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اول قسمت

خوش را  يسفر يمقدم وخوش امد گفت و آرزو ریخ نیبه مسافر یبه زبان فارس گریو بار د يبه زبان فرانسو کباری خلبان

.اماده حرکت بود مایهواپ. بند ها را ببندند خواست کمر نیبعد از ان مهماندار از مسافر. آنان کرد يبرا

ساعت  میمادرش که ن يچهره دلتنگ و اشک ها ياداوریرو داشت با  شیکه پ ییایاز مسافرت رو یبا وجود سرخوش اسمنی

را اش او  یرانیا تیساله در فرانسه ، ترب 25 یبا وجود زندگ. در سالن فرودگاه آنان را ترك کرده بود ، دلش ضعف رفت  شیپ

.بار آورده بود یرانیدختر حساس و مهربان و کامال ا کی

 میتصم یحت ایهر سال قبل از رفتن و  یول دیطلب یوطنش را م دنیو د رانیذره ذره وجودش ا نکهیسال بود با ا نیچند

امسال طاقت طاقت . آمد  یبه وجود م شانیبرا یو مانع کردیافتاد که آنها را از رفتن منصرف م یم یباره اتفاق نیگرفتن در ا

اما پدر در . سفر بروند  نیامد و نتوانستند هرسه باهم به ا شیپدرش پ يبرا يا امهباز هم برن. تمام شده بود یبه کل اسمنی

و همت در  اقیانقدر اشت. را گرفته بود  يکاربرد یاضیارشد ر یمدرك کارشناس یکه به تازگ شیبایساله و ز 25وجود دختر 

برگشت بدون  طیبل کیرفت با  یاو م رانیا هرفت ب یسفر بفرستد و حاال او م نیبه ا ییشد او را به تنها یکه راض دیاو د

.فشیدر ک خیتار

 یکه خودش م یمدت بهیمرخص کیبرگشتن دخترش قائل نشده بود و بعد از اتمام درس  يبرا یتیارجمند محدود يآقا
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انجا بود  یفارس اتیکه پدرش استاد ادب یدانشگاه توانستدریبه محض برگشت م اسمنیصادر کرده بود  شیخواست برا

.از وطنش را داشت داریو د یطوالن احتاستر کیبه  ازیاو وواقعا ن. حاال نه  یمشغول به کار شود ول

 شیخواباند و چشم ها یاش را ککم یکه مهماندارها به عمل آوردند صندل ییرایبعد از پذ. داشت  شیدر پ یطوالن مسافرت

.بود که خواب راحت را از او ربوده بود یچند شب رانیرفتن به ا يدلشوره . نبود  نطوریا یظاهرا خواب بود ول. بست را 

ژان "دکتر . ماندن و ازدواج کردن کالفه اش کرده بود يبرا "ژان" ياصرارها گریرفتن و از طرف د اقیطرف اشت کی از

جا باز نکرده  اسمنیمشترك در دل  یبه عنوان مرد زندگ چگاهینبود، ه بهیشده و غر دییتا بایتقر نکهیساله با ا 31 "ودیک

.نبود یرانیچون که ا.بود

و مجنون ،  یلیکه پدر از ل يپر شور ياز داستانها نیا دویبال یاش م یرانیا تیبزرگ شده فرانسه بود به اصل نکهیبا ا اسمنی

.نشات گرفته بود کردیم انیتک دخترش ب ياش برا یادب نیریش که او با زبان یاحساس يداستانها گریو فرهاد و د نیریش

و با احساس ، درست مثل پدرش که با وجود چهل  یرانیمرد ا کیبه ازدواج گرفت با  میتصم یدوست داشت اگه زمان اسمنی

.ازدواج کند د،یورز یمشترك با مادرش هنوز هم به او عشق م یسال زندگ

عاشقانه  یاش نبودند ول یگرچه آنها پدر و مادر اصل دیدیم یرانیزن و شوهر مهربان ا کیآن دو را نمونه کامل  اسممنی

 یم شیپ شانیبرا ياجبار يسفر یزمستان یروز سرد و برف کیسه ساله بودکه پدر و مادرش در  اسمنی. دوستشان داشت

 یب يسفر یو راه سپارندیود ماز حد هوا به عمه اش که در فرودگاه تهران منتظرش ب شیب يبچه را بخاطر سرد. دیآ

.شوندیبازگشت م

 اسمنی يمحمد ارجمن عمو. آنها را به عمق دره پرتاب کردو همه را داغدار نمود لشانیجاده و مجهز نبودن اتومب سربودن

خود و همسرش را  يسه سااله را برعهده گرفت و آرزو اسمنی یآمد و قبل از برگشت سرپرست رانیختم برادرش به ا يبرا

او تنها و مشتاق به وطن باز  يسال دور 23با خود بردند و حاال بعد از  ار اسمنیآنها .،برآورده کرد شدنیه بچه دار نمک

.گشتیم

سر  ییبوده اند و چه بال شیعموزن عمو شناختهیرا که به عنوان پدر و مادرش م یکه کسان دیبعد از چندسال فهم نکهیبا ا او

بود  دهیکه از آنها د ییبه خاطر محبت ها یطوالن بایتقر یعصب بایشوك تقر کید از کذراندن اش آمده بع یپدر و مادر واقع
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و  بینج يآندو موجود اسمنیشد و حاا از نظر  شتریشد، شدت عالقه اش به آنها ب رو هرچه بزرگت رفتیرا پذ تیواقع نیا

اگر راه  دیته بود که دلتنگشان شده بود و شاانها نگذش ياش بودند و هنوز چند ساعت از دور یمهربان پدر و مادر اصل

.برگردد رانیبه همراه انان به ا گرید یتا در فرصت گشتیداشت دوباره برم

صورت  نیغمگ يو لبخند دیکش قیعم ی، نفس کردیشدن به فرودگاه مهر اباد تهران را اعالم م کیخلبان که نزد يصدا با

.با او بودنداش  یکاش پاپا و مام. کرد باتریرا ز شیبایز

بلند فردار  يموها. اورد رونیبه فرودگاه تهران سر کند، ب دنیسپرده بود به محض رس یرا که مام یکوچک يروسر فشیک از

.را به سر کرد يمهار کرده و روسر يا رهیو براق و بلوندش را با گ

 یتر شده بود ب حیو مل باتری، ز دیسفقرمز و  يو در ان حالت که با وجود روسر دنیبا د گذشتیکه از کنارش م مهماندار

.لبخند زد اریاخت

گفته بود همه  یجالب بود که مام شیبرا. اش برانداز کرد یدست نهیگرم داد و خودش را در آ يجوابش را با لبخند اسمنی

مادربزرگش را .ودب دهیهم د یآلبوم خانوادگ یمیقد يدر عکس ها یرا حت نیا.  پوشانندیمو اندامشان را م رانیخانم ها در ا

.يبودو عمه ها و خاله را با مانتو و روسر ردهنام انرا چادر ذکر ک یکه مام یبا پوشش

.داشت ییکامال اروپا ياش چهره ا یرانیا یخانوادگ تیبر عکس حس و ترب اسمنی یول

 يو قد رهیت يبا موها یعمل چگونهیکوچولو و متناسب بدون ه ینی، دهان و ب ییایدر ی، چشمان آب دیو سف فیلط یپوست

.نسبتا بلند و خوش اندام

 دهیبلند و گشاد بود و حکم مانتو را داشت پوش بایروش به رنگ چشمانش که تقر یآب يو بلوز نیج يشلوار.. بهار بود اواخر

وطنش بود  رانیا نکهیبا ا. دلشوره داشت اسمنیحال  نیکردنش به عمه داده بود با ا دایپ يمشخصات را برا نیپاپا هم ا. بود

.بود بهیدر انجاغ غر یول

.توکل به خدا: آمد؟ به قول پاپا ینم شیپ شیبرا یمشکل ایآ. چه  کردینم دایعمه را پ اگر

بلند و  ینفس ستادیپله ها ا يبه رو یوقت. غنج رفت یاز خوشحال اسمنینشست و دل  نیبه زم ينسبتا شد یبا تکان مایهواپ

.کرده بود را حس کرد فیتوص شیاکه پاپا بر ییو بو دیکش قیعم
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.شدیم شیانگار وارد بهشت آرزوها. چه لذتبخش بود. پدر و مادرش  يو بو ییآشنا يوطن، بو ياران ، بو يبو

را که  ییچهره ها نکهیهر لحظه از ا اسمنیبا اتوبوس به طرف ساختمان فرودگاه برده شدند و  مایهواپ نیمسافر گریمراه د به

.شدیزده تر م جانیه ندیبیم کیحاال از نزد دهیدیم لمیفتوسط  کباری یسال

جوان  یکرده بود که به دنبال خانم دیپاپا تاک. دید شهیاستقبال کننده را پشت ش يادیاز وارد شدن به سالن تعداد ز بعد

در دست  یگل زود او را با دسته یلیخ اسمنی. داشت بگردد يقهوه ا يکرم رنگ و روسر ییبزرگ که مانتو یحامله با شکم

.دختر عمه اش. بود تایاو رز. دی،د دادیدر هوا تکان م اقیبا اشت شیکه آن را برا

از  ریافزود انگار در آن سالن بزرگ به غ شیبر سرعت قدمها کینزد لیفام دنی، حس د ریحس دلپذ کیخوشحال با  اسمنی

.دیدیرا نم يگریعمه و دختر عمه اش کس د

مهابا خودش را  یب ،یبلند مشک يدر مانتو دهیچیو پ دیو سف فیظر. بود  دهید یارسال يها لمیهمان بود که در ف عمهدرست

با قدرت تمام که از  هیبا گر یول یحرف چیه یعمه هم ب. را نداشت  یقدرت گفتن حرف. در آغوش باز و مشتاق عمه رها کرد

 یمعترض و همراه با شوخ يصدا. دادیپاپا را م یاو ب. دیشک یاو را بو م اسمنیو  فشردیبود اورا به خد م دیبع فیآن اندام ظر

.دیرا شن تایرز

".مامان شکستش عوسکت"

:گفت هیگر يال به ال عمه

 دنیتا عمه بعد از بوس دیطول کش یقیدقا. آه خدا شکرت .  میبویرا از گل جوانشان م يمحمد و مهد يبو. بذار بوش کنم "

.ا لذت براندازش کرداز خود جدا کرد و ب یاو را کم اسمنی

".از هر سه آنها خوشگل تره یوجودشه ول يجا تو کیو مهناز و محمد  يمهد

.تایمعترض رز يو دوباره صدا دیدوباره صورت عمه را بوس اسمنی

".ا مامان به من هم فرصت بده"

.دیبه شکمش کش یتوسپس دس دیدختر عمه اش را بوس يگونه ها. و او را در آغوش گرفت دیاو چرخ يبه سو اسمنی

".ادامه داد شهینم گهیکوچولو د نیبا وجود ا"
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.زد ادیفر بایتقر یبا خوشحال تایرز

".است يات زبانت هم فرانسو يمثل چهره فرانسو میکردیما فکر م.  کنهیصحبت م یچقدر قشنگ فارس.من  يخدا يوا"

.زد یلبخند قشنگ اسمنی

".کنمیم یزندگ یاتفارسیادب ياستادها نیاز مجرب تر یکیمن با  دکهیفراموش کرده ا"

.برگشتند يمردانه ا يبا صدا.  دیدو باره او را در آغوش کش عمه

".دیبه وطن خوش آمد. سالم خانم "

:مردجوان انداخت و گفت يدستش را دور بازو تایرز. بود ستادهیا تیجذاب و مردانه کنار رز يبلند قد با چهره ا يمرد

و  تایدوباره با ر اسمنی "هم شاهرخ مغان همسرم، شونی، ا رتیدانه عمه من کی یکی. هستم  تایرز،  یمن رو که شناخت"

.سپس با همرش دست داد

".با همه تون خوشحالم ییاز آشنا. شما هستم  يمهد ییمحمد و دا ییدا کدانهیارجمند دختر  اسمنیمن هم "

، هر چهار نفر به سمت  اسمنی يو بعد از تحول گرفتن چمدانهابار بروند  لیاز او خواست که با هم به طرف تحو شاهرخ

نقطه به سالن پارك کرد و هرسه سوار  نیتر کیرا ا نزد لیحال همسر بار دارش اتومب یراحت يشاهخ برا. رفتند رونیب

.شدند

. و مادرش بود اسمنیبود و رو به  دهیکامال چرخ یجلو ، ول یصندل يکنا همسرش رو تایعقب و رز یصندل يو عمه رو اسمنی

:گفت اقیبا همان حرارت و اشت

ات مجسم  یرا که مامان از سه سالگ يریتصو شهیهم یبودم ول دهیچهره و اندام را ازت د نیهم لمهایف يتو نکهیبا ا"

حاال  ی، ول یو چشمان آب يبور فرفر يبا موها یدختر بچه چاق و تپل مپل مثل توپ قل قل کی. بود  میرو شیپ کردیم

".فوق العاد معرکه یو خوش اندام تر از آنها و به عبارت رخوشگلت یلیخ یحت. درستر بود لمهایکه حرف ف نمیبیم

.دیبه سرش کش یزد، عمه دست حیمل ياو لبخند يتشکر به رو يبرا اسمنی

.شد ریازسر شیدوباره اشک چشم ها. پدرش روشنتره  ياش را داره و موهاش از موها یمار شمال يرنگ چشما درست

به مادرش  یتیبا نارضا تای، رز "هیجاشون خال. ندیدیما بودند و دسته گل قشنگشون رو م نیو مهناز حال ب يکاش مهد"
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:گفت

"بود؟ یقرار ما چ. مسافر خوشگله  کیبه  ییچه طرز خوش آمد گو نیا.  کنمیخواهش م گمامان

.فشرد قشنگش گرفت و يعمه را در دستها ریو پ فیظر يدستها اسمنی

".پاپا کامال اعتقاد دارم يمن به حرفها. بهتره  یلیخ نجایکه آنها هستند از ا ییجا گهیپاپا م. عمه جون  دیناراحت نباش"

.دیچهره در هم کش عمه

"؟ گهید هیپاپا ک. وا"

.دیخند یظاهرا اخم کرد ول تایرز

".پاپا گهیبه بابا م. محمده  ییجان دا اسمنیمامان منظور "

:گفت اسمنیجابه جا شد و خطاب به  یکم عمه

".گهید هیدلم مگر اسم قحطه بگو بابا بگو پدر بگو آقاجون ، پاپا چ زیخوب عز"

بار  نیچندم يو بعد برا دنیشروع کرد به خند تایچا پاپا مورد اعتراض عمه قرار گرفته ، با شاهرخ و رز دیکه نفهم اسمنی

:رو به شاهرخ گفت تایرز. پر مهر عمه گذاشت  يشانه  يو و سرش را به رو دیگونه عمه را بوس

 اسمنیسپس رو به ". چقدر راحت و مهربونه کردمیام برعکس آنچه ما فکر م ییدختر دا ینیب یشاهرخ م! من يخدا يوا"

:کرد و گفت

د آنجا بزرگ شده که  یطیو مح يکه خوانده ا یکه با توجه به رشته خشک میکردیما فکر م. جان بذار اعتراف کنم  اسمنی

.زمیحاال خوشحالم که تصور ما اشتباه بوده عز یول میشویو خوشگل روبه رو م یآهن اسمنی کیبا  يا

:فشردن دست او دراز کرد و گفت يو دو دستش را برا.دخترعمه دوباره لبخند زد  يپروا یب تیمیدر برابر صم اسمنی

".کردیتو فرق مبا  یلیبودم خ دهیکه د ییتایرز.  نطوریمن هم هم"

.دیبه شکمش کش یدست تیپر محبت به همسرش انداخت و با رضا ینگاه. کرد  يخنده ا تایرز

دختر  هیخوش اندام ک یفهمیبدم اونوقت م لشیتحو گریهفته د کیبذار . شاهرخ خانه  يبه خاطر دختر کوچولو نیا"

".ییدا
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.دست زد يبچه گانه ا یبا شادمان اسمنی

. خوشگل و ناز مثل پدر و مادرش  يدختر کوچولو کی.  هیعال اد؟یم ایدن گربهیهفته د کی یعنیدختره ؟ کوچولوتون  يوا"

"د؟یبراش انتخاب کرده ا یاسم یچ

".روژان"

:دیخندان پرس یزده ول رتیح اسمنتی

"؟یچ یعنی. قشنگه  یلیروژان خ"

را  بایاسم ز نیخودش ا. شاهرخ کرده یمیقد شهیآخه اصل و نسب و ر.  هیاسم کرد کی. روز  ییروشنا یعنیروژان "

".اسمش را من انتخاب کنم میاریب ایهم به دن يپسر میخواست یالبته قراره اگر زمان. انتخاب کرده

:و گفت دیکش اسمنی يبه گره روسر یعمه دست.  دیو متبش را به رخ کش دیسف يدندان ها فیکرد که رد يخندها

".ستیبچه م بلد ن. نیبستنش رو بب يروسر يرز. فدات بشم  یاله"

.جا داد يروسر ریآمده بود ز رونیفرش را که ب ياز موها يو رشته ا دیبه آنها خند اسمنی

خودش بعد از کمک به . ستادیتهران ا یمحل آرام و خوب و اشراف کی يخانه ها نیباتیاز ز یکی يشاهرخ جلو لیاتومب

 رونیآورد و به دست مستخدم که بعد از باز کردن در به ب رونیصندوق عقب برا از  اسمنی لیشدن ، وسا ادهیهمسرش در پ

.گفت اسمنیعمه به . داشتیقدم برم اسمنیکنار  یبه سخت تایرز. آمده بود داد

".اسپند را آماه کرده اند نمیمن جلوتر برم بب.  زمیعز يبه خونه خوش اومد"

:گرفت و گفت را تایرز یدست فیک اسمنی. جلوتر از آنها رفت  و

"سخته ، آره ؟ یلیهفته آخر خ"

".پدرم را درآورده.  زمیآره عز"

با تعجب به او نگاه کرد اسمنی

"کرده ؟ کاریپدرت را چ"

.دیبلند خند اسمنیزده  رتیاز چهره ح تایرز
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منظورم .  رسهیخاکه نم خروارها ریدر اصل دستش به پدرم که ز. نکرده يکار چیپدرم را ه. اصطالحه  هی نیا. قربونت بشم "

".پرونهیلگد م یلیکه خ نهیا

:دوبره گفت تایرز. دیبااو خند اسمنی

نتوانست  ینگران بود ول یلیشاهرخ خ یطفلک. تکون بخورم  تونمیتو بود که اومدم فرودگاه و گرنه نم يامروز بخاطر گل رو"

".ردیجلوم را بگ

:شاهرخ از پشت سر گفت و

".امان از دست تو دختر"

.به طرف همسرش برگشت تایرز

"من ؟ ای نیکدوم دختر، ا"

.دیآنها خند تیمیبه صم اسمنی. به شکمش اشاره کرد و

به اطراف نگاه  قیدق نکهیقبل از ا. با شکوه بود یلیخ. به اطراف کرد یمنزل عمه نگاه یبا ورود به ساختمان اشراف اسمنی

چشم زخم و  هیآ. چرخاند اسمنیه اش آمد و آن را چند بار دور سر به طرف برادر زاد ظیغل يکند عمع خودش با اسپند

.دیرا بوس اسمنی فیلط يکرد و دوباره گونه ها یم فوت اسمنی يکرد و به رو یلب زمزمه م ریصلوات ز

.چند بار برات اسپند دود کنم يروز دیکه با یماشااهللا آنقدر ماه. قربونت برم یاله-

:داداشاره کرد و ادامه  یسمت به

.خانه را نشانت بدهم يبرو لباست رو عوض کن، تا سر فرصت همه جا ایب. اتاق خوشگل برات آماده کرده ام ای-

وارد اتاق که شد . کرد روانه کرد یجدا م نییآن را از پا چشیمارپ يمستخدم به طبقه باال که پله ها کیو او را همراه با -

زده به  رتیو ح ستادهیوسط اتاق ا. بود سیمنزل پدرش در پار ییرایاندازه سالن پذاتاق به  نیا. متعجب آن را برانداز کرد

.دیکش یاز خوشحال اسمنیبه باغچه را باز کرد و  ومستخدم پنجره ر. دیچرخ یاطراف م

داب شا يخصوصا که اواسط بهار بود و گلها. تاق ساخته بود يبرا بایز يآن،چشم انداز يو باغچه مرتب و مصفا اطیح تمام

و  دیکش قیعم یهمه طراوت بست و نفس نیا يرا به رو شیچشم ها اسمنی. دندیکش یم نندهیرا به رخ ب شانیباغچه جوان
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 کیخوب خواستار  اریبس یپدرش محمد ارجمند با وجود وضع مال. کردبه باغچه منزلشان تصور  یدگیپدرش را در حال رس

از مناطق خوش آب و هوا و دور از  یکیباغچه مصفا در  کیوسط کوچکشان  ییالیمنزل و. بود یمیساده و صم یزندگ

روزها  هیبق نهکرد و گر یم یدگیرس نیسنگ يزد و به کارها یبه آنجا سر م کباری یباغبان باغچه فقط ماه. شهر بود یشلوغ

 نیبا منزلشان در عاس. خودش پرورانده بود قهیو سل لیکرد و آن را به م یاش را صرف باغچه م يکاریرا پدر شخصا وقت ب

 تینها یب یمتیو صم یشد احساس احت یکه هر کس وارد آنجا م يساده و راحت انتخاب شده بود طور اریبس تیمیگرانق

.کرد یم

.به اطراف اتاق انداخت یدوباره نگاه اسمنی. نجایبر عکس ا درست

 زیم ،ییرایمثل اتاق پذ یمخمل يبا واالن ها ،پرده ها يکرم قهوه ا فیلط یبا رو تخت يو کنده کار يقهوه ا يتخت خوا کی

بزرگ، مجهز به انواع  زیم کی گر،ید يدر گوشه ا متیگران ق يو عطر و ادکلن ها شیآرا لیهم جنس تخت پر از وسا یتوالت

که کف  فیو ظر سیتخته فرش نف کیبودن و  ختهیآو واریکه به د یمتیو گران ق یعال يو تابلو ها يریو تصو یلوازم صوت

.کامل و آماده بود زیهمه چ. اتاق ژهن بود

نظر  ریبود ز دهیرا که در بدو ورود به علت صحبت کردن با دختر عمه اش کامل ند اطیبه طرف پنجره برگشت و ح دوباره

.گرفت

ه ک ییو استخر کنار هم و راهرو قیآالچ. شده بود شیآرا ینییبزرگ که قسمت قسمت با گل ها و درختان تز اریبس یاطیح

.را چند برابر کرده بود اطیح ییبایکه ز يبهار فیلط يچمن ها با شده بود و هوا انیبا سنگ فرش م

 یرا انتخاب کرد که با شلوارش کامال ست م ییمویبلوز ل کیلباسها  انیار م. را مستخدم باز کرده و رفته بود شیها چمدان

.شد

آمد که  یم شیکم پ یلیخودش خ یذات ییباینگه او با وجود زکامال هماه زیکه همه چ دیانداخت و د نهیآ يتو ینگاه

نداشت  نییکم از پا يزیاش چ یرفاه لیبه سالن باال که وسا ینگاه. آمد رونیار اتاقش ب یکند پس با همان سادگ شیآرا

.کردبراندازش  نیآمد عمه با تحس نییاز پله ها پا خرامان یوقت. ظاهرا عمده اتاق خوابها باال بود. انداخت

از اتاقت خوشت آمد عمه؟-
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را  تایدست رز گرشیدست، دست عمه و با دست د کیبا . شد و وسط عمه و دختر عمه اش نشست کیبه آنها نزد اسمنی

.و گرم فشرد یمیصم

.ادیبود عمه چرا خوشم ن یعال-

لباس  میفرصت بر نیدر اول دیاب. نخوره زتیگفت ممکنه به سا تایرز یخواست کمدت را هم پر از لباس کنم ول یدلم م-

.میبخر

.من لباس آورده ام عمه یول-

دوست دارم . کنم یتو را به همه معرف دیبا. خوام نگهت دارم کمه قربونت برم یکه من م یمدت يوا، دو تا چمدون لباس برا-

.یوش1بپ دیهر روز لباس جد

:صحبت مادرش گفت انیم تایرز. بود ریداشت متح یتازگ شیکه برا ییاز حرف ها اسمنی

عوضش  ستین فیح. چقدر ساده و قشنگه ینیب یمگر نم. نینچ فاتیتشر یطفلک نیا يبرا نقدریمامان جان تو رو خدا ا-

.یکن

:جواب داد یبا ناراحت عمه

.يریگ یم رادیتو از من ا دهیجان از راه نرس اسمنیهنوز -

.که مستخدم جلوشان گرفت اشاره کرد ینیعمه در ادامه صحبتش به س. دندیخند تایو رز اسمنی

.دهم یخونش رد شو، بعد خانه را نشانت م ياز رو. گوسفند آماده است. اطیح يتو میبخور گلوت تازه بشه بر يزیچ کی-

.شرح داد شیبرا تایرز. دوباره چهره اش وال گونه شد اسمنی

؟يدیتا حاال ند ممگریکن یقسمت م ازمندانین نیرا بات گوشتش  یسالمت يو برا میکن یم یتو قربون يگوسفند رو برا-

.ام دهیتا حاال ند یپاپا برام گفته بود ول-

را باال  شیمطلب دستش را جلو دهانش گرفت و شانه ها نیا يادآوریار  اسمنی. دوباره اخم کرد اسمنیاز پاپا گفتن  عمه

.بلند شد رونیشاهرخ از ب يصدا. دیعمه هم با آن ها خند نباریا.انداخت

.گوسفند آماده است. گرید دییایمادر جون ب-
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اش  یشانیاز خون را وسط پ یعمه با انگشت کم. خون گذشت يدادند از رو ادشیآن طور که  اسمنی. شد یقربان گوسفند

 نگیبه طرف پارک مانیرنگ پ ییآلبالو نیباز شد و ماش اطیموقع در ح نیدر هم. بدون مخالفت ناظر بود اسمنیو  دیکش

.ها رفت نیماش

پر  ییرا از خواهرش داشت با سر و صدا يچهره ا زیکه ر نیجذاب و نمک يبلند و چهره ا يپسر عمه اش، با قد نیدوم مانیپ

:گفت دیکش یم قیعم یکه نفس یدر حال. شد کیشور به آن ها نزد

.عنبر آورد يهوم باد آمد و بو-

.را به آسمان بلند کرد شیادست ه اسمنی ینگاه به چهره دوست داشتن کی با

.خوشگلت بیبه خاطر حب. شکرت ایخدا-

شد و  کیبه او نزد مانیپ. کرد یجوان پر شور و جذاب نگاه م نیزده به ا رتیح يبا لبخند اسمنیو  دندیخند یم همه

.دست دادن جلو آورد يدستش را برا

.با شما خوشوقتم یینااز آش. به جا آوردن صله رحم رویپسر عمه تون و پ. هستم مانیپ-

خنده  انیم تایکرده بود نگاه کرد رز دایکه حکم مترجمش را پ تایباز هم به رز اسمنیو  دندیخند تایشاهرخ و رز دوباره

:گفت

.هیخوب زیاومده که صله رحم چ ادشیتازه  مانیپ. ارتباط با اقوام یعنیصله رحم -

:گفت مانیو به پ دیحت خندکه تازه متوجه منظور آن ها شده بود با مال اسمنی

من . دیهست يکنم شما پسر عمه خوب و شاد یفکر م. هستم دیکه گفت يزیهمان چ رویهستم و مثل شما پ اسمنیمن هم -

.با شما خوشوقتم ییهم از آشنا

:اش زد و گفت یشانیبا انگشت اشاره چند ضربه به پ يجد یبا لحن یول یبه شوخ مانیپ

.بودم دهیپوست و رنگ چشم روشن ندبا  يمن تا حاال هند-

:دیبه مادرش کرد و پرس رو

"بود اسمنی يابروها انیمنظورش خون م"!مامان؟ نیدیشما د-
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.آورد نییپا یرا کم شیگذاشت و صدا مانیشانه پ يدستش را رو عمه

.یجمع کن یلیخ دیحواست را با. هیباشه که شکستن ادتی یول. پسرم جلو چشمه دمیآره د-

:آماده به فرمان گفت يسرش را خم کردو مثل سر باز مانیپ-

.دییفرما یدرست م. قربان دییفرما یبله بله درست م-

:دیآن ها نبود پرس هیپر کنا يکه متوجه صحبت ها اسمنی دندیخند یو شاهرخ م تایرز یوقت

...گفت یعمه پاپا م-

:ش ادامه دادحرف حیدستپاچه دستش را جلو دهانش گذاشت و در تصح دوباره

درسته؟. دیگفت شما دو تا پسر دار یکه پدر م نهیمنظورم ا. دیببخش-

 مانیپ. به سفر رفته شیبا دانشجو ها یعلم قاتیتحق يرا برا یو مدت هیشناس نیپسر بزرگم استاد زم ایپور. زمیآره عز-

هم که معرف حضورت هست، مهندس  تایزگذرونه و ر یرو م یبازرگان تیریارشد مد یپسر دوممه که اواخر دوره کارشناس

.وترهیکامپ

.را گرفت و به طرف ساختمان به راه افتاد اسمنیدست  و

.یخواد کلمه به کلمه از بابا و مامانت برام حرف بزن یدلم م. باهات حرف دارم یکه کل زمیعز میبر ایب-

.مودبانه لبخند زد اسمنی

.دیدار یقشنگ اطیعمه چه ح یراست. باشه حتما-

.ینیتا همه جا را قشنگ بب میخور یم رونیبعد از ظهر را ب يچا. عمه نهیب یچشمات قشنگ م-

:رفت جواب داد یهمسرش را گرفته بود و راه م يبازو کهیقشنگ در حال يبا لبخند تایرز. نگاه کرد تایبه رز اسمنی

.یشیآشنا م شتریب یرانیکم کم با تعارفات ا-

و شاهرخ هم از او راجع به  تایصرف کردند و رز مانیپ يها یشوخ انیپر شکوه همه با هم در م يزیمفصل را دور م نهار

:گفت دید اسمنیرا در چشمان  یبعد از نهار عمه که خستگ. دندیدرس و دانشگاهش پرس

.نمتیب یبعد از ظهر دوباره م. یاستراحت کن یجان بهتره کم اسمنیبلند شو -
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کرده بود به محض  جادیدر او آرامش ا یمیجمع گرم و صم نیکه از وجود ا یاقیبا وجود اشت اسمنی .او را روانه اتاقش کرد و

 .خوش فرو رفت یتخت نرم و راحتش به خواب انیجا به جا شدن م

خواب اتاق و تخت  یبه راحت یخواب ده،یخواب یبه راحت یتکان چیچشم گشود متوجه شد دو ساعت تمام بدون ه یوقت

.خودش

بعد . پس از حمام اتاقش استفاده کرد. خودش فکر کرد ممکن است همه هنوز خواب باشند شیپ. نزده بود شیس صداک چیه

فر و خوش حالتش را با سشوار خشک کرد و  يموها. کرد يشتریب یهم که کرده بود احساس سبک یاز حمام با خواب خوب

 دیکه رس نییبه طبقه پا. آمد رونیو از اتاق ب دیپوش ینیو شلوار قرمز ج یبلوز صورت. ختیشانه ها ر يرو یبه سادگ

.منتظرش هستند رونیب تایمستخدم به او گفت که عمه و رز

:حلقه کرد و داد زد تیمیانگشتش را به نشانه صم تایرز. و به طرفشان راه افتاد دید قیآالچ يدور آن ها را ز از

.جون یاسیتکه  پتیت-

.و نشست دیهر دو را بوس يشد گونه ها کیبا لبخند به آن ها نزد اسمنی

نطوره؟یرز، هم يهمتا یعنیکنم  یفکر م. جان يرز يدار یاسم قشنگ یراست. ممنونم-

.دیخند تایرز

.میکه هر دو با گل رابطه دار نهیاز تفاهماتمان ا یکی. زمیآره عز-

:دیپرس عمه

عمه جان؟ يدیخوب خواب-

.خسته بودم یلیبود، خ یآره عال-

.و به دستش داد ختیر يفنجان چا کی شیبرا مهع

.بگم برات قهوه درست کنند يخور ینم ییاگر چا-

.گرفت و بو کرد ینیرا جلو ب يفنجان چا اسمنی

.دهم یم حیرا ترج ییمن چا. خوبه نینه هم-
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.دیپرس تایاز رز يچا نیاز نوش بعد

د؟یکن یم یزندگ نجایشما هم ا-

.دیبه شکمش کش یجا به جا شد و دست یراحت یصندل انیم تایرز

.کوچولو نیبه خاطر ا. میلنگر انداخته ا نجایهست ا یماه کیفعال  یول زمینه عز-

؟يچه لنگر! لنگر-

.دیبلند غش غش خند يبا صدا تایرز

.ات بشم یقربون سادگ یاله. منظورم ماندگار شدنه-

.دیبه خنده او خند اسمنی

ستند؟ین مانیهمسرت و پ-

.رونینه رفتند ب-

.دییآ یبه هم م یلیخ. يدار یو مهربان پیهمسر خوش ت گمیم کیبهت تبر-

.یممنونم خودت ماه-

:گفت عمه

.بمونه رانیا ادیمحمد قصد نداره ب. کن فیجان برام تعر اسمنیخوب -

:زد و پاسخ داد يپدر لبخند يآور ادیاز  اسمنی

.تونه بگذره یساخته و ازش نم ییکوچولو خودش بهشت ياو برا. کنم ینه فکر نم-

ست؟ین بیآخه آنجا غر یام ول دهیبهشتش رو د لمیف يآره تو-

.میدار يادیز يو فرانسو یرانیما آنجا دوستان ا. آه نه-

.دیغمزده کش یآه عمه

.میخوش کن لمشونیف صدا و دنیو دلمون را به د میکه از خواهر و برادرمون دور باش نهیقسمت ما هم ا. کرد شهیچه م-

.عمه را در آغوش فشرد یبا مهربان اسمنی



منیر مهریزي مقدم - یاسمن  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٥

.دیکن فیبرام از عمه محبوبه تعر یراست. دارند یخوب يغصه نخور عمه آن ها جا-

پسرانش قصد برگشت به وطن را ندارند مال و اموالش را فروخت و رفت  دیشوهرش فوت کرد و فهم یهم وقت یاون طفلک-

.مشهد مجاور شد

:داد حیبرگشت عمه خودش توض تایپرسشگر به سمت رز اسمنی یوقت

!خوش به حالش. اما رضا شد هیهمسا یعنی-

:دیپرس یبا خوشحال اسمنی

!امام رضا امام هشتم-

.سر تکان داد عمه

.تازه از من خواسته اگر بتونم نذرش را هم ادا کنم. کرد یم فیتعر یلیمامان خ. نمیدوست دارم برم بب-

:دیرسپ تایرز

؟يندار یپس خدا را شکر درباره نذر کردن سوال-

داده حیباره برام توض نینه مامان در ا-

.و در بلند شدن به او کمک کرد ندیقدم بزنند تا او همه جا را بب اطیخواست که در ح تایاز رز اسمنیاز صرف عصرانه  بعد

او را به  تایرز. بود دهیبود که از پنجره اتاقش د ییزهایچ داشت و همان ینیباغ همه جا جنبه ترئ يو ورود یقسمت اصل در

.برد اطیطرف پشت ح

.را نشانت بدهم یپشت اطیح وهیو درختان م یگلخونه زمستان میبر ایب-

که اغلب پر از شکوفه  وهیرا درختان م اطیح نیاز زم یبود و قسمت بزرگ یخال بایفصل سال تقر نیدر ا يا شهیش گلخانه

ساختمان کوچولو رو به کیگذشتند که چشمش به  یدرختان م انیاز م تایبا رز. ودبود کرده ب

.افتاد يو فانتز ینیتزئ ییآفتاب با نما-

کنه؟ یم یآنجا زندگ یک یچه ساختمان کوچولو و قشنگ يوا-

.ایپور-
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.برگشت تایبا تعجب به سمت رز اسمنی

کنه؟ ینم یزندگ هیبا بق. مگر او. برادرت ایپور-

.دوست داره آرامش داشته باشه. گرمه یسرش به کتاب و نقاش شتریاو ن ب. زمینه عز-

درسته؟ مانیاو حتما مثل پ. نمیرا بب ایدوست دارم پور. چه جالب-

ساختمان  کیخودش  يخاطر برا نیبه هم. رو تحمل کنه مانیپ يها یتونه شلوغ ینم ایپور. نه اتفاقا دو تا نقطه متفاوتند-

.اختهجدا س

گرده؟ یبر م یک ایجالبه، پور-

.گریدو سه هفته د دیشا. دونم ینم-

****

:و گفت دیمبل لم يرو یبه آرام تایرز. در باغ داشتند ییمایبعد از راه پ یدو احساس خوب هر

راه  یکم يدجون که باعث ش یاسیممنون . زنگ زده بود یبسکه تکان نخورده بودم دست و پاهام مثل آدم آهن. بود یعال-

.برم

:آمد رونیاز اتاق ب عمه

یالیخ ینگران تو ب چارهیاون ب یهر چ. جواب دادن به شاهرخ با خودت-

دیپرس اسمنی

مگر دکترها بهت استراحت دادند؟-

.رندیگ یسخت م یلیها خ نینه ا-

.شکمش گذاشت يرا گرفت و رو اسمنیدست  جانیبا ه سپس

.هخور یداره تکون م یاسی نیبب-

 یبه حرکت او بلند م تایرز. دیو دستش را پس کش دیکش يبلند غیسر خورد و او ج اسمنیدست  ریلغزنده از ز یئیش کی

.شاد و سر حال وارد شد مانیکه پ دیخند
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دعوا شده؟. چه خبره نجایا-

.دیعمه هم از حالت شاد آنها خند. کرد دیخند یبه رزیتا که هنوز م يظاهر یاخم و

.سالم کرد مانیو به پ دیده خندشرمز اسمنی

کرده اند؟ دایپ بیغر ،ییسالم دختر دا-

:دیپرس تایرا اشغال کرد و از رز اسمنیمبل کنار  و

چطوره؟ ییدا يکوچولو-

.ناراحت به خود گرفت يظاهر تایرز

!هیک پیخوش ت دمیخانم نشون م اسمنیبدهم به  لشیتحو یوقت. مانده گهیفقط چند روز د-

:او گفت کیتحر يبرا مانیپ

.یشیذره از حاال الغرتر م هیفقط . يبرگرد یپیبه خوش ت گریکنم تو د یفکر نم-

:کوسن کنارش را به طرف او پرت کرد و گفت تیبا عصبان تایرز

!!!ادیب رتیگ یکیزن خ هی یاله-

".ادیرون نمبا اهیبه حرف گربه س":دیخند يو آسمان گرفت و با خونسرد نیزم انیکوسن را م مانیپ

:گفت اسمنیتکان داد و رو به  يسر عمه

.ستندیحاال هم که مثال بزرگ شدند دست بردار ن. دندیپر یدائم به هم م یاز بچگ-

کنند؟ یصحبت م رانیدر ا اهیس يمگر گربه ها: دیپرس ادیز رتیبا ح اسمنی

:خنده گفت انیدر م تایو رز دندیاز حرف او خند همه

.مثل بود نیا. کنند یم ویم ویم اهیچه س دیگربه ها چه سف نجایا زمینه عز-

:دیلبخند زد و از عمه پرس دهیحرف او را نفهم یکه معلوم بود هنوز کامال معن اسمنی

؟يبر یمرا م. عمه من دوست دارم برم به مزار پدر و مادرم-

.حتما. دلم زیآره عز-
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:دیپرس مانیاز پ و

؟يارد یتو امروز برنامه به خصوص-

:در جواب مادرش گفت اسمنیبه  يبا لبخند مانیپ

.بعد از اون در خدمت شما هستم. 11فقط تا ساعت -

:گفت عمه

مسافر  دنیورودت را بعد از رس یجان ببخش مجبورم مهمان اسمنی یراست. وقته نرفتم یلیمن هم خ. چه خوب-

.م بخورهبه ه زیهمه چ یمهمان نیترسم ماب یآخه م. رمیبگ مانیکوچولو

.عمه ستیمهم ن-

حاال بلند شو تا ساختمان .کنم یمعرف انیرا به دوستان و آشنا زمیچرا مهمه دوست دارم هر چه زودتر برادرزاده عز-

.مان را نشانت بدهم ياجداد

 اسمنیده و را انتخاب کر یمیخانه قد يپدر هیارث انیاز م ریگفته بود که عمه من شیپدر برا. کرد یاو را همراه اسمنی و

شرح  شیشفاف برا یلیرا خ زیهمه چ ایدن يبود چون که پدر در آن سو دهیعمه انگار از قبل همه جا را د حاتیتوض انیم

.داده بود

و دو اتاق  یبهداشت سی، سرو ییرایطبقه اول حال و پذ ن،یمستخدم یمسکون يمخصوص آشپزخانه و اتاق ها نیزم ریز

بزرگ  يویپاس کیو همسرش بود و همان طور که پدر گفته بود  تایرز اریفعال در اخت يگریمتعلق به عمه و د یکیخواب که 

.پر شده بود ینیرنگارنگ تزئ يقرار داشت و با انواع گل ها ییرایکه وسط حال و پذ

 کیدر  یبزرگ و کوچک و دکور بزرگ يبزرگش، با انواع مجسمه ها ينهارخور زیهمراه م کیش لیدست مبلمان است کی

 ییرایبزرگ با فرش کرم رنگ پشت اتاق پذ یونیزیو تلو یبود و حال با مبلمان راحت دهیبخش ییرایبه پذ یسمت، ابهت خاص

.داشت يشتریب یآرامش و راحت

در اتاق . اش را که حاال اتاق مهمان بود نشانش داد یعمه اتاق پدر مرحوم و پدر کنون. به سمت باال رفتند چیپلکان مارپ از

.و همسرش بوده ریاتاق مشترك عمه من یکه زمان اسمنیسته بود و سر انجام اتاق ب مانیپ
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همه را تا  تایو رز دندیرا د دیو جد یمیقد يآلبوم ها تایبرگشتند شاهرخ هم آمده بود و بعد از شام با رز نییبه پا یوقت

.کرد یتوانست به او معرف یکه م ییجا

.هر کدام به اتاقشان رفتند ریو بعد از شب به خشب دوباره قرار فردا را گذاشتند  آخر

****

شده بود، با  داریهم تازه ب تایرز. آمد نییپا يشتریو راحت شب گذشته با طراوت ب یخواب طوالن یروز بعد و در پ صبح

 يادیفرصت ز. و رغبت در کنار هم صرف کردند لیکردند صبحانه را با م دایساعت گذشته پ 24 یکه ط یتیمیو صم یدوست

:دیعمه پرس. نداشتند مانیو آمدن پ 11تا ساعت 

جان آره؟ اسمنی يحتما مانتو ندار-

.شانه باال انداخت یدر جواب به سادگ اسمنی

.رفت به او اشاره کرد یبه طرف اتاقش م کهیبلند شد و در حال تایرز

از منزلش  تایکه رز ییمانتوها. يند تا بخرخودت چ يرا انتخاب کن تا سر فرصت برا یکیمن فعال  يمانتوها نیاز ب ایب-

چون که . دندیخند یبا هم م یکل دیپوش یم اسمنیهر کدام را که . اش مناسب بود یحاال و حاملگ نیهم يآورده بود برا

.به سر آماده بود يمناسب تر بود به تن کرد و روسر یرا که کم یکی انجامسر. زد یگشاد بود و به تنش زار م شیهمه برا

 یالزم را کرد و خداحافظ يو عمه سفارش ها دیرا بوس تایرز اسمنی. که قول داده بود به دنبالشان آمد یهمان ساعت مانیپ-

ها، مردم و اجتماع  ابانیخ اقیساکت و با اشت اسمنی. رفتن یبعد با سرعت در اتوبان به سمت بهشت زهرا م یقیکردند و دقا

 نیزد تحس یدر حجاب هم حرف اول را م یساده اش را که حت ییبایکرد و ز یاو را نگاه م نهیازآ مانیپ. کرد یتازه را نگاه م

.نمود یم

-  یتهران هم قشنگ یول. رو نداشته باشه فلیو رودخانه سن و برج ا زهیشانزل تیجذاب نجایممکنه ا ییدختردا یدون یم-

.دم یخاص خودش رو داره، سر فرصت همه جا رو نشونت م

:گفت با تعجب عمه

!یعمره اونجا رفت و آمد داشت هیانگار  یگیم سیاز پار يطور! وا-
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:مخصوص به خودش جواب داد یبا لحن شوخ مانیپ

.میبه خدمتشون برس ییدا یدستبوس يبرا نهایزودتر از ا میخواست یما م. میکردم که تا حاال قصور کرده ا يخوب بد کار-

.و انداختبه ا ینگاه یپر معن يلبخند میبا ن عمه

.امان از جنس خرابت-

:تکان داد و مظلومانه گفت يسر مانیپ

!مادر جان دییشرمنده ام نفرما نقدریتو رو خدا ا-

. دیشد زانوانش لرز ادهیپ لیاز اتومب اسمنی یوقت. یمیقد يبه خصوص قسمت ها. هفته بهشت زهرا سوت و کور بود وسط

به  دنیجلو رفتن و رس يرا برا شیپاها نیسنگ یغم شیدست داده بود و به جا داشت از نجایرا که قبل از آمدن به ا یحس

.رمق کرده بود یاطالع بود ب یشان هم ب یمیقد تیاز موجود یحت شیکه تا چند سال پ یزانیمزار عز

زده به  رتیاو را وادار کرد که ح اسمنیزده  خی يدست ها. به طرفش آمد و دستش را گرفت دیحرکت د یاو را که ب عمه

.شود رهیبرادرزاده اش خ دهیچهره رنگ پر

شد قربونت برم؟ یچ-

.به طرفشان آمد مانیپ

افتاده؟ یاتفاق-

.شد ریعمه سراز يسرتکان داد و اشک ها اسمنی

 يدرعمه به ق. او را با خود برد. منتظرشان نگذار، چشم به راه هستند. میب ایب. اونها جاشون خوبه عمه جان یگفت یتو که م-

همه چند لحظه در سکوت . برادرش رفت دارید یشگیبه وعدهگاه هم میها را نشمرده مستق فیبه آنجا آمده بود که رد ادیز

.و مهناز نگاه کردند و عاقبت عمه به حرف آمد يروشن مهد يبه چهره ها

 مانیپ. اش شدت گرفت هیو گر داریمشتاق د. اومده اسمنتونیدسته گلتون، . دینیبب دیبلند ش. داداشم، زن داداش گلم-

او . انداخت اسمنیو بهت زده  دهیبه چهره رنگ پر یمادرش را پاك کرد و نگاه يآورد و اشک ها رونیب بیاز ج یدستمال

.سنگ را خواند يکرد و متن رو هبه عکس ها نگا یکرد، به آرام یهم نم هیگر یحت
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".را وداع گفتند یدارفان یحه تصادف رانندگکه در اثر سان یزوج جوان. یعیمهناز شف. ارجمند يمهد"

به عکس  رهیبود و خ ستادهیا اسمنیآن پهن کرد  يرا رو دیسف يبا گالب مزارها را شست و گل ها مانیکه پ یتمام مدت در

نشست آهسته و مغموم اشکش  نیاو را برگرداندند و داخل ماش نشیدر طرف مانیکه عمه و پ یکرد و تازه زمان یها نگاه م

.روان شد

 مانینرسده به منزل پ. احساساتش را دادند هیو عمه ساکت بودند و به او فرصت تخل مانیبه خانه را پ دنیرس یطوالن ریمس

:خطاب به مادر گفت

.زنده کیرستوران خوب با پخش موز کیبه  میهم که شده نهار بر ییحال دختردا رییتغ يبرا دیمامان موافق-

.را به نشانه مخالفت تکون داددستانش  یبدون معطل عمه

شما  یول فتدیب یبگذارم و اتفاق شیلحظه تنها کیترسم  یم. بودم تایچند ساعت را هم دائمک نگران رز نیهم. نه نه مادر-

.دیبر دیاگر دوست دار

.تکان داد مانیپ يانگشت اشاره اش را برا و

.یمواظب باش ،یامانته و شکستن. سفارش نکنم گهید-

.دلخور به خودش گرفت يا افهیق مانیپ

.گرانیبه حال د يمادر آدم بهش اعتماد نداشته باشه وا یوقت-

.برگشت اسمنیو به طرف  دیخند عمه

.کنم حالت هم بهتر بشه یعمه؟ فکر م رونیب ينهار رو بر مانیبا پ يدوست دار-

.و نگران عمه لبخند زد آرام شده بود به چهره مهربان یحاال کم یطوالن هیکه بعد از گر اسمنی

.خوبه عمه جون، دوست دارم-

:گفت مانیعمه دوباره به پ. را باز کرد مانیچهره پ يا روزمندانهیپ لبخند

.که دوست داشت بخر گرید یو هر چ يبعداز ظهر هم ببرش براش چندتا مانتو و روسر یراست-

.باشه-
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دنده  یبا خوشحال مانیپ. نشست مانیداد جلو و کنار پ یست تکان مد شیبرا کهیدر حال اسمنیشد و  ادهیمنزل عمه پ جلو

:عوض کرد و گفت

.کنم به خاطر ناآشنا بودنت انتخاب رستوران با من باشه بهتره یخوب فکر م-

.ها انتخاب کرد و داخل دستگاه جا داد يد یس نیرا از ب يد یس مانیپ. لبخند زد تیبا رضا اسمنی

.هم کامل شد نیخوب ا-

 یخوب یلیخ انهیو حساسش م فیظر هیکه با توجه به روح اسمنی. را پر کرد لیاتومب يفضا جانیتند و پر ه یآهنگ يصدا

را  مانیپ اسمن،ی یو عروسک بایچهره ز. لبخند زد شیبه رو مانیپ يخوشنود يحال برا نیآهنگ ها نداشت و در ع نیبا ا

.غرق خود کرد

 یهمه نوع ول بایتقر یجسور و شجاع، خجالت با،یز یلیخ یبعض با،یز یبعض. نا شده بودآش يادیتا به حال با دختران ز او

مادرش درست  هیتشب. شدیو ظرافتش کامال حس م ییبایز ،ییایوجودش از چشمان در تیحساس. بود يگریطور د اسمنی

.و به شدت مواظب بود دکر یحملش م اطیبا احت دیکه با یشکستن یئیش کی. بود

در صحبت کردن هم  یحت مانیبود که پ يتنها دختر اسمنی. را محسور کرده بود مانیاز روز گذشته پ اسمنی یذات آرامش

.کرد یم تیرا رعا اطیجنبه احت

کرد و در حد  یم یمعرف اسمنی يرا برا دیرس یها و هرجا را که به نظرش جالب م ابنیخ ر،یکم زبان گشود و در مس کم

.ندازدیرا جا ن یلبکرد مکان و مط یم یتوانش سع

.داشت توقف کردند و شانه به شانه هم وارد شدند یعال یو خارج یداخل يو خوب که نما کیرستوران درجه  کی جلو

در همان بدو ورود نگاه . کرد ییراهنما یخال زیم کیبا عجله جلو آمد و آنها را به طرف  یگارسون. پر بود زهایهمه م بایتقر

نگاه ها مشتاقانه به اطراف و گروه  نیتوجه به ا یبرگشت و او ب اسمنیمخصوصا چهره منحصر به طرف آنها  يادیز يها

انتخاب غذا را به عهده  اسمنی. کرد مشانیغذا را گارسون تقد يمنو. داختان يکه مشغول پخش ترانه بود نظر یارکست

. ش داد و قبل از آن دو فنجان قهوه خواستسفار دیپسند یرا که م ییغذاها مانیپ. گذاشت و دوباره غرق تماشا شد مانیپ

 یول. مزاحم را از اطرافش دور کند ينشاند که نگاه ها يکه تا به حال در خودش سراغ نداشت او را طور یبا حالت مانیپ
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گروه ارکستر،  يا قهیقهوه و سکوت چند دق دنینوش نیسن تسلط داشت در ح يبا نگاهش به اطراف و رو یبه خوب اسمنی

:به اطراف گفت يبا اشاره ا اسمنی

.با مردم فرانسه فرق دارند یلیخ نجایمردم ا-

:دیاش پرس ییایبه چشمان در رهیخ مانیپ

از چه نظر؟-

...یاند حت دهیپوش یلیخ نجایمردم ا. از همه نظر-

.به طرف گروه ارکستر و خواننده کرد اشاره

و  ابانیدر خ. راحتند یلیخ انیخانم ها و آقا. سن بود يزن رقاص رو کیبود حتما الاقل  یفرانسه م نجایاگر ا. آنها یحت-

.ستین نطوریا نجایا یبوسند ول یرا م گریهمد یمشکل چیراحت بدون ه یلیطور جاها خ نیا

.دیخند مانیپ-

.طور باشد اجازه ندارد نیبخواهد ا یاگر هم کس. مخصوص به خودش رو دارد نیقوان جایآخه ا-

