائیل



 

. بودم داشته نگه روستا تابلوی مقابل رو ماشین

 طرف  اون تصویر ثانیه، چند هر کن، پاک برف حرکت

  تکمیل برای. کرد می واضح رو بارونی ی شیشه

  برگشت، موقع و بودم رفته  استان مرکز به پرونده،

 ترمز. بود افتاده عمران روستای تابلوی به چشمم

  صدای. کنم عبور کنارش از تونستم نمی . بودم زده

.  بود کرده پر رو ماشین فضای خواننده، سوزناک

  هیچ بابا، ی نامه یدرباره . شد نمی بدتر این از حالم

 هرکسی عمران اما بودم؛ نگفته هیچکس به چیز

 برای هم. بشه باخبر نامه این از داشت حق. نبود

 این از بیشتر... هم و ببینه رو بابا پشیمونی اینکه

 گوش پشت رو بینمون عجیب ی رابطه  شد نمی

 رو اش شماره و گرفتم تابلو از رو نگاهم . انداخت

 بود رسیده  حتما ساعت، این توی و بود عصر. آوردم

 . سلم: گفت و  برداشت بوق اولین  با. خونه

 که ای گرفته صدای با و کشیدم دست نامه پاکت روی

 .  سلم: گفتم بود، غریبه هم  خودم برای

   کرده؟ کاری دوباره کسی مرسده؟ شده چی -

 گاراژ؟  با ای خونه عمران، -



 شده؟  چی. ام کوچه سر... یعنی... ام خونه_

  هست؟ هم مادرت- 

 پرسی؟ می چرا...  ی خونه رفته. نه-

   بیام؟_

   کجایی؟_

 نزدیکی؟. بیا: گفت. ندادم جواب

 .بزنیم حرف باید. آره - 

 . بجنب. منتظرم_

 جاده سر از. انداختم راه رو ماشین من  و کردیم قطع

 سر رو ماشین. داشت رانندگی  دقیقه چند  روستا، تا

 رو بیرنگم چتر. نکنه توجه جلب که کردم پارک کوچه

 جا همه. افتادم راه بارونی ی کوچه توی و کردم باز

. زد نمی پر پرنده خونه، اطراف و بود  خالی و ساکت

 بود، جریان در کوچه وسط که آبی جوی صدای فقط

  شیروانی به بارون برخورد صدای و  شد می شنیده

 به عمران. شد باز زود خیلی. زدم رو در زنگ. ها

 .میشی خیس بجنب،: گفت و زد  اشاره داخل

  موزائیک روی هم همراه. بست رو در. رفتم داخل

 کفشهام توی آب کمی. دویدیم کوچیک، حیاط  کف های



  منتظر و گرفت  ازم رو چتر  کفشکن، توی . بود رفته

 وارد. بیاره داخل  برام تا بیارم در رو ها کفش تا موند

 پوستم، روی  کوچولو نشیمن  گرمای  و شدیم خونه

 در کنار دیوار  به رو بسته چتر. کرد  بهتر رو حالم

 می بخاری سمت رو کفشهام درحالیکه و داد تکیه

 .  اینجا بیا: گفت برد،

  مشمایی  روی بخاری، نزدیک رو کفشها. رفتم دنبالش

 ای دیگه المپ. کردم گرم رو هام دست من. گذاشت

 خوبی؟: پرسید. شد تر گرم فضا و کرد روشن

 . نیستم بد_

  ها؟ طرف این - 

 ...و پروانه. بدم تحویل رو مدارک بودم رفته_

 .میدند جواز زود... کارته آخرهای دیگه_ 

 دستگاه دارند. عقبم شمیم  از هرحال به ولی...اهوم- 

 محدودش خط دیگه، روز چند. کنند می نصب رو ها

 .کنند کنترل رو کیفیت خوان می. میشه افتتاح

 جدی؟- 

 بودی؟ نشنیده - 

 .  نه- 



 ولی بود معمولی وگوی گفت  به نظر به هامون حرف

 .نبود معمولی اصل

 حرف از کردیم می سعی و بودیم ویج و گیج دو هر

 بذارم؟ چایی: پرسید. بریم طفره اصلی های

 . ببینم رو خودت اومدم. نه -

 برادر یه  خدا اینکه. شدیم  خیره هم  های چشم به 

 بد هم اونقدرها بود، گذاشته راهمون سر خوب

  می عمران که همونجور کاش ای فقط... نبود

 شرم انقدر نه بود، عاشقی و عشق مسئله خواست،

  نکنم، رو رو نامه این من اگر حتی دونستم می. آور

  مخفی. میده عمران به رو خبرش زود یا دیر ارسلن

 حق علوه، به. نداشت معنی این از بیشتر کاری

 چیه؟ این: پرسید دوباره. بدونه که داشت

 . میگم: دادم جواب. بود دستم  توی پاکت به نگاهش 

 شدی؟  جوری یه  چرا چیه؟ -

 . بدونی داری حق تو - 

 کار همین هم اون. نشستم زمین روی بخاری، کنار

 بدونم؟ چی: گفت. کرد رو

 . قدیمه مال. داده بزرگت دایی رو پاکت این ... این - 



 گرفتن برای و شد درشت  ای لحظه عمران های چشم

:  گفتم. افتاد جونم به ترس. کرد دراز دست نامه،

 .بمون آروم خدا رو تو عمران،

 ...مگه -

 بیرون به کرد شروع و کشید دستم از رو پاکت 

 اینطوریه؟  چرا  چیه؟ این: پرسید. داخلش کاغذ کشیدن

 . آب تو افتاده انگار -

  دست توی  رو مانتو ی پارچه. کرد باز رو کاغذ تای 

  تو چی دونستم نمی. خوند می داشت. دادم فشار هام

  دیوونگی و بشه عصبی ترسیدم می میگذره، مغزش

. زدم زل صورتش به و دادم لیز جلو به رو خودم. کنه

 می چشم  خطوطش روی و بود کرده  تموم رو نامه

  دستخط: گفتم و کشیدم  دستمال بینیم روی . چرخوند

 . بابامه

.  کرد می بیشتر  رو من نگرانی  این و زد نمی حرفی 

.  گفتی  می راست تو  انگار عمران،: گفتم دوباره

. جایزالخطاست انسان نوشته... کردم گناه نوشته

 .بوده پشیمون

 ول دستش از کاغذ و بست پلک. بود نامه به نگاهش

  سرخی. گذاشت صورتش  روی رو، هاش دست. شد



 و بود برادرم اینکه فکر از. دیدم می رو پیشونیش

  به قلبم کرده، کار چه مادرش با پدرش که فهمید می

  توی رو  هاش شونه ناله با. رفتم جلوتر. اومد درد

  حبیبی. گذاشتم اش شونه  روی رو، سرم و گرفتم بغل

  فرق خیلی عمران تصورات با بود، نامه این توی که

 به برسه چه بودم، شوک توی همچنان من. داشت

 .میدادم نشونت باید ولی... ببخش رو من : گفتم. اون

 

  زمان، مرور به: دادم ادامه و داشتم ش  نگه تر محکم

 . بخشیش می بشنوی،  رو خاطراتش

  باورم هنوز خودم. شد گم هام گریه توی جمله آخر 

 . زد نمی حرفی. کنم درک تونستم نمی هنوز . شد نمی

 ساعدم روی رو، دستش و  کشید عمیقی نفس باالخره

 که کردم  کج گردن  و برداشتم رو سرم. گذاشت

  اگر: گفتم. بود پایین به نگاهش. ببینم رو صورتش

 .کنیم قطعی که میدیم هم آزمایش به بخوای،

  اصل... خیلی. ناراحتم خیلی. بگم چی دونم نمی من -

 . کرد توجیه نمیشه

 .نیست من  پدر مرد این -



 ... عمران - 

 دست. دربیاره چیزی شلوار پشت جیب  از کرد سعی 

 باز و کشید  بیرون رو جیبیش کیف. کردم باز رو هام

 و آورد در کیف آلبوم ی گوشه  از رو بابا عکس. کرد

 و گرفتم رو عکس. شد بیشتر  هام گریه. گرفت سمتم

 ...  ولی... ناراحتی االن میدونم  عمران،: گفتم

 .نداریم هم به ربطی تو و من -

 فهمیده خودش. پشیمونه نوشته ببین،!...  عمران - 

 ... کرده غلطی چه

 .نیست این مسئله - 

  چشم خط سیاهی و کشیدم دستمال هام  چشم زیر 

. شکلیه چه ام قیافه نبود معلوم. نشست دستمال روی

 چیه؟ مسئله: پرسیدم

 .داره دوست رو سهیل نوشته - 

 ... من -. بودم گفته  که من - 

 قبول رو سهیل به بابام عشق ماجرای اصل انگار 

 . است عاشقانه نامه: گفت. بود نکرده

  خب؟ - 



 رو همدیگه... بوده هرکی... آدم اون و مادرم -

 .داشتند دوست

 حرف هنوز. شدم خیره بهش و رفت هم  توی صورتم 

  تموم چیز همه پدر به تخیلتش تو. زد می  رو خودش

!  بوده مادرش عاشق که  بود ساخته  خودش برای

:  گفت خودش بیاد، عقل سر که بگم چیزی  خواستم

  تجاوز ماجرا اون! بوده  ارتباط در  باهاش مادرم

 !نبوده

:  گفتم بعد. موند باز هام  لب و برد ماتم  ای لحظه 

 ...اما کنم می درکت

  چیزی بودم مجبور. فهمیدم می ولی بودم؛ بچه من -

 حرف تلفنی.  دیدند می رو  همدیگه. نپرسم چیزی نگم،

 وقتی. فرستاد می خرید، می هدیه براش. زدند می

  گفتند که ها موقع همون. شد قطع شد، سالم هفده

 می رو فکر این بود، من جای هرکی... مرد حبیب

 . کرد

 کارمند به من بابای عمران،: گفتم و اومدم خودم به

  شهر از نه گرفت، می مأموریت نه. بود معمولی

. گذشت می ما با وقتش ی همه. رفت می بیرون

 نامه این تو. بود نکرده شک بهش هم بار یه مادرم



  زودتر چرا. داره دوست رو دیگه نفر یه  نوشته که هم

 نگفتی؟

  ریختم می رو مادرم زندگی باید حتما. گفتم بار هزار- 

  دایره؟ رو

  بابای از کارها این که البته. دادم تکون سر بار چند

 میری سالگی چند از تو: پرسیدم. اومد برنمی من

 گاراژ؟

 صورتش حالت . سالگی هفده بگه که بودم امیدوار و 

 توضیح. نبود گفتن به نیازی که شد  عوض جوری

 شب تا صبح از. کار سر رفتی دیپلم از بعد تو: دادم

  بیشتر شدی، بزرگ وقتی هم مادرت. روستایی بیرون

  فکر تو همین،   خاطر به. بوده کاریش  مخفی مراقب

 .شدند جدا هم  شاید اصل. شده قطع کردی

  از. شد می تر پریده رنگ هرلحظه عمران صورت 

 . زدن قدم به کرد شروع و شد بلند جا

  آدم من بابای . دستم توی بابا عکس به شدم خیره

 رو جرم نباید. بودند زده  تهمت بهش همه. بود خوبی

 اون ترس شاید. شد می فراری نباید. کرد می قبول

 ترس... بود داده هدیه عمو به که بود  چاقویی از هم

 افتاد زمین  روی ی نامه به چشمم. برادرش جون از



 نمی رو ها تلفن و دیدارها. زد ای جرقه ذهنم و

 نامه به اگر عمران،: گفتم... ولی کنیم ثابت تونستیم

 هم ای  دیگه های نامه حتما مونده، دوران اون از

 . هست

 ای، نامه: دادم ادامه. کرد نگاه من به و ایستاد 

  شک این بیا. باشه مونده چیزی  یه شاید... ای نشونه

 .ببریم بین از رو

 به نگاهی با و کشید  موهاش توی دستی  عمران 

 شد؟  چی: پرسیدم. شد کنده  جا از ساعت،

 دنبالش. کرد تند پا ها  اتاق طرف به. نداد اهمیتی 

 گشتن به بود کرده شروع که کردم نگاهش و رفتم

 این از بیشتر خواستم نمی. مادرش دراور کشوهای

  جا همه که موندم  منتظر. نبود من کار این. کنم دخالت

  دیواری، کمد کوچیک، پاتختی کشوها،. بگرده رو

 دور سردرگم و شد بلند. نبود چیزی... ها کیف

 و آشپزخونه سمت مستقیم. زد بیرون. چرخید  خودش

  ی صندوقچه  روی از رو گلدونی. پشتش پاسیوی بعد

 روش کلید. رفت ور صندوق قفل با و کرد بلند فلزی

  چیزی دنبال  ها پرت و  خرت میون و کرد باز. بود



  رو صندوق. نشد پیدا.  چیه دونستیم نمی که گشت

 .نیست... هم شاید: گفتم. نشست  روش و بست

  در طرف به و بشه بلند که بود کافی جمله همین 

 بخاری  کنار از رو هام کفش و رفتم دنبالش. بدوه

 طرف به.  بود شده شدیدتر بارون بیرون،. برداشتم

  زد، نمی حرف اینکه. رفت می خونه ی  گوشه دری

  نسبتا انباری وارد. مینداخت جونم به بدی ی دلشوره

  های کارتن و ها جعبه بین گشتن به و  شد کوچیکی

  روزنامه و مجله و کتاب سری یه. داد ادامه قدیمی

 کشیدم دست  بازوهام روی. بود ها کارتن از یکی توی

  شیروانی روی  بارون های قطره آور دلهره صدای و

  ها کتاب الی گشتن مشغول عمران. گرفتم نشنیده رو

  رد. بود مامان ی شماره. خورد زنگ من  تلفن و شد

. نداشتم صحبت توان االن. بگیرم تماس بعد که کردم

. رفت هام لب  روی دستم و افتاد کتاب الی  از کاغذي

 چیه؟ این: گفتم

 

  چیزی. کشیدم آه. بود خرید فاکتور. برداشت رو کاغذ

 از درازتر، پا از دست. نشد پیدا بخوره، ما درد به که

  نیست؟ ای دیگه جای: پرسیدم. رفتیم بیرون انبار



 . نداد جواب

 زنی؟ نمی  حرف چرا  عمران،: گفتم

  روی دنیا که خوندم می  هاش چشم از. کرد نگاهم 

. خدا رو  تو عمران،: گفتم دوباره. شده آوار سرش

.  مقصرند توش همه افتاده، اتفاقی به پیش  سال سی

 .نکن اذیت رو خودت

..._ 

 . بگو چیزی یه. ترسم می  من عمران، -

 نیستی؟ متوجه - 

   چی؟ - 

 !باشه زنده  یارو ممکنه -

 تمام. کرد می ادا دونه دونه و تأکید با رو كلمات

.  کرد می  بیشتر رو من ترس این و لرزید می بدنش

 با پیش، دقیقه چند همین تا امروز، همین   تا انگار

 بودم، انداخته دلش توی من که هایی شک تمام وجود

  دیگه چیز نامه این اما... پدرشه حبیب که داشت یقین

 هرکسی پدرش که بود مطمئن حاال.  گفت می ای

 بین و چرخوند رو سرش!  حبیب جز به  باشه، میتونه



  کرده خیس رو صورتش بارون. داد فشار  دستهاش

 !باشه شهر همین تو ممکنه: کرد اضافه. بود

 ... عمران - 

 ! باشه شده رد جلوم از بار صد ممکنه - 

 پایین سرش  طرف دو از رو هاش دست  خواستم 

 .مرسده برو: زد داد که بیارم

 ... من -

 .ات خونه برو -

 . تو بریم بیا - 

 .رفته می راه شهر اون تو راست  راست -

  به بغض. داد نشون رو  میانرود سمت دست با و 

. سوزوند می  رو هام چشم اشک و بود چسبیده گلوم

 هم به: گفت دوباره و داد تکون هوا توی رو دستش

 آورده رو ماشینش...  دادیم دست...  کردیم سلم

 ... گاراژ

 باشه، افتاده یادش چیزی  اینکه مثل  و کرد سکوت

 ! اردالن: داد ادامه



 از بهتر من با: گفت دوباره. دادم قورت رو دهانم آب

. پسرمی مثل هم تو بود گفته بهم بار یه.  خودشه پسر

 !بودم احمق چقدر من

 .  کن  فکر خودت به. نکن درست  شر عمران، -

 رفت، می  خونه در سمت درحالیکه و داد تکون سر

 .کنم نمی کاری هیچ نشدم مطمئن تا. نترس: گفت

  رو حیاط در دست  با و برگشت سریع که رفتم دنبالش 

 همه به حواسم من. خونه برو تو: گفت. داد نشون

 . دارم برنمی دست نفهمم، تا من . هست چی

 کنم؟ ولت حال این با  چطوری من -

 .برو!... منه ی ساله سی حال این -

 داخل. کرد ول کفشکن توی  رو ها دمپایی و چرخید 

 نسرین گیج. بودم امروز اتفاقات گیج هنوز من. رفت

  رابطه باهاش مخفیانه عمران، ی گفته به که کسی و

 غریب عجیب  ها زن بعضی  که بودم شنیده. داشت

 خاطر به  یا... بندند می دل متجاوزشون به و میشند

 از یکی هم نسرین شاید. آند می کنار باهاش بچه

 اردالن عاشق اول همون از اگر چون بود؛ زنها همون

 به کار و  داد می مثبت جواب   خواستگاریش به بود،

  مردهای از خاصی توجه هیچ من. کشید نمی اینجاها



  چشمم جلوی صورتها.  بودم ندیده نسرین به اینجا

 که نجمی. بود قهر دنیا ی  همه با که مختار. شد ظاهر

 عمران از اصل که عمو. داشت دوست رو زنش

 بابا صمیمی دوست که صادق. اومد نمی هم خوشش

  مدت، این تمام که کسی. ناشناس  آدم په موند می. بود

 .بود نکرده جلب  رو من توجه

 با شدن رو روبه  فكر با و ایستادم جا همون دقیقه پنج

 فرستادم لعنت شیطون به دعوا، افتادن راه و نسرین

 دیدمش، می اگر بار این. رفتم بیرون خونه از و

  به تهمتش دونستم می بار این. کرد می فرق اوضاع

 هزار که نبود مردی من بابای. بوده محض دروغ بابا

 دوست رو  نفر یه فقط. داره نگه دلش توی رو نفر

 ! بود سهیل نفر یه اون تأسف، کمال با و داشت

 بارون. روندم  عمارت سمت  و نشستم فرمون پشت

  چتر یه هوا. کمتری شدت با ولی بارید؛ می همچنان

  ها درخت کنار که خوش دل  به و طلبید می  رنگ هفت

. برسی دیر دنیا جای همه به. برسی دیر و بزنی قدم

 منتهی خیابون سر از که همین. کشیدم عمیقی نفس

 که خورد چشمم  به میکائیل ماشین پیچیدم، عمارت به

  باال رو سرعت. بود شده پارک عمارت در نزدیک

 فرمون پشت اما باشه؛ داخل کردم می فکر. بردم



 پارک درختی زیر همیشگیم، جای سر. بود نشسته

  رد که انداختم صورتم  به نگاهی آینه، توی. کردم

 توی و  شد پیاده من از زودتر. باشه نمونده گریه

 گیج سرم  ای لحظه و شدم پیاده. اومد طرفم بارون

  بود افتاده کن خراب حال  و گنگ اتفاقات انقدر. رفت

.  اومد می  حساب به عادی چیز یه سرگیجه دیگه که

 نشد قرار مگه: گفتم میرفتم، دروازه سمت درحالیکه

 نیای؟  سراغم

:  گفتم. گرفت  رو بازوم زیر جاش، به. نداد جواب 

 .  خوبم

 . تو نرو اینطوری. ماشین تو بشین بیا -

  روز، و  حال این با رفتنم خونه توی.  گفت نمی بد 

  برگردم ماشینم سمت خواستم. کرد می نگران رو همه

.  رفتم دنبالش. کشید خودش ماشین طرف رو دستم که

 بستن از قبل. بشینم کرد کمک و کرد باز  برام رو در

:  گفت. نداشتم کل کل حال. شد خیره هام چشم به در،

 بیای؟ کوتاه نمیشه

   چی؟ مورد در - 



 عقلم چطوری؟ نیام، سراغت میگی من به. خودمون -

 اطراف این هی. نخوابیدم درست شبه چند . اینجاست

 .نیفته اتفاقی که چرخم می

 

 کنه؟ کاری  داره جرئت کی. اینجاست بابابزرگم -

  نباشه؟ عمدی میشه مگه. زدند آتیش رو خونه -

 .میشی مریض -

 . شد خیس سرت . تو بیا -

 پشت و زد دور. بست رو در و داد بیرون رو نفسش

 ادامه رو بحث  خوام نمی دونست می.نشست  فرمون

 راه رو ماشین و کشید موهاش  خیسی  به دستی. بده

 .نبود مهم. کجا نپرسیدم. زد دور. انداخت

 

 راه رو ماشین و کشید موهاش خیسی به دستی

 در رو کتم. نبود مهم. کجا نپرسیدم. زد دور. انداخت

 صندلی پشتی به رو سرم. کردم شل رو  شالم و آوردم

 فضا توی قدیمی آلبوم یه آهنگهای صدای. دادم تکیه

  شهر از. روند می هدف بی میکائیل و بود پیچیده

  رو پخش. داشت نگه ای گوشه که بودیم شده خارج



  جلو بارونی های شیشه به دو هر. نکرد خاموش

  آهنگ، این: اومد حرف به تا گذشت کمی. بودیم خیره

 .میندازه یادم رو تو

 نبودی، وقتی: داد ادامه. کردم کج سمتش رو سرم 

 .دادم  می گوش

 عکست که روزی  اون میاد. » کردم گوش ترانه به 

 و نیستی میبینم و میام  خودم به میریزه چشام تو از

 تا نشستم صاف و اومد سراغم اشک... « پاییزه

 دستمال. بکشم بیرون در کنار ی جعبه از دستمالی

  حال به و کشیدم هام چشم زیر و صورت روی رو،

  ها واقعیت اگر. کردم  فکر خودم و عمران  داغون

  ما حال به بود قرار دیگه  نفر چند شد، می برمل

  آهسته و نشست ام شونه  روی میکائیل دست بیفتند؟

 .اینجا  بیا: گفت

 بود بد حالم.  داد می نشون رو خودش. کردم  نگاهش 

  نجات خودم از رو من میتونه اون فقط دونستم می و

. گرفتم رو دستش و شدم دورم دنیای خیال بی. بده

  روی پهلو به. کنم حرکت ها صندلی بین کرد کمکم

 رو، سرم و کردم بغل رو  زانوهام. نشستم زانوهاش

. انداخت دورم  رو هاش دست. گذاشتم اش شونه روی



 و شد تموم آهنگ تا دو. زدم زل ها شیشه بیرون به

 من اونقدری تو: گفتم. بود ها قبلی از آرومتر بعدی

 .باشم داشته مخصوص آهنگ که شناسی نمی رو

 .شناسم می - 

 .  نه - 

 حرف. سرسختی. هستی مهربونی دختر تو... تو -

 کسی ی کینه. نیستی رودرواسی اهل. دی نمی گوش

  بیشتر فود فست. بخشی می زود. گیری نمی دل به رو

  ات علقه مورد  رنگ. خونگی غذای تا داری دوست

 بلد داری خونه. داری دوست اسپورت تیپ. سفیده

 دوست خیلی رو من. نیست بد رانندگیت. نیستی

 . داری

 ! فهمیدیم. خب خیله: گفتم و خندیدم  آهسته

 دیگه من که میرسه روزی  یه یعنی: گفت ربط بی

 باشی خودم کنار نباشم؟ نگرانت

  صدای. کرد نگاهم زاویه همون از. کردم نگاه باال به

 کم نور و بود شده گم موسیقی توی بارون های قطره

 انگشتهاش. کرد می برابر دو رو فضا آرامش  ماشین

  مانع. آورد جلو رو صورتش و رفت فرو موهام الی

 خواد  می کاری هر دادم اجازه همیشه مثل. نشدم



  روی دست. چیه آخرش میدونستم اینکه  با... کنه

.  کردم  تر طوالنی رو  ها بوسه و گذاشتم اش گونه

 چرخیده سمتش من و بود  داده لم کشید، عقب وقتی

 بود شده مچاله مشتم توی نازکش پولیور ی لبه. بودم

  خیره هم های چشم به دوباره. بزنم باال ترسیدم می و

 دستش لمس. بود نمونده گفتن برای چیزی . موندیم

  هایی انگشت. کنم فکر درست نمیذاشت کمرم، روی

 نفس و گرفتم رو نگاهم.  رفت می باالتر بلوز زیر که

 گردنم توی و آورد جلو  رو صورتش. کشیدم عمیقی

 کشه، نمی کنار اون بار  این دونستم می. برد فرو

  میگم همین واسه: گفتم آهسته و کردم جمع  رو خودم

 . نیا سراغم

 !بشه خواد می چی مثل: گفت گردنم مقابل

 ! این: دادم جواب و کشیدم باال رو پولیور 

 ! بشه خب -

. رفت باالتر. کردم حس گردنم روی رو،  هاش لب 

 چه زودش و دیر: گفت دوباره . نشست گوشم روی

 داره؟  فرقی

.  برد جینش کمر سمت و گرفت  رو هام دست  از یکی 

 شد دور. گرفتم باال رو هام دست و کشیدم عقب فورا



 خیره من به دوباره. داد تکیه  صندلی به رو سرش و

 میترسی؟  چی از: شکست رو سکوت  بعد، کمی. شد

 .رو من تو نه کنم، می ول رو تو من نه

:  گفتم و گرفتم قاب هام دست بین  رو صورتش 

 . خوام  نمی اینطوری

  دستی. کشید  عمیقی نفس و داد بیرون به رو نگاهش 

 رو لباسش و کشیدم  اش ریخته هم  به موهای به

 بغل صندلی  به رو خودم. داد تکون سر. کردم مرتب

 حرف بدون. کردم جمع دوباره  رو موهام و رسوندم

  برم عمارت سمت. انداخت راه رو ماشین ای، دیگه

. منه با حق میدونه هم خودش  دونستم می. گردوند

. کردم نگاهش. داشت نگه رو دستم شدن، پیاده موقع

 شد؟ بدتر  حالت: پرسید

 .بهترم. خوبم... نه نه -

 اش گونه به بعد و برد هاش لب سمت رو دستم 

 االن؟ کنم کار چه من: گفت. زدم لبخند . چسبوند

  می عقب  رو دستم درحالیکه و شد بیشتر ام خنده 

 ! بپرس مامانت از: دادم جواب بردم،

 دروازه سراغ عقب،  به نگاهی بدون و شدم پیاده

 گیر توش که موقعیتی از کل رو فکرم. رفتم عمارت



 برمی باید  دوباره حاال و بود کرده جدا بودم کرده

 .هام بدبختی به گشتم

 *** 

. رفتم جلویی  ماشین سمت و شدم پیاده ماشین از

:  گفتم و نشستم شاگرد صندلی روی. عمران ماشین

 بیام؟ گفتی چرا شده؟ چی

..._ 

  بی روز چهار از بعد. غروب دم کردم جور بهانه کلی

 سمت بیام که بود زده  زنگ شام از قبل خبری،

  و جلو به  بود زده زل هم حاال. ها باغستانی یخونه 

 .گفت نمی چیزی

 هستی؟ کسی منتظر: پرسیدم 

 . بیرون برند منتظرم. نه -

.  دادم حرکت خونه اطراف و عمران روی رو، نگاهم

 خالی تقریبا خونه نماز میرند اذان سر:  داد توضیح

  باهاشون باید اینجام، که  روزهایی هم من... میشه

 .برم

 



. میره خودش. نیست گیر سخت انقدر من بابابزرگ -

 . نمیده گیر کسی به

 باید موقعها همین. کردیم  سکوت دو هر دوباره 

 رو ما:  گفتم. شد می بلند اذان از قبل قرآن صدای

 نبینند؟

 بینند نمی. وره اون اصلی در - 

  دنبالشون؟ بریم چی؟ بعد -

.  دوخت من به و گرفت باغ جلوی حصار  از چشم

 چی که دنبالشون بریم: گفت. انداختم باال شونه

  و زیر رو گاراژ و خونه تمام من. تو میریم... بشه؟

 .اینجاست  باشه، مونده چیزی اگر. کردم رو

 . بذاره  اینجا رو چیزی کنه نمی ریسک مادرت - 

 !!نیست شوهر ی   خونه از باالتر ریسکش -

 دوباره عمران و آوردم در ندونستن ادای صورتم با 

. پدریشه ی  خونه اینجا: داد ادامه. کرد نگاه  بیرون به

  خواهر بچگی وسایل کردند، بازسازی رو  خونه وقتی

 مادرم به یادمه. وپا دست تو بود مونده برادرها و

... سوزونند می رو همه  گفت داییم بعد. ترسید گفتم،

 . نگرفت رو اش پی مادرم. شیروونی زیر میندازند یا



 خب؟ - 

 مونده چیزها خیلی ممکنه. انداختند جا  به احتماال -

 .اومدند... باشه

 سه و مرد تا شیش با دسته یه. کردم نگاه جلو به 

 هم با درحالیکه . بودند اومده بیرون خونه از زن

 معوج و کج ی کوچه انتهای  سمت زدند، می حرف

  کمی. کردیم می نگاهشون باغ ته از ما. رفتند می

  هم من. شد پیاده عمران و شدند خارج دید از بعد،

 به نگاهی با و کرد ول رو ماشین. کردم  رو کار همین

 .بیا: گفت بر، و دور

 رسیدیم،  کوچه سر به وقتی و کردیم حرکت  آهسته 

  هم خیلی البته که انداخت خیابون طرف  دو به نگاهی

  با خیلی مغازه، تا دو و خونه  چند. نبود خیابون شبیه

 پوشونده رو طرفش  دو هم، از پراکنده و فاصله

 سرعت به و زد راست سمت  به اشاره سر با. بودند

 دو ی خونه  پشتی در  به. دویدم دنبالش. افتاد راه

.  شدیم وارد  سریع و انداخت کلید. بود رسیده نبش

  که هرچند. کشیدم عمیقی نفس بست، رو در که همین

 روی های نرده طرف اون از و بودند  کوتاه دیوارها

  خونه پشت باغ توی. داشت دید داخل به ها دیواره



 تیتی با قبل ی دفعه که  خاکی روی از و افتادیم راه

  باز خونه داخلی درهای. شدیم رد بودم، ایستاده روش

 . بیار خودت با رو کفشت: گفت آهسته  عمران. بودند

. گرفتیم دستمون و آوردیم در کفش دومون هر

  نمی. بود تاریک  و تنگ کمی خونه پشتی راهروهای

  خونه توی  کسی اگر و کنیم روشن  برق خواستیم

 این از هیچوقت. بشه کشیده طرف این بود، مونده

  خواستم نمی ولی اومد؛ نمی خوشم قایمکی کارهای

  هم من بدون میتونست خودش. بگم نه«» عمران به

 ولی بده؛ انجام تر راحت رو بازی جاسوس  همین

 توی خواد می دونستم می. برم هم من که بود گفته

 داشته رو  هواش و باشه کنارش یکی وضعیت این

  می هم شاید. مربوطه جریان  این به که  یکی. باشه

  چیزی ترس دوباره. کنه پا به شر تنهایی که ترسید

  فکر از دیشب. بود اومده سراغم بفهمیم بود قرار که

  خوابی بی. بخوابم بودم نتونسته  ارسلن دست زخم

 می اگر. خواستم نمی عمران برای رو  العمر مادام

 دوم، ی طبقه های پله به نرسیده... ارسلن فهمید

 به تاریکی توی و شد متوقف. داشتم نگه رو ساعدش

 .کرد نگاه  هام چشم

 برگردیم؟ میخوای: گفتم آهسته 



   چی؟ - 

 فعل باشه بهتر شاید کنیم؟ می درستی  کار مطمئنی -

 . کنیم ولش

 و برگردوند پله سمت رو روش بعد. کرد نگاهم کمی

 .نداریم ای دیگه راه: گفت زمان هم

 به. کردم حرکت دنبالش آهسته. گذاشت قدم پله روی 

. بودند گذاشته روشن رو  المپ چند. رسیدیم باال البی

 از یکی وارد و رفتیم اتاقها راهروی راست سمت به

 . بود شده پوشیده فرش و پشتی با. شدیم ها اتاق

 . پایین نره صدا ببند، رو در:  گفت عمران 

 ی گوشه ای دریچه سراغ خودش. بستم رو در فورا

 نصب کشویی نردبان کناریش دیوار به که رفت سقف

. فلزی نردبان کردن باز به کرد شروع. بودند کرده

 ترسی؟ نمی بلندی از: گفت

 .نه -

 باال؟  بیای میتونی - 

 . دونم نمی - 

 رو سقف چوبی   ی دریچه رفت، نردبان روی خودش

. کشید باال تاریک، سوراخ توی رو خودش و زد کنار



 کمی و انداخت رو موبایل نور. شدم خیره سیاهی به

 نظر به حاال. کرد روشن  رو شیروانی داخل  المپ بعد

 دست  و نشسته سوراخ باالی. بود  ترسناک کمتر

 پا نردبان روی. بود کرده دراز سمتم  رو هاش

 رو خودم تونستم  نمی ولی رفتم؛ باال پله سه. گذاشتم

 . تونم نمی: گفتم. بندازم سوراخ داخل

  من. نداریم وقت: گفت بعد و کرد معطل کمی عمران

 .پایین میدم رو مهم  های جعبه

 . ازت گیرم می من. خب خیله -

  کردن جا جابه صدای  و شد خارج  دید از عمران

 گوشم به ها  کارتن و جعبه شدن کشیده و ها وسیله

 .باش کتاب و دفتر و كاغذ دنبال فقط: گفتم. خورد

 نیست؟  خاطرات دفتر  ببین: دادم ادامه. نداد جواب

 .نوشتند می دخترها ها قدیم

. گرفت سمتم رو کارتنی و اومد دریچه طرف به 

 .بگرد رو این: گفت

  اذان صدای. بردم پایین و  گرفتم دستش از رو کارتن

  و کاغذ سری یه. شدم گشتن مشغول.  بود شده بلند

 بعد مال تاریخشون  هم. کردم بازشون. بود سررسید



. کاروکاسبی به مربوط متنها هم و بود  جریان اون از

 .نیست اینجا: گفتم

 