:دیپرس اسمنی

دهد که راحت باشند؟ یقانون اجازه نم یعنی. جالبه-

.بشه تیرعا دیمسائل با یلیو خ هیسرزمسن اسالم کی نجایگه ا یبله قانون م-

:دیسر تکان داد و دوباره پرس دنیبه نشانه فهم اسمنی

کنند؟ یطور به من نگاه م نیچرا مردم ا-

:و جواب داد دیصادقانه خند مانیپ

خاطره که توجه همه را جلب  نیچهره منحصر به فرد، به هم کی،يدار یو جذاب ییآخه تو چهره اروپا ؟یدون یچطور نم-

.یکن یم

:دیپرس مانیبار پ نیتفاوت با لبخند سر تکان داد و ا یب اسمنی

؟يچند وقته درست را تمام کرده ا-
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.حدود دو ماهه-

:دیماهرانه پرس یزبان کش ریز يبرا مانیپ

صبرانه منتظر برگشتت هستند؟ ینامزدت ب ایت پسرها حتما دوس-

.تبسم کرد یو به سادگ يپنهان کار چیبدون ه اسمی

.ترکشان کرده ام یفراوانم بوده اند که به تازگ يمن کتابها يدوست پسرها-

.ابرو باال انداخت مانیپ

.دست و بالت را بستهپس حتما نامزدت ! دوست پسر نداشته باشه شهیتو چطور م یبه خوشگل يدختر-

.دیو خند دیاز نگاهش فهم مانیرا پ نیشد و ا یزده م رتیحزفها واقعا ح یبعض دنیاز شن اسمنی

.تهیمنظورم از دست و بال بستن، محدود-

.چند لحظه فکر کرد و دوباره با لبخند سر تکان داد اسمنی

 ییها فیگذاشت در واقع از تعر ینم میبرا يا هیحاش يموضوعها يبرا یفرصت یاضیآن همه فرمول و معادلت ر قتاینه حق-

 کیپاپا  يخواست برا یدلم م. بودنم را دوست داشتم یرانیکرد و من ا یم میبرا یرانیدختر خوب ا کیکه پاپا راجع به 

.باشم یرانیدختر خوب ا

.برد یبه درست بودن آنها م یپ یبه راحت مانیکرد که پ یصحبت م يطور

.درباره اش فکر کنم يتا حاال نتوانستم جد. د هم نهاز لحاظ نامز-

امر بوده؟ نیهم مصر ا یکس. دیتر راجع بهش فکر کن يجد دیبتوان دیمعادالت خارج شده ا نیحاال که از ب دیخوب شا-

.دیبدون شرم و ساده خند اسمنی

گرچه اون . باشه یزندگ بندیو صادق و پا یرانیمثل پاپا ا دیهمسرم با گهیبهم م یرانیحس ا کی یاالن هم هست ول. بله-

.ستین یرانیاما ا هیمرد خوب

.دیکامل خند يبا خوشنود مانیپ

اما شما با  هیمخصوصا اروپائ یمرد خارج کیجامعه ما آرزوشون ازدواج با  ياز دختر ها یلیخ. جالب یلیخ. هیاعتقاد جالب-
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.دیدار ياعتقاد نیچن نیا دیبزرگ شده آنجا هست نکهیا

:به غذاها گفت یبا نگاه اسمنی. دیچ زیم يرا رو یسفارش يغذاها ارسونگ

.دهم یم حیآن جا ترج يرا هم به غذاها یرانیا يغذاها یمن حت-

:اش گفت یرانیو ا بایقاشق و چنگالش را با اشتها برداشت و شادمان از وجود مهمان ز مانیپ

.ییو چهره کامال اروپا یرانیپس اعتقادات کامال ا-

تهران چند مانتو به رنگ  يها ابانیخ نیبعد دوش به دوش در بهتر یدر کنار هم صرف کردند و ساعت تیمیرا با صم غذا

.دیخر یم مانیکگند، پ ياشاره ا اسمنیبود  یکاف. بلوز ف،یست و هم خوان، کفش، ک يو شال ها يمتنوع، روسر يها

بار . بود دهیرا پرس اسمنیزنگ زده و حال  مانیمرتبه به تلفن همراه پ چند یظهر که از عمه جدا شده بودند او با دلواپس از

:شوخ به مادرش جواب داد یاعتراض گونه با لحن مانیآخر پ

.چشم کامال مواظبم. مهمان شما مهمان من هم هست. مامان یستیبا دزد سر گردنه که طرف ن-

.ردیتماس نگ گریاز شب گذشته بود عمه د یباعث شد تا وقت برگشت کخ کم نیهم

:دیپرس مانیپ لیها و قبل از نشستن داخل اتومب دیاز تمام شدن خر بعد

؟یمطمئن يالزم ندار يگرید زیچ-

.ساده زد يتشکر لبخند يبرا اسمنی

.گریخواهش د کیفقط -

.در کنارش جا گرفت مانیپ. نشست لیداخل اتومب و

.بگو يخوا یم یهر چ ؟یچ-

.بوده نیاز سفارشات مهمش هم یکی. در دسترس باشم شهیپاپا خواسته همآخه . تلفن همراه کی-

:گفت لیدر حال روشن کردن اتومب مانیپ

.دهم یم تیرا برا بشیفردا ترت-

.گرفت مانیآورد و به طرف پ رونیرا باز کرد و چند چک پول ب فشیک اسمنی
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.تلفن يامشب هم برا يها دیخر يهم برا. متشکرم-

.دیتعجب نگاهش کرد و بعد خند اول با مانیپ

!شهیادعات م یلیتو که خ! ؟يخبر یب یرانیا يمگه از رسم و رسوم و مهمون نواز-

.اخم کرد يبا دلخور اسمنی

.کنم یم مان،خواهشینه پ-

.دست آزادش را باال برد میبه نشانه تسل مانیپ

.جونت حساب کنجا با عمه  کیبعد  رمیپس صبر کن همراهت رو هم بگ. باشه باشه-

.تواند قانع کند یعمه را نم مانیمطمئن بود در صورت موافقت پ. شان باال انداخت يبا دلخور اسمنی

مکررش  يتلفن ها نکهیایرا ادر آغوش گرفت و برا  اسمنیطرفشان آمد و  هیگشاده  ییعمه با رو دندیبه خانه رس یوقت

:بلند گفت يرا ناراحت نکرده باشد با صدا مانیپ

زم؟یعز يبهتر شد. مدام نگرانت بودم يدلت گرفته بود که تا برگرد نقدریا-

:جواب داد اسمنی يرفت به جا یم زیبا بغل پر از لباس به طرف م کهیدر حال مانیپ

!کنه ینم یبا من باشه احساس دلتنگ یکس! يمامان پسر با نمکت را دست کم گرفته ا-

.نظر داشت ریتمام مدت او را ز مانیرا به آنها نشان داد و پ شیها دیخر اقیتو با اش دیرا بوس تایعمه و رز اسمن،ی

****

:گفت لیوارد شد و قبل از تحو اسمنیهمراه  یبا خط و گوش مانیبعد قبل از نهار پ روز

.پسر عمه است يکوچک هم کادو هیهد نیعمه جانت و ا هیهد شبید يها دیخر-

.داد لشیدلگرم کننده تحو یعمه تبسم. ناباورانه به عمه نگاه کرد دهانش گذاشت و يدستش را جلو اسمنی

.رو نداره نیقابل تو نازن. زمیقبول کن عز-

از  یبرگشت و با نگاه مانیدوباره به سمت پ. دیمکث به طرف او رفت و دست در گردنش انداخت و او را بوس یبا اندک اسمنی

.مبل جا به جا شد انیم تایرز. او تشکر کرد
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.ما را هم داشته باش يهوا اسمنی-

.و همان موقع با پدر تماس گرفت و شماره اش را داد دیرا پرس یکار گوش قهیطر مانیگرم نثار او کرد و از پ يلبخند اسمنی

دوم قسمت

 نیدر ا. نداشت ریها عمه تاث یقدم بزنند و نگران اطیکرد که در ح یهر روز او را مجبور م اسمنی تایرز مانیهفته به زا کی تا

.رفتند رونیشام ب يبرا مانیهم با پ گریدو شب د نیب

به . رفتند مارستانیو عمه و شاهرخ به ب تایدوش گرفت و همراه با رز. شد داریاول ب ادیآمدن بچه با ذوق ز ایبه دن نیمع روز

آمدن  رونیو انتظار ب زدیدم مق مارستانیصبرانه در سالن بلند ب یاست و ب شتریشوق و شور او از همه ب دیرس ینظر م

.دیکش یپرستار را از اتاق عمل م

گردن  زانیو آو دیکش یاز خوشحال يادیآمدن بچه و سالم بودن هر دو را داد فر ایخبر به دن یعاقبت پرستار با خوشحال و

. ندیستار بچه را آورد که او را ببپر. بود هوشیهنوز ب تایرز. آمدن بچه را فرستاد ایبه دن امیپ مان،یپدر و پ يفورا برا. عمه شد

زده و  رتیح اسمنی. را در آغوش گرفت و در سکوت او را برانداز کرد بایز يکوچولو ترزده و خوشحال دخ رتیح اسمنی

 کینزد یکه عمه به اصرار او را در آغوش گرفته و از خوشحال یکرد و وقت یبه چهره کامل و غرق خواب نوزاد نگاه م قیدق

.بزند ادیبود فر

بچه هنوز هم در  دنیکه از بعد د یبا همان شوق اسمنی. گل،خوش و خندان وارد شد يبا سبد مانینگذشته بود که پ یساعت

:گفت کیتبر مانیوجودش بود به پ

؟يدار یچه حس. يشد ییبار دا نیاول يگم برا یم کیتبر-

:شاهرخ نازك کرد و گفت يبرا یگوشه چشم یبا شوخ مانیپ

.مردك بگذرم نیبتونم از گناه ا ادیاز بچه خوشم ب اگه دیشا-

 نیدر هم. متعصب ییدا يآقا ادیتو ار بچه من خوشت ب... پس خدا به من رحم کنه و انشاءا: و سر تکان داد دیخند شاهرخ

آهسته  مانیپ. کرد یاز شدت درد ناله م تایرز. آوردند رونینداشت را ب يرا که تازه به هوش آمده و حال مساعد تایموقع رز
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:به شاهرخ گفت

!!نه؟ ایچشمت بکارم  ریبادمجون ز هیجاش هست که  نیحاال بب-

کنم چند تا برادر زن  یآرزو م: گفت مانیحال رو به پ نیشاهرخ از او فاصله گرفت و به طرف همسرش رفت و در هم-

!!بره نییکه نگذارند آب خوش از گلوت پا ادیب رتیقولچماق گ

 نیبا آوردن بچه ا. دیخند یو عمه به هر سه آنها م دادیگوش م دیفهم یاش را نم یها آنها که معن یبه شوخ با تعجب اسمنی

.او را درآغوش گرفت اطیداوطلبانه و با احت اسمنیبار 

.نشیبب ایب مانی-

انگشت آهشته گونه  و با پشت اوردیطاقت ن. سرش را کج کرد و با دقت او را نگاه کرد یبدون دست زدن به بچه کم مانیپ

:نوزاد را نوازش کرد و رو به شاهرخ گفت

.بزرگش را بکن ییفکر دا یول امیباهات کنار ب يجور کیتونم  یفکر کنم م. من ازش خوشم آمد-

از صبح آماده بودند، حاال ساعت سه بعد از . دیکش یتازه به هوش آمده درد م يتایها، رز ینگران تهیخنده ها و ال انیم در

قبل از رفتن قول گرفت که شب به عنوان همراه  یاستراحت به خانه برگشت ول يبرا مانیبه اصرار عمه با پ اسمنی. ر بودظه

.بماند تایرز یدر اتاق خصوص

درست  نیکرد و ا یم ياو احساس آرامش و شاد يها یو با خوش صحبت مانیدر کنار پ اسمنی. خوردند رونیرا با هم ب نهار

 چیکه تا حاال در رابطه با ه یکرده حس دذایبه او پ یخاص یکرد وابستگ یحس م. خواست یم مانیکه پبود  يزیهمان چ

.بود امدهیدر او به وجود ن يدختر

.دنبالش آمد مارستانیبرگرداندنش به ب ياستراحت به خانه رساند و آخرشب دوباره برا يرا برا اسمنیاز نهار  بعد

آورد و او  یعمه را م مانیماند و صبح پ یاز غروب تا صبح در کنارش م اسمنی. گونه گذراند نیبه هم تایروز اقامت را رز سه

خوردند و غروب به  یم رونیدوباره نهار را با هم ب. داشت تا استراحت کند یتا ظهر او را در خانه نگه م. برد یخودش م ایرا 

.گرداندش یبرم مارستانیب

 یروز مرخص شدن آنها از خوشحال. دیرس یو بچه م تایپرستار با تجربه به رز کیمثل  ادیبا شوق ز یبدون خستگ اسمنی
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.شناخت یسر از پا نم

سبد بچه . کردند و آنها را به خانه آوردند یمسافر کوچولو هم گوسفند قربان نیا يبرا. و رسوم جالب را دوباره ناظر شد رسم

که به  تایرز. به صدا در آمد تایتلفن کنار تخت رز. شد شیتماشادر کنارش نشست و غرق  اقیبا اشت. گذاشت تایرا کنار رز

:بود گفت دنیدر حال دراز کش یسخت

.را بردار یجان لطفا گوش یاسی-

کرد باز هم  یرا روان صحبت م یفارس نکهیبا ا. را برداشت یگوش یالیخ ینوزاد بود با ب يهمان طور که غرق تماشا اسمنی

:دیچیدر گوشش پ ياما محکم مردگرم  يصدا. لهجه داشت یکم

الو؟-

.دییبله بفرما-

:مکث دوباره گفت یبا کم صدا

!آنجا منزل خرسند؟.کنم اشتباه گرفته ام یفکر م-

.دیاشتباه نگرفته ا نجاستیبله هم-

.صحبت کنم تایخواستم با خواهرم خانم رز یم-

:دیکش ادیفر بایتقر یباغ خوشحال اسمنی

.ریروزتون بخ. پسرعمه من دیخرسند باش ایاستاد پور دیآه پس شما با-

:گفت ینکرد و با همان محکم يرییتغ ایپور يصدا یول

!خانم بله؟ اسمنیو شما هم -

.دیخوشگل شده ا يدختر کوچولو کی ییگم شما دا یم کیبله و بهتون تبر-

.گم یم کیمن هم برگشت شما را به وطنتون تبر. متشکرم-

.ممنونم-
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صحبت کنم؟ تایرز ایتونم با مادرم  یم-

.بله حتما خداحافظ-

:گرفت تایرا به طرف رز یگوش

.ایبرادرته، پور-

عمه  یو بعد از کم دیشن یها آنها را م یصحبت ها از خودش از بچه و شوخ يال به ال اسمنی. مشغول صحبت شد تایرز

ورود دو مسافر  یمهمان يو برا ندهیدو هفته آ یکی یو خواست که او در ط دیبرگشتش پرس خیرا گرفت از تار یگوش

.برگردد

به عمه در عوض کردن پوشک بچه  یحت. گشت یمثل پروانه دور او و بچه م اسمنی تا،یچند روز نقاهت و استراحت رز یط

کردند و عمه  یاز او تشکر م مانهیصم تایشاهرخ و رز. قرار داده بود ریهمه را تحت تاث شیها یمهربان. کرد یهم کمک م

کنند و به گردش ببرند و  ییرایاز او پذ یتوانند به خوب یو نم تایرز مانیمصادف شده با زا اسمنیخورد که آمدن  یغصه م

برد یاو را با خود به گردش م یشده و در فرصت رایرا با جان و دل پذ فهیوظ نیاز خدا خواسته ا مانیپ نیب نیدر ا

:شام به مادرش گفت زیسر م. برگشت رونیاز ب مانیبود که پ تایرز مانیپنج شنبه بعد از زا نیاول

و البته خود  دیاگه اجازه بد. طلبه یرفتن رو م رونیماه بهار ب نیآخر يهوا. شهیبرگزار م ییاردو دانشجو کیمامان فردا -

.ادیهم دوست داشته باشه ب اسمنی

.بگشتکودکانه دست زد و ملتمسانه به طرف عمه  یبا حرکت اسمنی

د؟یده یشما اجاه م. دوست دارم یلیعمه خ يوا-

.دید یشوق رفتن را در چشمان جوان هر دو م. مردد چند لحظه به هر دو نگاه کرد عمه

.ندارم یمن حرف يباشه اگه دوست دار-

اردو  نیدر ا که یرفتند و تعداد کسان یکه م یینحوه رفتن، جا اقیبرگشت و با اشت مانیبه طرف پ یبا خوشحال اسمکنی

سر به سر گذاشتن با او  يبرا مانیبپوشد و پ ییخواست که چه مانتو و روسر مانیاز پ یبه سادگ. دیکردند را پرس یشرکت م

:گفت
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.بلند بهتر باشه یمقنعه مشک کی تایرز یحاملگ ياز مانتوها یکیفکر کنم -

 یبه شوخ یپ تایرز ياگر با خنده ها دیسخت بود و شا شیبود برا دهیبار مقنعه پوش کی. به او نگاه کرد يبا دلخور اسمنی

.دیهمراه آنان خند نیریش یبعد از اخم. شد ینبرده بود از رفتن منصرف م مانیپ

گفت و به  ریهم شب به خ مانیپ. شود داریعمه زودتر به اتاقش رفت که بخوابد و بتواند صبح زود ب شنهادیاز شام به پ بعد

:گفت تایعمه به رز. مام رفته بودشاهرخ به ح. اتاقش رفت

.نگرانم یمن کم يرز-

:دیدادن بچه پرس ریدر حال ش تایرز

ن؟یکرد دایپ ینگران يبرا يدیمامان؟ باز چه سوژه جد ینگران چ-

!؟يتو هم متوجه شده ا!! به وجود آمده مانیپ اسمنی نیکه ب يدرباره رابطه ا-

:مودبانه گفت يبا لبخند تایرز

.مامان دیخوشحال باش دیبا شما که-

:بود گفت دایاش کامال پ یکه نگران يبا چهره ا عمه

. نه ای یفهم یدونم حرفم را م ینم. تنوع طلبه یلیاون خ. ستیراحت ن المیخ مانیاز بابت پ. ستمیخوشحال باشم اما ن دیبا-

.خوام بهش لطمه بخوره ینم. حساس و مهربونه یلیخ اسمنی

:معترض پاسخ داد یتختش جا به جا کرد و با لحن اطدرونیحتبچه را با ا تایرز

 20جوان خام  کیاز اون گذشته او . داره یکنه قلب مهربون یکه م ییها طنتیبر خالف ش مانیپ. مامان دیحرف را نزن نیا-

 ياز رابطه ا برخالف شما، من. برده باشه اسمنیوجود  يها تیبه حساس یکنم پ یسال سن داره و فکر م 28. ستیساله ن

.به پا کنه ییبتونه شور و غوغا مانیبلکه پ ستین يدیکه ام ایبه پور. هستم یراض یلیبه وجود آمده خ نشانیکه ب

.باشه یگیطور که تو م نیخدا کنه هم. دونم ینم-

****

. رفتند یدانشگاه مبه طرف  مانیپ نیداخل ماش ،یو شور جوان يشاد و سر حال، سرشار از انرژ اسمنیو  مانیصبح پ فردا
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وخنده  یاحساساتش را در پس شوخ. کرد یبه او م ازیو ن یکیاحساس نزد شتریبود ب اسمنیهر روز و هر لحظه که با  مانیپ

محتاط کرده  یاز هر زمان شترایاو را ب بیحس غر کی یول. داد یبروز م کرد یم بایدختر ز نیکه نست به ا یو لطف و محبت

شود  رهیچشمانش خ یبه عمق آب یو به راحت ردیرا در دستانش بگ اسمنی يبایو ز فیظر يها خواست دست یدلش م. بود

او . شد یعقل مانعش م یکس نداشته ول چیحس صادق را تا به حال به ه نیکه ا دیبه او بگو. دوستش دارد دیو به او بگو

از رفتار و  یکه به راحت ،یو احساسات کیرومان اریبس. کرد یاحساس م یگرانبها و شکستن یئیرا واقعا مثل ش اسمنی

 ینشان م يها و حرکاتش رفتار یشوخ انیم دهینسنج یپر شور و گاه اریکه بس مانیدرست بر عکس پ. د.بو دایگفتارش پ

.مادرش شده بود ین ها هم باعث نگرانیهم. بود دیداد که از سنش بع

 يبا آنها رابطه ها شهیدر کنار پسرها درس خوانده بود و هم بود که از مقطع دبستان یبزرگ شده فرهنگ نکهیبا ا اسمنی و

 نیبود و هم افتهیزود راه درست را  یلیپدرش خ يها ییدو بار که آن هم به راهنما یکیاز  ریسالم و دوستانه داشت و به غ

و  یپسرعمه اش با مهربان مانیپ. در وجودش جوانه زده بود را تجربه نکرده بود مانیپرا که با  یاواخر رابطه اش با ژان حس

دوست  شیاز روز پ شتریهرروز ب ییده روز آشنا نیدر ا. در درونش به وجود آورده بود ییبایاش فصل تازه و ز یسر زندگ

.دحس قشنگ را چه بگذار نیدانست اسم ا یخودش هم نم دیشا یول ندیداشت او را بب

 دیرس یاز هر روز به نظر م باتریز مانیکه به نظر پ یآب دیسف يو روسر یآب نیکوتاه کرم رنگ همراه با شلوار ج مانتو

توسط سه  انیهمه دانشجو. پارك کرد نگیداشنگاه داخل برد و در پارک يرا از در ورود لشیاتومب مانیپ. بود دهیپوش

دست داد و  مناسیگونه به  بیغر یرفتند که ناگهان حس یهمراه هم به سمت بچه ها م. شدند یاتوبوس که آماده بود بده م

.را گرفت مانیدست پ یبا نگران

.اش به سمت او بگشت یشگیدست سرد او را در دستش فشرد و با همان لبخند هم مانیپ

؟یناراحت ه؟یچ-

:اش گفت یدلگرم يبرا یمیصم یبا لحن مانیبا تردد شانه باال انداخت و پ اسمنی

.یبا همه دوست بش يه زودب دمیبهت قول م. همه مثل خودمون هستند. نگران نباش-

. و مهمانش برگشت مانیبه جمع همه نظرها به سمت پ دهینرس. را رها نکرد مانیدست پ یزد ول يبه زحمت لبخند اسمنی
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 طنتیباش یو بعض رتیپسرها با ح. قرار داده بود ریکرد همه را تحت تاث یاز آنچه که فکر م شتریب اسمنی یو سادگ ییبایز

اش با بچه ها سالم و احوال  یشگیبا لحن شاد و سرخوش هم مانیپ. دنظر گرفتن ریحسرت او را زبا  شتریو دخترها ب

.کرد یرا معرف اسمنی کشیو به دوستان نزد کردیپرس

.دوست دارند با دوستان من آشنا شوند یلیخ. از فرانسه آمده اند یام هستند و به تازگ ییارجمند دختر دا اسمنی-

 یلیو خ اوردیجلو ن ییآشنا يدستش را برا چکسیمتعجب شد که چرا ه اسمنیکرد و  یرش را معرفاول دوستان پس مانیپ

.به همه مودبانه و موقر سالم کرد. است نیاز قوان یکیهم  نیزود حدس زد ا

زدند که خوب  یحدس م یاز حسادت و بعض یبعض. کناره گرفتند شتریدست دادند و ب اسمنیاز دخترها با  يمعدود عده

 دانهیتهد یرو به جمع دوستان پسرش کرد و با لحن مانیفاصله پ نیدر ا. رابطه برقرار کنند يعروسک فرانسو نیتوانند با ان

:گفت

!!حواستون باشه. کنم یم يمن داشته باشه تا شب نشده چشماش رو باباقور ییجوجه طال نیهر کس نظر بد به ا-

بهانه از  نیاتوبوس ها آماده رفتن شدند و دخترها به ا. ستادیا اسمنینار خنده فورا به حالت اول برگشت و ک انیدر م و

از  یلیو پولدار دانشکده بود که خ پیها به خاطر از دست ادن پسر خوش ت تیحساس نیاز ا یلیخ. فاصله گرفتند اسمنی

.نقشه ها داشتند شیدخترها برا

. را اشغال کردند یجفت صندل کیاو را با خود برد و  اسمنیاز  تیبه حما. را هم نگران کرده بود مانیرفتارها پ نیکم ا کم

:دیپشت سرشان پرس یاز صندل يمهربان دختر ياز حرکت نگذشته بود که صدا یقیدقا

د؟یکن ینم یخرسند؟ دوستتان را به ما معرف يآقا-

 یبا خوشحال مانیپ. نشسته بود یانبود که در کنارش مرد جو ییبایسخنگو دختر نسبتا ز. دو با هم به پشت سر برگشتند هر

:جواب داد

.هستند اسمنیمن  ییدختردا شونیا. متوجه شما نشدم. يخوام خانم موسو یمعذرت م-

.ها جلو آورد یصندل يجوان دستش را از ال به ال دختر

.هم نامزدم و اشاره به همراهش کرد شونیا. هستم نیریمن هم ش. خوشوقتم خانم-
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.شاد دستش را جلو برد یول حیمل يبا لبخند اسمنی

و  نیریو ش مانیپ.حتما نامزدتان هم فرهاد هستند! یچقدر عال! د؟یهست نیریشما ش. من هم خوشحالم. ریروزتون بخ-

.دست نامزدش را گرفت نیریش. دندینامزدش خند

.وردهتالش کرده تا مرا به دست آ یلیخ. کم نداره يزیاز فرهاد کوهکن چ یول دهینه اسمش حم-

.لبخند زد دیبه حم اسمنی

تالش کرده  یبدست آوردن فرشته مهربون يگم برا یم کیبهتون تبر. با شما هم خوشوقتم ییاز آشنا. آقا ریروزتون بخ-

.دیمناسب هم هست یلیخ. دیا

:دوباره تشکر کرد و گفت نیریش. هم متقابال تشکر کرد دیحم-

کنم؟ یمن اشتباه م دیاش ای دیکن یم یبیجمع ما احساس غر يتو-

ام ثابت  ییخواهم به دختردا یم. مرا يو شما جا رمیشما را بگ يجان اجازه بده من جا دیاگر حم. يخانم موسو دیگل گفت-

.خونگرمند یرانیا يکنم که چقدر خانم ها

:نشست و گفت اسمنیکنار  نیریو ش. زود عوض شد یلیجاها خ نیریموافقت ش با

.و خوشحالم که راجع به شما اشتباه فکر کردم دیخوشگل یلیشما خ-

:دیبا تعجب پرس اسمنی

د؟یفکر کرد یچ-

.دیخوشگل مهربون دمیحاال فهم یول دیکردم خوشگل مغرور یراستش اول فکر م-

.دیرا بوس نیریگونه ش یبه سادگ اسمنی

.دینیریشما هم مثل اسمتان ش-

 .دیکش یراحتنفس  مانیشدند و پ یمیزود با هم صم یلیخ و

 تیبه ماه یپ شتریب نیریراحت با هم گپ زدند و هر لحظه ش یمیمثل دو دوست قد نیریو ش اسمنیرا  ریطول مس تمام

.برد یاو م یاصل
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.سپرد نیریرا به ش اسمنی مانیپ دندیمنطقه خوش آب و هوا بود رس کیبه محل اطراق که  یوقت

.دیازش مواظبت کن خوب. من سپرده دست شما یامانت يخانم موسو-

حساس نبودند را  مانیپ يرا که به رو یتکلفانه او کم کم کسان یرفتار ساده و ب. کرد یرا به دوستانش معرف اسمنی نیریش

محل  یکیدر مورد کارش ، یکیدرباره رشته اش،  یکی. دیپرس یم یهر کس از او سوال. کرد و اطرافشان پر شد  فتهیش

هم متقابال از رنگ و  اسمنی. جواب داده بود یبا حوصله و مهربان اسمنیاز کرم صورتش و  يگرینامزدش د یکیسکونتش، 

.کرده بود رتیصورت انجام داده بودند ح ياز دختر ها به رو يکه عده ا يروغن کار

. دندیکش رونیظرف اضافه غذا به طرفشان آمدند و آنها را از جمع دوستانشان ب کیهر کدام با  دیو حم مانینهار پ يبرا

به  یبا شوخ یول هیپر گال یبا لحن. خوشحال بود قایعم دید یرا بر عکس صبح سرحال و شاداب م اسمنی نکهیاز ا مانیپ

:گفت نیریش

کردم و شما را از او جدا  انتیهم خ دیکارم به حم نیکنم با ا یفکر م. کامل ينجورینه ا یمن گفتم ببرش ول يخانم موسو-

.کردم

:ظرفش را باز کرد و گفت يرو یلبا خوشحا اسمنی

تو که من رو . به بچه ها قول دادم اگر تونستم چند جلسه در کالس ها شرکت کنم. کردم دایپ یخوب يمن دوستا یول-

!آره؟ مانیپ ياریم

:جواب داد نیریش مانیپ يجا به

!اره؟یتونه ن یمگه م-

:کرد و گفت دینگران رو به حم یباغ حالت مانیپ

هر  اسمنیو  نیریش. دادند ادشی ره،یبگ ادی یرانیا يخانم ها دیرو که نبا یهر چ. به خانم تو سپردم یکردم امانت یچه غلط-

.دندیخند

کرد و  یجمع حرکت م انیو م مانیشانه به شانه پ اسمنی. آن روز را مضاعف کرد یبعد از نهار خوش یدسته جمع ییمایراهپ

.کرد یو از در کنار او بودن احساس غرور م دیخند یماو از ته دل  انهیبه حرکات ناش مانیپ
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به دانشگاه  یوقت. جدا شدند و با اتوبوس دختر ها برگشتند دیو حم مانیکال از پ نیریو ش اسمنیبرگشت به تهران  ریمس در

:گفت اسمنیدلخور به  يبا ظاهر مانیپ دندیرس

!م؟یداشت-

:داشت گفت نیریدست در دست ش کهیدر حال اسمنی

.بود یخوب یلیروز خ مانیمتشکرم پ-

:گفت اسمنیخطاب به  یقبل از خداحافظ نیریش

؟ییآ یدعوتت کنم م ده،یمن و حم یو بعد از امتحانات عروس يزود نیجان به هم اسمنی-

.جون نیریش امیچرا ن ه،یعال-

.ادیشما جور در ن عتیبا طب دیشا. ستین یالبته جشن ما اشراف-

.قهر آلود اخم کرد اسمنی. ه کردنگا مانیبه پ و

.من خودت و جشنت را هر طور که باشه دوست دارم. نیریناراحتم نکن ش-

:وگفت مانیبعد رو کرد به پ و

؟یعروس میبر! مان؟یمگه نه پ-

.ناچارا سر تکان داد مانیپ

.زد شب شده عمه جونت منو کالفه کرد بسکه زنگ. میبر دیکن یفعال خداحافظ. میریباشه م-

و تشکر کرد و باز هم قول داد که حتما در جشن  دیرا بوس نیریش. کرد یخداحافظ دشیبا تک تک دوستان جد اسمنی

.شرکت کند

:انداخت و گفت اسمنیبه چهره بشاش  یبا لذت نگاه یدر حال رانندگ مانیبرگشت پ ریمس در

.بهت خوش گذشت واقعا خوشحال شدم نکهیاز ا-

.دگرم ز يلبخند اسمنی

.بودم دهیترس یلیبشه خ ينطوریکردم ا یاول فکر نم یراستش رو بخواه یآره ول-
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.دیخند مانیپ

.کنه یزود رابطه برقرار م یلیبود او خ يموضوع بردم شانس آوردم که خانم موسو نیبه ا یپ-

:دیپرس يبا کنجکاو اسمنی

کنه؟ یزود رابطه بر قرار م یگ یده پس چطور تو متالش کر یلیبه دست آوردنش خ يگفت نامزدش برا یاما اون که م-

.دهد حیتو ض شتریاو ب يکرد برا یخنده سع انیدر م مانیپ

که  يپسر نجایا. ندیآ یراحت با پسرها راه نم یلیدختر ها خ نجایا. است رانیا يسنت ها ای نیاز قوان گرید یکیهم  نیا-

.دیمایبپ دیعشقش با دنیرس يبرا يادیراه ز شهیعاشق م

.نشده بود هیظاهرا هنوز تو ج اسمنی یول

چطور؟-

خانم شما مورد توجه  نیریکه حرکات و رفتار ش میمقطع شده بود نیتازه وارد ا. را مثال بزنم يخانم موسو نیبذار هم-

بعد از  .اولش بود نیرا جلب کند و تازه ا نیریچقدر تالش کرد تا توجه ش دیحم یطفلک یدون ینم. دوست ما قرار گرفت

 چارهیب دیحم. حرف آنها سوژه روز دانشگاه بود ادمهی. مخالفت کرد نیریبود که پدر ش يکردن او نوبت خواستگاتر یراض

 دیحال خراب حم دنیبود که با د نیریخود ش نیخواست دخترش درس بخونه و باالخره ا یم نیریپدر ش. شده بود مجنون

.درسشان را ادامه بدهند دیبوده که هر دو با نیا نیریشرط پدر ش یکرد ول یپدرش را به زحمت راض

:متعجب گفت اسمنی

دختر و  هیکاف ستین يطور نیکنم ا یم یکه من زندگ ییجا. نباشه نطوریا گهیکرد حاال د یفکر م یپاپا برام گفته بود ول-

.ندارند یخانواده ها فشار و شرط دیایخوششان ب گریپسر از همد

:گفت نیغمگ یبا حالت مانیپ

!!خوش به حالشان-

.اخم کرد یبه شوخ اسمنی و

****
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رفتند وقت غذا  یم رونیحاال هر روز با هم ب. شد یدو جوان روشن تر و واضح تر م نیبل یگذشت رابطه عاطف یروز که م هر

گرفت و هر  یپوست م وهیم اسمنی ينامزد برا کیاز آن مثل  شتریدوست و ب کیمثل  مانینشستند، پ یخوردن کنار هم م

 ینم اسمنیباشد و  انهیکرد که عام یصحبت م يطور شتریکرد و ب یم یشوخ. دیخر یم شیبرا يا هیهد يروز به بهانه ا

بود شاهرخ به  اسمنیمشغول پر کردن بشقاب  مانیپ کهیشب در حال خوردن شام در حال کی. خنداند یو همه را م دیفهم

:گفت مانیبه پ یشوخ

!!یفتیبپا ن! پوست خربزه رفته يپات رو نمیب یم زیبرادر زن عز-

:گونه گفت دینگاهش کرد و تهد قهیچند دق مانیپ

. فراموش نکردم يرو که سرم خواهرم آورد ییهنوز بال. باز به حسابت برسم يخوا یم ،يکه زبون باز کرد نمیب یمن هم م-

.ادیمنتظرم داداش بزرگم ب

:دیشاهرخ پرسلقمه دهانش را قورت داد و از  اسمنی

!چه؟ یعنیپوست خربزه  يپا رو-

.دیخند شاهرخ

!چه یعنی دونهیاون خوب م. دهیم حیبراوتن توض دیبپرس مانیاز پ-

:گفت مانیو به پ دیخند تایرز

به خاطر  دیکنم گفتم شا یم یفوضول دیالبته ببخش! امتحانات شما شروع شده؟ دیکن یفکر نم مانیدر صضمن آقا پ-

!رفته باشه ادتونی ادیز يمشغله فکر

.اش زد یشانیبا کف دست به پ مانیپ

!شهیحواسم متمرکز نم ایدونم چرا تازگ ینم. شده ریتو ش ریش یحساب! یگفت يآ-

.برد نییسرش را باالر و پا تایرز

!دونه چرا ینم یطفلک شیآخ-

.زد کرد یرو به مادرش که آهسته لبخند م و
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دسته هالو طرفه کیکنه با  یسرتون فکر مپ. چشمتون روشن مامان جان-

.زده فقط شنونده بود رتیآورد ح یکه از نصف مکالمات آنها سر در نم اسمنی

تواند حرف دلش را  یاز خودش متعجب بود که چرا نم مانیبودو پ امدهین شیپ مانیو پ اسمنی نیب يصحبت جد چیه هنوز

.بود بیو عج يجد یو رك بودن مشهور بود حالت طنتیش حالت در او که به نیبزند و ا اسمنیبه  یبه راحت

عمه سخت مشغول . پوریا تماس گرفته بود و گفته بود طی چند روز آینده خواهد آمد.دوران نقاهتش را تمام کرده بود تایرز

نوزاد کوچولو . ودتدارك دیدن یک مهمانی بزرگ بود و از رزیتا خواشته بود تا یک هفته دیگر و بعد از مهمانی به خانه اش نر

رزیتا از اثرات داروي بیهوشی هنوز ضعف داشت و خیلی مواقع دییرتر از دیگران از . دخیلی ساکت بود و بیشتر در خواب بو

یاسمن که به خاطر درس خواندن زیاد با خوابیدن بی موقع زیاد میانه اي نداشت حوصله اش سر می . خواب بلند می شد

:پرسیدیک روز از عمه . داشت و نمی توانست زیاد به او برسدخصوصا که عمه هم کار . رفت

!عمه جون من توي خونه شما کتابخانه ندیدم-

:در حال مرور کردن لیست مهمانها جواب داد عمه

وقتی ... انشاا! او کتابخانه را به ساختمان خودش منتقل کرده! می دونی چون که کتاب خوان اصلی ما پوریاست. آره عزیزم-

.می تونی بگی هر چی خواستی برات بیاره. دآم

نمیشه همین حاال برم؟-

دوست نداره حتی در غیابش کسی به ساختمانش بره و به وسایلش . پوریا اخالق به خصوصی داره. متاسفم قربونت برم-

!حتی وقتی خودش نیاد مستخدم ها براي نضافت هم نمی روند!!دست بزنه

.ز ظهر که با پیمان بیرون می رفتن یه طوري خودش را سرگرم می کرداي نبود باید تا بعد ا چاره

قدم . میان گل ها می گشت. وقتی همه خواب بودند بی سر و صدا به حیاط می رفت. زودتر از همه بیدار شده بود یاسمن

.میزد و از هواي مطبوع آخر بهار استفاده می کرد

و آنها را می بویید که ناگهان مرد جوانی را دید که با حالت دو از حیاط  روي گل هاي رز خم شده. روز هم همینطور بود آن

یاسمن یک لحظه از دیدن فردي غریبه جا خورد خودش طوري میان گل ها ایستاده بود که . پشتی وارد حیاط اصلی شد
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همین کافی بود که . شد او هر لحظه نزدیک تر می. مرد جوان نگاه کرد هچند دقیقه کوتاه ب. مستقیما در معرض دید نبود

به سادگی و شوق دستش را باالي سرش تکان داد و . چهره پوریا را که در عکس ها دیده بود در چهره مرد جوان مجسم کند

:بلند داد زد

درسته؟. شما بایاد پوریا باشید. روزتون بخیر-

حالت دستی تکان داد و به سمتی که یاسمن با همان . که کامال در حس ورزش بود تازه با صداي او به طرفش چرخید پوریا

:به او که رسید نفس نفس زنان گفت. بود دوید

.شما هم باید یاسمن خانم باشید. روز شما هم بخیر-

.جلو آمد و دستش را دراز کرد یاسمن

.بله و خوشحالم که با جوانترین استاد دانشگاه هم صحبت هستم-

زیبایی ساده و عروسکی یاسمن با آن موهاي بور که در . و آورد و با او دست دادبا چند لحظه تاخیر دستش را جل پوریا

با اینحال تسلط زیادي به روي خودش . آفتاب اول صبح مثل خورشیدي در اطراف سرش می چرخید او را محسور کرده بود

:با لبخندي کم رنگ و متین جواب داد. داشت

.البته اندك لهجه اي که دارید طبیعیه. کنیدشما هم خیلی خوب فارسی صحبت می . متشکرم-

توي خونه . به نظر خودم به آدم آرامش می دهد. من فارسی صحبت کردن رو خیلی دوست دارم. از تعریفتون ممنونم-

.همیشه با پاپا و مامی فارسی حرف می زنم

.اك وطن تبریک می گمخوب حضورا هم ورودتون رو به خاك پ. خیلی خوبه که اصالتتون رو حفظ کرده اید-

به همین خاطر خیلی بهش خیره . با هر بار نگاه کردن به او حس می کرد بدون اراده در آبی چشمانش غرق می شود پوریا

.نمی شد

.چون دیر وقت رسیدم ترجیح دادم صبح همه را ببینم-

پوریا به حاالت ظریف . لی برق زدچشم هایش از خوشحا. به سادگی یک دختر بچه پر شور دست هایش را تکان داد یاسمن

.و ساده او لبخند زد
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.االن دیگه عمه بیدار شده. پس بریم-

.من دوش بگیرم میام. شما بفرمایید-

در همین چند دقیقه . پوریا دستی برایش تکان داد و با همان دو نرم از او دور شد. مطیع و آرام سر به زیر انداخت یاسمن

برایش عجیب بود که دو تا برادر اینقدر با . فتهی رزیتا مبنی بر مخالف بودن پیمان و پوریا بردیاسمن پی به صحبت ها و گ

.پوریا متین و آرام گرچه فقط دو سال اختالف سنی داشتند وغپیمان شر و شور و شل. هم فرق دارند

رفت که خبر خوش رسیدن پوریا را به  شانه اي باال انداخت و. سردرگمی نگاهی دیگر به پوریا که از و دور می شد انداخت با

.عمه که چند روز بو د چشم به راهش بود بدهد

ساعت بعد در حالیکه هنوز فقط یاسمن و عمه سر میز صبحانه بودند پوریا دوش گرفته و مرتب با یک دست لباس  نیم

مرتب رو به باال شانه زده بود و اسپرت شلوار جین سرمه اي و بلوز آستین کوتاه سفید، موهایی که با حالتی قشنگ ساده 

با خوشحالی از روي صندلی بلند شد و آغوشش را براي مادر باز  هعطري که به محض ورودش به مشام رسید وارد شد، عم

یاسمن با . پوریا بعد از سالم با چند قدم بلند خودش را به مادر رساند و اندام ظریف او را میان بازوان قطورش جا داد. کرد

:عمه بعد از بوسیدن صورت اصالح کرده پسرش گفت. به این صحنه زیبا نگاه می کردلبخند 

.نزدیک یک ماهه. می دونی چند وقته ندیدمت. آخه بی انصاف نمی گی دل مادر پیرت برات تنگ میشه-

.با لبخند دوباره او را در آغوش گرفت پوریا

.ل هفته اي سه چهار مرتبه تلفن می زدمخوبه که من حداق. الهی فداي دل تنگی تون برم مامان-

شنیده بود والیبال بازي می . قد بند تر و ورزیده تر از پیمان بود. فرصتی پیدا کرده بود تا دقیق تر به او نگاه کند یاسمن

اي در کل چهره . جذابیت چهره پیمان را داشت البته با تغییرات زیاد. فکر کرد بلندي قدش هم به همین خاطر است. کند

.به این نتیجه رسید که دختر هاي زیادي به او نظر دارند راحتموقر و جذاب و مردانه داشت و یاسمن 

:بعد از احوال پرسی به یاسمن اشاره کرد و گفت عمه

.می بینی مثل عروسکه. با مهمان عزیزمان هم که آشنا شده اي یاسمن جان-

.گیرد صندلی او را جا به جا کرد و با هم نشستندکه می خواست آخرین حرف مادرش را نشنیده ب پوریا
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.ظاهرا مهمانتان از همه سحرخیزتر هستند. بله آشنا شدم-

:در حالیکه به روي یاسمن لبخند می زد، گفت عمه

یاسمن جان دوره .. ماشاا. آره خودش میگه بسکه صبح زود براي درس خوندن بیدار شده عادت به سحر خیزي داره-

.اضی خواندهکارشناسی ری

.حیرت زده نگاهی سریع به اندام ظریف و شکننده او انداخت پوریا

.تبریک می گم. اوه عالیه-

.با همان لبخند ساده جواب داد یاسمن

.دوست دارم راجع بهش بیشتر بدونم. من فکر می کنم رشته زمین شناسی هم رشته جالبی باشه. ممنونم-

.کرد خدمت فنجان قهوه پوریا را پر پیش

.البته اگر فرصت شد براوتن توضیح می دم-

:دوباره پرسید یاسمن

!دانشجوهاتون این رو قبول کردند؟. شما خیلی جوانید-

.جاي پوریا عمه جواب داد به

.البته همیشه اول سال تحصیلی تازه وارد ها او را با دانشجو هاي دیگر اشتباه می گیرند. آره خیلی هم دوستش دارند-

:خندید و گفت منیاس

.حتما دانشجوهاي دخترتون به خودشان می بالند که همچین استاد جوان و خوش تیپی دارند. جالبه-

و منتظر .به جاي او عمه خندید . از اینکه او راحت حرفش را به زبان می آورد جا خورد ولی عکس العملی نشان نداد پوریا

:پوریا گفت. جوابش شد

.ما تا حاال دانشجوي خانم نپذیرفته اند و امیدوارم باز هم نپذیرندخوشبختانه در رشته -

.اخمی خنده دار کرد عمه

.اتفاقا یک کمی تنوع هم خوب چیزیه بکه دست یکی از خوب هایش را بگیري و خوشبختش کنی! چرا خوشبختانه؟-



منیر مهریزي مقدم - یاسمن  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٣

.دست آمده از اتاق بیرون آمد با نارضایتی به مادرش نگاه می کرد، که رزیتا با سر و صدا سبد بچه به پوریا

.دایی پوریا! واي روژان ببین کی اومده؟-

.خواهرش را بوسید و با احتیاط سبد نوزاد را از او گرفت. بلند شد و با لبخند به سمت او رفت پوریا

:لحظه محو تماشایش شد و گفت چند

!خود پدرسوخته اش کجاست؟. اینکه فتوکپی کامل شاهرخه-

.شحالی دستش را روي شانه برادر گذاشتبا خو رزیتا

.االن میاد. داره دوش می گیره-

.نشسته بودن که پیمان از پله ها پایین آمد تازه

بوي خان داداش میاد؟! مشامم خوب کار ي کنه؟-

:گفت عمه

.پوریا اومده. آره بیا مادر-

بیه به هم بودند ولی از به یاد آوري حرکات خیلی ش. همدیگر را می بوسیدند یاسمن غرق تماشایشان شده بود وقتی

تا شاهرخ از اتاق بیرون آمد . صمیمی پیمان در اردو با دخترها و حاال گفته هاي ضد و نقیض پوریا وادار شد لبخند بزند

.پوریا کرد هپیمان با حالتی حق به جانب اشاره به او و رو ب

یی سر خواهرمون آورده بود و رزیتا چه حال خرابی توي بیمارستان خان داداش همین جانی خدانشناس اگر بدونی چه بال-

.منتظر بودم که چون زورت بیشتره بیایی با هم به حسابش برسیم. داشت

:صمیمانه به طرف شاهرخ رفت و او را بوسید و تولد دخترش را تبریک گفت و رو به پیمان گفت پوریا

!واهرتو شوهر نديخوب زشته، می خواستی تو که غیرتی می شدي خ-

.دوستانه پوریا را در غوش گرفت شاهرخ

.نمی دونی چقدر برام خط و نشون می کشید. آي قربون آدم چیز فهم-

.اخمی کرد و سرش را کج کرد پیمان
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!یعنی ما رو فروختی خان داداش؟-

:جاي پوریا عمه که داشت می خندید جواب داد به

!اال شماها بی حالید و نمی تونید زن و بچه داشته باشید شاهرخ چی کار کنه؟ح. خوب حرف حساب می زنه مادر جون-

:معترض گفت پیمان

.به پسر بزرگت بگو، ما رو باش به احترام خان داداش عذب موندیم. خجالت نکش. یک دفعه بگو بی عرضه اید مادر جون-

:شاهرخ را کنار خودش جا داد و گفت پوریا

.من را نکن و گلیم خودت را از آب بکش بیرون متشکرم پیمان جان فکر-

خندید . که می دانست از حر هاي آنها یاسمن سردرگم است به سمت او چرخید و همان طور که فکر می کرد او را دید رزیتا

:و گفت

!فقط گوش بده یاس جان کم کم عادت می کنی-

:گفت پیمان

.رفته مثال خو ب یاد گرفته به جاي مرسی بگه دمت گرمتازه خیلی بهتر شده خیلی از اصطالحات رو یاد گ-

:در حالیکه از خنده ریسه می رفت گفت رزیتا

.نه پیمان همین بهتر که تو هدایتش نکنی وگرنه طفلکی راه خودش رو هم گم می کنه-

سفارشی و مهمان  را در محیط گرم خانوادگی خوردند و بقیه صحبت ها پیرامون مهمانی پنج شنبه شب و غذاهاي صبحانه

یاسمن که صبحانه خورده بود تمام حواسش به روي روژان بود و با او بازي می کرد و پوریا گاهی زیر چشمی او را می . ها بود

.پایید

****

:که ظهر یاسمن پوریا را سر میز نهار ندید از عمه پرسید وقتی

!مگر پوریا رفته؟-

.واب دادبشقاب سوپ یاسمن را جلویش گذاشت و ج عمه
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.پوریا بیشتر توي ساختمون خودشه او فقط گاهی با ما غذا می خوره. نه عمه جون-

روز بعد نزدیک ظهر که رزیتا به حمام ! که با پیمان از بیرون بر می گشت چراغ ساختمان مخصوص پوریا را روشن دید شب

:رفته بود یاسمن به عمه گفت

تاب بگیرم؟عمه جون پوریا االن خونه است من برم ک-

:با کمی مکث گفت عمه

.خوب می تونی تلفن بزنی و بهش بگی هر چی خواستی برات بیاره-

:ساده تر از آن بود که متوجه سردي کالم عمه شود به همین جهت گفت یاسمن

.نه دوست دارم برم کتابخانه را ببینم-

می ترسید طوري با یاسمن حساس برخورد کند که او را او از سردي اخالق پوریا آگاه بود و . به ناچار سر تکان داد عمه

.ناراحت کند ولی نمی توانست این را صریحا به او بگوید

پوریا یا این فکر که طبق معمول مستخدم است بدون جواب دادن دکمه آیفون را زد و یاسمن وارد . زنگ در را فشرد یاسمن

همه چیز در عین گران قیمتی به صورتی . را حیرت زده کرد به محض ورود فضاي ساده ولی شیک و اسپرت داخل او.شد

اپن کوچک، حال و پذیرایی اسپرت و دلباز با صداي  پزخانهیک آش. شلوغ درست تیپ یک خانه مجردي چیده شده بود

ه لطیف و مالیم خواننده اي که صدایش از دستگاه پخش اتاق به گوش می رسید محیطی آرام و دل نشین را به وجود آورد

.بود

سوم قسمت

.از اتاق بلند شد ایپور يصدا

.دیوواشپزخانه را نظافت کن سیامروز سرو خانم

.لبخند زد ایاز اشتباه پور اسمنی

.اسمنی منم
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:کرد گفت یرا مرتب م شیموها کهیدر حال.دیایب رونیلباس بپوشد واز اتاق ب ایتا پور دیطول کش قهیدق چند

.دییشما

.دیبود به طرف او چرخ طشیمح يتماشاکه هنوز محو  اسمنی و

.نمیکتابخانه تان را بب امیاز عمه اجازه گرفتم ب ریروز بخ بله

:دیمتعجب پرس ایپور

.نجایا دییایب دیتوان یبه شما گفت که م عمه

.نجاستیکتاب خواستم عمه گفت کتابخانه ا شیچند روز پ بله

.آوردم یم تانیبرا دیگفتیم خوب

:ادامه داد اقیوبا اشت نمیمن دوست داشتم کتابخانه را بب یولگفت  نویهم هم عمه

.کیاسپرت وش دیدار یقشنگ تییسو

:زده کرد گفت رتیرا ح اسمنیکه  یتیمیوصم يلبخند چیخشک بدون ه ایپور

.کتابخانه آن اتاق است دییبفرما بله

:دیپرس یاو نبرده بود با همان سادگ یوناراحت يبه سرد یکه پ اسمنی

.نمینم اتاق شما را هم ببتو یم

 گذارمیمن قهوه م دییکه در برابر عمل انجام شده قرار گرفته بود از جلو اتاق کنار وبه طرف آشپزخانه رفت بفرما ایپور

.امیوم

ورنگ  لیشک يقفسه کوچک پر از سنگ ها کی,یوبوم نقاش لیکرد وسا رتیح شتریتنوعات داخل اتاق ب دنیاز د اسمنی

 بالینفره چند توپ وال کیتخت  کی,  يد یوکنارش پر از س یشناس نیمتخص زم يانواع کتاب ها گرید قفسه کی.ووارنگ

 دنیغرق د اسمنی. کردیخواننده را پخش م فیو لط نینگس يباز بود وصدا یلب تاب شیکه به رو زیم کیو يدر گوشه ا

.گوش به آهنگ سپرد مشیت انیم ایپور یدسته جمع يعکس ها

با دل من بساز, از الهه ن يا باز
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غم جان گداز برود زبرم نیک

از گناه تو بود,اسودیدل من ن,گر

ر گنهت گذرم, تاج سرم  ایب

دراز تیسو ياریدست  کنمیم,باز

ز خاطر ببرم, ازیتا غم خود را با رازون ایب

خشمت دلم را هدف رینکند ت,گر

بپرم تیبه سو, پور شور وشعف یخدا همچون مرغ به

ستیمت دل بند وچون من کاو زغ آنکه

ستیبهر ک نیاز ا شیتو ب ناز

ستیبهر چ نیاز ا شیتو ب ناز

.به خودش آمد اینه چندان دوستانه پور يشده عمه بود که با صدا یبه چهره نقاش دنیدست کش مشغول

.خانم دییبفرما

خاص خودش گفت تیمیبا صم رفتیبه سمت او م کهیدر حال اسمنی

.راحتترم يطورنیا نیصدام بزن اسمنی

:را کامال حس نکرده بود فنجان قهوه را گرفت وتشکر کرد وگفت ایپور يهم سرد هنوز

.کنمیخوب بودنش را حس م یول ارمیسر در نم یاز نقاش ادیمن ز هیعال تونینقاش

.متشکرم

که فشار  هیوقت شیپصحبت چند سال  نیالبته ا زدمیدانشگاه توپ م میدر ت یهم زمان بال؟منیشما هم وال یورزش رشته

.نمیببرد؟دوست دارم شما را در حال توپ زدن بب نتانیتمر دنید يبار مرا برا کی شهینبود م ادیز میدرس ها

.ستیفرانسه ن نجایوجواب داد ا دینوش يجرعه ا ایپور

.کرد ولبخند زد یمتعجب به چهره خشک وسرد او نگاه اسمنی
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است بله؟ رانیا نیاز قوان گرید یکیهم  نیا دییخوام پس بگو یمعذرت م آه

!بله

.نداد وگفت نیاسمیفرصت ادامه صحبت به  یورسم کوتاه

.دینیکتابخانه را هم بب دیخواست یم

د؟یرمان هم دار بله

.دهیخر ياغلب رمان ها را هم رز بله

.زد ادیبا شوق فر نیاسمیبرق اتاق کتابخانه را روشن کرد و. خودش جلو افتاد و

.چقدر کتاب یلچه قدر عا آه

 کیداد وقفسه رمان ها را نشان داد و یبه خود زحمت ایگذراند که پور یوارد شد با چشم کتاب ها را از نظر م ایجلوتر از پور.

.داد یم حیتوض یمیو صم زیر

.ستیکه در خاطرم ن گرید یلیو خ ریا نیج,بزرگ  يآرزوها, نایاناکارن, خوانده ام ربه کا ادیز یرمان خارج من

را خوانده ام وبه نظرم جالب  نیمن خودم ا. داد اسمنیکتابها جدا کرد وبه  نیرا از ب ياثر بزرگ علو شیکتاب چشم ها ایپور

کتاب ها را در  اسمنیآورد  رونیرا از قفسه ب گریو چند کتاب د پسنددیم شتریمودب پور را ب يکتاب ها يرز یآمده ول

:دیآغوش گرفت و پرس

م؟یایب ضیتعو يکردم دوباره براتمام  یتونم وقت یم

.رفتن جواب داد رونیدر حال ب ایپور

.آورم یم دیتلفن بزن دیچه خواست هر

:وگفت ستادیاش گذاشت ا یعیکالم او را حمل بر رفتار طب يسرد اسمنیکرد  ییراهنما رونیوخشک او رابه ب مودب

د؟یزنیم يد یس کی میخواننده را دوست دارم برا نیا يمن صدا گرید زیچ کی و

:باز کرد وگفت شیرابرا یبدون جواب در خروج ایپور

.دیایکمک ب يتلفن بزنم مستخدم برا دیببر دیتوان ینم اگر
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.گرم یمودبانه عذرش را خواست بدون تعارف وجواب یعنی

ند لحظه احساس حقارت کرد چ نیاسمیبود  دهیخانواده د ياعضا گریچند روزه از د نیکه در ا يبر عکس رفتار درست

.وادار به حرکتش کرد کوتاه تشکر کرد يکاریفکر اوقات ب یگرفت کتاب ها را برگرداند ول میتصم یحت ستادیکوتاه ا

.برم یمتشکرم خودم م نه

 يکتابها دنیبا د دادیم ریبود وبچه ش دهیلم یمبل راحت انیآمده م رونیاز حمام ب تایاو را ترك کرد رز یخداحافظ وبدون

:دیزده پرس رتیح مناسیبغل  ریز

.ایخونه پور يبود رفته

.رمیبله رفتم کتاب بگ. زد  یو گرم یشگیکرد خود دار باشد، لبخند هم یسع یبا وجود ناراحت اسمنی

ییتنها-

آره از عمه اجازه گرفتم-

عمه هم اجازه داد؟-

بله-

کدوم را اول بخوانم؟ یگ یتو م: پهن کرد  زیم يو کتابها رو رو-

.داد اسمنیبه  ودیجذاب  یلیرا که از نظر خودش خ یکی. را محفوظ کند  رتشیکرد ح یسع اتیرز

 یکتاب نیاغلب رمان خوانها اسم اول) بامداد خمار(را بخوان  نیبار جذبت کنه ا تیاول يبرا یرانیکتاب ا کی یخواه یاگر م-

.است نیآورند هم یرا که م

خوردن  رینوزراد در حال ش يبه رو دیایب رونیب ایعوض کند و از فکر رفتار سرد پورصحبت را  ریمس نکهیا يهم برا اسمنی-

.خم شد و با پشت انگشت اشاره گونه او را نوازش داد

.دهند یخشک م ریش شانیتناسب اندامشان به هم نخورد به بچه ها نکهیا يفرانسه اغلب خانم ها برا يتو. خوبه  یلیخ-

.اش شد رهید وبا لذت خبچه را به خود فشر تایرز

به نظرم لذتش از لذت . و لذت ببرم  نمیخوردنش را بب ریمن دوست دارم ش یکنند ول یکار را م نیها هم یلیهم خ نجایا-
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.شترهیتناسب اندام ب

پنهان  ناسمی دینگاه از د نیا. کرد تایدار به رز یمعن یو نگاه زیم يرو يبه کتابها ینگاه. آمد رونیعمه از آشپزخانه ب-

 نداختهیدعوت جا ن يرا برا یکس یمطمئن: دیپرس تایاز رز نانیاطم يافکار و برا رییتغ يعمه برا. دینپرس يزیچ ینماند ول

؟يا

.دینه مامان مطمئنم شما چقدر وسواس دار-

توانم دوستم را دعوت کنم؟ یعمه جون من هم م: گفت اسمنی

 نیتو به ا یعنی. تعلق به تو داره  شتریب یمهمون نیا. دلم  زیآره عز: فشرد او را در آغوش اقیکنارش نشست و با اشت عمه

کرد که حتما امشب از  دیعمع تاک. کرد فیتعر شانیو دوست نیریبا حرارت از ش اسمنی ؟يکرده ا دایدوست هم پ يزود

.تا او هم با آنها آشنا شود دو نامزدش را دعوت کن نیریبخواهد که ش مانیپ

 تایبدون مقدمه از رز اسمنی. به داخل رفت  يانجام کار يعمه برا. گذارندند یم قیآالچ ریرا ز یگرم تابستاناز ظهر  بعد

انقدر سرد و خشکه؟ شهیهم ایپور يرز:  دیپرس

 یلینه خ: گرم دست او را گرفت يحساسش بود همراه لبخند ییسوال از جانب دختر دا نیکه از بعد از ظهر منتظر هم تایرز

.بود بیعج یکم مانیبا پ سهیدر مقا یبد ول

.گفته بودم که آنها دو قطب محالفند برات

 یبه زبان م یبه سادگ دیرس یرا که به نظرش م يزیکه در آن بزرگ شده بود هر چ یطیو مح تیاز ترب تیبه تبع اسمنی

 یم. مجرد بماند يکه مرد ادیم شیکم پ رانیگفت در ا یکه پاپا م نطوریازدواج نکرده اند؟ ا تیچرا برادر ها: دیآورد و پرس

 یعیطب ریو به نظرش غ دیرفتار جد يادآوری نیاو و همچن انیاز صراحت ب تایرز. سال است یس ریازذواج ه ا ز شتریگفت ب

.کرده بود لبخند زد شهیپ نیاسمیبا  مانیکه پ

را تا حاال  هیقض نیا مانیپ.  یکدام به علتهر . شده اند  بشینص ابیو کم قهیمن دو تا عت چارهیشانس مامان ب یول درسته

?باره صحبت کند نیخواهد اصال در ا ینم ریو سختگ یهم عصب ایکرده و پور یمسخره و شوخب تلق

چرا؟-
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.کند یبرادر بزرگ را بهانه م یهم با لودگ مانیباره داره و پ نیخاص در ا یکه تخصص ایپور-

تعصب داره ؟ ایچرا پور-

را با خودش  اسمنیآمد و  رونیاز ب مانیغروب پ. و خود به خود صحبت شان قطع شد  وستیعمه به آن ها پ موقع نیهم در

که هنوز از برخورد و صحبتش با  اسمنیسکوت  یگرفته بود که حرف دلش را بازگو کند ول یقطع میهمان شب تصم. برد 

.فکر منصرف کرد نیگرفت او را از ا ینشئت م ایپور

آش  اسمنیشام عمه خواسته بود برگردند چون که به خواسته  يبرا. بد بگذرد اسمنیباز هم نگذاشت به حال  نیع در

.کشک خواسته بودند

****

شد که با خانواده اش شرط کرده بود که  یچند سال م. بود ریسر زده آمده و رفته بود با خودش درگ اسمنیاز صبح که  ایپور

.آرامشش را بر هم نزند یکس ياز مواقع ضرور ریغخواهند در آنجا بماند به  یاگر م

 دینبا یرفت ول ینم یآنجا نداشت ، توقع نیگذاشته بود از او که خبر از قوان مشیخبر و دوستانه پا به حر یب اسمنی حاال

.داد یاجازه را به او م نیمادرش ا

 یاندک دیشا. زود منصرف شد یلیخ یفت ولبه طرف تلفن هم ر یحت. باره به مادرش گوشزد کند نیگرفت در ا میتصم اول

و . او را از رفتن باز دارد را نداشته نکهیا يرو ادیاز رفتار نادرست خودش با مهمان مامان شرمنده شد و فکر کرد به احتمال ز

 یول موضوع بگذرد نیخواست که از ا یم یخواست او را دلشکسته کند به نوع یتازه از سفر برگشته بود و نم نکهیا گرید

جوابش را هم نداده بود ، وجدانش را  یادبانه حت یخواسته و او ب يد یس کیاز او  یکه به سادگ ییمدام خواسته دختر دا

.ناراحت کرده بود

جبران  يفرصت برا نیبهتر نیا دیشا. از ظهر بود که مامان تلفن زد و از او خواست که حتما شام را با آنها بخورد  بعد

.کرد تیرا را اسمنی يد یل از رفتن سقب. رفتارش بود 

چهارم قسمت
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.بود دهیآمدند را شن یم رونیرا که با هم از ب مانیو پ اسمنیبلند  يخنده ها يصدا شیربع پ کی

کنار  اسمنیشام منتظرش بودند،  زیهمه سر م. بود دهیچینعناع داغ، آش کشک در همه ساختمون پ يوارد شد بو یوقت

آن ها به وجود آمده بود، به همه سالم کرد و  نیکه ب يبه رابطه دوستانه ا یدو روز گذشته پ یط ایورپ. نشسته بود مانیپ

.ذاشتگ اسمنیرا جلو  يد یس یصندل يقبل از نشستن رو

.يکه خواسته بود يد یس نیا-

 ریهمه غ يبرا يرفتار به قدر نیا. به مادرش انداخت عیسر یزد و او هم نگاه تایرز يبه پا يضربه ا زیم ریبا زانو از ز شاهرخ

 يد یس دنیکه از د اسمنی. را به دهان گذاشته بود به زور قورت داد یهم لقمه نان مانیپ یبود که حت دیو بع یعیطب

:و با ذوق گفت یمیصم. کرد رونیخواننده محبوبش تمام کدورت صبح را از دلش ب

.متشکرم-

:دیپرس ردیبگ ایجه ها را از طرف پورتو نکهیا يبرا. زده به خود آمد رتیح مانیپ

.ادیخونه خوشت م یو غمناك م بتیمص شهیکه هم اینکنه تو هم از خواننده مورد عالقه پور اسمنی-

:گفت يظاهر يکرد و با دلخور بایز یاخم اسمنی

.دوست دارم یلیخ. برد یاو کامال مرا به حس م یو ملکوت ییایرو يصدا. نگو يوا-

؟يدادم دوست ندار یرا که من بهت م یگوپس گوپس و با حال يکه آهنگ ها میرس یم جهینت نیپس به ا-

.کند اما باز هم راحت حرف دلش را زد عیخواست زحمت او را ضا ینم. زد حیمل يلبخند اسمنی-

.دهم یم حیترج شتریرا ب نیچرا اما ا-

.دیاش کوب یشانیا کف دست محکم به پکرد و ب دندیخند یم یرکیز ریکه ز نایرو به شاهرخ و رز مانیپ

.من اگر شانس داشتم که اسمم شانس اهللا بود. شانس یبه خشک-

:دیپرس رانهیساده و متح اسمنی

.که قشنگ تره مانیاسمت شانس اهللا باشه؟ پ یدوست داشت-

.دیخند هیبا بق یهم به آرام ایپور نباریا
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بهانه خواندن کتاب به تختش رفت، چراغ را خاموش کرد و به همراه بود به  دشیجد يد یس دنیمشتاق شن اسمنیشب  آن

.بعد به خواب رفت یگرم خواننده ساعت يصدا

****

شد از پله  داریکه شب گذشته کرده بود سرحال تر ار هر روز ب یبا خواب خوش اسمنی ،یبعد پنجشنبه بود و روز مهمان روز

خواست  یم. دیها کش هیبه ر قیتازه صبح را عم يرفت و هوا اطیبه ح یآرام ساختمان هنوز ساکت بود، به. آمد نییها که پا

خورد نفس در  چیپ شیپا یجدول گذاشت با صدا و درد وحشتناک فیرد نیاول يرورا که به  شیپا یبرود ول قیبه طرف آالچ

همان جا  یحال یبا ب دیاطراف را نشن يچند لحظه کوتاه صداها یحت. شد کیتار شیچشم ها ياش حبس شد و جلو نهیس

.توان برخواستن نداشت. دو دستش فشرد انینشست و مچ پا را م نیزم يرو

حال  يتو. دیچرخ یرا کامل م اطیدور ح شهیهم. آمد اطینرمش کنان به ح اینگذشته بود که پور شتریب قهیده دق دیشا

مشکوك از حال او به . ر دست گرفتهرا د شیکه پا دید نیزم يرا ولو شده رو اسمنیگذشت که  یخودش از آن طرف م

.طرفش رفت

؟ينشسته ا نیزم يچرا رو. ریروز به خ-

.رنگ چهره اش شد و دستپاچه شد یدگیسرش را بلند کرد متوجه پر اسمنیتا  و

شده؟ یچ-

.دینال اسمنی. کنارش نشست و

.خورد چیپام بد جور پ-

.بود شیز نظرش استخوان سر جاا. دیاو کش يبه استخوان مچ پا یمحتاطانه دست ایپور

.نداره یکنم مشکل یفکر م-

.پام شکسته بود نیهم شیپ يسا کیآخه . درد گرفت یلیخ یول-

کنه؟ یاالن چطور هنوز هم درد م-

.کمتر-
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؟یستیسر پا با یتون یم-

.يخوب شد که اومد. ادیب یمنتظر بودم کس-

:فتاو را گرفت و در همان حال گ يبازو ریز ایپور

.نگذار نیپات رو زم. يدست من بنداز يکن وزنت را رو یسع-

.در حال حرکت اضافه کرد ایپور. ستادیا ایو با کمک پور یبه سخت اسمنی

.نشده يانشااهللا که طور. خونه يتو میبر-

مجبور شد دو طرف  ایتوانست باال رود پس پور ینم اسمنیپله ها را  یول. ساختمان او را همان طور برد يتا جلو پله ها و

که  يگرفت از در ورود یکه انگار او را بغل م يطور. و با قدرت در هر پله او را حرکت دهد ردیاو را از پشت سر بگ يبازوها

.دیوحشت زده کش يادیفر دیآن ها را که در آن حال د. آمد رونیوارد شدند عمه تازه از اتاقش ب

.امام زمان ای-

 ایپور دهیدر آغوش ورز اسمنی. آمد و چشمش به آن ها افتاد نییاز پله ها پا مانیدر همان موقع پ. دیبه طرف آن ها دو و

 کیهم  نیپله به عقب برگشت ا کی یخورد و حت کهی. و رو کرد ریرا ز مانیقلب پ يقو يزلزله ا. ماند یم یمثل عروسک

.برد یهال م يا به سمت مبل هار اسمنی اطیو از سر احت ياز برادرش، که با دلسوز گرید دیرفتار بع

.برگشت و به سمت آن ها رفت یعیزودتر از آنچه که خودش هم درك کند به حال طب یلیخ. از نظرش به هم آمدند چقدر

افتاده؟ یچه اتفاق-

.نداد رویمبل نشست و نفس حبس شده اش را ب يبه رو اسمنی

.خورد چیجدول گذاشتم پ يپام رو که رو-

:او فورا گفت دنیعمه با د. به موضوع برد یآمده و از صحبت ها پ نیرزمیاز ز مهیآن ها سراس يم با صداقهرمان ه خانم

.شده یچ نیبب ایب ،يقربون دستت تو وارد-

:به طرف تلفن رفت و در همان حال گفت ایپور

 نهیدکتر آشنا، اون بب کیزنم به  یتلفن م. داشته یشکستگ شیسال پ نیگه هم یکه م نطوریا. دیمواظب باش یلیخ-
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.بهتره

.دیکش اسمنی يبه پا یکرد خانم قهرمان هم دست یبا دوست خواب آلودش صحبت م ایکه پور یحال و در مدت نیا با

.ارمیآب گرم ب یرم کم یم. نشده يزینه خدا رو شکر چ-

:که چطور گفت دینفهم مانیپ یدست به دعا بلند کرد ول عمه

.امروز امتحان دارمبرم  دیمن با. دیببخش-

بعد استخوان مچ او  یرا در آب گرم ماساژ داد و ساعت اسمنی دهیضرب د يخانم قهرمان پا. خانه را ترك کرد یبا سردرگم و

هم به حالت  اسمنی يرنگ و رو دیایب رونیاز اتاق ب تایاز سرشان گذشت و تا رز یبود و به قول عمه خطر، آن هم شب مهمان

.برگشته بود هیاول

طاقت  اسمنیظهر که روژان را به حمام برد  کینزد یوجود عمه تا چند ساعت اجازه حرکت کردن را به او نداد ول نیا با

 یم اطیاو را که عمه با مهارت و احت فیو اندام لخت و ضع ستادیلحظه شستن بچه جلو در حمام ا نیو ذوق زده تا آخر اوردین

.کرد یو عمه را دستپاچه م دیکش یم يزیر يها غیج یکرد و گاه یشست نگاه م

:دیپرس اسمنیبود از  يچا دنیآمد و مشغول نوش رونیعمه از حمام ب یوقت باالخره

پات چطوره عمه؟-

خوب شد که  یلیخ. خورد یآخه ضربه وحشتناک. باشه یعیکنم طب یکنه که فکر م یگزگز م یخوبه فقط کم یلیخ-

.شتناکهوح یلینشکست وگرنه دوباره گچ گرفتن خ

:دیپرس تایرز

چطور شد که شکست؟-

عمه در حال . دیکوه که افتادم با گفتن کلمه پاپا خودش گناهکارانه به عمه نگاه کرد و با آنها خند میبا پاپا رفته بود-

:دیپرس تایاز رز دنیخند

شگاه؟یآرا ير یبعد از نهار م-

.وقت گرفته ام 2ساعت  يآره مامان، برا-
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:گفت اسمنیرو به  عمه

.يبر يتو هم آماده باش عمه که با رز-

:دیتکان داد و متعجب پرس يسر اسمنی

.بروم شگاهیبه آرا دیچه با يچرا عمه برا شگاهیآرا-

؟یکن شیسرو صورتت را آرا یخواه یخوب نم ؟یچ يبرا یپرس یهمه م نیوا بعد از ا-

است؟ شتریساده ب یمهمان کیآخه مگر از -

.درحال رفت و آمد کرد يبه مستخدم ها اشاره تایرز

.یرفتن داشته باش شگاهیبه آرا يازیکنم تو عروسک ن یفکر نم یول ستیساده ن یلیمسلما خ-

.فرصت نداد نایعمه خواست اعتراض کند رز تا

رنگش خصوصا  فر و خوش يبا داشتن موها اسمنی یبکنم ول يتوانم کار یحالت نم یلخت و ب يموها نیمامان حاال من با ا-

.کند یشود همه را مدهوش م زانیآو یشانیدو تا حلقه هم از پ

.شانه باال انداخت یداد به سادگ یآن ها گوش م يزده به گفتگو رتیکه هنوز هم ح اسمنی

:دیگونه پرس میتسل عمه

؟يکه لباس مناسب هم دار یمطمئن-

.گرم سر تکان داد یبا تبسم اسمنی

تختش  يرو میمال يرا روشن کرد، با صدا دشیجد يد یبه اتاقش رفت س دیکه همه را مشغول د ناسمی تایاز رفتن رز بعد

.که دو روز بود جذبش کرده بود را خواند یافتاد و ادامه کتاب

.که عمه به در اتاقش زد به خود آمد يچند ضربه ا با

.یبه فکر آماده شدن باش دیجان کم کم با یاسی-

سخت بود ناچارا آن را بست و  شیدل کندن از ادامه داستان برا نکهیبا ا. نداشت يادیفرصت ز. شدهبود عصر  دهینفهم اصال

که در  یلباس. حالت داد یپر و بلندش را با حوله خشک کرد و با سشوار کم يآمد موها رونیب یبلند شد به حمام رفت و وقت
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طرف و آن طرف  نیکه از وسط جلو مخالف هم به ا ییازانو، ترك با خط ه ریزدامن  کی. آورد رونینظرش بود از کمد ب

 نیکه با ترو همرنگش تزئ یقیقا قهینه چندان تنگ با  يبلوز قهوه ا کیکرم همراه با  يبا خط ها يقهوه ا. شد یم دهیکش

 ریغ یصورتش را با ماسک داشتدوست ن چیه. توالت نگاه کرد زیم يرو شیبه انواع لوازم آرا. سه ربع نیشده بود و آست

.و تمام دیپررنگ تر کش یبا خط لب یرژ صورت کیبپوشاند پس  یعیطب

:چند ضربه به در خورد گفت. آمد یبورش م يو موها دهیو کش فیست بلوز و دامنش کامال به اندام ظر يقهوه ا رنگ

.دییبفرما-

بود که  اسمنی نیو مبهوت شدند اهم چند لحظه مات  دنیهر دو از د. وارد شد یمجلس کیبا سر و صورت و لباس ش نایرز

:زودتر گفت

.جان يرز يقشنگ شد یلیخ يوا-

:کرد جواب داد یم نیآمد و او را تحس یکه جلو م یدر حال تایرز

.اسپرت یعروسک خارج کی نیع يبه خدا درست شد. زمیتو عز ینه به قشنگ-

:و ادامه داد دیگونه او را آهسته بوس يرو

.شه یم میراستش را بگم بهت حسود .است نهیپوستت مثل آ-

:را باال انداخت و گفت شیها شانه

ست؟ین نطوریشده ام ا یرنگ یلیکنم خ یدر مقابل تو احساس م یداشته باشم ول يساده ا شیکردم آرا یسع نکهیبا ا-

.به او لبخند زد یبا مهربان اسمنی

.يشده ا بایز یلینه خ-

؟یاسی یگ یم يجد-

.سر تکان داد و اضافه کرد دیتاک به نشانه اسمنی

.هیلباس و اندامت هم عال-

لباس سنگ  يداشت و رو يبلند يها نیبسته که آست بایتقر يا قهیبا  رهیت یبه رنگ زرشک یو ماکس یاندام یلباس تایرز
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:و گفت ستینگر نهیخود را در آ. شده بود يدوز

.تا آخر شب بتونم اون رو تحمل کنم دوارمیبرازنده است ام یلیلباس خ نیناگفته نماند ا-

 تایسپس جلو رز. شد یم دهیزانو کش ریشد که تا ز شیو مشغول بستن بند کفش ها دیبه صراحت گفته او خند اسمنی

:دیو پرس ستادیا

خوب باشم؟ یکن یفکر م-

.گشت جواب داد یمناسب م يزیها و سنجاق ها دنبال چ رهیگ نیب کهیتوالت برگشت و در حال زیبه طرف م تایرز

 یتو هم نم کهیانگشت کوچ يو رنگ و روغن کار یدوندگ یکه با کل ینیب یرا م ییامشب دخترها ،يتر یهم عال یاز عال-

.امشب مشغول بوده يبرا شیاز دو روز پ دیشا. مانیدختر خواهر شوهر خودم که چشمش سخت به دنبال پ شیکی. شوند

:دیدختر نو بالغ پرس کی یدلش را پنهان کند با نگران توانست راز یوجه نم چیکه به ه اسمنی

او هم دوستش داره؟! یچ مانیپ-

فر او بود جواب  يکه برداشته بود مشغول مهار موها ییها رهیو با گ دیخند یم اسمنیحالت  رییتغ نیکه به ا یدر حال تایرز

:داد

 انیو دوست و آشنا لیفام يتو يادیز يالبته دخترها. رهیگ یرا به مسخره م زیهمه چ ؟یشناس یرا نم مانیمگه پ. نه بابا-

نباشه  فیاگر صحبت تعر. همه را سر کار گذاشته اند ییها هم دو تا نیقربونشون برم ا یدو تا برادر من نقشه دارند ول يبرا

 نیهمچ چکدامیهدخترها بگذارند، اما متاسفانه  نیکدام از ا کی يدست رو هیکافهستند که  یخوب يآخه هر دو موردها

.کنه ینگاه م ایبه پور یبا چه حسرت ینیکنم که بب یباشه فتانه دختر عموم را بهت معرف ادتی. ندارند يقصد

چرخاند و  نهیاو را به سمت آ. دینگو يگرید زیداد چ حیترج یول دیزد و خند یچشمک تایرز. دیکش یبه راحت ینفس اسمنی

:گفت

.بهتر باشد ينطوریکنم ا یفکر م نیخودت بب-

بود و فقط چند حلقه فر  ختهیاو را کامال از جلو صورتش جمع کرده و پشت ر يموها تایرز. به خودش نگاه کرد اسمنی

.زد تیاز سر رضا يلبخند. و کنار گوشش رها بود یشانیپ يخورده رو
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.خوب شد یلیآره خ. متشکرم-

او را  فیخوش دوخت که اندام ظر یلیخ ،يسرمه ا یبا کت و دامن عمه. آمدند یم نییهم از پله ها پا يدو شانه به شانه  هر

طاقت . کرد ینگاه م نیو آن دو را با تحس ستادهیپله ها ا نییکوتاه به سرش پا يروسر کیبه همراه . پوشاند یم یبه خوب

:معترضانه گفت تایرز. دیآغوش کش دررفت و او را گرم  اسمنیبه طرف  اوردین

.ياز من غافل شده ا یجونت اومده به کل اسمنی یز وقتمامان ا ستیقبول ن-

.دیگرفت و خند يرا رها کرد و او را در آغوش گرفت و از هر دو گونه اش بوسه ا اسمنی عمه

.دختر حسود يا-

.باز بود نیدهانش هنوز با تحس. برگشت اسمنیعمه دوباره به طرف . دندیهر سه با هم خند و

.ترسم امشب چشمت بزنند یم يخوشگل تر شد يخوشگل بود-

.صدا زد و

.خوشگلم دود کن يدخترها يبرا ظیاسپند غل کیخانم قهرمان، -

.برد ییرایاتاق پذ يآن دو را به سمت مبل ها و

.خطر ندارد دیآ یم تیها هیبخ يکه رو يفشار یمطمئن يرز-

:نشست و گفت اسمنیکنار  تایرز

.خشک بخوره ریفقط ش دیکه روژان کوچولو امشب با جاستنینه مامان نگران نباش تنها مشکل ا-

:عمه بعد از صلوات گفت. اسپند وارد شد و آن را دور سر آنها چرخاند ینیقهرمان با س خانم

آرامش . دشیاشاره کردم ببر نکهیو به محض ا دیاوریهر زمان که گفتم او را ب. دیخانم قهرمان کامال مواظب بچه باش-

.زدیر یو صدا به هم مسر نیدر ا یطفلک

رنگارنگ و هوس  يها وهیو م ینیریپر از ش زهایم. آماده و مرتب بود زیهمه چ. انداخت ییرایبه اتاق بزرگ پذ ینگاه اسمنی

مهمان مادر شاهرخ بود  نیاول. کرد یشلوغ م یاز شب تیکه در چند جا گذاشته شده بود حکا یبزرگ يبود و باندها زیبرانگ

. او را کامال برازنده کرده بود یخوش دوخت و رسم يکت و شلوار دنیپوش. بود هردن او را عهده دار شدکه خود شاهرخ آو
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:و گفت دیدسد زد و به طرف همسرش رفت گونه اش را بوس نیبا تحس اسمنیو  تایرز دنیبه محض د

.شده اند بایز یلیخانم ها خ-

جلو  اسمنی. را گرفت شیبازو ریکمک ز يو برا دیرفت او را بوس پر عشوه زد و به طرف مادر شوهرش يلبخند شیبرا تایرز

:کرد یمعرف تایرز. آمد و سالم کرد

.اسمنی زمیعز ییدختر دا-

:دیانداخت و پرس ینگاه اسمنی يبه دقت به سر تا پا رزنیپ

همون که تازه از خارجه اومده؟-

.بله مادر جون-

.منطقه سالن نشست نیمبل در بهتر يمک آن دو روو به ک دیرا بوس اسمنی یشانیشاهرخ پ مادر

.فورا بچه را آورد و به او داد عمه

.ترسم چشمش بزنند یدست و پا باشه م يتو ادیخوام ز ینم. دیریحاج خانم تا شلوغ نشده نوه گلتون را بگ-

وارد شد و گرم  شهیو مرتب تر از همآراسته  ایبود که پور اسمنی یوارد شده بودن و او مشغول معرف تایخانواده عمه، رز تازه

در  ایپور. کرد ییلباس به اتاق مادرش راهنما ضیتعو يعمه و دختر عمه اش را برا تایرز. با خانواده عمه اش شد یاحوال پرس

تنها مانده بود انداخت و در دل به  تایکه با نبودن رز اسمنیگذار به سمت  ینگاه ستننش يبرا انیحال تعارف کردن آقا

.به او بنگرد صانهیحر نطوریپسر عمه جوانش حق داد که ا وانیک

نوار ضبط شده او را  کیرا به عهده داشت و مثل  اسمنی یمعرف فهیوظ نایشد و رز یلحظه بر تعداد مهمان ها اضافه م هر

.کرد یم یمعرف ينطوریا

.اسمنی نمینازن ییدختر دا-

.کرد یم یار خوشحالاش اظه یذات ییداد و با خوشرو یدست م اسمنی و

 نطوریا یسادگ نیدر ع يبود که چطور دختر بیعج شیبرا. بود دشیدرست مقابل د اسمنینشسته بود که  يبه طور ایپور

و  نیتحس دهیشدند و همه با د یم شتریبرعکس دختران حاضر در سالن که لحظه به لحظه ب اسمنی. و جذاب بود بایز
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درخشان در آن  ینیمثل نگ یو ماسک شیآرا نیکوچکتر نبدو کشیه، اسپرت و شساد پیبا ت ستندینگر یحسرت به او م

.دیدرخش یجمع م

محترمانه از  شهیکه پدر هم یرانیآن هم به تن دختران ا یجلف و لخت يو لباس ها شهایآرا نیچن دنیاو هم متقابال د يبرا

کرد که خانم خصوصا دختر خانم ها با لباس  ینمرا  یآن چنان وضع دنیوجه تصور د چیبه ه. بود بیبرد عج یآن ها نام م

در آن  یو تعصب ینگران چیکرده بدون ه شیبود و سر و صورت کامال آرا زانیآو اکه اغلب با فقط دو بند به سر شانه ه ییها

.جمع حاضر باشند

 يغرق در تماشا تشیه موقعبدون توجه ب ار،یاخت یب يا قهیطبقه باال نشسته بود چند دق يپله ها يکه درست روبه رو ایپور

به  يسقلمه ا تایرز. موقع خانواده خواهر شاهرخ وارد شدند نیدر هم. حاضر در سالن بود ياو با دخترها سهیو مقا اسمنی

کرد و  یرا معرف اسمنیاول  تایرز. مقدم و استقبال جلو رفتند ریخ ياو برد و هر دو برا يبازو ریزد دست ز اسمنی يپهلو

را کرده بود  رشیذکر خ اسمنی يدختر خواهر شوهرش که قبال برا يو خصوصا به رو اسمنین ها را به آ یکی یکیسپس 

:کرد دیتاک

.و خوشگلمون زیهم شراره عز شونیجون ا اسمنی-

را که به  یتر براندازش کرد شراره به محض ورود شال قیدق نایرز يبه صحت گفته ها دنیرس يبا او دست داد و برا اسمنی

به  اسمنیبرد و  شیدست پ اسمنیدست دادن به  يپر شر و پر حسادت، با اکراه برا یسر انداخته بود برداشت و با نگاه يرو

.حق داد نایرز

هم  يادیز اریمسلما وقت بس ناینبود و به قول رز یرانیدختر ا کیهم در خور شان  اسمنیکامل که به نظر  یشیبا آرا شراره

.داشت ییه نمادر جلو یصرف آن شده بود سع

 بینگاه او را نعق ریافتاد مس ایلحظه نگاهش به چهره غرق شده پور کیدر . آمد یم نییاز پله ها پا مانیموقع پ نیهم در

.ماند ثابت شد یم يکه همچون فرشته ا اسمنی يکرد و به رو

 یبود که او را محسور شده م تر از همه بیصحنه عج نیا یشده بود ول ایپور بیعج يچند روز گذشته متوجه رفتارها یط

.دید
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 یلیلحظه خ نیبود و او تا ا دیبع ایمحسور شدن ها از پور نیرفتارها و ا نیا. ختیوجودش را به هم ر بیحس غز همان

 یاحساساتش م يپا به رو دیبا. دیگرفتنش طول کش میتصم هیدرست به اندازه چند ثان. موضوع نبرده بود نیبه ا یمطمئن پ

 ایپور. آمد نییو ادامه پله ها را پا دیکش یقینفس عم. درست است ندازهکه گرفته تا چه ا یمیدانست تصم یمن یگذاشت ول

اش  یبرازنده برادر انداخت و از شادمان يبه سر تا پا ینگاه. به خود آمد و از آن حالت خارج شد مانیشاد و بلند پ يبا صدا

توانست در  یوجه نم چیکه به ه یحاالت. خورد یاو غبطه م یبه راحت یگاه ایطور بود و پورر نیهم شهیاو هم. لذت برد

.کند جادیخودش ا

پنجم قسمت

استقبال از خانواده خواهر  يهم دست داد و همراه او برا ایبا پور انیبعد از دست دادن و خوش و بش کردن با آقا مانیپ

زود . فشرده شد  یساده وملکوت ییبایقلبش از آنهمه ز اسمنیبه  عیسر یبا نگاه مانیپ. رفتند يشاهرخ به طرف در ورود

 دیگذاشت شا یم نشیبه برادر برزگ و مت یاو به احترام خاص.منصرف شود  مشیکه از تصم دیترس.  دینگاهش را از او دزد

ش پس ا یشگیکرد با لحن شوخ هم یم يفداکار بیترت نیبه ا دیپس با. را آب کند  ایزده پور خیتوانست قلب  یم اسمنی

.گفت نیاز دست دادن با تازه وارد

مجلس دعوت شده اند وبعد رو به خواهر شاهرخ کرد  نیبه ا یبهشت يبارویز انیبهشت باز شده وحور يامشب درها. به به ـ

.و ادامه داد

.مجلس شده نیمخصوصا دختر خانم شما که امشب ستاره ا ـ

انتظار  چیه تایرز يکه بنا به گفته ها اسمنیبه  یبا نگران یبودند نگاه تهوسیو عمه که تازه به جمع آن ها پ ایو پور تایرز

مثل اغلب مواقع  مانیکه فکر کرد پ تایرز. را به شراره نداشت و بعد به هم انداختند مانیگرفتن خودش و توجه پ دهیند

.او گفت يرابکاردرست کردن خ يزده برا یحرف دهینسنج

.هستم آره انیحور نیجون جزء ا یاسیه جون و مسلما من هم مثل شرار مانیپ ـ

.شانه او گذاشت و گفت يو دستش را رو ستادیا تایکنار رز شاهرخ
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غافله  نیاز ا يکه رز ییتو یبهشت يکنم ستاره امشب وحور یفکر م مانیاتفاقا من بر عکس پ زمیعز نطورهیحتما هم ـ

فکر  رایز دیخند شهیبود، شراره شاد تر از هم مانیاز رفتار پ جیکه هنوز گ اسمنیاز  ریبه غ دندیاست همه خند یمستثن

.ردیبگ مانیپ زا یبتواند گوشه چشم بایز اسنیکرد با وجود  ینم

 یچون گه م ستادیا اسمنیکنار  ایپور. با آن ها به راه افتادند  ییراهنما يبرا مانیو پ تایبه مهمان ها تعارف کرد ورز ایپور

تکان داد واز آن ها دورشد  يانداخت سر ایبه پور ینگران وپر معن یعمه نگاه.  فتدیبشکند و ب اسمنیلرزان  يزانوها دیترس

تعارف بود نشست و چشمان نگرانش را  نیکه با حال خراب انگار منتظر هم اسمنی.  ندیبنش کهتعارف کرد  اسمنیبه  ایو پور

 تایعمه خودش را به رز. گرم صحبت و خوش و بش با اوست توجه به او  یکنار شراره نشسته و ب مانیدوخت که پ یبه سمت

.رفت رساند و آهسته گفت یم اسمنیکه به طرف 

.یخود نگران یبگو ب یحال تو ه.پسر احمق من چه کار کرد  يدید ـ

.برساند جواب داد اسمنیرفت که زودتر خودش را به  یکه نگران تر از مادرش بود و م تایرز

مانم چه  یخودم کنارش م.حساس شود  نیاز ا شتریب اسمنیکنم خودت را کنترل کن و نگذار  یش مبگم مامان خواه یچ

.گهید میکار کن

دستانش را  يسرد. که دست اورا گرفت  نباریا.جا گرفت  اسمنیکرد و خودش کنار  یرا به سمت مهمان ها راه مادرش

به  اسمنی یمشغول استقبال و معرف نهمهیبا ا. سوخت  اسمنینگران انداخت ودلش به حال  يایبه پور ینگاه. احساس کرد

 یمعرف شیاو را به فتانه دختر عمو تایگرفته شد که رز مانیپ طرفاز  یفقط وقت اسمنیحواس . تازه وارد شد  يمهمان ها

 تایرز يز گفته هاانداخت را ا ایکه او به پور یداشت ونگاه يرفتار موقر.جذاب بود  یول باینه چندان ز يفتانه دختر.کرد 

.داد صیتشخ

رفت  یاز انچه که م شتریبه افتخار او داده شده بود ب یمهمان نیکرده خانواده خرسند که ا لیوتحص بایز ،ییاروپا مهمان

که  گریدختران د. شده بود ریان همه دختر چشمگ انیاو م یاز همه سادگ شتریقرار گرفته بود وب نیمورد توجه حاضر

او  دنیاز د يکریبودند و توقع د دهیبه وضع خود رس شتریهم ب دیاز فرانسه امده در حد توان وشا مناسیبودند  دهیشن

.داشتند
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جلوه  گریاجناس د انیم یمتیو ق ابیکم یشئ کیساده ومحشرش درست مثل  افهیو ق پیبا اخالق ساده و مهربان،ت اسمنی

معطوف  اسمنیو دخترها که تمام توجهات را به سمت  گریان داو با دختر سهیوعالقه ومقا نیتحس دهیپسرها با د. کرد یم

نشدند کیبه او نزد یمیرابطه صم جادیا يبرا چکدامیو ه ستندینگر یبه او م يبا حسادت ودلخور دندید یم

 مانیپ نکهیتنها شراره بود که با تعجب از ا انیم نیدر ا. گذاشت  یمحکم و قرص در کنار او مانده بود و اوراتنها نم تایرز یول

.گذراند یرا م یتوجهش به او جلب شده شب خوش

شد شور  یکه پخش م یمیپر شد و کم کم اهنگ مال ییگل اهدا ينگذشته بود که تمام گوشه کنار سالن از سبد ها یساعت

بگو بخند  پسر و دختر گرم یجمع انیبود وم اسمنیاش به  یتوجه یظاهرا تنها ب مانیپ. مهمان ها انداخت  نیب یجانیو ه

.بود

. در ان حال دگرگون شد مانیپ دنیبا د.مستقر شد ییدر کنار رزدتا در جا اسمنیمهمان ها امده بودند و  شتریب بایتقر

خودش را سر خورده احساس  یدارد ول مانیاز پ ییجا یتوقع ب دیبه دل کوچکش تشر زد که شا. کرد  یم یاحساس خفگ

با  نجایکرد اوضاع ا یفکر م یشد ول یاندازه ناراحت نم نیبود به ا امده شیپ شیانسه برااتفاق در فر نیاگر ا دیشا. کرد  یم

کشور مقدس است مثل انجا  نیست ، عالقه ومحبت در ا ایر یپاك ب یرانیبود عشق عالقه ا دهیکند از پدر شن یانجا فرق م

.نبود ایمیمحبت ک

به نام  ییکه با واژه ا اسمنیشد و  یکرد چ یفکر م یکرده بود چ يگریبرداشت د مانیچند وقت گذشته از رفتار پ نیدرا او

.دیجوش یبود از درون م گانهیحسادت ب

نفس  يفرصت استفاده کرد و برا نیاز ا اسمنیو. و شاهرخ هم ان وسط بودند  تایشلوغ شده بود رز یسالن حساب وسط

شام و در رفت و امد بودند کس  زیکردن م ایول مهصحن مشغ ياز مستخدم ها که رو ریبه غ. ازاد رفت يبه هوا دنیکش

انها  ياندامش را به رو ینینرده گذاشت و سنگ يرا به رو ستشکف دو د.  دیاز سر درد کش یقینفس عم اسمنینبود  يگرید

امدنش سه جفت  رونیبه محض ب یامدنش شده باشد ول رونیمتوجه ب یکرد کس یگمان نم. انداخت و به فکر فرو رفت 

 یوقت وانداخت  ایپور يبه سو یکرد نگاه یکه اون وسط ورجه وورجه م یدر حال تایرز.کرد  یم ینگران او را همراهچشم 

به همان حالت و پشت به  اسمنیخواست  یهمان شده بود که او م. زد  يروزیلبخند پ مانیرفتپ رونیب اسمنیبه دنبال  ایپور
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دیراشن ایپور نیمت يساختمان داشت که صدا

اسمنیاسفم مت ـ

دوباره گفت ایفشرد پس از چند لحظه پور یرا م شیگلو فینداد بغض ظر یجواب اسمنی

خوام یمعذرت م مانیمن از طرف پ ـ

همانطور پشت به او جواب داد اسمنی

یچرا تو معذرت بخواه ـ

دونم ینم ـ

را به خود گرفته بود شرمزده  نیغمگ ینور مهتاب رنگ غروب ریکه در ز اسمنی یچشمان اب دنیباد ایبرگشت و پور اسمنی

حرف  شهیمثل هم. دیدر کنارش د یحام کیبد اخالق را را مثل  يایپور اسمنی. گرداند  گرید یشد ونگاهش را به سمت

.دیبه زبان اورد و از او پرس یدلش را به سادگ

چرا؟. نبود  نطوریا مانیپ یول دارهیو پا قیعم یرانیعالقه ا گفتیپاپا برام م ـ

.سکوت پاسخ داد قهیمتاسف شد وبعد از چند دق شتریاو ب انیاز صراحت ب ایپور

شلوغ وتنوع طلبه  یکم مانیدرسته که پ.  ستین نطورینه باور کن ا.کنم هیخواهم عمل برادرم را توج یم یفکر کن دیشا ـ

نبود پس  یفیاو دخنر ضع. ه برگشت دوبار اسمنیهضم کنم ،  يواقعا ماندم که عمل امشبش را چطور.داره یقلب مهربان یول

گفت

ازاو  يگریدوست انتظار د کیبه عنوان  یول یتبرئه اش کن یخواع ینبود که تو م يان طور مانیالبته احساس من به پ ـ

داشتم

.دوباره گفت اسمنیپس از چند لحظه . جواب نداد  ایپور

؟ یینجایتو هنوز ا ایپور ـ

بله ـ

.دیمظلومش پرس ییدختر دا ریجنس مخالف داشت تحت تاث يکه رو یبا همه غرور وتعصب ایپور
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از دست من ساخته است ؟ يکار ـ

:گفت یبه راحت اسمنی و

به مزار پدر ومادرم ؟ يبریفردا مرا م ـ

.بدون فکر جواب داد ایکرد و پور انیب نگونهیدرد درونش را ا عمق

.متبر یامشب بهت بد بگذره حتما م ينگذار یکن یاگر سع ـ

 دیرا شن نیریش يصدا اسمنیهر دو به سالن برگردند  نکهیقبل از ا.  دیاو پاش يرا به رو نشیزد ولبخند غمگ یچرخ اسمنی

 ایپور.  دیدو شانیاستقبال از انها به سو يبرد و شادمان برا ادیرا از  شیغم چند لحظه پ دیاو را د یخواند و وقت یکه او را م

دست  دیبا حم ایپور.  دندیبوس یرا گرم در اغوش گرفته و م گریهمد نیریوش اسمنیش رفت ، برحسب ادب و احترام همراه

دیغافل از همه جا پرس نیریو ش. کرد یان ها را به هم معرف اسمنیداد و خوش امد گفت و 

ما کجاست یپس همکالس ـ

.او جواب داد يبه جا ردیرا بگ اسمنیمجدد  یجلو ناراحت نکهیا يبرا ایپور

.رسن یهم خدمت م شونیاالن ا دییفرماـب

کرد به سمتشان  یدست شراره را رها نم کهیان ها در حال دنیبه محض د مانیپ. کرد  تیان ها را به سمت ساختمان هدا و

لباس به اتاق برد و در کنارش ماند تا او اماده شود  ضیتعو يرا برا نیریش اسمنی. وخوش امد شد یامد ومشغول احوالپرس

گفت حاضر است او با تعجب دست  اسمنیبه  یداشت وقت میمال وارادشبه تن  یوخوش دوخت یکت و شلوار مشک نیریش.