 سری یه . گرفتم دیگه یکی و دادم پس  رو کارتن

 یه دنبال... نه: گفتم. پرت و خرت و مجله و روزنامه

 ...ای بسته صندوقی، ای، جعبه یه. باش شخصی چیز

 این؟ مثل: پرید حرفم وسط 

 .شاید: گفتم دستش، توی قدیمی کارتن دیدن با 

 برد دست. بود کهنه و رفته رو و رنگ حسابی 

  آلبوم یه و طلیی و سفید ی شونه  یه و داخلش

 . داد  نشونم عکس

 .پایین بیا. خودشه: گفتم و  پریدم جا از 

  تر سریع باید . گذاشتم زمین رو کارتن و اومد پایین 

 از. بود  کرخت دومون  هر های دست اما گشتم؛ می

 . ترسیدم می جریان  این چیز همه

  نباشه، هم تو این اگه. هست جنس  فقط باال: گفت

 .کنیم نمی پیدا چی  هیچ دیگه

 نداری؟ که خاله - 

 .  ندارم. نه - 



 دست شونه و آینه و صندوق سمت و گرفتم نفسی

 سالگی هفده مال قطعأ. بود آنتیک و دخترونه . بردم

 شروع. کنم کاری من که بود منتظر عمران. نسرین

 .وسایل  آوردن بیرون به کردم

 . کن چک رو آلبوم: گفتم 

 یه. کردم باز رو سانت سی در بیست صندوق خودم و

. شونه و آینه جنس همون از طلیی، و سفید صندوق

 یه تهش که  بود غلیظ عطر ی شیشه یه  فقط داخلش

. ای شیشه گلدون یه و  بود مونده باقی انگشت بند

 آه. نبود ای دیگه چیز. زد دماغم زیر عطر  ی رایحه

 هم عمران. دادم فشار هم  روی رو، هام پلک و کشیدم

 . جوونیشونه های عکس: گفت و بست  رو آلبوم

 نمی رو اینها کدوم هیچ نسرین که نداشت  تعجبی 

 و بود مونده جوونیش از که چیزهایی. خواست

  توی رو البوم عمران.  کرد می زنده  رو خاطراتش

 و کردم باز طرف دو از رو هام دست. انداخت کارتن

 چی؟ حاال: گفتم

. برداشت دوباره رو آلبوم و داد فحشی لب  زیر عمران

. کرد پاره رو  دورش کاغذهای و افتاد جلدش جون به

 و انداخت کارتن داخل دوباره. نبود جلد الی  چیزی



  آخر و کرد بررسی  رو پشتش و جلو. برداشت رو آینه

. کرد ته و  سر و برداشت هم رو جعبه. گذاشت کنار

. کردم نگاه در به. بودیم انداخته راه سروصدا حسابی

 .کارتن توی کرد پرت رو صندوق. نبود خبری

 .کنیم می پیدا دیگه راه یه. باش آروم: گفتم 

 کیه؟ بابام بدم آگهی روزنامه تو برم راهی؟ چه - 

 !!آره باشه، الزم - 

 به چشمم. برگردوندم رو  من و کشید پرصدایی نفس 

  زیادی نظر به که کفش به. افتاد برعکس صندوق

. نشست پیشونیم روی دقت از اخمی. بود پایین

.  بود اطراف ریز خرده کردن جمع مشغول عمران

 .کردم بلندش و رفت صندوق سمت دستم

 از ولی بود؛ کم خیلی عمقش. انداختم نگاه داخلش به

  کارتن توی از رو شونه.  داد می نشون بیشتر بیرون

 صندوق داخلی کف جون به  شونه، ی لبه با. برداشتم

 چیه؟: گفت  عمران. افتادم

 ...  این -

 به پوستم زیر خون. خورد تکونی صندوق کف

 کف باالخره. آوردم فشار بیشتر و اومد در جوشش



. شد ولو هم کاغذ تکه چند  و افتاد پاهام  روی صندوق

 !  عمران. خدا یا: گفتم بلند

  چنگ کاغذها به دو هر و نشست فورأ عمران

 آبی، کشی خط با قدیمی زرد کاغذ تا سه. انداختیم

.  داد من دست رو ها برگه عمران. بود  رومون جلوی

  اول من میخواد و نداره خوندن دل که کردم می حس

  با یهویی خواستم نمی  هم من. بندازم نگاه بهشون

 و کردم باز رو  اولی نباید که  بشه مواجه ناجوری چیز

  و عاشقی و عشق ی درباره. خوندن به کردم شروع

  کامل لحن. نداشت اسمی هیچ. بود تحمل  و دوری

 مادرته؟ خط: گفتم و دادم عمران نشون. بود زنونه

  و دادم دستش.  داد تکون سر مثبت  ی نشونه به 

 زده حرف اتفاقی یدرباره یکی این. برداشتم رو بعدی

 شعر بیت چند بعد. انداخته یادش رو عشقش که بود

:  ها جمله  این آخرش و... شناختم نمی که شاعری از

  بود گفته ها  خانم به انعام، ختم ی جلسه در مادرت»

  برمی خدابیامرزت  آقاجان  حاج از را اولش ینوه اسم

 حاج به زودتر کاش. خندیدم  روسری  زیر من. دارد

 «. بگویی خانم

  نوشته؟ چی: پرسید عمران 



 پدربزرگ اسم اینجا: گفتم و دادم دستش رو کاغذ

 بوده؟ عمران«» کسی

 رو کاغذ.  دونه نمی یعنی که داد تکونی رو دستش 

 آرزو. برداشتم رو آخر کاغذ و گرفتم نفس. گرفت

 در توش از حسابی و  درست ی نشونه یه که کردم

 شروع. شد نمی معلوم چیز هیچ غزل و شعر با. بیاد

 فقط و بود کوتاه ها قبلی برعکس. خوندن به کردم

  کاری: »علقه ابراز بدون. داشت قاطع ی جمله چند

  حواله تو، و  من سرشکستگی. کردم خواستی می که

. کردم بچه این ماندن زنده برای فقط. شد دوستت ی

  پسرم های چشم  کن دعا. نداری دلم در جایی  دیگر تو

 در را خودم و گویم می را واقعیت وگرنه. نرود تو به

 . .اندازم« می رودخانه

. شد میخکوب ها چشم به مربوط ی جمله روی نگاهم

 آوردنش زبون به توان و رفت  می طرف  یه فقط فکرم

 دونستم نمی. کرد می نگاهم عمران. نداشتم رو

 از رو کاغذ. بودم مردد. بیفته حالی  چه به ممکنه

 و دستم توی کاغذ خالی جای  به زدم زل. کشید دستم

 عکس. کردم بلندش. دیدم پام کنار رو کوچیکی عکس

  شباهت که بود روشن های چشم با جوون یه

 و برگردوندم رو عکس. داشت میکائیل با  انکارنشدنی



 کنار.  11/2/68. نجم: خوندم رو پشتش ی جمله

 پشت به. افتاد دستم از عکس. آباد فرج  های بادام

 . شدم خیره سقف به و کشیدم دراز فرش روی

 

  عمیقی نفس. موندم حرکت بی و سقف به زدم زل

. شد جاری هام رگ تک تک توی آرامش و کشیدم

 اهمیتی دیگه هم میکرد پیدامون کسی اگر حتی

 سرشون ها رجبزاده. بود گناه بی من  بابای. نداشت

 و زد رو هام چشم سقف سفیدی. گرفتند می باال رو

  که کردم زوم عمران روی. گرفتم ازش رو نگاهم

  هامون سؤال ی همه جواب. بود دوباره شوک توی

 سیلی یه مثل نجمی، های چشم. بودیم گرفته یکجا رو

 درد واقعیت. خیاالتمون گوش توی بود خوابیده   محکم

 خیره ای گوشه به و کرد ول رو نامه عمران. داشت

  سکوت. گرفتم محکم رو دستش و برداشتم خیز. شد

 .  بگم چی نمیدونم اصل: شکستم رو

 و عمران و خودم فكر. نشست هام چشم  توی اشک

:  گفتم دوباره. داشت برنمی سرم از دست میکائیل،

 . بزن حرف... نریز خودت  تو... عمران



. بشه بد حالش که ترسیدم. بود خیره رمق بی همچنان

 ...چیزی سرمی یه درمونگاه؟ بریم: دادم ادامه

 از رو هام دندون. آورد بیرون دستم از رو دستش 

. کرد نگاهم. کشیدم رو بازوش و دادم فشار خشم

 ! سراغش بریم پاشو: گفتم

  رو سرت کی تا: دادم ادامه. افتاد پیشونیش روی اخم

 بمونی؟ ساکت کی تا  پایین؟ بندازی

...._ 

 تو بزن زل... وایسا جلوش... ببینیمش بریم شو پا -

 !  بده فحش... بزن داد سرش... هاش چشم

...._ 

 .شو پا -

 پا سر. کشیدم خودم همراه رو بازوش و شدم بلند 

 کرد شروع. گرفت فاصله و  کشید عمیقی نفس. ایستاد

  رو ها پرت و خرت. بر و دور کردن جور  و جمع به

. برداشتم رو آخر ی نامه. برگردوند ها  کارتن توی

 می حس. زد می ذوق توی اتاق، پرتلطم آرامش

 میترسی؟ چی از: پرسیدم غوغاست درونش کردم



. برد باال نردبان از رو ها  کارتن فقط و نداد اهمیتی 

 .بگیری جواب باید! بپرسی که حقته این: گفتم دوباره

 از. کرد پرت شیروانی توی سروصدا با رو ها کارتن

 سوراخ  تاریکی و کرد خاموش رو برق . پریدم جا

.  شد پیداش  تاریکی  میون کم کم. برگشت  دوباره

 . پوشوند رو دریچه و اومد بیرون

 !بده پس جواب باید: گفتم و نیومدم کوتاه

   کی؟ به -

 آب. زد زل من به و چرخید باال، همون. خوردم جا

 کی؟  به: کرد تکرار. دادم قورت رو دهانم

 ! پسرش به -

 با عمر یه اون شاید. داد تکون سر  و زد پوزخند

 عادت  و بود کرده زندگی نزدن دم  و سرافکندگی

 پدرم به  که کسی. نبودم اینطوری من اما داشت؛

  بود، برده رو خانواده  کل آبروی و بود زده تهمت

  من نه،! خوند می نماز مسجد  توی داشت االن همین

 حق من. بردم می رو ابروش من. کردم نمی قبول

 .میگرفتم رو پدرم



 پایین قصد عمران که همین و کردم مشت  رو دستم

.  دویدم کفشهام سمت در،  به نگاهی با کرد، اومدن

 بود، عمران به اگر. بردم  باالتر رو سرعتم و برداشتم

 .داد نمی کاری  هیچ ی اجازه

 کجا؟! کن  صبر: زد داد 

 ها پله و  البی و راهرو توی دویدن به  اهمیت، بی 

. بود خالی و  تاریک همچنان پایین ی طبقه. دادم ادامه

 به ساختمون جلوی از  چیزی کردن جا جابه صدای

  پله روی عمران های قدم  صدای و رسید می گوش

 فرصت. زدم بیرون و رفتم عقب در طرف به. ها

  و سنگفرش روی مستقیم. نبود کفش  پوشیدن برای

 رسیدم در به وقتی. افتادم راه حیاط خاکی های بخش

  دویدن به. بود شده حیاط وارد عمران کردم، بازش و

 پاهام، درد به توجه بی و دادم ادامه ماشینم سمت

 صندلی روی رو، ها کفش و نامه. پریدم ماشین توی

  نگاه آینه از. کردم روشن رو ماشین  و انداختم بغل

 گرفتم رو گازش. بود رسیده کوچه ته عمران. انداختم

 نزدیک. دادم ویراژ خلوت  و عریض ی  کوچه توی و

  دومین این. کردم انتخاب رو مسجد به  مسیر ترین

 که اول بار. کرد می تعقیبم ماشین با که بود باری

  یادم... نجمی کنار... اول بار. بودم زده گند حسابی



  روی بهش،  باوری خوش روزهای اون فكر با. افتاد

 بار این بودم امیدوار. فرستادم لعنت و کوبیدم فرمون

  در جلوی رو ماشین که نکشید طول زیاد. نکنم خراب

 درست که عمران رسیدن ترس از و داشتم نگه مسجد

 سمت و برداشتم رو نامه  بود، کرده پارک سرم پشت

 نماز بعد دعاهای وقت. دویدم مسجد فلزی و سبز در

 .  خلوت  جا همه و بود

 . برگرد! مرسده: گفت بلند عمران

  توک و تک نفر چند. بودم شده مردونه حیاط وارد

 و بود من  روی ها نگاه.  زدند می پرسه حیاط توی

.  بود شده خشک دویدن و جوش و حرص  از گلوم

 .  زد می حرف بلندگو پشت داشت کسی

 شدی؟ دیوونه! نرو: گفت تر نزدیک از عمران

 .آره -

 . بده رو نامه -

   نمیدم -

 .  بده میگم -

  و کردم تند پا ساختمون  ورودی کوتاه  های پله روی

 دستم که  کنم باز رو سبز ای شیشه نیمه در خواستم



 از ولی کردم؛ دور ازش رو نامه. شد کشیده پشت از

 .کردم ولش بشه، پاره ترسیدم. قاپید دستم

 ! بده: زدم داد 

 صورتش به  نفس نفس و شده درشت های چشم با و 

  های چشم جلوی و برداشت عقب به قدمی . زدم زل

  به. کرد روشن نامه زیر. آورد  بیرون فندکی من، گیج

  و آخرین این . بگیرم رو نامه که بردم  هجوم طرفش

  کشید عقب  رو هاش دست. داشتم که بود مدرکی تنها

 غرولند با مردها و شد می بلند دود کاغذ از. چرخید و

  هرجا. داشتند حق. اومدند می طرفمون  تخم و اخم و

 .بود هم دردسر بودیم، ما

 

  انداختم چنگ  بازوهاش به و گذاشتم کنار رو خجالت

 می مقاومت ولی بگیرم؛ رو نامه و گردونم برش که

 .اومدند بیرون  مسجد،  سالن داخل از نفر چند. کرد

 .  من بده! کن ولش: زدم جیغ 

 نفسم. گرفت چشمم  جلوی  رو سوخته کاغذ و برگشت

 شده پخش سیاه های پاره به. شد حبس  سینه توی

 چشم اطراف به عمران. کردم نگاه زمین روی



  هایی نامه نمیذارم: آورد پایین رو صداش و چرخوند

 !بیفته کسی دست نفرستاده، هیچوقت مادرم که

 این از تر عصبی  و بود افتاده خون هاش چشم توی 

 !کردی  انتخاب اشتباه رو دشمنت: گفتم. شد نمی

 داشت راحتی همین به. دوید  ها پله روی و چرخید 

 پچ پچ و ها  نگاه و دنیا ی  همه خیال بی. شد می دور

:  زدم داد و دویدم مسجد  حیاط توی دنبالش هاشون،

 چه ببین حاال .عمران میدی پس رو کارت این تاوان

 . میگم همه به. کنم می کار

 اش سینه به که ایستادم درجا. برگشت سمتم فورا 

 . خورد گره هم توی نگاهمون دوباره . نخورم

 می رو زندگیم داشتم...  کردی ام بیچاره تو: گفت

 .کردم

 ! کبک مثل - 

 . بیرون بکش زندگیم از رو پات -

 سمتمون داشتند مردها. بودیم انداخته راه قال و قیل

 . میگم: گفتم. اومدند می

 ! کنم من نکرد، بابات که کاری اون تا! کن امتحان -



 سمت به سرم، پشت از نفر یه تا بود بس جمله همین

 یقه به بچسبه  دست دو هر با و ببره  هجوم عمران

 صورت دیدن با و برداشتم عقب  به قدمی. اش

  لب روی  رو، دستم عمران، صورت  مقابل میکائیل

 و بود کرده پر رو حیاط همهمه،. دادم فشار هام

  های دست با عمران.  گفت می بدوبیراه میکائیل

 نگاه خیره میکائیل های چشم به دوطرفش، آویزون

 می هلش میکائیل . لرزوند می رو من قلب و کرد می

  رو خودم.  داد نمی نشون العملی عکس اون و داد

 .کنم جداشون که رفتم جلو و کردم کنترل

 .وایسا گوشه یه: زد داد میکائیل 

 بزنیش؟ که -

 ی یقه از رو دستش که  انداختم چنگ مچش به و 

 تو و کشید جلوتر رو یقه اما کنم؛ جدا عمران

 !  بگیر پس رو حرفت: گفت صورتش

 نگاه فقط داد،  می فشار هم  به که هایی لب با عمران

 و کرد ول رو یقه. داد هلش  جلو به میکائیل. کرد می

 می بلند زن رو صداتو هستی؟ کی کردی فکر: گفت

  کنی؟



  حتی میکائیل. زدیم پوزخند زمان هم  عمران و من

  ای رابطه به  کسی خواست نمی هم وضعیت این توی

  بهانه رو  من بودن زن. ببره بو خودش، و من بین

 .رفت عمران سمت. بود کرده

 دیگه  بسه: گفتم و داشتم نگه بینشون رو دستم 

 ! محترم آقای  نیست شما دخالت به نیازی

:  اومد حرف  به عمران. کرد نگاهم اخم  با میکائیل

 . گفت چی شنیدی

 غرغر و برد هجوم  طرفش به دوباره میکائیل و

 شده قطع هم مسجد بلندگوی صدای. شد  بلندتر مردها

 .بود

  جمع صورتم. کوبید عمران صورت به مشتی  میکائیل

 که افتاد نجمی به هام چشم. برگردوندم رو و شد

 می معرکه سراغ راست یک دیگه، مرد چند همراه

  حال در پسرش که بودند داده خبر بهش حتما. اومد

  شدن تموم برای و دادم تکون سر آه با. کسیه با دعوا

 بس خدا رو تو: کردم التماس ناجور، وضعیت این

 . کنید

.  کشیدم ای  خفه  جیغ و  شد پرت میکائیل دوم مشت

  ولی نخوره؛ متقابل مشت  که دزدید رو سرش  میکائیل



 روی نجمی دست. نداشت حرکتی هیچ قصد عمران

 زمان هم. کشیدش عقب و نشست میکائیل ی شونه

 ایستاده میکائیل جلوی که کسی زدن برای رو دستش

 ... ببینم کنار برو: گفت و کرد بلند بود،

 صورت دیدن  با که بیاره فرود رو دستش خواست

 و پرید  ابروش. گرفت رو خودش جلوی  عمران،

 !پسر!  عمران: گفت

  نجمی دست و کرد زوم نجمی های چشم توی عمران 

 ترسیدم و  نشست قلبم روی دستم. افتاد پایین کم کم

 و اومد خودش به نجمی. بیفتم گریه به جا همون

  اینجا مرگتونه؟ چه معلومه: نصیحت به کرد شروع

 ! گذشته؟ عاشورا از چقدر مگه! مسجده

 برو: زد داد میکائیل سر. بود دو هر  روی  نگاهش

 . کن روشن رو ماشین

  رفت؛ دورتر کمی و انداخت پایین رو سرش میکائیل 

 از که ای دیگه پسر و بهزاد. نشد خارج حیاط از اما

  طرفش  به بودند، اومده بیرون مسجد ساختمون

 میکائیل.  جواب و سوال به کردند شروع و دویدند

  نجمی. میداد تکون سر کلفه و نداشت حوصله

 همه کرد سعی و شد جمع  از خواهی معذرت مشغول



 می بیرون داشتند هم مردها ی بقیه. کنه  متفرق رو

 مش و بابابزرگ که هاست االن دونستم می و اومدند

  و بودند شده دور مردها. بشند ظاهر مقابلم رمضون

  طرفم به  ناگهان نجمی. زد می قدم هدف بی عمران

 چی پی: گفت و گرفت جدی لحن. خوردم  جا. برگشت

 کاشتن؟ دعوا اومدی؟

 بله؟ -

 ! نیفت ها بچه بین - 

 اما کنم، آبروش بی که کردم باز لب. شد مشت دستم

 دورتر کمی که شد کشیده میکائیل سمت چشمم

 پایین دوباره رو چشمش من، نگاه با. بود ایستاده

.  بود شده خراب  هم اون زندگی. موندم ساکت . انداخت

  میکائیل نه و عمران نه جریان، این شدن رو از بعد

  میکائیل اگر. کنند زندگی سابق مثل تونستند نمی دیگه

 اول و دونم می رو مهمی این به یمسئله فهمید می

  از. کرد نمی اعتماد بهم دیگه نگفتم، اون به همه، از

 دوباره. کنه ثابت  رو حرفم که نبود مدرکی دیگه طرف

  من بین راه سهیل، فهمیدن با. کردم نگاه میکائیل به

 چی؟ نجمی ولی...  شد می هموار میکائیل و

 



 به رو مردم. برو رو خودت راه: گفت  دوباره نجمی

 . ننداز هم جون

  نیست؟ ای دیگه امر -

  بعد. موند خیره کمی و کرد تعجب حاضرجوابیم از

 صورتم روی. رفت عمران سمت و گرفت رو  نگاهش

 .دوختم چشم رفتارش به و کشیدم دست

 عمران. داد حرکتش و گرفت رو عمران  بازوی

 قدم همراهش ولی داد؛ فشار  هم روی  رو، پلکهاش

 و شد خم نجمی. رفتند خالی  حوض طرف به. برداشت

  صورتت و سر به آبی به: گفت. کرد باز رو آب شیر

 .بزن

  عمران. داد نشون رو خودش لب ی گوشه دست با 

  زانو روی آب شیر کنار و کشید بیرون رو بازوش

  گوشه طرف به و کرد خیس رو دستش نجمی . نشست

  عقب رو  سرش عمران. برد عمران لب خونی ی

 ! خوبه: گفت تلخ و کشید

 از چشم اردالن، صدای با. زد پس رو دستش و 

 !  ها؟. است معرکه هستی  هرجا: گرفتم صحنه



 می حداقل. اومد می سمتم داشت. چرخوندم  سر 

 و است کاره هیچ  تجاوز ماجرای توی اون دونستم

 . نبوده کار در  تجاوزی اصل

 نخ تو اش همه چرا  وسط این تو: دادم جواب

 عمرانی؟

 ! پسرمه: طعنه هم و زد نیشخند هم 

... نباشه هم االن: داد ادامه. دادم تکون سر تأسف با

 . میشه روز یه باالخره

 سبیل این و سال و سن این با مردی کردم نمی باور

 جوونیش عشق به که باشه  روزی رویای تو کلفت،

  نسرینی؟ منتظر هنوز: پرسیدم. رسه می

 . منه مال نسرین باشم، داشته هم زن تا صد -

  راحتی؟ همین به -

 بیارند، درش  چنگم از نتونستند محل  های ژیگول -

 !  گرفتش چیز  همه بی حبیب

 حرف این با خواست می. انداخت سرتاپام به نگاهی

  از بیشتر دیگه. کنه تلفی رو گاراژ توی تهدیدم ها،

  چیزی و داد فشار هم روی رو، ها دندون شد نمی این

 . نگفت



 کردی می حمایتش  موقع همون بودی،  مرد اگر: گفتم

  مدعی االن اینکه نه... ندند شوهرش پیرمرد به که

 .بشی

  اینکه نه: گفتم تر آهسته. برداشت طرفم به قدمی 

 !بزنی آتیش رو  مردم ی خونه

  دختر نبود  ما کار: داد جواب و کرد کوتاهی ی خنده

 .  خانوم

   بود؟ کی کار پس عه؟ -

 می طرف این داشت میکائیل و بود شده بلندتر صدام

 و زد اشاره ای دیگه سمت  به سر با اردالن. اومد

 . بپرس آقا حاج از: گفت

. انداختم چشم بود، کرده اشاره که جایی سمت به 

 ما به و بود ایستاده بلند  بارونی و عصا با بابابزرگ

 بگی؟  میخوای چی: گفتم. کرد می نگاه

 که رفت عمران سمت  سوالم، به توجه بی اردالن 

  می خشک رو صورتش کاغذی دستمال با داشت حاال

 در سمت  و انداخت اش شونه دور رو بازوش. کرد

 به نه و کرد نگاه من به نه عمران. داد حرکتش

  سرش باالی مدت تمام که نجمی به حتی نه میکائیل،

 به. رفت اردالن همراه. بود ایستاده



 کنار از شدن رد موقع و  افتادم راه بابابزرگ طرف

 مشت به ربطی عاشقی و  عشق: گفتم آهسته میکائیل،

 .نداره لگد و

 میدم ربطش من: داد جواب بشم، دور  اینکه از قبل 

 .بیاد جلو داره جرئت کی ببینم

 .برنگشتم  و دادم تکون طرفین به رو سرم 

 

 کنار باغ ته. بزنه دور که کشیدم رو تیتی  افسار بند

:  گفتم. داد ادامه صاف مسیر به و چرخید  عمارت

 . آفرین

. بود گذشته  سواری اسب تمرین به فقط قبلی، روز دو

  رو فکرم که بودیم رفته چهارنعل  و یورتمه باری چند

 می دور بودم، افتاده گیر توش که ای  مخمصه از

  یکی. بود داده یادم بود، بلد هرچی رمضون مش. کرد

 به شخصی وسایل و  لباس خرید برای هم بار دو

  توی هادی و شمیم ی کارخونه. بودم رفته  فروشگاه

 هم جواز گرفتن از هنوز من و بود  آخر ی مرحله

 هیچ اما بودم؛ کرده تکمیل رو پرونده. نبودم مطمئن

 می. شد نمی دور عمران  از فکرم. نبود خبری

. بیاره بلیی خودش سر  هاش  خودخوری با ترسیدم



  کم تیتی. کردم جا  جابه رو وزنم و کشیدم آروم رو بند

  روی دستی. کنم اش خسته خواستم نمی. ایستاد کم

  دادم بهش انگور حبه چند. شدم پیاده و کشیدم بالش

 . جون نوش: گفتم و

 بلند گوشیم پیام صدای. کردم نازش. آورد در صدایی

.  آوردم بیرون کوچیکم کیف از رو گوشی. شد

  دور های  زمین بیار رو اسب» بود داده پیام میکائیل

 .ام« ننه  حاج  ی خونه

  بعد کمی. ندادم جواب. کجاست منظورش دونستم می 

  رو همدیگه باید. شده تنگ  دلشون» فرستاد  دوباره

 . ببینند«

. آم نمی» نوشتم. کردم نگاه تیتی به و زدم خنده زیر 

 دادم جواب!«. تیتی؟» نوشت. نشده« تنگ دلش تیتی

 . اسبم«»

 روشن ی صفحه به من و نفرستاد چیزی دیگه 

  ور پانچم مانتوی ی دکمه تک با. کردم نگاه گوشی

 عمران ی شماره. گرفتم رو تصمیمم عاقبت و رفتم

 جدا مسجد توی وقتی از. گرفتم تماس و آوردم رو

 زده بهم بدی حرف. نداشتم ازش خبری بودیم، شده

 این با. کرد می هم ناز عذرخواهی،  جای به و بود



  حق بهش  سرش، روی آوار  همه این خاطر  به حال،

  ماجرا از که کسی تنها روی رو، خودش که دادم می

  جای تابستون تمام که منی روی... کنه خالی  باخبره

 بله؟: بده جواب تا کشید طول خیلی. دید می خواهرش

 .سوخت  دلم ولی بگیرم؛ خبر خواستم  نمی -

  حالت:  گفتم دوباره. بود سکوت خط طرف اون 

   گفتی؟ چیزی مامانت به خوبه؟

 . بگم نیست هم قرار. نگفتم چیزی -

  انگار... نگه چیزی کسی  که نمیشه... چی؟  آخرش - 

 . انگار نه

  چی؟ پس - 

   بگیری؟ انتقام وقت سر که اینه واسه موندنت آروم -

 ! انتقام«»  کرد زمزمه. شنیدم رو عصبیش ی خنده

...  ؟ فیلمه مگه: گفت باالخره. زدم صدا رو اسمش 

 بگیرم؟ اسنایپر چطوره  انتقام؟

  زدن قدم به کردم شروع و  کشیدم دست پیشونیم روی 

 ماشین به نگاهم. گشت می آزاد که تیتی سمت

  می پیاده داشت. خونه بود برگشته. افتاد بابابزرگ

   چی؟ خودت چی؟ بابام چی؟ من: گفتم گوشی توی. شد



 .  دونم نمی. 