.او زد وگفت یبه روس

ياور یرا در نم نیمگر ا ـ

.وگفت دیبار گونه او را بوس نیچندم يبرا نیریش

راحت ترم ينطوریمن ا زمینه عز ـ

 ایالبته با شراره با پور مانیامد پ رونیاز اتاق ب نیریلبخند زد وبا ش. دیاو را فهم منظور شهیزودتر از هم یلیخ اسمنی نباریا

بلند اهنگ پخش شده  يصدا. را اشغال کرد  ایکنار پور یخال یصندل اسمنیو دیکنار حم نیریش. نشسته بودند دیکنار حم
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رد و دوباره دست در دست شراره از ان ها دور ک یبه مهمانانش تعارف ییرایپذ يبرا مانیپ.داد صدا به صدا برسد یاجازه نم

. شده بود زیان ها هم سوال برانگ يظاهرا برا مانیطرز رفتار پ. متعجب به همسرش نگاه کرد یبا نگاه اریاخت یب نیریش. شد

.را از ان حال و هوا خارج کرده بود اسمنی نیریوجود ش یول

.گفت نیریبه ش اسمنی گریاهنگ د کیشروع  با

؟ میکن یدگران را همراه يدار دوست ـ

.گفت اسمنیدر جواب  نیریش. لبخند زد شینگاه کرد و او مردد برا دیبه سمت حم نیریش

.جا بهتره نیهم یول. یگل نقدریفقط به خاطر تو که ا ـ

بود  اسمنی يشاو به او که محو تما دیخز ایاهسته کنار پور تایرز. هم به ان ها ملحق شد  دینگذشته بود که حم قهیدق چند

:گفت

.کن شیبرو همره ایپور ـ

.شد و معترض دست تکان داد ریغافلگ ایپور

.ستمیکه من اهلش ن یدون یمن حساب باز نکن م يرو. ينه رز ـ

دیغر تایرز

.تنهاش نگذار یگناه داره طفلک. لوس نشو  ـ

کشاند وچند لحظه بعد با شاهرخ به ان ها ملحق  اسمنیبه او نداد و او را به همراه خودش به سمت  شتریفرصت مخالفت ب و

که امشب  ينقاب شاد ریز.  دیدلش لرز ایوپور اسمنی دنیراه را خودش انتخاب کرده بود با د نیا مانیپ نکهیبا وجود ا. شد 

زده بود

کرد  یم یهمه سع نیا او ب ردیرا بگ اسمنی ياز جا يکرد نتوانسته بود ذره ا یکه م یبه پا بود و شراره باهمه تالش ییغوغا

خودش  يبرا دیشا. محکم بردارد ییباز شده قدم ها شیکه برا يریدر مس ایان ها با هم لذت ببرد وبگذارد پور دنیاز د

.ممکن نبود گریمطمئنا د ادرشبر يبرا یامد ول شیپ گرید یدوباره فرصت

.بلند گفت ياد و صداش یشد و به حالت کیدر همان حال همراه شراره به جمع ان ها نزد مانیپ
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.دیرس یمن نم يبه پا دیمطمئن باش دیامشب همتون سوسک ـ

.با طعنه جواب داد تایبه او بدهد ول رز یناراحت تر از ان بود که جواب ایپور ـ

.يوارد یلیتو که خ.  نطورهیحتما هم ـ

.دیپرس تایاز رز اسمنیونفس زنان نشستند که . دیبه او خند یهر جواب يبه جا مانیوپ

بود ؟ دهیسوسک د مانیپ ـ

سر  شیخواست او را محکم در اغوشش بفشارد با لبخند برا یدلش م. او دلش را فشرد  یسادگ. متعجب نگاهش کرد  تایرز

.تکان دا د

.دیتر فیاز من ضع یعنی دیگفت همتون سوسک یاو م. نه قربونت برم  ـ

که فتانه نشسته بود اشاره کرد و دوباره  یباچشم به سمت. س سر تکان دادبه نشانه فکر کردن ابرو باال انداخت وسپ اسمنی

.دیپرس

. گذاشت اسمنیدس ت  يدستش را رو تایاسترزیامده نگاهش به پور یاز وقت یکند طفلک ینم یبه او توجه ایچرا پور ـ

.به فتانه انداخت و پاسخ داد عیسر ینگاه

.راحت دل بده و دل بگذاره مانیونه راحت مثل پت یسنگ سخته او نم ایپور. بهت گفته بودم ـ

.دیایب ایبه پور یلیکنم خ یمن ازش خوشم امده فکر م یول ـ

.کو جرات و کجاست گوش شنوا یجان ول یاسی میما هم نظر تو را دار ـ

 یزبانیبه رسم م ایگشت و پور یمهمان ها م نیب تایرز. نشسته و با او گرم گفتگو شد نیریکنار ش اسمنیبعد  قهیدق چند

از اقوام عمه که  یکیشهاب، پسر  يبود برا یفرصت نیدوباره شورو شوق رقص به پا شد و ا. مشغول تعارف به مهمان ها بود 

 کی یرا گرفته بود و مشتاقانه حت اسمنی یعنیمجلس  نیستاره ا شمشو به محض ورود چ یاز سر شب و شروع مهمان

خودش را به او رساند . را از دست نداد یخوب نیبه ا تیموقع دید یرا خال اسمنیتا اطراف . لحظه هم چشم ار او نگرفته بود

.کوتاه مودبانه گفت یمیبعد از تعظ

؟  دیده یرابه من و حانواده ام م شتریب ییافتخار اشنا. شما ياز اقوام پدر یکیمن شهاب هستم . مجددا سالم خانم  ـ
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جوان  کیتوانست با  یراحت م یلیکه در ان بزرگ شده بود خ یطیبا توجه به مح.تاش را به او دوخ ییایچشمان در اسمنی

 یلذت م یلیاز ان خ اسمنیکه  يزیهمان چ یلیشهاب مسئله فام هخصوصا ک. شهاب برخورد داشته باشد یپیبه خوش ت

که به ان  ایاه او رفت پورهمر نیریاز ش یکوتاه یزد وپس از معذرت خواه مانهیصم يشهاب لبخند يبرد راعنوان کرد به رو

شناخت زبان  یدلش تکان خورد شهاب را م دیچشم گرداند و او را همراه شهاب د یکم. دیرا ند اسمنیگشت  یسمت بر م

 نیبه خاطر هم دیبند و بار موافق نبود و شا یب يجشن ها نگونهیبا ا چگاهیه مانیبرعکس پ ایداشت پور یچرب و نرم

بود او بعد از عمل  اسمنی یاش هم بابت سادگ ینگران شترینار شهاب نگران شد وبدر ک اسمنی دنیمتعصب از د

لحظه نگاهش به  کیدر . ندیبب بیخواست دوباره اس یکرد و نم ینگاه م ندهشکن یرا مثل امانت اسمنی مانیناجوانمردانه پ

.داد یومشتاق او ازارش م نینگاه غمگ شهیفتانه ثابت ماند ومثل هم يرو

خواست از او دور  یبود دلش نم ختهیر ینشست و حاال که با او طرح دوست اسمنیوقفه در کنار  یبعد شهاب ب یساعت تا

درباره خودش،فرانسه ،  ی، دوستانه از او سواالت یکند ومدام هم با خوش صحبت نیریداد که راحت با ش یبه فرصت نم.شود 

.دیپرس یم لیقب نیئ از ا یلیرشته تحص

بار  نیچندم يبود برا اسمنیداد دل لرزانش در کنار  یکه نشان م يزیبرعکس چ یهم که از شروع مهمان انمیحال نیهم در

بود از ان گونه که به  یپیشهاب جوان خوش صحبت و خوش ت. نگران شد .  دیبه ان طرف نگاه کرد و شهاب را در کنار او د

برد یدل م یراحت

 کی. به مهمان ها بود یدگیهنوز مشغول رس ایبه اطراف انداخت پور ین بود نگاهمال در کنار شراره و جمع دوستا نکهیا با

 یم بیبود که شراره کنجکاو نگران با نگاعش او را تعق یدر حال نیکرد و از جمع دوستان جدا شد و ا دایفرصت متناسب پ

.دراز کرد اسمنیبه سمت  ااحوال دستش ر نیخبر از ا یب مانیکرد و پ

.پات بنداز ریهم به ز ینگاه ییدختر دا ـ

در  مانیپ. او برخاست يبه پا مانیپ يمتعجب به رو يباشد با لبخند ریدلگ یتوانست از کس یاش نم یذات یبا مهربان اسمنی

ان همه دختر که هرکدام هم انتظار  نینه در کنار شراره و نه ب یکه از شروع مهمان یارامش. احساس ارامش کرد اسمنیکنار 

 یهم خوان ییدختر دا فیاحساس مد کرد طبع شلوغش با اخساسات ظر یبود ول هنکرد دایجانب او داشتند را پتوجه از 
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و در  ستینگر یبه او م يشتریاش بود با احترام ب ییاحساس سه هفته اشنا يداشت سوا اسمنیرا که امشب به  یندارد حس

.منحصر بفرد بود ییرشته اف اسمنیواقعا . کرد سهیان همه دختر مقا نیلحظه او را ب کی

.به او گفت مانیصحنه جا خورده بود که پ نیا دنیاز د ایپور. شدند کینزد ایهمان حال به پور در

خودمون باشه بهتره نیب ییدا یداداش امانت ـخان

خدا همه نعمت  نیرم از ا یشده ، سپردمش دست خودت من م دایپ ادیچشم اشاره به سمت شهاب کرد وگفت ظاهرا ص با

.یدونم تو نعمت زوال یاما م دهایاستفاده کنم ببخش

به  ظیعوض کرد دوباره به طرف شراره که با غ ایخودش را با پور يجا اسمنیبه  يفرصت اظهار نظر به به او نداد و با لبخند و

.کرد برگشت یان ها تگاه م

صرف شام از مهمان ها  يبرا یوقت. دیاین شیپشهاب  يدوباره برا یرفتار کرد که تا قبل از شام فرصت یبه صورت مانیپ

بلند اهنگ ،  يبعد خاموش شدن صدا. زدند ینفس نفس م جانیبروند جوان ها از ان همه شور و ه اطیدعوت کردند که به ح

. نندیرفتن نوزاد را بب رونیپر گل گذاشتند تا مهمان ها قبل از ب يزیم يبا سبدش به رو يدر ورود يروژان کوچولو را جلو

که نامشان را نوشته  یپاکت انیاور را که اغلب سکه طال بود م يبود ومهمان ها کادو اسمنیافتخار او و بهیمهمان نیچون که ا

و  نیریدر کنار ش اسمنی. رفتند یم رونیصرف شام به ب يگذاشتند و برا یگل ها م يو نوازش نوزاد به رو دنیبودند بعد از د

 نیدوم يبود که برا یفرصت نینشستن انتخاب کرد و ا يبرا ییو با ان ها جا دیخودش غذا کش يهمراه ان ها برا. بود  دیحم

.شود کیبار شهاب به اونزد

 هیبق. را از شهاب جدا کرد  اسمنیماندن را نداشتن  شتریبه بهانه بدرقه چند تا از مهمانان مسن که تحمل ب تایاز شام رز بعد

 مانیکردند که پ یمطبوع استفاده م يگذاشته بودند نشسته و از هوا اطیصحن ح يرو که به ییها یصندل يمهمان ها به رو

.بلند گفت يهمه باشد ظاهر شد و با صدا دیکه جلو د یبه صورت تارشیبا گ

و کوچول یپارت کیبه سالن و میگرد یما جو انتر ها بر م دیاستفاده ببر یعال يهوا نیشما از ا یبا اجازه بزرگترها، تا ساعت ـ

.میریگ یم

شد و چند لحظه نگذشته  دهیوسوت از گوشه و کنر باغ ، توسط جوان ها شن قیتشو يحرفش تمام نشده بود که صدا هنوز
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دست شاهرخ را  کهیدر حال مانیبعد پ قهیرا افتادند چند دق مانیبه سمت سالن پشت سر پ اقیبودکه گروه گروه با اشت

نشسته  گریعمه و چند مرد مسن د انیکه م ایبرگشت و به سمت پور رونیوباره به بکشاند د یگرفته بود و او را با خود م

.کرد وگفت ایبا لحن شوخ ومعترض رو به پور مانیوپ دیخند یشاهرخ م. کرد برگشت یوصحبت م

 نجایما اجمع جوان ها و ش نیپر رو با خانمش امده ب ياقا نیاستاد ،ا يرتریپدر هم پ ياقا نیاز ا یبگ يخوا یم یعنی ـ

.ینشست

.زد و جواب داد مانیپ يبه رو يبا لبخند چشم غره ا ایپور. دندیخند همه

تونم مهان ها راتنها بگذارم یمن نم. پدر هم در جمعتان باشند  ياقا دیواجازه بد دیشما بر ـ

.زد ایبه شانه پور یودست دیخند عمو

.را دارم نجایا يمن هوا التیبرو خ. ستین نجایشما ا يبلند شو عمو جا ـ

.دیفرصت نداد ودست برادرش را کش مانیپ

.ستیها ن رمردیپ نیشما ب يجا. گه  یعمو درست م ـ

.خنده گفت انیم عمو

.کنم کارتیدونم چ یاون وقت م. افته یها م رمردیگذرت به دباغ خونه پ یحاال برو ول ـ

رفتند  یبا هم م کهیودر حال دیخند یشاهرخ هنوز م.ان ها برود که هنوز هم مختالف رفتن بود اصرار کرد که با  ایبه پور و

.گفت مانیناراحت به پ یبا لحن ایپور

.یکش یمن در تعجبم که تو چطور خجالت نم ـ

.جواب داد يجد یبا لحن مانیپ و

.هیجوان جانیشور و ه.  دیخودتون را ناراحت نکن. استاد  هیعیطب ـ

ششم قسمت

وارد سالن شدند تمام دختر ها  یوقت.مجبور شد لبخند کم رنگ بزند  ایشاهرخ شد  وپور شتریب حرفش باعث خنده نیا
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.کنند یدست زدند وپسرها مجبور شدند آن ها را همراه شانیبرا

بلند گفت يسرش برد و با صدا يبلند کرد دو دستش رو باال یمیتعظ مانیپ یو خجالت رنگ به رنگ شد ول یاز ناراحت ایپور

:

.دیخجالتمون ند-

و  نیزم انیرا که به طرفش پرت کردند م تارشیبه طرف او با خنده گ یبا نگاه مانیبه سرعت از او فاصله گرفت و پ ایپور

:زد و گفت تاریگ يبه رو یچنگ. چند دختر نشست  انیآسمون گرفت و م

.به افتخار همه-

.مفهوم نبودکه اول آهنگش با  يبه طور ادیو فر قیتشو يصدا دوباره

رنگ عشقه یمشک

مهربونت يرنگ چشا مثل

رنگ عشقه یمشک

 اسمنی یسادگ يرفتند دلش برا یباال م مانیدخترها از سر و کول پ.  دیزده د رتینگاه کرد و او را ح اسمنیبه  ایپور

 تایو رز نیریش انیم مناسی.  مانیشاد بچه ها با پ یو هم خوان یدرخواست يآهنگ ها يبعد از اتمام آهنگ افتخار. سوخت 

آسوده بود و  الشیکه محفوظ است خ اسمنیخورد الاقل بابت  یحرص م مانیشرم پ یاز رفتارب اینشسته بود و هر چه پور

.بلند فتانه به خود آمد يناگهان با صدا.  دید یم اسمنیکرد تمام توجه او را به سمت  یهر چند لحظه که به شهاب نگاه م

.زدند یم یخوب تاریدانشگاهمان هم گاستاد  یزمان کی-

او  يبه جا مانیخواست مخالفت کند که پ. معذب شد  دیخود د يهمه نگاه ها را به رو یبه طرف جمع برگشت و وقت ایپور

:جواب داد

.طوره نیبدون شک هم-

.را طرفش گرفت و بلند داد زد رتایبدون فوت وقت بلند شد و به طرف او آمد گ مانیپ یبا اعتراض به او نگاه کرد ول ایپور

 کیها و رمانت شهی، قابل توجه عاشق پ هیخونه عرفان یم ایکه پور ییآهنگ ها. که جو عوض شه  دیچراغ ها را خاموش کن-
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.ها

او را  مانیبلند شده بود و پ ایچراغ ها خاموش شد پور یدر چشم به هم زدن. فرصت نکرد از خودش دفاع کند  یحت ایپور

.کنار شاهرخ نشاند یصندل يرو

:آهسته گفت تایرز فیظر يهمان طور در حالت بهت بود که صدا يا قهیدق چند

.همه منتظرند.  ایبزن پور-

دست زدن بلند  يتارها صدا يبه محض لغزاندن انگشتانش به رو. بود  شیبرا یسالن کمک بزرگ ینداشت خاموش يا چاره

ماهرانه و  اریتشکر باال برد و سپس بس يدستش رو به نشانه  ایپور. داد  یرا نشان م ها هیسا رونیب ينور چراغ ها. شد 

 یزبان ریهو ز... هو  يبدون خواندن نواخت و کم کم صدا قهیدق 5 حدودرا  میآهنگ مال کی. شروع به نواختن کرد  فیلط

.نواخت خواند یکه م ینگگرم و قشنگ همراه با آه ییکرد و عاقبت با صدا یم یبچه ها که مثال هم خوان

 یهمه کم يمجبور شد جلو ایوقفه ادامه داشت و چراغ ها روشن شد و پور یب قهیچند دق ادیدست و سوت و فر يصدا

:و شادش گفت نیریش يجلو آورد و با لهجه  مانهیجلو آمد دستش را صم اسمنی. کند  میتعظ

.دیو بخوان دیبزن یخوب نیکردم به ا یفکر نم. بود استاد  یعال-

:گفت ایفتانه را در کنارش شناخت او هم دستش رو جلو آورد و در حال دست دادن با پور يصدا

.مونه یم یهنرمند باق شهیهنرمند هم کی یداشته ول يهنر یسکوت ایمدت هاست که پور-

باشد ایآمده با پور شیدر فرصت پبه دعوت شهاب با او رفت و به فتانه اجازه داد که  اسمنیبلند شد  هیآهنگ اختتام يصدا

.

***

دستانش را از هم باز کرد  یبا خستگ مانیپ. بدرقه کردند  اطینفرات مهمان ها را تا ح نیتا آخر مانیو پ ایشب بود پور مهین

ش را که کت دیاو را د یداد و وقت یو استنطاق را از جانب برادر بزرگش م ییبازجو کیاز قبل احتمال .  دیکش یقیونفس عم

کرد  ینگاهش م یبا ناراحت ایدرآورد پور بشیاز ج يگاریس. نشست مطمئن شد  رشیسدر م یصندل نیاول يدرآورد و به رو

.گرفت ایرا روشن کرد و به طرف پور گاریس. 

.سرطان خوبه يبرا.  یکش ینم گاریس-
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.و ناراحت او دستش را برگرداند و خونسرد جواب داد نینگاه سنگ با

.یزن ی، چرا م نکش-

.دانست یم یاو را جوان کامل دیبرآ مانیکردن پ حتیداد در جبهه نص یزمان به خودش اجازه نم چیه ایپور

.دیمعترضانه غر ضیامشب فرق داشت با غ هیقض اما

.یپست یلیخ-

چاق و پشمالو که به  يگشت ، به گربه ا ایبه اطرافش نگاه کرد و به دنبال مخاطب پور یذات يبا همان خونسرد مانیپ

.شد و گفت رهیآن طرف تر نشسته بود خ یکم یحال یبود و حاال با ب دهیبه خودش رس یمناسبت جشن امشب حساب

.یپست عوض یکش یگه تو خجالت نم یراست م-

.و خونسرد جواب داد يجد مانیپ. کرد  ویم یدر جوابش با تنبل گربه

واقعا که . نه  ای يریداره بگ يزیچ یموش ینیبب یبزن يسر کی نیزم ری، ز يامدینچند وقته  یدون یم. و زهرمار  ویم-

.ایح یب.  يخودت را رسوند دیگوشت و جوجه به مشامت رس يامشب که بو ییپررو

.برگشت ایچند لحظه نگاهش کرد و بعد به طرف پور مانیکرد پ ویگربه دوباره م. به زحمت جلو خنده اش را گرفت  ایپور

بهش حق بده  یکم. بدوه  نیزم ریز يرا بگذاره دنبال موش زبل تو ذی، گوشت و جوجه آماده و لذ نوایگه ب یوب راست مخ-

.ستیبه پا ن یهر شب که جشن و سورسات

:گفت یشانیپ يبه رو یو اخم تیبا جد ایپور

.يد یم که نشون یهست ینه زرنگتر از اون. آره  يدیمنظور مرا نفهم یبگ يخوا یم یعنی-

:دیبه طرف گربه اشاره کرد و پرس مانیپ

نه ؟ یبا خود پدرسگش-

.و به خودش فشار آورد که نخندد دیبه سرش کش یدست ایپور

.مانیکنم پ یباهات صحبت م يدارم جد-

:دیپرس یعیرا گرد کرد و طب شیچشم ها مانیپ
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.خان داداش ياز اون موقع با من بود-

.به گربه کرد تکان داد و رو يسر

.میبا شما نبود دیببخش-

.را پرت کرد و دو دستش را از پشت کمر قالب کرد مثال آماده شد گارشیس مهین

چرا من پستم ؟ دییبفرما-

.یرفتار کن نطوریگناه ا یمهمان حساس و ب کیبا  یتو چطور تونست.  مانیخودت رو به آن راه نزن پ-

 یآمد از جا م یو چند رنگ اگر به خواب شبم م دهیکش يبا اون چشم ها. بود  دهیدش مالچقدر به خو يدیآخه مگر ند-

یاز من داشت يبود تو چه انتظار ختهیبهم ر یهم عرق کرده بود و صورتش حساب يآخر کار نیا.  يداریچه برسه به ب دمیپر

.

پنهان  گرانیو از دست او خودش را در جمع دشده بود  زانیبه شدت از او گر مانیبه شراره بود که ساعت آخر پ منظورش

:گفت یعصب ایپور. است  دهیرا فهم ایداشت نشان ندهد که منظور پور یسع. کرد  یم

؟ اسمنهیمنظور من با  یفهم ینم یبگ يخوا یم-

.باره است نیکرد که مثال مشغول فکر کردن در ا یوانمود م يساکت شد طور یلحظات مانیپ

.نزدم یمن که با اون حرف. کار کردم  یچ اسمنیا مگر ب.  اسمنی-

.دستش را تکان داد تیبا عصبان ایپور

الاقل .  یدل او را شکست یتوجه ی، امشب با ب یدگیتو بعد از آن همه رس.  یزن یحالم و به هم م يدار گهید مانیاه پ-

.يکرد یحرمت مهمان بودنش را م

:به کالمش داد و گفت يجد یلحن مانیپ

من به اون فقط  یدگیرس. قرار نده  تیمعذور يمرا تو یمن واجبه ول ياحترامت برا.  ایکنم پور ی، خواهش م یدگیچه رس-

 يکه دوست ندارم خودم رو متعهد و پا یدان یم یول میگو یرا م نیخوام که ا یازت معذرت م. محض مهمان بودنش بوده 

.بند کنم
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.ب دادزد و جوا هیپرکنا يپوزخند ایپور

.یهست گرید ياسباب باز کیدنبال . هم دلت را زده  یکی نیا.  ینه ، بگو تنوع طلب-

حال به برادرش  نیبا ا. خواهد نشان دهد  یتواند خودش را آن طور که م یدلش م ینیخوشحال شد که با وجود سنگ مانیپ

:گفت يبا خونسرد. طور به او اعتراض کند  نیحق داد که ا

و مامان  تایکه رز نهیاصل صورت مسئله ا. مسائل نکن  نیا ریمرا درگ یفکر کن ول يخوا یم يکنم هر طور یخواهش م-

من  ریتقص دیمسئله را غلط حل کرد نیشما ا. کنم  يآن ها مهمان دار يکردم به جا یبودند و من سع يمشغول بچه دار

؟ هیچ

خونسرد زد و در جواب تأسف او  يلبخند مانیپ. ف سر تکان داد با تاس مانیو طرز فکر خراب پ یگ قهیبد سل يبرا ایپور

:گفت

 ينسخه ها برا نی، لطفا از ا ندرالیس يزن بابا يمن شد يبرا یمامان مهربون ، ول کیاون هم  یدل خودت مامان يبرا-

.خان داداش چیخودت بپ

.ه از او دور شدفاتحان يبلند کرد و با لبخند یاحترام و خداحافظ يرا به نشانه  دستش

سوم فصل

و عمه صبحانه  اسمنی 11ظهر خواب بودند و ساعت  کیشب گذشته همه تا نزد یخستگ لیفردا را که جمعه بود به دل صبح

 رونیآماده ب مانیآمده و مشغول صبحانه خوردن بود که پ رونیتازه از اتاق ب تایرز. مبل نشسته بودند  يخورده و به رو

 ریصبح به خ اسمنیو به  دیمادرش را بوس يبلند گفت گونه ها یسالم یشگیهمبه عادت . آمد  نییه ها پارفتن با عجله از پل

:دیمادرانه پرس یاشتباه کرده با محبت شبیفکر که د نیعمه با ا. گفت 

.پسرم یسرحال و شاداب-

:فتخودش بود گ يبرا ییفنجان چا ختنیکه مشغول ر ینشست و در حال تایکنار رز مانیپ

.میبر رونیقرار با چند تا از دوستان ب.  یخوب نیروز به ا. چرا نباشم مامان جانم -

:دیبا تعجب پرس عمه
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.بهشت زهرا ییمزار دا يرو ببر اسمنی يخوا یمگه نم-

.حق به جانب به طرف مادرش برگشت یبه حالت یعیطب مانیپ

هفتم قسمت

.م هم شدهتازه دیر. من چیزي بخورم مامان جان-

.رو به یاسمن کرد و این بار از او پرسید عمه

.مگر نگفتی قراره به بهشت زهرا بروید-

.جواب داد یاسمن

.چرا ولی با پوریا-

رزیتا هم که دست کمی از مادرش نداشت لقمه اي که به دهان داشت به . با حیرت به طرف رزیتا و پیمان برگشت عمه

:اما پیمان خونسرد چند بار محکم به پشت خواهرش کوبید و گفت. ش گرفتگلویش پرید و به شدت سرفه ا

.جن می دیدید کمتر تعجب می کردید. اوه-

:را کمی پایین انداخت و با خنده گفت صدایش

شما یه جوري رفتار می کنید که طفلکی یاسمن با خودش فکر می کنه پوریا چشه خوب بابا، یک مدتی رزیتا سرفه اش را -

.رل کرد چشمان پر آبش را به پیمان دوخت و آهسته پرسیدکنت

.یعنی می خواد با پوریا بره بهشت زهرا-

.دعاهاي مامان داره کارساز می شه. ظاهراً که اینطوره-

:رفتن پیمان یاسمن از روي مبل بلند شد در حالیکه به طرف تلفن می رفت خطاب به عمه گفت با

.فکر می کنم خواب مانده. را بگیر عمه جون لطفاً شماره پوریا-

بعد از چند بوق پیاپی صداي خواب آلود پوریا جواب . و عمه دوباره نگاهی پر معنا به هم انداختند و عمه شماره را گفت رزیتا

.داد
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.بفرمایید. بله-

.شما همیشه همینطور قول می دهید. صبح به خیر و یا صحیح تر ظهر به خیر استاد-

.حظاتی سکوت پوریا جواب دادبعد از ل-

.ظاهراً خواب مانده ام. آه ببخشید. شمایید-

.اگر شما سر قولتان باشید هنوز هم دیر نشده-

.دوش بگیرم تا یک ربع بیست دقیقه دیگر می آیم. باشه-

.پس من هم آماده می شوم. ممنون-

:ري تکان داد و گفتاز رفتن یاسمن به اتاقش براي آماده شدن، رزیتا با تأسف س بعد

.طفلکی یاسمن-

شلوار جین مشکی با تی شرتی آبی نفتی، قد بلند و اندام ورزیده اش را شیک و . ربع بعد پوریا دوش گرفته و مرتب آمد یک

موهایش را مرتب و ساده به باال شانه زده، صورتی اصالح کرده، به محض ورود عطر خوشبویش در . اسپرت نشان می داد

.ي سالن پیچیدتمام فضا

عمه با لذت قامت فرزند ارشدش را برانداز کرد و وقتی پوریا خم شد و گونه هایش را بوسید او هم . حال و متین بود سر

پوریا چند لقمه . هیچکدام نه عمه و نه رزیتا حرفی راجع به بیرون رفتن آن ها با هم نزدند. متقابالً پیشانی پسرش را بوسید

مانتو مشکی کوتاهی با شلوار جین آبی پوشیده بود شاهرخ تازه از اتاقش . پایین آمد هایاسمن از پله  صبحانه خورده بود که

:بیرون آمد که یاسمن به پوریا گفت

.من آماده ام. صبح به خیر-

یاسمن به . رزیتا با حرکت چشم و ابرو به او فهماند که چیزي نگوید. نوبت شاهرخ بود که حیرت زده به رزیتا نگاه کند حاال

.شاهرخ هم صبح به خیر گفت سبد بچه را از او گرفت با لذت آهسته گونه بچه را بوسید و سپس سبد را به پوریا داد

.تازه بیدار شده چقدر سر حاله. ببینش پوریا-

ي گریز از آنجا برا. پوریا سنگینی سکوت معنی دار اطرافیان را حس می کرد. با لبخند پر وقار روژان را نوازشی کرد پوریا
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:بدون نگاه کردن به دیگران به یاسمن گفت

.بریم-

.با لبخند پرسید رزیتا

.می رسیم با شما خداحافظی کنیم. آخه ما بعد از نهار می خواهیم به خونه خودمون بریم. داداش جان براي نهار می آیید-

.همان طور که با شاهرخ براي خداحافظی دست می داد جواب داد پوریا

.زود بر می گردیم-

جلو آینه راهرو شال آبی رنگش را به روي سر انداخت عمه و رزیتا را بوسید با شاهرخ خداحافظی کرد و همراه پوریا  یاسمن

به محض نشستن با همان لحن صادق و ساده . اولین بار بود که همراه پوریا و در اتومبیل شیک او می نشست. خارج شد

.گفت

.شنگی داريخیلی اتومبیل ق-

.متشکرم-

پیمان درست عکس پوریا مدام در . راه افتادند مدتی طوالنی را در سکوت گذراندند و یاسمن در فکر مقایسه دو برادر بود به

.با این فکر اشاره به سیستم اتومبیل کرد و پرسید. حال شوخی و صحبت بود و سیستم اتومبیلش یک لحظه خاموش نبود

.اجازه دارم-

.سر تکان داد پوریا

.بفرمایید-

.دکمه روشن را زد و همان صداي نرم و گیراي خواننده مورد عالقه اش پیچید با رضایت لبخند زد و پرسید یاسمن

.شما همیشه ترانه هاي همین خواننده را گوش می دید-

.این را ترجیح می دهم. تقریباً بله-

.م آرامش می دهدمن هم همینطور نظرم اینه که صداش به روح آد-

بعد از پارك اتومبیل هر دو شانه به . طوالنی رسیدن به بهشت زهرا را در سکوت و با گوش کردن به ترانه گذراندند مسیر
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وقتی رسیدند چند . جلو در ورودي پوریا گالب و گل خرید و گل ها را به یاسمن داد. شانه به طرف آدرس مزار به راه افتادند

پوریا دو زانو نشست انگشتان . لبخندي شفاف آن ها را می نگریستند نگاه کردند او به عکس ها که بدقیقه اي ایستادند 

یاسمن مثل او نشست و در حال خواندن فاتحه در حالیکه به عکس ها . بازش را به روي سنگ قبر گذاشت و فاتحه خواند

می شست متوجه گریه بی صدا بسنگ ها را با گالنگاه می کرد بی صدا اشکش سرازیر شد و پوریا در تمام مدتی که روي 

نگاهی از سر مهربانی به چهره آرام و غمگین . شستنش که تمام شد به طرف او برگشت و او را در حال گریه دید. او نشد ي

.اوانداخت و گفت

.حتماً آن ها خوشحال می شوند. دوست داري خودت گل ها را پر پر کنی-

یکی یکی گل ها را از هم باز کرد و تمام سطح سنگ را با همان گریه بی صدا پر . داد و نشست سرش را آهسته تکان یاسمن

یاسمن با رفتار ساده و چهره ساده ي . پوریا قدم زنان از او فاصله گرفت و او را دقایقی به حال خود تنها گذاشت. کرد

به . که چطور بعد از مدت ها توانسته به زنی توجه کند پوریا از خود متعجب بود. زیبایش هر کسی را تحت تأثیر قرار می داد

خودش اطمینان داد که این توجه از سر لطف و دلسوزي است نه هیچ چیز دیگر ولی از به یاد آوري لحن کنایه آمیز رزیتا 

.ناراحت شد

ي مالیمش را گرفته  که برگشت یاسمن آرام گرفته بود اما حالت تلخ غم که قادر هم نبود آن را مخفی کند چهره وقتی

.پوریا آهسته پرسید. نشان می داد

کافیه؟ دوست داري برگردیم؟-

.آخرین نگاه را به عکس ها انداخت براي خداحافظی دست بلند کرد و در جواب پوریا گفت یاسمن

.برگردیم-

.بعد از اینکه به راه افتادند و بعد از گذشت مدتی پوریا پرسید-

کی فهمیدي؟-

- .الم بودس15

چه طوري؟-
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وقتی اسم پدر و مادرم را دیدم از پاپا . مسئله اي هم نداشتم که بگیرم. آخه همیشه شناسنامه ام پیش پاپا بود. نمی دونم-

همیشه بهم یاد داده بود دروغ نگم پس با سختی زیاد ولی صادقانه برام همه چیز . او نمی خواست به من دروغ بگه. پرسیدم

.را گفت

س العمل تو چطور بود؟عک-

.آخه برام سخت بود. شاید رفتارم طبیعی بود. تا یک هفته خودم را توي اتاقم حبس کردم-

.می فهمم-

نباید جواب محبت هاي آن ها را آن جور می . وقتی مامی از غصه من در بیمارستان بستري شد فهمیدم کار بدي کرده ام-

ناگهان با به یاد آوري آن ها حالش برگشت . هر چهارتاشون رو دوست دارم. عزیزندحاال هر جفت پدر و مادرم برام . دادم

.گوشی اش را از کیف بیرون آورد و گفت

.بذار یک پیام بفرستم و بگم کجا بودم. همین حاال دلم برایشون تنگ شد-

.اي بعد گفت دقیقه

.ببین چی نوشتم-

.رسوندند سالم. با پوریا به دیدن مهدي و مهناز رفتیم-

.پوریا لبخند زد-

.کاشکی سالم مرا هم می رساندي-

.باشه بگذار جواب بدهند-

.شهر رسیده بودند که پوریا پرسید به

.چیزي می خوري-

.چشمان آبی مخمورش دوباره برق شادي گرفته بود. کمی فکی کرد و گردنش را به طرز قشنگی کج کرد یاسمن

.رزي منتظره. دیر می شه دوست دارم بستنی بخورم ولی-

.جلو اولین بستنی فروشی ایستاد پوریا
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.خیلی طول نمی کشه-

*****

بعد از ظهر رزیتا و همسرش . برگشتند به این خاطر که روز آخري بود که رزیتا آنجا بود پوریا ناهار را با آن ها خورد وقتی

زود به دیدنش برود بعد از رفتن آن ها پوریا هم رفت و وقت خداحافظی از یاسمن قول گرفت که زود به . قصد رفتن کردند

بعد از صرف شام به عمه شب به خیر گفت به اتاقش رفت و ادامه ي کتاب نیمه تمامش را تا نزدیک . سکوت خانه دلگیر شد

.صبح تمام کرد

پیمان ناهار دستپاچه اي با . بعد تا نزدیک ظهر خواب بود و به محض اینکه پایین آمد رزیتا تلفن زد و حالش را پرسید روز

.آن ها خورد و به بهانه شروع امتحانات فوراً به اتاقش برگشت

.از ظهر یاسمن و عمه با آژانس به منزل رزیتا رفتند و تا بعد از شام آنجا ماندند و روژان مدام در آغوش یاسمن بود بعد

.شب شاهرخ آن ها را برگرداند آخر

.ن سر میز صبحانه عمه با نارضایتی به پیمان گفتقبل از پایین آمدن یاسم روز

.این چه رفتاریه که تو با این طفلکی داري-

.در حال خوردن صبحانه جواب داد پیمان

بد کاري کردم این چند روزه را که شما مشغول . چرا همه شما قصد جان مرا کرده اید. الهی من جز جیگر بگیرم مامان جان-

.نتان پذیرایی کردمنوه داري بودید از مهما

.رفتار خونسرد پیمان گاهی کالفه اش می کرد. با ناباوري به او نگاه کرد عمه

.من بیچاره همیشه باید به طریقی از دست شما حرص بخورم. خب راست می گی دیگه-

.خودش را به کنار مادرش کشاند و با لحنی که می دانست دل او را به رحم خواهد آورد جواب داد پیمان

.چرخ از روي من رد بشه راحت شی 18دعا کن تریلی . حرص چیه مامان جان-

.با عصبانیت او را از کنارش هل داد و گفت عمه

.شوخی کردنت هم مثل آدم نیست-
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.در حالی که از پله ها پایین می آمد، با دیدن رفتار آنها خنده اش گرفته بود یاسمن

پوریا یکی دوبار براي دیدن مادرش آمده بود . رون بود و یا در اتاقش درس می خوانددر این مدت پیمان یا بی. روز گذشت ده

فقط به رزیتا زنگ می زد و حال روژان را می . در این دو روز یاسمن از خانه بیرون نیامده بود. و یاسمن را هم دیده بود

.پرسید

ی کرد که رزیتا زنگ زد و به مادرش گفت یک سوم یاسمن هنوز توي حیاط قدم می زد و از هواي صبح استفاده م روز

مأموریت ده روزه ي شهرستان براي شاهرخ پیش آمده و خواست که در این ده روز از یاسمن پذیرایی کند مادرش پشت 

.تلفن گفت

.خب تو پاشو بچه ات را بردار و بیا پیش ما. چرا یاسمن بیاد اونجا-

.با لحنی عصبی گفت رزیتا

سمن چند روزي اینجا باشه و اون پیمان دیونه را نبینهنه می خوام یا-

آماده بیرون . تازه خبر دعوت رزیتا را به یاسمن داده بود و او را خوشحال کرده بود که پوریا براي احوالپرسی از آنها آمد عمه

.مدتی بود پوریا بیشتر به مادرش سر می زد و او از این بابت خوشحال بود مادر پرسید. رفتن بود

.پوریا جان وقت داري یاسی جون را به خونه ي رزي برسونی یا آژانس براش بگیرم-

.پوریا با اینکه سعی داشت بی تفاوت نشان دهد پرسید-

- چرا منزل رزي؟!

.رزي دوست داره یاسی جون بره پیشش. آخه شاهرخ به مأموریت رفته-

.خب چرا رزي خودش نمی یاد اینجا-

.لبخند زد به روي یاسمن عمه

.ظاهراً یاسی جون هم بدش نمی یاد چند روزي آنجا بماند-

.جواب داد پوریا

.من می برمش ولی باز هم می گم رزي و روژان می آمدند بهتر بود. اشکالی نداره-
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.با خوشحالی و عجله برخاست عمه را چند لحظه محکم در آغوش گرفت و سپس به پوریا گفت یاسمن

.یلی زود آماده شومسعی می کنم خ-

.دوان دوان از پله ها به طرف باال رفت و

*****

یاسمن را به منزل رزیتا رساند خودش هم نیم ساعتی به داخل رفت و به خواهرش سري زد و خواست که در نبود  پوریا

.شاهرخ اگر کاري داشت حتماً به او بگوید

ظهر عمه به آن ها سر می زد چند ساعتی کنار روژان می ماند روز گذشت به هر دو حسابی خوش می گذشت هر بعد از  چند

تا پاسی از شب با هم بیدار بودند و روز بعد تا نزدیک ظهر می خوابیدند، یاسمن از بودن در کنار . تا آن ها به گردش بروند

.رفت که پیمان را فراموش کند یرزیتا و روژان لذت می برد و کم و بیش م

رزیتا حیرت . نزدیک ظهر تازه از خواب بیدار شده بودند که پوریا بی خبر به دیدنشان آمد. من بودروز رفتن یاس چهارمین

.زده از آمدن بی خبر او چند لحظه اي را مبهوت ماند و بعد بی اختیار او را در آغوش گرفت

.می دونی چقدر خوشحالم کردي. این ناپرهیزي ها از تو بعید بوده. چه عجب برادر-

.زیادي براي او قائل بود با اشاره تعارف به نشستن کرد پوریا لبخندي متین زد و گفت احترام

.خیلی دلم براش تنگ شده. راستش فکر نمی کردم دایی شدن اینقدر ذوق داشته باشه-

.با لبخندي مهربان جواب داد رزیتا

حاال هم دیر نشده همین که . ت به کار می شدماگر می دانستم بچه دار بشم به این بهانه محبت تو را می خرم زودتر دس-

.برادرم سر زده به دیدنم آمده دنیایی می ارزد

.که صداي آن ها را از اتاق شنیده بود، بچه به بغل بیرون آمد یاسمن

.فکر می کنم او هم دلتنگ شما بوده. اتفاقاً روژان هم بی قراري می کرد. روز به خیر به دایی استاد-

نگاهش را از . چهره زیبا و ساده یاسمن با چشمان پفی به نظرش دلفریب تر آمد. ترامش ایستاد و با او دست دادبه اح پوریا

.دلیل پوریا به نظرش قانع کننده نیامد. رزیتا مشکوك به او می نگریست. او گرفت و بچه را در آغوش فشرد
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یاق به طرف آن ها آمد محتاطانه روژان را از پوریا گرفت و یاسمن با اشت. دقیقه اي نگذشته بود که نق نق بچه بلند شد چند

.او را بوسید و گفت

.فداش بشم. فکر می کنم این کوچولوي نازنین به من عادت کرده-

یاسمن با اینکه حجاب نداشت ولی هیچوقت لباس خیلی . پوریا زیر چشمی او را برانداز کرد. بود او را تکان می داد ایستاده

وقتی یاسمن براي خواباندن بچه به اتاق برگشت پوریا هم قصد . نمی پوشید و این محجوبیت او را نشان می دادتنگ و کوتاه 

.رفتن کرد

.بعد از رفتن پوریا روژان خوابیده بود و آن ها نهار صرف می کردند که یاسمن پرسید ساعتی

.راستی رزي جون به من نگفتی پوریا چرا اینطوریه-

.خندید رزیتا

.چطوري-

.اخمی ظاهري کرد یاسمن

.برام بگو چرا اینقدر خشکه. می خوام بدونم-

.از نهار هر دو رو به روي هم میان مبل لمیده بودند و رزیتا براي یاسمن اینگونه تعریف کرد بعد

اول سنگین و با وقار بود البته او از . به حاالش نگاه نکن. ساله بود 24پوریا اواخر دوره ي کارشناسی را می گذراند حدوداً -

.ولی سرحال تر و شاداب تر، مثل حاال بد اخالق نبود

.لبخندي شیرین زد یاسمن

.از نظر من فقط کمی خشکه. االن هم بداخالق نیست-

:رزیتا براي تصحیح سخنانش سري تکان داد و گفت-

خیلی کم رابطه برقرار می کنه، نمونه اش . هتر شدهالبته تازگی خیلی هم ب. او خیلی مهربونه. آره همینطوره که تو می گی-

.خودت، یا همین امروز هیچ فکر نمی کردم وجود روژان باعث نزدیکی او به ما بشه

.می خواستی از علتش برام بگی. خوب-
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اون شقایق دختر خیلی قشنگی بود ولی متأسفانه از . همون سال با یکی از همکالسی هایش نامزد کرد. آره می گفتم-

.قشنگ هاي آب زیره کاه

.دوباره چهره اش متعجب شد و رزیتا میان صحبت خندید یاسمن

.واي عزیرم تو اینقدر قشنگ فارسی صحبت می کنی که من گاهی یادم می ره با تو باید صحیح و ادبی صحبت کرد-

.یعنی کسی که حرف دلش اونی نیست که به زبون میاره. زیرکاه یعنی موذي آب

.به معنی فهمیدن سرتکان داد و رزیتا ادامه داد یاسمن

بله آن ها نامزد کردند و قرار گذاشتند بعد از امتحان کارشناسی ارشد ازدواج کنند که یک مرتبه شقایق سر ناسازگاري -

می کرد،  شقایق مدام قهر. ظرف یک ماه رابطه آن ها برگشت. از او که آنقدر ادعاي عشق و عالقه می کرد بعید بود. گذاشت

بیچاره را آزار می داد و باالخره یک روز جلو همه ما حرف آخرش را زد و گفت  وریايداد و بیداد بیخودي راه می انداخت و پ

.می خواد نامزدي را به هم بزند

.یاسمن متعجب به دهان او خیره شد-

.علتش چی بود. چرا-

.ش داشت و فکر می کرد کاري کرده که باعث آزار او شدهخیلی دوست. پوریا تا مدت ها با او ساخت. همین دیگه-

...هر چه شقایق می گفت گوش می داد تا او آرام بگیرد، ولی بی فایده بود تا اینکه طفلکی

.چی شد. تا اینکه چی-

.تا اینکه پوریا به علت اصلی بداخالقی هاي شقایق پی برد و خرد شد-

.مشتاق ادامه داستان پرسید یاسمن

.گر چه اتفاقی افتاده بودم-

پسر خاله اش چند سالی به آمریکا رفته . ظاهراً شقایق پسر خاله اي داشته که مدت ها پیش همدیگر را دوست داشته اند-

یک سال از . بوده شقایق با این خیال که پسر خاله او را فراموش کرده و رفته دیگر بر نمی گردد با پوریا نامزد می کند

شقایق هم به یاد . ا می گذره که پسر خاله بعد از چهار سال از آمریکا باز می گردد و پی گیر شقایق می شودنامزدي این ه
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.عشق گذشته از پوریا می گذرد

.با لحنی نگران و دستپاچه پرسید یاسمن

.پوریا چی کار کرد-

ي که به شقایق داشت فوراً از او گذشت خیلی براش سخت بود با وجود عالقه ي زیاد. پوریاي بیچاره ضربه ي سختی خورد-

.نامزدي را بهم زد و او را به حال خود گذاشت

.چه غمگین-

خودش را در خانه حبس کرد از درس که مهمترین هدف زندگی اش بود افتاد و به دانشگاه نمی . آره نمی دونی چی کشید-

یک سال هم امتحان کارشناسی ارشد را رد کند و  پیمان براش یک ترم مرخصی گرفت همین عقب افتادگی باعث شد. رفت 

.برگردد یتا توانست با خودش کنار بیاید و دوباره به زندگ یدچهار ماه طول کش. با هیچکس حرف نمی زد. عقب بماند

هشتم قسمت

:دیمتعجب تر از قبل پرس اسمنی

کنه؟ رو فراموش قیکه نوز نتونسته شقا نهیاش ا یها و خشک یعلت بداخالق یعنی_

را  اسمنی یوقت. مخصوصا زنها اعتماد کند ینتوانست به کس گریضربه سخت د نیکه او بعد بعد از ا نهی،علتش ا زمینه عز _

:ادامه داد دیدر فکر د

 مهیدرس ن تیتوانست با تالش و جد ایپور. برگشت يبه حالت عاد زیهمه چ بایموضوع گذشت و تقر نیاز ا یدو سال یکی _

درس متمرکز  يدر خودش بود و همه فکرش را رو  شهیهم یارشد قبول شود ول یم کند و در امتحان کارشناستمامش را تما

 ینه،جنجالیکه چشمت روز بد نب دیکش شیاسم فتانه را پ ییاز تنها ایپور یتناراح کردیکه فکر م چارهیمامان ب نکهیتا ا. کرد

.به راه افتاد که نگو

اخه چرا؟ _

 ینیبیاخه م.گرفتیرا م مانیپ يمدام بهانه سر و صدا شیاو از مدت ها پ گفتیم ایپور دیش چراش را باچرا!چرا؟  یپرسیم_
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مامان  شنهادیپ. را نداشت یهمه شلوغ نیهم که تحمل و اعصاب ا ایهم خودش و هم اتاقش پر از سر و صداست،پور مانیپ

.کردیمحکم و مامان بنهد خدا هم داشت دق م یلیاون هم خ. را جمع بکنه و دنبال خونه بگرده لشیباعث شد که وسا

:دیبود پرس یبیعج شیبرا دیشنیهر چه م اسمنی

ساله بوده چرا عمه از رفتنش ناراحت بوده؟ 27 ای 26 ایاون موقع پور یگیکه م نطوریا _

به  چسبوننیکردن اونها رو مبچه هاشون ازدواج ن یتا وقت یرانیپدر و مادر ا.رانهیا نجایا زمیاخه عز: و جواب دا دیخند تایرز

.بود نطوریمامان من هم هم.شوندیبرگرده خونه نگران م ریشب د میخودشون و تا 

:ادامه داد تایرز.داشت یتازگ شیبرا دیشنیهر چه م اسمنی

ما  يبرا یلیاخه مامان بعد از فوت پدر خ.دوست داره یلیمخصوصا مامان را خ.مهربونه یلیاون خ نینب ينطوریرو ا ایپور _

هم  بیترت نیبه ا.ساختمان کوچولو را ساخت و به انجا نقل مکان کرد نیمامان هم شنهادیخاطر به پ نیبه هم.دهیزحمت کش

.هم نه،شرط گذاشته ينطوریهم یمستقل شد و هم کنار مامان ماند ول

؟یچه شرط! شرط  _

 لیاسم ازدواج و تشک نکهیا گرینزنند و دنداشت مزاحمش نشوند و خلوتش را به هم  یکار مهم یکس یتا وقت نکهیا _

.قصد ازدواج ندارد گهیچون که د اورندین شیمشترك را برا یزندگ

:دیپرس تایرز. گرفتن کتاب به انجا رفته بود يرا به باد اورد که برا يبه فکر فرو رفت و روز ایپور يرفتارها ياداوریبا  اسمنی

؟يدیرس تیحاال به جواب سوالها _

:اورد و گفت نییبله سرش را باال و پا یمعنبه  اسمنی

:دیپرس کمرتبهیرا گذرانده و بعد  یچه دوران سخت یطفلک.بوده قیواقعا عاشق شقا ایپور.شهیم نطوریا یعاشق واقع کی_

د؟یچه خبر؟ او به پسر خاله اش رس قیاز شقا_

.با تاسف سر تکان داد تایرز

.کرد انتیخ ایم به پوراو هم به خودش و ه. یدنیچه رس یول دیرس _

چطور؟ _
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.کایحامله را گذاشت و برگشت امر قیرفتن کرد،شقا يپسر خاله اش عقدش کرد و بعد از دو ماه دوباره دلش هوا _

.دیگذاشت و نال شیها قهیشق يدودستش را رو یاز شدت ناراحت اسمنی

د؟یرا فهم نیهم ا ایپور. من چقدر وحشتناك يخدا يوا _

.دیرا شن قیکه عاقبت شقا یبود مخصوصا وقت نیاش هم یم علت ناراحته دیاره ،شا _

با غصه سر بلند کرد اسمنی

چه شد؟ قیمگر عاقبت شقا _

:که چه گفته با عجله بلند شد و گفت دیانگار تازه فهم تایرز

.میبهتر فراموشش کن.یچیه زمیعز یچیه _

همراه او بلند شدو دستش را گرفت اسمنی

.بدونم خوادیدلم م ينه بگو رز-

.دیاز دهنم پر.یرفته بود تو چقدر حساس ادمیمن  يخوریاخه فدات بشم غصه م_

:گردنش را کج کردو ملتمسانه گفت اسمنی

شد؟ یچ يبگو رز _

.کرد یاو خودکش: گفت یمکث و ناراحت یبا اندک. انداخت  نییسرش را پا تایرز

.جلو او زانو زد یبا دستپاچگ تایرز. بل افتادم يو رو دیمثل برق گرفته ها دستش را کش اسمنی

.رمیمن بم ی؟الهيشد؟ قربونت برم ناراحت شد یجون چ یاسی _

:گفت فیضع ییدست او گذاشت و با صدا يزده اش را رو خیدست  اسمنی

کرد؟ یزنده خودکش نیجن کیبا وجود  _

:دیدوباره پرس اسمنی. اورد نییاهسته سرش را باال و پا تایرز

.باز هم دوستش داشت ایگر پورم _

.باالها را سر خودش اورد نیاخه او خودش همه ا. ناراحت شد شیفقط برا زمینه عز _



منیر مهریزي مقدم - یاسمن  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٩٠

:دیبا غصه نال اسمنی

.ینیچه سرنوشت غمگ ق،یشقا یا،طفلکیپور یطفلک _

احترام  شیرگشته بود و براب اینظرش راجع به پور. بود ایو پور دهیند قیمدام به فکر شقا. نداشت یحال درست اسمنیروز  ان

.دید یخوانده بود م یرانیا ي،همان که در کتابها یرانیعشق پاك ا کیبود چون که عشق او را  لیقا یخاص

 تایکه از نظر رز يواقعه ا.انجا ماند و رفت یان هم به بهانه رساندن مادرش،دوباره ساعت.انها امد دنیبه د ایفردا دوباره پور و

اخر  نکهیاز ا تایرز. گذشته را نداشت یتا چند روز شاداب اسمنی.ان هم بخاطر روژان. بود بیر و عجناد اریو مادرش بس

و  دیگونه او را بوس نیریش يبا لبخند اسمنی. دیگوینم شیبرا يزیچ گریگفت که د یگفته بود و با ناراحت شیداستان را برا

.موضوع فکر نکند نیبه ا گریقول داد که د

****

طبق. دیرس مانیبرود که پ اسمنیو به دنبال  ردیگرفت اژانس بگ میعمه تصم. پسرها در خانه نبودند از چکدامیه

:دیپرس یاز پله ها باال برود مادرش با دودل نکهیو قبل از ا دیشاد و شلوغ گونه مادر را بوس یشگیهم عادت

.هاخ امروز قراره شاهرخ از سفر برگرد اسمن؟یدنبال  يبر یکنیوقت م مانیپ

:جواب دا دادیکه راهش را ادامه م یدر حال یبدون معطل مانیپ و

.نه مامان جان وقت ندارم _

 رونیرا از ذهنش ب اسمنیبود و فکر  دهیزحمت کش یکل.داد يکردو خودش را دلدار یستاد،مکثیپله ها ا يبه باال دهینرس

.اورده بود

نام  دنیبا شن نباریا. دیایکنار ب هیقض نید باعث شده بود راحت تر با اافتاده بو نشانیده روز ب نیکه ا يو فاصله ا ایپور با

نسترن

:گفت یول دیداشته خودش هم نفهم یچه حس. ندیهم دوست داشت او را دوباره بب دیبود، شا دهیان شدت دلش نلرز به

برم؟ یک.خواهش شما رو رد کنم تونمینم یگرچه کار دارم ول.باشه مامان _

.دیناهار خونه باش يخوام برا یممنون پسرم،م _. زد یه باال نگاه کرد و لبخند کمرنگب نییاز پا عمه
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هفته نیدو برادرش در ا نکهیاش را از ا یبار صراحتا خوشحال نیا تایدر منزل خواهرش بود و رز مانیبعد پ یساعت

کرد تیاس رضااحس قایمطلع شد عم ایاز امدن پور مانیپ یوقت. رفته بودند ابراز کرد دارشید به

جوان  کیاز او که  يگریپرچه انتظار د. با ا کنار امد یاز او به دل نداشت و به راحت يا نهیک اسمنی. انها را خنداند یکم و

.بود داشت یرانیا

شیبخاطر مهمان نواز تایکوتاه از رز ياماده بود، بدون تعارفات اضافه با تشکر. شلوغش گذاشت عتیان را به حساب طب یول

خواست که زودتر به  تایسخت بود و از رز شیبرا یکم یکیهمه نزد نیبعد از ا نیدل کندن از او و رژ. کرد یداحافظخ

دنشید

یگردش چیبدون ه مانینرفته بود و پ رونیبا او ب گرینداشت و د مانیبا پ یکیبرخورد نزد یمهمان هیبعد از قض. دیایب

ادیکه تازه  مانیو پ دیاز امتحاناتش پرس اسمنی.رد و بدل شد نشانیب یمعمول يهاراه حرف نیب. او را به خانه رساند مایمستق

:برد و گفت لیافتاده بود دست به طرف داشبورد اتومب یمطلب

.افتاد ادمیخوب شد  یراست _

.داد اسمنیاورد وبه  رونیرا ب يدیسف پاکت

.يداد و گفت بهت بگم منتظرنه حتما بررو  نیامتحان ا نیبعد از اخر. يخانم موسو.دوستته یکارت عروس _

.انداخت مانیاز سر شوق به پاکت و سپس به پ ینگاه.را شفاف تر کرد اسمنی ،چشمانيشاد برق

؟یک يبرا یچه عال يوا _

نیتر یمیصم یهمون شب عروس.یمن حساب باز نکن يرو گمیم نویکه ا خوامیالبته معذرت م.ندهیپنج شنبه هفته ا _

.امیباهات ب ونمتتیو نم دوستمه

؟يشد ينطوریتو چرا ا مانید،پیمکث ناگهان پرس یبا کم اسمنی

یالیخ یب ياز رو. مناسب تر است یچه جواب دانستیاصال نم.را نداشت جا خورد یروراست نهمهیکه انتظار ا مانیپ

.اش انداخت ییدختر دا یبه چهره دوست داشتن یزد و نگاه يلبخند

.دونمینم _
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 یستیتو اهل دروغ گفتن ن دونمیو اضافه کرد چون م دیبلندتر خند نباریا مانیپ. کردیمصرانه نگاهش م و ریدلگ اسمنی

نخواستم

.ستین یهم جواب درست دونمینم یول: گفت اسمنی. بگم دروغ

.یخوب يادیمن ز يتو برا دمیفهم کمرتبهی یدوستت دارم ول یلیمن هم خ ،یتو خوب: زد و گفت يلبخند مانیپ

.دیکنیفکر م گرانیکه تو و د يدوستت دارم اما نه اون جور من اره

.کردیبود فکر م دهیکه کامال ان را نفهم مانیپ يبه عمق گفته ها اسمنیرا هردو ساکت بودند و  ریمس هیبق

یورزش صبحگاه يبرا ایرفت و پور اطیقدم زدن به ح يبرا اسمنیبود تا صبح روز بعد که  بیعج شیبرا

.دست تکان داد شیبود که از دور برا اسمنی نیبودند و باز هم ا دهیرا ند گریهمد.امد رونیب

.ریصبح بخ _

ناخود اگاه یاطالع بود ول یروز گذشته تا شب خانه نبود و از امدنش ب.با تعجب به سمت او نگاه کرد ایپور