 بیاری؟ خودت سر بلیی کنی، حماقت  نکنه -

 .  میدم ادامه سگیم زندگی به  من. نترس - 

 .کرد  قطع و نموند من از جوابی و  حرف  منتظر

 طرف اون که  بابابزرگ با و فرستادم بیرون رو نفسم

  گوشی. شدم  چشم تو چشم بود، ایستاده باغ کشی سیم

 و پیر صدای با. كیف توی انداختم و آوردم پایین رو

 من با که شنیدی چی باز: پرسید دارش خش

  سرسنگینی؟

 سمت. کردم نازک چشم پشت و برگردوندم رو روم

 راه باغ در سمت هم با. گرفتم رو بندش و رفتم تیتی

 که نگی تا: گفت دوباره  بابابزرگ در،  جلوی. افتادیم

 . فهمم نمی من

 کنم می فکر دارم: گفتم و  چرخوندم سر  سمتش فورا

 آتیش خونه بودم نفهمیده هنوز خودم وقتی چرا

 بودند؛  فهمیده همه گرفته،

 و لغزید پایین ی گوشه به ای لحظه بابابزرگ چشم 

. است کاسه  نیم زیر ای  کاسه یه واقعا که فهمیدم

 .است بقیه زندگی به همه چشم.  کوچیکه شهر: گفت



 زودتر هم ها نشان آتش از شما ی راننده چرا -

  بود؟ رسیده

  خورد جا. بود  ماشین کنار که رفت امیر سمت چشمم

  حرفی خواست بابابزرگ. برداشت عقب به قدمی و

 نمیرم، خوش زبون با دیدی:  دادم ادامه  خودم که بزنه

  خراب با کنی؟ بیرونم شهر از اینطوری خواستی

  پسرت؟ یادگاری کردن

  پر جا همه از دلم که من. انداخت پایین رو سرش

  ثابت رو  گناهیش بی که فردا پس: کردم اضافه بود،

 گیری؟ می  باال رو سرت  چطور کردم،

 اگر: گفت. کرد نگاه روم تو و زد پلكی بابابزرگ 

 .میکشی زجر کمتر کنی، قبول رو پدرت خطای

 قبول رو تهمت هیچوقت من. نیستم شما مثل من -

 . بشه بسته ها دهن فقط که کنم نمی

  پوزخند تأسف با من و داد تکون سر تأسف با اون

  نگه رو تیتی. رفت نمی هم گوش تو ما حرف. زدم

  باال راحت رو  خودم. گذاشتم رکابش توی پا و داشتم

.  بود شده عادی برام تمرین، کلی از بعد دیگه. کشیدم

 .هست هم من شهر اینجا. کنی بیرونم تونی نمی: گفتم



 نبود قرار: گفت زمان هم و افتاد راه عمارت در سمت

 . اینجا برگردی خواستم می! کنم بیرونت

 در نزدیک بابابزرگ. برداشت قدم آهسته تیتی 

  رو اش برادرزاده حرف ارسلن : داد ادامه و برگشت

 شهر سر اون بذارم تونستم نمی. وسط بود انداخته

 !میده جولون سرشون تو چی میدونه کی. بمونی تنها

 

 مامان  های حرف. موندیم خیره هم  های چشم به

 می فکرم توی  که چیزی. بود ذهنم پس هنوز بزرگ

 که کاری این با حاال: گفتم آخر و کردم مزمزه چرخید،

 تو کار ها باغ سوزی آتیش معلوم  کجا از کردی،

  نبوده؟

 ! چی؟ -

 .سرجاش  بشینه. سمتت برگرده بابام که -

. پوشوند رو پیشونیش  اخم و شد منقبض صورتش 

:  گفتم و اومدم کوتاه. برد قلبش سمت رو دستش

 . گفتم چیزی یه. ببخشید

  آروم و گرفت نفسی بابابزرگ. رفت طرفش به امیر

  کجا؟: پرسید. شد تر



 . شده تنگ هاش دوست واسه دلش اسبم -

 اسب؟  صاحب یا شده تنگ دلش اسب -

  آه و داد تکون طرفین  به رو سرش. ندادم جواب 

 .کشید

  کوتاهی، خداحافظی با من و گرفت رو بازوش امیر

  اینطوری. رفتم فکر توی دوباره. انداختم راه رو اسب

 ابد تا رو حبیب بذارم تونستم نمی. نبود درست

 می کار به دست باید. نبود حقش این. بدونند گناهکار

  داده دست از رو نامه. کردم می جور مدرک و شدم

 من. نجمی هم و بود وحاضر حی نسرین هم اما بودم؛

  می باید که کاری. بودم کرده پیدا رو دو  هر ی شماره

  جاده کنار های درخت ی سایه  زیر. کردم می رو کردم

  توی رو گوشیم و آوردم پایین رو سرعت فرعی، ی

 برای رو اول پیام اعتباریم، سیم با. گرفتم دست

. دارم کار استان مرکز فردا. سلم» فرستادم نسرین

.  دارم حرف. سفید پیانوی رستوران بیا نیم و دوازده

 . نجم«. جدیده شماره این. دماغ موی شده حبیب دختر

  نجم لحن بود قرار مثل. بودم نوشته قبل  از رو متن

 هیچ فعل. بود ساده ها  جمله. باشه داشته رو الدین

  شد می. بودند نبرده عمران و من شدن باخبر  از بویی



  امکان دیگه میفهمید، یکیشون اگر. انداخت گیرشون

 تست موند می فقط وقت اون. بدند تله به دم نداشت

  سنگ و داد نمی رضایت عمران حتی که ژنتیک

 اگر حتی. بود من فرصت آخرین این. کرد می اندازی

 رو دوم پیام. بودم کرده رو تلشم حداقل رفت، می لو

 بیا نیم  و دوازده فردا. سلم» فرستادم نجمی برای

 پسرم  برای استان مرکز. سفید پیانوی رستوران

.  جدیده شماره. حبیبه دختر دهن به گوشش. نگرانم

 .بدم« جواب نمیتونم فعل. نزن زنگ

 اگر. بود راه تنها این. کنم تعقیبشون تونستم نمی 

  می خودم دست دادند، می پیام یا گرفتند می تماس

 ها سال شون رابطه شدن کمرنگ به توجه  با. رسید

 هم از که قبلی  های شماره به کردم نمی گمون پیش،

 می قبول باید که بود ریسکی . بزنند زنگ داشتند،

: گفتم لب زیر و گذاشتم  کیف توی رو  گوشی. کردم

 .بابا بشه کنه خدا

  رو تیتی سرعت فرعی توی و دادم جلو  به رو نگاهم 

 و زدیم می دور رو شهر باال، از باید. کردم بیشتر

 کل. برسیم ها نصیری عمارت  به تا رفتیم می پایین

 گشت تیتی و برد نمی زمان بیشتر دقیقه بیست مسیر

 آشناها از کلی با راه توی . داشت دوست رو زدن



  احتمال و ابری هوای بابت نفری چند و شدم رو روبه

 گفته استان  هواشناسی ولی دادند؛ هشدار شدید بارش

 .االن نه باره، می شب بود

 نصیری عمارت اطراف های باغ به و دادیم ادامه

 ای قهوه سرکش اسب همون  دور، از. شدیم نزدیک

 می آزاد خودش برای. بود انداخته رو من که دیدم رو

  به. شدند  ظاهر دیگه اسب دو جلوتر، کمی. چرخید

 به من و رفت  سمتشون به تیتی. سیاه یه و ای قهوه

  باور واقعا شاید. نبود خبری. چرخوندم  چشم اطراف

 .نمیرم که بود کرده

 تیتی. موندم می منتظر فعل. بدم پیام شد نمی روم

  با. کشید می سیاهه ی پوزه به رو اش پوزه داشت

 آره؟. بود شده تنگ دلت: گفتم لبخند

 بش و خوش هم با داشتند. کشیدم دست بالش روی 

 دیدی؟ رو هات دوست: گفتم دوباره. کردند می

 مون؟  خونه  ببریمشون خوای می... آره؟

  اسب حرکت صدای و افتادم خنده به خودم حرف از 

  خودم روی به. خورد گوشم به سر پشت از ای دیگه

 تیتی و بشه نزدیک بغل از که زد دورمون. نیاوردم

.  بزنم راه اون به رو خودم نمیشد دیگه. نترسونه رو



 این توی و بود پوشیده خاکستری. کردم نگاهش

  اگه: گفت ! بود زده تا  رو ها آستین سرد، هوای

 .ببرشون میخوای

 دوری، روز چند از بعد  کردم سعی و دادم باال ابرو 

:  دادم قرار مخاطب رو  تیتی. نزنم زل  هاش چشم به

 ! داری  بازی دل و دست بابای چه

 شک مگه: گفت و آورد جلوتر رو  اسب میکائیل

  داشتی؟

  برای رو خودش اسب و شد پیاده. نکردم  نگاهش

 بین رو سرش و اومد تیتی سمت. داد حرکت چرخیدن

:  گفت تیتی به رو. کنه  نوازش تا گرفت هاش دست

 گذشت؟  خوش ها؟ خبر؟ چه  خوبه؟  حالت

.  میداد تکون میکائیل صورت جلوی رو سرش تیتی 

 و چسبوند اسب پیشونی به رو صورتش میکائیل

 ! کرده؟ ناراحتت... چی؟: داد ادامه

 نکن گوش رو حرفش: گفتم. انداخت من  به نگاهی 

 . خانوم تیتی

 خانوم؟  -



 هم خیلی: داد  ادامه. بود صورتش  روی  بزرگی لبخند 

 !  کنی دقت اگه!! نیستا خانوم

 . خانوم تیتی یعنی خانوم، تیتی میگم -

 . خب خیله - 

. بگه مامانت هرچی: گفت  تیتی به رو و خندید آهسته 

 . دختری دیگه بعد به این از

 

 دست. اومد  اسب راست سمت میکائیل. زدم لبخند

  گرفتم باال رو سرم. کنه بلندم که گرفت  جلو رو هاش

 .بلدم خودم: گفتم و

 اسب. افتادم  راه و شدم پیاده اسب ی دیگه طرف از و

 ی خشکیده  های ساقه بین خاکی، زمین  توی رو ها

 زرد خیلی  هنوز هاشون برگ که هایی درخت و نی

 دور به و ایستاد  کنارم میکائیل. کردیم رها بود، نشده

  میگه بابام حاج: گفت آهسته. کرد نگاه ها اسب شدن

 ریختن دیگه، روز چند. افتاده پیش امسال پاییز

 .کنند می شروع رو گردوها

 . میشه شلوغ سرتون - 

 ...  ای -



:  گفت و چرخید  سمتم بعد کمی. شد سکوت بینمون

 نتونستم زد، بدی حرف. عمران به بپرم خواستم نمی

 . بگیرم رو خودم  جلوی

 . دونم می - 

 پشت... وضع اون با داشتید؟ کار چه مسجد تو آخه - 

 .بود هم امنا ی جلسه تازه... نماز بند

 به خواستم می. بود اومده پیش چیزهایی به -

 .میری هم مسجد دونستم نمی. بگم بابابزرگم

 برم که خوره می رو مخم بابام ها وقت بعضی -

 ! بشینم کنارش

 کرده ول  رو پسرش یه مردک. کشیدم عمیقی نفس

 .نشوند می کنارش  رو پسرش به و بود

 حرفتی؟ سر هنوز: کرد عوض رو حرف  میکائیل

 نیام؟  سراغت

 .مجبورم: گفتم و کردم  نگاهش 

  بشناسمت، ببینمت، خوام می. شدم خسته من ولی -

  ربطی که اینها... کنیم درست  خاطره بگذرونیم  وقت

 !نداره تو تبار و ایل و من مادر به



 روشن همه وضعیت بذار اما... شدم خسته هم من -

 . میشه راضی هم مادرت بعدش میدم قول. بشه

  از تصوری انگار. کرد می نگاهم غمزده های چشم با

 راضی همه  که روزی از نداشت، اوضاع شدن روشن

...  کنم می راضیش خودم بده،  وقت من به: گفت. بشند

 ...فقط

  وسطمون رو دیگه یکی: داد  ادامه و گرفت رو دستم 

 . نذار

 دست کار: گفت دوباره. عمرانه منظورش دونستم می

 . باشم گفته. میدم خودم

:  دادم جواب و انداختم اطراف های ساقه به نگاهی

 .من به بسپر

 داشت؟ دعوا باهات چرا عمران - 

 .بود شنیده چیزی یه - 

 تو؟ مورد در - 

 . چی میگم بهت بعدا - 

 و برداشتم قدمی. کشید خودش طرف رو دستم 

 آد؟  می کی بعدأ«» این: گفت. ایستادم جلوش

 . فردا همین شاید -



 تو چی: پرسید. شد تر نزدیک و گرفت رو دومم دست

 نه؟ میکنی، کارهایی یه داری سرته؟

 .نباش  نگران. 

 . نگرانم -

  می نگاه کنجکاو زیادی و بود صورتم مقابل صورتش

 .نگرانم: کرد تکرار. کرد

 . میکائیل -

 می رو من دارم، دوست که دختری نباشم؟ نگران. 

 .داره دوستم دونم می اینکه با... رونه

 شخصیت که روزی. شد پر هام چشم ناخودآگاه 

   اومد؟ می سرش بلیی چه دید، می رو پدرش واقعی

 می رو اسمت. قهره تو اش همه مادرم: داد ادامه

 گریه هم باز برم، نمی رو اسمت. میکنه گریه برم،

 . میکنه

  به هیچکس: کرد اضافه  و انداخت پایین رو نگاهش 

 .نیست  من فکر

 صورتش. غلتید ام گونه  روی ای قطره و زدم پلک 

 . هیچکس نگو  دیگه: گفتم و گرفتم هام دست بین رو



 کردم بلند رو هام دست. نبود من به همچنان  نگاهش

 گذاشتم اش شونه روی رو، صورتم. انداختم دورش و

  ثابت رو بابام  گناهی بی وقتی. فکرتم به  من: گفتم و

 .میشند راضی همه... میآد کوتاه مادرت کنم،

 کنی؟  می کار چه داری مرسده، -

 ولی بود؛ ایستاده حرکت بی. شد تر محکم هام دست 

 کنایه! نبود ایستادن گوشه یه ها، آدم کردن بغل جواب

 الل زبونم که نیست بر و دور کسی! نترس: زدم

 !بفهمه

: گفت. انداخت دورم  رو هاش دست و کشید آهی

 .بود دیگه چیز  یه منظورم

 االن! گرفتم نفهمیده اما بودم فهمیده رو منظورش 

 یه شاید. بدم توضیح براش رو کارهام تونستم نمی

  موهام توی هاش انگشت. امروز نه ولی... روزی

.  کردیم رد  رو مرزها این ما: گفت دوباره و رفت فرو

 نیست؟  یادت

 می اشاره ماشینش توی بارونی روز اون به داشت 

 پشت داری: شنیدم رو صداش و بستم رو پلکهام. کرد

 کنی؟ می کارهایی یه همه، سر

  نزنیم؟ رو حرفش میشه. نه -



  باال ابرویی. انداختم نگاه بهش و کردم بلند رو سرم

 .نزنیم حرف... اوکی: گفت و داد

 سمت و گذاشت کمرم پشت دست کجی، لبخند با و

 توی دوباره. رفتم جلو  و زدم لبخندی. کشید خودش

 قرار مثل که کردم می فکر این به من و بودیم هم بغل

 بگیریم؟  فاصله هم از مادرش، شدن راضی تا بود

 

  میزهای از یکی به نگاهی  و شدم رستوران  وارد

 میز سمت. بود ها شیشه کنار دقیقا که انداختم  خالیش

 ماشینی. کردم نگاه بیرون به زاویه، همون از و رفتم

 شده پارک خیابون طرف  اون بودم، اومده باهاش که

.  داشت اشراف رستوران ی نقطه این به کامل و بود

 سر گردشگری و فرهنگی میراث یاداره به قبل، کمی

.  بودند داده پاسم مختلف های اتاق به مدام و بودم زده

 جواز، افتادن عقب دلیل که بودم شده  مطمئن دیگه

  جا همه که هاست  باغستانی اندازی سنگ و کارشکنی

 زندگی هم. استان  مركز ادارات توی حتی داشتند؛ آشنا

 داشت بستگی این به وکارم کسب جواز هم و شخصی

 این امروز من. بشه ثابت همه برای بابا گناهی بی که

  پیانوی رستوران توی امید، کلی با. کردم می رو کار



 سفید بخش  آرامش دکوراسیون که بودم ایستاده سفید

 بار یه قبل. کرد نمی آروم رو من اما داشت؛  سبز و

  کردم نمی فکر موقع اون . بودم خورده  ناهار اینجا

 انتخابیم  میز طرف به. بکشه بازی کارآگاه به کارم

 رو روشن رکوردر اطراف، به کوتاهی نگاه  با و رفتم

 رو برگی. کردم فرو میز مصنوعی بزرگ گلدون توی

: گفت پشت از صدایی.  نشه دیده که  کشیدم جلوش

 بفرمایید؟

. چرخیدم  صدا سمت. افتادم سرفه به و  پریدم جا از 

 ایستاده جلوم وسفید سیاه  شیک لباس با  جوونی پسر

  میزهای: گفت دوباره. کارمندها یبقیه لباس  مثل. بود

 کنید؟  می میل  تنها. طرفند اون بزرگتر

  می کنون آشتی  واسه مادرم و پدر... یعنی... نه من -

 میز همین. بوده ما کار بفهمند خوام نمی ولی آند؛

 . اینجا کنید راهنماییشون لطفا. خوبه

  پر تقریبا میزها ی بقیه اساسا. کردم  اشاره میز به

  با خواید می : گفت. کرد می نگاهم تردید با پسر. بود

   کنید؟ هماهنگ  مدیر

 قراره فقط. نیست کار در فلن و کادو و کیک. نه -

 .بخورند چیزی به و  کنند صحبت



 سمتش.  آوردم در کیفم از رو پاکتی و زدم لبخند 

  چشم آقای  به. شما زحمت جبران: دادم ادامه و گرفتم

 .رو سفید خانوم یه و خاکستری

  و داد تکون سر حال،  این با. بود مردد هنوز پسر 

 .گرفت  رو پاکت

 انشاهلل: گفتم خنده با رفتم، می در طرف  به درحالیکه

 . کنند آشتی که

 اتوماتیک ای شیشه در از  اینکه محض به. زد لبخند

.  بودم گفته دروغی عجب. خشکید لبخندم رفتم، بیرون

.  کردم  نگاه ساعت به. دور به خدا... مادرم و پدر

  بودم، داده ها پیام توی که  تایمی به ربع یک از بیشتر

 آفتابی دو هر که نبودم مطمئن اصل و بود مونده

  پیام جواب نجمی فقط دیشب، که خصوص به. بشند

. آم« می نکنه، بهانه سهیل اگر» بود فرستاده رو

 که رفتم ماشین سمت و دادم هام لب و ابرو  به تکونی

 نشستم، می فرمون پشت اگر. بشم پنهان پشتش

 .ببینند رو من بود ممکن

 به کوتاهی نگاه با و آوردم بیرون رو دوربینم

 حواسش کسی اینکه از شدن مطمئن و رستوران

. نشستم ماشین کنار درخت دور جدول  روی نیست،



 دوربین با رفتن ور به کردم  شروع. بود خوبی  جای

  جلب رو  عابرها توجه  رستوران، به زدن زل با که

 یه قراره که داشتم  رو  ها پاپاراتزی حس. نکنم

 بهترین این. کنند پخش و ثبت رو بزرگ  رسوایی

. رفت می لو اگر حتی  کرد؛ شد می که بود تلشی

 . بیاند کاش: کردم زمزمه

  های کفش به چشمم. گرفتم دوربین از  رو نگاهم و

 آب. بود مقابلم درست که افتاد مشکی ی مردونه

... باالتر.. باال. کردم بلند سر و دادم قورت رو دهانم

 ! میکائیل: گفتم لب زیر... باالتر

 ! کنی؟ می کار  چه اینجا -

 .  بشین - 

 .  مرسده -

 ! بشین میگم -

  خبره؟ چه -

 و رفتم  جلو خیابون، اطراف به عصبانی نگاه با

:  گفتم کشیدم، می رو  شلوارش ی پاچه  درحالیکه

 ! دیگه بشین



. نشست پا سر جلوم و  فرستاد بیرون رو نفسش 

  کیه؟ ماشین این خبره؟ چه. بزن  حرف: پرسید

 افتاده سرت از مدت یه کردی؟ تعقیب رو من باز تو -

 ! بود

  زدی؟ حرف  اونجوری دیروز وقتی کردم می کار چه -

 رو حقیقت اگر. دادم فشار  هم روی رو، هام پلک

  چیز همه فهمید،  می موعد از زودتر و  مقدمه بدون

 .کنه درک تونست نمی. ریخت می هم به رو

 نشستی؟  زمین رو چرا اینجایی؟ چرا مرسده، : گفت 

 !گفتی می چیزهایی به دیروز

 ناراحت خودت بگم، هرچی بگم؟ چی االن  من آخه -

 اومدی؟ چرا. میشی

  حالت: پرسید. گرفت رو دستم و موند  باز هاش لب 

 خوبه؟ 

 اون تو بیاند قراره نفر دو ببین،...  خوبم من -

 رو ماشین.  بگیرم عکس ازشون باید من. رستوران

 . رمضونه  مش فامیل مال. کردم اجاره

  من شدن ناراحت پس:  گفت. بود شده تر گیج حاال

   چیه؟ واسه



... آخه: گفتم. لرزید هام لب و شد  جمع صورتم

 .نگفتم بهت من نگی. بینی می خودت... هیچی

  میگی؟ چی فهمم نمی من -

 اطراف و خیابون به دوباره و  گرفتم رو روم

  بیشتر  میگفتم، هرچی االن. کردم نگاه رستوران

 چک رو ساعت. ببینه و بمونه که کرد می  کنجکاوش

  نمی اصل شاید. بود گذشته نیم و دوازده از. کردم

 میکائیل صدای. موندم می منتظر من اما اومدند؛

 هستی؟  کی منتظر: خورد گوشم به دوباره

 

 . کن صبر -

 ول رو دستم  و نداد ادامه رو جمله... قراره کی - 

  از دورتر کمی. افتاد  نجمی ماشین به چشمم. کرد

 منتظر: پرسید میکائیل. شد پارک رستوران ورودی

 !؟ بودی بابام

 رستوران در سمت و شد پیاده نجمی. ندادم جواب

  سریع. کنه  چک رو اطراف تا چرخید در جلوی. رفت

  میکائیل. کردم پنهان بیشتر رو خودم و کشیدم عقب

  اومده بشه؟ چی که: گفت  باالخره. کرد می  نگاهم فقط

 . بخوره ناهار



 مرکز؟ اومده چرا - 

  اومده. معماره دست اش سرمایه. اینجاست کارش - 

 . بزنه سر

 میانروده، پاش یه ؟ کنه می کارها این از همیشه - 

 اینجا؟ پاش یه

  چیه؟ منظورت - 

 . سازی ساختمون. داره خوبی ی بهانه -

 که بتوپه خواست و شد درشت میکائیل های چشم

 . ببین و کن  صبر: گفتم

 بود، اینجا نجمی که همین . برگشتم خیابون سمت

  هرچند. بودند نکرده شک من های پیام به یعنی

 با شون میونه شاید. بود نداده رو پیام  جواب نسرین

  نجمی خواست نمی دیگه و بود خورده هم   به دلخوری

  پیش سال  سیزده از عمران، برداشت طبق . ببینه رو

 پنج. بود شده قطع کامل شاید. بود شده قطع رابطه

  من و گذشت میکائیل  غرغر و انتظار به هم دقیقه

  خط به پیامی موقع، همون که بودم شده ناامید دیگه

.  کجایی؟«» بود نوشته نسرین پیام. اومد اعتباریم

 من از نسرین که ترسیدم اما بدم؛ جواب  خواستم

 رو شماره بخواد و باشه رسیده. باشه تر زرنگ



  جواب و برمیداره رو گوشی نجمی ببینه. کنه امتحان

 شک به دو  ندادن  و دادن  جواب برای. نه  یا مینویسه

. داشت نگه رستوران در جلوی تاکسی دیدم که بودم

. گرفتم دست رو دوربین و گذاشتم کنار  رو گوشی

 از که نسرین دیدن  با و کشید جلو رو خودش میکائیل

 عکس تا چند . موند مبهوت اومد، می  بیرون تاکسی

  رفت میزی سمت. شد رستوران وارد نسرین. انداختم

  راهنمایی سمتش  رو نجمی بودم گفته گارسون به که

 .کنه

 بخت بار یه انگار. دادم بیرون آهسته آهسته رو نفسم

 می پیش درست داشت چیز همه و بود بار من با

  می. خواستممی که بودند میزی پشت دو هر. رفت

  به کردم شروع. بزنند بود قرار که هایی حرف موند

 کرده زوم روشون. میز پشت  دو هر از گرفتن عکس

 کنار رو دوربین و اومد خودش به  میکائیل. بودم

  کنی؟ می کار چه: گفت. کشید

  بینی؟ نمی -

  رو بابام خرید، اومده نسرینم  خاله البد چیه؟ خب -

 .بخورند چیزی به اومدند ... دیده

 !شدی  روشنفکر چه ماشاهلل: گفتم و  زدم پوزخند 



  شکایتم اومده. کردیم دعوا  عمران و من فهمیده البد -

 .کنه رو

 . بینیم می. باشه: گفتم و افتادم خنده به 

 عکس تا چند و کردم زوم روشون دوربین با دوباره

 اما... تیز و تند. بودند صحبت مشغول.  انداختم دیگه

 میرم خودم اصل: گفت  میکائیل. بحث و جر مثل نه

 .  برداشت خیز و. پرسم می

 ! خدا رو تو نه: کردم التماس و گرفتم رو دستش فورا

:  دادم ادامه. داد می باد به رو زحمتم  ی همه داشت

 .میشه ضبط داره  صداشون

 ! چی؟ -

 .گذاشتم رکوردر -

  شدی؟ دیوونه تو... تو - 

  نه؟. میشه معلوم  که کنم می اشتباه من اگر -

.  داد تکون رو سرش بار  چند و برگشت جاش سر

 .کنیم می صبر دقیقه چند پس: دادم جواب خودم

 . آوردی در رو شورش دیگه که واقعا - 

 . کنه  کمک که بگند  چیزی شاید -



 دلهره و شک من ولی بیاره؛  کم جلوم  خواست نمی

  تکیه ماشین الستیک به. دیدم می چشمهاش ته رو

  اش تاشده زانوهای  روی رو، هاش آرنج و داد

 گرفتن عکس از. شد  خیره  جلو دیوار به. گذاشت

  اومدی؟ چی با: گفتم و کشیدم دست

 .  موتور با: بده جواب  تا کشید طول

  خوبه؟  حالت -

 . دونم نمی -

  نزدند، خاصی حرف اگر. میشه چی ببینیم کن صبر - 

 . تمام. کنم می پاک رو ها عکس  ی همه

 . مرسده نمیدونی هیچی تو - 

 .  دونم می  چیزها خیلی -

 من مادرم چون فقط. مادرمه ی دیوونه من بابای -

 واسه. نخواست  بچه دیگه  آورد، دنیا به سخت رو

 رفتند راست په نشنوه، مادرشوهر حرف  زنش اینکه

 مادرم به نداره حق بابام حاج حتی. خودشون  ی خونه

 من به تو بعد. خیلیه میانرود تو اینها... بگه تو«»

  اصل... و  میزنه حرف ای دیگه زن با  بابات میگی

 .شناسی نمی رو من بابای



  ناراحتش این از بیشتر خواستم نمی. کرد نمی نگاهم

 دیگه زن  یه با رو پدرش که همین. شدم ساکت. کنم

 حواسم. بود کافی زد، می گول رو خودش و بود دیده

 خیلی دیدارشون. موندم منتظر و دادم خیابون به رو

  که مردم می داشتم. نکشید ناهار به و شد تموم زود

 بیرون رستوران از جوری نجمی. گفتند چی بشنوم

 رو من که کرد نگاه ها  ماشین و عابرها به و اومد

 که ماشینی. کردم پنهان رو خودم دوباره. ترسوند

  جلب و بود معمولی پراید یه بودم، اومده باهاش

 به رو  حواسم سپر، ی گوشه از. کرد  نمی توجه

 .میرند دارند: کردم زمزمه و دادم  نجمی ماشین

 گفتم؟  دیدی - 

 چی؟ - 

 .نخوردند  هم ناهار یه حتی - 

.  داد آب گوش و سر صورتم  کنار و  شد کج سمتم 

 کردم جمع و کشیدم عقب رو خودم. بودیم تابلو خیلی

 هم جدا جدا: گفت میکائیل.  نشه متوجهمون نجمی که

 !رفتند

 

  رفتند؟ -



 تکون هنوز بابام ماشین. گرفت  تاکسی خاله -

 . نخورده

.  کرد نگاه من به و چرخوند سر زاویه همون از 

  همه خوبه: گفت. موندم ساکت و رفت باال قلبم ضربان

 . باشند تو مثل  ها عروس ی

 ببین: گفتم و دادم باال ابرو. شنیدم ماشین صدای

  رفت؟

 .رفت: داد جواب و کرد نگاه خیابون به دوباره

 دو هر بعد و کردیم مکث کمی. گرفتم  عمیقی نفس 

.  کردند می  نگاه چپچپ  عابرها  از بعضی. شدیم بلند

 . آم می االن: گفتم و گذاشتم کیفش توی رو دوربین

 رد خیابون از و کردم تند  پا رستوران در طرف به 

 .شدم

:  گفت و اومد سراغم پسر همون رفتم، داخل وقتی

 . که نخوردند هیچی

 . کنم سعی باید دوباره کنم فکر. 

 تا بره پسر که موندم  منتظر و کردم نگاه میز به

: پرسیدم. نداشت رفتن قصد. بردارم رو رکوردر

 ...میز ی هزینه اگه راستی



 . کرد حساب آقا - 

 .آهان -

 وارد مرد تا دو خوشبختانه و موندم منتظر  دوباره 

 انداختم اطراف به نگاهی. رفت  سمتشون پسر و شدند

 نفس. بود  جاش سر دقیقا رکوردر. رفتم میز سراغ و

 قبل و زدم رو اش دکمه. داشتم برش و کشیدم راحتی

 ماشین سمت. رفتم بیرون برگرده،  پسر اینکه از

 ! آروم: گفت بلند میکائیل. دویدم

.  اومد طرفم. شدم رد و دادم خیابون  به رو حواسم

  های نفس  با و دادم  فشار مشتم توی رو رکوردر

 . خلوت جای یه بریم: گفتم بریده

 !  گفتند؟ چی کنی  می خیال تو -

 .فهمیم می میدیم، گوش هم با -

  سمت غرولند با و داد تکون هوا توی رو هاش دست 

 و دوربین و شدم ماشین سوار. رفت  موتورش

  می حرکت پشتم. افتادیم راه. گذاشتم کنار رو رکوردر

  باال رو سرعت و روندم میانرود ی جاده سمت. کرد

 اما بشنوم؛ رو صدا که شدم وسوسه بار چند. بردم

  که چیزی آخرین. کرد می  پرت رانندگی  از رو حواسم

  توی باالخره! بود تصادف یه داشتم، الزم  وسط این



 نبود پهن جاده. داشتم نگه و پیچیدم میانرود ی جاده

  رو موتور  میکائیل. شدم پیاده. نداشت  هم گاردریل و

 ابری، ظهر  سكوت توی. پرید پایین و کرد پارک پشتم

 .چیه ببینیم  بیار: گفت. اومد طرفم

 هیچکس کردن  ناراحت من  قصد کن باور میکائیل، -

 .تو مخصوصا. نیست

 دوست فامیلند، بشم؟ ناراحت چرا من برم،  قربونت -

 چی؟  واسه ناراحتی... زدند حرف دقیقه  ده اند، قدیمی

 سمت. ندادم کش رو بحث و رفت هم توی  ام چهره 

 رکوردر به. دادم تکیه ماشین به و رفتم جلو کاپوت

.  داد تكیه کنارم هم میکائیل. شدم خیره دستم توی

:  گفت و آورد  باال رو دستش کنم، می معطل دید وقتی

 . من بده

 . کردم روشن. باشه باشه -

  حرف و چنگال و قاشق و  رستوران ی همهمه صدای

...  زدم جلو. شد پخش گارسون و من  نامفهوم های

  نزدیک نسرین ورود ی لحظه به تا... جلوتر... جلوتر

 بعد و  صندلی کشیدن عقب صدای باالخره. بشیم

 .نجم: خورد گوشمون به نسرین صدای

 .  سلم: داد جواب نجمی. پریدم جا از 



 . سلم علیک -

 چطوری؟ -

 .  میگذرونیم. نیستم بد - 

 خبر؟  چه -

 ! جدیده خبر روزش  هر که روزها این - 

 . وهللا آره -

 .بفرما: اومد حرف به میکائیل

 بودند گرفته لهجه کمی. دادم  سکوت علمت دست با

 گوشم. بود  عادی حالت از تر سخت برام دادن گوش و

 به دست و کرد فوت رو نفسش میکائیل. بردم جلو رو

 .شد سینه

 دست که غذایی سفارش و ساده های  حرف باالخره

 اردالن: گفت نسرین. شد تموم بود، مونده نخورده

 .کردند گیری یقه میکائیل و عمران  میگفت

 . کردم جداشون. بودم اونجا هم  من . کردند - 

 به رو این از رو پسرم. دختره اون سر  زیر همه -

 .کرده رو اون



  و کرد اشاره رکوردر به  چونه با دوباره میکائیل 

 .دعوامونه سر... که گفتم: گفت

 اشتباه شد می مگه. بودم شده گیج هم خودم بار این 

 اون. بود واضح خیلی ها نامه اون باشم؟ کرده

.  خاروندم  رو پیشونیم. رنگی  های چشم اون. عکس

  جانب به حق  هم میکائیل و بود عادی  هاشون حرف

  دارند... فهمیدند: گفتم  و زدم پوزخند. کرد می نگاه

 .کنند  می گم رد

 !هیس -

.  بده سکوت علمت که بود میکائیل  نوبت بار این 

 .عقب  بده: گفت

 پلی دوباره. عقب بردم رو صدا و  زدم رو دکمه 

 داره بار هر دیدنت: گفت می داشت نسرین. کردم

 .   میشه تر سخت

. موندیم حرکت بی و زد بیرون دومون  هر  های چشم

. دورمه روز هر. شده مرد میکائیل: داد جواب نجمی

 .حساسه مادرش

 آم؟ نمی گفتم بار یه ولی بود؛ من دور هم عمران -

  نیا؟ گفتم



 دو هر از هاش  دست که زدم زل میکائیل صورت به

 نه دیگه. بود برده ماتش و بود آویزون طرف

 گول رو خودش  میتونست نه و کنه انکار میتونست

 . بزنه

 دختر شاید که کنم صبر بشینم: گفت دوباره  نسرین

  شهرش؟ برگرده حبیب

  رو حرف پی نجمی. آوردند رو غذاهاشون بعد کمی

 میکائیلم. نیست رفتنی دختر این که فعل: گرفت

 یه تو میکنه رو پاش  روزها همین. شده عاشقش

 .بگیرید برام  برید که کفش

  خیره  میکائیل به و نشست لبم روی لبخندی اراده بی 

  دختر برم دهل و ساز با باید: داد ادامه نجمی. شدم

 رو؟ من  احوال فهمی می. ام خونه بیارم رو حبیب

 

  جیک که کردی می رو فکرش موقع همون باید -

 کردی مجبورم که موقع همون. بود مستونت  جیک

 . بگم دروغ

  نجمی. برداشتیم هم سمت به قدمی  میکائیل و من

 روم تو هم بار یه که سال سی این تمام: داد جواب

 افتادی؟ وجدانت یاد تازه شد؟ چی  حاال نزدی؟



. دزدیدی رو عقلم بود، سالم شونزده داشتم؟ چاره -

  آتیش رو خودم خواستم. دامنم تو گذاشتی بچه یه

  راحت نذاشتند حتی. رودخونه به بزنم  خواستم بزنم،

 .بمیرم

   من؟ گردن بندازی  خوای می االن!... نسرین -

 . آها -

  خودت آخر تا اول از. نکردم مجبورت هیچوقت  من -

 . خواستی

 رو صداش حال، همون با و زد خنده زیر نسرین 

 بگو گفتید زدید، آتیش رو ها باغ: آورد تر پایین

 .. گفتم. دیدی رو حبیب

 پسرعموی پای. بود وسط  محمودت  داداش پای -.

 نمی اگر. نذار من سر منت. بود وسط عزیزت

  شهرکسازی به قیامت قیام  تا خان حشمت  سوخت،

 .شد هم تو نصیب پولها اون. داد نمی رضایت

: داشت بغض صداش انگار ولی خندید؛ دوباره  نسرین

  تجاوز... ؟ پول. کنم ام بچه خرج نتونستم که پولی

 . بود داداشم نفع به هم اون البد چی؟

 ! خودت نفع به - 



 با تو آمد خوش خاطر به!...  خودم؟ نفع به! خودم؟ -

 ...  کوبیدم  سرم تو سنگ

 بود نزدیک و رفت لبم سمت  دستهام. گرفت صداش

 پلک. سوزوند رو چشمم اشک. بشه پرت رکوردر

  و کرد می نگاه  رو زمین. لرزید می هم  میکائیل های

  با رو نسرین داشت نجمی. بود شده تندتر هاش نفس

 و نجمی کار  ها باغ پس. میکرد آروم صدقه قربون

  سازی صحنه به هم تجاوز و بود اردالن و محمود

 ! کثیف

 بی حرف  بار به سالها این تو چی؟ من: گفت نجمی

  کردم؟ بلند روت دست بار یه زدم؟ بهت ربط

  ناکار رو خودم من ولی نکردی؛  بلند روم دست تو -

 پیرمرد زن گفتی. کنه باور رو حرفم ام ننه که کردم

  تو خاطر به. کردم قبول. گیرمت می من میمیره، شو،

  خواهرشوهر  و شوهر فحش سال چند. کردم قبول

 رسید، راه از کی هر! بودم زاییده زود چون خوردم

 !کرد کبود رو من

 ...  هیچوقت  من -

  زورم هیچوقت چی؟: پرید حرفش وسط بلند نسرین

   نکردی؟



 ... من -

  رو حبیب و سهیل  رسونی  نامه میگی همه به گفتی - 

 رو سهیل  اگر گفتی. بری می رو آبروم گفتی. کردم

 !... خارج میری  نگیری،

  سکوت، کمی از بعد نجمی. شد ساکت و افتاد گریه به

 سی. کنارتم ساله سی. کردم عمل قولم به من: گفت

 دروغ سهیلم به ساله سی. دارم رو  هوات ساله

 . میگم

  به... اون سهیل... این سهیل... سهیل سهیل سهیل -

 .کردی سیاه رو من زندگی حبیب، کردن دک خاطر

 کنی؟ بارم حرف بیام دادی پیام! ساکت - 

 دونستم می  دقیقا من و شد سکوت بینشون ناگهان

   من؟ پیام: شکست رو سکوت نسرین. چی برای

 .دارم حرف بیا نوشتی -

 .دادی پیام تو. ندادم پیام من - 

 روی  چیزی شدن کوبیده صدای و شد سکوت دوباره 

 رستوران دیدم : گفت نجمی. خورد گوشمون به میز،

 ! نیست همیشگی

 داده؟  پیامک کی کی؟ !... نجم -



 . نشسته رستوران این تو شاید.  دونم نمی - 

 .نگند عمران به. نگند ام بچه به! ابوالفضل یا -

 . شو بلند. بیرون بریم - 

 . ام بچه. نفهمه عمران -

 من و خورد گوشمون به صندلی شدن  کشیده صدای

 تا هم خودم. بودیم شنیده رو ها شنیدنی. کردم قطع

 و دروغ غرق انقدر. نداشتم انتظار رو حدش این

 اعتراف از پر هم عادیشون زدن حرف که بودند فریب

  به. کرد پیدا شد نمی مدرک، این از بهتر. بود جرم به

 نمی باال رو سرش که کردم نگاه میکائیل صورت

 ماشینی. ماشین جلوی زدن  قدم به کرد شروع. آورد

.  ریخت هم به رو جاده سکوت و پیچید مسیر توی

 ! نرو جاده تو: دادم هشدار

  میکائیل. شد  رد ماشین. کشید عقب و اومد خودش به

  خاک روی پا و افتاد راه جاده کنار های زمین سمت

 این. کردم نگاه گرفته آسمون به. گذاشت نمناک

 دوم ی نیمه توی  هنوز اینکه با. بارید می مدام روزها

 دنبال و گذاشتم جیب توی  رو رکوردر. بودیم مهر

  می تلوتلو افتاده های شونه با. کردم حرکت  میکائیل

  بی شد، می پیدا که هایی  نشونه و مدارک این. خورد



  بخش هیچ از من اما کرد؛ می ثابت رو پدرم گناهی

 خدا به: اومدم حرف به. نبودم خوشحال جریان، این

 .بفهمی اینطوری خواستم نمی من

..._ 

 .شدی شوکه دونم می -

...._ 

 . شد بد حالش فهمید وقتی هم عمران -

..._ 

 ...  عزیزم -

 صورتش. ایستاد. گرفتم رو بازوش و  رسیدم بهش

 چشم. کنه  نگاهم کردم مجبورش و  گرفتم قاب رو

  که کرد نمی نگاهم جوری. نبود همیشه مثل هاش

. نبود اونجا هم خودش بار این. اونجام  من فقط انگار

 خودش کنم، بغلش خواستم. نداد جواب. زدم صداش

 که گرفت جلوش رو هاش  دست و کشید عقب رو

  عقب عقب. بردم رو اسمش و ترکید بغضم. کنه دورم

 دنبالم خودت: گفتم. گرفت فاصله من از و رفت

 . گفتم که من. اومدی



 های مرده مثل. کشید صورتش روی رو، هاش دست 

 بذار: گفت خودش. کردم باز لب. بود شده متحرک

 . کنم فکر

 . میکائیل -

 .میشه منفجر مغزم وگرنه... کنم فکر کم یه بذار - 

 

 .  کن فکر. باشه -

 .  خونه برو -

 !کنم ولت  اینطوری تونم نمی که من -

 خوام می: گفت و رفت عقب دوباره. رفتم طرفش به

 .  باشم تنها

 .  بود من تقصیر: گفتم و کردم ای ناله

  ادامه هدف  بی رفتن راه به  و چرخید. نشنید رو حرفم

 شروع بارون نم نم. کشیدم دست هام چشم زیر. داد

 بارون: گفتم بلند. میشه شدید دونستم  می. بود شده

 .ماشین تو بیا... میکائیل... میآد

 نداشت دوست. کنه نگاهم نداشت دوست. نداد اهمیتی 

  داد سرم برم، دنبالش اگر دونستم می. بزنه حرف

 بدتر حالش زده داد سرم اینکه از بعدش، و میزنه



. برگشتم ماشین سمت و دادم قورت رو بغضم. میشه

 و دور مدام که بهش شدم  خیره و نشستم فرمون پشت

 بود قرار بایر، های زمین  این نه انگار. شد می دورتر

 اتفاق این ی  همه که بگه بهش و بشه ظاهر نفر یه

  منتظر جا همون و بستم رو هام پلک. بوده دروغ ها

 حرف بعدأ. بشم مطمئن برگشتنش از حداقل که موندم

 بار یه مسجد توی. گرفتیم می تصمیم و زدیم می

  عجوالنه کار به دست دیگه بودم، کرده کاری خراب

 .زدم نمی ای

 

 می. بود گذشته بلتکلیفی با هم دیگه  روز سه

  نشون ارسلن به رو صداها و ها عکس اگر دونستم

  ارزش اما  درست؛ مسیر  تو برمیگرده  چیز همه بدم،

 جایی به باید. بود ها حرف این از باالتر مدارک اون

 های آدم  ی همه الاقل  شهر، ی همه که شد می رو

  و ببینند رو حقیقت و باشند اونجا شهر، معتبر و مهم

  کوچیکی یافتتاحیه  سمت رفت دوباره  فکرم. بشنوند

  ریزی برنامه دیگه روز دو برای هادی و شمیم که

  به و کردم بلند غذام بشقاب از رو نگاهم. بودند کرده

. بود نشسته جلوم سفره، طرف اون که  انداختم شمیم

  کردی؟ دعوت  خیلی مراسم واسه : پرسیدم



 مگه؟  چطور: داد جواب و گذاشت پایین رو قاشقش

 .  همینطوری -

  هم شهروز و عمو زن. چرخوندم چشم بقیه روی و

.  اومد می روز  همون عمو. بودند اومده مراسم برای

  مهرسا و مامان. گرمه  کجاها سرش باز  نبود معلوم

.  بود شده شروع  مهرسا دانشگاه. بیاند تونستند نمی

  که بودم داده خبر سربسته هم سوزی آتیش  یدرباره

  خیالشون موندم می عمارت توی اینکه از. نکنند هول

  محل های بزرگ: گفت بابابزرگ. بود قبل از تر راحت

 . دعوتند ها دولتی و

 مدلی به روزه چند چرا: پرسید شمیم. دادم تکون سر

 شدی؟

   من؟ - 

 . اهوم -

 .  ام عادی... نه... کی؟ -

 عمو زن. افتادم سرفه به . بودند زده زل  من به همه

 از. خوردم ای جرعه و گرفتم . داد دستم رو آب لیوان

. منه به هاشون چشم همچنان که دیدم می لیوان باالی



 حسودی: گفت دوباره شمیم. گذاشتم پایین رو لیوان

 . جانم نداره

 حسودی؟! واه -

 حتی! ام تپه اون پایین ماهه چهار سه االن من -

 .بزنیم چادر بیا گفت می هادی. شدم زخمی

  ادامه شمیم و افتادند خنده به شهروز و عمو زن 

 کارگر پدر اومدم، و رفتم بار ده ای اداره هر تو: داد

  یه هنوز تازه. بره پیش کارم تا آوردم در رو کارمند و

 .  آزمایش ی مرحله  تو کوچیکه، ی سوله

 .نزدم حرفی که من -

 بشه، معجزه داری انتظار. کردی ول رو  کارت تو -

 .بدند جواز

  من ببخشیدا،: دادم جواب و کردم نازک چشم پشت 

 حل رو نشده حل های پرونده بازی کارآگاه با باید اول

 ! بشه صادر جوازم بذارند تا کنم

 .کنم می حل که: دادم ادامه بابابزرگ به رو

 !  کردم: گفتم لب زیر  و دادم بشقابم  به رو نگاهم 

   چی؟: پرسید بود، شنیده که شهروز



  ها بچه: اومد حرف به  بزرگ مامان. ندادم جواب

 همه. کشیدید زحمت تاتون دو هر. نپرید هم به آنقدر

 عروس؟ نه مگه. دیدیم مون

 هم جا همین تا. بله: کرد تأیید رو حرفش عمو زن 

.  نداشتم امید که من. بود زرنگیت از رفتی، پیش که

 میگه، اینطوری  روت  تو. نبین اینجوری رو شمیم

 . شاهده شهروز. میگه  رو خوبت  سرت پشت

 چیزی و کرد گرم ریختن  آب با رو سرش شمیم

.  زد می  لبخند که انداختم شهروز به نگاهی. نگفت

 .کردم تشکر و انداختم باال شونه

 اومدی وقتی از. بخور رو شامت: گفت بزرگ مامان 

 . شدی استخون چوب دو میانرود،

  الغر دختر اینجا: گرفت  رو حرفش پی بابابزرگ و

 .  بخواد پسر خود  اگه حتی... پسندند نمی

 مشغول. کنه یادآوری رو سهیل که کرد نگاه  جوری و

 ! بود الغری مشکل کاش: گفتم و شدم خوردن

 کردم تموم زودتر  رو شام.  شدند غذا مشغول هم بقیه

  می مدام شمیم. آشپزخونه بردیم رو  ها ظرف و

 بود برده بو احتماال. کنه باز  رو صحبت سر خواست

.  اوردم نمی خودم روی  به من. خبریه  روزها این که



 و عمران با باید. بگم کسی به فعل تونستم نمی

 ها اون قضیه، سر دو. کردم می هماهنگ میکائیل

  اشپزخونه از و دادم تکون  سر خودم برای. بودند

 و رفتم سراغش. بود باال ی  طبقه موبایلم. زدم بیرون

 صحبت باید » فرستادم  هردوشون برای رو پیام به

 ساعت. منتظرم  رودخونه بید های درخت کنار. کنیم

 همه که  شب آخر برای بودم گذاشته عمدا. یازده«

.  نکنه جوابم و سوال کسی و باشند خواب خونه توی

  که دادند جواب  میکائیل  بعد و عمران اول بعد، کمی

  اونجا من» نوشتم دوباره من حال، این با. نمیاند

 شام از بعد یمیوه  و چای. کردم خاموش و منتظرم«

 و بارید می بارون بیرون. خوردیم نشیمن توی رو

 سرد مهر اواخر هوای. نشست ایوان توی شد نمی

  چشمه  و افتتاحیه و بار  و کار یدرباره. بود شده

 حیاط به  رو ی پنجره به من نگاه و زدند می حرف

  و شد می پیدا ازش برقی و رعد گاهی، از هر که بود

  کنارم شهروز. مینداخت وال و هول به رو عمو زن

 . هست چیزیت یه: گفت آهسته. بود نشسته

 بارون اش همه: گفتم  و گرفتم پنجره از رو نگاهم

 .میاد



 بشیم مجبور ترسم می: گرفت رو حرفم پی شمیم 

 .کنیم کنسل رو مراسم

 بندازی، عقب: داد جواب و کرد رد دست با بابابزرگ 

 . باهار تا رفت

 . داد تکون سر شمیم. خندید

 نندازید خود  بی. میگه راست حاجی: گفت عمو زن

 بون سایه.  دارند عادت بارون به اینجا مردم. عقب

 .زنیم می

 . سوله خود تو بریم می کل یا - 

 . بله -

 میکائیل  این شنیدم مرسده،: گفت تر آهسته  شهروز

 . پره می اون و  این به خیلی

 

 ...  من خاطر به. زدند بد حرف من به... آخه -

   گفتند؟ چی کیا؟: پرسید و شد خم جلو  به شهروز

.  نه: دادم  جواب و آرامش به کردم دعوتش دست با

 . حساسه  کم  یه. بده حرف کرد خیال. نه اونجوری

 چی؟ بپره تو به اگه دفعه این. حساسه کرده جا بی - 



 . کنه می فرار من از فقط که فعل_  

 با. نزد حرفی دیگه و فرستاد بیرون رو نفسش

 از زودتر بعد،  کمی و رفتم ور بشقابم توی  گردوهای

 .گفتم خیر به شب همه

 شدن خاموش و زمان گذر منتظر تاریک، اتاق توی

 رفتن وقت باالخره تا... نشستم ها المپ  یکی یکی

 به رو خودم و رفتم بیرون  عمارت  از آهسته. شد

 از ولی بارید؛ می هنوز بارون. رسوندم ماشین

 میانرود برای شب، وقت این. بود شده  کم شدتش

 پرنده ها خیابون توی. اومد می حساب به شب نصفه

  کار اصل سرم، پشت شهروز ماشین دیدن. زد نمی پر

  که داد نمی  هم اهمیتی و بود کرده شک.  نبود سختی

  نگه پشتم. بغل گرفتم و کشیدم آه. بشم  متوجهش من

 همین. نشست کنارم صندلی روی و شد پیاده. داشت

 چی؟ یعنی کارها  این شهروز،: گفتم بست، رو در که

 کار؟ چه بیرون اومدی شب وقت این - 

 .مهمه. بزنم حرف نفر دو با باید - 

 ! میکائیله یکیش حتما نفر؟ دو - 

 . آره -



 کنی؟ نمی  هم انکار: گفت و زد پوزخند

 .نیست که عاشقانه قرار. مهمه  مسئله چون -

  تکرار. آوردم رو عشق اسم تلویحا که بودم متوجه و 

 . خانوادگیه ی مسئله. مهمه: کردم

 . آم می هم من پس -

 تونم نمی من. هاست اون  شخصی حریم. خصوصیه -

 . بگم تو به

  بگو جوری یه میگی؟ داری چی... شخصی؟ حریم - 

 ! بفهمم هم من

  طرفی از. برم تنها نمیذاره شهروز که بود مشخص

  ربط هم اون به مسئله و بود هم اون عموی بابا،

 کمی از بعد و زدم زل ها کن پاک برف به. داشت

 . بمونه راز نیست قرار اساسا. اوکی: گفتم سکوت،

 راه دوباره. شد پیاده شهروز و دادم تکونی رو دستم 

.  رودخونه به رسیدیم که نکشید طول خیلی. افتادیم

 .کردیم پارک جاده کنار  رو ها ماشین

  هنوز میکائیل  ولی افتاد؛ عمران ماشین به چشمم

 به گل، زمین روی چرمم های  بوت نیم با. بود نیومده

. اومد دنبالم شهروز و کردم حرکت رودخونه طرف



 و بود نشسته همیشگی گرد سنگ همون روی عمران

 گرفته رو بارون شدت جلوی گردو، و بید  های شاخه

 با. بود افتاده صورتش روی گوشیش نور. بودند

. رسیدیم بهش. چرخوند سر  ما، حرکت صدای شنیدن

  میکائیل با هنوز تو: پرسیدم. کردیم سلم فقط سه هر

 نزدی؟  حرف

 .نه -

  هنوز و برادرند باشند فهمیده که شد نمی باورم 

 دلش  عمران انگار. باشند نگرفته هم از سراغی

 که خندیدم فکر  این از! برادر نه خواست، می خواهر

.  بودیم کرده گیر بدی وضع تو. بود ناله شبیه بیشتر

 و رستوران های عکس با کلیپی روز  همون من

 دو هر برای و بودم کرده درست رکوردر صدای

  قصد من که بفهمند خواستم می. بودم فرستاده

 می رسوا باید و بودند  زده تهمتی. ندارم الپوشونی

 . نداشت سوز و سوخت ولی داشت زود و دیر. شدند

 خبره؟  چه اینجا: پرسید شهروز

  دیدن با و شد پیدا میکائیل ی سروکله  موقع، همون 

 کردی؟ لشکرکشی: گفت نفرمون، سه

 . کرد ول اینطوری نمیشه رو مسئله این -



 نمیشه؟  چرا -

 بود نبرده خوابم  فکروخیال از هفته، یک این توی من

 کوره از. نمیشه؟« چرا» گفت می راحت خیلی اون و

 !راه اون به زدی رو خودت  پاک: گفتم و رفتم در

 . کردی بزرگش زیادی تو راهی؟ چه -

  اینکه از بزرگتر چی: زدم داد من و اومد جلوتر

 !برادرید؟

  جز به شد، نمی شنیده چیز هیچ ثانیه چند برای 

  خالی رو خودم حداقل.  بارون ریزش و آب صدای

: شکست رو جمع  سکوت شهروز. بودم کرده

  بود؟ چی منظورت

   گفته؟ کی: گفت من به  رو میکائیل و

 ! پدرتون -

 که نمیشه دلیل بوده، هم  ای رابطه اگر! خانوم نه -

 .بابام به بچسبونید رو این

. بره سمتش و بشه بلند عمران تا بود کافی همین 

  ای؟ رابطه چه میگید؟ چی: پرسید دوباره شهروز

 بین تنش پر فضای به حواسم. نداد اهمیتی کسی

 .باشید آروم: گفتم . بود عمران و میکائیل



  االن؟ گفتی چی: گفت میکائیل به رو عمران 

 گل توی پام. کنم جداشون شد، الزم اگر که رفتم جلو

 . رفت فرو

 .آورده گیر رو بابام مادرت گفتم : داد جواب  میکائیل

  همیشه مثل عمران ولی زدم؛ زل عمران به ترس با 

  خودش توی داشت همیشه مثل. داشت آرومی  ظاهر

  صداش و بخوره حرف که  بود کرده عادت. ریخت می

. میگی راست: گفت عصبی ی خنده با فقط. نیاد در

 .باشه الدین نجم مثل آشغالی تونه نمی من پدر

  توئه؟ سن هم مگه! بزن حرف  درست -

 خنده. ایستاد چهره به چهره و رفت عمران طرف به

. کردم مشت رو هام دست من و شد بیشتر عمران ی

 خبره؟   چه اینجا بگه من به یکی: زد داد شهروز

  سوال و میکائیل دادن نشون دندون و چنگ  از خسته

  برای رو کلیپ  و برگشتم شهروز، هم سر  پشت های

 . فرستادم شهروز

 .  ببین: گفتم فقط 

 به. رفتم میکائیل سراغ من و آورد در رو گوشی

 . بگیره فاصله که دادم هلش عقب



 

 ! آروم. باشید آروم: کردم تأکید

 راه رودخونه کنار اویزون، های شونه با عمران

. داشتم نگهش. بره دنبالش خواست  میکائیل. افتاد

 .  بود شده روشن ها ستاره و ماه نور با فقط هوا

 . آب تو افتی می. تاریکه  عمران،: گفتم

 !برگرد! عمران: گفتم دوباره. نداد جواب

.  کشید بیرون  دستهام بین از رو خودش  میکائیل 

   کنی؟ می اینطوری چرا: کردم زمزمه صورتش جلوی

 گفت صدای. برگردوند رو روش و داد تکون سر

 هوا و حال  شهروز، گوشی از نجمی و  نسرین وگوی

 بود زده زل  باز های لب با شهروز. بود کرده بدتر رو

 . بگیم همه به باید: گفت باالخره. صفحه به

 .کنی می غلط تو: زد داد میکائیل

  چاله ی مردیکه: گفت  و کرد قطع رو فیلم شهروز

. شده بازی من ی خانواده آبروی با! میدونی

 ساله سی پدربزرگم. مریضه ساله سی  مادربزرگم

 . است سرافکنده



  حق  هیچکس: زد رو خودش حرف دوباره میکائیل

 . کنه پخش رو چیزی نداره

 ! خوام نمی اجازه تو از من -

 .کنم می شکایت گیرم، می وكیل -

  پدرهای ی مسئله! شهروز: پریدم حرفشون  وسط

 . نکن دخالت تو. ماست

 .است زاده  رجب اسم. منه عموی-

 . کنه نمی کاری بقیه رضایت  بدون کسی- 

 ! موندند؟ می ما رضایت منتظر بودند، ها این اگر -

  از دورتر  عمران. برگردوند رو روش  و زد پوزخند

:  گفتم بلند. بود ایستاده تاریکی توی گوشه یه ما،

  کارخونه ی  افتتاحیه فردا پس. دارم حرف. بیا عمران

 ... هستند  همه اونجا. شمیمه ی

 هم عمران میکائیل، مخالفت  با زمان هم بار، این 

 ! نزن رو حرفش اصل: گفت

 گناهه؟ بی بابام نفهمه کسی چی؟ پس -

 .نه  اینطوری - 



 و برد فرو موهاش الی  رو هاش انگشت میکائیل 

 می رو  هاش نفس  صدای. کشید عقب  به محکم

 . کردی ویرون رو زندگیم:  گفت. شنیدم

 به داشت.  کیه با که نبودم مطمئن. موندم حرکت بی

 ی همه دیدمت، وقتی از: داد ادامه. کرد می نگاه من

 .پاشیدی هم از رو ام خانواده... ریخته هم به زندگیم

 .  داره حدی هم من صبر!  میکائیل - 

  خانواده و  من از: کرد اضافه. برداشت  عقب به قدمی

 . بگیر  فاصله ام

 به رو انگشتش میکائیل. انداخت چنگ  گلوم به بغض

  نمیخوام دیگه: گفت  و رفت نشونه  جمع  تک تک

  سرتون رو رو  دنیا بشه، پخش  فیلم این. بشنوم هیچی

 . میدید تاوان عمر آخر تا. کنم می خراب

 از و چرخید.  نشد شهروز  های بدوبیراه شنیدن منتظر

 شد گم تاریکی توی. رفت  بود، اومده که راهی همون

  فشار رو پلکهام . کشیدم دست هام چشم روی من و

 .نکنم گریه که دادم

 این. نخور غصه:  گفت و اومد سمتم  شهروز 

 . نداره رو ارزشش



  حرفی اگر دونستم می. نگفتم  چیزی و  کردم باز پلک

 کردم نگاه عمران به. میفهمه رو حالم صدام از بزنم،

  ی رودخونه به و بود نشسته سنگ روی دوباره که

 و گرفت رو ام شونه شهروز. کرد می نگاه  خروشان

 .بریم بیا. سرده:گفت آهسته

  با. شد نمی گرم آتیشی هیچ با و بود سرد. بود سرد

  وسط پاهام به نگاهی هیچ حرفی، هیچ لباسی، هیچ

  شونه به شهروز. کرد می سنگینی که دوختم چشم گل

 . بریم:گفت دوباره و  آورد فشار ام

  قدم عمران سمت و آوردم در گل از زور به رو پاهام

  و کردم بلند سنگ روی  از رو سویشرتش. برداشتم

 . بود جلو   به نگاهش. انداختم هاش  شونه روی

 . خونه  برو. نشین اینجا: گفتم

 برم کار؟ چه برم خونه؟: خورد گوشم به صداش

 بگم؟ چی ببینم؟بهش رو مادرم

  هاش شونه دور رو هام دست و شد بلند نهادم از آه 

  می حس رو  سرماش. داشت شون نگه محکم . انداختم

 .کردم

  باشم؟ برادرت  بذاری  شد نمی:گفت 



 !  عمران-

  خواستم؟ می چی دنیا این از من مگه -

 همه که اون خاطر به و  خودم  خاطر به. ترکید بغضم

 فاصله ازش. بود شده یکسان خاک  با خیاالتش ی

 اون درمون  هیچکدوم که نبود  جوری دردمون. گرفتم

  مسیر توی و گرفت رو ساعدم شهروز. باشیم یکی

 .رفتیم خداحافظی بدون. داد حرکتم   ناهموار

 

 چشم پایین به و کردم  نزدیک تپه شیب به رو تیتی

 گردنش. نشی  هول. باش آروم: دادم هشدار . دوختم

 به ملک نزدیکترین توی تپه، پایین. کردم نوازش رو

 هنوز. بود شده علم معدنی آب ی کارخونه جاده،

  و شده وصل ها دستگاه ولی داشت؛ کاری ریزه خیلی

  شده شروع ارزیابی  برای محدودش  تولید. بودند آماده

 رو افتتاحیه زودتر بود گرفته تصمیم شمیم. بود

 می حتما. بذاره  وقت جزئیات روی بعد  و کنه برگزار

. بمونه بلتکلیف کارش و بندازه سنگ کسی ترسید

 سبحان خالی زمین به نگاهی  و کشیدم عمیقی نفس

 مهندس ی نقشه که رسید می روزی یعنی. انداختم

  ساختمون  که روزی.بشه پیاده زمین این  توی ایوبی



  نم نم. ببینم چشمه اون کنار رو بومگردی کلسیک

  روی ای قطره و شد شروع ملیمی نسیم  با بارون

  مسیر توی که کشیدم رو تیتی  ی دهانه بند. افتاد بینیم

 سایه. کنیم حرکت پایین های زمین طرف به و بیفته

 مشمایی، دیوارهای  و بودند کرده نصب رو بون

 مراسم ها موقع همین. بود پوشونده رو دورتادورش

 زمین. رسیدم می سروقت باید من و شد می شروع

  بعد، دقیقه چند. بود شده شلوغ حسابی پایین های

 آمد و رفت به و بودم اصلی ی سوله ساختمون مقابل

  مشمایی ی خیمه زیر ها خیلی. کردم می نگاه ها آدم

 ماشین از داشتند ها خیلی. بودند شده  جمع بزرگ،

 و جاده کنار ماشین کلی . شدند می پیاده هاشون

 و بود باز  ساختمون در. بود شده پارک زمین انتهای

  جوش و جنب از پر طرف هر. بودند داخلش ای عده

 کنار های درخت  از یکی سمت رو تیتی. بود

 بشی، منتظر اینجا کمی یه: گفتم و بردم ساختمون

  خب؟. اومدم

. نشست  گل روی هام بوت و شدم پیاده درخت کنار

 گرم بافت یه با. بودم پوشیده جین ی تنه نیم و شلوار

 پیش کسی  که بودم رسیده خودم به. همرنگشون

  مشغول یا کنم می حسودی  شمیم به نکنه فکر خودش



  کی: گفتم و  کردم ناز رو تیتی صورت. خوردنم غصه

 کنم؟ها؟ می  حسودی گفته

  گم که بستم  درخت ی تنه به و برداشتم رو طنابش

 .  گردم برمی زود: کردم تأکید دوباره رفتن موقع. نشه

  که افتاد سهیل به چشمم و چرخیدم. آورد در صدایی

 می نگاه من  به و بود اومده بیرون ساختمون در از

  تکون سری براش. اومد می طرف این داشت. کرد

 قدم چند.  افتادم راه بون سایه سمت زودتر و دادم

 اهمیتی. ایستاد راهم سر و رسید که بودم برداشته

 . کن صبر: گفت که بشم رد خواستم و ندادم

  مادر. موندم خیره بهش سکوت توی و شدم متوقف

 با داشت شوهرش. بود بابام اول عشق. بود میکائیل

  خواستم نمی. کرد می خیانت بهش دوستش بهترین

 .کنم این از بدتر رو شرایطش

 کجاست؟  پسرم: گفت آرامش با خودش 

 ! بله؟- 

 کجاست؟ میکائیل-

  پرسید؟ می من از چرا. دونم نمی من - 

 بپرسم؟ کی از دیگه. میره و آد می تو ی خونه تو-



 ! سوخته من  ی خونه_ 

.  انداخت پایین رو سرش و شد عوض صورتش حالت

 طرف  هر به رو چشمش و کرد بلند سر بعد کمی

:  گفتم خودم. بگه چی که بود معطل انگار. چرخوند

 . هستم بابابزرگم  عمارت تو االن من

 . دونم می -

  قایمش عمارت تو کنید می فکر پرسیدید؟ چرا پس - 

 کردم؟

 و زد کمر  به دست بعد. کرد  باز و بست رو پلکهاش 

  با گفتی؟ بهش چیزی آد؟ نمی  خونه که شده چی: گفت

 ! نیست هم بهزاد

  چیزی  من : گفتم بعد و دادم فشار هم به رو لبهام

 .نگفتم

   آد؟ نمی خونه چرا -

  ترجیح که کردید کار چه  باهاش خودتون ببینید برید -

 . خونه  جز به باشه،  جایی هر میده

 کردم؟ کار  چه من من؟ -

  اگه: گفت دوباره خودش. شوهرت«» بگم نمیتونستم 

 ..کنه راضیم اینطوری گفتی بهش



 اون تو تونه نمی حتما. خانوادگیه پسرتون مشکل -

 ! رفته که بکشه نفس خونه

  چی دونست نمی و بود مونده مات گرفته، صورت با

 نفر چند. کردم حرکت بون سایه سمت  دوباره. بگه

 هم عمو و  بودند کشیدن  سیگار مشغول ورودی کنار

. رفتم داخل و انداختم  پایین رو سرم. بود بینشون

 دیوارهای داخل. بارید می نمنم همچنان  بارون

 های ردیف روی  ها خیلی فشرده،  پلستیک و مشمایی

  شهروز و هادی. بودند  نشسته تریبون مقابل صندلی

  شورای اعضای و شهردار به خوشآمدگویی حال در

 عقب های ردیف. بودند جلو های ردیف روی شهر،

 هم و پیر هم که بود  مهم شهروندهای مخصوص

  بزرگ های  خانواده از حتما. میشد پیدا بینشون جوون

.  شناختم می قبل از رو هاشون خیلی. بودند شهر

  صحبت و بودند بینشون هم شریف حاج و  بابابزرگ

  نشسته ای جداگانه ستون توی ها خانم . میکردند

  و آشناها با احوالپرسی و  سلم به کردم شروع. بودند

  کنار سبحان. رفتم جلو صندلی ستونهای بین کم کم

 اومدی؟ پس: پرسید من دیدن با. بود  نشسته پدرش

 نیام؟  چرا -



  رو مهرسا و  مامان حال. پرسیدم  رو حالش و خندیدم 

 تو. آره: گفت بیاند، نیست قرار گفتم وقتی  و پرسید

 .بیان که نبودم امیدوار هوا این

 که نیاوردم روش به هم من و نشد متوجه خودش 

  و سلم به! بیاند  من ی خانواده باشه امیدوار باید چرا

  تعدادشون که  دادم ادامه ها  خانم بین آمدگویی خوش

  محمود و ارسلن فقط ها  باغستانی از. بود کم خیلی

 ردیفشون، کنار از من شدن رد موقع که بودند اومده

 وقفه که بودم مطمئن دیگه. بودند برگردونده رو

 . هاست اون سر زیر بومگردی، جواز توی افتادن

 