دنیدور دو کیرد و جوابش را داد و بعد از دست بلند ک دیدویم کهیدر حال. او افتاده بود ادیتا چشم باز کرده بود به  امروز

.به طرفش رفت اطیح دور

جمع کرده يا رهیخوشرنگ و فرش را با گ يموها.بود دهیکم رنگ پوش یاب یدست لباس راحت کی اسمنی

.گل انداخته بود شینرمش گونه ها یبعد از اندک. بود زانیاش او یشانیکنار پ ییحلقه ها و

:گفت اسمنیبه هم  دهینرس

.دوست دارم باهات مسابقه بدم اوریروز توپت را ب کی ایپور _

لبخند زد ایپور و

سالم _

نه؟ ينبود روزی،د ریسالم، صبح بخ _

/ياومد یاره ز صبح که دانشگاه بودم شب هم انجمن ک _

.رو فرستاد دنبالم مانیظهر عمه پ روزید _
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.به خود امد اسمنی فیلط يبا صدا. دیکش ادیدرونش فر دیو جد بیعج یبرگشت،حس ایسرحال پور نگاه

؟يخوریامروز با ما صبحانه م _

.دیشا _

.بود ریدلگ يزیاز چه چ دینرفت و نفهم یول

و دیکش يها تایکه انتظار داشت رز يزیبرعکس چ یول. را به او داد یتلفن کرد و خبر عروس تایبه رز اسمنیروز  همان

.تو را هم با خودم ببرم خواستمیم.دختر خاله شاهرخه یروسهمون شب هم ع ،اتفاقایچه شب يوا: گفت

:گفت يدیبا ناام اسمنی

.نیریش یعروس میبا هم بر ياونجا نر شهینم _

.شهی،مامان شاهرخ ناراحات م شهیبد م یلیخ زمینه عز _

:دیپرس تایساکت شد ،رز اسمنی

؟یکنیحاال چه کار م.ندارم يجون واقعا چاره ا یاسیمتاسفم  _

.ادیخواستم باهام ب ایاز پور دیشا دونمینم _

.دیخند تایرز

.ادیممکنه ن _

.رمیم ییتنها ادیاگر ن _

.به طرفش رفت دید ازیرا در ح ایصبح روز بعد که دوباره پور و

بکنم؟ یخواهش هی تونمیاستاد،م ریشبح بخ _

دییبفرما ریصبح بخ _

.انتظار برخورد مجدد انها را نداشت مانیپ یبعد از کم توجه دیشابود،  ریهنوز دلگ دیشا.نگاه نکرد اسمنیبه  امروز

.ییایبا من ب يوقت دار.با نامزدش اومده بود یدعوت دارم،همون که شب مهمون نیریدوستم ش یعروس ندهیپنج شنبه ا _

؟يرینم مانینه، چرا با پ: گفت یبدون معطل ایپور و
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.ببرد یکالمش پ هیبود که به ظرافت کنا نیساده تر از ا اسمنی

؟یدعوت ییتو هم جا.دختر خاله شاهرخ دعوت داره یهم عروس تایرز. شهیمیدوست صم یجشن عروس گهیم مانیپ _

.وقت ندارم ینه ول _

فورا  ایناغافل برگشت و پور اسمنیکرد که  یاز پشت سر او را برانداز م ایپور. شانهباال انداخت و برگشت یبا ناراحت اسمنی

:دیباز هم پرس اسمنی. رداندنگاهش را گ

؟يخوریبا ما صبحانه م _

.نه_

****

:دیپرس اسمنیاز .با شاهرخ و بچه اش به انجا امد تایبعد از ظهر رز فردا

باهات؟ ادیم ایپور. یعروس يبرا يچه کار کرد _

.رمیم یینه تنها _

.دیخند تایرز

.ادیاگر شده خودش باهات م ذاره،یمگر مامان م.يشجاع شد _

:رو به شاهرخ کرد کردو گفت ناگهان

 یطفلک. الاقل جمعه ما را ببر دربند. یرونینه ب ینه مسافرت. جا نرفتم چیات ه یامسال بخاطر دختر فسقل.شاهرخ خوامینم _

.بودم نیامد که من خانه نش یهم وقت اسمنی

.را باال برد شیگونه دستها میو تسل دیخند شاهرخ

.خانم میندارم بر یمن که حرف _

:گفت دیبوسیکه روژان را م یدر حال عمه

 ضیزود مر فهیبچه هم ضع نیخنکخ ا یلیدربند خ يو هم هوا دیشیم تیهم اذ. دیبه من و شما بر دیروژان را بسپار_

.دارمیخودم نگهش م.شهیم
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:تگف تایرز. کرد و روژان را از مادرش گرفت  یبا همه احوالپرس.امد رونیاز ب مانیموقع پ نیهم در

دربند؟ میجمعه بر ییایم مانیپ _

.دست ازادش را به نشانه مخالفت تکان داد مانیپ

.آ،آ، جمعه برنامه دارم _

.رو برگرداند یکرد و با ناراحت یاخم تایرز

.يتو هم که شورش رو دراورد _

:باال انداخت و گفت دیخندیشاهرخ که م يبرا ییابرو مانیپ

.قابل توجه گرفتارها _

.برگشت و چشم تنگ کرد مانیپ يبه سو یتهاجم یا حالتب تایرز

بچه را به مادرش  مانیپ ؟يموند یعزب اوغل شوزهیدلت م. ذهن شوهر من را اشفته نکن نقدریا.مانیپ ارمیرا درم گرتیج _

.دلش گذاشت يداد و دستش را رو

.آخ دلم سوخت دلم سوخت _

:به طرف تلفن رفت و گفت دیخند یکه م یدر حال تایرز. همانطور آخ آخ کنان از پله ها باال رفت و

.کرد شهیم کاریچ یکیبا اون  نمیبب مییایکنار ب میکه نتونست یکی نیبا ا _

:را گرفت و بعد از چند لحظه گفت ایپور شماره

.ایسالم پور _

.میاره االن اومد _

.میباشه منتظر. ییایم. میاره بچه را هم اورد _

به طرف مادرش رفت و بچه را از او گرفت و کنار شاهرخ  میمستق یبعد از احوالپرس.امد ایپورربع نگذشته بود که  کی

:به بچه انداخت و گفت قیدق ینگاهه. نشست

.بزرگتر شده یرسه کم یبه نظرم م دمشیچند روزه که ند نیهم _
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:با افتخار گفت تایرز

.گارها پاشنه در خانه مان را از جا دراورده اندخواست يتازه خبر ندار.خودش يدادش خانم شده برا هیبزرگ چ _

.کرد در اغوشش ارام کرد یم هیتکان داد و او را که گر يسر ایپور. دندیخند هم

.اش درامد هیهم هست که گر یمعلومه ناراض. نطورهیحتما هم _

:بود و گفت دهیانان را شن ياز صحبت ها یکم. امد نییلباس کرده و پا ضیتعو مانیپ

.دارم لیمن؟ نه نه من قصد ادامه تحص ي؟ برا يستگارخوا _

:و شاهرخ در جوابش گفت دندیهمه خند دوباره

به تو زن بده؟ خوادیم یحاال ک _

:دلش گذاشت و گفت يکردو دستش را رو تایدوباره رو به رز مانیپ

.آخ دلم سوخت دلم سوخت _

.کرد و رفت یدست داد خداحافظ ایعجله با پور با

:کردو گقت ایعد از رفتن او رو به پورب تایرز

.اسمنیمن و تو شاهرخ و . دربند میجمعه بر ییایدادش م _

:نشان داد عیمخالفتش را سر شهیمثل هم ایپور

.جان ينه رز _

م؟یپس ما چه کار کن يحال ندار يگه وقت ندارم تو هم که وقت دار یم میگیم مانیاوه چرا؟ به پ _

:گفت مادر

.گذرهیخوش م دیمادر جون؟ جوان شهیم یچ دیخب بر _

:هم بلند شد و ملتمسانه گفت اسمنی يصدا

.نگو نه ایپور میبر _

.دست زدند یبا خوشحال اسمنیو  تایرز.چند لحظه سکوت کرد  يبرا. سه طرف محاصره شده بود از
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چهارم فصل

شده و قصد رفتن کردند  داریبح زود همه بص. دندیو شاهرخ هم پنج شنبه شب همان جا خواب تایرز.جمعه صبح بود قرار

:دیخطاب به شاهرخ پرس ایپور

من؟ نیماش ای میتو بر نیبا ماش _

:شاهرخ پاسخ داد يهنوز خواب الود بود به جا کهیمعترضانه و در حال تایرز

و  میتنها باش يزدمثل دوران نام میخواه یم ستیامرزو روژان ن.خودمون نیخودت ما هم با ماش نیتو با ماش اینه پور _

.مییخوایمزاحم نم

نهم قسمت

خودش هم نشست و پشت سر . شد الشیسوار اتومب ایو بعد با اشاره پور دیبه انها خند ایو همراه پور دیکش ازهیخم اسمنی

خودش را جمع  اسمنی. داشت یمطبوع یصبح زود شمال تهران تازگ يبا وجود تابستان هوا. رفت رونیشاهرخ ب لیاتومب

پف  يچشم ها.کم روشن کرد ییرا با صدا ستمیرا باال زد و س شهیش ایپور. امد یطرف او به داخل م نییپا شهیباد از ش. دکر

دوباره گرم شد و اسمنیکرده 

دهم قسمت

.ات را بخوابان و راحت باش یصندل:او گفت يبرو يبا لبخند ایقشنگ به او داد پور یحالت

در حال  ایپور دیخواب یاش را خواباند و چند لحظه نگذشته بود که براحت یزد و صندل بایز يدر جواب او لبخند اسمنی

خاص تمام وجود خسته اش را در  یاحساس آرامش.آورد ادیخفته را ب يبایبرگشت و به او نگاه کرد و ز یرانندگ

هم شد که  تایرز یلنگذشته بود که متوجه صند يزیچ.و ناشناخته بود بیوجود خودش هم عج يکه برا یحس.برگرفت

.دیبا خودش خند دهیخواب

.را صدا زد اسمنی متیبه محل اقامتشان با مال دهیبعد نرس یساعت

.میدیکوهنورد رس خانم
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برگرداند  هیرا بحالت اول یزد و نشست صندل حیکمرنگ و مل يلبخند.شد انیچشمانش نما یچشم گشود و آب یبنرم اسمنی

.کش و قوس به بدنش داد و گفتو  دیبصورتش کش یدست ینیبا سنگ.

.بود ییخواننده مثل الال ییگرم شد و صدا نیداد ماش فیک چقدر

.دادینشان م شهیرا روشنتر از هم اسمنیبسمت او برگشت آفتاب سرخ تازه در آمده چهره  بایپور

.يبود زیکه سحر خ تو

.میشد اردیبود که ب امدهیتازه آفتاب هم در ن زیانقدر سحر خ گهینه د یول آره

 نگهیا يبه آنها سالم گفت و برا.شد ادهیشده بود پ داریهم که تازه ب تایرز.شدند ادهیشاهرخ پارك کردند و پ لیاتومب کنار

.به او گفت ایخواب را از خودش دور کند چند بار دستانش را باز و بسته کرد پور

.برد که خوابت نیماش يننشسته تو یکن ينامزد باز یخواستیم يچه جور تو

.نه ایسرحال باشم  دیبا ينامزد باز يبرا.اوه کو حاال تا غروب:اش را مرتب کرد و گفت يروسر تایرز

.که دو تا متلک بهتون بندازه ستین مانیپ:و گفت دیخند ایپور

.را بست و گفت لشید راتومب شاهرخ

.استاد يزبون باز کرده ا یستیهم بد ن تو

.او را از خودش جدا کرد و گفت تایداده بود رز هیتک تایخواب آلود به رز یز با حالتکه هنو اسمنی یحت.دندیهم خند با

.تا خواب از سرمان بپرد میبه صورتمان بزن یآب ایب

 ادیبا ب تایناگهان رز یول رفتندیو شاهرخ راه م ایو در جلو پور اسمنیهمراه  تایساعت اول رز میبعد براه افتادند ن یقیدقا

.گفت اسمنیش را به شاهرخ رساند و خطاب به خود یمطلب يآور

.میداشت يرفت ما قصد نامزد باز ادمی

رو  ایپور.شانه باال انداخت یانداخت و با خوشحال ایو پور اسمنیبه  یشاهرخ نگاه.او را گرفت يبطرف شاهرخ رفت و بازو و

.فتادندلبخند زد و شانه به شانه او پشت سر خواهر و شوهر خواهرش براه ا اسمنیبه 

هر جا .استراحت کردند و دوباره براه افتادند یو مفصل خوردند کم یمحل يقهوه خانه صبحانه ا کیکه گشذت در  یساعت
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.ردیتا شاهرخ دستش را بگ کردیخودش را لوس م يبه بهانه ا تایو رز شدیسخت م ریکه مس

.کردیکمک م رفتیکه معصومانه همراه آنها م اسمنیهم به  ایپور

.دیپرس اسمنیاز  ایپور.رفتندیاز آنها جلوتر م تایو رز شاهرخ

نه؟ یستین گانهیب يکوهنورد با

.ستادیا ينفس نفس زنان چند لحظه ا اسمنی

.پام شد یبه دل کوه همون هم باعث شکستگ میزنیبا هم م میهر وقت هوا خوبه و من و پاپا فرصت دار آره

.یچ مامان

.زد نیریش یتبسم چهره مادرش يآور ادیاز به  اسمنی

.شهر را دوست دارد رونیآنهم ب لیفقط گردش با اتومب.ندارد يا انهیم يبا کوهنورد ینه مام اوه

.همراهش را در آورد و گفت یگوش

.روز خوبم با خبرباشند کیدوست دارم از لحظه لظحه .براشون بدم گهید امیپ کی

.خواند ایپور يقبل از ارسال آنرا برا و

.فداتون بشم میکرد ادیاز شما  ایبا پور میه هستکو يها مهین

 نیخوشحال بود که ا.آورد یرا هم م ایو هر بار اسم پور ادیمد امیفقط لبخند زد از اول صبح تا حاال ساعت به ساعت پ ایپور

.شودیخوب محسوب م کروزی اسمنیاز نظر 

متوجه نگاه  ایپور دیبگو يزیخواست به شاهرخ چ تایتا رز.بود ستادهیا يکنار السیجعبه گ کیبا  يپسربچه ا رشانیمس در

.دیتازه شد و از او پرس يالسهایگ يبرو اسمنیمشتاق 

.يدوست دار السیگ

.دارم دوست

شاد  ينگاه کرد سپس بطرف همسرش برگشت و با لبخند ایشاهرخ اول با تعجب به پور.بطرف پسرك رفت  دیخر يبرا ایپور

.به او چشمک زد عیو سر
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را شست و  السهایگرفت خودش گ یاز همانجا ظرف ایپور.گرفتند  یو تخت ستادندیا يوتر در قهوه خانه اجل یکم

هنوز .کردندیراجع به روژان صحبت م تایشاهرخ و رز.استراحت کردند یرا خوردند و کم السهایبا لذت گ ییچهارتا.آورد

اطرافش  يبایزنده و ز عتیداده بود و به طب هیتک یتبه پش کهیدر حال اسمنی.او تنگ شده بود ينگذشته دلشان برا يزیچ

نگاه  بایشاهکار ز نیآنها نشسته بودند محتاطانه به ا يتخت روبرو يچند جوان که برو.شالش د رحال افتادن بود کردینگاه م

 يوجل شدیمشکل م یشد ول یعصبان.آنها ثابت شد يلحظه نگاهش برو کیدر  ایپور.گفتندیم يزیو آهسته چ کردندیم

.گفت اسمنیآهسته به .نگاهها را گرفت 

شالت را درست کن لطفا

 يشامدیاز هر پ يریجلوگ يبرا ایهنوز نتوانسته بود خودش را با خجاب وفق دهد و پور.لبخند زد و معذرت خواست اسمنی

.خواست که براهشان ادامه دهند

بود مخصوصا که با وجود کاله  دیکمتر د رمعرض د تگذاشیرا م نکشیو ع يریکاله حص اسمنی یوقت.بهتر بود نطوریا الاقل

.سرش بماند يشال رو شدیباعث م

غذا  شناختیکه م یشاهرخ در رستوران شنهادیبلند مدت خسته و گرسنه بودند و به پ ییمایراه پ نیشده بود همه از ا ظهر

 اینوشت و شاهرخ و پور شانیز نوع غذا براا یداد و حت امیپدر و مادرش پ يباز هم برا اسمنیکه غذا آوردند  یوقت.خوردند 

.باز هم از آنها عکس گرفتند

 میدربند را رفته بودند تصم یالقییو خم و  چیراه پر پ ریتا آخر مس بایبعد از ناهار همانجا استراحت کردند تقر یساعت تا

گشت خصوصا هر جا که گذشتن از در بر.برنخورند یکیحاال شروع کنند که به تار نیگرفتند دو سه ساعت برگشت را از هم

و دست شاهرخ را  دیکشیم غیمرتب ج تایرز.و مواظب خانمها بودند رفتندیم تراز جلو ایشاهرخ و پور شدیسخت م یآنجا کم

.گفتینم یسخن چیه کردیمقاوم تر بود و تا احساس خطر نم یلیخ اسمنی یول دیطلبیکمک م يبرا

و با نگاه دنبال  ستادهیصخره ا نییپا ایپور.آمد  نییهم با کمک شاهرخ پا تایرز. آمدند نییصخره پا کیتند  بیاز ش انیآقا

که  اسمنی دنیو با د دیاو به آن سمت چرخ فیضع غیج يلحظه از صدا کیناگهان در .بود اسمنی يچوب دست برا کی

 یتوانست از چوب دست اسمنیو  دیدرست به موقع رس.از هم باز کرد راو دو دستش  دیجلوتر دو دادیتعادلش را از دست م
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.نخورد نگاهشان در هم گره خورد نیتا زم ردیاو کمک بگ

 يو شاهرخ که از صدا تایرز.بحال خود نبودند چکدامیمنتظرانه بود که هر دو شوکه شده بودند که ه ریاتفاق غ نیا يبقدر

.صحنه مبهوت آنها بودند نیا دنیبه آن سمت برگشته بودند با د اسمنی ادیفر

.شاهرخ بود که بخود آمد و اهسته کنار گوش همسرش گفت نیا

.يرز میبر

 اسمنی.بعد بخودشان آمدند یدر همان حال ماندند ول هیثان 30 دیشا.او همراه خود از آنجا دورش کرد يبه بازو يبا فشار و

.نبودند و شاهرخ آنجا تایبلند شد و خود را تکان داد و به اطراف نگاه کرد خدا را شکر کرد که رز

.داشتیهم در کنارش قدم برم ایبعد پور هیلرزان براه افتاد چند ثان يبرداشت و با قدمها نیخم شد کالهش را از زم اسمنی

 تایو رو به رز ستادیشاهرخ ا دندیاز دور آنها را د یوقت.نشسته و منتظرشان بودند يصخره ا يو شاهرخ جلوتر رو تایرز

.اشندفرصت داشته ب شتریبهتره ب:گفت

 يزیکه چ یمعن نینکردند به ا یصحبت چیه نبارهیدر ا دندیبه هم که رس.دو جوان شرمزده دست تکان دادند يهر دو برا و

.اند دهیند

 يدر قهوه خانه ا یبعدازظهر و گرفتن خستگ يصرف چا ياز همه جا جمع شده بود برا بایبعد که آفتاب تقر یساعت

 گرید یول کردیکمک م اسمنیهم به  ایپور گرفتیرا م تایدر هر جا شاهرخ دست رز اسمنیافتادن  انیاز بعد از جر.ستادندیا

.با هم نزدند یحرف

 یهمراه ییرفتن به دستشو ياز شاهرخ خواست که او را برا تایرز.سفارش دادند يکنار رودخانه گرفتند و چا یتخت دوباره

.تنها شدند اسمنیو  ایکه رفتند پور یکند و وقت

جوان با هم نشسته و نگران و  یلیخ ينگاه هر دو به تخت روبروشان بود که دختر و پسر یرا ساکت بودند ول یوتاهک قیدقا

.گفت حیمل یبا تبسم اسمنی.محتاط دست هم را گرفته بودند

.بامزه هستند چقدر

.نگاهش را از آنها گرفت و جواب داد یبا تلخ ایپور
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.روع کرده اندرا ش یبامزه است تازه اول بدبخت کجاش

.هیعشق و عالقه شروه بدبخت یکنیچرا فکر م:دیشد و پرس رهیبه او خ هیچند ثان اسمنی

.هیسن شروع بدبخت نیتو ا گمیاشتباه نکن من م نه

.دیاش پرس یشگیهم یبه سادگ اسمنی و

.ستندیبا هم دوست ن نهایا مگر

.زد و گفت یاو پوزخند تلخ یبسادگ ایپور

مجبورشان کنند که در  ایبکنند و بعد مجبور شوند  یکار اشتباه یو شوخ یممکنه در عالم دوست یول نطورهیکه هم ظاهرا

.سن کم با هم ازدواج کنند نیهم

.ادامه داد ایو پور. فکر کرد ایپور يصحبتها یو به معن نگفتی زیچ اسمنی

.داشته باشند يته اخواس نینچنیمعقول ا ریخودشان با احساسات غ یول فتدیهم اون اتفاق ن دیشا

.شانه باال انداخت یبنرم اسمنی

.ينظر چیفقط دوست باشند بدون ه تونندیم خوب

.چند لحظه فقط به او نگاه کرد ایپور

او دو تا  ینیبیخانم نم ستیفرانسه ن نجایا نکهیا گریسن و د نیآنهم د را.فقط دو تا دوست ساده باشند شهینم نکهیا اول

.ندیآنها را با هم بب یکس ترسندیم.نظر دارند ریچطور اطرافشان را ز

 رونیبا اون ب.عالوه بر دوست دختر دوست پسر هم داشته باشه تونهیدختر م کی.ستین نطوریا کنمیم یکه من زندگ ییجا

.برود گرید يو جاها یمهمان نمایپراك س

.دونمیم

.بده ينظر تو آنطور از

.ینظر خودت چ از

.هم در جوابش با لبخند گفت ایپور.باال انداخت شانه یو بنرم دیخند امسنی
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 یو ب يراز پنهان از پدر و مادر داشته باشند و نه آن همه آزاد کیجوانها  شهیخوبه که هم تیهمه محدود نینظر من نه ا از

.يبند و بار

.دیپرس اسمنی

.افته یاتفاق م نیا چرا

هشت ساله که در دانشگاه هستم  یمن خودم هفت ال.رسندیمآخرش به بن بست % 70به  بیوجود داره و قر يادیز لیدال

بوده اند که د رهمان سال اول ورود به دانشگاه  ییدختر پسرها. کنمیم سیو چه حاال که تدر خواندمیکه درس م یچه زمان

که  کنندیر مخانواده ها را مجبو گرید زیهر چ ای دیبا تهد ایبا هزار زحمت حاال  یآن هم چه عشق سوزان.عاشق هم شدند 

.شوندیبدون بچه از هم جدا م ایبچه و  کیبا  ایسال نگذشته  کیو  کنندیبدهند و با هم ازدواج م تیرضا

چرا؟

درست کرده اند و  يخودشان گرفتار ياند که برا دهیفهم نکهیا يبرا.اند دهیبعلت مخالفت پدر و مادرها رس نکهیا يچرا؟برا

.از مشکل ساختند يخودشان سد يشان را داشتند برا ندهیو آباد کردن آ شرفتیفرصت پ کهیزمان

.افته یاتفاق م نیا شهیچطور م اصال

.جواب داد ایپور

اتفاق  نیا یاصل يمعموال علتها.تو وجود نداشته یچرا؟چون که عللش در زندگ.یعلتش رو درك کن یتو بتون کنمینم فکر

کرد  دییرا تا ایسر تکان داد و صحت گفته پور اسمنی.درخانواده هم کمبود عاطفه یکیو  يبند و بار یب یکیفقر است  یکی

.ادامه داد ایو پور

شکستها  نیا یو گاه خوردیزود با فکر نامعقول شکست م یلیمشکالت را داشته باشند خ نیا یدو تا جوان وقت متاسفانه

.رهیجبران ناپذ

 ینیع ياو از نظرش درست آمد چونکه او شاهد تجربه ا يو صحبتها قیشقا یآورد و خودکش ادیرا ب ایخود پور هیقض اسمنی

.دیپرس اسمنی.بود 

.باشه دینظر تو سن ازدواج چقدر با از
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.دیخند ایپور

.داره ينظر یکس هر

.خوامیمن نظر تو رو م یول آره

.مکث و فکر جواب داد یبا کم ایپور

آنقدر  تونهیداره نم یرا رفته نه پول و نه کار مناسباش  فهیکه نه خدمت وظ یمسلما جوان.شرفتیتکامل عقل و تکامل پ سن

.ستین نطوریاش برسه ا یداشته باشه که به عشق نوجوان يفکر باز و ازاد

.دیاز او پرس ایپور نباریسر تکان داد و ا اسمنی

.روابط آزاد جوانها در آنجا درست است یکنیچطور فکر م تو

.نه راستش

.رد و ادامه دادک شانیاشاره به دو جوان روبرو و

.هم قبول ندارم ينطوریا یول

.دیپرس اسمنی یبه چشمان آب قیدق یبا نگاه.  انهیموذ ایپور

.يکرد یجماعت چطور زندگ نیبا ا تو

.هر آنچه را که در دل داشت بزبان آورد یذات یبا سادگ اسمنی و

داشته  یمن خانواده خوب یکه گفت نطوریو هم دمیالبیبودنم م یرانیبه اصالتم به ا شهیمن هم یباورت نشه ول دیشا دونمینم

آگاهم  یرانیا یمیقد يمن از هم سنتها.خانواده به دنبالش باشم طیاز مح رونینداشته ام که در ب يمحبت گمشده ا چیام و ه

 افتهی نجایدر ا را شیو اسا تیگذاشته ام اصالت و آرزو ها و امن رانیپا به ا یو از وقت دمیخوابیشب م یرانیا يو با قصه ها

.نجاستیام ا شهیر.نجاستیوطنم ا کنمیبشدت حس م.ام

.و شاهرخ برگشتند تایموقع رز نیدر هم نشستیبود و بدل شنونده م دایاز کالم ساده اش پ صداقت

.دینشست و پرس اسمنیکنار  تایرز

.هیبحث داغ شما در مورد چ نجاستیا یچ یچ
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.دلسوزانه گفت یگردنش را کج کرد و با لحن تایاشاره کرد رز شانیبا لبخند به دو جوان روبرو ایپور

.ها یطفلک یآخ

.گفت شاهرخ

.پدر و مادرهاشون چارهیها خانم بگو بدبختها بگو ب یرو طفلک یچ یچ

.گفت ایپور

 يشتریبعمل  يدر آنجا جوانها آزاد گفتیم اسمنی. میکردیصحبت م نبارهیهم د را اسمنیمن و  دیآن موقع که شما نبود از

.پسنددینم نطوریجماعت ا یرانیداشتم ا هیدارند و من عقد

.گفت شاهرخ

.رهیبدبختانه باز هم آمار طالق سال به سال باالتر م یول ادهیز تیمحدود نجایدرسته که ا آره

.تکان داد و گفت يبا تاسف سر ایپور

 شیچند وقت پ نیهم.حوادث بوجود آورده مهنهیو بنظر من مخلوط شدن فرهنگ غرب با فرهنگ ما ا نطورهیهم متاسفانه

بود  دهیرس یسالگ 25خانواده به سن  کیدختر  شهیباورتون م.نایخواندم بنام سر ییکایآمر سندهینو لیاست لیاز دان یکتاب

.و هنوز باکره است دهیسن رس نیبود که دختره به ا نیشان ا یگرانبودند ن مشیدختر که سرپرست و ق يو عمو و زنعمو

.تلخ زد و گفت یتبسم رخشاه

 تیبه آنجا جلوتر ترب دهینرس یبعض یکنند و حت یمثال با فر هنگ آنجا زندگ خواهندیخانواده ها هم م یبعض گهید نهیهم

 یرانیباطل از اصالت ا دیعقا نیهستند که ا نیغافل از ا.که فاجعه به بار آمده  ندیا یبخود م یو وقت کنندیخانواده را رها م

.بدور است

.بحثشان را قطع کرد مانیشاد پ يصدا

.تابستان خدمت خانواده خرسند دیخورش یبگرم سالم

.شدیم کیو سن خودش به آنها نزد پیهمراه سه جوان هم ت مانیپ.بسمت صدا برگشتند  رتیبا ح همه

اهرخ در حال دست دادن ش.ماند  رهیخ اسمنی يبر رو مانینظر نگاه دوستان پ نیبرخاستند و در اول شانیبرا ییچهار تا هر
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.گفت مانیبا پ

.يکرد یمختص خانواده خرسند نبود من و خانم ارجمند را هم قاط یکه بکار بست یجمع

.جواب داد يجد مانیپ

.دیشما هر دو پناهنده خانواده خرسند کندیم یفرق چه

 نندیدوباره بنش نکهیقبل از ا.ال بردگونه دستش را با میو شاهرخ تسل دندیخند مانیاز جواب دست به نقد پ تایو رز ایپور

خودش و  کهیرو به دوستانش کرد و آهسته طور  مانیپ.رساند ایخودش را بکنار پور اسمنیکنار شاهرخ نشست و  تایرز

.گفت دندیدوستانش شن

.کنند که چشمانش چپ و راست بره یبه گوره پدر هر ک تف

سفارش  يده بودند خنده کنان تخت کنار آنها را اشغال کردند و چابر مانیپ دیو تهد تیبه موقع یدوستانش که تازه پ و

.دیبشنود پرس مانیکه فقط پ يمعترضانه طور تایرز.دادند

.يامدیدربند چرا با ما ن ییایب یخواستیکه م تو

.تکان داد و جواب داد يسر مانیپ

.يرینوبت بگ نهایقبل از ا یخواستیم.چقدر وقت من پره یدانیمگر نم متاسفم

آسوده شد  الشیخ دیدیرا در کنار خود و دور از چشم م اسمنیکه  ایپور.به غبغب انداخت که آنها را وادار بخنده کرد يباد و

.شدیسردتر م اسمنیاش به  یاحساس قلب شتریب گذشتیهر روز که م.بردیلذت م دیدیحاال که آنها رادر کنار هم م مانیو پ

.گفت ایدر ادامه صحبت قبلش با پور شاهرخ

.رهیگیفقر نشات م ياز رو عیفجا شتریآمار نشان داده ب یول

.در جواب گفت ایپور

.ادیز يهایموارد هم آزاد یکمبود عاطفه و در بعض حیناصح تیبعد از آن ترب نطورهیهم

.دیپرس اسمنیبحث از  ریمس رییتغ ينداشت برا یشادش هم خون هیو اصال با روح شدیبحثها خسته م نگونهیکه از ا مانیپ

.يصحبت کرد يشنبه شب با رز5جشن  درباره
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.کرد و گفت يظاهر یاخم اسمنی

.دعوت دارد گرید یجشن عروس کیهم آنشب  تایمتاسفانه رز آره

.نباشد گفت دایاز آن پ يزیکرد چ یکه سع یبا لحن مانیپ

.برو ایبا پور خب

.کرد و گفت ایبه پور ینگاه اسمنی

.م برممجبورم خود ادیهم نم ایپور

.نداد و دوباره با اشهرخ رفت سر بحث قبل یجواب ایپور

دوست  نیدوست پسر دخترمان است و ا نیا ندیگویبا افتخار م.اورندیمتجددها رادر ب يادا خواهندیو مادرها مثال م پدر

.دختر پسرمان

بحث با  ریمس رییتغ يباره براشده بود دو یعصبان یکه حساب مانیپ.کرد دییتکان داد و صحبت او را تا يهم سر  شاهرخ

.بلند گفت يصدا

.میتازه کن ییو هم آب و هوا میدربند که هم شما را خوشحال کن میبچه ها گفتم بر به

.میخوشحال یلیخ یکنیاالن فکر م یعنی:گفت تایرز

.و شاهرخ کرد و ادامه داد ایبه پور ياشاره ا مانیپ

.داغه یلیکه نه بحث خ ظاهرا

.نکردند دایهم پ یکرد که آنها فرصت یآنجا نشسته بودند آنقدر شوخ کهیبه آنها نداد و تا وقت يشتریاجازه صحبت ب و

و شاهرخ از صفحه حوادث و  ایآورد پور یحرف م يحرف تو مانیهر چه پ.غروب شده بود که دوباره راه افتادند  بایتقر

فقط دختر  يخانواده از رو یگاه.داد فقراست ترشیو ب کندیمجالت عمق حوادث را باز م.کردندیزندان زنان صحبت م

.فروشندیاست م دواریدوخته ام ندهیجوانشان را که چشم به ا

.روبه آنها کرد و گفت يبا دلخور مانیپ نباریا

قر ف يتو ایشما  کنهیندونه فکر م یهر ک دینکرده ا دایپ نتریریپربارتر و ش نیبحث از ا یقشنگ نیروز به ا.بابا دیدلم پوس اوه
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بابا :دستانش را بهم زد و گفت کمرتبهیو .دیکمبود محبت را با تمام تار و پود وجودتان حس کرده ا ایو  دیدست و پا زده ا

.دیاصال ارزش نداره قدر هم رو بدون ایدو روزه دن نید بخدا ایرا نخور ایدن نیانقدر غصه ا

.شروع کرد بلند بلند خواندن و

...ازالهه ناز با دل من بس يا باز

کم کم مردم .شاهرخ شروع کرد تند تند به عکس گرفتن .که اون اطراف وبودند ناگهان به او نگاه کردند  یکسان همه

.را گذراندند یو ساعت خوش کردیم یاو را همراه توانستیدورشان جمع شدند هر که م

.حرکت کردند نهایکم بسمت ماش کم

.رفت لشیانداخت و بطرف اتومب نییسرش را پا یساختگ یشرمندگ انداخت و با ایبه پور یچشم ریز ینگاه مانیپ

.خداحافظ.پسه من رفتم یلیظاهرا هوا خ یول

.شاهرخ گفت.دیهم خند ایپور نباریاز رفتن او ا بعد

.کرد شیکار شهینم گهید مانهیپ

.جلوتر بود ایپور لیاتومب نباریا.شدند شانیلهایاتومب سوار

را گرد کرد و  شیچشمها اسمنی.شکلک درآورد شانیبرا تایشاهرخ از کنارشان گذشت و رز لینگذشته بود که اتومب یقیدقا

.گفت ایمبارزه ملتمسانه به پور یبهم زد و بمعن یدست.دیخند

.سوسکشان کن ایبرو پور تند

 قشنگ و خنده دار یلیجمله را خ نیبا لهجه بخصوصش ا.دادیم نیش يصدا شتریکه ب کردیتلفظ م يرا طور نیس

گاز گذاشت و از  يپا رو ییبخاطر دل دختردا اریاخت یب.گرفته  ادی مانیجمالت را از پ نیلبخند زد مطمئن بود ا ایپور.گفت

با حرکات  ایکه تند برود شکلک در آورد و پور گفتیبه شاهرخ م تیکه با عصبان تایرز يبرا اسمنی.شاهرخ جلو زد لیاتومب

.دیخندیشاد و بچه گانه او م

متوجه  لیروشن اتومب کیدر تار ایپور دادندیدر آمد و هر دو در سکوت به ترانه گوش م يبعد که اوضاع بحالت عاد یقیدقا

کند  داینزد تا او آرامش پ یحرف.کشدیپس م یول.گرددیبطرفش برم قهیهر چند دق يزیظاهرا بقصد گفتن چ اسمنیشد که 



منیر مهریزي مقدم - یاسمن  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٠٩

 ایعاقبت پور.دیکشیدوباره پس م شدیآماده م يهر بار به نحو بیبهمان ترت اسمنی یبدست آورد ول يریگ میو قدرت تصم

.دیپرس یبنرم

.یبگ يزیچ يخوایم

.پس صادقانه جواب داد.آسانتر شد شیانگار حرف زدن برا.دیکش ینفس آرام اسمنی

.آره

.بگو خب

.نگاه کرد رونیگرفت و از سمت راست به ب ایرو از پور اسمنی

.ستندین یگفتیکه م يهمه آنطور کنمیم یکه من زندگ ییبگم جا خواستمیم

؟يچطور

.در حال صحبت کردن به او نگاه کند دیکشیخجالت م اسمنیکه  دیفهم نطوریا ایپور

.هستند یپاك و خوب يها هم مثل من دخترها یلیخ

بالفاصله  کردیم نگاه رونیهنوزم به ب اسمنیبود که  ید رحال نیرا از هم باز کرد و ا ایپررنگ تمام صورت درشت پور یتبسم

.جواب داد

.منظور منهم بتو و امثا ل تو نبود ستین نید را یشک

.یچطور انقدر مطمئن:دیزده بطرفش برگشت و پرس رتیح اسمنی

.ماندیبزرگ شود محفوظ م لیخوب و اص يمعلومه هر کس مثل تو د رخانواده ا خوب

تو برعکس آنچه نشون :گفت اسمنی.و دوباره او را دلگرم کردبه ا یبا نگاه اسمنیو  دیهم با او خند ایپور. دیخند اسمنی

.یمهربان یلیخ يدیم

ازدهمی قسمت

به قصد شکلک در  يبا شاد تایرز.شاهرخ از کنارشان گذشت لیکه اتومب دیخندیم ایپور.زبانش بود يحرف دلش رو همه
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 یقینفس عم تایرز.تکان داد شیبرا یدست یتبه راح اسمنی.مبهوت ماند اسمنیو  ایخنده شاد پور دنیآوردن داشت که از د

.و رو به شاهرخ کرد دیکش

.يدید ـ

.تکان داد ياو سر نانیاطم يبرا شاهرخ

:دیپرس اسمنیاز  ایپور

.بداخالق و وحشتناك یلیدم؟خ یچطور نشون م ـ

.قشنگ کرد يخنده ا اسمنی

.هاستاد دانشگاه کیپر ابهت و با جذبه که مختص رفتار  یلینه خ.نه ـ

 اسمنینگذشته بود که  یدوباره هر دو ساکت شدند و ربع ساعت.دیگو یمطمئن بود که راست م.با خنده سرتکان داد ایپور

.حاال که حرفش را زده بود راحت شده بود.خوابش برد

 يها خیکنج عزلت اش را بهم زده بود، یمیدختر ساده و صم نیا.دیدر خواب د ينگاهش کرد و فرشته ا یبه راحت ایپور

.کند یمسئله ناراحتش نم نیا شهیکرد مثل هم یبا کمال تعجب خودش حس م.شد یاحساس مرده اش باز م

.چشم گشود اسمنی دیترمز را کش یخانه وقت جلو

م؟یدیرس ـ

.اضافه کرد یبا ناراحت و

.خوابم یفقط م.هستم يمن چه همسفر بد يوا ـ

 یروز خوب تشکر کرد و قبل از خداحافظ نیا يبرا. شد ادهیپ اسمنی.دکر یفکر نم نطوریزد چون که اصال ا یتبسم ایپور

:گفت

.را خواندم میکتابها ي ؟همهياریفردا چند تا کتاب برام م ـ

.ارمیبله م ـ

.فکر کرد و عاقبت صدا زد یمردد کم.ستادیا ایهنوز چند قدم از هم فاصله نگرفته بودند که پور.کردند یخداحافظ
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.اسمنی ـ

.سمت او برگشتبه  اسمنی

.یانتخاب کن یهر چه دوست داشت ییایخودت ب یتون یم.فردا صبح خونه هستم ـ

.دست تکان داد شیو برا یمیشاد و صم یلیخ.دیخند اسمنی

.امیباشه حتما م ـ

****

.کنار تختش را برداشت یگوش.تلفن بلند شد يتختش افتاد که صدا يرو دنیآماده خواب ایپور.شب بود آخر

.دییابفرم ـ

.خان داداش ریسالم و شب به خ ـ

.يدیرس یک.ریسالم شب به خ ـ

.خوش گذشت یراست.شه یساعت م مین ـ

.آره يآورد یرا در نم ياگر تو آخر سر اون شلوغ باز ـ

 زهایچ نطوریو کمبود محبت و ا يبه خاطر فقر و آزاد یشلوغ ؟نکنهیبه خاطر چ.درآورده يکدوم پدرسوخته شلوغ باز!یک ـ

.ااا چه بد.دبو

:گفت يرا عوض کرد و مثال جد لحنش

پشت تلفن  ایپپور.دیبود دهیکش شیهم بحث بود پ نیا.کردم که روزتان خراب بود یاگر من دخالت نم.بابا دیول کن ـ

.دیخند

.یکن دییرفتارت را تا نکهیا ای یمعذرت خواه يزنگ زد ـ

.بدگذشته ها گذشته حاال چه خوب و چه .چکدامیه راستش

.منظور ـ

.یرفتم عروس یم اسمنیتونستم پنجشنبه شب با  یاگر م دیخواستم بگم شا یفقط م یچیباره ه نیدر ا ـ
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.دیمکث پرس یجا خورد و با کم ایپور

.باز هم منظور ـ

 ییداامانت  ياجازه بد ستیدرست ن یکن یم يامانت دار يادعا نقدریخوام بگم تو که ا یم.يدینگو که منظورم را نفهم ـ

.یتنها بره عروس

.یشناس یمگه مرا نم.یکن یجرا اصرار م ـ

.ریحاال در موردش فکر کن،فعال شب به خ.هیمورد اورژانس کی نیا یهم خدمتتان دارم ول یارادت خاص!چرا کامال ـ

 اسمنید او با زد مطمئن بو روزیپ يرا گذاشت و لبخند یگوش.را نداد يشتریفرصت ادامه بحث و اضهارنظر ب یخاص یزرنگ با

.خواهد رفت

****

گفت به  یعمه م يبرا روزیدر حال خوردن صبحانه از د اسمنیصبحانه نشسته بودند و  زیو عمه پشت م اسمنیفردا  صبح

را  اسمنی يصدا.آمد نییرفتن از پله ها پا رونیدوش گرفته مرتب و اماده ب مانیبود که پ دهیرس مانیقسمت آخر رقص پ

:فتو گ دیرا بر اسمنیپله ها صحبت  انیبود و م دهیشن

.و زدم به رقص دیدلم پوس کدفعهیمامان  یچیه ـ

.دیصبحانه رس زیو بشکن زدن تا به کنار م دنیشروع کرد از وسط پله ها به رقص و

:دیپرس دیخند یم کهیعمه در حال.دیخند یعصر گذشته دوباره م يادآوریحرکات او و به  دنیاز د اسمنی

.از دست تو حرص خورد یحتما باز کل.کرد یار مک یچ ایپور ـ

.درست کرد و جواب داد يلقمه ا مانیپ

.شد میج يآره بابا فور ـ

بغل پر از کتاب  کیبعد با  قهیبه خاطر صبحانه تشکر کرد و به اتاقش رفت و چند دق اسمنی.کرد یبا مادرش صحبت م مانیپ

:دیسعمه سرش را باال گرفت و پر.آمد نییاز پله ها پا

.جان یاسیکجا  ـ
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.آمد جواب داد یم نییاز پله ها پا اطیبا احت کهیدر حال اسمنی

.رمیرا که خوانده ام پس بدم و دوباره کتاب بگ ییرم کتابها یم ـ

 نیریدانست پس با لبخند ش یعمه را م یحاال علت نگران.بود که نگاهش به نگاه نگران عمه برخورد دهیپله ها رس نییپا به

:گفت

.خودش بهم اجازه داد عمه جون ـ

:مادرش زد تا او را از بهت درآورد و گفت يبه پا يضربه ا زیم ریاز ز مانیپ

.يخوا یکمک نم ـ

.برم یخودم م.نه ممنونم ـ

:که خودش و مادرش بشنوه گفت يطور مانیپ

.بهتره ينطوریآره ا ـ

:را بلند تر کرد و دوباره گفت شیبعد صدا و

.حتما باهاش صحبت کن.پنجشنبه شب عوض شده یراجع به عروس ایفکر کنم نظر پور اسمنی،یراست ـ

.دیو شاد خند ریمتح اسمنی

.باشه ـ

:و گفت دیسر مادرش را بوس يرو مانیاز رفتن او پ بعد

.فرصت بده مامان ـ

.را گفت انیه جرزد چانیزنگ زد و ه تایفرصت به رز نیعمه در اول.او که هنوز مبهوت بود تنها گذاشت و رفت و

****

 اسمنی يامد و اخر سر مجبور شد که برا رونیاز اتاقش ب یاحوالپرس يفقط برا ایپور.ماند ایدر منزل پور یساعت اسمنی

.گذاشت یوگرنه او را در کتابخانه به حال خود م اوردیقهوه ب

:قهوه را گرفت و تشکر کرد و گفتفنجان .را انتخاب کرده بود شیکتابها اسمنیبا قهوه به اتاق آمد  ایپور یوقت
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.آره یعروس ییایبا من م:گفت یم مانیپ ـ

.تعارف محکم تر بود کیهم منتظر  دیشد،شا ریغافلگ اسمنیسوال  نینگرفته بود و از ا یقطع میتصم يکه برا ایپور

.جواب داد دیکه بدون ترد چون

.امیباهات م ییاگر تنها ـ

.سرش را مظلومانه کج کرد اسمنی

؟يایم ـ

.دلگرم کننده سر تکان داد يبا لبخند ایپور و

****

سرش به مطالعه  يطور نصورتیا ریدر غ دید یرا م ایشد پور یم داریاز صبح ها که زودتر ب یفقط بعض ندهیهفته آ کی یط

ب از شروع صبح گذشته خوا یتا ساعت جیخواند و صبح گ یاز شب گذشته کتاب م یتا پاس یگرم شده بود که گاه

.شد یدلتنگش م دید ینم راروز که روژان  کیبود و  تایاش آمدن رز یسرگرم نیبهت.بود

 نیجرات حرف زدن در ا یکس یبه جشن باخبر شده و تعجب کرده بودند ول اسمنیهمراه  ایو مادرش هم از رفتن پور تایرز

.ت ززمان بسپاردرا به گذش زیداد سکوت کند و همه چ حیهم ترج مانیپ.نداشت ایباره را با پور

امد تا عمه  نییکرد و بعد ازظهر اماده رفتن پا يادآوریو ساعت بعدازظهر را  دیرا د ایپور اطیح يتو اسمنیپنجشنبه  صبح

که انگار به تنش چسبانده  ينقره ا یکوتاه و خوش دوخت مشک یهمراه کت يتنگ و بلند ننقره ا یدامن.ندیاو را بب

سرش گذاشته بود حلقه  يو تل مانند رو فیظر یتاج میکرده بود و ن گردسرش  يرده و باالرا کامال جمع ک شیموها.بودند

عمه .کم رنگ بود محشرش کرده بود يرنگ و رژ يقهوه ا یکه خط لب ششیکنار گوشش همراه با تنها آرا زانیاو يمو يها

.آمد اسمنیآماده رفتن،به دنبال  ایکه پور دیبوس یمشتاقانه او را م

.مادرش به طرفش برگشت.کرده بود برجا ماند زیمتما يلباسش که او را مانند شاهزاده ا یدگیو پوش ییبایظه از زلح کی در

.ندزدنش یتو رو خدا مواظبش باش.ایخوشگل شده پور ،چقدرینیب یم ـ

.دیمادرش خند يحال به رو نیبا ا.چهره منحصر بود نیشد مواظب ا یچطور م.دیو دلش با هم لرز چشم
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.دیشه مامان مواظبم نگران نباشبا ـ

 دیفهم یول دیآنها را ند مانیو مادرش کنار پله ها بودند و پ اسمنی.آمد یم نییهم آماده رفتن با عجله از پله ها پا مانیپ

:دیپرس ایبه غبغب انداخت و ژست گرفت و از پور يباد.است یبه چه سمت اینگاه پور

تلفن همراهش  ي،صدايشد بتریکشم خودت که از من خوش ت یخجالت م کن؟نیکن ینگاهم م يزور نیخوشگل شده اما ـ

را  یکرد دکمه روشن را زد و گوش یاوف و اوف یبه شماره افتاده کرد و با نگران ینگاه.اورد رونیب بشیان را از ج.بلند شد

:ترا نازك و زنانه کرد و گف شیصدا.کنار گوشش گذاشت

.باشد یمشترك موردنظر در دسترس نم ـ

به سرعت  یلحظه جا خورد ول کیافتاد  اسمنیتا چشمش به .آمد نییپله ها را پا هیبق یناراض یرا قطع کرد و به حالت یگوش

شروع به خواند کرد و به سرعت  یعیطب یجلو دهانش گرفت و با ژست کروفنیهمراهش را مثل م یگوش.خودش راکنترل کرد

.خودش را کنترل کرد

:دیپرتالش پرس يکرد گرفت و مثل خبرنگار یان مادرش که با خنده او را نگاه مرا جلو ده یالیخ کروفنیم

.کدوم کشور هستند که قدم رنجه کرده اند يشاهزاده  شونیخانم ا دیببخش ـ

.بم کرد یرا کم شیکنارگوشش گرفت و صدا.کرد یاش بلند شد به شماره نگاه کرد و اخم یگوش يصدا دوباره

.ستین يکالس آشپز نجایا رینه خ.یچ مانهینه چند پ.نه.ریخ.بله ـ

:گفت يرا قطع کرد و با خونسرد یگوش

را جلو دهان  یخط دوباره گوش يخط،رو ایو  ستیدر دسترس ن ای.کنند یکار م یمخابرات چ يدونم تو یوامونده ها نم ـ

:دیمادرش گرفت و پرس

.حاج خانم دینفرمود ـ

.دیاش را بوس یشانید و پرا در آغوش فشر اسمنیدوباره با لذت  عمه

.قربونش برم.برادرم امده لیاباد و اص نیشاهزاده خانم از سرزم نیا ـ

.را جلو دهان او گرفت یآمد و گوش ایبه سمت پور مانیپ نباریا



منیر مهریزي مقدم - یاسمن  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١١٦

د؟یشاهزاده خانم را به جشن دار نیا یسرورم شما امشب قصد همراه ـ

 يصدا.گوشش گذاشت يروشنش کرد و رو.را از او گرفت یگوش ایورپ نباریبلند شد و ا مانیهمراه پ یگوش يهم صدا باز

:از ان طرف گفت يبلند دختر

.چند ساعته منتظرتم یدون یم.يد یم يمنو باز.مگر دستم بهت نرسه مانیپ ـ

.یگوش:گفت ایپور

:دیپرس یو از مادرش م دیکش یم زیم يرو یمصنوع يدست به گلها يکه با خونسرد مانیطرف پ به

.آدم رهیگ یم یعوض یعیقشنگه با طب یلیخ.يدیگلها از کجا خر نیا ـمامان

:تکان داد و با لبخند گفت يسر ایپور

.منتظرتند.هیاز طرف کالس آشپز.خط رو خط افتاده.ریبگ ـ

:دیخبر به خود گرفت وپرس یب یحالت یعیطب یلیخ مانیپ

با من کار دارند؟ ـ

.سالن رفت گریرا گرفته و به طرف د یگوش

و  اسمنیچشم چشم عمه و .امیباشه م.افته فکر کردم حاال هم همونه یاز ظهر خط رو خط م نکهیاره نه ا.ییتو يوا يا.بله ـ

شانه باال انداخت و  مانیپ.کرد یمصرانه نگاهش م ایپور.را قطع کرد و به طرف آنها برگشت یگوش مانیپ.دندیخند یم ایپور

:گفت

.زند یذره محبت لک م هیمعصوم دنبال  یفلدل ط.کمبود عاطفه است هیهمون قض ـ

.کرد اسمنیزد و رو به  يلبخند ایپور

.منتظرم رونیمن ب ـ

:تکون داد و گفت يمادرش سر.مادرش به سمت او رفت دنیبوس يو برا دیکش ینفس راحت مانیپ

.يسوزوند شیپدرسوخته باز کجا آت ـ

:معترضانه کرد و گفت یاخم مانیپ
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که مرد شکمش غمباد گرفته بود  یوقت یتار مو به سرش نگذاشت کیتا زنده بود که .يدار کاریچ چارمیبا مامان به پدر  ـ

.هوا نیا

:را جلوتر از شکم گرد کرد و ادامه داد دستانش

.بکشه یبذار الاقل اونجا نفس.يدار یحاال هم دست از سرش برنم ـ

.راهرو رفت نهیمانتو به طرف آ دنیپوش يو برا دیبوس یخداحافظ يگونه عمه را برا.دیخند یکه هنوز م اسمنی

:مادرش آهسته گفت.از پشت سر به او انداخت يگرینگاه د مانیپ

.نون گندم،واسه شما فهیح ـ

:و آهسته کنار گوشش گفت دیگونه اش را بوس.دیمادرش را در آغوش کش یبا شادمان مانیپ

ست؟ین یکاف رونی،ب دهیها را از سوراخ کش یکه بعض نیهم ـ

:گفت اسمنیرفتن از در به  رونیقبل از ب.رفت رونیکه در فکر فرو رفته بود دست تکان داد و با عجله ب شیبرا و