  خودشون سر از رو من فقط لفظی، رضایت اعلم با

 متهمشون بودن ای کینه به کسی تا بودند کرده باز

 طرف به دوباره ها، ردیف ته و زدم  پوزخند. نکنه

  سالن وسط خالی های صندلی روی تا  برگشتم جلو

 روش که افتاد صادق آقا به نگاهم و نشستم . بشینم

 دستش.  کردم سلم و شدم خیز نیم. بود طرف این

 .داد رو جوابم و گذاشت اش سینه روی رو،

 و اونم با کرد فکر بود، نشسته  طرفش اون که نجمی

. زد خشکم ای لحظه برای. کرد بلند برام رو دستش



  بارها و داشتم ازش که هایی  حرف و ها  عکس تمام

. شد مرور سرم  توی دوباره بودم، کرده  گوش بارها و

 بود، توش کلیپ که رو فلشی و بردم جیبم توی دست

 کسی سمت  باالخره نجمی. دادم فشار هام انگشت بین

  ام شده حبس نفس من و  برگشت بود زده  صداش که

 پشت رفتم می حاال همین اگر. فرستادم بیرون رو

 ویدئو به  که شمیم لپتاپ به میزدم رو  فلش تریبون،

  گفتم، می همه به و بود وصل کوچیکش پروژکتور

 اما بودم؛ آورده همین برای رو فلش میشد؟ چی

 فلش. شد سالن وارد شمیم خود. نداشتم رو جرئتش

 و کردم بلند سر بعد. بهش زدم زل و آوردم بیرون رو

 برام کوچیکی لبخند با. کرد تلقی شهروز با نگاهم

 .  دادم لبخند با  رو جوابش. داد تکون سر

 دور رو  میکائیل چشم: شنیدم رو  عمران صدای

  دیدی؟

 موازی خالی، صندلی به ی فاصله با. برگشتم سمتش

. کرد اشاره شهروز به سر با. بود ایستاده ردیف این

  تیکه اومدی: پرسیدم. انداخت  اطراف  به نگاهی بعد

 کنی؟  بارونم

 !!  داریم بارون کافی ی اندازه  به. نه -



. بود روز چند این متوالی های بارش به منظورش

 تو که روز اون. تقصیری بی وسط این تو: داد ادامه

 بود، سوزیاتیش  منظورم... گفتم اونجوری مسجد

 ...  نه

  می حرف چی مورد در بیاد یادم تا کردم فکر کمی

 من نکرد،  پدرت که کاری بود گفته مسجد توی. زنه

 . نگرفتم دل  به من: گفتم و دادم تکون سر. کنم می

 فکر اومدی؟ چرا: پرسیدم. انداخت پایین رو سرش

 . باشی داشته رو  جاها اینجور ی حوصله کردم نمی

 . بگیرم رو جلوت  شد، الزم اگر اومدم -

  با. دادم فشار  مشت توی رو فلش و رفت  باال ابروم

: آوردم پایین رو صدام ورودی، جلوی  میکائیل دیدن

 اومده؟  همین واسه هم  داداشت حتما

 با و گرفت رو  نگاهم رد بعد. شد گیج عمران صورت 

  چیزی لب زیر. زد زل بهش ای لحظه میکائیل،  دیدن

 راند و بیاد میکائیل تا موندم منتظر. شد دور و گفت

 خونه بود گفته مادرش. بشه شروع  اخطارها دوم

 مشغول دونستم نمی. نبود تماس در هم من با. نمیره

  افتاد راه سمتم به. میگذره چی سرش تو  و کاریه چه

. بود ایستاده عمران که ایستاد  جایی همون درست و



 کسی که نبود مهم کدوممون هیچ برای دیگه انگار

 . باشه ما  به حواسش

  نگران  رو همه مونی؟ می کجا: پرسیدم مقدمه بی

 . کردی

 مهمه؟ برات مگه -

  نباشه؟ مهم میشه مگه - 

:  گفت و داد نشون رو دستم توی فلش ابرو  و چشم با

 .کنی نابود رو زندگیم بستی کمر که تو

  خاطر به داشتم؟ نگه دست االن تا چرا کنی می فکر. 

 . کنم قانعت خوام می. تو

 .پسرم! میکائیل: خورد گوشمون به نجمی صدای

 . زد نشنیدن به رو خودش  میکائیل 

. قاپید رو فلش  و انداخت دست که بگم چیزی  خواستم

  بدون من و برداشت قدم  بون سایه خروجی سمت به

 مستقیم و شد خارج. رفتم  دنبالش جمع از خجالت

  باریکی، مسیر که رفت ساختمون ی  گوشه سمت

  پا. کرد می جدا بون سایه ته مشمای از  رو دیوارش

 چرخید سمتم. کشیدم رو بازوش  جا همون و کردم تند

 بیرون. کردیم نگاه هم به ثانیه چند. شد متوقف و



 همین مراسم که رسید می نظر به و بود شده خلوت

 نداری حق: گفت میکائیل. بشه شروع ها موقع

 .کنی جریان این به ای اشاره کوچیکترین

 مادرت دوست بهترین با  بابات اینکه جریان؟ کدوم -

  یا...  ؟ داری برادر اینکه کنه؟ می خیانت بهش داره

 و زدند  تهمت من بابای به شدند، جمع  همه اینکه

   کردند؟ ش آواره

:  گفت. نبود خودم دست و لرزید می داشت لبهام

 .زدم رو میزدم باید که حرفی

 بود؟  تهدید - 

 .آره - 

  این: کرد اضافه. داد نشونم  و گرفت  باال رو فلش 

 . مونه می من پیش

. بگیرم رو فلش که انداختم چنگ دستش سمت به

  بلند. کرد قایم  کمرش پشت و کشید عقب رو دستش

 !  بده: گفتم

.  کنم باز  رو مشتش دست دو هر با کردم سعی و

 من آغوش توی رسما حاال. برد تر عقب رو دستش

 داشت نگه رو هام دست. فرستادم لعنت لب زیر. بود



 گوشم کنار. گرفتم رو نگاهم. شد خیره هام  چشم به و

 ریزه می هم به چی  همه بشه، رو  فیلم این: گفت

 . مرسده

 . نیست اینطوریام -

 ! کنیم خدافظی باید تو و من -

 داره؟ ربطی چه: گفتم و کردم نگاهش دوباره

 . میدونی خوب  خودت -

  دلم. کردم رد سر تكون با من و شد سکوت بینمون

: پرسیدم. ببینم اینطوری رو  هاش چشم  خواست نمی

 موندی؟ می کجا

 . ها بچه  ی خونه -

   دادی؟ نمی رو هام تلفن جواب چرا -

 بودم؟ حالی چه دونی می -

 ...میکائیل - 

 

 میدونی خوب خودت.  نمیشه اینطوری مرسده، -

! نیست من دست. چیه فیلم اون  دادن نشون ی نتیجه



 بین باید. بشه پدرشوهرت قراره طرف فهمی؟ نمی

 . کنی انتخاب بابات و من

 همچین. نه: گفتم و کردم  رد سر تكون با دوباره

 ... چیزی

  قید گفت می... میگفت؟ چی بود، اینجا بابات اگه -

 برات رو این بزن؟ رو ات آینده قید بزن؟ رو عشقت

   خواست؟ می

 بود بابام اگه: دادم جواب و شد خیس هام چشم

  همین، خاطر  به دقیقا... کن انتخاب رو عشقت  میگفت

 براش که منه نوبت.  کنم انتخاب رو اون باید من

 . کنم دختری

 !!  بشی من بیخیال باید مرسده، -

  جواب عاقبت. گذشت ذهنم از فکرش و  کردم سکوت

  خاطر به تونم نمی. نیستم خودخواهی  آدم  من: دادم

  حق. کنم ضایع رو  بابام حق عاشقیم، و عشق

 .ام خانواده حق. بزرگم مامان و  بابابزرگ

 !  خودخواهیه عین این -

 .انداخت فاصله بینمون و کرد ول رو هام دست و



  از: گفتم. زدم زل هاش اخم به و شد منقبض صورتم

 . کنم انتخاب نخواه من

 ازم هم عشقم. نبود بس کردی،  خراب رو  چیز همه -

 . گرفتی

 . بده رو فلش -

 می من دست  این: زد داد.  رفتم جلو فلش گرفتن برای

 . مونه

 !  بده گفتم -

 .ببینمت نمیخوام دیگه... کردی رو انتخابت -

  قدم دو ولی افتاد؛ راه و برد  فرو جیب توی  رو فلش 

  دورتر، متر چند سهیل. کردم نگاهش. ایستاد بعد

 دیده رو چیز  همه حتما. بود بون سایه ورودی نزدیک

 سری. رفت داخل العملی عکس و حرف بدون. بود

 دیگه که  رسید می نظر به. دادم تکون خودم برای

. کرد حرکت دوباره میکائیل. اینجاست ما یرابطه  آخر

.  بستم پلک و کشیدم دست پیشونیم روی.  نزدم صداش

  شدن تموم از  که آرامشی. بودم آروم عجیبی طرز به

  بود؟ من مقصد نقطه این. اومد می دراز و دور راه به

 میگرفت؛ رو  بارون جلوی  ساختمون، شیروانی ی لبه

 و کشیدم آه . بگیره رو سرما جلوی تونست نمی اما



 درک درست هنوز. شد  ظاهر هام چشم  مقابل بخار

 ممکنه و نکرده که کاری باید چرا بابا که بودم نکرده

 نمی هیچوقت من. بگیره گردن بده، باد به رو سرش

. کنم سکوت تونستم نمی. بگذرم بابا حق  از تونستم

 سمت و کردم تأیید سر با. میکائیل  خاطر به حتی

 ولی بود؛ برده رو فلش. افتادم راه بون سایه ورودی

 .اومد می پیش ای دیگه های فرصت

  هادی و شمیم. نشستم قبلی صندلی  همون روی

 بون  سایه داخل و بودند  کرده شروع رو مراسم

 شهر  شورای اعضای از یکی. بود کامل سکوت

  و ارسلن کنار عمران. کرد می سخنرانی داشت

  به خواست می. بود نشسته نجمی کنار دقیقا میکائیل

! ؟ خودش به یا عمران، به یا کنه، ثابت  رو چیزی من

  ناگهان اینکه تا دادیم گوش ها سخنرانی ی ادامه به

  شیروانی و سقف روی هاش کوبه و شد شدید بارون

  سخنران جمع،  ی همهمه. گرفت شدت  بغل ساختمون

. کردم نگاه بابابزرگ صورت به من و کرد ساکت رو

 . نترس: زد  لب و داد تکون رو دستش

 و گل این توی رو بزرگ مامان که کردم  شکر رو خدا

 باد صدای. بودیم نیاورده باد، های زوزه  و بارون

  شهروز با داشت شمیم. ترسوند می رو آدم واقعا



  میکائیل. بود کرده هول کمی هادی و زد می حرف

 بلند هم دیگه  نفر چند. رفت هادی سمت و شد بلند

  بارون های دونه و بود شده شدیدتر  صداها. شدند

 ی شیهه. داشتند رو بون سایه کردن سوراخ قصد

  بود جوون  هنوز تیتی. شدم کنده جا از و شنیدم اسب

 که دویدم خروجی طرف به. بود ترسیده حتما و

 کجا؟: گفت و گرفت رو  جلوم  شهروز

 .ترسیده اسبم - 

 .نمیشه چیزیش - 

  حفظ رو  آرامشتون: گفت میکروفون پشت  سخنران 

 .میشه تموم. فصلیه رگبار... کنید

  آروم کدوم هیچ که کردم نگاه پیرمردها صورت به

 لب. باشه طبیعی  شرایط که رسید نمی نظر  به. نبودند

 زد، کنار  رو ها دیواره  باد لحظه، همون و کردم باز

  ایرانیت گوشخراشی، صدای با و پیچید مشماها زیر

 و افتادند زمین روی همه. کند جا از رو  سقف های

 و داشتم نگه سفت رو روسری. کشیدند جیغ ها زن

 برید: زد داد  مختار آقا. برگردوندم طوفان از رو روم

 . سوله تو



 از خبری. کردند رو کار همین و شدند بلند همه و

 گرفته رو مادرش  های شونه میکائیل و نبود عمران

  گره من به نگاهش. ببره ساختمون طرف به تا بود

 و ها گل  روی جمعیت. برگردوندم رو  روم. خورد

  شده پخش آویزون، مشماهای و افتاده های دیواره

 هر   به. دویدم تیتی سمت. بودند

 از رو طناب. کشید می  رو طنابش و دوید می طرف

 عمو زن. کنم آرومش کردم  سعی و کردم باز درخت

 .  بیا. کن  ولش!... مرسده: زد صدام

 داخل به رفتن حال در ها زن. دادم تکون سر

 پا جلوی کردن نگاه مجال بارون و بودند ساختمون

 مورد در انگار که برگشتم مردها سمت.  داد نمی رو

.  بود کرده نگرانشون سخت که زدند می حرف  چیزی

 دست با. بود گرفته رو بابابزرگ  های شونه شهروز

 بلند آقاصادق. برم داخل که کرد اشاره ساختمون به

 بساطیه؟  چه این: گفت

 .کنه نمی خبر که طوفان: داد جواب ای دیگه مرد 

 

 ! ؟ سال وقت این طوفان -

 چی؟  سیل:  زد داد یکی. بودند شده خیس کامل همه



  هست، کانال  هست، بند سیل: داد رو جوابش ارسلن 

 . میره زنه می رگبار. تو برید سیلی؟ چه

 کانال یاد ناگهان. افتاد راه ساختمون سمت خودش و

. بودیم انداخته گیر توش رو گرگ که کانالی. افتادم

  اون انگار که میکائیل به شدم خیره و اومد بند نفسم

 و کردم ول رو تیتی بند. بود افتاده صرافت به تازه هم

:  گفتم بلند شدم، می رد ارسلن کنار از حالیکه در

 کردید؟ بازش

  که ما: زدم داد . کردند می  نگاه هم به هادی و میکائیل

 موند؟  بسته یا کردید باز رو کانال شما رفتیم،

 به رو هادی. بود بدی  ی نشونه ندادنشون جواب 

 !  همه... شید  خارج منطقه  از: گفت جمع

. رفت طرفی  هرکس و اومدند خودشون به مردها

... شهروز ماشین تو برو: گفت من به رو  بابابزرگ

 ...ماشین تو برید وردار رو عموت زن  بدو... بدو

.  چرخید می  خودش دور و بود کرده هول  بقیه مثل 

 ها آدم کردن فرار به و بودم شده میخکوب اما من

 کانال و نبود طبیعی اصل بارون این. کردم می نگاه

... چشمه اون... کارخونه این. بود مونده بسته هم

 همه اون... و ماشین و آدم همه این... سبحان زمین



  هم به چشم یه به... آبادی نزدیک های  خونه و زمین

 چشمه اون برای من رویاهای ی همه.  بود بند زدنی

 تونستم نمی من... بابام  رویاهای ی همه... زمین و

 رو شدنش ویران خودم  های چشم با و کنم صبر

 . ببینم

 نشنیده رو  شهروز فریاد و کشیدم دست صورتم روی

. گذاشتم رکابش توی پا و دویدم تیتی طرف به. گرفتم

 که گرفتم  محکم رو گردنش و کشیدم باال رو خودم

 لوالیی در هم و میدونستم  رو کانال جای هم من. نیفتم

 و بود دقیقه دو کار کردنش باز. بودم دیده رو سبکش

 راحت خیال با بعد. گرفت می رو بدبختی کلی جلوی

  از شد، می  سرازیر سیلی هم اگر. شهر گشتیم برمی

 اطراف. تمام و رودخونه به ریخت می کانال طریق

 از رو سرم. نبود خاصی باغ و بنا که هم  رودخونه

  که افتاد ارسلن به چشمم و کردم بلند تیتی گردن کنار

.  کرد می نگاه من به مستقیم و بود ایستاده جاش سر

 برو: خورد گوشم به تر نزدیک از بابابزرگ صدای

 ...  مرسده برو... تپه پایین

 به و چرخوندم سر. بود من  به همچنان ارسلن نگاه

 تیتی پشت به ای ضربه. شدم خیره تپه باالی  ای نقطه

 و بود ترسیده. کنه حرکت که کردم تنظیم رو وزنم و



  و شهروز. کرد دویدن به شروع من یاشاره  اولین با

 ! کجا؟: زدند  داد زمان هم دیگه، مرد چند و هادی

  به شهروز صدای. شدم رد کنارشون از اهمیت بی

  کنه متقاعدم حرف با داشت سعی که خورد می گوشم

 بین و بود شده بلند فریادها ی همهمه. برگردم که

.  دادم امید خودم به. شد می شنیده باد و بارون صدای

 برمی و کردم می باز رو کانال. بود دقیقه دو کار

 از رو تیتی. شدید بارون.  بود بارون فقط فعل. گشتم

 زمین به که نکشید طول زیاد و بردم هموارتر  مسیر

 به تهش که جایی. رسیدیم سبحان زمین باالی های

  بارون فقط.  شد می وصل کوه رشته از بلندتری  ی قله

  سمت رو افسار بند. اومد نمی  پیش مشکلی هیچ. بود

  رو درپوشش میکائیل که طرفی همون. کشیدم کانال

  خبری دیدم وقتی و کردم چک رو موقعیت. بود بسته

 و گرفتم هام دست بین رو سرش. شدم پیاده نیست،

:  گفتم بشنوه که جوری. کردم نگاه هاش چشم توی

 . نخور تکون... باشه؟. نخور تکون. آم می االن

  اضطراب و ترس. کشیدم دست پیشونیش روی

 و کردم نوازشش دوباره.  کردم می حس  رو حیوون

 راه کانال کنار الی و  گل روی. گرفتم فاصله بعد

  بود؛ شده جمع داخلش آب کمی و بود خیس. افتادم



 روی و کشیدم عمیقی نفس. نبود سیل از خبری اما

  رو خودم تا  رفتم تر پایین  زمین، طبیعی  شکاف ی لبه

  توی تونل یه مثل که برسونم کانال بزرگ ی لوله به

  باز درپوش، از ای گوشه. بود شده گذاشته کار خاک

  اونجا از شکاف، توی شده  جمع های آب و بود مونده

 و گل و گذاشتم قدم شکاف داخل. شد می  کانال وارد

. زدم کنار  پا با رو دریچه ی لبه به نزدیک های آب

 رو درپوش و بود ایستاده میکائیل  که همونطور

 رو، راستم دست. ایستادم در با موازی بود، کشیده

  روی رو، چپم  دست و گذاشتم وسط ی دستگیره روی

 سمت و گرفتم نفسی. درپوش ی لبه ی دستگیره

 .کشیدم خودم

  مانع جاری های آب هم و بود سفت هم. نخورد تکون

 بار این. کردم سعی بیشتری فشار با دوباره. شد می

. بود حرکتش مانع گلها  ولی خورد؛ تکون جا از

 اینطوری. کفش با ها گل زدن پس به کردم شروع

  ها گل روی  محکم و شدم هام ناخن خیال بی. شد نمی

 جون و چشمه اون از مهمتر چیز هیچ. انداختم چنگ

 وقتی و ها گل زدن پس به کردم شروع. نبود ها آدم

  راحت اینبار. رفتم درپوش سراغ دوباره. شد باز راه

. بود سخت کاملش کردن باز ولی شد؛ جا  جابه تر



 توانم آخرین با و دادم فشار هم روی رو، هام دندون

  که شد بلند گلوم  از ای ناله صدای. کشیدم رو درپوش

 آب صدای... آب صدای. موند مخفی آب صدای پشت

 و شد درشت هام چشم! کجاست  نبود معلوم که جاری

  ها دستگیره روی هام  دست. گذشت سرم  از فکری

  باز نیمه دریچه. بودم ایستاده مسیل توی دقیقا. لرزید

  و بودم ماجرا وسط. نداشت ای فایده اینطوری و بود

 و کشیدم  عمیقی نفس. بکشم کنار تونستم نمی االن

 .میشه تموم االن: کردم زمزمه

 

 تر محکم رو درپوش و دادم فشار هم روی رو، لبهام

 و زدم رو بازویی قفل. شد باز آخر تا باالخره. کشیدم

  زمین پخش که کردم حفظ رو تعادلم درپوش گرفتن با

.  بردم می بیرون  رو خودم باید اما بودم؛ خسته. نشم

 شدت آب صدای. رسوندم می تیتی به  رو خودم باید

  به کردن نگاه جرئت. افتاد لرزه به بدنم تمام و گرفت

  های بوت. افتادم راه. نداشتم رو شکاف  انتهای سمت

 زیر. بود افتاده رمق از پاهام و کرد می سنگینی گلیم

 بلند موج که انداختم نگاه شکاف ته به و زدم گریه

:  زدم داد و ایستادم حرکت از. کرد مخیره آلود گل آب

 تیتی؟



 با و اومد  پایین شکاف ی  لبه طرف اون از اسب و 

 میکائیل اسب. نبود تیتی. تاخت آب و گل روی سرعت

 با شد، خم  اسب روی میکائیل . رسید  من به که بود

  انداختم چنگ. کشید و گرفت رو بازوهام دست دو هر

  ی لبه سمت اسب. کشیدم باال رو خودم  و لباسش به

  های چشم و بازمونده لبهای  با من و  تاخت شکاف

 می تر نزدیک و نزدیک  که زدم زل موجی به خیس،

 از و کشید ای شبهه  بود، کرده رم که اسب. شد

  تونل داخل. رسید ما به آب. زد بیرون کانال شکاف

 موج ها  لبه از شدت با اش باقیمونده و رفت فرو

. کشیدم جیغ. کرد خیس رو پامون تا سر. برداشت

 اسب گردن  میکائیل که بیفتیم پایین دو هر  بود نزدیک

  تر محکم و  کردم قفل دورش رو هام دست. گرفت رو

. افتاد هم روی پلکهام و انداختم آب به نگاهی. نشستم

  صدای. کرد دور  شکاف ی  لبه از رو خودش حیوون

 لبه از زدنش بیرون و کانال از آب عبور ی کرکننده

 .داشت ادامه همچنان لوله، های

  خیس های زمین وسط اسب. کنم باز پلک تونستم نمی

 آب خروش و بارون  با پاهاش صدای و دوید می

 وحشتناک، ی ثانیه چند ظرف. بود شده هماهنگ

 توصیف قابل که بودم گذاشته سر پشت  رو ای تجربه



...  مرسده: اومد گوشم کنار  از میکائیل صدای. نبود

 .شد تموم

 رو پلکهام.  بود شده کمتر آب صدای و اسب سرعت 

 و بودم نشسته جلوش پهلو به. کردم باز  آروم آروم

 کردم کمتر  رو هام دست فشار. بود دورش هام دست

  خیس هاش لباس و موها. انداختم نگاه صورتش  به و

 بارون. نبود بهتر هم من سرووضع  و بود شده گلی و

 و نداشتم  زدن حرف توان. بارید می همچنان

 رو روم. کنه موعظه ساعت دو میخواد که میدونستم

 لرزید می هنوز بدنم. داشت نگه رو اسب. برگردوندم

 دستش.  کرد می بدترش هم خیسی و  سرما حاال و

 چشم. کردم  نگاهش دوباره . نشست صورتم روی

  فکر لحظه به: اومد حرف به. بود شده سرخ هاش

 .میری می کردم

:  داد ادامه. شد پر هام چشم و اومد سراغم بغض 

 رو دلت  بار آخرین من و میری می کردم فکر

 ... شکستم

  چشم روی رو، دستش دو هر. شد بیشتر  ام گریه

:  کرد تکرار گرفته صدای با. داد فشار و گذاشت هاش

 . میری می کردم فکر



 سینه به رو سرم و شد محکم دورش بازوهام دوباره

 اگر. میرم می کردم می  فکر هم خودم  چسبوندم اش

.  بودم مرده بود، نزده آب  به رو خودش و بود نیومده

 رو خودش  میکائیل. بود افتاده راه هدف بی اسب

  که کشید طرفی به رو اسب افسار و کرد جور و جمع

 چی؟ شد می چیزیت یه  اگه: گفت. بیفتیم مسیر توی

..._ 

 کردم؟  می غلطی چه من -

...._ 

. نبودی برگردوندم رو  چشمم تا بازیه؟ کردی فکر. 

  رو جلوت  چرا بود؟ کجا شرفتبی پسرعموی اون

 میشه؟ شیر  من جلوی  فقط نگرفت؟

 آب اگه: دادم جواب. شد ساکت و کشید  عمیقی نفس 

  هم چشمه.  داد می کشته پایین، رفت می شدت این با

 .شد می خراب

  ریخته هم به گرگ اون سر انقدر. بود من تقصیر -

 .کنم باز رفت یادم که بودم

 !  تیتی؟: گفتم و اومدم خودم به من. شد ساکت  دوباره 



  چشم بر و دور های زمین  روی و شدم جدا ازش

 آب تو... آب... کو؟ خانوم تیتی: پرسیدم. چرخوندم

  باشه؟ نیفتاده

 .کرده فرار  ترسیده،. نه -

 کانال؟ ور اون باشه نیفتاده معلوم؟ کجا از - 

.  نداره امکان: گفت ولی نبود؛ مطمئن هاش چشم 

 . کرده فرار. جمعه حواسش حیوون

 ! کنه نمی ول رو  من اون - 

 منه؟ جدید  رقیب: گفت و کرد ریز رو  هاش چشم

 بارون نه دیگه. شد خوب  چیز همه ناگهان و زد لبخند

 نه مرگ، به نزدیک ی تجربه نه میکرد، اذیت باد و

:  داد ادامه. کردم فین فین و افتادم خنده به. تیتی رفتن

 .میشه پیداش. گرفته پناه جا یه

 دست از یکی. چسبیدم بهش دوباره و دادم تکون سر

  و بود شده کمتر بارون شدت. انداخت دورم  رو هاش

 دور از. شدیم می نزدیک کارخونه زمین به داشتیم

  این پیاده که دیدم می رو عمو و هادی و شهروز

 .اومدند می طرف

 بشم؟ پیاده خوای می: گفتم 



 چرا؟ - 

 !ببینند؟... جمعند همه...  تو و من - 

 .فهمید دونست، نمی کی هر دیگه - 

  مگه؟ شد چی : پرسیدم و شد باز نیشم 

. شدیم نزدیک بهشون. نیاوردم فشار. نداد جواب

  خواستم.  میزد صدام و  دوید می سمتمون شهروز

  تر محکم میکائیل دست ی حلقه ولی  بگیرم؛ فاصله

 اسب تا آورد در صدایی و زد ضربه اسب به. شد

:  گفتم. شدیم  رد جلوشون از. کنه بیشتر رو سرعتش

 نکردی؟ صبر چرا

 

 افتاده؟ یادش االن -

  ساختمون جلوی  جمع به  کم کم و شدیم دور ازشون 

 آشناهای بیشتر و بود کمتر تعدادشون حاال. رسیدیم

 معذب نگاهشون از. ترها غریبه تا بودند خانواده دو

 بار این. بشم دور میکائیل از خواستم دوباره و شدم

  های سوال و اومدند سمتمون  همه. نداد اجازه هم

 توی. کردند می نگاه من به. شد شروع  هم سر پشت

 نگاه مبهوتشون های صورت به و شدم جمع خودم



  و مختار و نجمی... شریف حاج... بابابزرگ. کردم

... دیگه های زن و ندا  و عمو زن... دیگه مردهای

 بود ایستاده بقیه از دورتر که ارسلن همه، از مهمتر

 کامل همه. مونده االن تا چی برای دونستم نمی و

 نمی. پرسیدند می سیل  ی درباره  و بودند خیس

 شمیم. نه یا دیدند اینجا از رو آب موج حرکت  دونستم

:  گفت داد، می تکون سر درحالیکه و  اومد طرفمون

  تو؟ شدی دیوونه. رفت سکته تا بابابزرگ

.  بود نمونده برام جونی. کرد می حرکت اسب همراه

 درش باید یکی: دادم جواب. نداشت رمق صدام حتی

 .کرد می باز رو

 . رفت می یکیشون. کردند می کاریش یه مردها -

 .  شد می دیر -

. داشت نگه رو اسب میکائیل و داد بیرون رو نفسش

 برید: گفت بلند میکائیل. کنه کمکم که اومد جلو شمیم

 .  نیاد جلو  کسی... عقب

 و کرد ردوبدل مادرشوهرش و مادر با نگاهی شمیم

 و کرد جمع کنارم از رو پاش میکائیل. ایستاد عقب

 جلوم خودش که بخورم لیز خواستم. پرید پایین

.  کرد م پیاده  و گرفت هاش دست بین رو کمرم ایستاد،



  خجالت بدجوری و بود بر و دور آدمهای  روی چشمم

 نه ولی  کنه؛ برمل بودم خواسته ازش. کشیدم می

 سمت و گرفت رو بازوم زیر شمیم. اینطوری

  کرد می سنگینی همچنان  پاهام. افتادیم  راه ساختمون

  ای لحظه برای سرم. شد نمی بلند زمین روی از و

 طرفمون عمو زن. داشت م نگه شمیم و رفت گیج

:  گفت بود،  اومده بیرون شوک از که  حاال و دوید

 شده؟  چی  پاهات. شد  سرم بر خاک

 ...  فقط... نیست هیچی: کردم راحت رو  خیالش فورا 

 همه، چشم   جلوی و گفت  ببخشید«»  بلند میکائیل

 .کرد بلندم هاش دست روی

  قدم دو. شد  جمع من صورت و موند باز شمیم لبهای

  نگاه رو  طرف همون. بود خیره جلو به. ایستاد بعد

 زل ما به و اومده بیرون ساختمون از مادرش. کردم

 ! میکائیل: گفت. بود زده

  صورت سمت دوباره. دوخت چشم مردم به و 

 ! میکائیل: کرد تکرار و شد  خیره میکائیل

 دوباره و  فرستاد بیرون  آهسته رو نفسش میکائیل 

 رد موقع و کرد تند پا ساختمون در طرف به. افتاد راه



  از: گفت آروم و داد تکون سر مادرش، کنار از شدن

 . کنم ولش که نیاوردمش  بیرون سیل وسط

 از. بوده سخت براش چقدر جمله یه همین دونستم می

 اصلی سالن. رفت داخل و شد رد  سهیل کنار

 چند و بود روشن سقفی المپ چندین  با ساختمون

  نزدیکترین سمت میکائیل. بودند داخلش دیگه خانم

 از ای شیشه دیوارهای با که رفت البی توی صندلی

  روی رو، من . شد می جدا  هاش دستگاه و فنی سالن

 خیسم پاهای و آوردم در رو هام کفش. گذاشت صندلی

  بود لحظه اون تازه. گذاشتم سنگپوش زمین روی رو،

 زمین. امنه جام و شده تموم  چیز همه کردم حس که

 بارید نمی بارون باال از کردم، می حس  پاهام زیر رو

  بابابزرگ و عمو زن و شمیم. بود کنارم میکائیل و

 هام دست. اومدند من طرف راست یک و شدند وارد

 عمو زن. کردند تشکر  میکائیل از. شد قفل هم توی

 عمرمون نصفه: گفت و کشید دست موهام روی

 .سپرده  امانت رو تو مادرت. کردی

 ..  کردم نمی فکر. 

:  گفتم. بود پریده رنگش که کردم نگاه بابابزرگ به

 ماشین؟  تو نرفتید چرا



 حرف فکری، بی: گفت. داد تکون سر و کشید آه 

 ببینم؟ داغ چقدر  من. شقی کله نکنی، گوش

 و گرفتم بود، کرده تعارف شمیم که رو  هایی دستمال 

 زیادی. خوبه  حالم من:  گفتم. کشیدم  صورتم روی

 و کردم باز رو درپوش به. خوبم. کردید بزرگش

 . اومدیم... اومدم

.  کشید آه دوباره بابابزرگ. انداختم میکائیل به نگاهی

 زن. رفت بیرون  و داد تکون هوا توی رو  هاش دست

  جایی به سرت... نیفتادی؟ خوبی؟ واقعا: پرسید عمو

   نخورد؟

 . خوبه حالم.  نیفتادم. نه -

 میریم اومد، شهروز. بیاد جا حالت بشین، دقیقه دو -

 . جایی درمونگاهی

 چادر در،  به نگاهی با. گذاشت ام شونه روی دست

 . موند کجا ببینم برم: گفت و زد بغل زیر رو خیسش

 نداری؟ الزم  چیزی: پرسید شمیم  و رفت بیرون

 .  نه -

  رفتن قصد انگار که انداخت میکائیل به کوتاهی نگاه

  قرار دیگه. بودم خوشحال بابت این از من. نداشت



  دید وقتی و کرد ای سرفه شمیم. بره  جایی نبود

 با و زد در به ای اشاره ناجوره،  خیلی بینمون  فضای

 .رفت میکائیل، به  ای دیگه نگاه

  صدا رو هاشون خانوم و اومدند در  جلوی مرد دو

 به. موندیم  تنها باالخره ثانیه، چند از بعد. زدند

 موقع همون ولی کردم؛ باز لب و زدم زل صورتش

  از قبل شهروز. شدند ظاهر  در جلوی شهروز و عمو

 ما بودی کور : زد داد میکائیل سر من، حال پرسیدن

 ندیدی؟ رو

 

 رو دخترعموت نداشت قابلی. کنم  می خواهش -

 .آوردم

 ! رفت نمی بودید، نبسته رو کانال اول از اگه - 

 بود، گرفته  گاز رو خواهرت  که گرگی خاطر به -

 !بستیم

 . نکنید دعوا. خوبه حالم  من: گفتم بلند. شدند ساکت 

  میرم من: داد جواب و کشید صورت به  دستی شهروز

 .آم می االن . نزدیک بیارم رو ماشین

 . مرسی -



 و شد نزدیک. بیاد داخل که بود عمو  نوبت و رفت

 و نشست کنارم میکائیل. ایستاد صندلی روی روبه

 دیگه؟  خوبی: پرسید

 . خوبم -

 . بهترم  االن: دادم ادامه عمو، به رو

 جیب توی  رو هاش دست و کشید بلندی نفس عمو 

  رو حالش: شکست رو سکوتش. برد فرو شلوار های

 ...ببین

 مثل: داد ادامه و چرخید هام لباس روی  نگاهش 

 . میگذری خودت از الكى الكى حبیب

:  کرد اضافه. نشست پیشونیم روی دقت از اخمی 

 . بقیه خاطر واسه

 نرفته یادم از محرم توی هاش حرف. کرد مکث کمی

 می رژه  چشمم جلو بودم دیده که چاقویی اون. بود

  هم من بود، کشیده پیش  حرف خودش که حاال. رفت

 از چرا؟چون: پرسیدم و زدم تکیه صندلی پشتی به

 گرفت؟ گردن رو تجاوز باشه، تو کار اینکه ترس

 . داری چاقوها همون از یکی  میدونست



 و زد پوزخند . زدم زل بهش و گرفتم باال رو سرم

 اضافه. پیچید خالی سالن توی که گفت  نه«»  جوری

 گرفت گردن. دونست می  هم حبیب. نبود من کار: کرد

 می رو خودش هم شد، می وا نسرین مشت اگر چون

 .رو شکمش تو ی بچه هم کشتند،

 دونستم نمی ولی زد؛ می  حرف جدی و  راحت داشت 

: گفت دوباره. نه یا کرد اعتماد هاش حرف  به میشه

 موقع اون تا کنه، قبولش خواست می اگر بچه پدر

 . بود کرده

 و رفت صندلی ی لبه روی میکائیل دست سمت دستم 

 فهمیده کجا  از بابام: پرسیدم. داشتم ش  نگه محکم

  بود؟

 من به. داشت سر و سر  ها خیلی با! دونم می چه -

  آروم دیگه. دونی می هم  تو حاال. بود گفته قدر همین

 ! نده کشتن به رو خودت! نزن دیوار و  در به! بگیر

 نگفتی؟ کسی به چرا - 

  و زن. بود تهران دیگه گفت،  من به وقتی. نذاشت - 

 . بود شده  تموم چی همه. داشت زندگی

 ...  بابام - 



 .همین. داد نجات رو بچه و مادر  جون بابات -

  به بغض. گرفت رو دستم و برگشت میکائیل  دست 

 . انداخت چنگ گلوم

  به اینکه. کرد می پیدا معنی داشت چیز همه کم کم

 اینکه. کنه رد رو اتهام  بود نشده حاضر قیمتی هیچ

  چیزی سهیل به هیچوقت دیگه و بود کرده فرار

 بچه و بوده نجمی کار دونست می شاید. بود نگفته

 شک ارسلن به من مثل شاید یا کنه،  نمی قبول رو

 به رو ها  نگاه و چرخید در سمت عمو. بود کرده

  ی آستانه توی عمران دیدن  با. کشوند طرف همون

  نگاه جوری. نشستم صاف جام سر. شد متوقف در

. شنیده  رو عمو های  حرف بود معلوم که کرد می

 عاقبت. بود گردش در نفر سه ما روی هاش چشم

 خوبه؟ حالت: چرخوند  رو زبونش

 . خوبم -

  صدا رو اسمش. موند ساکت و کرد  ای سرفه تک

. گرفت فاصله در قاب از و رفت عقب عقب ولی زدم؛

. لرزیدم خودم به من و زد خنده زیر ناگهان عمو

 دست به نگاهی. آورد در جیب از سیگاری ی بسته

 در طرف به  درحالیکه و  انداخت میکائیل و من های



  حال به وای: گفت کشید، می بیرون نخ به و رفت می

 . شهروز

 خودش حال تو که شدم  خیره میکائیل  های چشم به 

  ای بدبختی چه این: گفت و داد تکون سر فقط. نبود

 نفهمیدم؟ چطور من بود؟

 .کردی نمی رو فکرش چون - 

 ...  سال همه این - 

 دستش به فشاری. موند خیره ای نقطه به نگاهش

  مونی؟ می کجا شب: پرسیدم و دادم

 . نباش  نگران -

 .ما عمارت بیا -

 گفتن پرت و  چرت که اونجایی از: گفت  و زد لبخندی 

 .  خوبه  حالت پس کردی، شروع رو

 می رو هاش  چشم ته غم  و درد من ولی خندید می

 دیگه که افتاده زندگیش روی زخمی دونستم می. دیدم

  برای جاش شد، می خوب  اگر حتی. نمیشه خوب

 .موند می همیشه

 



 کردم پارک شهر شورای ساختمون جلوی رو ماشین

  بغل های مغازه از یکی سمت رفتن، داخل  از قبل و

 نمی بارون ولی بود، گرفته  هوا. بخرم آب که رفتم

 اون. بود  ریخته رو اصلیش زهر پاییز انگار. بارید

  سلم و شدم مغازه وارد.  شمیم ی افتتاحیه وسط هم

  مرد که بگردم بطری دنبال یخچال توی خواستم. دادم

  ابروهام. احوالپرسی  به کرد شروع و شد بلند جا از

 بشم مطمئن که کردم بر و دور به نگاهی و رفت باال

 ماه، چند این توی. شدم خیره بهش بعد! منه با

 کردم تشکر. بود نگرفته گرم من با اهالی از هیچکس

 دخترم؟ بیارم چی: گفت مرد و

   منید؟ با - 

 باشم؟ کی با پس -

 .آب بطری یه... واال - 

 .چشمم رو -

 برام. رفت  یخچال سمت مرد. شد ریز  هام چشم 

  پاره تیکه تعارف به کرد شروع و آورد بیرون بطری

 بیرون تردید با و کردم تشکر . بطری پول سر کردن

  رنگ. انداختم نگاه اطراف به مغازه در جلوی. رفتم

  جلوی تونستم نمی من و بود شده عوض عابرها نگاه



 ای جرعه. بودند ساخته رو  صبحم. بگیرم رو ام خنده

  شهر شورای ساختمون حیاط وارد و خوردم  بطری از

 ورود یاجازه و پرسید رو نشونم و نام نگهبان. شدم

. نشه  سبز راهم سر نجمی بودم امیدوار فقط. داد

  شدم، رد حیاط  وسط تزیینی استخر کنار از که همین

. چرخیدم صدا طرف به. زد بوق کنارم از ماشینی

 پارکینگ از داشت که بود صادق آقا ماشین

. بود ایستاده. رفت می رو ماشین در سمت ساختمون،

 هم با. داد پایین رو شیشه. رفتم طرفش به

 کنی؟  می کار چه اینجا: پرسید. کردیم احوالپرسی

 کمک شورا از اومدم: گفتم و کشیدم  عمیقی نفس 

 . بخوام

 کمکی؟ چه: گفت و افتاد چین پیشونیش روی 

.  نداره دادن جواز قصد استان گردشگری اینکه مثل -

 موندم. هاست  باغستانی سر زیر زنم می حدس من

 هم من با که شورا از نفر چند اگر شاید. کنم کار چه

 البی از رو  فشار کنند،  صحبت باهاشون اند عقیده

 .  بردارند هاشون

  جوازت.  نباش نگران: گفت و خندید  آهسته صادق

 . میشه صادر



 ...آخه... چطور؟ -

. پیچیده جا همه کردی، تپه باالی که کاری خبر - 

  میانرودا دل عزیز شدی

 اون اتفاقات یادآوری با من و شد بیشتر اش خنده

 مگه: داد  ادامه. زدم تلخی لبخند وحشتناک، عصر

 بذاره؟ لنگ رو کارت هم باز که نامسلمونه ارسلن

 کردی کاری. دید خودش  چشم با بود، اونجا خودش

 چه ندارند، رو اش جربزه هم باغستانی پسرهای که

 . دخترهاشون به برسه

  یعنی: گفتم و شد تر پررنگ هاش تعریف از لبخندم

 بیاند؟ کوتاه ممکنه واقعا

 .گیری می روزها همین  رو جوازت -

 از بفهمونه که داد تکون سر و کرد نگاهم  جوری 

  که تشکر به کردم شروع خنده با. داره خبر  چیزی

  خودت از: گفت و برداشت پنجره ی لبه از رو دستش

 .داری خودت از فقط رو این. کن تشکر

  حس از پر رو من قلب اما بود؛ ساده خیلی اش جمله

 اومده بر کار این ی عهده از خودم اینکه. کرد خوب

 موانع بودم،  گرفته تپه باالی که تصمیمی اینکه. بودم

  بودم کرده تلش اینکه. بود برداشته راهم سر از رو



! داشتم خودم از فقط رو این. بودم گرفته  نتیجه و

  خداحافظی و گذاشت پیشونی کنار رو دستش صادق

 حس  تا ایستادم جا همون لحظه، چند  برای. کرد

 به بعد... کنه رخنه دلم توی رویاهام شدن حقیقی

 که رفت مسئولیتی  پی فکرم  و برگشتم واقعی دنیای

 بار یه باید. آوردم در رو گوشی. بود دوشم روی

 و نسرین و کلیپ ی درباره و شدیم می  جمع دیگه

.  شهروز میکائیل، عمران،  من،. زدیم می حرف نجمی

  که خواستم  نفر سه هر از. شد می روشن تکلیف باید

  جمع خلوت های جاده از  یکی کنار شهر، از خارج

 خودم. بشنویم و بگیم رو آخر های  حرف تا بشند

 و کردم پارک رو ماشین. رسیدم  همه از زودتر

 ی یقه. شدم خنک  هوای توی زدن قدم مشغول

 معلوم. نخورم  سرما که دادم باال رو مشکی بارونی

  ایستاده جاده کنار بایر زمین توی. رسند می کی نبود

 جاده سمت. خورد گوشم به ماشین صدای که بودم

.  شد پیاده و کرد پارک ماشینم پشت شهروز. چرخیدم

 راه سمتم شهروز. دیدم هم رو میکائیل ماشین  دور از

  بشیم جمع خواستی  تو: پرسید فاصله همون از و افتاد

 اون؟ یا

 . من -



  میکائیل. بیاند بذار. بکنیم وا رو ها سنگ باید. آره -

  به نامطمئنش نگاه. اومد  ما طرف به و کرد پارک هم

 خوبی؟: گفت که بودم من  مخاطبش ولی  بود؛ شهروز

 نیومده؟ پیش مشکلی

 صبح ی کله از: داد جواب شهروز و دادم تکون سر 

 .االن تا بودی درمون  جلو که

 ! داداش: گفتم و گرفتم رو شهروز  ساعد 

  نگاهم تلخ همیشه، برعکس بار این  و زد پوزخند 

  درحالیکه و نیاورد کم میکائیل. ندادم ادامه. کرد

 ببرمش اگه: داد رو شهروز جواب اومد، می جلوتر

 !درتون دم بیام نیست  الزم ام، خونه

 ! ؟ ات خونه -

 !میشه من مال  که...  ام ننه حاج  عمارت -

  اسطبل یاد. بشند ساکت تا زدم صدا رو  میکائیل اسم 

  عوض رو بحث و افتادم عمارتشون باغ  پشت زمین و

 نیست؟ تیتی از خبری هنوز: کردم

 

 .کنند پیداش سپردم... نه: داد جواب  میکائیل



. کرد  پرت رو حواسمون عمران، ماشین عبور 

  به. شد پیاده و کرد پارک همه از جلوتر  رو ماشینش

  رفت میکائیل ماشین سمت بیاد، ما طرف اینکه جای

 گذاشته ماشین تو رو سوئیچ ما، ی بقیه مثل حتما که

 و داد باال رو کاپوت متعجبمون، های چشم جلوی. بود

!  هوووی: زد داد میکائیل. برد موتور توی دستی

 ! کنی؟ می غلطی چه داری

  راه سمتمون و بست  رو کاپوت اهمیت بی عمران

 در ما حرف وسط ذارم نمی: گفت خونسرد خیلی. افتاد

 ! بری

! کردی جا بی تو: کرد پرخاش و رفت جلوتر  میکائیل

  زدی؟ دست چی به

 و شد رد  جلوش از. کرد نمی نگاهش حتی عمران

 . بزنیم حرف باید: گفت خودش. اومد ما سمت

 درگیر همچنان میکائیل. کردیم تأیید سر تكون با

 !بسه میکائیل: گفتم بهش رو. بود ماشینش

 حرف به شهروز. نداد  ادامه. کرد فوت رو نفسش 

 چی واسه دونیم می همه. نمیخواد چینی  مقدمه: اومد

 نمیگم. برسه عده به دست باید ویدیو این. اینجاییم



 که اونهایی دست فقط. بشه آبروریزی خوام نمی. همه

 .اینه من  نظر. برسه حقند صاحب

 من جای به اما کنم؛ شروع خواستم و کردم ای سرفه 

 .همینه هم من نظر: گفت عمران

  فرق خیلی  قبلیش نظر با این. زدیم زل  بهش سه هر 

  پایین رو  نگاهش. نداشتم رو انتظارش اصل. داشت

  هاش دست و بود پوشیده سیاه دست یک. انداخت

  ختم مراسم  برای انگار. بود بلندش پالتوی جیب توی

. کنید  الزمه هرکاری: داد توضیح. باشه اومده

 ... که میرم اینجا از من قبلش منتها... حقتونه

 میشه؟ مگه... کجا؟! میری؟: پریدم حرفش وسط 

  انگشت با رو من عمره یه: داد جواب آرامش با 

 .تونم نمی دیگه من. دادند نشون

 و بچگی دوران تصور حتی. کرد نگاه من به 

 به هم االن تا: داد ادامه. بود سخت برام جوونیش

 .بودم مونده مزخرفات سری یه خاطر به... خاطر

 فهمیدن مزخرفات، از منظورش دونستیم می همه و 

 !!بیاره نه نداره حق کسی: گفت بلندتر . واقعیته



. اومد جلوتر  میکائیل. بود میکائیل منظورش که البته

 دوباره که ایستادم بینشون و رفتم سمتشون  فورا

 . نیاد پیش دعوا

 . خب  خیله: داد جواب  میکائیل

  که زدم زل  صورتش به. بودم شده گیج دیگه بار یه

:  داد ادامه. گفته که همونیه حرفش معنی بشم مطمئن

 .  بدید بدید، نشون کسی به خواید می اگر

 میگی؟  جدی: پرسیدم و شد  جمع صورتم

 جواب. باشند شده راضی دو هر که شد نمی باورم 

  کاری. بگذری حقت از من خاطر به ندارم دوست: داد

 . کنم می کاریش یه من. خوای  می که کن رو

: گفت و کرد باز طرفین به رو هاش  دست شهروز

 .حله مسئله پس

 ! نه: گفتم بلند 

  دورتر کمی و شدم رد عمران و میکائیل بین از

  رو فکرهام. کردند می نگاه من به سه هر. ایستادم

 نشون رو فیلم: گفتم باالخره و کردم جور و جمع

 . نمیدیم



 زمان هم.  برداشت جلو  به قدمی و کرد اخم شهروز

 چی؟ یعنی: گفت

 .کنم خراب رو آدم همه این زندگی نمیتونم من - 

 شدی؟ این عاشق چون ... چرا؟_

 حق از: کرد اضافه و داد نشون رو میکائیل دست با 

  بابابزرگ! دیگه؟ یکی واسه گذری می ات خانواده

 ی کیسه از چی؟ مهرسا چی؟ عمو زن چی؟ ما چی؟

 بخشی؟ می خلیفه

 ! شهروز- 

 ! |عشقه؟ این -

 ! بزن حرف درست: اومد حرف به میکائیل

 .رفتند غره چشم هم به

 . نداره عشق به ربطی: دادم جواب من

 از یادآوری با. شد جلب  من به ها  توجه دوباره

 . نشست بغض گلوم ته بابا، خودگذشتگی

  جریان  از رجبزاده حبیب شهروز،: دادم توضیح 

  همهی حال، این با. بود باخبر  خانوم نسرین حاملگی

 دونی می. رفت شهر از و  خرید جون به رو ها تهمت

  چی؟ یعنی



 ! مرسده -

  هفده کنه،  برمل رو واقعیت خواست می اگر بابام - 

 نمی. بود خوشبخت ما با بابام . داشت وقت سال هجده

  می من از حاال. کنه باز رو گذشته هیچوقت  خواست

 خود از  خوای می! کنم؟ عمل میلش خلف  خوای

 ! بشه؟ نتیجه  بی گذشتگیش

 آره؟: پرسیدم. نگفت چیزی ولی کرد؛ باز لب شهروز 

 به. گرفت فاصله ازمون و کشید دست صورتش روی 

  دقیقه دو.  کنند فکر هام حرف به که دادم اجازه همه

 رو کلیپ هم،  جلوی مون همه حاال، همین: گفتم بعد

...  زنیم نمی حرف موردش در دیگه و کنیم می پاک

  این من. میشه  خاک جا همین چی همه. هیچکس به

 . بدهکارم بابام به رو

. لرزوند رو آخر های  جمله و اومد سراغم بغض 

 در رو گوشی. زدم پلک بار چند و کشیدم عمیقی نفس

  گوشی. ایستادند کنارم و اومدند جلوتر هم بقیه. آوردم

  که کردم نگاه عمران به. آوردند بیرون رو هاشون

 رو گوشی اکراه با که شهروز  به. بود پریده رنگش

 . بود من  روی نگاهش که میکائیل به. گشت می

 مطمئنی؟ : پرسید عمران



.  کردم پاک رو همه من:  گفتم و کردم  سرفه تا چند 

 . این بود مونده

 زدم رو ویدیو آخرین حذف ی دکمه چشمشون  جلوی

 من مثل  سه هر. دادم فشار  هم روی رو، پلکهام و

  تأکید. داد می تکون سر کلفه شهروز. کردند پاک

 به. شد تموم. خواست می رو همین بابام: کردم

 .برسید زندگیتون

 

 حالم شهروز. برگردوندم رو روم و شد پر هام چشم

  رو پلکهام زیر. بدم جواب تونستم نمی. پرسید رو

 دونم نمی: شنیدم رو عمران  صدای و  کردم خشک

 . بگم چی

:  داد رو جوابش  میکائیل من، از قبل و کردم  نگاهش 

 !ببند  رو دهنت پس

 دعوای هرجور جلوی که رفتم سمتشون دوباره 

 خیره میکائیل صورت به عمران. بگیرم رو احتمالی

  انگار اما بره؛ که چرخید. زد ناجوری  پوزخند و شد

 ی شونه و برداشت قدمی. داشت شر هوس  میکائیل

 من به: گفت بلند. گردونه برش که کشید رو عمران

 ! خندیدی؟



 ادامه راهش به و کشید  بیرون رو اش شونه عمران

  با: زد داد و رفت دنبالش. نبود کن ول میکائیل. داد

 ! توام

.  داد هلش جلو به محکم برنگشت، عمران وقتی و

  حفظ رو  خودش تعادل  عمران. کشیدم کوتاهی جیغ

 هاش چشم توی دیگه. چرخید میکائیل سمت و کرد

 .نبود همیشگی آرامش  از خبری

  نداشته کاری تو: گفت شهروز که رفتم جلو  و ترسیدم

 .باش

 ...آخه - 

 . بشند خالی بذار - 

 چشم به زد زل و ایستاد میکائیل  مقابل درست عمران

  چیه؟: گفت بلند. هاش

  خندیدی؟ من به -

 .آره -

  خوردی؟ گه - 

 مدرسه مدیر بگی باباجونت به بری میخوای چیه؟ -

   کنه؟ خبر رو

 !ای عقده: گفت و شد درشت میکائیل های چشم



 کنه مکانیکی دبیرستان از اگه آدم! هست که همینی -

  نرفتند؟ تهران دانشگاه تو  مثل همه. میشه اینطوری

 خیره همدیگه  به لحظه یه. رفت هم توی صورتم

 ی یقه سمت میکائیل های دست بعد ی  لحظه و بودند

 که نبود قبل ی دفعه مثل  دفعه این. بود پریده عمران

 هم عمران دفعه این. بشه تموم و بیاد کوتاه عمران

  رو، هام دست من و میکائیل گردن به انداخت چنگ

 بیراه و بد به کردند شروع. دادم فشار هام لب روی

  عمران. هم صورت و سر به کوبیدن مشت و گفتن

.  افتادند زمین روی دو هر  و کشید میکائیل پای زیر

:  گفتم. داشت م نگه شهروز. رفتم طرفشون به

 . کشند می رو همدیگه

 !  نمرده مشت تا چار با هیچکس -

 روی خوردن غلت و همدیگه زدن کتک به دقیقه پنج

  روی حال بی دو هر اینکه  تا گذشت، نمناک زمین

 فاصله این از هاشون نفس  صدای. شدند ولو زمین

  جاش سر و  خورد تکونی عمران. شد می شنیده هم

  آخر و  کشید داد بلند نشسته، همونطور. نشست

  هام شونه  شهروز. افتادم گریه به من. گرفت نفسش

. شد بلند جا  از و کشید عمیقی نفس عمران. گرفت رو



 دستهاش دوباره کثیفش، های لباس تکوندن جای به

  به میکائیل. کشید داد و گذاشت هاش گوش روی رو،

 . بود شده  خیره آسمون

 جاده، پای هامون ماشین سمت لنگون لنگ عمران

 !ماشینم: گفت و شد خیز نیم میکائیل. افتاد راه

 ماشین سراغ یکراست. نداد اهمیتی عمران اما 

 کن درست رو ماشینم: زد داد میکائیل.  رفت خودش

 !  عوضی

  حرکت رو  ماشینش و  نشست فرمون پشت عمران

 از و بود نشسته هنوز که  رفتم میکائیل طرف به. داد

  روزش و حال دیدن با. اومد می خون  صورتش زخم

 .نزن داد: گفتم و شد بیشتر  ام گریه

 کنم؟ کار چه -

 روی رو، هاش دست و ترکید بغضش جمله ته و 

 پام تونم نمی: گفت لرزون صدای با. گذاشت سرش

... کنم نگاه  بابام چشم تو نمیتونم ... خونه تو بذارم رو

 چی دونم نمی خونه،  نمیری چرا پرسند می همه

 . میشم دیوونه دارم... بگم

. انداختم دورش رو هام دست و نشستم کنارش 

 به توجه بی و چسبوند ام شونه به رو صورتش



 بلند آتیش پوستش از. زد  گریه زیر آهسته شهروز،

 به شد می منتقل ناراحتیش و عصبانیت تمام و شد می

 دستم از کاری  هیچ. کرد می سنگینی قلبم روی. من

 عقب به رو سال سی تونستم نمی. اومد نمی بر

 .برگردونم

 زندگی ولی  بود؛ کرده عادت چیزها خیلی به عمران

 روی شبه  یه رویاییش کاخ. داشت  فرق میکائیل،

  کنار باهاش چطوری  نبود بلد و بود شده  خراب سرش

  من. شد خیره صورتم به و ایستاد جلوم  شهروز. بیاد

.  دید می باید. دوختم چشم بهش ثانیه چند برای هم

  تا نگفته، هنوز که رو چیزی اون تا... فهمید می باید

 پشت رو، سرم و گرفتم ازش رو نگاهم. نگه ابد

. شد تر محکم دستهام ی حلقه. گذاشتم  میکائیل گردن

 و افتاد راه  که بود شهروز های کفش روی  هام چشم

  نگاهش زاویه  همون از. رفت ماشینش سمت آهسته

 و نشست فرمون پشت. شد می دور که کردم می

. گرفت فاصله باالخره میکائیل  و گذشت مدتی. رفت

 میگفت؟ چی شنیدی:  گفت و کشید عمیقی نفس

 .  آره - 

 ... من بابای -



 . میدونم -

 فاصله کمی هم من. نشست درست و رفت تر عقب

 و کشیدم دست اش ریخته هم به موهای توی. گرفتم

 و آوردم بیرون یکی. گشتم  جیبم توی دستمال دنبال

 و سرخ حسابی که گذاشتم لبش و گونه خراش روی

 دوباره صورتش و برگردوند رو روش. بودند ملتهب

:  گفتم. کشید دست هاش چشم روی. شد منقبض

 تا دو شما کردند، بقیه رو گناه. باش  آروم میکائیل

 !  میدید؟ عذاب رو خودتون

 دونی می: خورد گوشم به دوباره اش گرفته صدای

  داره؟  درد همه  از بیشتر چی

 ماه چند فقط اون: داد جواب خودش و موندم منتظر

 !کشه نمی هم سال یه به! بزرگتره من از

 

 خودش کاری،  کتک جای به دادم اجازه و کشیدم آه

 هر زندگیم  تو من: گفت دوباره. کنه خالی گریه با رو

 . داشتم  خواستم، چی

 انقدری. شد منقبض باز صورتش و رفت  فکر توی

  فحش و  زدن داد حتی بدونم که بودمش شناخته

 : کردم تأکید. وجدانه عذاب از هم دادنش



 و پدر. بودی نیومده دنیا به  حتی تو. نیست تو تقصیر

 . بودند نکرده عروسی موقع اون مادرت

 به ماشین صدای بعد و گذشت سکوت به کمی

 برگشته عمران. کردیم نگاه جاده به. خورد گوشمون

  باال رو میکائیل ماشین کاپوت دوباره و  شد پیاده. بود

  و انداخت ما  به نگاهی. بست و رفت ور چیزی با. داد

. کشیدم  پیشونیم به دستی. برگشت ماشینش  سمت

 .کشه می کجا به ماجرا این آخر نبود معلوم

 

 مناسب که بودم پوشیده رسمی ی  پاییزه پالتوی

 روز اولین از که مراسمی. باشه مراسمی همچین

  بعد حاال و بود افتاده سرم توی هواش چشمه، دیدن

 مراسم! باالخره . شد می برگزار داشت ماه، چند از

  بومگردی اقامتگاه اول  فاز شروع  و زنی کلنگ

  حاال چیز همه و بودند کرده صادر رو جواز . میانرود

  جلوی تونستم  نمی حتی من. بود واقعی و قانونی

 سالن ورودی کنار فقط. بگیرم  رو طوالنیم های خنده

 به خنده با و بودم ایستاده  شهرداری اجتماعات

  حاج و ما ی خانواده. گفتم می آمد خوش ها مهمون

.  بود شده شلوغ هم  محوطه حتی و بودند داخل شریف



 از. بودند ها شده دعوت از بیشتر خیلی ها مهمون

 سالن،  داخل از مهرسا. بودم خوشحال بابت این

 با. انداخت بازوم دور رو دستش و اومد بیرون

 پایین پله چند که بیرون سرسبز  ی محوطه به نگاهی

 چرا. شده پر تقریبا سالن: گفت من به  رو بود، تر

 تو؟  آی نمی

 باغستانی منتظر : گفتم و گذاشتم دستش روی دست 

 .هام

 یه. بهتره هم نیاند. منتظری الکی. آند نمی اونها -

 ...میگه چیزی  یه یکی وقت

 تموم دشمنی خواند می یعنی شده، صادر  جواز وقتی -

 .  اند می. بشه

 بچه: شنیدم رو شمیم صدای . داد لبهاش به تکونی

 . ها

  تازه. اومد می باال ها پله از داشت. کردم نگاهش

 دو همین هرچند. کردیم سلم سر تكون با. بود رسیده

 هادی: پرسید. بودیم هم با عمارت تو پیش، ساعت

 داخله؟

 .  آره - 



 دیگه؟ کنه می اجرا  خودش -

 .نداشت حوصله شهروز. دادم رو لپتاپم. آره - 

 .کردی می چک  رو هواشناسی. اهوم - 

  به افتتاحیه خوردن هم به و سیل خبرهای که مهرسا 

. شد آویزون ازم و زد خنده زیر بود، خورده  گوشش

. بخندم تا بودم بهانه منتظر فقط امروز که هم من خود

 یه! هیس: داد هشدار. بودیم خیره شمیم به دو هر

 .بگم رو شرطم نکنید کاری

 ! چیه  ببینیم بگو رو کوفتیت شرط  این باالخره -

 آقا و اومدند می باال ها پله از داشتند دیگه مرد دو 

  چی؟  شرط: پرسید مهرسا. بود پشتشون سبحان

  اینه شرطم... شرطم؟: داد جواب من به رو شمیم

 «. کنی  تموم آخر تا کردی، شروع که کاری»

  شمیم اینکه از. کردم وراندازش و انداختم باال ابرویی

  که بودم شده خرکیف کرد، می تشویق رو من داشت

  رو آبرومون خوام نمی: کرد  خرابش بعدی ی جمله با

 .  ببری



 می رو مخصوصش ی کوله و کج لبخند داشت البته

  یه: دادم جواب. بود بعید ازش هم حدش همین که زد

 .بشید بر کف تون همه کنم، می کاری

 به نگاهی با و داد هاش چشم به چرخشی شمیم 

  ما، دیدن با  سبحان. رفت داخل در، به اشاره و ساعت

 و کردم راهنمایی داخل به رو مردها. داد بلندی سلم

  و خوش مهرسا با. دادم  بلند رو سبحان سلم جواب

 .نمونید بیرون. سرده: گفت و کرد بشی

 ها نرده و در و محوطه به و کردم ریز رو هام چشم

.  شد می دیده که خیابون از  هرجایی تا... انداختم نگاه

 دادم تکون دستی. نبود باغستانی ی خانواده  از خبری

 .بفرمایید. بریم پس: گفتم و

 بهتر: پرسید سبحان. افتاد راه ما از جلوتر  مهرسا 

 دخترم؟ شدی

 . خوبم االن. گذشته هفته یه از بیشتر. بله -

 وارد ما از زودتر مهرسا. فرستاد بیرون رو نفسش

.  ایستاد البی  توی سالن، در جلوی سبحان و شد سالن

 اونطوری ولی ندیدم؛ رو صحنه اون نبودم، من: گفت

  تو چیزها این ترس. بود خطرناک خیلی شنیدم که

 .میمونه آدم روح



 . گذشت اما دیدم؛ کابوس اول های شب.  دونم نمی - 

 .آد نمی پیش دیگه که انشاهلل -

. شد البی وارد که دیدم رو  میکائیل چشم ی گوشه از 

:  دادم رو سبحان جواب. رسه می دیرتر بود گفته

  باهام  مردم . دادم نشون خودی یه  حداقل. انشاهلل

 .شدند مهربون

 شد رد پشتم از و داد بلندی سلم میکائیل. زدیم لبخند 

  ادکلن بوی. دادیم رو  جوابش. بشه سالن وارد که

  بین چیزی  عبور، موقع  و زد دماغم زیر همیشگیش

  های  جمله از رو حواسم که گذاشت هام انگشت

 بهش فقط ،.« درسته: »پرسید وقتی. کرد پرت سبحان

 بله؟: گفتم و موندم خیره

 اشاره سالن پهن در به و داد تکون سری  لبخند با 

 زمین قسمت واقعأ پس: گفت. کردیم حرکت. کرد

 .  بود این اجدادیم

  پشیمونید؟ -

 . خوشحالم. نه -

  روی هام انگشت و بردم پشتم رو هام دست. خندید

. شدیم پرشور و شلوغ سالن وارد. لغزید گل ی ساقه



  زنی کلنگ جای به دیگه، طوفان یه و بارون ترس از

  کرده اجاره رو  کوچیک سالن این اصلی، زمین توی

  تر جالب زدن کلنگ هرچند بود؛ شهر داخل که بودیم

 .نداشتیم ای چاره. شد می

 از ستون دو روی. رفت آشناهاش طرف به سبحان

 چرخوندم  چشم استیج،  مقابل ای سرمه های صندلی

 بیشتر. بود تایی ده های ردیف از شده تشکیل که

  شورای و شهردار. بودند آشنا برام دیگه ها مهمون

 اقوام و شهر مهم اهالی... مسجد امنای انجمن  و شهر

 اعضای از یکی و ایوبی مهندس... نزدیک و دور

. بود آورده هم رو مادرش حتی عمران. تیمش

 بود زده زل دور از سهیل و بود نشسته تنها میکائیل

 به ها، تپه باالی میکائیل حرکت میکردم فکر بهش

.  بود اومده اما  نمیشه؛ پیداش اینجا و برخورده سهیل

 طوالنی  نرفتنش خونه که پسرش دیدن برای شاید

 به رو دلیلش سهیل هم و نجمی هم حتما. بود شده

 که افتاد مامان به چشمم. دادند می  نسبت لجبازی

 .زد می لبخند

 