.توش نوشته قیادرس دق.نره ادتیکارتت  ـ

.دست تکان داد مانیپ يدرآورد و نشان داد و برا فشیکارت را از ک اسمنی

فکر بود امشب چطور جلو نگاه ها را  نیدر ا ایپور.نشست و به راه افتادند ایپورکنار .انداخته بود ينقره ا یو شال دیسف مانتو

.کارت را به او داد اسمنیکه  ردیبگ

.میر یکجا م سمیپاپا بنو يحاال برا.هم ادرس نیا ـ

«.میراه افتاد ایاالن با پور نیهم«.را فرستاد یارسال امیپ

.د مخمورش را به او دوختشا یکرد و چشمان آب ایرو به پور مانهیبعد صم و

.يممنونم که باهام اومد ـ

توام با لذت جلو گل  یهراس.او هراس داشت میاز نگاه مستق.کم رنگ کرد و دستگاه را روشن کرد یدر جوابش تبسم ایپور

.به مقصد هر دو در سکوت ترانه گوش کردند دنیو تا رس دیسبد گل خر یکیو  ستادیا یفروش

سالم و  یاست جلو امد به گرم زبانانیاز م یکیکه معلوم بود  یمسن بایمرد تقر.دندیجشن بود رس يرکه محل برگزا یباغ به



منیر مهریزي مقدم - یاسمن  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١١٨

:از باغ گفت یکرد و با اشاره به سمت ییخوش امد گو

.خانمها از آن سمت.دییبفرما ـ

:و گفت دیکش تیراحت از سر رضا یسمیت ایپور.برگشت ایپرسشگر به سمت پور يبا چهره ا اسمنی

.پسندند یم ينطوریا نجایا.جدا هستند انیم و آقاخان ـ

:متعجب گفت يبا لبخند اسمنی

.چه قدر جالب ـ

باشه؟.ریآمدن با من تماس بگ رونیآخر شب قبل از ب ـ

.دست تکان داد شیسبد گل را از او گرفت و برا اسمنی

او باز  يآغوشش را برا.ه به طرفش آمدو بلندش را گرفت و شادمان یبلند شد گوشه دامن پف اسمنی دنیبه محض د نیریش

:بلند گفت يکرد و با صدا

.ییایو ب یکردم قدم رنجه کن یاصال فکر نم.جان یاسیآه  ـ

گونه به گونه او گذاشت و  اسمنی.گرفت و به خواهرش داد و او را در آغوش گرفت و محکم به خود فشرد اسمنیرا از  گل

:گفت

 یم يآمدن روز شمار يچقدر خوشحال شدم و برا یدون ینم.يو مرا دعوت کرد يردکه لطف ک يتو بود.جان نیرینگو ش ـ

.کردم

:از او فاصله گرفت و گفت یکم

.يشده ا بایز یلیخ یلیخ ـ

.تو عروسک ینه به قشنگ ـ

را تا اتاق کرد و از خواهرش خواست که او  یمعرف انشیلذت و افتخار او را به مادر و مادرشوهر،خواهرشوهرها و همه اطراف با

.کند ییلباس راهنما ضیپرو و تعو

موقع با دست  نیبرگشت و در هم بهیو غر بایمهمان ز نیکنجکاو به سمت ا يبرگشت همه نگاه ها اسمنیبعد که  یقیدقا
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 ییو خوش آمد گو یبا او احوالپرس.و شناخت دیرا د اسمنی دیبه کنار عروس که رس.داماد وارد شد همانهایزدن م

را به او سپرد  اسمنیرا صدا زد و  شیاز دختر خاله ها یکی نیریش.صد عکس گرفتن از عروس و داماد را داشتعکاس ق.کرد

 ریحلقه اش کرده بودند و او را ز يطور.قشنگ هم سن و سال خودش يپر شد از دخترها اسمنینگذشت که اطراف  يزیو چ

.کرد ینم یبا کس یبگیگونه احساس غر چیو ه شد یمیزود با همه اخت و صم یلیسوال و خوش و بش گرفتند که خ

 یبا دخترها و همراه عروس م اسمنی.رفت رونیعروس و داماد،داماد از سالن خانمها ب ياز گرفتن عکس و دادن کادوها بعد

.به او خوش گذشت یاز هر جشن شتریبود و ب یدنیجالب و د شیآمده بود که هر لحظه اش برا یبه جشن.دیرقص

 چکسیدر آنجا با ه.بود یو فخرفروش يبند و بار یکه همه ب یجشن.جشن باشکوخ منزل عمه اش افتاد ادیبه حال  نیهم در

با .دیخند یاز ته دل م.کرده بود دایهمه دوست پ نیساعت ا کی نیو در هم نجایا کهینشد،درحال یمیصم نیریاز ش ریبه غ

..تگرف یخواست عکس م یو با هر که م دیرقص یهمه م

:دیپرس نیرینشست،ش نیریتوام با نشاط کنار ش یبا خستگ یوقت دنیرقص یاعتاز س بعد

.ياومد مانیبا پ ـ

:دیسرتکان داد و خند اسمنی

.نه،با برادرش ـ

.و او را در آغوش گرفت دیخند نیریش

.زمیعز یتو چقدر راحت.تونم ببوسمت یکه نم فیح.فربونت بشم ـ

:دیپرس اسمنی

.یزن یحرف را م نیچرا ا ـ

.رسونه یتو را م یمهربون نیبه نظر من ا.یکن یهم ارتباط برقرار م تیپسرعمه ها یراحت با همه حت یلیآخه تو خ ـ

.که من با پسرعمه ام راحت باشم بهیمگر عج ـ

 ورنطیو پنبه،ا شیها آت یرانیجنس مخالفه، و به قول ما ا کیپسر عمه  یفکر کن نبارهیتر در ا قیذره عم کیاگر .اره یکم ـ

.ستین
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.دیفکر کرد و خند یکم اسمنی

.گهید زینه چ نمیب یمن او را فقط پسرعمه م ی،ولیجالب هیچه تشب ـ

.زمیعز یبس که تو پاك و ساده و خوب ـ

:و گفت دیدوباره خند اسمنی

مه اش را پاپا برام ه یام ول دهیجدا باشند،ند انیکه خانمها و اقا یجشن نطوریمن تا حاال ا.دیدار يچه جشن بامزه ا یراست ـ

.به من خوش نگذشته بود نقدریا یجشن چیهستند در ه یمیهمه ساده و صم نجایا.کرده فیتعر

:با غصه گفت نیریش

.کردم يحنابندان دعوتت  یهم در مراسم سنت روزید ادیخوشت م نقدریدونستم ا یاگر م.شیآخ ـ

.را بست و تکان داد شیشست ها جانیبا ه اسمنی

.گذارند یهمه به دست و پا و سرشان،حنا م یعنی.امان برام گفتهآره،آره،م ـ

:بود به او نشان داد و گفت یرنگ یو کف دو دستش را که کم دیخند نیریش

.گذارند یحنا به کف دست م یکم انیعروس و اطراف غمبریطبق سنت پ یکند ول یرا نم نکاریا یکس گهیحاال د ـ

:اسف گفتو با ت دیرا بو کش نیریدست ش اسمنی

.آمدم یحتما م یگفت یاگر م ـ

 یبگم اما حاال که مشتاق يزیفردا چ يخواستم برا یگرچه نم.کنم یمراسم فردا دعوتت م يبرا نطورهیخوب حاال که ا ـ

.یمراسم پاتخت.ییایکه ب ستیبد ن ینیمراسم ما را بب

.هیچ گرید یمراسم پاتخت ـ

عروس و  يو برا رندیگ یم یشوند و جشن کوچک یها در منزل عروس جمع مفقط خانم یعنیمهمانها، یروز بعد از عروس ـ

.ایفقط خودت ب ياریخوام تو کادو ب ینم.برند یداماد کادو م

.رفتند دنیرقص يو او را در آغوش گرفت و دوباره با دخترها برا دیخند اسمنی

:گفت اسمنیبه  نیریباغ را ترك کنند ش نکهیاز شام و قبل از ا بعد
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 یبهت قول م.میهم آنجا دار یمراسم مهین کی.دیخونه پدر حک ایب ياز مراسم خوشت اومده اگر دوست دار نقدریکه ا تو ـ

.دم بد نگذره

امشب تشکر  ییرایبه خاطر پذ.دیآ یم رونیب:زنگ زد و گفت ایکاره کرد به پور مهین یخداحافظ کی انشیعروس و اطراف از

 یربع از ساعت کی دیشا.دیایو همه از او قول گرفتند که فردا ب دینها آشنا شده بود بوسرا که با آ ییدخترها یکی یکیکرد و 

او با لهجه  يبرا فهیلط کی نیریش ییدختر دا.آمد یم رونیچند تا از دخترها ب اههمر.گذشت یزنگ زده بود م ایکه به پور

.تمام توجه ها به سمت آنها جلب شده بودو  دندیخند یبلند م يآمدند همه با هم با صدا رونیب یوقت.گفت نیریش يا

ناراحت  دیکه در حال افتادن بود د یو شال دنیرا با آن وضع خند اسمنی یوقت.را جلو در اورده بود لشیاتومب ایپور

.دیخصوصا که توجه همه مردها را به سمت او د.شد

و  نیسنگ یبه محض نشستن با لحن ایپور.کردند یانداختند و از او خداحافظ یچشم ریز یلحاظ کم نداشت نگاه چیه از

:ناراحت گفت یکم

.کنند یهمه به ما نگاه م ینیب یات را بده جلو،مگر نم يروسر ـ

:به او که راه افتاده بود گفت يدر حال مرتب کردن شالش با لحن شاد اسمنی

.میبر ییایهم آنجا دارند م یمراسم گفت یکه م نطوریا.میاز من خواست که با انها به منزل پدر همسرش برو نیریش ایپور ـ

.و بدون نگاه کردن به او جواب داد تیبا عصبان ایپور

.يدر معطلم کرد يجلو یبه اندازه کاف ـ

 نیا.دیرا در چهره او د تیعصبان.را از جانب او نداشت يبرخورد نیچن نیانتظار ا.زده به طرف او برگشت رتیح اسمنی

.از محل جشن فاصله گرفته بودند ابانیخ کی.سخت آمد شیبرخورد برا

چند .هم نزد یحرف.رفتار باشد نینکرده بود که مستحق ا يبه نظر خودش کار.برگرداند و بغض کرد ایرو از پور قهرگونه

طور ازرده  نیرا ا بشیحق نداشت مهمان غر.از خودش ناراحت شد.زد یم دیاو را د یچشم ریز ایپور.هم رفتند گرید ابانیخ

ها آماده  لیهمه اتومب دندیرس یباغ وقت يشب دور زد و برگشت جلو رخلوت آخ ابانیاختبار در خ یت و بدلش سوخ.کند

را  اسمنیعروس  نیکامال خودش را پوشانده بود قبل از نشستن داخل ماش يدیسف یبا شال کهیدر حال نیریش.حرکت بودند
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 يبه شاد اسمنی يربع ساعت قهر دوباره چهره  کی نیدست تکان داد و بعد از ا شیو برا دیپسرعمه اش د نیدر ماش

.دست تکان داد نیریگشوده شد و در جواب ش

 نیاز سر شوق به ا اسمنی.داشتند دنیعروس و داماد رس لیدر گرفتن سبقت و کنار اتومب یسع لهایاتومب يافتادند همه  راه

.برد یو لذت م ستینگر یمراسم م

با  کباری قهیقهر کرده هر چند دق ایرفته بود که با پور ادشی بایتقر.س و داماد نوشتعرو یفرستاد و از همراه امیهم پ باز

.زد یفراوان داد م جانیه

.نیریبرو کنار ش.برو ا،تندیبرو پور ـ

.کرد یخواست م یهر چه او م یمانیدلش و از سر پش يشاد يبرا ایپور و

 ریکرد تمام مس یسع ایدادند و پور یگذشتند دست تکان م یاز کنارشان م یدوست شده بودند وقت اسمنیکه با  ییدخترها

.عروس و داماد باشد لیرا کنار اتومب

با آنها  اسمنیآمدند و خواستند  لشانیچند تااز دخترها به طرف اتومب.دندیساعت بعد به منزل پدر داماد رس مین وباالخره

:به پا باشد قاطعانه گفت یزد چه مراسم یکه حدس م ایپور.نگاه کرد ایبرگشت و مردد به پور اسمنی.برود

.نه با خودم باش ـ

.داشت ینسبتا بزرگ اطیح دیمنزل پدر حم.شد ادهیپ ایناچار به دوستانش جواب رد داد و با پور اسمنی

 شده گذشتند و همراه مهمانها وارد شدند در ختهیاز خون ر يگوشه ا يعروس و داماد از رو.کردند یقربان يدر گوسفند جلو

 يرو.در حال نواختن بود یگذاشته بودند و پسرجوان اطیبزرگ در گوشه و کنار ح يبا چند بلندگو یاُرگ اطیگشوه ح کی

نگاه  دندیرقص یم اطیکه در ح انیهم از پشت پنجره به اقا یو بعض بودند ستادهیخانمها همه با حجاب ا اطیتراس بزرگ ح

عروس و .ستادندیروشن نبود ا ادیکه ز اطیح يدرختها ریز يراند و در نقطه اگذ یرا با خود از شلوغ اسمنی ایپور.کردند یم

 ینگاه م دندیرقص یم اطیکه در ح را یانیبودند و آقا ستادهیا يعروس کامال خود را پوشانده بود در کنار کهیداماد در حال

.صحنه ذوق زده بود نیا دنیاز د اسمنیو  دندیرقص یم یاغلب دسته جمع انیآقا.کردند

 اسمنی.امدند دانیبه م یرقص محل ياجرا يبود و چند نفر چوب به دست برا یاهنگ محل کیکه پخش شد  يبعد آهنگ
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 دیاندازه که فهم نیهم.دیشن یصدا را از ان طرف کامل نم.شماره منزل پدرش را گرفت.اوردیبس که خوشحال بود طاقت ن

:کند بلند داد زد یپشت خط پدرش صحبت م

.یش یصداها گوش بدهومطمئنم خوشحال م نیفقط شما به ا.شما را بشنوم ينم صداتو یپاپا نم ـ

پدرش .را کنار گوشش گرفت یتمام شد گوش یوقت.را بشنود یآهنگ محل يرا گرفته بود تا پدرش صدا یآخر آهنگ گوش تا

:گفت

دوازدهم قسمت

.گذرهیخوش م لذت بردم و خوشحالم که بهت یلیخ.بوسم یماهت را از راه دور م يرو ـ

مهمانها گذشت و خودش را به آنها رساند  يبود از البال دهیچیچادرش را محکم بدور خودش پ کهیدر حال نیریخاله ش دختر

.يهنوز هم خانمها داخل هستند زوده بر.تو میبر ایجون ب اسمنی:و گفت

به  یاو با خالفت نگاه یکرد ول ایرو به پور اسمنی.زودتر بروند و کالفه بود نگاه کردند خواستیکه حاال م ایبا عشوه به پور و

.مینه بر:کرد و گفت دادیشب را نشان م مهیساعتش که دو ن

.دیخونه خودشان بمان میعروس و داماد را ببر میخواهیهنوز م:اصرار کرد نیریخاله ش دختر

.داد و قول فردا را دیدوباره دخترها را بوس.اصرار نکرد اسمنیدوباره نه گفت و  ایپور

 فیتعر ایپور ياز جشن برا جانیبا ه.نبود يخبر شیپ یاز قهر ساعت.هنوز سرخوش بود اسمنیکه نشستند  لیاتومب داخل

.کردیم

خانمها و در  اطیح کیدر  گرفتندیم یعروس یاون زمانها وقت گفتیبرام م کردیم فیبود همانطور که پاپا تعر یعال چقدر

.همان بود راتییبا با همان تغ زیهمه چ.اند کردهیبزرگ غذا را هم همانجا آماده م يگهاید.بوده اند انیآقا گرید اطیح

و  پوشاندندیآمد خودشان را م یتا م یول دندیرقصیم رفتیم رونیداماد ب یهمه وقت:تکان داد و افزود يسرش شوق سر از

.کردم با همه شون عکس گرفتم دایپ چقدر دوست يدید یراست.بامزه بود یلیخ.دیبا او نرقص یداماد کس کانیاز نزد ریغ

؟یعکس گرفت:دیو ناراحت پرس يبا ناباور ایپور
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داره؟ یبیخوب آره مگه ع:جواب داد یبه راحت اسمنی

خانم که بقول خودت آنطور حجاب  نهمهیا نیب:به او کرد و با همان لحن ناراحت گفت ینگاه مین یرانندگ نیدر ح ایپور

.نندیبیعکسها را چند نفر م نیا یدونیم يکرد یبنظر خودت کار درست گرفتندیم

.فکر کرد و شانه باال انداخت یکم اسمنی

.چقدر ناز بودن يدید شدیاگر بود با دوستانم دوست م مانیبودم تازه پ دهینپوش يمنکه لباس بد يریگیسخت م یلیخ تو

از  اسمنیکه به دربند رفته بودند  يروز یحت هم از اول شب و گریچند مرتبه د. دیکوب ایبر مغز پور یمثل پتک مانیپ اسم

 دیلرزیم شیصدا تیاز شدت عصبان کهیدر حال.را تمام کرد  ایطاقت پور ینظر بود ول یاسم برده بود گرچه ب مانیپ

.گذشتیهم بهت خوش م شتریب يدآم یوقت نداشت وگرنه با او م مانیمطمئنا پ:گفت

.افتیرا هم در چهره اش  تیعصبان.او نگاه کردلحن او را حس کرد با تعجب به  رییتغ اسمنی

.بمن خوش گذشت یلیامشب خ یول

.هیتمومش کن کاف کنمیخواهش م:آمد و گفت رونیب شیاز گلو ادیبا فر بایتقر یآرام باشد ول کردیم یکه سع یبا لحن ایپور

بخانه  یبودن و تا وقت ریاز هم دلگهر دو .ناراحتش کرد قهر کرد و روبرگرداند ایرفتار پور.زده بود رتیهنوز ح اسمنی

برد و  اطیرا به ح لشیاتومب ایپور یتا وقت.دستگاه را روشن کنند غرق در خود بودند نکهیبدون ا یدر سکوت حت دندیرس

از او جدا شد و بداخل  یشد بدون خداحافظ ادهیپ اسمنی یو وقت درد و بدل نش نشانیب يگریحرف د چیپارك کرد ه

.ساختمان رفت

.از آن فاصله با هم راه داشت شانیدلها.قهر ناخواسته خوابشان نبرد نیا ریهر دو تحت تاث یساعت چند

دوش گرفت و .شب گذشته دوباره ناراحت شد ادیشد ب داریظهر بود که از خواب ب بایتقر اسمنیبعد که جمعه بود  روز

.نده بودبه ناهار نما يزیآمد چ نییپا یبرد وقت رونیخواب را از تنش ب یخستگ

:دیبود برانداز کرد و پرس دهیپوش دیبا لذت او را که بلوز و شلوار سف عمه

.زمیخوش گذشت عز شبید

.دیمثل هر روز او را بوس اسمنی
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جشن کامال متفاوت رفتم درست همانطور که پدر  کیبه  شبید.بود یخال یلیشما خ يجا.کنم عمه فیبراتون تعر دییایب

.دمیبه چشم د شبیرا د کردمیجسم مو در فکرم م کردیم فیتعر

از .از لحظه به لحظه جشن از عروس و داماد.او گوش داد نیریش يعمه به صحبتها يچا دنیهم نشستند و در حال نوش کنار

.کردیم فیکه به آنها دادند از دوستانش از مراسم آخرشب و همه و همه را بدون کم و کسر تعر ییکادوها

موقع مستخدم از  نیشود در هم دهیشب گذشته تا حاال خواب یخواب یاو هم به علت ب.باال آمد هم از  مانیصحبت پ نیب در

.ناهار دعوت کرد يانها برا

.گفتیآورد م یم ادیهر چه را ب جانیغذا خوردن با همان ه نیدر ح اسمنینشستند و  زیسه با هم دور م هر

دعوتت  ادیخوشت م دونستمیاگر م گفتیداشته اند م روز قبل از جشن مراسم حنابندان گفتیم نیریعمه ش یراست

.دعوتم کرد یپاتخت يامروز برا یول کردمیم

.يبریامروز مرا م مانیپ:کرد و گفت مانیبه پ رو

کجا؟

.رندیگیجشن امروز را خونه پدر همسرش م کهیچون که خونش کوچ گفتیم نیریش

جا قول داده ام  کیشده  رمید یو هم امروز به اندازه کاف تمسیآدرس را بلد ن نکهیهم ا اسمنیمتاسفم :جواب داد مانیپ

.به اونجا اومده و آدرس را بلده شبیاون د يبر ایبهتره با پور

.برم خوامینم ایبا پور:گفت یاخم کرد و براحت اسمنی

.زمیچرا عز:دیبهم انداختند عمه پرس عیسر ینگاه مانیو پ عمه

.میما با هم قهر کرد آخه

دهانش گذاشت و  يجلو یبه سرعت دستمال.بپرد شیبه دهان گذاشته بود به گلو مانیکه پ ياعث شد لقمه اخنده ب فشار

.بدستش داد و چند ضربه محکم به پشتش زد یآب وانیعمه با خنده ل.خنده بشدت سرفه کرد انیم

.چت شد مانیپ يشد خفه

از خنده آنها  اسمنیناراحت شود و  اسمنیکه مبادا  دیخندیم زیر زیعمه هم ر.دیخندیم مانیسرفه حاال پ قهیاز چند دق بعد
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.هلت داد ایاب نباتت را گرفت :دیو پرس دیآب نوش يجرعه ا مانیبود پ ریمتح

.دیبرد و خند یحرف او پ یفکر به معن یبا کم اسمنی

.من بچه ام یبگ یخواهیم مانیپ یبدجنس یلیخ

و  يجد یلیخاك تو گور من کنند غلط بکنم خوب حتما مسئله خ:و گفت زد شیبا دو دست به گونه ها يجد یبا حالت مانیپ

.بوده یاتیح

.جان یاسی دیچرا قهر کرد:دیپرس ردیجلو خنده اش را بگ کردیم یکه سع عمه

.بداخالق شده بود و دعوام کرد یلیخ شبید:گفت يدوباره اخم کرد و جد اسمنی

دار از مادرش تشکر کرد و سپس رو  یمعن يهمراه لبخند.شته باشد داد در ادامه بحث حضور ندا حیبلند شد ترج مانیپ

چون من دارم  يندار يچاره ا یمنت کش يو بر يبخر گهیآب نبات د کیبراش  يمجبور یرفتن به مهمون يبرا:گفت اسمنی

.رمیم

.خواندیدر حال رفتن با خودش م مانیبه او لبخند زد و پ يظاهر یبا اخم اسمنی

یآشت یآشت یتو منقل آشت میریمقهر فردا  قهرقهر

.یتو کشت میریم فردا

.شده گلم یچ یبه عمه بگ يدوست دار:دیعمه که هنوز لبخند به لب داشت پرس مانیرفتن پ با

او کال  شبیمن مقصر نبودم د:نشد پس گفت رشیدستگ يزیچ یو رو کرد ول ریرا ز شبید عیوقا.فکر کرد  یکم اسمنی

.بود یعصبان

.من بتونم بفهمم دیافتاده شا یچه اتفاقات شبیمن بگو د يبرا يدوست دار اگر

عمه  يبار با هم قهر کردند را برا نیدوم يبرا کهیآمدن تا وقت رونیکه از باغ ب یاز وقت دیرسیهر چه که به فکرش م اسمنی

.علتش چه بوده دیدیشما فهم:دیاز او پرس یقیبا نگاه عم اسمنی.دیخندیگفت حاال عمه م

به عهده  گذارمیرا م یدوم یول گمیرا برات م یکیدو تا علت داشته  کنمیفکر م:را در دست گرفت و گفت اسمنی دست عمه

بلند  يآمد یم رونیاز باغ ب یداشت یتو وقت نکهیاول ا.يکرده ا کیاو را تحر یبا چه حرف ینیبب يخودت که بگرد
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چه؟ یعنی نیا.بهت گفته درستش کن یگیو شالت رو هم که م يدیخندیم

:به نشانه ندانستن شانه باال انداخت عمه گفت اسمنی

دوست نداشته تو  ایپور یجمع نیدر همچ.و بند و حجاب داشتند  دیق شانیخانمها يبرا شبیجمع د یگیکه م نطوریا

.یانگشت نما باش

.با هم نداشتند یمشکل چیچون که تا قبل از آن ه گفتیعمه درست م دیبه فکر فرو رفت شا اسمنی

:دیعمه پرس از

ه؟یعلت دگه هم داشته اون چ کی دیگفت شما

هم بلند شد بخاطر غذا  اسمنی. يحساسش کرد يزیبه چه چ نیگفتم که فکر کن بب.یکن داشیخودت پ دیبا گهید نرایا

 يزیچ یول خواندیمثال کتاب م.تختش افتاد يرا که تازه شروع کرده بود برداشت و رو یتشکر کرد و به اتاقش رفتکتاب

را که عمه گفت بنظرش درست آمد چقدر فرق دو برادر به نظرش  یعلت.فکر کند فتریکرد مثل عمه ظر یسع دیفهمینم

مدام  ایپور ینداشتند ول یمسائل بحث نطوریحجاب و ا يهم برا کباری یحت رفتیم رونیب مانیکه با پ یدر مدت.آمد  بیعج

درسته . افتاد ایپور شبید تیعصبان دیدو برادر بود که با سهیمقا در حال.در حال گوشزد کردن و مواظبت از شالش بود

باز تمام صورتش را فرا گرفت با  ياتاقش خنده ا ییدر تنها.کرد یاو را عصبان دیکش شیرا پ مانیهمان موقع که حرف پ

که  دیرسیهم نمآمد اصال به فکرش  یجالب و خواستن شیچقدر برا.آنهم به برادرش.حسادت کرده ایپس پور.دیخودش خند

.بود یرانیا يتهایاز حساس گرید یکیهم  نیا دیشا.حساس کرده باشد  قیطر نیاو را به ا

را بچشم  شیتا حاال پسر عمه ها.افتاد  نیریجالب ش هیتشب ادیبه او حق داد در همان لحظه ب يفکر کرد و ذره ا شتریب یکم

 نیبه ا قتریعم یحاال کم ینبود ول يهم جد مانیبا پ ید حتفقط پسرعمه بودن شیآنها برا.جنس مخالف نگاه نکرده بود

به  یدگیتوجه بود رس ینسبت بهمه سخت و ب ایپور دیشا.داد قلقلکتلنگر کوچک احساساتش را  کیمسئله فکر کرد 

.ختهیبهم ر نطوریا نشانیب گرید یاسم کس دنیمهم بوده که از شن شیبرا ییدختر دا

.داده بود حیتوض اسمنی يدرباره اش برا یبود که پدر کل یرانیاتعصبات خالص مرد  نیهم ا دیشا

او هم  يهایسوخت هم دلتنگش شد حاال بداخالق ایپور يلحظه هم دلش برا کیدر .کرد دایپ يندیچه بود احساس خوشا هر
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.آمد نیریبنظرش ش

خواست که با سالح محبت آنرا آمد و  یعیاز نظرش طب ایغرور مردانه پور.قدم شود شیپ یآشت يباعث شد که برا نیهم

.خورد کند

او را  دیآ یکه سبد بچه به بغل م دیرا د تایرز دیکه رس اطیبه ح.دیرا شن فونیزنگ آ يآمدن از ساختمان صدا رونیاز ب قبل

.يعجله دار یلیخ يکجا انگار:دیو پرس دیو روژان را بوس دیدر آغوش کش

.شبید یعروس یبرم پاتخت اومدم روژان را بسپارم به مامان و زمیعز آره

.یبرم پاتخت خوامیچه جالب منهم م يوا

.نه ای بردیباز هم مرا م نمیبرم بب خوامیقهر کرده امد م ایالبته با پور:را جمع کرد و گفت شیحال خنده شانه ها در

 يدوان دوان برا تایو رزرفت  ایو بطرف ساختمان پور دیگونه او را کش اسمنی.از فرط تعجب گرد و قلمبه شد  تایرز يچشمها

.خبر نزد مادرش رفت نیدادن ا

.جواب داد ایپور يبدون مکث زنگ را فشرد چند لحظه نگذشت که صدا اسمنی

.بله

.دم در يایب شهیمنم م سالم

.با چند لحظه مکث جواب داد ایپور

.تو ایب ياگه دوست دار یول امیم االن

.ایتو ب نه

.در بود يبعد جلو قهیچند دق دادیرا نم اسمنیاحتمال آمدن  يذره ا یجا خورده بود حت ایپور مسلما

.گفت و منتظر ماند یسالم خال کی.بنظرش آمد بایز یلیو خ دیبا بلوز و شلوار سف اسمنی

انداخته و در همان حال به پسر  نییسرش را پا.دادیدستانش را از پشت سر بهم قالب کرده بود و خودش را تاب م اسمنی

.افتاد یم نیریگفته ش ادیو  کردینگاه م پشیلند و خوشتعمه قد ب

.گفت اسمنیو  دندیهر دو با هم خند نیریاز چند لحظه سکوت ش پس
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.یآشت اومدم

.دیبا همان لبخند بهت زده پرس ایپور

.میقهر بود مگه

.عمد ریقصر غم ینبودم ول ریتقص یهم ب یلیکه من خ دمیرس جهیتن نیفکر کردم به ا یکم یبله و وقت ظاهرا

.يفکرت مرا چطور محاکمه کرد يتو خب

حال چون که اول  نیدر ع یخواستیتو م یبشه ول نطوریا خواستمیمن اگر ناراحتت کردم نم.يو اونم عمد يهم مقصر بود تو

.من مقصر بودم اومدم

.پسرعمه گرفتراه کنده بود از پشت سرش در آورد و بطرف  نیرا که ب یو تازه باز شده شاداب دیرز سف گل

.دست برد و گل را گرفت اسمنیپاك  ياز صفا یبا شرمندگ ایپور

.کردمیرا م نکاریا دیمن با کنمیفکر م یول ممنونم

.دیخند اسمنی

پررنگتر  يخنده ا.کامل با دوستانم قهر نکرده ام چه برسه به حاال که مثال بزرگ شده ام کروزی یهم حت یمن از بچگ دونمیم

.پاپا افتادم حتیاتفاق و نص کی ادیراه  نیآمدم ب یم یوقت:کرد و گفت

بوده؟ یچ ییدا حتیاون اتفاق و نص یبرام بگ يخوایم:دیو پرس دیخندیهم هنوز م ایپور

که پسر هم بود دعوا کردم و چنگش  میهایاز همکالس یکیروز سر گم شدن تراشم با  کیاول دبستان  يسالها آره

مسئله کوچک با دوستم دعوا کرده  نینکرده ام که بخاطر ا یپاپا گفتم او گفت کار درست يشب موضوع را برا یوقت.انداختم

روز بعد رفتم تراشم را بهمان که روز گذشته .دیگویدرست م پاپاکه  دمیرس جهینت نیفکر کردم و به ا یلیهمون شب خ.ام

.بمن کرد يگرید یحتیا خنده چه نصبه پاپا گفتم ب یوقت یدونیم یکردم ول یدادم و با او اشت میدعوا کرده بود

.با خده ادامه داد اسمنیو سر تکان داد و  دیچه گفته خند ییکه دا دیفهم ایپور

.قدم نباش شیکردن با پسرها پ یدرآشت چوقتیبمن گفت ه پاپا

.دیو پرس دیبسرش کش یدر حال دست ایپور
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.يپس حاال اومد چرا

.شدیم تربایز دیخندیم یوقت دیاخم کرد و خند اسمنی

کرده ام دوست ندارم  دایسال آنها را پ 25بوده ام و حاال که بعد از  لمیفام دنید يدر آرزو شهیمن هم.یتو پسر عمه من آخه

.پا افتاده مثل دختر کوچولوها قهر کنم شیسر مسائل پ

 یک کند ولدلش را سب ینیمثل او راحت سنگ توانستیدلش خواست م.به راحت صحبت کردن او حسرت خورد ایپور

.میقهوه بخور کیتو با هم  ایب:هم او برداشته باشد گفت یقدم نکهیا يبرا نحالیبا ا.توانستینم

.هم داشتم گهیکار د کیاومده در ضمن  تایبرم رز دینه با:دست تکان داد و گفت اسمنی

.بگو

؟يبریهم امروز دارند مرا م گریمراسم عصرانه د کی.مرا دعوت کرده نیریامروز هم ش يبرا

.دیمشکوك نگاهش کرد و دوباره خند ایپور

.یآشت ياومد نیواسه هم پس

.پس باز هم راحت جواب داد دیدروغ بگو توانستیفکر کرد نم یکم اسمنی

.میدوست دارم با هم دوست باش.بخاطر همان بود که گفتم شتریب یول شدیمربوط م نیذره هم به ا کی دیشا

گرم  يدوست داشت محبتش را جبران کند با لبخند.بابت لذت برد نیاز ا ایو پور شدینمدروغ در کالم صادقش حس  يا ذره

.گفت

؟يریم یک برمتیم باشه

.درحال برگشتن دست تکان داد اسمنی

.منتظرتم گهیساعت د کی

دو دست را  کف یبعد از جدا شدنشان با خوشحال.دندیدیپشت باك آنها را م ياز رو یدزدک تایبود که عمه و رز یدرحال نیا

.آمدند نییپا اسمنی دنیبهم زدند و بسرعت قبل از رس روزمندانهیپ

.و بداخل رفت دیاز محبت او بود بو کش يرا که نشانه ا دیبا لذت گل رز سف ایپور
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 يروسر ریاز ز امدنین رونیب يرا برا شیموها.بود دهیپوش ییمویبلوز تاپ مانند ل کیکمرنگ با  یآب نیشلوار ج کی اسمنی

خوش  اریبود و عطر بس یرژ لب کمرنگ و خط لب ششیطبق معمول تنها آرا.جمع کرده بود تا آنجا بازش کند يا رهیفعال با گ

.هم زده بود ییبو

 يدیرفته بود عمه مبهوت سف تایرز.ندیآمد تا عمه لباسش را بب نییدر دست داشت و پا یکرم رنگ يو روسر یمشک مانتو

شما فکر :دیو پرس دیکرد و او را بوس نیریش يخنده ا اسمنی.بود مانده بود دایپ شتریب يلقه اپوست او که حاال با بلوز ح

.بلوز مناسب است نیا ستندین انیجشن آقا نیحاال که د را دیکنیم

.دیرا بوس شیاو را محکم در آغوشش فشرد و گونه خوش بو عمه

 یول ستندیناراحت ن ییلباسها نیچن دنیهم از پوش انیاهستند که با وجود حضور اق ییفدات بشم عمه جان دخترها یاله

.زمیعز یماه يریگیکه همه جوانب را در نظر م یمحجوب نقدریتو ا

زدهمیس قسمت

.بودند دهیند یلباس نیاو را با چن شیتا حاال پسرعمه ها.دیرا پوش شیفورا مانتو اسمنی ایپور يپا يصدا دنیشن با

.و لذت برد دیبه او خند عمه

دیپرس اسمنیو رو به  دیبه مادرش سالم کرد و او را بوس ایرپو

.يآماده ا-

:گفت ایبه پور عمه

با تبسم  ای،پوریبره پاتخت یبده که دست خال.کادو بخر کیلطف کن سر راه براش .يبر یرو م اسمنیدلم که  زیممنونم عز-

برد و  يروسر ریرا به ز شیتمام موها.به سر کرد نهیآ ياش را جلو يروسر اسمنی.و جلو رفت دیسر مادرش کش يرو یدست

.بار کرد طنتیش يرو به عمه خنده ا

نه؟ ارهینتونه بهانه ب گهید دیکن یفکر م-

.دود کنند ظیغل يچشم زخم خواند و پس از رفتنشان خواست که اسپند هیلبخند زد و پشت سر هم دو آ عمه

****
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مغازه  کی يجلو.دیبستن محکمش در دل خند يبه او نگاه کرد و از روسر ایشد پور یم کینزد لیبه اتومب اسمنی یوقت

.کند چیو از فروشنده خواستند آن را کادو پ دندیبزرگ خر باًیتابلو را قشنگ و تقر کیهم  قهیو با سل ستادندیا

.به ترانه گوش دادند شتریاز چند صحبت کوتاه ب ریگفتن نداشتند و غ يبرا يادیهم حرف ز هنوز

.ساعت قبل از آمدن به او تلفن بزند میبرد و از او خواست ن شیشد و کادو را تا جلو در برا ادهیهم پ ایپور دندیرس یوقت

 یرنگ با همه م کیو  ایر یعروس بود و ب کانیاز نزد یجزئ اسمنیاون روز .کرد خوش گذشت یاز آنچه که فکر م شتریب

.دیخند

کردند و  یکادوها را باز م یعکس نگرفت و وقت چکسیمه متعصبش امروز با ههم به خاطر پسر ع یخاطر لباسش و کم به

:گفت نیریبه ش. ذوق زده شد یاو را با اسمش خواندند کُل يکادو

.یکن یمن م ادی ینیرا بب نیا یخوشحالم که در نبود من تا هر زمان-

شب شده بود .کرد یرا خال شانیگذرد و جا یپدر و مادرش داد و نوشت که چقدر خوش م يهم برا گرید امیپ کیجا  همان

تماس  دیجلو در رس ایپور یرفت و وقت یبود که از آنجا م ییمهمان ها نیجزء آخر.زنگ زد و گفت که آماده است ایکه به پور

.گرفت و آمدنش را به اطالعش رساند

.داد نیریخودش را به ش ةرا گرفت و شمار نیریکرد و شماره ش یهمه خدا حافظ از

.به محض نشستن و سالم کردن شروع کرد.اش شل بود يو نه روسر دیخند یکه اومد نه م رونیب

که  یخوب يو هم به خاطر کادو يمرا آورد نکهیازت ممنونم هم به خاطر ا.خوش گذشت یلیخ یلیخ ایپور یدون ینم يوا-

.يدیخر

.لبخند زد ایپور

.خوشحالم که بهت خوش گذشته-

:کند گفت هیکه بخواهد کار خوبش را توج یودکبا خنده مثل ک اسمنی

.کس عکس نگرفتم چیبا ه ،امروزیراست-

:دیپرس ایکردن از همه مراسم بود و پور فیهمچنان مشغول تعر اسمنیر،یمس ۀو در ادام دیدر جوابش فقط خند ایپور
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.رونیب میشام بر یموافق-

.دیخشنود و ساده خند اسمنی

.امروزه یبه خاطر آشت-

.دیخند ایپور و

.یشام دوست.رسه یطور به نظر م نیا-

:را در آورد و گفت لشیموبا اسمنی

به عمه بگم؟. من که موافقم-

.شه یبهتره،نگران نم يجور نیبگو،ا-

 الشیاز جانب او خ.بکند دیسفارش اک مانیمثل پ ایکه به پور دید ینم يازیخوشحال تر از قبل و از خدا خواسته بود و ن عمه

.دیرس یبه مشامش م یخوش يبوها.کامالً راحت بود

****

با هم .دید یرا م ایپور اطیشد،در ح یم داریکه زودتر ب ییاغلب روزها اسمنیگذشت و  یموضوع م نیهفته از ا کی باًیتقر

 يجدبه وجود آمده بود کم کم رنگ  نشانیکه ب يدوستانه ا تیمیصم.کردند یخوردند و صحبت م یم يچا قیآالچ ریز

.مطبوع صبح يشد تا استنشاق هوا یم داریب ودتربه خاطر او صبح ز شتریب اسمنی.گرفت یبه خود م يتر

قبوالند که او  یو به خودش م دید یم یو خواستن ریکرده بود او را نفوذ نا پذ ایدر مورد پور تایکه رز ییتوجه به صحبت ها با

.و بس ندیبب نیسخت و مت ۀرا فقط همان پسر عم

 یگرداند و دنبال او م یشد چشم م یم اطیصبح تا وارد ح.دیکش یم شیزد و با دلش پ یپا غرورش را پس م ا،بایپور یول

 یم رینبود و خواب مانده بود دلگ اسمنیکه  يخاص داشت و روز یو حرارت یاو حضور داشت احساس شاداب یوقت.گشت

.شد

 دیرس یم جهینت نیبه ا یهر بار با درماندگ یاست ول یکی شیبرا ییکند که بود و نبود دختر دا نیخواست به خودش تلق یم

.دیطلب یتمام وجودش او را م ستیطور ن نیکه ا
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اسم  دنیکش شیپ يبه خاطر آوردن اسم فتانه به راه انداخته بود رو شیکه چند سال پ یطرف به خاطر جنجال کی از

عالقه پاك و دوستانه تصور  کیرا  اسمنیعالقه  یاد و از طرفد یغرورش اجازه نم قتیدر حق.را نزد مادرش نداشت اسمنی

.کرد یوجودش را پر م ۀاو هم فیبزرگ به روح لط یانتیاحساس خ.دکر یفکر م يگریبه او طور د یقیکرد و هر وقت دقا یم

آمد و یه اش مبه خان یبار به راحت کیکه حاال هر چند روز  اسمنی یبود و وقت ریبود که با خودش درگ یمدت قتیحق در

CD یسرگردان در اتاق ها م یمثل روح یرفت تا ساعت یخوردند و م یبا هم م يکرد،قهوه ا یم ضیگرفت و کتاب تعو یم 

.دید یگشت و او را م

.نکرده بود دایکار را پ نیجرأت ا گریشام خورده بود،د رونیب اسمنیکه با  شیهفته پ از

برد و به محض  یزد و لذت م یلبخند م دید یم قیآالچ ریشد و آن ها را با هم ز یم داریزودتر ب مانیاز روزها که پ یبعض

.رساند یم تایبه اطالع رز یفوراً خبر را تلفن ا،عمهیبه خانه پور اسمنیرفتن 

رف ها ح نیدو جوان کم رو محتاط تر از ا نکهیغافل از ا.اتفاق جالب آماده کرده بودند نیرو شدن ا يآن ها خود را برا باًیتقر

گردش  يرا برا اسمنیبا شاهرخ، ایتنها  ایداده بودن خودش  شیکه برادرها یبه خاطر انصراف تایهر روز بعد از ظهر رز.بودند

به حمام  اسمنیظهر که  کیروز نزد کی.برد یواقعاً از با آن ها بودن خصوصاً در کنار روژان لذت م اسمنیبرد و  یم رونیب

:دیپرس یبا نگران.افتاده یبرد که اتفاق یمادرش فوراً پ نیاز لحن غمگ تایزد و رز تلفن تایرفته بود عمه به رز

.افتاده یمامان جان اتفاق-

.باد کرده اش پاره شد و جواب داد يسوال بود بغض گلو نیمنتظر هم ییکه گو مادرش

 ةبرادر زاد ياشته باشم،اون وقت براخودم دو تا پسر گُنده و احمق د دیبا.من چقدر بدبختم ینیب یم.بشه یخواست یم یچ-

.بشه دایخوشگلم خواستگار پ

.دیبه او توپ تیکرد،مادرش با عصبان دنیبلند شروع به خند يمانده و جا خورد و سپس به صدا ریچند لحظه متح يبرا تایرز

حال مادرش خودش را  تیرعا يکرد برا یم یکه سع تایرز.يخند یم اد،تویمن داره در م گریتا حاال ج شیساعت پ کیاز -

:دیکنترل کند پرس

.مامان نه یگ یکه نم يجد-
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:زد ادیفر باًیتقر هیبا گر مادرش

و تشکر به خاطر  يزبون باز یاول که کُل.توران دختر خاله ام زنگ زد شیساعت پ کیکه من بکنم، هیهم شوخ نیآخه ا-

اول .میبعد از ظهر با شهاب خدمت برس کی دیاجازه بده جسارت نباشه اگر:دیو بعد پرس اسمنیحال تو و  دنیجشن و پرس

جان را در  اسمنینظر  دیخواه ید،نمیپرس دیاریب فیتشر دیدار ستهر وقت دو دییبفرما ه،گفتمیمتوجه نشدم منظورش چ

.گه یم یچ دمیتازه اون موقع بود فهم.دیمورد بپرس نیا

:دیپرس تایرز

.دیداد یشما چه جواب-

.دیریصحبت کنم خبرش را فردا بگ اسمنیبا  دیکنگفتم صبر  یچیه-

.یهم گفت اسمنیبه -

.نه هنوز که نه-

.دیدوباره خند تایرز

.میایتا من بعد از ظهر ب دیپس بهش نگ.باشه-

او مکالمه را تمام  دنیعمه با د.کند یم هیکند و گر یکه با تلفن صحبت م دیآمدن از پله ها عمه را د نییدر حال پا اسمنی

د؟یشد و پرس کیباو نزد یبا مهربان اسمنی.را قطع کرد یکرد و گوش

!شده عمه جون؟ یچ-

را پاك  شیاشک چشم ها.دیخوش برادر زاده اش را با تمام وجود بلع يو بو دیکش یقیاو را در آغوش گرفت و نفس عم عمه

:کرد و گفت

.شوم یدلتنگش م نمیب یروز که روژان را نم کی.عمه یچیه-

 امدهین رونیهنوز از اتاقش ب اسمنیآمد  تایبعد از ظهر که رز.دیخبر از همه جا به خاطر دل تنگ عمه او را بوس یب مناسی و

:نگران او گفت ،دليِدلدار يکنار مادرش نشست و برا تایرز.بود

کله  يایخصوصاً اون پور دو تا احمق نیکه ا ستیبه نظر من بد ن.باره فکر کردم نیدر ا یلیخ دیخبر را داد نیاز ظهر که ا-
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خواهان داره به قول شما ما که جرأت حرف  اسمنیشه و  یخر و مغرور بفهمند که دست دست کردن به ضررشان تموم م

 دیشا.حق داره خودش انتخاب بکنه اسمنی یاز طرف.بهتره يطور نیاد،ایبذار به خودش ب.میرا ندار ایباره با پور نیزدن در ا

.هم انتخابش شهاب باشه دیازدواج بکنه و شا رانیهم اصالً نخواد در ا دیست نداشته باشد شارا دو ایاو اصالً پور

.دست تکان داد یبا نگران مادرش

.به من گذشته یاز ظهر چ یدون ی،نمينگو رز-

.دیمادرش را بغل گرفت و نوازشش کرد و پرس دیخند تایرز.اش گرفت هیدوباره گر و

.گمب اسمنیبه  دید یاجازه م-

:اش را پاك کرد و گفت ختهیفرو ر يبا دستمال اشکها عمه

.الزمه بگو یدون یاگر م-

به  تایرز دنیزد با د یرا شانه م شیموها نهیجلو آ اسمنی.او داخل شد دییزد،و با بفرما اسمنیچند ضربه به در اتاق  تایرز

:دیطرفش برگشت و پرس

.نییااومدم پ یاآلن داشتم م نیهم.ياومد یسالم ک-

.دندیرا بوس گریشد و همد کیبه او نزد تایرز

.با تو صحبت کنم یموضوع ةخواستم دربار یم.نمیبنش يد یتازه اومدم،اجازه م-

.اشاره به مبل ها کرد و کنار هم نشستند اسمنی

.روژان چطوره-

.تو رو کرده بود يخوبِ خوب،دلش هوا-

.لبخند زد اسمنی

.یبگ یخواست یم یچ.دمیمن گوش م-

.دیاو نگاه کرد و خند نیپاك و نازن ةبه چهر یلحظات تایرز

.دهیم یو چه معن هیچ يخواستگار یدون ینم،میبب-
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:دیرا باال انداخت و فکر کرد و سپس ذوق زده پرس شیابروها اسمنی

.نه ایگم  یدرست م نیبذار بب.برام گفته ی؟ماميخواستگار-

.دیخند یداشت و م جانیده هدعوت ش يکه به جشن تولد یکودک مثل

دختر .آورده یبعد پسرش را م ده،نوبتیپسند یو م دهیرا د ياومده و اگر دختر یاون وقت ها مادر پسر م: گفت یمامان م-

.طوره نیهم.اند دهید یم یچشم ریرا ز گریهمد ییرایآورده و در حال پذ یم ییبه سر،چا يدیچادر سف

.و جواب داد دیبا اخم خند حرکات بچه گانه او دنیاز د تایرز

در ضمن حاال،همان .دهیو پسند دهیبار پسره دختره را د نیا یبوده ول دهیبوده که پسره قبالً دختره را ند یدر صورت نیا-

.دسته گل کیره البته با  یاول پسر هم با مادرش م

:دیبه او نگاه کرد و پرس زیمشکوك و ر اسمنی

من؟ يه؟برایچ يخواستگار هیقض-

.میهم دار يگریاز تو دختر د ریروژان،مگر غ ينه پس برا-

:دیشرمزده لبخند زد و پرس.بود ایآمد پور اسمنیکه به نظر  یکس تنها

ده؟یو پسند دهیبوده که مرا د یک-

.شهاب-

.قدم شد شیکمک به او پ يبرا تایرز.آورد و دنبال شهاب گشت يبه مغزش فشار.ساکت ماند يا قهیچند دق اسمنی

.اومد ادتی.خواست،از تو جدا بشه یدلش نم یکه شب مهمون یهمون چسب محکم-

.دیآوردن شهاب خند ادیبا به  اسمنی

 یکرد ول یباره صحبت م نیبا دختر در ا ماًیپسر مستق کیفرانسه بود  نجایاگر ا.چقدر جالب.دهیو پسند دهیاو مرا د یعنی-

.سرم بندازم دیچادر سف دیبا نمیمراسم را بب نیدوست دارم ا.ه استبا مز یلیخ.او مادرش را واسطه کرده نجایا

.دیاو خند یبه سادگ تایرز

.ندیایکه آن ها ب یتو موافق یعنی-
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.با لبخند شانه باال انداخت اسمنی

.داره یخوب آره،چه اشکال-

.یکن یبا او ازدواج م ادیاگه ازش خوشت ب یعنی-

.را تجربه کنم يمراسم زنده ا نیون دوست دارم همچاز ا شتریب یدونم ول یهنوز نم-

.مبل جا به جا شد انیتکان داد و م اسمنیمعترضانه انگشت اشاره اش را جلو صورت  تایرز

تو  يو برا ندیایذوق و شوق ب یکه با کل ستندیوگرنه مردم مسخره ما ن ندیایب یبگ یتون یم ياگر قصد ازدواج دار.آ.آ.آ-

.بکنه فیو ک نهیشازده خانم بب یاجرا کنند که چ يارخواستگ ةمراسم زند

:گفت یبا درماندگ اسمنی

.جواب مثبت بدم دیاگر آمدند،من حتماً با یعنی-

.دیاو را بوس فیو گونه لط اوردیطاقت ن.دیبلند خند تایبار رز نیاش ا یلحن درمانده و سادگ از

.نه ای يقصد ازدواج دار نمیاول بگو بب.نه قربونت برم-

.شانه باال انداخت یفیبا بالتکل اسمنی

و مهربون و خانواده  ل،خوبیاص یرانیا کیدم همسرم  یم حیداشته باشم ترج میاگر هم تصم یدونم ول یدرست نم-

.دوست مثل پاپا باشه

کردن  داریب يراب یشیمراسم هر چند نما نیبود و حاال مطمئن شد ا دهیرا فهم ییمزه دهان دختر دا.شاد زد يلبخند تایرز

.شمرده شمرده مسئله ر باز کرد شیبرا اسمنیآرامش دادن به  يبرا.ستیبرادرش بد ن

هر چند  دیرا بسنج گریو همد دیشما با هم صحبت کن.ندیایآن ها ب.ستین یحرف يطوره و تو دوست دار نیخوب اگر ا-

.زمیعز ستیدر کار ن ياجبار چیکه خوب وگرنه ه دیخور یو به درد هم م دیاون وقت اگر تفاهم داشت.جلسه که الزم بود

دوست داشت آن ها  شتریب.بود نداشت دهیاو را ند شتریب ینسبت به شهاب که ساعت یاحساس چیه.به فکر فرو رفت اسمنی

لحظه  کی يپسندد و برا یهم همان موقع مطمئن بود که شهاب را نم دیشا.ندیرا بب يو او بتواند مراسم خواستگار ندیایب

.او گذاشت يرا به جا ایورپ
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:دیبه او فرصت فکر کردن داده بود پرس یقیکه دقا تایرز.ضعف رفت دلش

.بده یبه مامان بگم جواب توران خانم را چ.یگ یم یچ-

.هیتوران خانم ک-

.شه یتو هم م يدختر خاله مامان،البته دختر خاله پاپا.گهیمامان شهابه د-

.شانه باال انداخت یفیالتکلبا ب اسمنی.منتظر جواب ماند و

.فردا جواب بدم شهیم.دونم در ضمن دوست دارم نظر پاپا را هم بدانم ینم قیهنوز دق-

:گرفت جواب داد یبلند شدن م يکه دست او را برا یدر حال.بلند شد تایرز

.را بکن تیآره کوچولو،امشب فکرها-

:دیدوباره پرسرفت گرفت و  یرا که م تایمچ دست رز یبا نگران اسمنی

.سرم بندازم دیچادر سف دی،بايرز ینگفت-

.دیو گونه برجسته او را کش دیخند تایرز

.اند دهید يطور نیآن ها تو را هم.نه فدات شم-

:دیو ناراحت باشد با اخم پرس يکرد جد یکه سع یمرتبه دو دستش را به کمرش گرفت و با لحن کی