  می راحت  بابا از رو خیالش بعد، سال  چند روز، یه

  با رو جوابش. نباشه شک دلش ته همیشه که کردم

 من به آقامیری دکتر نگاه. چرخوندم سر و دادم لبخند

 .بود

  روی دست دوباره بودم، کرده تشکر ورودشون موقع

 و داد تکون سر برام. دادم تکون سر و گذاشتم سینه

 نفس. برگردوند سر کناریش مرد حرف با. زد لبخند

 بین و برم بابابزرگ سمت خواستم و  کشیدم عمیقی

 پشت در سمت  همه نگاه که بشینم خانواده اعضای

 و اردالن  و ارسلن دیدن با و برگشتم. چرخید سرم

 سه هر. نشست لبم روی پرتردیدی لبخند محمود،

  سلم. شدند نزدیک. کردند می حرکت ردیف یه توی

 محمود و  اردالن با کاری. دادند کوتاه جواب. کردم

  که شدم خوشحال: گفتم ارسلن به رو ولی نداشتم؛

 .اومدید

 و سبیل روی  درحالیکه و کرد ای سرفه تک مرد 

 .  اومدم می باید: داد جواب کشید، می دست ریشش

  حرف خاطر  به چه باشید، اومده پروژه خاطر  به چه -

 .ممنون... مردم

 !دارم برنمی قدم از قدم مردم حرف برا من - 



 .اومدم تو خاطر برا:  داد ادامه. رفت باال ابروم 

  دختر به اگر: داد توضیح. پرید باال هم دومم ابروی 

  نجات رو مردم جون که سیلب به بزنه اسب،  رو بپره

 .باشه حللش میگیم مام... بده

 فکر هرجور. موندم مات و شدم خیره صورتش به 

  قفل های دست. بود تمجید و تعریف حرفش کردم، می

 نگاه. آوردم جلو و کردم بازشون. شد شل پشتم، شده

  اصل که شد  زوم دستهام توی سرخ رز روی سه هر

  رو ساقه و گرفتم رو ام خنده  جلوی. نداشت مناسبتی

 و داد تکون سری ارسلن. دادم فشار هام انگشت بین

 دیگه نفر دو به چپی نگاه. رفت ها صندلی سمت

. دوختند پاپوشی چه بابام  برای دونستم می که انداختم

: گفت آهسته و اومد طرفم هادی. رفتند ارسلن دنبال

 دخترعمو؟ کنم شروع

 . نیست زحمتی  اگه: گفتم و اومدم خودم به 

 .زدم هم فلش. وصله لپتاپ.  زحمتی چه -

  بعدش. زمین  های عکس. فلشه تو فایل یه همون - 

 .بزنم حرف باید خودم

.  افتاد دستم توی رز به نگاهش و کرد تأیید سر با

 .کنم شروع من پس: گفت و خندید



 رد ها ردیف کنار از. کرد تند پا استیج های پله سمت 

. بود نشسته دورتر که زدم  میکائیل به لبخندی. شدم

  های صحبت و آمدگویی خوش به کرد شروع هادی

  شهروز و شمیم بین خالی صندلی به نگاهی. اولیه

  به نگاهی و مامان کنار صندلی به نگاهی انداختم،

 راه و کشیدم عمیقی نفس. میکائیل کنار خالی صندلی

 تکلیفی جشن مثل که گلی دیدن با مهرسا نیش. افتادم

 ندا و سهیل برای سری. شد باز بودم،  داشته نگه ها

 ها صندلی ردیف توی و دادم تکون  خانم پروین و

 رو، گل. نشستم میکائیل کنار درست. کردم حرکت

. نشست دستم روی میکائیل دست. گذاشتم پاهام روی

 . داشت لبخند

 و کلیپ  ی درباره دیگه که بودیم داده قول هم به

 می بد رو  حالمون فقط. نزنیم  حرفی نسرین و نجمی

  شوهرعمه شهردار بودی نگفته چرا: پرسیدم. کرد

 اته؟

 دونستی؟ نمی مگه - 

 . اومده هم ات عمه. گفت االن عموم زن. نه - 

 نگاه بود،  نشسته ما از جلوتر  ردیف چند که زنی به 

  رو ها نسبت اما بودمش؛ دیده حسینیه توی. کردم



  نجمی و  میکائیل همرنگ هاش چشم. دونستم نمی

 اون. نداشت فرقی هم میدونستی: گفت میکائیل. بود

 ی پروانه بار صد وگرنه نیست؛ بازی پارتی اهل

 .بودم گرفته رو ساختت

 هادی به و  گرفتم هاش چشم  از رو نگاهم. خندیدیم 

.  بود کاغذ  روی از صحبت مشغول مقابلمون که دادم

. انداخت ما به نگاهی شونه  روی از و برگشت عمران

 می رو  حرفت همه» رسید گوشیم به پیامش بعد

 به رو گوشی میکائیل که بدم جواب خواستم. زنند«

 چشم عمران، اسم خوندن با و کرد کج  خودش طرف

  خوب» نوشتم رو عمران جواب. رفت بهش ای غره

  با«. میگی خودم به کرد، اذیتت  اگر» نوشت. بد؟« یا

.  دادم نشونش رو پیام و کردم نگاه میکائیل به لبخند

 برعکس. شد بزرگتر لبخندم. داد باال ابرو برام

 می فکر لحظه اون. نداشتم  استرس اصل انتظارم

  جور یه دنیا اما بره؛ پیش خوب قراره چیز  همه کردم

 کنار که افتاد نجمی به  چشمم. خواست می دیگه

 می نگاه سر  پشت به داشت. بود نشسته همکارهاش

: گفتم آهسته و زدم میکائیل پهلوی به آرنج با. کرد

 .میکنه  نگاه تو به داره بابات

 . کنه نگاه بذار -



  نگاهش شد، ناامید میکائیل توجه جلب از  وقتی نجمی

 که داشت نگه عمران روی ای لحظه و داد حرکت رو

  نجمی. شد خالی دلم ته. بود خیره اون به مستقیم

 حقیقت که حاال. برگشت جلو به و زد بهش لبخندی

  نظرم به هم  کارهاش کوچکترین حتی دونستم، می رو

 .بود  شده دار معنی

  و چپ به رو سرم. نبودم متوجهش قبل درحالیکه

. بیام بیرون هوا و حال  اون از که دادم تکون راست

 کاغذ روی  متن آخرهای  که دادم هادی  به رو حواسم

 عکس پخش  به نوبت و کرد تمومش باالخره. بود

 بعدش تا افتاد؛ اطراف مناظر  و زمین  و چشمه های

  مهم های بخش  و پروژه  و باال برم بزنه، صدا رو من

 تخصصی رو جو که بدم  توضیح رو پیشنهادی طرح

  اجرای مراحل و بره باال ایوبی مهندس  بعد... کنیم تر

  نگاه استیج پشت ی پرده به. کنه مطرح رو پروژه

. بود رفته فلش سراغ هادی  موس ی نشونه. کردم

 تشریف کنم می خواهش رجبزاده خانم از: گفت بلند

 . بیارند

 



  تشویق حضار. گرفت فاصله تریبون از و کرد کلیک

 رو دستش  بعد و داد دستم به فشاری میکائیل. کردند

 ناگهان که کردم مرتب رو شالم و شدم بلند. برداشت

 از رو نگاهم. خورد  گوشم به جمع  از ای همهمه

.  دادم رو  روبه به و گرفتم پام جلوی های  سرامیک

 .زد خشکم درجا

 صدای و ها عکس با که کلیپی. بود کلیپ همون این

  حرف شامل فقط و بودم کرده درست نجمی و نسرین

 همون: گفت می داشت نسرین. شد می مهمشون های

 . بگم دروغ کردی مجبورم که موقعی

 توی که کردم نگاه مردم به و گذاشتم قلبم روی دست

 به استیج، به بودند زده زل. بودند عمیقی شوک

 حتما. رستوران توی نجمی  و نسرین های عکس

.  بود شده تیز ماجرا ادامه شنیدن برای  هاشون گوش

 داشتند. برگشتم صندلی روی و شد سست پاهام

 سکوت توی سالن و گفتند می رو دوران اون اتفاقات

  حرکت بی ها   پله باالی هم هادی حتی. بود شده غرق

 شمیم،. کرد می نگاه پرده به باز دهان با و بود مونده

.  بودند زده زل من به مهرسا و مامان عمو، عمران،

 به و بردم باال ندونستن ی نشونه به رو هام دست



.  نبود من کار: گفتم بود، مونده مبهوت که میکائیل

 ! هادی به  بودم داده دیگه فایل یه من

 کار: زدم لب و عمران به  کردم رو. کرد نمی نگاهم

 .نیست من

  قطع رو اون: شد اکو سالن توی نجمی صدای ناگهان 

 ! ببینم کن

 فورا. دوید لپتاپ سمت و اومد خودش به هادی

 بذار... نکن: گفت بلند ارسلن بار این که کرد قطعش

 .  چیه بشنوم

  کم کم جو و گرفتند رو  حرفش پی عمو و  بابابزرگ

  داد من به رو نجمی. شد می ناجور و متشنج داشت

  که... ؟ بودی کشیده رو  روزی همچین ی نقشه: زد

 بدوزی؟ پاپوش

  رو جلو تصویر دست با . چرخید من سمت  ها نگاه 

 و بود واضح کامل دو هر صورت  تصویر. دادم نشون

 ! پاپوش نه منه، کار نه  این: گفتم. تر واضح صداها

  محمود وزوز به توجه بی ارسلن و پیچید ای همهمه

 رو اون! پسر: زد داد هادی به رو  گوشش، زیر

 !کن روشن



 حاج به نگاهی و کرد پا اون و پا این کمی هادی

  و داد تکون رو سرش آهسته  حاجی. انداخت  شریف

 انداخت نگاه من به. کرد پلی دوباره رو ویدیو هادی

 عرق بود، آورده در  جیب از که  دستمالی با و

 و کردند سکوت دوباره همه. کرد پاک رو پیشونیش

  من. کرد پیدا ادامه نسرین و نجمی بین وگو گفت

  به چسبیدم و چرخیدم. مورده چه در دونستم می خوب

 .  نبود من کار خدا به: کردم  تکرار. میکائیل بازوی

 سر فقط و گذاشت دستم  روی رو، دستش میکائیل

  ترسیدم لحظه یه. بود دیگه عالم یه تو  کل. داد تکون

 نیم ای عده. چرخوندم چشم   جمع روی. کنه سنكوپ

 ای، جمله هر از بعد. بودند ایستاده ای عده و خیز

 بین رو سرش  نسرین. شد می برابر دو  جمع تعجب

 لب جلوی رو مشتش نجمی و بود گرفته هاش دست

  از زدن بیرون جرئت کدوم هیچ. داد می  فشار هاش

 .نداشتند رو بقیه به نگاه و سالن

 . نشناس نمک: زد داد بود محض  سکوت

 که نسرین صدای . شد ردوبدل هم آخرشون های جمله

  سهیل... این سهیل... سهیل سهیل سهیل» گفت می

 سیاه رو زندگیم حبیب، کردن دک خاطر به... اون



 می رو چیز  همه همه حاال . شد تموم  کلیپ«. کردی

  هیچکس. بود شده مشخص بابا گناهی بی. دونستند

  سکوت سالن و بسته همه لبهای. زد نمی حرفی

 از و نیاورد طاقت نجمی. بود محض

:  زد داد من، به رو اشاره انگشت  تكون با . شد بلند جا

 تون همه از... دادگاه کشونمت می! نشناس نمک

 ! بیفتی کردم« غلط» به کنم می کاری. کنم می شکایت

:  دادم جواب آرامش با. کردم باز و بستم رو پلکهام

 .نداره ربطی من به. نبود این من فایل

 .نکردم من: دادم ادامه عمران به رو 

 انداخت باال  شونه. بود ایستاده که شهروز به زدم زل 

 دورتر کمی  از صدایی. کرد رد دست و سر  تكون با و

 !بود من کار: سهیل صدای. شد بلند

 خیره طرفش به سالن تمام تا بود بس جمله همین 

 و افتاد راه ها صندلی ردیف بین نجمی. بشند

 سهیل. گرفت ندیده رو همکارهاش ناجور نیشخندهای

 تا کردی می فکر: گفت  بغض با و شد  بلند جا از هم

 !میمونه؟ مخفی قیامت

 . دروغه اش همه. دروغه ها این -



. گرفتند رو دورش ها خانم و زد گریه زیر سهیل

 .مفته حرف  اش همه:  زد داد نجمی

: بگه لرزون صدای با که بود نسرین  نوبت بار این 

 ! مفته؟ حرف

  االن: داد ادامه تر آهسته نسرین و زد زل بهش نجمی

 مفته؟  حرف میگی هم

. انداخت  برادرهاش به  کوتاهی نگاه و  چرخوند سر

  دو هر صورت و بودند خیره هم به میکائیل و عمران

  پچ چرخیدی، می طرف هر حاال. بود روح بی گچ مثل

  اگر: گفت دوباره سهیل. کنجکاو های نگاه  و بود پچ

  هیچوقت... فهمیدم نمی هیچوقت  اومد، نمی دختر این

 .گفتی نمی

  ادامه. شد  بیشتر اش  گریه و کرد نگاه نسرین به 

  کردم، نمی پیدا پسرم جیب  تو رو فیلم این اگر: داد

 .کردی  می رو خودت کار باز تو. فهمید نمی کسی

 انگار دیگه  و بود شده رد  آبروریزی مرز از وضعیت 

  دور های صورت به نجمی. نداشت اهمیتی چیز هیچ

 که گفت می چیزهایی  لب زیر و کرد  می نگاه بر و

 ...اینها ی همه... من: گفت بلندتر. شدیم نمی متوجه

 



 از شریف حاج  موقع همون. نداشت گفتن برای حرفی

 سمت ناجوری نگاه. شد بلند داد با و رفت در کوره

  ش نگه مختار و هادی که کرد تند پا و  انداخت نجمی

 نفر چند! ریشه بی کنه  لعنتت خدا: گفت تلخ. داشتند

  نشوندی؟ سیاه خاک به رو

 اما کنه؛ آرومش هاش حرف با کرد سعی مختار

  حرف رو دخترم سن این تو: گفت و شد  بدتر حاجی

 ! کردی مردم دهن

 می گریه ریز  ریز داشت که دوختم چشم بابابزرگ به

 .داد می ماساژ رو هاش شونه شهروز  و کرد

 و بد با مختار که بده رو  حاجی جواب خواست  نجمی

 نجمی انکار و مردها سروصدای. کرد  ساکتش بیراه

  نجمی از سنش. شد بلند جا از ارسلن و گرفت باال

  روی روبه. نگرفت  رو جلوش کسی. بود بیشتر خیلی

  با و ایستاد صندلی ستون دو بین فضای توی نجمی

...  کنم؟ کارتون چه:  گفت. داد تکون سر تأسف

 تو بندازمتون کنم؟ فلکتون ؟ بپیچونم رو گوشتون

 کنم؟ کار چه طویله؟

 سمت دوباره و انداخت برادرش روی رو نگاهش 

 و برداشت عقب به قدمی نجمی. برگشت نجمی



 درس رو  ها جوون باید االن تو: کرد تکمیل  ارسلن

  این! مردمی  امین مثل... دادند رأی بهت مردم... بدی

 دستت خریدی،  خدانیامرزی آقام برا. زندگیته وضع

 ! نکنه درد

 به رو و چرخید. بود برادرش آخر ی جمله  مخاطب 

. کنیم بلند نداریم سر تو خاطر به: داد ادامه نسرین

  نبود؟ بس  خودت  آبروی

 پوزخند با و شد بلند جا از  نسرین اما نداشتم؛  انتظار

  کردم معامله آبرو«» با رو زندگیم من: داد جواب

 . نگو آبرو از من  به! داداش

 چشم با. کردم نگاهش.  کشید عمیقی نفس میکائیل

  رو آدمها دست دو هر با. زد زل من  به سرخ های

.  مردم ی مضحكه شدیم: گفت آهسته و داد نشون

 .کنند نمی ولمون سال چهل تا دیگه

 پاک رو فلش اون چرا: گفتم و رفت هم  توی صورتم 

 نکردی؟ 

 . هست چیزی همچین  بود رفته یادم اصل -

  میکائیل به چشمش  سهیل. کرد نگاه مادرش طرف به

 فاصله زنها  از. گرفت شدت اش گریه دوباره. بود

 بلند میکائیل. افتاد راه ها صندلی پشت کلفه و گرفت



  نجمی که کنم حرکت خواستم. دوید دنبالش و شد

 وقتی از! تو : زد داد من سر باز و کرد  ول رو مردها

 ...اینجا گذاشتی پا

 آقای: برید رو  حرفش و شد ماجرا وارد دکتر بار این 

 . نیست خانم این متهم ! نصیری

 ...اینها نادر، -

 !!مرد بیا خودت به! دیگه بسه -

 اخم دکتر. داد فشار هم  روی رو، پلکهاش نجمی 

 همدست آدم سری یه:  گفتم و گرفتم  جرئت. داشت

 زدند، تهمت کردند، درست پاپوش پدرم واسه شدند،

 خانواده  آرامش خاطر  به پدرم. دادند دروغ شهادت

  که زنی... حامله زن یه جون  خاطر به شد، آواره اش

.  نده هرچی به تن که نیومد در پشتش هیچکس

  چیه؟ دردش نپرسید ازش  هیچکس

 با همه گوش  دیدم وقتی و دادم قورت رو دهانم آب

 ... پول واسه عده یه: دادم ادامه منه،

  رو خونشون خون که شدم خیره محمود و اردالن به

  بعد. بودند نشده بحثی هیچ قاطی ولی خورد؛ می

 . طرفه یه عشق واسه عده یه: کردم اضافه و برگشتم



 بابام: کردم تموم  رو حرفم. زدم زل نجمی و نسرین به

  من شده، رو  واقعیت که  هم حاال. چشم خار بود شده

 کنید؟ می تهدید رو

 صورتش. کردم نگاه بابابزرگ به و شدم ساکت

  که کردم  شکر رو خدا دوباره. بود آویزون حسابی

 حرف این شنیدن از. بودیم نیاورده رو بزرگ مامان

.  شد می بد حالش حتما سالها، اون  یادآوری و ها

 می حرف و بودند ایستاده  در نزدیک میکائیل و سهیل

. چرخوند سر. بود خیس سهیل صورت تمام. زدند

 به نگاهی انداخت، نسرین و عمران به نگاهی

. رفت در سمت و شکست دوباره بغضش... نجمی

 و کوبید اش سینه به مختار. دوید  سمتش نجمی

  داد آدم،  همه اون وجود با نجمی. گرفت رو جلوش

 . کن صبر! سهیل: زد

  روی رو، هام دست من و خوابوند گوشش زیر مختار

 سالدار و  سن مرد خوردن کتک حاال تا. گذاشتم لبم

 و کت این با مخصوصا. بود بد خیلی. بودم ندیده رو

  لبخند و زد عمو رو دوم سیلی. دوخت خوش شلوار

  رو هیچکدوم  جواب نجمی. داد نشونش نمایی دندون

 ارسلن که بشه رد کنارشون از خواست  و نداد

 خوردن حرص . داد حرکتش و گرفت  رو بازوهاش



  مستقیم ارسلن. دیدم می  صورتش توی از رو نجمی

  جمع از صدایی. کرد پرتش نسرین صندلی طرف به

  و شدند متوقف در جلوی  میکائیل و سهیل. شد بلند

 گرفتن با رو خودش تعادل نجمی. کردند نگاه عقب به

 دستت: گفت عصبانی و کرد  حفظ ها صندلی از یکی

 !ام؟ کی من میدونی! بکش رو

 کردی که کاری پای: زد داد و رفت جلوتر ارسلن 

 . وایسا

 بین میکائیل یعمه.  کرد اشاره نسرین به سر با

. برسونه نجمی  به خودش که کرد حرکت ها صندلی

  و شد بلند جا از عمران. شد خیره نسرین به نجمی

 .مامان بریم: گفت

  های چشم به بود شده خیره. گرفت نشنیده نسرین 

. فهمیدم می من فقط رو  حالش و نجمی خاکستری

 هم. کنه  بلندش خواست و گرفت رو بازوش  عمران

 . شو پا مامان،: گفت زمان

 !شو پا: زد داد عمران. کرد نمی توجهی نسرین ولی

 

 با و کرد ول  رو بازوش خوره، نمی تکون دید وقتی

. افتاد راه ها  صندلی بین بود، انداخته پایین که نگاهی



 نسرین از رو روش نجمی. کردند  باز راه براش

 از عمران. کشید صورتش به دستی و برگردوند

  سهیل. شد رد کرد، می نگاهش خیره که سهیل جلوی

 دستی. داد ادامه راهش به عمران. برد  رو اسمش

  گرفته صورت با مهرسا. برگشتم. نشست کمرم دور

  چسبوند رو سرش. کردم  بغلش. کرد می نگاه من به

. عزیزم: گفتم. کرد پنهون رو صورتش و ام شونه به

 . میریم االن

. چرخید در سمت هم  سهیل و رفت بیرون عمران

 ! سهیل : زد داد  دوباره نجمی

 گرفتند، می رو جلوش که هایی دست به  توجه بی و

 هم میکائیل. رفت و نداد اهمیتی سهیل. افتاد راه

 .دنبالش

 کرد سعی  و زد داد رو سهیل اسم دوباره نجمی

 ارسلن و عمو  و مختار های  دست بین  از رو خودش

  شد حواله صورتش به اردالن  مشت که بکشه بیرون

 به بود چسبیده اردالن. گرفت باال مردها قال و قیل و

  خواهر. کنند جداش تونستند نمی مردها و نجمی گردن

  پا سر رو خودش زور به  دکتر و کرد می گریه نجمی

 سمت  مهرسا همراه  و کشیدم آه. بود  داشته نگه



 از شمیم. بودند کنارش شمیم و عمو زن. رفتیم مامان

.  کردم رد سر با بشینم؛ من که شد بلند مامان کنار

 مامان به رو. نداشتم  گرفتن آروم و نشستن توان

 .بودم گفته که من. دیدی: گفتم

  اضافه. شد  پر هاش چشم و زد غمگینی  لبخند مامان 

  اینطوری بابا چون. بگیم کسی به خواستیم نمی: کردم

... رو  ما رو، تهران رو، رفتن. بود کرده انتخاب

 . شد اینجوری... ولی

 نجمی فریاد صدای با. دادم تکون هوا  توی رو دستم

  وضع و سر  با و بود داده  هل رو اردالن. پریدم جا از

 همهمه. دوید می در طرف به ریخته، هم  به و کوفته

 سوا داشتند  زنها و داشت  ادامه همچنان آمد و رفت و

  و بود محمود و ارسلن بین بحث حاال. کردند می

 آورده جوش کرده عرق و سرخ صورت با ارسلن

  می باال رو سرش نه و زد می حرف نه محمود. بود

 بسه....  بابا ای: پرید وسط دوباره دکتر. آورد

  بره داره،  شکایت هرکس. بفرستید صلوات... دیگه

 ! دادگاه

 شون همه  دامن شر این: گفت عمو زن به رو شمیم 

 .میگیره رو



. ازشون نگذره خدا: داد جواب سر، تكون با عمو زن 

 . سوزوندند  رو همه عمر

 و عمو زن و مامان. رفت بابابزرگ سمت چشممون

  امروز اتفاق عواقب  و گذشته از صحبت  مشغول شمیم

  جدا مردها جمع از. افتاد صادق آقا به نگاهم. شدند

  موندم؛ منتظر. میآد ما طرف داره کردم فکر. بود شده

 صندلی های ردیف بین. نبود ما به حواسش اما

 نگاه. نسرین صندلی نزدیک درست . ایستاد

  چیزی آهسته و انداخت نسرین صورت به  نامحسوسی

 .گفت

 شده باز ییقه کردن مرتب مشغول. شد نمی شنیده که

  مهرسا، و شمیم های حرف به توجه بی. بود اش

 رو یقه ی گوشه. کردم می دنبال رو  صادق حرکات

  دقیقا من که  داد نسرین نشون رو چیزی و کشید پایین

 جای اون. بودم کرده پیداش. چیه دونستم می

.  بودم کرده  پیدا بود، گفته سکین ننه که  رو سوختگی

 که گفت  چیزی تلخ خیلی. بود صادق گردن زیر

  رو روش و کرد  اخمی. داد  تر تلخ رو جوابش نسرین

  سالن باالیی در طرف به و چرخید صادق. برگردوند

 با که بست می رو اش یقه ی دکمه داشت. افتاد راه

  من که  نداشت خبر قطعا. شد چشم تو چشم من



 می نظر به  مضطرب اما دونم؛ می زخمش یدرباره

  چشم از رو  نگاهش و افتاد پیشونیش به چینی. رسید

 تند پا رفتن بیرون برای. نیومد طرفمون. گرفت هام

 .کرد

  نگاه مردها جمع به و بستم رو ام بازمونده لبهای

 بیرون یکی یکی و بودند شده ساکت کم  کم که کردم

 و دکتر برای. بود من روی هاشون نگاه. رفتند می

 دادم تکون سر انجمن، و شورا ی باقیمونده اعضای

 نمیدونستم واقعا. کردم عذرخواهی  اتفاقات بابت از و

  خانواده بیشتر. کرد جمع میشه چطوری رو گند این

 شده خلوت سالن که حاال. بودند درگیرش اینجا های

  رو نسرین دست ارسلن بودیم، ها خودی فقط و بود

  ی خونه میریم بیفت، راه: گفت. کرد بلندش و گرفت

 .خودمون

 گرفته صدای با و کشید  بیرون رو دستش نسرین 

 ای؟  خونه چه : داد جواب

 ! بیفت راه - 

 کشیدم، رو هام تنهایی کردم، رو هام گریه من - 

  کورهده همون تو من ی خونه... خوردم  رو هام کتک

 ! است



  موقع و برداشت قدم ها صندلی وسط  های پله روی

. ایستاد بابابزرگ صندلی روی  روبه سالن، از خروج

 بیا مونده، چیزی من زندگی از اگر آقا،  حاج: گفت

 .  بگیر تاوان

 بلندتر و  انداخت مهرسا و مامان و  من به نگاهی

  وسط ام  بچه پای. نداشتم ای دیگه راه: کرد اضافه

 .بود

  برادرهاش به نگاهی با نسرین و کرد ای  ناله مامان 

 محمود. خورد تلوتلو و افتاد راه ارسلن. رفت بیرون

 پس رو دستش ارسلن. نیفته که گرفت  رو بغلش زیر

 !نیا من طرف: گفت و زد

:  داد قرار مخاطب  رو بابابزرگ و کشید آهی محمود 

 کسی ذاشت نمی آقام. بود سالم 22 فقط من حاجی،

. میشه راضی بسوزه گفتیم. بزنه ها باغ اون به دست

 .نداشتیم خبر ای دیگه چیز از ما. پام زیر نشست این

 

 کرد نگاه من به ارسلن. داد نشون رو اردالن  دست با

  باز لب پسرعموش، و برادر به انگشت یاشاره  با و

  جلوت کی  هر... کن میشه هرکاری دادگاه، برو: کرد

 ! طرفه من با بیاد، در



 من نیست قرار که دونستیم می هردومون هرچند

  شده تموم چیز همه. بگیرم رو ماجرا این پی دیگه

  بعد. بود زده بیرون آفتاب مثل حبیب گناهی بی. بود

  بابام حال به ای فایده بقیه، کشیدن زجر سال، سی از

 روونه ای غره چشم ارسلن. دادم تکون سر. نداشت

  باالخره. نکرد نگاه اردالن به اصل و کرد  محمود ی

 فقط و بود  ناراحت حسابی  بابابزرگ. رفتند بیرون

 زیر داشت شریف حاج. کرد می نگاه  رو زمین

 بلند هم باقیمونده نفر چند. داد می دلداری گوشش

  کنار درهم های قیافه با مهندس و سبحان آقا. شدند

 رو خودتون: گفت آهسته سبحان. ایستادند ردیفمون

 .  شد پاک گناه بی اسم  هللا الحمد. نکنید ناراحت

 .رفت بابابزرگ سراغ.  کردیم تشکر

 مهندس سمت و کشیدم مهرسا  ی شونه روی دستی

  خبر چه رجبزاده  خانوم: پرسید بلفاصله. افتادم راه

 .نفهمیدم که من بود؟

  این از که بدونید همینقدر فقط. بود عده یه رسوایی- 

 .داره رو پدربزرگم کامل حمایت پروژه بعد، به

 مالی؟ ی مسئله یعنی جدی؟- 

 . جوره همه- 



 بعدأ. خوب بسیار: داد جواب. زد لبخند و داد باال ابرو

 مرخص فعل. کنیم می صحبت بهتری شرایط تو

 .میشم

 .  امروز خرابکاری بابت خوام می عذر_

 .نیست مهم-

 اطراف به. رفت  سالن باالی در سمت دوستش همراه 

. رمق بی های  آدم و خالی های صندلی.  انداختم نگاه

 ناراحت اما... باشه پروژه شروع جشن بود قرار مثل

 رو دلم و شد بلند بابابزرگ ی گریه صدای. نبودم

  سبحان  و شهروز. رفتیم سمتش همه. کرد آشوب

 دست اش شونه روی. بشه بلند که کردند کمکش

 آمادگی االن دونستم می . کرد نمی نگاهم . گذاشتم

 .نداره رو من  با رویی روبه

 می رو بابابزرگ من. خونه برید شما: گفت شهروز 

 .بیمارستان برم

. شد شروع  آخر های خداحافظی و کردیم تأیید سر با 

 عمو. رفتند بابابزرگ و شهروز  همراه  هادی و شمیم

 رفتن یاشاره عمو زن به و انداخت باال  شونه برام

  گرد آخر دونستم می: گفت من به رو شریف حاج. زد



  همه از آبرویی چه! شد مصیبتی چه. کنی می خاک و

 ! رفت

..._ 

 .دروغه از بهتر همیشه  حقیقت

   کنم؟ چه رو سهیل- 

 .کرد برمل خودش. حاجی بود خودش انتخاب -

  خداحافظی. داد تکون سر  خودش برای و کشید آه

 بقیه. رفت بیرون لرزون های قدم با و  کرد کوتاهی

.  رفتم سن روی لپتاپم سمت من و زدند بیرون هم

 آخر تصویر هنوز که انداختم استیج ی پرده به نگاهی

. بستم رو لپتاپ  و کشیدم  عمیقی نفس. بود  روش فیلم

 از بود، قاپیده  ازم افتتاحیه توی میکائیل که فلشی

 کی سهیل نبود معلوم. زدم زل بهش و  کشیدم لپتاپ

 بودم، گذاشته میز روی لپتاپ کنار که فلشی با تونسته

.  بودند اومده زود همین خاطر به حتما. کنه عوضش

  بغل زیر  رو لپتاپ و دادم فشار مشت  توی رو فلش

 وقت. انداختم  نگاه خالی سالن به باال اون از. زدم

 و مامان. زدم بیرون و دادم تکون سری. بود رفتن

  ماشین همه  اون از. بودند منتظرم ماشین توی مهرسا



 معمول، طبق. نبود خبری هیچ مهمون، و شده پارک

 خوبید؟ : پرسیدم. نشستم پشت های صندلی روی

 ... بگم چی: داد  جواب مامان 

  یه من. شد اوضاعی عجب: اومد حرف به مهرسا

  اصل. کشیدند وسط رو چی همه. ترسیدم واقعا لحظه

 ... سرش بر خاک. اومد نمی مرده به

... شمیم ی  افتتاحیه از اون: گفتم و دادم  باال شونه

 .  من مراسم از هم این

 لپتاپ. خندیدم هم من و خنده به کرد شروع  مهرسا

 زبون دیگه عوضش: گفت مامان. گذاشتم کنار رو

 نمی آبروریزی اگر. رفت شد تموم. شد کوتاه همه

 . موند می  شک همه دل تو باز شد،

 . میگی راست. آره -

 عقب به  کامل مهرسا. کرد روشن رو ماشین مامان

 که اونجایی فقط.........  وای: گفت و چرخید

 .بیارمش برم دهل و  ساز با باید گفت پدرشوهرت

 اخطار که کردم نگاه مامان به و گرفتم گاز رو لبم 

 !مهرسا: داد

 . شده عاشق پسرش گفت آخه -



 رو  هاش چشم مامان و زدیم خنده زیر دو هر 

  من: داد ادامه من به رو مهرسا. کرد درشت  برامون

 . نترس کنه، جداتون کسی ذارم نمی

. رفت یادم پیش دقیقه چند بد های  اتفاق ی همه 

 صبر: گفتم فورا که بیاد در پارک از خواست  مامان

 .  دقیقه یه کن

 . عمارت بریم بده، بابابزرگت حال شد؟ چی -

 . آم می ای دقیقه یه. آم می االن -

 سالن وارد.  دویدم محوطه توی و پریدم بیرون سریع

  بلبشو اون توی. بود روشن هنوز هاش برق که شدم

 صندلی سمت مستقیم. بگیره تحویل بود نیومده کسی

 زمین روی از رو گلم تا  شدم خم و کردم تند پا خودم

 صندلی ها،  سنگ روی. گشتم بیشتر. نبود. بردارم

 اینی؟ دنبال: گفت سرم پشت از صدایی. نبود... ها

  کج گردن با  میکائیل. چرخیدم صدا سمت و شدم بلند 

  ادامه. کرد می  نگاهم و بود ایستاده دست، توی رز و

 دستش از رو گل. گیرم می دوباره. شد خراب: داد

 شد؟  چی مادرت... خوبه: دادم جواب  و گرفتم

 