.دندیکردند،هر دو با هم خند یذوق نم نقدریاومد ا یاسم خواستگار م یتت برات نگفته دخترا وق یمام یراست-

****

داد  ادیبه دخترش  شهیو گرمش مثل هم زیباره صحبت کرد و او با کالم محبت آم نیبا پدرش در ا اسمنی نکهیشب با ا آن

همان است که مامانش  ینگران نیاکرد  ینگران بود و احساس م یباشد و با چشم و فکر باز انتخاب کند ول يکه محکم و قو

که  ایپور.دید یرا م ایپور ریو نفوذ نا پذ نیمت ةمدام چهر شیفکرها يبه ال پس چرا ال.گفته بود شیبرا یرانیاز دل دختر ا

پسر عمه خوب و  ایاو که به خودش قبوالنده بود که پور.دیچیفکر ش پ يبه پر و پا نقدریپس چرا ا.قصد ازدواج نداشت

!پس چرا؟... مئن است پس چرامط یدوست

توانست مثل  یهر چه نبود ال اقل م.شد داریب ایپور دنید يوقت خوابش نبرده بود اما صبح زود برا ریتا د شبید نکهیا با
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.دوست خوب و عاقل با او در مورد مشورت کند کی

هم دست  يگفتند وبرا ریبه خ به هم صبح.به حالت دو آمد ایکرد که طبق معمول پور یگشت و نرمش م یگل ها م انیم

 نیچندم يو برا دیعمه از پنجره آن ها را د.خوردند یم ينشسته بودند و چا قیآالچ ریساعت بعد هر دو ز مین.تکان دادند

.شروع کرد یبه نرم اسمنی.کرد هیگر روزیبار د

.با تو مشورت کنم يمورد کیخواستم در  یم-

.شمیاگر بتونم کمکت کنم خوشحال م.بگو-

.باشه یچطور آدم یکن یفکر م.هینظرت در مورد شهاب چ-

.خطر مشامش را آزار داد يبو.متعجب به او نگاه کرد ایپور

!حاال چرا شهاب؟-

به  یحرفش را زد و به عبارت میمستق.رنگ به رنگ نشد یرانیدختر ا کیبود مثل  یعیطب شیمسئله برا نیا.لبخند زد اسمنی

.قلب هدف زد

.شناسم یشهاب را نم.بدهم یدونم چه جواب یمن نم یولیند،خواستگاریایقراره ب-

دانست چطور  ینم یحت!یمحکم نیبه ا يضربه ا یاول صبح.خشک کرد ایپور يخون را در رگ ها یبرق گرفتگ انیجر کی

به او ندارد و  ينظر چیه ییبود که دختر دا نیمسلم شد ا شیکه برا يزیتنها چ.بدهد یفکرش را جمع و جور کند و چه جواب

.نیهم.نیهم.نیمفقط ه.داند یدوست م کیدر دل پاك و ساده اش او را 

 یگفت؟نم یم دیچه با.پر رنگ ته فنجان نگاه کرد يتوجه به دسته فنجان آن را محکم در دو دست گرفته بود و به چا بدون

:دیپرس ادیبه زحمت ز.دانست

؟يصحبت کرده ا ییبا دا-

کرد که  دیرا گفت و تأ ک نیهم هم شبید.خودم گذاشته ةام را به عهد یزندگ يها میتصم شهیهم او.تلفن زد شبیآره د-

.نظر عمه و شما را هم بپرسم

.گذاشت زیم يو فنجان را رو ستادیلرزانش ا يزانوها يبه رو ایپور-
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خودت  نیا.نیهم هیخوب باًیتقر التیو تحص تیبا موقع پیپسر خوش ت نکهیاو ندارم جز ا يرو یشناخت چیمن ه متأسفانه

.یاو را بشناس دیکه با یهست

.هم بلند شد اسمنی

.بگم یبه نظر تو،چ-

.نگاه کند ییخوش رنگ دختر دا ينتوانست به چشم ها.تلخ زد یتبسم ایپور

.مهم نظر خودته.نظر بدم دیمن که نبا-

به سر  ییساده تر از آن بود که بفهمد چه بال اسمنی.جدا شد اسمنیو از  اوردیچند لحظه هم نتوانست دوام ب یحت گرید

.ندیایب دیظهر به عمه که جگرش خون بود اعالم کرد که به توران خانم بگو.پسر عمه پر غرورش آورده

****

:گفت یغم داشت بعد از احوالپرس شیتلفن زد صدا ایبعد عمه به پور روز

.نجایا ییایب یتون یفردا بعد از ظهر م-

:دیخواهد برود پرس یمطمئن بود به چه مناسبت مادرش از او م هنکیبا ا ایپور

.چه خبره-

.ندیایب نایقراره توران خانم ا-

.دیلرز یم شیصدا

.ندیآ یم اسمنی يخواستگار يبرا-

.مبارکه-

.و اگر شد با هم صحبت کنند ندیایخواهند ب ینه مادر فعالً فقط م-

.بدون تأمل جواب داد اید پوردا یم يرا دلدار ایانگار داشت پور-

 میسفر  کیامشب عازم  نیهم دیشا ایفردا صبح زود و  میو بگو رمیامشب تماس بگ نیخواستم هم یم یمتأسفم مامان ول-

.هستم يده روز ایهفته 
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:با غصه گفت مادرش

ه؟ینظرت راجع به شهاب چ یراست.باشه مادر برو-

.دیبگو يزینتوانست چ ینبود ول یشهاب پسر خوب و سر به راه اینظر پور به

.او از شهاب خوشش آمده دیشا.مهمه اسمنیو در ضمن نظر  یبپرس مانیبهتره از پ.دونم مامان ینم-

.ما گذاشته اند ةبه عهد شتریهم  ییشناسه او و دا یاصالً شهاب را نم اسمنی.نه مادر جون-

.دیریعذر مرا بپذ.به هر حال مبارکه-

صبح که .ندیرا نب زیچ چیخواست از آنجا دور باشد و ه یدانست مقصدش کجاست فق م ینم.و صدا رفت سر یهمان شب ب و

.بود دهیتخت افتاده و خواب يطاق باز رو ایکنار در یشمال بود و در متل ایگشت،پور یبه دنبال او م اطیح يتو اسمنی

:دیحانه بود پرسصب زیبرگشت عمه پشت م یوقت.امدین ایهر چه منتظر ماند پور اسمنی

.امدیامروز ن ایپور

.از او دلخور بود یبه او نگاه نکرد کم عمه

.رفته مسافرت عمه جان-

.خبر یچطور ب!مسافرت-

.ادیمرتبه م کیره و  یمرتبه م کی یگاه.طوره نیمعموالً هم ایپور يکارها-

.بود یبعد از ظهر م يبرا یکاشک-

باز هم .ندارد يهم حال بهتر اسمنیدانست  ینم.خودش را گرفت يجلو یول.کشهم زجر ب ،بچهیکه چ:با خودش گفت عمه

:گفت

.مرد باشه کی دیبا.بمونه مانیگم پ ینداره م یبیع

 نییرفتن پا رونیبه قصد ب مانیخواند پ یآشفته مثالً کتاب م یبه اتاقش برگشته بود و با ذهن اسمنیبعد که  یساعت

.دید و پرسبه دستش دا يچا یمادرش فنجان.آمد

جان؟ مانیپ يگرد یبر م یک-
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چهاردهم قسمت

:در جواب مادرش گفت دینوش یداغ را با عجله م يکه چا یدر حال مانیپ. بود مانیترس عمه از گفتن موضوع به پ شتریب

؟يدار يچطور کار. تا شب برنگردم دیشا

.ندیایب نایقراره توران خانم ا یباش انجیساعت هفت ا خوامیاره م: کالفه گفت یمن من وبا حالت یبا کم عمه

.به من چه. ندیایب خوب

.نیاسمی يخواستگار يبرا ندیا یم. ندیایقراره توران با پدرش و شهاب ب اخه

. در هضم سخن مادرش داشت یبه مادرش زل زده بود و سع. را قورت داد يجرعه چا نیزده به زحمت اخر رتیح مانیپ

.دیطول کش یلحظات

اسمن؟ی يخواستگار يبرا ندیا یم. مامان دیبگ دوباره

.،بلند شد مانیپ ادیفر يداد و صدا نییسرش را باال و پا عمه

یکرده،کره خرِ عوض غلط

.دیساکت شد و سپس پرس ناگهان

دونه؟ یم ایپور

.داد نییباز هم سرش را باال و پا عمه

.رفته مسافرت شبید

.دیدور چرخ کیو  دیبه سرش کش یکالفه دست مانیپ

شما با او چه . شده ونهید یعنیزده به سرش،  ایاالن پور یعنی ؟یچ یعنی نیا دیدون یم. چه وقت مسافرت رفتنه االن

د؟یکرد

:.دیدوباره پرس مانیپ ختیر یمادرش باز فرو م يها اشک

.ستندیپدرومادرش ن به،یغر نجایدختر ا نیا. دیشما اجازه داده ا یبه چه حق اصال
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.او هم انتخاب را البته با کمک ما به عهده خودش گذاشته. صحبت کرد ییبا دا اسمنی

 ایو مسلما پور دانستینم یشهاب را مورد مناسب ا،یاز مسئله پور ریغ. مبل ولو شد و به فکر فرو رفت يرو یبا خستگ مانیپ

.دانست یرا م نیهم ا

.چه گذشته بود ایپورمسئله ضربه بود پس به  نیخودش ا يبرا یوقت. تکان داد يتاسف سر با

:دیبلند شد به ساعت نگاه کرد و پرس یعصبان

ساعت چند قرار امدن دارند؟ دیگفت

.رسم یو خدمتشون م امیحتما م. امیم باشه

****

 یو حت چکدامیه. بعد از ظهر انجا باشد يامده بود که برا تایرز. امد یشاهرخ معموال نهار نم. هم امد تایاز ظهر رز قبل

.باره نزدند نیدر ا یحرف چیبعد از ظهر خوشحال نبود و ه يبرا هم اسمنی

 دیشا. درونش را اشفته کرده بود یبیبود و خصوصا امروز اضطراب عج دهیموضوع را فهم نیا اسمنیکه  شیدو روز پ از

که  ین هم با کسرا ا يگفته بود حاال اصال دوست نداشت برنامه خواستگار تایکه به رز يزیبرعکس چ. هم شده بود مانیپش

شهاب و  سهیهنوز هم مقا. بود دهیفقط مثل قصه شن. نشده بو بزرگ یطیمح نینچنیاو که در ا. شناسد تجربه کند ینم

 شیموها. دیپوش یبلوز صورت کیهمراه  یکم رنگ یاب یشلوار ل. داشت بعد از ظهر به حمام رفت یدست از سرش بر نم ایپور

. رژلب کم رنگ هم نزد کی یبه پشتش انداخت حت دیدرخش یم دیه در نور خورشک يرا خشک کرد و ساده مثل ابشار

 یدلش گرفت ول شتریبه او ب یامد عمه با نگاه یم نییاز پله ها پا یوقت. شد یهم خوشکل تر م یلیساده که خ ةساد

.نگرفته بود يجد یلیمسئله را خ. دیخند یبه انها م یالیخ یبا ب تایرز. نتوانست او را نبوسد

پر شده  یتجمالت ینیریو ش وهیبا انواع م زیم يِرو. بود ییرایپذ ةمرتب و اماد زیهمه چ. نگاه کرد ییرایبه اتاق پذ اسمنی

.جالب بود شیبرا. بود

را  اسمنیو  تایو جواب سالم رز دیمادرش را بوس. مثل هرروز شلوغ اما نه خوشحال وارد شد. امد مانیپ 7مانده به  قهیدق ده

به  یبه شوخ ختهیام هیها را برداشت و با کنا لیاج يچند پسته درشت رو. قصد جنگ داشت یهرا خونسرد بود ولظا. داد
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.يانداخته ا راه ییایبرو ب. ییمبارك دختر دا: گفت اسمنی

هم  یاشفتگ نیا شد،یتر م کیاشفته بود و هر چه به امدن مهمانها نزد یلیخ. قشنگ زد یجواب تبسم يبه جا اسمنی

.دیایو ارزو کرد کاش ن دیرا فهم مانیکالم پ هیبار کنا نیاول يبرا. شدیم ترشیب

که  يطور تایرز. رفت رونیاستقبال از مهمان ها ب يعمه برا. سر ساعت هفت زنگ به صدا در امد. براورده نشد شیارزو یول

:گفت مانینشنود به پ اسمنی

.یکن یلباست را عوض نم مگر

.جوابش را گرفت و ساکت شد تایکه رز دیسمت او چرخبه  یعصب یبا نگاه مانیپ

ساله بود پشت سر توران خانم و خواهر شوهرش و اخر  75 ای 70حدود  يرمردیپدر توران خانم که پ یعنیبزرگ شهاب،  پدر

 ندیپدربزرگ به محض د. جلو رفتند ییخوش امدگو يبرا مانیو پ تایو رز اسمنی. وارد شدند یسرهم شهاب با سبد بزرگ

 مانیپدربزرگ با پ. بود عروس خانم را شناخته بود دهیکه شن ییها فیتعرحتما از . صورتش را باز کرد یلبخند پرلذت اسمنی

.کرد یتوران خانم فورا جلو امد و معرف. هم دست جلو اورد اسمنی. دست داد

.خانم هستند پدر جان اسمنی

:را گرفت و گفت اسمنیدست  پدربزرگ

.اسمنندیهم  یه راستب. به به. به به

.با حرص تعارف کرد مانیپ. را رها کند اسمنیامد دست  ینم دلش

.یمیرح ياقا دییبفرما

سبد گل را  يکرد و او هم فور تایبه رز يعمه اشاره ا. شهاب جلو امد. کرد یبا توران خانم دست داد و روبوس اسمنی سپس

برد  یرا م یبا لبخند قشنگش که هر دل اسمنی. بدهد اسمنیرا به  اجازه ندادند که شهاب گل. از شهاب گرفت و تشکر کرد

.شد یعصبان شتریبا شهاب دست داد ب اسمنی یبود و وقت هاحواسش به ان ۀهم مانیپ. با او هم دست داد

 ییاهنمار ییرایجلو امد با شهاب دست داد و او را به پذ. انها داشت يهنوز نقشه ها برا. طور بود خودش را کنترل کرد  هر

شهاب هم . پدربزرگ يو عمه نشسته بود، روبرو تایوسط رز اسمنی. خود نشستند يبعد از تعارفات معمول همه سر جا. کرد
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. کرد ییرایخنک پذ یو بعد با شربت دیمستخدم بشقاب ها را چ ش،یبرورو مانیوسط مادر و عمه اش نشسته بود و پ

 تایاهسته از رز اسمنی. از پدربزرگش بود رتریداشت اما شهاب سربه ز یبرنم اسمنیچشم از  یپدربزرگ هنوز هم با لذت

امدهیچرا پدر شهاب ن دیپرس

.کرده فوت

:خانم سر صحبت را باز کرد و گفت توران

.رفته يمهد امرزیالبته قد بلندش هم به خدا ب. مادر مرحومش نیجان درست شده ع اسمنی، ...ماشاا...ماشاا

.گفت... ماشاا.. افر ماشااهم با ان لذت و پدربزرگ

.هیاروپائ یراست یراست کنهینشناسه فکر م یاگه کس: انها گفت دییشوهرش در ادامه حرف تا خواهر

:تشکرتبسم کردوعمه گفت يبرا اسمنی

.تعجب کردم دمشیراستش خودم هم که د دیلطف دار شما

.ان چشم ها را کبود کند ياخواست با مشت پ یدلش م مانیو پ دییپا یرا م اسمنی یچشم ریز شهاب

،شهاب دوباره گفت عمه:

.هم هستند لکردهیخانم تحص اسمنی... طور که توران جان گفتند ، ماشاا نیا

:و او جواب داد دیپرس تایرا از رز نیا

.خوانده اند یاضیارشد ر بله

..گشود به به ماشاا نیهم پدربزرگ لب به تحس باز

و ارام رو به پدر بزرگ  يجد یبا لحن مانیافتد، حق داشت چون پ یم یداشت حتم داشت اتفاقنظر  ریرا ز مانیمدام پ تایرز

:دیپرس

گرفته  لیهستند ،مرا وک گانهیجماعت و رسم و رسوم ب یرانیو ا رانیمن چون با ا ییدختر ا. یمیرح يخوام اقا یم معذرت

.دیزن یاو را با چه م دیروز با همسرتون دعوا کن کیخواستم بپرسم اگر  یخاطر م نیبه هم دیالبته باز هم ببخش. اند

به  یبود که پ یکس نیاول تایرز. ساکت شدند و با تعجب به او نگاه کردند قهیچند دق يمرتبه همه جا خوردند م برا کی
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 يه رواما ب دیفهم ییزهایعمه هم چ. انداخت نییمبدل کرد و سرش را پا يبزور خنده اش را به لبخند. برد مانیمنظور پ

هم ردو  نیب يدار یزده بود توران خانم و خواهر شوهرش نگاه معن رتیاز همه ح شتریب اسمنی نیب نیدر ا. اوردیخودش ن

:دیامده و پرس رونیب اسمنیپدربزرگ از نخ .شهاب هول کرده بود. بدل کردند

مان؟یاقا پ هیچ منظورتون

:ادامه داد تیبا همان جد مانیپ

ازخودتون  شتریکه اگر اشکال نداره ب نهیمنظورم ا. دیاقا موشه منظور خانم سوسکه رو زدتر از شما فهم ،یمیرح يبابا اقا يا

.بشناسه شتریخانم شما رو ب اسمنیتا  دیبگ

.اقا شهاب اشنا شود اتیبا اخالق دیخانم با اسمنیفکر کنم . زد و با دست شهاب را نشان داد یلبخند کم رنگ یمیرح ياقا

:.مبل تکان خورد انیا جلو دهانش گرفت و مدستش ر مانیپ

ااشهاب جان ایشماست  يبرا يخواستگار نیا ا.

.دیبود بلند خند امدهیهم انگار بدش ن پدربزرگ

.دیکرد يفکر نیبابا حاال نوبت جوان هاست چطور شما همچ يا. هه هه هه

.فورا جواب داد مانیپ

حاال که  دیگفتم شا دیبه به و چه چه کرد نقدریجان ساکت نشسته و شما ا شهاب نکهیاخه نه ا. دیببخش. بد شد یلیخ يوا

.دیکن اریاخت یو همدم دیایدر ب ییاز تنها دیسالگرد فوت حاج خانم ، تمام شده قصد دار

:خنده گفت انیپدربزرگ م. اورندیرا هم ب هیسرو ته قض یکردند با خنده و شوخ یسع همه

طور  نیدر مورد شما ا یول رندیگ یکنند و ارام م یفرق م شنیبزرگتر که م طونندیش یککه در کود ییبودم بچه ها دهیشن

.یهست يهمون که بود ست،ین

.زد و معطل نکرد یالک يلبخند مانیپ

همون طور  رهیهر طور شکل بگ یاز بچگ یهر کس تیشخص. ستین دیگیطور که شما م نیاما از نظر من ا. دیلطف دار شما

 يزیاگر هم چ. يمدام دنبال مامانش بود و نازناز یاز بچگ. نکرده  یفرق چیشهاب جان، مثل من ه نیمثال هم. شه  یم
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. کردند خی. شد ختهیمهمانها ر يرو یخیبودانگار پارچ اب  داشد، بستنش با خ یدهنش باز م د،یرسیبهش نم خواستویم

.امد رونیب ییرایخودش را نگه دارد بلند شد و از پذتوانست  یکه نم تایو مبهوت بود رز دیفهم یرا نم مانیر پ.منظ اسمنی

کامال خلع صالح  مانیپ يدر مقابل متلک ها. وسط عمه و مادرش بود. که نشسته بود نگاه کرد ییبه جا یبا دستپاچگ شهاب

حال  نیبا ا. دنبود دلش خنک ش یراض مانیاز رفتار پ نکهیعمه با ا. به هم نگاه کردند یمادر و عمه اش با ناراحت. شده بود

:و تعارف کرد دیخند. را عوض کند حتو نارا یعیرطبیغ يجو وفضا نکهیا يبرا

.تروخدا دییبفرما

 يچا دیرود بگو یکرد و گفت که م یکوتاه یمعذرت خواه. کرد ییرایو شکالت پذ ینیریبرخاست و دوباره ش وخودش

زد و  شیعمه با حرص به گونه ها. دیخند یهنوز م تایرز. رفت تایو به اتاق نزد رز اوردیب يبه مستخدم گفت چا. اورندیب

.ابرومون رفت. چه کار کرد يدید: گفت

گذاره بروند، تا فاصله که  ینم اورهیمطمئن باش تا اشکشون رو درن ؟یداشت مانیاز پ يا گهیتوقع د: با خنده گفت تایرز

عمه نشست و سر . زده نشد يگریکردند حرف دپچ پچ  ياز توران خانم و خواهر شوهرش که چند کلمه ا ریبرگردد غ

مادر و عمه اش  نیشهاب از ب.و ظاهرا گرم گفتگو شدند دیشک شیدخترش پ مانیصحبت را با توران خانم در مورد زا

 ،يشهاب جان، چرا جا عوض کرد يراحت بود: شد و گفت زیخ میاز جا ن یکم مانیبرخاست و رفت کنار شهاب نشست پ

.کنارت امدم یمن م یگفتیم

:گفت مانیاهسته به پ ستیمطمئن شد نظر خانم ها به انها ن ینشست و وقت مانیاز رو نرفت و کنار پ شهاب

.میصحبت کن يا قهیچند دق رونیب مینداره بر یخواستم اگه اشکال یم

 دیانگار تو با یولا شهاب جان من فکر کردم من خنگم ، :را از شهاب هم اهسته تر کرد شیو صدا دیخند یبا مسخرگ مانیپ

.دیصحبت بکن یخانم خصوص اسمنیبا 

.و شهاب بود مانیتوجهش به سمت پ یزد ول یبا او حرف م. نشسته بود اسمنیبرگشته و منار  تایرز

در جوابش فقط خنده  مانیپ.دیپرس یبود چون که به همان اهستگ دهیکامال منظور شهاب را فهم. زد ینیلبخند سنگ شهاب

.داد لیمسخره تحو يا
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.زدمیحدس م دیبا:ادامه داد کردیهمان طور که به او نگاه م شهاب

قربون ادم عاقل :جواب داد تیبا جد ینفهمند، ول گرانیکه د يظاهر يبا لبخند ینیو مقدمه چ یبدون پرده پوش مانیپ و

اسفم اما خوشحالم که زود بابت مت نیاز ا یول يچشم ما گذاشته بود يقدم رو يامد یموضوع نم نیا ياگر برا. فهم زیوچ

.يدیفهم

:بود و اضافه کرد یعصب یلحنش حاال کم یکرد اخم نکند ول یاز لبش رفت سع لبخند

 لیامثال من و تو خ يگلو يبرا یپاك و حالله، ول یبهشت يغذا هیمثل  اسمنی. شهاب یقدر پروو باش نیکردم ا ینم فکر

.میباش نیال اقل بهتره واقع ب. است گندهی

.شد یبه مسخرگ ختهیدوباره شوخ و ام مانیلحن پ. داد یوامانده تر از قبل فقط گوش م شهاب

.یکن یدهنت دو متر باز نم یخواه یکه م يزیداشتن چ يهات برا یخوبه مثل بچگ یننه بودنت به خودت مربوطه ول بچه

.دست بردار نبود وقصد اتش بس نداشت مانیپ یشهاب گر گرفته بود ول صورت

چه  ياقدام مسخره ا نیهمچ يخانم ساکن است، فکر نکرد اسمنیکه  يد دو تا جوان شاخ و شمشاد در خانه اوجو با

.داره یعواقب

. نگاه نکند انیکرد به اقا یدر تمام مدت سع اسمنی. از مادرش خواست که بروند ينشست و با اشاره ا یصاف و رسم شهاب

.به او نگاه نکرد گریپدربزرگ هم د

کاش الاقل :اهسته کنار گوشش گفت دیبوس یتوران خانم عمه را م یجلو دروقت. دیساعت هم نرس کیسرد به  یمهمان نیا

.وضع بهتر بود نیاز ا. يدادیجواب رد م یتلفن

 یم تایعمه برگشت رز یوقت. کرد یتراس انها را همراه يفقط عمه تا رو. کردند و رفتند یاز همه خداحافظ يبا سرد و

. کرد یاماده منفجر شدن بود، نگاه م یمبل نشسته و مثل بمب يکه رو مانیقدردان به پ یبا لبخند و با حالت اسمنیو  دیخند

.را به بهانه سرزدن به روژان به اتاق برد و در رابست اسمنیو فورا  دیهم فهم وا. کرد تایبه رز يعمه که وارد شد اشاره ا

.يرا برد مانیابرو. شد عذرشان را خواست یال اقل مودبانه م مانیپ يدنکر یکار خوب:گفت مانیرو به پ یبا ناراحت عمه

من از شما در عجبم . مامان دیرفت و امد با دختر خاله تان را بزن دیبهتره ق: گفت يبلند يو با صدا دیمبل پر ياز رو مانیپ



منیر مهریزي مقدم - یاسمن  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٥٠

را که ظاهرا  اسمنی یچشم ریبه بچه ز دادن ریدر حال ش تایرز. بود دیاز او بع یتیعصبان نینچنیا. دیرس یبه اتاق م شیصدا

.دییپا یدر چهره اش نبود م یاز ناراحت ياثر یبود ول دهیترس

.يرفتار کرد نطوریها ا همانیکه با م يکرد یکار درست یگیم یعنی

کردم یبله کار خوب: زد ادیبا چند قدم بلند به سمت اتاق رفت و در همان حال فر مانیپ

خودش  تایرز. دیهول کرد و رنگش پر اسمنی. بماند به شدت در را باز کرد یانکه منتظر جواب کسضربه به در زد و بدون  دو

ره کوچه داد  یشه م یجوجه با مامانش دعواش م: گفت اسمنیرو به  یعصبان ییبا چهره و صدا مانیپ. را جمع و جور کرد

جوجه  يادا تیعصبان نیرا که در ع مانینداخته بود تا پا نییسرش را پا تایخور،رزمنو ب ایب یشیمنو بخور، پ ایب یشیپ: زنهیم

.زده و هول بودند رتیو عمه هنوز از حرکات او ح اسمنیو نخندد، اما  ندیاورد نب یرا در م

 نجایا یمگر کس:دیترانداخت و پرس نییرا پا شیصدا. فروکش کند تشینگاه کرد و صبر کرد تا عصبان اسمنیبه  یکم مانیپ

.یشیدست پ يخودت را بد يخوا یکه م يقهر کرده ا یکس اابیکرده  تتیاذ

.دیهمه شما خوب. من همه شما را دوست دارم. چکسینه ه: لکنت جواب داد یو با کم یسر تکان داد و با شرمندگ اسمنی

.يکار نیهمچ يبرا ادیب یشناس یرا که نم یکس يکه اجازه بد دهیو عاقل بع يا لکردهیاز تو که تحص: گفت مانیپ

.بزند یخواست حرف یکالفه بود م. و سر تکان داد دیبه سرش کش یدست

 دایدر امثال منو شهاب پ يرا که دوست دار یرانیعشق پاك ا یبتون یکن یفکر م. تر و پاك تره طونیاز من هم ش شهاب

.یکن

.شد ریقرار گرفته بود،ارام اشکش سراز مانیدعوا مانند پ يمحبت ها ریکه تحت تاث اسمنی

:دیرو به او توپ مانیپ. دیخند یواشکی تایرز

.عقل کل یچرا گذاشت گهید تو

:حق به جانب به خودش گرفت و گفت افهیق تایرز

به من چه د،یاندازیگردن من ب دیخواه یرا م زیحاال همه چ ا.

. نه او سوختمظلوما ياشک ها يدلش برا.  ستادیشد کنارش ا کینزد اسمنیبه  مانیپ. را همه سکوت کردند یقیدقا
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؟يریگ یحاال چرا ابغوره م: کند گفت یخواست شوخ

از : دیو پرس دیهم خند مانیپ دندیبلند خند يو عمه با صدا تایبار رز نیبه او نگاه کرد و ا ستیمنظور اوچ دیکه نفهم اسمنی

ات رو به هم زدم؟ يکه مجلس خواستگار یمن ناراحت

نه : گفت هیشانه او گذاشت و با گر يفرو رفت سرش را رو مانیدر اغوش پ یاحتانها به ر رتیبلند شد و در برابر ح اسمنی

دارم که به شدت نگرانم است  یرانیبرادر خوب و متعصب ا کیحاال احساس کردم  نیهم. هم خوشحالم و ازت ممنونم یلیخ

.کند یم تمیو با حما

: و گفت دیرا بوس اسمنیسر  يه زده بود نگاه کرد روکه اشک در چشمانشان حلق تایبه عمه و رز یو خوشحال رتیبا ح مانیپ

.را در اغوش گرفته ام تایکنم رز یمن هم احساس م

. یچشمات را بهتر باز کن هیهاست فقط کاف یکینزد نیعاشق پاك هم: را گرفت و با خودش فاصله داد اسمنی يها شانه

.یکنیم داشیپ

افتاد و  ییدر چشمش به سبد گل اهدا يخانه خارج شود که جلو خواست از یم. رفت رونیاز اتاق ب یبدون خداحافظ و

در را محکم . پرتاب کرد رونیمستخدم محکم به ب ةزد رتیسبد را برداشت و در برابر چشمان ح. عود کرد شیدوباره عصبان

.رفت رونیبست و ب

:دیپرس تایخنده رز ریزدفعه زدند  کیبه هم نگاه کردند و  اسمنیو  تایرز.امد رونیبا هراس از اتاق ب عمه

.خوب بود ه؟یچ ينظرت راجع به مراسم خواستگار خوب

.افتضاح بود یلیخ: اخم کرد و سر تکان داد یبه شوخ اسمنی

پانزدهم قسمت

 ایرامسر پور يایبه طرف شمال و در کنار در لومتریک نیکرده بود، چند دایپ يحالت عاد بایاوضاع تقر نجایکه در ا یحال در

.زد یدست و پا م یبیکه اقامت کرده بود، در بحران عج یدر متل

و  شتریب يبار با فشار نیا دیتکرار شده بود و شا شیدوباره برا قیداشت و خاطرات جدا شدن از شقا یمیوخ یروح حال
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را نبرد،  ینزمان نام و فکر ز چیگاه و ه چیمگر با خودش عهد نکرده بود که ه. دو روز تمام خودش را لعنت کرد. درد ناکتر

زالل چشمان  دیدانست شا ینم. شد نطوریپس چرا ا. مگر بسش نبود. بود خوردهضربه ن قیشقا هیبا قض یمگر به اندازه کاف

در لب تابش  اسمنی يبه عکس ها یوقت. مسخش کرد و از عهدش گذشت شیکرد، آهنگ نرم صدا شیجادو اسمنیپاك 

را گفته  اسمنیهربار جمله  یداشت، ول یراز دلش را به او م ییگر توان بازگوشد ا یم یچ. رفت یکرد به فکر فرو م ینگاه م

.ختیر یاعصابش را بهم م میبود، دوست دارم با هم دوست باش

چرا؟ چرا؟چرا؟ د،ید یدوست م کیاو را مثل  اسمنی دیچرا با آخر

که حاال بعد از  مانینشسته بود، پ قیآالچ ریدر دست ز یبا کتاب اسمنیمانده به ظهر  یساعت يخواستگار هیبعد از قض روز

حدس زد . دیرا ند یآمد کس نییرفتن پا رونیشد، دوش گرفته و آماده ب داریب دیخواب یظهر م کیگذراندن امتحانات تا نزد

.رفته اند رونیبا هم ب اسمنیمادرش و 

.آمد رونیو با عجله ب دیآورد را نوش شیرا که مستخدم برا يرموزیش

.متوقفش کرد اسمنی يصدا لشیاتومببه  دهینرس

.ریهم ظهر بخ یکم. ریبه خ صبح

.شروع کرد دهیبه طرفش رفت و نرس. دید قیآالچ ریرا ز اسمنیطرف صدا برگشت و  به

.پس مامان کجاست. دیستیفکر کردم ن. ریبه خ صبح

.حموم بود عمه

.دیبه او رس مانیپ

؟یکن یکار م یچ

:گفت مانیپ. خند زدکتابش را نشان داد و لب اسمنی

اد؟یزنگ بزنم اون ب ای تایرز شیببرمت پ يخوا یم. ات سر رفته حوصله

؟يراجع به من فکر کرد یچ ند،یایبه شهاب و خانواده اش اجازه دادند ب يدیفهم یخواهم بدانم وقت یم مانیپ

:نشست و گفت یصندل يکنارش رو. فکر کرد یبه سوال او کم مانیپ
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.شدم یعصبان شتریب نکهیبه خاطر ا دیدونم، شا ینم قیدق

.چانه گذاشت ریدو دستش را قالب هم کرد و ز. زانوانش گذاشت يکتاب بسته را رو اسمنی

راجع به من کرد؟ يچه تصور ایپور یکن یفکر م تو

.برداشت و جلو چشمش گرفت اسمنیزانوان  يکتاب را از رو. پررنگ تر شد مانیپ لبخند

.يکرد یفکر م یداشت. يخوند یمعلوم شد کتاب نم پس

:دینگاه کرد و پرس اسمنی يخنده به چشمها با

؟يبگذار مشیپا به جر يچطور جرات کرده ا. يکار دار یچ ایبه تصورات پور طونیش يا

از جا بلند  مانیپ. انداخت نیینگاهش را پا. شد ییهلو شیداد و گونه ها شیو مرتبش را نما یدندانها صدف. دیخند اسمنی

.ستادیو ا شد

آن  يبرادر خر گمشده داشته ا کیمسلما تو فقط . که برادرهات دو قلو هستند يکرد یفکر نم نیخدا را شکر که به ا. خوب

.رونیب میبلند شو بلند شو آماده شو تا با هم بر. يریازش سوار بگ یتون یکه خوب م يا دهیرس جهینت نیهم منم و به ا

:با خنده بلند شد و گفت اسمنی

.شم یمزاحمت نم يکار دار اگر

:کرد و جواب داد یظیاخم غل مانیپ

دارم جر به دست  يمن چه کار. برو آماده شو ایب. گرفته ادی یرانیتعارفات ا. رانیاومده ا ستیغلط ها هنوز دو روز ن چه

.آوردن دل خواهر محترمم

:گفت مانیته بود، که پبرنداش شتریچند قدم ب. زد و تشکر کرد و قصد رفتن کرد يلبخند اسمنی

.یاسی

.و به سمت او برگشت ستادیا اسمنی

.حاال برو. يها آورده ا یغلط چه به روز بعض میتصم کیبا  نیفکر کن و بب شتریب یکم يکرد یکه فکر م ییزهایاون چ به

.دوباره برگشت و رفت که آماده شود یجواب چیبدون ه اسمنی
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:دیپرس مانیپ. آورده بود، نشست  رونیرا ب لشیکه اتومب مانیکنار پ. هم گفته بود بعد آماده شده بود به عمه قهیدق چند

م؟یبر کجا

.يجا دوست دار هر

؟يبلد یتو رانندگ یراست

.اسپرت و خوشگل هم دارم لیاتومب کی آره

.یکن یرانندگ يدار دوست

.ستین یکیبا آنجا  نجایا لیاتومب ستمیآخه س. تونم ینم یول آره

.فرق بکنه یکن یفکر م. رفته بود ادمی. راننده شما سمت راسته لیاتومب. یگیم راست

.قابل کنترل است ریغ میکه آمده ام کامال دقت کرده ام و مسلما برا ياز روز. ادیهم ز یلیخ آره

:گفت اسمنیو رو به  دیرا کش یترمز دست. منطقه سکونت آنها خلوت و آرام بود. توقف کرد يکنار مانیپ

.چطوره نیبب نیشب ایب

.به شدت مخالفت کرد اسمنی

.میایترسم نتونم از عهده اش برب یمن م مانیپ نه

:شد و مصرانه گفت ادهیپ مانیپ

.کنه یبرات فرق نم یاگر راننده باش. یتون یم نه

.شه یم شیطور نتیوقت ماش کی. مانیکنه پ یم فرق

.نیبش. خوبه کردم اعتماد به نفست یمن فکر م. شه ینم يطور چیه نه

.نداشت ییآشنا ستمیس نیبا ا. دیترس یم یآمد امتحان کند ول یبدش نم نکهیبا ا. شد ادهیناچارا پ اسمنی

. داد حیتوض اسمنی يبرا یکی یکیرا  زیهمه چ مانیهر دو کمربندها را بستند و پ. سمت در کنارش نشست نیاز ا مانیپ

.و راه افتاد دیکش یقینفس عم. را از خاطر نبرد زیچ چی، هکرد یرا به دقت نگاه کرد و سع زیهمه چ اسمنی

.کرد یم قشیتشو مانیو پ اطیو با احت نرم
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.يدار نیتمر یبه کم اجیتو احت. طور آهسته برو نیهم ه،یخوبه عال خوبه،

کوچه را  کی. روان نبود شیدست و پا ریز زیچ چیهنوز ه. بر سرعتش افزود یاو شارژ شده بود کم يها قیکه از تشو اسمنی

.کرد یبه زحمت و آهسته ط

.آره. آره. یفکر کنم بتون. کن شتریذره سرعتت را ب کیبرو نترس  خوبه،

.کرد به او آرامش دهد یم یسع مانیپ. خاموش شد نیعوض کردن دنده، ماش يدستپاچه شد و برا یکم اسمنی

.نداره دوباره روشن کن یاشکال

.راه افتاد دوباره

..گاز بده یبابا شجاع باش کم يا. نترس خوبه

اشتباها . اشتباه کرد یترمز بگذارد ول يخواست پا رو. دیترس یم یکم هینه سخت بوئ؟  شتر،یب یکم.گاز گذاشت يرو پا

کنترل هم  اریبود که اخت یناگهان شیبرا يهول کرد به قدر اسمنیبه سرعت از جا کنده شد و  لیاتومب. گاز گذاشته بود يرو

که با عجله دست به فرمان برد  مانهمیپ یبود که حت يسرعت بقدر دیچیبه سمت راست پ لیاتومب. رج شداز دستش خا

زدن دست ها را تا  غیدست و پاها را هراسان رها کرد و در حال ج دید شیدرخت را جلو اسمنی یوقت. بکند ينتوانست کار

ادامه  شهیش نشکست يکه صدا یتا زمان. ستادیابه شددت به درخت برخورد کرد و  لیاتومب. آرنج جلو صورتش گرفت

.صورتش بود يهمان طور جلو اسمنی يداشت دست ها

 رونیبه ب مانیپ. صورتش برداشت ياز جلو اطیرا با احت شیدست ها اسمنیچند لحظه بعد . نداشت يهم وضع بهتر مانیپ

.شکست مانیپ يصدا يا قهیسکوت چند دق. مشخص نبود يزیهنوز چ. نگاه کرد

.حاال خوب شد. باشه لهیآدم سمج و بد پ یبه گور پدر هر چ تف

کمربندش را باز کرد . متوجه حال خراب او شد مانیپ. باعث شد بترسد و چانه اش بلرزد مانیپ يوارد شده و حاال دعوا هول

.شد ادهیلرزان پ يهم با زانوها اسمنی. رفت دهید بیشد و به سمت قسمت آس ادهیو پ

 یقینگاه دق یبا ناراحت مانیپ. در اطرافش با ضربه درخت شکسته و فرو رفته بود يادیز بایبا شعاع تقر سمت راست چراغ

:دیکرد و در همان حال غر
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شه، نه  یم شیطور نیماش. تونم ینه م ،یتون ینم کنهیفرق م ستمشیس نیشه، بابا جان ا یگه م یشه، م ینم گمیم یه

.نمیشخوام ب یکه م نمیخوام بش یم. شه ینم

:و آهسته با بغض جواب داد یبا ناراحت اسمنی

.یگفت یکه توم نارویا

چقدر . بود هیگر کیو نزد دیلرز یم اسمنیصورت  يایاو را احساس کرد و به طرفش برگشت تمام زوا يبغض صدا مانیپ

.دلش سوخت

.فتهلگن چقدر پول باالش ر نیا یدون یم. يد یمن خرم تو چرا به حرف من گوش م. بگم من

:دستش را جلو دهانش گرفت و گفت مانیپ. ختیفرو ر اسمنی يصدا یب يها اشک

.زهیر یرا داغون کرده تازه اشک هم م نیزده ماش ااا،

تکان داد و با او  يهم به او نگاه کردسر مانیپ. خنده اش گرفت هیگر انیم اسمنیاو  یبه شوخ ختهیآم يحالت جد از

.دیخند

.يکار خودت را کرد. ببرمت خونه تون نیبش ایب. دوباره خر شدم خوبه

رستوران  کیو بعد نهار به  دیایتا بخورد و حالش جا ب دیخر وهیآبم کی شیدور زدند برا ابانهایدر خ یکم. را به خانه نبرد او

.زد یمدام با خودش غر م ریدر تمام مدت مس یرفتند ول

 اسمنی ه،یکنه مسابقه رال یعشق سرعت داره، فکر م. بره خوبه واشی حاال. کن یدختره گفته تو رانندگ نیبه ا یدونم ک ینم

.دیخند یم دیشن یهر چه م. دیگو ینم يبود او جد دهیحاال فهم

****

:رفتن از خنده گفت سهیغش و ر یبعد از کل تایرز. کرد فیاو تعر يصبح را برا انیجر اسمنیآمد  تایاز ظهر که رز بعد

.و اخم کرد دیلب ورچ مانیپ

.گفت یخواست با شوخ یدلش م یهر چ نه

:با تعجب گفت اسمنی. داد یخبر از آمدنش م مانیپ نیماش يصدا



منیر مهریزي مقدم - یاسمن  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٥٧

.رگاهیرا برررده باشه تعم لشیکردم اتومب یم فکر

:کرد و گفت اسمنیبه محض ورود و قبل از سالم اشاره به  مانیپ

.هستند یران لیاتومب ،یکه در برابر شماست نفر اول مسابقات رال یخانم. کنم یم یمعرف

:زد و ادامه داد تایبه رز يو آشکار ظیغل چشمک

.دینرس شانیکاپ هم به ا. نفر اول از اخر. ناگفته نماند البته

:گفت اسمنی. به طرف شاهرخ رفت و روژان را گرفت میکرد و مستق یکیسالم عل مانیپ. دندیخند همه

.منو ببر يابرو نجایحاال ا. ینیمنو بب یرانندگ ينبود سیتو که پار. مانیپ یبد جنس یلیخ

:گفت مانیبه پ دیخند یکه هنوز م یدر حال تایرز

.نداختهین نتیماش يخط هم رو کی دمیشن

.پر درد و با تاسف سر تکان داد یبا دل مانیپ

.خواهد از اول با دنده چهار بگازه یبماند م ست،یبلد هم که ن حاال

:با اعتراض گفت اسمنی

 يترمز پام رو رو يبه جا یبعد از اونم من اشتباه. تند برو تند برو یگفت یم یخودت بود ه ریتقص. خان مانیپ ستین قبول

.ستمیوارد ن سمیس نیگفتم که به ا. گاز گذاشتم

:گفت اسمنیعمه به . دندیخند یم همه

.سرت عمه جان نگران نباش يفدا

.سر تکان دادناراحت  يو شاهرخ کرد و با ظاهر تایرو به رز مانیپ

.کنه یم یاز طرف ما حاتم بخش خوبه

:دیپرس تایرز

.درستش کنن يبد ينبرد چرا

.دینال يجد یقلبش گذاشت و با حالت يبچه را به شاهرخ برگرداند، دستش را رو مانیپ
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ردم شه، چشم راستش را درست ک ینم يطور نیا دمید. کشم یدل صاحب مرده مهربون م نیداشتم از دست ا یهر چ من

.افتهیراه ب يچشم باباقور نیخانم با هم اسمنیگذاشتم  نیبه خاطر هم. چشم چپش يممکنه فرداش ببرم برا

.فراوان دست زد يبا شاد اسمنی

نم؟یبش نتیپشت ماش يذار یباز هم م یعنی

:با همان حالت پر غصه جواب داد مانیپ

.هم دارم يا گهیمگر چاره د. کار کنم یچ

کم کم کار مداوم و . داد یم نیبه او تمر یبرد و در همان حوال یرا با خودش م اسمنیهر روز صبح  مانیهفته کامل، پ کی

.برآمد دیجد ستمیبا س یاز عهده رانندگ یداد و به خوب جهینت اسمنیپشتکار 

ته و سرخورده خس. را از لب تابش پاك کرد اسمنی يبا خودش از روز سوم همه عکس ها ریدرگ ایبود که پور یدر حال نیا

 ادیکرد،  ینگاه م ایبه در. گرفت یم جهیکرد کمتر نت یهرچه تالش م یدر پاك کردن خود او از ذهنش را داشت ول یسع

.همان لبخند قشنگ و مهربان دباید یاو را م دیچرخ یهر طرف م به. افتاد یآرامش او م ادیبه آسمان  اسمن،یچشمان 

را نبوده در  يو شب خواستگار دید یرا در کنار شهاب م اسمنیمدام . گذراند ین کندنرا به هر جا دیهفته اقامت و تبع کی

 يصحبت ها. گرفت یقشنگ شهاب را م ییباز از آنها استقبال کرده، دسته گل اهدا يبا رو اسمنیکرد،  یذهنش مرور م

 یم قیآالچ ریرفتند ز یم اطیح يبا هم تو اسمنیهمه شهاب و  زشد و آخر ا یرد و بدل م نیطرف نیشاد و قشنگ ب

به دست  ینیگشتند، مادر شهاب انگشتر سنگ یبه داخل برم یکردند و وقت یهم نجوا م يبرا ینشستند و با سرخوش

به گردش  دآمد و او را با خو یم اسمنیشدند و از روز بعد شهاب هر روزبه دننبال  یکرد و آنها نامزد م یم شیبایعروس ز

.برد یم

را خاموش کرده  لشیموبا. اصالح را هم نداشت کی یکار حت چیحوصله ه.بود ختهیاعصابش را بهم ر دهیدن لمیف نیا مرور

.بشنود اسمنیمادرش را راجع به  یبود تا مجبور نباشد، سر سالمت

که از لب تابش  ینیغمگ يو گوش به آهنگ ها اینشست، چشم به در یبود م ایتراس اتاقش که رو به در يتا شب رو صبح

.داد یشد م یش مپخ
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از دوستان مجردش  یکیبه منزل  اسمنیرا که الزم دارد بردارد و در مدت اقامت  یلیگرفت برگردد، وسا میتصم عاقبت

.هم کنار خواهد آمد بتیمص نیبا ا یبود که هر چه سخت ول دهیرس جهینت نیبه ا. برود

بود که  اطیهر شب گوش به ح. رفت یم اطیشد و به ح یم داریب ایپور دنید دیدر منزل عمه هر روز صبح به ام اسمنی یول

 ایاما پور. خواست یآمده از جا برم ایاو که خواب بوده پور دیشا نکهیا دیاو را بشنود و صبح به ام لیورود اتومب يبلکه صدا

.او هم بود لیبود که عمه نگران جواب ندادن موبا نیکرد ا یناراحتش م شتریکه ب يزیبود و چ امدهین

داده بودند و  یاز ظهر خبر آمدنشان را تلفن. آنها آمدند دنیزن عمو و دختر عمو فتانه به د ا،یشب قبل از برگشتن پور کی

.دیایخواسته بود که ب تایعمه از رز

بود  یستنجذاب و خوا ینبود ول بایز یلیخ نکهیفتانه با ا. او را برانداز کرد يگریبار با نگاه د نیبا فتانه دست داد و ا اسمنی

قلبش خوشحال  میاو را نخواسته بود از صم ایپور نکهیاز ا ینشست، ازاو خوشش آمد ول یکه به دل م ییاز آن نوع چهره ها

بار گرمتر برخورد  نیشود فتانه هم ا یمحسوب نم يمطمئن بود که فتانه خطر. در کنار او نشست و روژان را به او داد. بود

.کرد

:گفت تایو رز اسمنیمعمول فتانه رو به  يل شدن صحبت هاو رد و بد یاز ساعت بعد

.تولدم ازتون دعوت کنم يخواستم، حضورا برا یم نکهیبود و هم ا یآمدن امروزمان هم احوالپرس علت

:گفت تایرز

.خوب فتانه جون چه

:گفت فتانه

کرد و  شیحضور جوانان، رو به زن عمو چالوس به مدت دو روز با يالیدر و. رمیتولد متفاوت بگ کیگرفته ام  میتصم امسال

:گفت

.زن عمو جسارت نباشه دیببخش البته

.یهم با عزت عمر کن گهیصد سال د دوارمیچرا که نه ام. طور جشن ها مختص جوان هاست نیا. زمیعز نه

:دینال تایرز
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شب  کیتونستم  یبود م نجایاگر ا. شه یسخت م یبا وجود روژان آن هم دو روز برام کم. میایتونم ب یمن نم هینطوریا اگر

.به مامان بسپارمش

.ياوریمطمئن مامانت را ب ياز مستخدم ها یکی یتون یجان م يرز ارینه ن:گفت فتانه

:تکان داد و گفت يبا تاسف سر تایرز

.را قبول کنم قتیحق دیبا مانیجوانها، ظاهرا به قول پ نیوصله ناجور ب کیشم  یم ياون جور نه

:رداخم ک فتانه

.منتظرم یاگر تونست. ییایدارم ب دوست

:کرد اسمنیرو به  سپس

نه؟ دییآ یکه حتما م شما

هم دعوتند؟ مانیو پ ایپور یراست. پسر عمه ها داره ای تایبه آمدن رز یبستگ یشوم ول یخوشحال م یلیخ

.بله آه،

:دیاز عمه پرس و

ستند؟یها ن بچه

.برگرده یک ستیمعلوم ن. فرتهم سا ایپور رونهیکه ب مانیپ زم،یعز نه

:گفت فشیدر ک يبه دنبال قلم و کاغذ فتانه

.خوام خودم ازشوم دعوت کنم یم. دییلطفا شماره اش را بگو. را نه ایپور یرا دارم ول مانیهمراه پ شماره

:گفت یبه شوخ تایرز

باز  یول ستیزمان در دسترس ن چیه هیهم که خصوص ایشماره پور. و فکر کنم فقط خواجه حافظ نداره هیعموم مانیپ شماره

.يکرد داشیپ دیشا سیهم بنو

وقت و بعد از  ریهمان شب د. سفاش کرد که حتما در جشن تولدش شرکت کنند اسمنیو  تایدوباه فتانه به رز نکهیاز ا قبل

طرف در را بسته بود  کیپارك کرده و برگشت در را ببندد  نگیرا در پارک لشیاتومب. به خانه آمد مانیشب بود که پ مهین
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.ورود او باز کرد يدوباره در را برا وبه احترامش دست باال برد . دیرس ایکه پور

. کرد نیقیحدسش را مبدل به  ایصورت اصالح نکرده پور. او جا خورد دنیبا د. رفت ایپور لیرا بست و پشت سر اتومب در

:دیپرس یبا او دست داد و به شوخ. نشان ندهد يزیکرد چ یسع

؟يشد شیدرو

:و جواب داد دیکش ششیبه ر یدست ایپور

.مینکرد دایکار پ نیا يبرا یو فرصت میچند معدن رفته بود دنید يبرا

:دوباره گفت. زد و در دلش گفتک به آدم دروغگو لعنت يلبخند مانیپ

.میداد همه ما نگرانت بود یجواب نم همراهت

.ودرا مشکل کرده ب یاطرافمان آنتن ده يکوهها

رو به درخت کنارش کرد انگشت اشاره اش را  اوردیبرادرش قائل بود طاقت ن يبرا شهیهم مانیکه پ يادیوجود احترام ز با

:گذاشت و گفت ینیب يرو

.آدم درغگو و چاخان يبابا ينجایا

:گفت مانیپ. به او کرد و جواب نداد یقینگاه عم ایپور

.ریشب بخ. يبرو حتما خسته ا. شه یمخوشحال  يخدا رو شکرمامان بفهمه اومد خوب

:دیبه صورتش کش یو دست دیخند ستادیقدم برداشت و ا دو

.تموم شد يعذادار. گذشت ینیزمان عزلت و گوشه نش. را بزن شاتیر

.گفتن دست بلند کرد و رفت ریشب بخ يبرا دوباره

را  لشیوسا. دینگرفت منظور او را نفهم يا جهیتفکر کرد اما ن مانیپ يو به حرکات و گفته ها ستادیا يچند لحظه ا ایپور