 .  سنگی عمارت بردنش -

 میشه؟ چی حاال -

 رو  ها فلش که گرفته رو تصمیمش حتما.  دونم نمی - 

 . کرده عوض

 .بشه خراب کسی زندگی خواستم نمی من -

 زندگی توهم تو داشتیم که بودیم ما مشکل. میدونم - 

 .کردیم می

   شد؟ چی  بابابزرگت -

 . نیست خوب حالش -

 توی که سوالی و دادم فشار هم روی رو، هام لب

 نرفتی؟ مادرت با چرا: پرسیدم بود، ذهنم

 . برم خبر  بی نخواستم -

.  بود زده غم و حال بی صورتش. دادم تکون سر 

 چقدر دنیا پیش، هفته دو همین تا نمیشه باورم: گفت

 رو تو که گشتم می راهی یه دنبال! بود خرم و خوش

 . کنم راضی رو همه. کنم  جا همه دل تو

 سرم. کردم بغلش دلداری برای و رفتم طرفش به 

  می چیز همه: گفتم و گذاشتم اش شونه روی رو،

 .  گذره



 همه: کردم تکرار. شنیدم رو عمیقش نفس صدای

 .  گذرم نمی تو از من اما... گذره می چیز

  طوالنی ی  ثانیه چند و انداخت دورم رو  هاش دست

 بلند موبایلم زنگ اینکه تا گذشت کامل آرامش توی

 . منتظره مادرم: گفتم و گرفتم فاصله. شد

 . برو زودتر -

 .کنیم می حل رو  چیز همه -

 ادامه و افتادم راه در سمت  عقب عقب. داد تکون سر 

 .  هم با: دادم

 و تو و من: کردم اضافه . داد تکون سر دوباره

 .عمران

 .فعل: گفتم. نکرد مخالفتی ولی موند؛ ساکت 

 .بینمت می -

  و چرخیدم. بخوای  وقت هر: دادم جواب و زدم لبخند 

 . کردم تند پا در سمت

 

  پاییزه شال سمت و زدم گره رو سفیدم بارونی کمر

 به عمارت های پله پایین  از سکین ننه صدای که رفتم

 ! ننه... مرسیده: خورد گوشم



:  دادم جواب  و افتادم خنده به زدنش صدا لحن از

 جانم؟ 

 .  گیرند می رو سراغت در دم - 

 . چشم -

 رو کیف و کردم مرتب سر روی رو،  شال فورا

  ها پله و کردم تند پا ها پله  جلوی البی  توی. برداشتم

:  گفت. بود ایستاده  ها پله پایین لبخند با ننه. دویدم رو

 . بل بی چشمت

 غریبه و بود شده پخش نجمی  و نسرین فیلم وقتی از

 زدند،  می حرف حبیب گناهی بی یدرباره  آشنا و

  بیرون؟ میری: پرسید. افتاد نمی ننه صورت از لبخند

 . بزنم سر  بابابزرگ به میرم. آره -

 . بپوش سفید همیشه. ماشاهلل  هزار -

 اش بسته پینه های دست بین رو دستم. زدم لبخند

  عقب. برد هاش لب سمت اوایل، اون مثل و گرفت

 افتادم راه هال توی. کردیم روبوسی جاش به و کشیدم

 .آم می زود: گفتم و

 . باشه نگهدارت خدا ۔



 و عمو زن و مامان. شدم رد جلویی نشیمن جلوی از 

:  گفتم بلند. بودند خنده و  صحبت مشغول بزرگ مامان

 . بزنم سر بابابزرگ به میرم

.  کنی می خوب: گفت و داد تکون دست بزرگ مامان 

 .میریم هم با عصری.  نمونه سرما  تو بیاد، بگو

 . میگم. چشم -

 گوشم  به شد، نمی دیده که جایی از شمیم صدای

 . داره کار  باهات یکی گفتند: خورد

 . االن میرم. آره - 

 .نکنند دنبالت ها پاپاراتزی باش مراقب -

 چی چی؟: پرسید بزرگ مامان و زدیم خنده زیر 

  کنه؟ دنبالش

 برام مامان. کردم خداحافظی و شد بیشتر  ام خنده

 .داد تکون دست

  و شهروز حیاط، توی. زدم بیرون و دادم رو جوابش

 ی تنه که بودند عمو با زدن کله و سر مشغول  مهرسا

. رفت می  باال ازش داشت و بود کرده بغل  رو درخت

.  کشید می پایین و بود گرفته رو عمو کمر شهروز

 . رفتم بار صد: گفت می عمو



 .  بودی بچه زمان اون -

 . رو من کن ول -

 . نکن درست شر پایین، بیا -

 عمو، به سر یاشاره با و  کرد نگاهی من  به شهروز

 دردی هم با رو صورتم. داد ابروش و چشم به حرکتی

 کارت در جلو: گفت و کرد نگاهم مهرسا. کردم جمع

 . دارند

 و چرخوند سر عمو. کرد درشت برام رو  هاش چشم

 کیه؟  محترم  خانوم: پرسید

. کردیم ای ناله هرسه. خاکی جاده بود زده دوباره 

 تو: گفت  بهش شهروز و فرستاد بوس برام مهرسا

  نداری؟ مدرسه مگه

 . دانشگاهه اسمش -

 جدیدأ؟ شده غیرحضوری. همون - 

 !  داداش... میرم نیست، ای عجله حاال - 

 پشت براش شهروز. گفت حرص با رو آخر ی کلمه

 رمضون مش. افتادم راه  خنده با من. کرد نازک چشم

:  گفت و داد نشون رو بیرون. بود ایستاده در جلوی

 .بابا دارند کارت



 .مرسی -

  زد، می قدم در پشت که کسی. رفتم بیرون  در از و

 .بود سهیل

  من دیدن با. اون جز به داشتم رو هرکسی   انتظار

.  دادم سلم و کردم ای سرفه. موند خیره بهم و ایستاد

.  کرد رد. زدم داخل تعارف. اومد سمتم به. داد جواب

.  بود اومده پیاده. چرخید می طرف هر  به نگاهش

 داشتید؟ کار من با: گفتم

... خواهرم لیل پیش میرم دارم من... نه که کار -

 . تهران

  گفتم. مونم می مدت به: داد ادامه. دادم تکون سر

 بس. کردم تا بد باهات بخوام  حللیت ببینمت،  قبلش

  خودش انگار دیدمت، که اولی روز. حبیبی شبیه که

 .دیدم رو

  خراب کسی زندگی خواستم نمی هم من... متوجهم -

 .گفتم هم میکائیل به. بشه

  زندگی این: داد جواب و  فرستاد بیرون رو نفسش 

 . بشه  خراب بخواد که نبود درست هیچوقت



 رو کیفم  و شدم معذب کمی . هام چشم  توی زد زل و

 لبخند انتظارم برعکس. دادم فشار هام انگشت بین

 .دادم قورت رو دهانم آب. زد

 بل کرده ال فلنی گفتند بود، سالم هجده هفده: گفت 

 می التماس فقط کرد، نمی انکار که هم خودش. کرده

 دیدم اومدم، خودم به تا. رفت گذاشت آخر. کرد

 زندگی دروغ با عمر  یه. عقد ی سفره سر نشستم

. دیگه چیز به مغزم گفت، می چیزی  یه دلم. کردم

 نسرین، حبیب، بابام،. میدونستم مقصر رو آدم و عالم

  و داد هاش  لب به تکونی. خودم... خان، حشمت

  هم من زندگی کنم؟ خواستم می کار چه: کرد تکمیل

 . دیگه بود این

 میرید؟ داره خبر میکائیل : پرسیدم. شد ساکت

 .  میدونه - 

 الدین؟ نجم آقا -

 .میدونه هم اون - 

 .نداره دوست  رو تهران میکائیل - 

:  گفت بعد و کرد مکث. داد تکون سر حرفم  تأیید به 

 بریم، گفت وقتی. رفتم می حبیب با موقع همون باید



 نوشته نامه برام. کردم می باورش باید. میرفتم باید

 .بود

. بود داده نشونم ارسلن  که افتادم ای نامه یاد

 افتاد؟ ها باغستانی دست که ای نامه همون: پرسیدم

  گفتند. رودخونه تو انداختم رو یکیش. بود تا چند -

 هفته به. زدند صدا رو بابام. خان حشمت دست رسیده

  عقدم مدار قرار خان اسماعیل با تا طویله تو افتادم

 .بذارند رو

 خان؟  حشمت به بود داده رو نامه کی -

 همونی: گفتم  دوباره. موند ساکت و کرد نگاهم فقط 

 هاتون؟ گلدون  زیر میذاشت رو  ها نامه که

 مورد در حد  این تا کرد نمی فکر. رفت باال  ابروهاش 

 به و برگردوند رو روش. بدونم خصوصیشون زندگی

 صادق: گفت آهسته. شد  خیره درخت روی  ای نقطه

  نتونسته خونده، که رو نامه . خواست می  رو نسرین

 که رودخونه لب بودم  رفته روز اون. بیاره طاقت

 نگفت. نکرد  انکار هم روم تو حتی. ببینم  رو حبیب

 .نرفتم  من... بریم گفت فقط نکردم،

 



 ها گذشته:  گفتم. شد می  تر آهسته لحظه هر صداش

 . گذشته

 توی گشتن مشغول بعد و کرد نگاه سمتم دوباره

 . شد کیفش

 رو تسبیح. بود میکائیل تسبیح آورد، بیرون که چیزی

 فیلم اون اگر  حتی. توئه مال این: گفت  و گرفت طرفم

 سیل که  روزی. بود  تو مال هم باز دیدم، نمی رو

 .فهمیدم اومد،

 . بگیر:  کرد اصرار. دادم باال ابرو 

 واقع در. نزدم حرفی و گرفتم دستش  از رو تسبیح 

 ی اندازه به انگار که بود سهیل این. نداشتم حرفی

  یه آخر روز  حبیب: گفت. داشت حرف سال سی

 ساله سی من که نباش« منتظرم»  گفت جوری

  روزی یه دخترش بود  قرار چون شاید... منتظرشم

 ... چرا بگه من به و بیاد

 ادامه. رفت  هم توی صورتم بابا، یدوباره یادآوری با

 . چرا  فهمیدم عاقبت من: داد

  روی رو،  دستش. دادم فشار  مشت توی رو تسبیح

 . باش مواظبش: گفت و گذاشت مشتم



  تکون سر فقط. تسبیح تا بود میکائیل منظورش و

 راه کوچه ی  دیگه طرف به و کردیم خداحافظی. دادم

 که رسید می نظر به اما برسونمش؛ تونستم می. افتاد

 سمت و کردم نگاه تسبیح  به. بزنه قدم خواد می

 قبلش ولی زدم؛ می سر بابابزرگ به باید. رفتم ماشین

  یک و نشستم فرمون پشت. داشتم کار ای دیگه جای

 باید. بودم ایستاده نجمی ویلی در جلوی بعد، ربع

  ای نتیجه دونستم می هرچند... زدم می حرف  باهاش

 خودش درم، پشت من فهمید وقتی و زدم زنگ. نداره

 لباس. کنه باز رو حیاط در تا شد خارج   خونه از

  که کشیدم عمیقی نفس. بود پوشیده رسمی مرتب

  انگار. کرد باز رو در. نلرزه زدن حرف موقع صدام

 . نیست اینجا: گفت. نداشت رو دیدنم انتظار

  بله؟ -

 شما از باید ما که روزها این البته. نیست پسرم -

 ! ما از شما  نه بگیریم، رو سراغش

 .داشتم کار خودتون با: گفتم و گرفتم نشنیده رو کنایه

 .بفرما: گفت و داد تکون هوا توی دستی 

 ببینم کن صبر: پرید حرفم وسط. کردم باز لب 

 !نذاشتی  کار چیزی دوربینی



  لبخندم جلوی نتونستم ولی باشم؛ جدی خواستم می

 زیاد: گفتم. موند منتظر و کرد اخمی. بگیرم رو

 تكلیف. نیست خودمون مورد در. نمیگیرم رو وقتتون

  با مخالفت صلحیت هم  شما. روشنه  میکائیل و من

 .ندارید رو پسرتون تصمیم

 .نداشتم مخالفت قصد -

  زندگی: داد ادامه. افتاد ابروم به ای گره تعجب، از 

 من شخصی زندگی. مربوطه خودش به  پسرم شخصی

 خودم  به هم

  زندگی شما، شخصی زندگی ولی میخوام عذر -

 !  کشیده گند به رو نفر  هزار شخصی

  در اومدم: گفتم و کردم حفظ رو آرامشم. کرد سکوت

 .  بزنم حرف عمران مورد

 توضیح. داد فشار هم  روی رو، پلکهاش ای لحظه

  باهاش برید باید. بره خوام نمی من. میره داره: دادم

 .بمونه که کنید راضیش بزنید، حرف

 معطلی کمی از بعد. کرد نگاهم مستقیم و گرفت نفسی 

 . نه: داد  جواب باالخره



 بود گفته راحت خیلی. پوشوند رو صورتم کل اخم

.  کشیده سختی ساله  سی. پسرتونه: گفتم. نه«»

 ... راحت انقدر چطور

 . دادم رو خرجش. کردم رسیدگی بهشون من -

 پولی کنند؟ مصرف نتونستند که پولی خرج؟ کدوم - 

 کرد؟  می  جلب رو همه توجه شد، می خرج اگر که

 . نداره ربطی من به - 

 ! داره؟ ربط  کی به پس - 

 واقعا: کردم  اضافه. داد بیرون صدا با رو نفسش

 . نمیشه باورم

 ...دخترم -

 بلد رو بودن پدر شما. دخترم«» نگید من به - 

 !نیستید

 صورتش روی دستی. کرد  باز و بست پلک دوباره 

. بگیره خواد می هرچی. بگیره بیاد االن:  گفت و کشید

 .میگیرم براش رو گاراژ اون كل

 سر بل همه اون زنید؟ می رو پول حرف فقط چرا -

 خودتونه؟ پسر نوبت حاال . اومدیم کوتاه آوردید، ما

 .نکردم کاری من - 



 به آتیش. کنند بقیه که دادید رو دستورش فقط. بله - 

 !بزنند تهمت بگند، دروغ کنند، پا

 کارش به کاری من شست، می جاش سر حبیب اگر -

 .نداشتم

 بین رو  در چهارچوب و برداشت جلو به قدمی 

 دست: گرفت رو حرفش  پی. داد فشار  هاش انگشت

 .  نبود اون مال که گذاشت چیزی رو

 سهیل؟ -

 !میانرود - 

  به بیشتری آرامش با. شدیم ساکت دو  هر  ای لحظه 

 .هست... بود من مال هرحال  به سهیل: اومد حرف

 بچه و زن نه. نیست شما مال هیچی دیگه . نیست -

 . میانرود نه هاتون،

 می چشم هام چشم توی. کردم  کنترل رو  لرزونم لبهای

.  باشه شده بیدار خواب از تازه که انگار. چرخوند

  این از بعد کرد می فکر که بود باور خوش انقدر شاید

 سر تأسف با! مونده براش چیزی هم هنوز ماجراها

  قدم دو اما چرخیدم؛ ماشین طرف به و دادم تکون

 قراره شما: زدم رو آخر ی ضربه و برگشتم  جلوتر



  ممکنه روزی یه دونم نمی. بشید  من پدرشوهر

  نتونستم که  خوشحالم امروز ولی... نه یا ببخشمتون

 بدون واقعا عمران. برید عمران سراغ کنم راضیتون

 .داره بهتری زندگی شما، مثل پدری

  نمی پلک و  بود افتاده صورتش روی تاریکی ی هاله 

.  نداد رو جوابم. دیدم می رو  هاش دندون فشار رد. زد

 ماشین به رو خودم تند، قدمهای  با و چرخیدم دوباره

  تموم باهاش کارم. بودم زده رو هام حرف. رسوندم

 زودتر. کوبیدم رو در و نشستم فرمون پشت. بود شده

. افتاد راه  کوچه توی  و بست رو خونه در من، از

  خود برای حتی بودم؛ متاسف عمران و  میکائیل برای

  دادم پایین رو شیشه و انداختم  راه رو  ماشین. نجمی

 روز امروز. بگیرم نفس خنک  هوای توی تا

 . شدم می ناراحت نباید. بود ما خوشحالی

 

 .خندیدم می باید فقط امروز. کردم می اخم نباید

  مون سوخته ی خونه در نزدیک که نکشید طول زیاد

 جابه و زدن ضربه صدای  خونه، داخل از. کردم پارک

 توی و شدم پیاده. رسید می گوش به وسیله جایی



 خسته... سلم: گفتم بلند حیاط، باز درهای قاب

 . نباشید

  عصا دیدنم با بابابزرگ و دادند رو جوابم   کارگرها

 داریم...  ببین: گفت و  زد لبخندی. اومد  جلو زنان

 .کنیم می مرمت رو خونه

 دیوار و در روی. داد نشون رو خونه  دست با 

  های شیشه  روی... کردم نگاه سیاه و دودگرفته

 .  کثیف شیروانی روی... خاکی

 بگیره؟ بارون اگر: گفتم

 می گل دسته رو اینجا ماهه یه من بیاد، هم سیل - 

 . کنم

  خاطره چه. افتادم راه  ها  موزائیک روی  و خندیدم

  ماه. بودم  ساخته خونه این  توی غریبی عجیب های

 و بابا و خودم  شناختن. شناختن داشتنی دوست های

  خیال: گفت بابابزرگ. داشت تعلق من به که خاکی

  سالهایی چه.بذارم خونه این تو پا روز یه کردم نمی

 .رفت دست از که

 تر دوباره  هاش چشم. زدم لبخند و گرفتم رو دستش 

 برنمی زمان خودخوری،  و خیال و فکر با: گفتم. شد

 .فهمیدند رو واقعیت همه که اینه مهمه. گرده



 اینجا. گفتی می راست: گفت و داد قورت رو بغضش 

 . هست هم تو شهر

 به در جلوی از اسب صدای که بگم چیزی  خواستم

 از. افتادیم راه در طرف به دو هر. خورد گوشمون

 اون اما بود؛ پیدا میکائیل  اسب سر هم،  در الی همون

  تیتی افسار که بود این نداشتم رو انتظارش که چیزی

 کردم ول رو  بابابزرگ دست. باشه میکائیل دست توی

 !! خانوم تیتی: گفتم بلند و

 رو سرش. دویدم اسبم سمت من و خندید  میکائیل 

:  گفتم و کردم  نگاهش. رفت عقبتر. گرفتم بغل توی

 ها؟ بودی؟  کجا تو... بودی؟ کجا

  و کردم نگاه بابابزرگ به. داد تکون برام رو سرش 

 .اومده تیتی بابابزرگ،: گفتم

  و داد سلم میکائیل.  کرد کج رو سرش  و خندید

 . اینجایی گفتند عمارت، رفتم: گفت. کردیم احوالپرسی

. گذاشتم زانوش روی رو، دستم و رفتم طرفش به 

 .کردی پیداش که مرسی: گفتم

.  خوشحالم چقدر بفهمه که کردم نگاهش جوری و 

 خبرم بودم سپرده اطراف های آبادی به: داد جواب

 بزنیم؟ دور خوای می. بود کرده گم رو راه. کنند



 سمت دوباره و گرفتم رو بند. گرفت طرفم رو افسار 

 به رو و داد اسبش به تکونی میکائیل. رفتم تیتی

   هست؟ اجازه آقا، حاج: پرسید بابابزرگ

 به من از  بابابزرگ نگاه. کرد اشاره تیتی و من به 

 آخر. بود آمد و رفت در من، به میکائیل  از و میکائیل

 . بخواد  خانوم مرسده  خود هرطور: اومد حرف به

 خنده با و کشیدم عمیقی نفس. کرد نگاه من به و

 ... اومده اینجا تا میکائیل آقا... خب: گفتم

 .زشته نرم: کردم اضافه و دادم هام  لب به حرکتی

 نشون رو اسب دست با  و خندید دوباره بابابزرگ 

 . داد

 از رو جوابش که انداختم میکائیل به کوتاهی نگاه

 و شدم سوار. داشت  لبخند و بود گرفته بابابزرگ

 حرکت جاده سمت. دادم تکون بابابزرگ برای دستی

  رد جاده این از بود قرار  که بودم کسی  منتظر. کردیم

  خدافظی مادرت با: پرسیدم میکائیل از آهسته. بشه

  کردی؟

 .آره: گفت و شد عوض ناگهان صورتش حالت

 ناراحتی؟  -



 ی دنباله. فرستاد  بیرون صدا با و کشید  عمیقی نفس 

. میره مادرم میشه؟ چی دونی می: گرفت رو حرفش

.  عمران پی نه آد، می  من پی نه مدت به فعل بابام

  می لیلم خاله  آپارتمان روی  به رو آپارتمان یه میره

 میره انقدر... میکنه تعطیل رو زندگیش  و کار... گیره

 نمی مادرم بدون بابام. برگردونه رو مادرم تا آد، می

 . کنه زندگی تونه

  های چرخ  زیر بره شده : داد ادامه و زد پوزخند

 .گردونه می برش بخوابه، ام شوهرخاله ماشین

 که گذاشتم هام لب روی دست و افتادم خنده به 

 از ولی: گفت دوباره. نکنم  خراب رو  جدی موقعیت

.  برگرده بار  این نیستم مطمئن . نیستم مطمئن مادرم

 .باشم اش بهانه که نیستم  بچه دیگه من

  بابات وقتی فهمم نمی واقعا : گفتم. خشکید ام خنده 

  سی شده راضی چطور داشته، دوست رو مادرت انقدر

 !  کنه؟ خیانت سال

 همه اون کرد، می ول رو عمران مادر اگر میگه -

  اصل. داره ش نگه بوده مجبور. داد می لو رو چیز

 میونه اون طریق از که رفته طرفش این خاطر به

 ... با مادرم ی  میونه. بزنه هم به رو شون



  حق. حساسه دونستم می . نیاورد رو  حبیب«» اسم

 !عشق خاطر  به خیانت:  گفتم. داشت

 جورهایی یه : گفت میکائیل. زدم پوزخند من بار این 

 . میکنم درکش

.  دید نمی و بود زمین به  نگاهش. شدم خیره بهش 

 !  ؟ عه: گفتم

  هات چشم  من تا کن درک تو: دادم ادامه. کرد نگاهم

 !باشم گفته  نیستم، مامانت من! بیارم در کاسه از رو

 هم اونقدرها... نه نه: داد جواب و  زد خنده زیر

 .کنم نمی درکش

.  کردم نگاه جاده انتهای به و برگردوندم رو روم 

 وایسادی؟ چرا: گفت  و داد اسبش به حرکتی

  به هم میکائیل و بودم داشته نگه جاده  کنار رو تیتی 

 کسی منتظر: دادم جواب. بود ایستاده من هوای

 .هستم

 

   کی؟: پرسید. انداختم نگاه  ساعت به

  رو جوابش جاده، ته از عمران سیاه ماشین دیدن با و

 باز؟ داره کار چه این: کرد  زمزمه. گرفت



 .خدافظی اومده - 

 !چی؟ - 

 و داشت نگه کنارمون رو ماشین عمران. نزدم حرفی 

  تکیه ماشین سقف به رو  آرنجش دو هر. شد پیاده

  ما. کرد نگاهمون و آورد در رو آفتابیش عینک. داد

 هنوز. برگردوند رو روش میکائیل ولی کردیم؛ سلم

  دارم: کرد شروع عمران. بود ساله پنج  های بچه مثل

 .میرم

 کردم نگاه عقب های صندلی روی بندیلش و بار به

 می عجله داری: گفتم. بود معلوم ها شیشه از که

 .کن فکر روش بیشتر. کنی

 .کنم عمل خوام می. بسه کردن فکر - 

 . میشه تنگ اینجا واسه دلت بری، - 

 .  میدونم - 

 . میشه تنگ هم من دل -

 ادامه. انداختم باال شونه. شد خیره من به میکائیل 

 . میشه تنگ هم میکائیل دل: دادم

 رو چیز همه  قبل عمران. زدند پوزخند همزمان دو هر

 میرم دارم: گفت اول از دوباره ولی بود؛ گفته من به



 یه تو. نشناسه رو من هیچکس  که جایی یه تهران،

 .گردم برنمی دیگه. دارم آشنا بزرگ گاراژ

 ادامه. رسونه می میکائیل گوش به داره دونستم می 

 . فرستادم  برات رو آدرس: داد

 اون به بود زده رو خودش که کردم نگاه میکائیل به

 . دیدم: دادم جواب راه

 . بیا خواستی هروقت -

  فقط مجسمه مثل که رفت  میکائیل سمت  چشمم دوباره

 پس: گفت مکث کمی  از بعد عمران. میکرد نگاه

 . خدافظ

 در و نشست فرمون پشت. دادم رو جوابش اکراه با 

 هیچ شون رابطه توی بودم گرفته تصمیم. بست رو

 قرار هم امروز. نگیرم  قرار بینشون و نکنم دخالتی

  اینجا که حاال ... حاال اما... باشه اینجا میکائیل نبود

 .بره نذار: گفتم. بمونم ساکت تونستم نمی بود،

 . پرید باال میکائیل ابروی 

 .داری رو برادر یه همین فقط تو - 

 . انداخت راه رو ماشین عمران 

 . رفته دیگه بره، -



 .شد دورتر عمران ماشین

 .میشی پشیمون بعد - 

 چه؟ من به. خواسته خودش -

 ؟  خواسته خودش واقعا - 

  رو؟  هاش چمدون ندیدی مگه - 

 . دنبالش برو. نمیره نره، بگی تو -

 . تونم نمی من! ؟ من - 

 ! برو -

  و داد بیرون رو نفسش  میکائیل. بود رفته  باال صدام

 زیر بعد. کرد نگاه اطراف به شده، گره ابروهای با

. کشید جاده  سمت رو اسبش ی دهانه و داد فحش لب

 رو اسب میکائیل که  بود شده دور عمران ماشین

 کم رو سرعتش عمران. تازوند جاده کنار و داد حرکت

. کنه حرکت که زدم پا یضربه  تیتی به هم من و کرد

 رو عمران ماشین و برد باالتر رو سرعتش میکائیل

  میکائیل. رسیدم بهشون. شد متوقف عمران. گرفت

.  شد پیاده عمران و داشت نگه ماشین مقابل  رو اسب

 !چیه؟: پرسید تلخ



  خوای می: گفت و کرد  تیز رو هاش چشم   میکائیل 

 میشه؟  عوض واقعیت مگه چی؟ که بری

  اومدم من! دار نگه خودت واسه رو  هات حرف - 

 .همین. کنم خدافظی

 خدافظی. کنه نمی خدافظی باشه، رفتنی که کسی - 

 . برم« نذار» یعنی

. داد تکیه  ماشینش به پهلو با و زد خنده زیر عمران

   عه؟: گفت

 .آره -

 .کنار  بکش. زدی رو حرفت.  خب خیله - 

 .کنی می فرار داری - 

 من؟ : داد جواب  و شد بیشتر عمران عصبی ی خنده 

 .تو -

 .انداخت من به نگاهی  عمران

 بود گفته. نداره قبول رو عشق بود گفته بهم بار یه

  خونی ی رابطه از بیشتر چیز هیچ  دنیا این توی که

  پشت رو خونش هم داشت خودش  حاال. نداره ارزش

 حرف به  دوباره میکائیل. رفت می و  میذاشت سر



. تهران میره داره مادرم. رفته هم من  آبروی: اومد

 ! اینجام من ولی... میره دنبالش حتما هم بابام

 تا هزار: داد ادامه. کرد باز  طرفین به رو  دستهاش و

 از من منه، به امیدشون ها خیلی سرم، ریخته کار

 .کنم نمی فرار چیزی

 شد بیشتر ماشین  در روی عمران های  انگشت فشار 

:  گفتم و رفتم جلوتر. رفت سفیدی به رو  هاش ناخن و

 می حرف هم پشت مردم بری، دنیا جای هر عمران،

  بذاری شهر این از رو پات. نداره فرقی  جا هیچ. زنند

. کرد فرار و رفت آبروش که همونی میشی بیرون،

 .کنند می عادت همه بمونی اگر

 نشون رو سرش پشت.  کشید عمیقی  نفس عمران 

. داری مسئولیت تا هزار. خونه برگرد: گفتم و دادم

 کنی کمک من به بودی داده  قول! من کارت،  مادرت،

 . کنم اجرا رو بومگردی های برنامه

 شیطون خر  از انگار که میکائیل  و بست رو پلکهاش

 رو سراغت ام ننه حاج:  کرد اضافه بود،  شده پیاده

 . ها دخترعمه ها، عمه گرفته،

 پشت بارهای به نگاهی و کرد باز پلک عمران

 .  شد ماشین کنار زدن قدم مشغول. انداخت ماشینش



  حاال برگردوندی، جاده از رو من تو بار یه: گفتم

 .  منه نوبت

. برگشت فرمون پشت و کشید موهاش بین دستی

 زمین وارد دو  هر. رفت کنار ماشین جلوی از میکائیل

 تصمیم خودش دادیم اجازه و شدیم جاده کنار خاکی

. کرد اصرار شد نمی این از بیشتر. بگیره  رو آخر

 کشیدم دست تیتی یال روی. انداختیم راه رو ها اسب

  بابابزرگ. پدری ی خونه. کردم نگاه  خونه سمت و

  چونه زیر رو عصا بود، نشسته  در مقابل سنگ روی

  از انگار. کرد می نگاه خیره باز در قاب به و بود زده

  روی میکائیل دست... باشه شده جدا دنیا ی همه

 گوشم به عمران ماشین حرکت صدای و نشست دستم

 .زد می دور داشت. چرخوندم سر. خورد

 

 .پایان

 1400 خرداد 