.از آنجا رفته باشد گرانیشدن د داریزود قبل از ب یلیداشت صبح خ میتصم. برداشت و به خانه اش رفت

مثل . شد داریب شهیزودتر از هم یلیمرموز خ ییرویصبح با ن ینشده بود ول ایشب گذشته متوجه آمدن پور اسمنی نکهیا با

به سرعت  دید مانیپ لیرا کنار اتومب ایپور لیاتومب. بکشد غیبود ج کینزد یاز خوشحال. نگاه کرد رونیه بهر روز اول ب
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استفاده  شهیرا که هم یاسیاز عطر  یرا مرتب کرد و کم شیموها د،یپوش ار دشیدست و صورتش را شست بلوز و شلوار سف

.کرد زد یم

 ایپور. ختیدلش ر. انگار قصد رفتن داشت. دید لشیرا کنار اتومب ایپور گذاشت با کمال تعجب اطیکه از ساختمان به ح پا

.دیرا ند اسمنیپشت به او بود و آمدن 

را برداشت  اسیمشت  کی ختنیقبل از ر. زدیها را کنار بر اسی ادیمقدار ز. گذاشته بود دیسف اسیدرخت  ریرا ز لشیاتومب

.زنده شد الشیدر خ اسمنی. و نگاه کرد

 شهیهم اسمنیآخر . ستادهیدر کنارش ا اسمنیشد حس کند،  یتازه باعث م اسی يبو. دیبرد و بو کش ینیب يلورا ج مشتش

پا بلند شد که  يپنجه ها يشد به رو کیاز پشت سر به او نزد نیپاورچ نیپاورچ اسمنیغرق خودش بود که . م زد اسیعطر 

. بود اسمنیعطر  نیا. شد خکوبیدر جا م ایگذاشت پور ایپورچشمان  يودو دستش را از پشت ر. قد بلند پسر عمه برسد هی

:و گوش نواز گفت فیلط يبا صدا اسمنیباال آورد و  اسمنیلمس دستان  يدستش را برا کی

.پشت سر شماست یک دیگفت اگر

.برگشت ایدستانش را برداشت و پور اسمنی. گرم شدند گریکدیدو از لمس دستان  هر

.دهان گذاشت يچهره متفاوت او دست رو دنیزده از د رتیح اسمنی

.يچقدر عوض شده ا يوا

او مات  رمنتظرانهیغ دنیحاال از د د،یطلب یرا م اسمنی دنیهفته گذشته تمام تا و پود وجودش د کی یکه ط ایپور و

.اسیمثل  دیخند اسمنی. بود ستادهیومبهوت ا

.شناختمت ینم یدونستم خودت یاگر نم. ریسفر بخ. سالم

:دیزد و دوباره پرس یبود که حرف م اسمنی نیا. به زحمت خودش را کنترل کرد و جواب سالم او را داد ایپور

.ییایکه ب دمینشن شبید ؟ياومد یک

.دمیرس روقتید

!؟يریم يکه دار ومدهین
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:گفت ایپور

!یباش داریموقع صبح ب نیکردم ا ینم فکر

.زمیمن سحر خ یدون یتو که م. نگو

.به او نگاه نکند تا راز دلش افشا نشود کرد یسع ایپور

.یرونیوقت با نامزدت ب ریتا د شبیحاال حتما د. یبود که نامزد نداشت یموضوع مال زمان نیا یول درسته

:دیتکان داد و پرس يسر یبرده بود متعج ادیکه موضوع شهاب را از  اسمنی

.من نامزد دارم! نامزد

.زد يپوزخند ایپور

.ابهمنظورم شه! چطور

.شاد يخنده ا. دیصورتش خند يبا تمام اجزا اسمنی

.میما نامزد نکرد یول

.خبر را نداشت نیا دنیانتظار شن. بود ستادنیدر حال ا ایپور قلب

چرا؟! دینکرد نامزد

.شانه باال انداخت یتفاوت یبا ب اسمنی

.دوست نداشتم. دونم ینم

.گج کرد یرا به طرز قشنگ گردنش

.میشه راجع بهش حرف نزن یم. فکر کنم ندارم بهش دوست

 یم یاز تمام وجودش خوشحال یزد ول نیمت يابخند شهیفقط مثل هم ایپور. توانست بکند یبود که م ییتقاضا نیبهتر

:دیدوباره پرس اسمنی. دیبار

.دل مه مون برات تنگ شده. يبر يخوا یکجا م باز

 ینم گهیحاال د یبرود ول ییخواست جا یقبال م دیشا. سست شد ایپور يپاها. کرده بود انیب اطیدلش را با احت حرف
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.خواست

 یبزنم و زود برم يروم به آنها سر یم. ساکن شده اند یدر هتل شبیمعدن با من بودند و د دنیاز مهندس ها بعد از د چندتا

.گردم

نگاه . را باز کند اطیرفت تا در حکرد و همراهش  زیکاپوت را تم يبه او کمک کرد و رو. راحت شد الشیخ. دیخند اسمنی

:دیجلو رفت و پرس. حرف نداشت مانیپ یافتاد تعجب کرد، رانندگ مانیپ نیماش یبه خراب ایپور

تصادف کرده؟ مانیپ

.من براش کوبوندم نه

.اضافه کرد اسمنی. و به او نگاه کرد ستادیصاف ا ایپور

.داد رفتم تو درخت یم ادی یبهم رانندگ داشت

.را آباد کند یکرد خراب یبه آن برد و سع یپ یبا تمام سادگ اسمنیعوض شد که  ينگاهش طور. کرد خیوباره د ایپور

هفته با من کار کرد تا تونستم  کی. کرده ام دایرا پ يکنم برادر گمشده ا یمهربونه که بهش گفتم حس م مانیپ نقدریا

.سمت چپ را روان بشم یرانندگ

.ندیرا نب اسمنی دیرا که کش یقیر رفت تا نفس عمپشت به او به طرف د ایپور

:دیپرس اسمنیرفتن  رونیاز ب قبل

.ینیو روژان را بب ينهار رو با ما بخور يایم. خنده یم یروژان تازگ. ادیهم م تایرز ظهر

.امیآره م: بدون فکر جواب داد ایپور

.دیخند يبا شاد اسمنی

.نمتیب یظهر م. يرم به عمه خبر بدم که اومد یپس من م خوبه

 ادیبه . را زد ششیکه کرد به حمام رفت و ر ياول کار. زود برگشت یلیماند و خ ابانیدر خ یساعت ایپور. دو سبک بودند هر

!دهیفهم يزیچ مانیپ یعنی. زد يلبخند نهیبه آ مانیشب گذشته پ هیکنا

****
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 یو وقت دیهم او را بوس تایرز. دیو سر و صورتش را بوسعمه او را بغل گرفت . اش، آراسته و مرتب آمد یشگیهم پیبا ت ظهر

:در کنار هم گفت اسمنیو  ایپور دنیبا د. آمد نییاز پله ها پا يبلند يبا صدا مانینشست، پ یم

.چه آقا پ،یچه خوش ت. چشم دانشجو هاش روشن. يبه، چه استاد به

.به او اخم کرد يبا لبخند ایپور

:گفتمعترضانه رو به مادرش  مانیپ

.دیخواستم بگم براش اسپند دود کن یتازه م. کنم یم فیازش تعر بده

.نداشته باش شیکار یعنی. زد عیسر یچشمک مان،یرو به پ تایرز

.نشست ایکه روژان را به بغل گرفته بود کنار پور اسمنی

.خنده یم نیریروژان چه ش نیبب ،ییدا نیبب

.ندیبب ایندد و پورشروع به ناز و نوازش روژان کرد تا او بخ و

.نهیبب يخند یاومده، نم ییدا. يبرم کوچولو، ناز قربونت

.دندیخند یرکیز ریو عمه از آنها فاصله گرفتند و ز مانیو پ تایرز

:آهسته به آنها گفت مانیپ

.خطر رفع شده دهیفهم نکهیمثل ا. دهیاما حاال خوب به خودش رس. هوا نیداشت ا شیکه اومده بود ر شبید

به شماره نگاه کرد و با تعجب  ایپور. زنگ زد ایتلفن همراه پور دندینوش یم يبعد که دور هم نشسته بودند و چا قهیدق ده

:گفت

.خونه عموست شماره

:با عجله گفت تایرز

.از همه مون دعوت کرده. تولدش دعوتت کنه يخواد برا یاست م فتانه

به  مانیو پ تایعمه و رز. که خود فتانه است دیشد فهم یم شیاز صحبت ها .دکمه وصل را زد و بلند شد و فاصله گرفت ایپور

.دندیبود و باز با هم خند ایکردند که تمام حواسش به پور ینگاه م اسمنیبه  ایپور يجا
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یآورد ب یبهانه م ایظاهرا فتانه دست بردار نبود و هر چه پور یتشکر کرد و عذر آورد ول ایپور

.بود دهیفا

.جور باشد خواهد آمد شیدهد و اگر برنامه ها یفت که خبرش مآخر گ دست

:دوباره برگشت و گفت یاز قطع گوش بعد

.قانع نشد امیب تونمیچه گفتم نم هر

:گفت مانیپ

با  تایرز. امیب ییکشم تنها یمن خجالت م ادیاگر اون ن. خان داداشم بگه یبه من هم زنگ زد، گفتم هر چ شیساعت پ کی

.جمع کرد یخخجالت یخودش را با حالت مانیتو، پ یهست یبرات چه خجالت رمیمب: تمسخر گفت

شوند و  یباز از ، اول مهر همه مشغول م ورهیآخر شهر. جور جشن ها مال جوان هاست نیا. مادرجون د،یچرا نر: گفت عمه

.تونه بره ینم ییآخه او ه تنها. شه یهم خوب م اسمنی يبرا يطور نیا. دیندار یفرصت

:گفت ایرپو

.بره مانیو پ تایتونه با رز یم

.به نشانه مخالفت سر تکان داد تایرز

.بشه ضیترسم بچه مر یم. با وجود روژان برام سخته امیتونم ب یکه واقعا نم من

:هم گفت مانیسرش پ پشت

.يرو بذارم صافکار نیبرم ماش دیامروز با نیهم. هم عذرم موجهه من

:گفت سمنایو اشاره به  ایبه پور رو

.برام به آب داده یچه دسته گل قشنگ ییدختر دا يدید

:گفت مانیو پ دیخند ایپور

.که در رکاب خودت باشم امیم ینه، در صورت! برم یرا م اسمنیبه من،  يرا بد نتیماش یفکرنکن

:گفت يسرش را تکان داد و جد یحالت تلخ به
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باهام باشه  یحاال الاقل کس. جاها نجورین بزرگترش پاش رو بذاره اترسه بدو یشده که آدم م ادیز دهیدختر ورپر نقدریا

.دستشون ادیحساب کار م

:گفت یلب ریز. درآورد و به شماره نگاه کرد بشیرا از ج یگوش. موقع تلفن همراهش زنگ زد نیهم در

.دیگذار یذره آبرو واسه آدم نم کیکه  دیریبگ گریج جز

:گفت یفیظر يرا روشن کرد و با صدا یگوش

.باشد یمورد نظر در دسترس نم مشترك

:گفت افتادهین یکه انگار اتفاق یعیرا خاموش کرد و به حالت طب یگوش فورا

.دیتولد دختر عمه به کجا رس. خودمون هیسر قض میبر خوب

:خنده گفت انیم تایو رز دندیخند همه

.را همه جا همراهت کرد ایعاقل مثل پور يبزرگتر هی دیبا یراست یراست. شلوغه پسر نقدریتو چرا سرت ا خوب

:گفت اسمنی

گه مشترك مورد نظر  یم ایکنه و  یصحبت م ایرم دائم  یم رونیساعت که باهاش ب کی. مشغوله شهیهم مانیهمراه پ آره

.خوره یزنگ م یگاه ایهمراه پور یول. باشد یدر دسترس نم

:گفت مانیانداخت و پ نییبا لبخند سرش را پا ایپور

کنم  کاریخوب بابا من چ. یپات انداختم تا لگنش کن ریکه ز نهیاون ماش فهیح. جاسوس رونیتو رو با خودم بردم ب گهید اگر

.او بسوزم يبه پا دیمگر من با. کارتش کپک بزنه میدوست داره س ایپور

.دیکوب یاش م نهیو با مشت به س دینال یبه آسمان کرده بود و م رو

.کن نیجامعه را تام نیجماعت برس و کمبود محبت ا نیبه ا ایب. کن یو خوب ایب. دست نمک نداره نیمرا بکش که ا ایخدا

:دیفورا به حالت اول برگشت و از او پرس د،یخنده او را د مانیپ یوقت دیخند یم هیهم آشکارا مثل بق ایپور حاال

چالوس، خان داداش؟ میر یم

:گفت ایپور
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.ادیشلوغ خوشم نم يوادهاجور ت نیکه من از ا یدون یم

گفتک مانیپ

.ما را ببر دیکه دلش پوس اسمنیبه خاطر  یول ادیبه درك تازه من هم مثل تو خوشم نم من

:دیو پرس دیخند ایپور

هست؟ یرفت بپرسم تولد ک ادمی

.دست زدند ششیبرا یبا خوشحال همه

****

 یم اطیشد و به ح یم داریهر طور بود صبح زود ب ایپور دنید يبرا اسمنیرفتند هر روز  یکه به تولد م ندهیسه روز آ تا

 شیو به وضع موها دیپوش یم يدیهر روز بلوز و شلوار جد. بود بیخودش هم عج يکرده بود که برا دایپ يجال تازه ا. رفت

و غرور و متانت اخم . شد یروحش تازه م د،ید یرا م ایپور یو وقت دیکش یهم م شیبه دور لب ها یخط لب یو گاه دیرس یم

.شد یتر م یخواستن شیپسر عمه بزرگش روز به روز برا

عاشق شده و به دور از چشم  ینوجوان را داشت که پنهان کیهر روز احساس . بود تیتقو هیهم رو  ایبود که در پور یحس

.گرفت یاز رفتار خودش خنده اش م. رود یمعشوقش م دنیبه د گرانید

 نیا یراحت نیبود به هم فتادهین یانگار اتفاق. کردند یاز صحبت کردن درباره شهاب ممانعت م شان یقلب لیدو بنا به م هر

.هفته سخت را فراموش کردند

آماده رفتن  اسمنیو  مانیو پ ایظهر پنجشنبه بود که پور کینزد. بودند یپنجشنبه شب چالوس م دیخواسته فتانه با طبق

گوش  ریو قرآن، عمه گذشتند و عمه ز نهیآ ریدر از ز يجلو. بود دهیچ يدر سبد به دستور عمه مستخدم نهار آنها را. شدن

. داد مانیو ساك کوچکش را به پ دیعمه را بوس یبا خوشحال اسمنی. باشند یهر دو خواست که به شدت مواظب مهمان امانت

ان داد و به محض نشستن عمه دست تک ينشست برا ایپور نیغقب ماش یصندل يرو یو قرآن گذشت و وقت نهیآ ریاز ز

که در  یاز سفر خوب الداد و خوشح امیاو هم پ يبرا. هم اضافه شده بود نیریرفتن را داد، حاال ش امیپدر و مادرش پ يبرا

:حق به جانب گفت یگذاشت و با حالت ستمیجلو س يد یس کی مانیپ. جابه جا شد یدارد در صندل شیپ
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ذره  هیشما  لیذره مطابق م هی. رهیگ یدلم م بتیمص يو با آهنگها ستمین یاحساساتمن مثل شما . االن گفته باشم نیهم از

!من لیهم مطابق م

:گفت اسمنی ایپور يبه جا. باشه یعنیقانع بود  نیبه هم مانیداد و پ یطور مواقع جوابش را نم نیدر ا ایپور

.میدیخوبه از هر دوش گوش م آره

 يبایوارد جاده ز یوقت یگذاشت ول یبود که سر به سر هر دو م مانیپ شتریالبته ب زدند یاز تهران خارج نشوند حرف م تا

گفته بود با آنچه در تصئرش بود  شیبرا رانیکه پاپا از شمال ا ییبایمناظر ز يتماشا. سکوت کردند اریاخت یچالوس شدند ب

.کرد یتا آسمان فرق م نیزم

:گفت یقشنگ تر م یلیخ يجا کی دنیاز شدت ذوق د یگاه

خوشم  یلیو من از انجا خ میرفت یو قشنگ م یحیمنطقه تفر کیگفت هر موقع  یپاپا درست م. من چقدر قشنگه يخدا

.یکن یچکار م ینیرا بب رانیپس تو شمال ا: گفت یآمد پاپا م یم

.داد یم امیساعت پ کیباز ساکت شد و غرق تماشا، هر  و

.ماست يابشار بزرگ و قشنگ رو به رو کیحاال  نیهم

.سبزند یدست و مخمل کیاطراف  يکوهها

.هیدنید زارهایجاده اردك و غاز فراوانه و شال کنار

.نیپرچ يدارند با دامن ها یها لباس محل خانم

.شدند یاو را با خود آورده اند، خوشحال م نکهیشد و محو تماشا، هر دو پسر عمه از ا یدوباره ساکت م و

 یبه او نگاه م نهیاز آ ایپور. شد یخواننده محبوبش م يگرفت و محو تماشا و غرق در صدا یم مانیاز پ يچا یفنجان یگاه

.دیخند یکرد و م ینگاه م ایهم به پور یدادد و گاه یشال در حال افتادنش را مرتب جلو م. برد یلذت م دنشیکرد و از د

سبز بود،  نییکه سرتاسر از باال تا پا يخانه و جلو دره اقهوه  رونیب. تا بخورند ستادندیکنار جاده ا يرا در قهوه خانه ا نهار

.بود که نم نم باران شروع شد یدر حال نیتخت گذاشته بودند و ا

کرد از آنها فاصله  یسع مانیپ. دیچرخ یرا از هم گشوده بود و دور خود م شیاز فرط شعف رو به آسمان دست ها اسمنی
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:گفت اسمنیبه  ایپور. زدیبر يفالسک را داخل قهوه خانه برد تا چا. کرد لیسرش را گرم آوردن غذا از اتومب. ردیبگ

.يدست هات رو بشور ییایبا من ب يخوا یم. کنه یداره بساط نهار را آماده م مانیپ

.کرد یو آرامش م تیاحساس امن شیدر کنار پسر عمه ها. با او رفت اسمنی

قاشق غذا که به  کی اسمنی. نهار را خوردند مانیپ يها یهم همراه با شوخدر کنار . بود دهینهار را چ مانیبرگشتند، پ یوقت

 ییکرد و با تکرار مجدد ضربه ها یرا فراموش م يشد که قاشق بعد یم رامونشیحواسش گرم پ يگذاشت به قدر یدهان م

.دیخند یبا آنها م وآمد  ید م.زد به ح یبه شانه اش م مانیکه پ

.دیرا خواباند و ظاهرا خواب یصندل یکم ایپور. کرد یم یرانندگ مانیبار پ نیا. دساعت بعد به راه افتادن مین

.کم يبا صدا یرا عوض کرد ول يد یس مانیپ

سرش را  یفقط گاه. به وجود آورده بود يقشنگ تر ياز نظر او فضا دیبار یکه م یباران. کرد یذوق م اسمنیدر سکوت  حاال

.دیکش یبه جان م قیباران خورده به درخت ها را عم يبوبرد و  یم رونیب لیاز پنجره اتومب

:دیپرس مانیشد و از پ داریب ایبه چالوش پور دهینرس

م؟یدیرس

.مییالیو گهیربع د کی آره

:گفت مانهیصادقانه و صم اسمنی دندیرس الیجلو و یوقت

.بود که تا حاال آمدم یمسافرت نیقشنگ تر نیبچه ها ا ممنونم

:گفت مانیپ

.یینداره دختر دا یقابل

.فقط لبخند زد، چه پر ابهت ایپور و

 الیو. داخل شد نیبا ماش مانیشدند و پ ادهیهمان جا پ ایو پور اسمنی. را باز کرد الیدر و داریمحض زدن چند بوق سرا به

:و گفت دیبو کش ایرو به در اسمنی. بود ایدر يروبرو

.فرق داره اهایهم با همه در اشیدر: گفت یطور که پاپا م نیهم



منیر مهریزي مقدم - یاسمن  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٧١

گفتک ایپور

.منتظر است زبانیتو م میبر ایب. ایکنار در مییایفرصت هست که ب حاال

داد، که دو روز شلوغ و پر  ینشان م ایپور يبزرگ عمو يالیمحوطه و يرو لیاتومب يادیز بایتعداد تقر. رفتند الیهم به و با

.دارند شیسر و صدا را در پ

فرهاد  دندیبهم رس یهم دست تکان دادند و وقت ياز دور برا. آمدند رونیاستقبالشان ب يبرا و برادر کوچکترش فرهاد فتانه

 یاحوالپرس اسمنیسپس فرهاد با . دندیرا بغل کردند و بوس گریهمد. آمد اسمنیو فتانه هم به طرف  شیبه طرف پسر عموها

.مانیا و پیفتانه هم با پور. کرد و با او دست داد

:دیرسپ اسمنیاز  فتانه

.آمد یدوست داشتم او هم م ییلیخ. هینه؟ جاش خال ادینتونست ب تایرز

.نه نگران روژان بود: گفت اسمنی

.پشت سر انیو فتانه از جلو و آقا اسمنی. رفتند الیو تعارف فرهاد به طرف ساختمان و ییراهنما با

.دیرس یبه نظر م کیش یلیداشتند و خ یبا هم هماهنگ یلیبود که خ دهیپوش يبلوز و شلوار فتانه

به محض ورود چشمشان به تعداد . دیرس یبه گوش م رونیمهمانها در ب يو صدا یصوت ستمیبلند س يبه داخل صدا دهینرس

. دستگاه را کم کرد يفرهاد زودتر وارد شد و صدا. شناختند یدختر و پسر جوان افتاد که نصفشان را اصال نم يادیز بایتقر

:بلند گفت يفتانه با صدا. برگشتند يهمه به طرف در ورود

و  زمیعز يخرسند، پسر عمو ها مانیو پ ایپور. کنم یم یتازه وارد را معرف يشناسند، مهمانها یکه نم یکسان يها برا بچه

.شون هستند ییارجمند دختر دا اسمنیهم خانم  شونیا

. کردند یدست داد و احوالپرس یکی یکیفتانه با  یاههم به همر اسمنیاز جلو  مانیو پ ایپور. به احترامشان برخاستند همه

شناختند فتانه به  یکردند و هر کس را نم یم یاحوالپرس مانهیو دوست که آشنا بودند صم لیفام يبا بچه ها مانیو پ ایپور

.کرد یم یآنها معرف

:کرد یمعرف نیسر عمو ها چنفتانه او را به پ. ناهمگون بود یاسپرت و کم پیبا ت ینفر پسر بلند قد و جذاب نیآخر
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.پدرم در شرکت کیپسر شر کوروش

:سپس رو به کوروش گفت. کردند یبا او دست دادند واظهار خوشوقت ایو پور مانیپ

بوده اند، از لحظه ورود  سیساکن پار. دندیرا ند رانیاصال ا یبه عبارت. نبودند رانیجان هم مثل شما مدتها در ا اسمنی

حالت در همه به وجود  نیا. شد خکوبیم اسمنیو ساده  یچهره دوست داشتن يده کوروش به روپر یچشمان درشت و ب

.شرمانه بود یب يدر کوروش به گونه ا یآمده بود ول

:گفت یمیصم یدستش را جلو آورد و با لحن کوروش

.مادمازل خوشوقتم

:با لبخند جواب داد اسمنی

.طور نیمن هم هم. متشکرم

:داد و گفت رییتغ يبه فرانسولهجه اش را  کوروش

.هیو ساکن فرانسه عال يفرانسو يا زهیدوش

:گفت یبا همان لبخند در جوابش به فارس دیبدون ترد اسمنی

.صحبت کنم یفارس ،یرانیدوست دارم در جمع ا. کنم یهم افتخار م یلیو به آن خ یرانیکامال ا تیاصل یول يفرانسو

:گفت یبار به فارس نیکوروش ا. ش را گرفتخود يجلو یلیزد و خ يپوزخند مانیپ

.باستیز یلیخ يو افسانه ا یمیقد تختیپا کی سیپار. گم یم کیتبر. بوده درسته ییمادر شما اروپا پس

.است باتریتر و ز يتر و افسانه ا یمیو تهران قد رانیاز نظر من ا. بوده اند یرانیپدر و هم مادرم ا هم

.دیباش یرانیکامال ا دیآ یاصال به شما نم. چه جالب اوه

:گفت اسمنی يبه جا مانیپ

.لیاص یرانیطور که خودش معتقده ا نیو ا هیرانیا ادین ای ادیب

:با تمسخر گفت کوروش

.بودنش داشته باشند یرانیاصرار در ا انشیآنجا بوده باشه و اطراف یجالبه که کس یلیخ نیا
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:گفت مانیپ

.مزخرف يآنهم رنگ ها. یدر رنگ عوض کردن داشته باش یو سع یباش یرانیکه ا نهیتر ا جالب

.عوض کردن بحث به سراغ پسر عمه اش رفت يکوروش داد و برا لیمسخره تحو يلبخند

در . کرد انیبا آشنا یشروع به شوخ دهینرس مانیپ. کنار هم نشستند مانیدست به نقد پ ياز جواب ها یراض اسمنیو  ایپور

.کرد یاش معرف یسته بود که فتانه او را افروز و از دوستان هم کالسنش ییبایدختر ز اسمنیکنار 

که از اطراف صورتش  يبلند حالت دار قهوه ا يبا موها يقهوه ا دهیچشمان درشت و کش. بود يدختر قشنگ و ساده ا افروز

.داد یشان من فیصورتش را ظر فیبرجسته و پوست لط يکوچکش با گونه ها ینیلب و دهان و ب. را پوشانده بود

افروز . ارتباط برقرار کردن دوطرفه بود نیالبته ا. زود سر صحبت را با افروز باز کرد یلیاش خ یذات یمیبا اخالق صم اسمنی

.استقبال کرد ییآشنا نیهم از ا

 یدلصن کیگرم گرفت و فتانه هم  گرشینشسته بود با پسر عمه د اسمنیکه کنار  ایپور. دستگاه دوباره بلند شد يصدا

.وستیو افروز پ اسمنیگذاشت و به جمع 

 ایپور دیاز د یبود نگاه اسمنی دینگاه گستاخ کوروش هنوز هم در ص یصورت گرفت و جمعشان گرم شد ول ییرایکم پذ کم

.پنهان نبود مانیو پ

هم  اسمنیمتقابال  از خودش گفت و شتریدر دلش جا باز کرده بود ب یکه با مهربان اسمنیبا  شتریاشنا شدن ب يبرا افروز

:برگشت و گفت اسمنیبه طرف  ایپور. با دخترها و پسرها گرم گرفته بود مانیپ. داد ییآشنا شتریب

.من حاضرم ینیرا بب ایشدن در کیقبل از تار يدوست دار اگر

:سر تکان داد و به افروز و فتانه گفت اسمنی

د؟ییآ یهم م شما

:گفت فتانه

.دیبر دیشما دوست دار. میر یشب دوباره م یول میا آمده ایتازه از کنار در ما

کوروش را به  يایح ینگاه ب ایحس کرد و پور ایپور ينگاه محزون فتانه را به رو اسمنی. هم گفت که بعدا خواهد آمد افروز
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د و در جواب بچه ها نشسته بو انیم مانیپ. ببرد رونیرا از انجا ب اسمنیخواست که  یم نیبه خاطر هم شتریب. اسمنی يرو

:رفتن گفت يبرا ایپور

.دیشما بر. بوده نیمن ار روز اول هم قسمت

 ایتا کنار در الیدر و يشاد و بچه گانه از جلو یبا حالت اسمنی. شدند یم کیعصر شده بود و به غروب نزد. آمدند رونیهم ب با

مسافرت بد و کسل . ستینگر یکرد م یواز مسبکبال پر يآمد و او را که مثل پرنده ا یآهسته به دنبالش م ایپور. دیدو

.به دنبال هم بود زیهمه چ. برد یپ يغم و شاد يکرد و به معنا سهیمقا سافرتم نیبه شمال را با ا ششیکننده هفته پ

.کرد یدر عالم خود و با خود زمزمه م ا،یبه در رهیکه خ دیاو را د دیکه رس اسمنی به

ایمثل موج در يروز اومد هی

ایمثل خواب و رو هنتریپ يبو

ساحل يما رو شنا يها هیسا

صدا غرق تمنا یبه پا ب پا

توسکوت سردم يروز اومد هی

دل دوره گردم يبه راه شد سر

یجدا ش یخواه یشده که م یچ حاال

.شده بگو من چه کردم یچ

ایو موج در میباز منو و نس حاال

و تنها بیبدون تو غر میمون یم

.خورد یم ینفت یو غروب به آب روشنیصبح ها آب. کرد یم رییرنگ چشمانش صبح و عصر تغ. به او نگاه کرد ایپور

.يبه کوروش داد یقشنگ جواب

.لبخند زد اسمنی

.از من هم قشنگ تر بود مانیجواب پ یول
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:گفت اسمنی. دندیدو خند هر

.دهند یم حیرا به هر جا ترج یقشنگ نیبه ا رانیچطور ا رتمیح در

.هیغرب یم فرهنگاش تهاج علت

.شروع کرد دهیهم به آنها ملحق شد و نرس مانیبعد پ یساعت. شن ها قدم زدند يدر کنار هم به رو دیبه غروب خورش چشم

.دیدید یرا م ایاز شت پنجره در دیتون خوند که بارون بند اومد و گرنه با شانس

:گفت اسمنی

.نداشتم یآمد توجه یاگر بارون هم م یکی من

:فتگ مانیپ

فقط مخصوص اصالت  هایباز کیرمانت نیا. است یعیکنم طب یالبته فکر م. مامان باشه، ما يجوابگو دیبا یک یهم بش ضیمر

.هیرانیا

از  یکیگذشتند ناگهان چشم  یچند دختر و چند پسر از کنارشان م. و کنار ساحل نشستند ایو رو به در دندیهم خند با

.داد زد ماند و بلند مانیپ يدخترها به رو

؟یکن یکار م یچ نجایتو ا مانیپ

:لب گفت ریجا خورد و ز. به طرف صد برگشت مانیپ

.شد داشونیمعلق از کجا پ ياجل ها نیحروم زاده لعنت، ا طونیش بر

وا با او شروع به دع دهینرس. برخواستند مانیهم ناچارا با پ اسمنیو  ایپور. شدند کیبه آنها نزد ویایو پسرها با ه دخترها

.کردند

.يومدیشمال چرا با خودمون ن ییایب یخواست یتو که م ،یحسود چشم یلیخ

.هیبستر مارستانیمامانت حالش خرابه و ب یگفت یتو که م. دروغگو

.دیکش یاز دخترها دستش را م یکی

.ییایاالن ب نیهم دیبا یکه دروغ گفت حاال
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:و گفت دیکش رونیحمت خودش را از حلقه جوانها ببه ز مانیپ. دندیبهم نگاه کردند و خند اسمنیو  ایپور

.گمیکنم، براتون م یام را معرف ییاول برادر و دختر دا دیبگذار. من حرف بزنم دیکه صبر ندار شما

 نیاول نیهمه با هم دست دادند و در هم. نکرد ینگاه نیکوچکتر ایبه پور یکرد ول یرا به تک تک آنها معرف اسمنیو  ایپور

:گفت مانیپ. شد رهیخ اسمنی ياه ها به روبرخورد نگ

 یهم که م نجایا. ایشمال کنار در مشونیاریحالشون ب يبهبود يبود دکترها سفارش کردند برا ضیمامانم مر. که نگفتم دروغ

.تونستم که دل مادرم را به خاطر شما بشکنم ینم. دورش باشند شیمامانم دوست داشت همه بچه ها. عمومه يالیو دینیب

:دیکرد و پرس ایاز دخترها رو به پور یکی

.نه ای گهیراست م دیشما بگ. ده راست نداره.ر کیبرادر شما  نیا دیببخش

:دیکرد و پرس اسمنیبار رو به  نیهمان دختر ا. دندیخند یم اسمنیبا  یول دیماند که چه بگو ایپور

.نه ای گهیراست م مانیپ دیبگ شما

:بدون فکر جواب داد اسمنی

به چشم خودتون  میکرد یبد نبود، دعوتتون م شیو سر و صدا برا یاگر شلوغ. خراب بود یلیعمه ام خ یحال طفلک آره

.تا باورتون بشه دشونینیبب

:انداخت و سپس رو به دوستانش کرد و گفت اسمنیبه  ينگاه حق شناسانه ا مانیپ

.کردم یپاره نم کهیکه من خودم را ت دیدیپرس یام م ییزودتر از دختر دا یکاشک

:دیپرس مانیشده بود از پ ایاز دخترها که از اول محو پور گرید یکی

چه کاره اند؟ شونیا. به جمعمان ياوردیچرا تا حاال برادرت را ن مانیپ

:جواب داد یبا شوخ ختهیآم يجد. به دخترك نگاه کرد يجد مانیپ

.هستند یآدم مطلع اریاستاد دانشگاه و بس شونیا

.بزنم يفردا وقت کنم بهتون سر دیشا د،یکجا ساکن شده ا مینیبب میبر حاال

. ناراحت سر تکان داد و با آنها رفت يکرد و با ظاهر اسمنیرو به او و  مانیپ. دیخند یانداخته بود و م نییسرش را پا ایپور
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:کرد گفت یو دور شدن آنها را تماشا م دیخند یکه م اسمنی

.مچطور مجبور شدن دروغ بگ يدید

:گفت ایپور

.شه یدرووغ هر دوتاتون رو م ان،یب رونیب الیاالن بچه ها از و ینگفت

:آمد دست تکان داد و گفت یافروز که از دور م يبرا اسمنی

افروز هم  میو بگ میهم اضافه کن گهیدروغ د کی میخدا رو شکر به موقع رفتن، وگرنه مجبور بود یول. هم شد نیهم

.خواهرتونه

.یچرا دروغ گفت یحتکه نارا تو

.به طرف او برگشت اسمنی

نه؟ ایکردم  یمحبتش را جبران م يجور دیالاقل با. اش را چکار کردم نیکه ماش يدید

:گفت اسمنی. دیدر جوابش خند ایپور. بود دایو صداقت در کالمش پ یمهربان

.شه یشناسنش و دورش پر م یهمه م رهیهر جا م هیپر انرژ یلیخ مانیپ

:دیپرس یبه سادگ اسمنیافروز برسد  نکهیا از قبل

.دیهست یبرادر تن مانیتو با پ ایپور

.راحت باشد دشیبا دوست جد اسمنیفاصله گرفت تا  یجواب سوال او را با خنده داد و کم. به چهره ساده او نگاه کرد ایپور

****

 یداشت هر طور شده با افروز طرح دوست ید و سعآمده بو مانیقبل از آنها پ یبعتد بچه ها به آنها ملحق شدند ول یساعت

 مانیپ يها یبه خوشمزگ اسمنیهمراه  شتریزد و ب ینم ینشسته بود و حرف اسمنیکنار . نبود یافروز دختر جلف یول. زدیبر

.دیخند یم

کنار  ایپور. ردنددخترها را اشغال ک نیطرف يها یرد و بدل کردند و صندل ینگاه مانیو پ ایشدند پور یم کیها که نزد بچه

.کنار افروز منیو پ اسمنی
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به آنها که . کرد یدر اروپا م يو برعکس آزاد رانیا تیگرم درباره فشار محدود یآمدن، کوروش نطق یطور که م نیهم

:و گفت دیکش اسمنی ینیقشنگ ب يانحنا يکس انگشت اشاره اش را به رو چیبدون توجه به ه دندیرس

.بدهد ییبایز نیبه ا یتواند تراش یم یرانیکدام جراح ا د،ینینمونه اش را بب. آنجا بهتر است زیچ همه

در  اسمنیاز او نداشت و  یهم دست کم مانیپ. ماسه ها فشرد يرا بر رو شیکنترل خودش پاها يشد و برا یعصب ایپور

:دیاز کوروش پرس مانیپ. کرد یبرابر همه احساس ناراحت

ست؟یجالبتان راجع به چ بحث

:و مناظر اطراف نظر کرد و جواب داد ایبه در شکورو

.ازش استفاده کنه یکه نتونه به راحت ستین یهمه قشنگ نیاز ا فیآخه ح. تیمحدود درباره

.مینتون چرا

.به دخترها اشاره کرد کوروش

.ها چیبقچه پ نیهم با

.و گستاخ محدود بشوند زیه يشه چشم ها یها باعث م چیبقچه پ نیهم اتفاقا

:و گفت دیخند یبا مسخرگ وشکور

.دیهست یابیکم دهیپد. دهیها بع دهیا نیا دیشما که قشر مرفه هست از

.زد يهم لبخند مسخره ا مانیپ

 یشه و امثال شما جامعه ما را مثل اروپا خراب م یهم نباشه سنگ رو سنگ بند نم ابیکم يبنده ها نیقول مامانم اگر ا به

.کنند

:کوروش گفت. دادند یآنها گوش م هیواب در جواب کردن پر کناساکت بودند و به ج هیبق

سر پا  یتونه به راحت یادم نم. مملکت کوتاه است نیکه سقف ا دیقبول کن یول. دیکن یپرده صحبت م یجالب و ب یلیخ

.بخواد رشد کنه نکهیچه برسد به ا ستهیبا

به طرز فکر ها داره مثال در  یبستگ نیبه نظر من ا. اندازه نیآسمونه و اندازه اش هم هم. نهیآسمان هم يهر جا بر زمیعز نه
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.پاره پوره را بپوشند و انگشت نما شوند يلباس ها نیا ادیممملکت ما مردم ر چه ندار باشند عارشون م

.چند جا از شلوارش طبق مد پاره بود. اوردیکرد کم ن یم یسع یدست و پاچه شد ول نکهیبا ا کوروش

.جان نمایمده پ نیا یول

و حتما  دیهست یمتشخص اریو فرد بس دیکن یالبته شما فرق م. دیگم ببخش یباز هم م. آقا کوروش جسارت نباشه دیببخش

.و دلقک تیشخص یگن ب یبپوشه بهش م يجور نیا یاگر کس نجایا یدولیستیآشنا ن یرانیبا نظرات ا

ها که لباس پاره داشتند توانستند در  یند و بعضکردنند نشان ده یسع یبعض. خنده ریزد ز یپسر عمه شان پق ،یعل

تا نشان ندهد ناراحت شده و پورا با لذت به  دیخند گرانیبا د. کوروش قرمز شده بود. خودشان را جمع و جور کنند یکیتار

:نکند گفت دایادامه پ خطرناكبحث  نیا نکهیا يفرهاد برا. کرد ینگاه م مانیپ

 میاوریب الیچوب از و م،یبر انیچند تا از پسر ها ب. میشب قشنگ دور هم استفاده ببر نیز اا میخواه یم. هیبچه ها کاف خوب

.میدبش رو به راه کن شیآت کیتا 

 یاش را رها م ظیکه خنده غل یدر حال یچند قدم که دور شدند عل. و فرهاد داوطلب رفتن شد شیهمراه پسر عمه ها مانیپ

.خوند ینطقت حتما پشت سرت نماز م نیشناختت با ا ینم یر هر کپس:زد و گفت مانیکرد محکم به شانه پ

شانزدهم قسمت

:و گفت دیخند مانیپ

.چاخان که کنتور نبستند، که بندازه يتازه شم برا. ستیذره شعار که بد ن هیبابا  يا

:گفت فرهاد

.ها يبگذار یعوض نیسر به سر ا ادیهم خوشت م تو

به دختر  يچطور ینیب یشرف نم یمردك ب. نه ایرا بمالونه  یاز خود راض يها یعوض نیبشه دماغ ا دایپ دیبا یکی خوب

.افتخار باشه یرتیغ یاروپاست که ب نجایکنه ا یفکر م. کنه یام نگاه م ییدا

آورده بود نشسته بودند و  الیاز و داریکه سرا یسبک يها یصندل يبعد اتش بر پا شده بود و بچه ها دورادور رو یساعت
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.دندیخند یگفتند و م یم. خوردند یانه مهنو

فرهاد . نداشتند يادیرفت و آمد ز گرید يالهایاز تک و توك ساکنان و ریبود و غ گرید يالیو دیچند فیآنها در رد يالیو

خواستند که  مانیاز پ ادیخواند و نواخت و بعد از او بچه ها به اصرار ز یاول کوروش چند آهنگ غرب. را آورد تارشیگ

.مانشان کندمه

به وجود آورده بودند که  يشاد طیمح.زندند یخواندند و دست م یبچه ها با او م. هم چند آهنگ شاد و قشنگ اجرا کرد او

.دیتا ساعت ها طول کش

 ادیبه اصرار ز ایرا پور هیآهنگ و اختتام نیآخر. کوروش بود صیحر يتوجهش به نگاه ها زیاز هر چ شتریبود که ب ایپور تنها

.کیو رمانت یاحساس. کرد یمعرف مانیهمان طور که پ. ه ها اجرا کردبچ

انگار . هم بود ایپور دنیاز حس ترانه، غرق حس د ریاما فتانه غ. فرو رفته بود یهم همراه بچه ها به حس قشنگ اسمنی

.که حساس شده بود اسمنیاز  ریکس متوجه حال او نبود غ چیه. را فراموش کرده بود تشیموقع

 الیشام به و يکردند و سپس فرهاد از بچه ها دعوت کرد که برا ایآهنگ و ترانه قشنگ پور يرا بچه ها برا قیتشو نیرشتیب

:دیرفتند پرس یو از جلو م ایافروز و پور نیکه ب اسمنیبلند خطاب به  مانیگشتند، پ یهمه با هم برم یوقت. برگردند

؟يات راعمل کرد ینیتو ب اسمنی یراست

:و گفت دیخند مانیگشت و به پبر اسمنی

نه

.دهینشن يزیچ یعنی. خودش را گرم صحبت با دوست دخترش نشان داد کوروش

بودند، فورا به اتاق رفتند و  دهیجمع شلوار پاره پوش نیکه در ا يدو تا پسر دهیو نرس دهیرس. دندیها آهسته با هم خند بچه

داشتند  يبعد از شام هنوز بچه ها انرژ. هم رد و بدل کردند و لبخند زدندبا  ینگاه مانیو پ ایپور. شلوارشان را عوض کردند

 غیج يگفت، صدا یبرنده استپ م يکردند و هر سر يباز) دبلنا( یدسته جمع. شده بود روعآخر شب ش يهایو هنوز تازه باز

از شب  یساعت. جه به کوروش نداشتتو چیبود و ه ایهر جا بود کنار افروز و پور اسمنی. شد یو داد و اعتراض و خنده بلند م

زدند و در آخر هم آماده  یتخته نرد و دخترها هم دور هم حرف م یشطرنج، گروه یگروه. گذشته بود که گروه گروه شدند
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پنج دختر . شدند ییبه اتاق فتانه راهنما یلیو افروز و ل اسمنی. همه را نشان دادند يفرهاد و فتانه اتاق ها. خواب شدند

.مستقر شدند گریو دو اتاق د ییرایپذ انیاتاق و پسرها م کیدر  هم گرید

از دوستانش خواست که بروند و خودش پشت . رفت رونیب ایکه پور دیبا دوستانش به اتاقشان بروند د اسمنی نکهیاز ا قبل

.رفت رونیب ایسر پور

. را به وجود آورده بود یو قشنگ ظیشب غل ایدر يو موج ها ركیج ریج يمحبوبه شب و صدا يبو. زد یقدم م ییتنها ایپور

:دیبه طرف او برگشت و پرس اسمنی يپا يبا صدا

!یبخواب ینرفت

؟يدیچرا نخواب تو

.رم تو برو یم

؟یش یم داریزود ب صبح

.درا را دوست دارم دیمن طلوع خورش آره

.نمیرا بب دیدوست دارم طلوع خورش. نداره یاشکال امیهم ب من

.ر محبت زدپ يلبخند ایپور

.یبش داریصبح زود ب یتون یم یخواب یوقت شب م نیا یکن یم فکر

.هم لبخند زد اسمنی

.تونم یمن هم م یتو بتون اگر

.دیخند ایپور

.برو باشه

:دیپرس اسمنی

؟يخند یم چرا

.يطور نیهم یچیه



منیر مهریزي مقدم - یاسمن  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٨٢

.يدیخند یشه بگو، به چ یکه نم يطور نیهم

.دیباز هم خند ایپور

.بود دعوا و جنجال به پا کنه کینزد. مدیات خند ینیب به

:دیپرس. شد ینگاه کرد انگار باورش نم اسمنی ینیچند لحظه به ب ایپور. دیخند اسمنی

!؟يکه عمل نکرد یگفت راست

:معترضانه لبخند زد اسمنی

.شه محکم بکشش یباورت نم. دارم دروغ بگم ياصرار چه

:اخم کرد ایپور

.ینیرا فردا بب دیطلوع خورش یاب تا بتونبرو بخو. کنم یباور م دهینکش

:و گفت دیمحبوبه ها را به جان کش يو بو دیکش یقیبا قصد رفتن نفس عم اسمنی

.ریشب بخ. یچه شب قشنگ. یخوبیبو چه

.ریبخ شب

بود که  رونیب يغرق تماشا يبود و به قدر ستادهیفتانه جلو پنجره ا یبه تخت خوابشان برده بود ول دهینرس یلیو ل افروز

 يزیزد که چه چ یجدس م دیبه کنار فتانه رس اسمتی. دو ضربه آهسته هم به در زده بود نشد یکه حت اسمنیمتوجه ورود 

. کرد یاحساس گناه و ناراحت اسمنیبود که  نیدر آن لحظه آنقدر غمگ انهچهره فت. طور توجه او را جلب کرده است نیا

.دهید ایحتما فتانه او را همراه پور

:دیکه چرا پرس دینفهم اسمنیمشخص بود،  زیهمه چ. هم نگاه کردند به

؟يدار دوستش

احساس رقابت و ترحم . ختیفرو ر اسمنیدر درون قلب  يزیچ. فتانه را پر آب کرد دهیچشمان درشت و کش یاشک حلقه

را مقدار  اسمنیبرخورد  چند نیدر هم. فرو رفت اسمنی يبازوها انیفتانه آهسته م. ختیتوام ذهن و قلبش را به هم ر

سوخت با  اسمنیاز سر راه کنارش بزند دل مهربان  فشیلط اساتاحس کیبود تا با تحر يحربه ا نیشناخته بود و ا يادیز
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آرام  یچند لحظه بعد که از هم فاصله گرفتند فتانه کم. نگفت يزیو چ دیو بلند او کش فیلط يبه موها یدست. دیترس نکهیا

 اسمنی. نشستند البه تخت رو به پنجر يکند و به او داد و کنار هم رو زیم يبرگ دستمال از رو کی اسمنی. گرفته بود

.را نداشت، فتانه خودش به حرف آمد يشتریب زیچ دنیقدرت پرس

.طرفه است کیعالقه  نیا! دهیفا چه

 کیبهش نزد شتریکن ب یسع. کن يشتریتالش ب: پس گفت. ازاردیخواست فتانه را ب یبه هم خورد، نم اسمنی يها پلک

.یبش

.سر تکان داد يدیفتانه با ناام. طور که من تالش کردم نیخودش فکر کرد، هم با

.ده یرا نم شتریب یکیاصال فرصت نزد. ممکنه ریارتباط برقرار کردن باهاش غ. محکمه یلیخ اون

:دستانش گرفت و بدون توجه به حال بد او گفت انیرا م اسمنیزده  خی يها دست

ارتباط برقرار  قهیراحت طر یتو بسکه مهربون یول ستمیمن خودم هم مغرورم و بلد ن یدون یم ؟یاسی یکن یکمک م بهم

.يکردن را بلد

.محزون زد یتبسم اسمنی

.راحت ترم مانیبا پ. شوم کینزد یلیمن خودم هم هنوز نتوانسته ام به او خ یول زمیعز ياز من بهتر یلیخ تو

.نگاه کرد اسمنیملتمسانه به . بود دهیآنها را کنار هم در حال صحبت و خنده د شیپ قهیچند دق نیهم. بود قانع نشده فتانه

.ام دهیاو ند یبه محکم يتا حاال مرد. کار کنم یچ دیدونم با یمن واقعا نم. کنم کمکم کن یم خواهش

دل مهربانش خارج بود که دل او را بشکند و دستش را فتانه لبخند زد، از توان  يبه رو یبلند با درماندگ یبعد از مکث اسمنی

.پس بزند

.دم یبهت قول نم یکنم ول یخودم را م یسع

.فرو رفت اسمنیباز زد و دوباره در آغوش  يلبخند فتانه

 یآخر مگر م. ختیاستفاده را ببرد به هم ر تیدو روز نها نیرا که آمده بود از ا اسمنیکارش ذهن بشاش و آزاد  نیا با

بسپارد و با  يگریبود را به د دهیاز عالقه دو طرفه در او ند ينشانه ا چیرا که دوست دراد اگر چه تا به حال ه يتوانست مرد
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.به هم را فراهم کند اشدن آنه کیو نزد دنیدست خود راه رس

فتانه زودتر از او . اثر بود یدارد در خواباندنش ب شیدر پ شیبرا ینیریکرد خواب ش یفکر م شیساعت پ میکه ن یخستگ

.افکار در همش تنها گذاشت انیخوابش برد و او را م

.داد یدر کنار هم آزارش م ایفتانه و پور دنید فکر

.بعد خوابش برد یاحساسات مهربان و دل باخته ناراحتش رفت و آمد کرد که ساعت انیم آنقدر

همراهش  ينور چراغ خوا ریز. شد داریب لشیآرام موبا کیت کیت يزد که با صدا یدست و پا م یکابوس درهم و شلوغ انیم

.کند دارشیفرستاده بود تا ب امیبود که پ ایپور. را روشن کرد

چشمان  نیا يتوانست جلو یچطور م. ختیدلش ر. دیاتاق د یکیتار انیچشمان باز او را م یروشن. دیسمت فتانه چرخ به

به کنار فتانه . رفت ایخبر داد که پور يبه هم خوردن آهسته در ورود يصدا. هرچه کرد نتوانست. بلند شود و برود نیغمگ

:گفت دیلرز یکه م ییو آرام با صدا دیخز

.خودت را بکن یپاشو سع تهیموقع نیاالن بهتر. ایرفت کنار در ایپور

. دیش گرفت و بوسفتانه او را محکم در آغو. کرد به او لبخند بزند یسع اسمنی. تختش نشست انیم عیسر یبا حرکت فتانه

.کرد و رفت یخداحافظ اسمنیاز . بعد آماده شد قهیچند دق

 یاشک ب يخواب قطره ها يبه جا یبه زور چشمانش را بست ول. کرد بخوابد یدوباره سع. گذاشت و رفت میوخ یرا با حال او

.ختیر یبسته اش فرو م يپلک ها يصدا از البهال

 ياز آدم ها شتریب یلیخ یاحساسات يپاپا به او گفته بود آدم ها. افتاد یدرش مگفته پ ادیشد  یم یاحساس یلیوقت خ هر

.کوتاه امیپ کیداشت فقط  ازیاالن هم ن. پاپا حرف زده بود يبرا شهیهم. خورند یضربه م یمعمول

آمد کنار پنجره . دممکن بو ریغ دنیخواب. نداشت يا دهیفا! دلم گرفته یلیخ ادیدرم ایدامن در ریاز ز دیاالن که خورس نیهم

.یآه چه منظره وجشتناک. جلو چشمانش مجسم شدند ایفتانه و پور. نگاه کرد رونیو به ب

شدند به  ینم داریب يهنوز همه خواب بودند و مسلما به آن زود. آمد ینم ییصدا چیه. آمد رونیاز اتاق ب. بود تشنه

. شد یم دهیبهتر د الیدر محوطه و نجایاز ا. ستادیا يورود جلو در. حال نبود يکس تو چیه. آب بخورد یآشپزخانه رفت کم



منیر مهریزي مقدم - یاسمن  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٨٥

را از  مانیخواب آلود پ يصدا! نتوانسته نکهیا یعنی. برگردد ییو تنها کرد یاالن فتانه در را باز م نیخواست هم یدلش م

.دیپشت سر شن

.تو هم مشکل درست کرده يها برا هندونه

.تر نگاهش کرد قیدق مانیپ. پف کرده او لبخند زد يو چشم ها ختهیم ربه يموها دنیو با د دیبه طرف او چرخ اسمنی

.یفکر کردم تو هم رفت ایرفته کنار در ایپور

.چانه او را گرفت و دوباره باال آورد مانیپ. دینداد و با هراس نگاهش را از او دزد یجواب اسمنی

؟ینرفت ایخوابت نبرده؟ چرا با پور تو

.را کنترل کند شیان داد تا اشک هاسر تک یبا درماندگ اسمنی

.نرفتم. نرفتم

چرا؟

:خودش را تکان داد و گفت یبا دستپاچگ مانیپ. نداشت یباز هم جواب اسمنی

.امیجا صبر کن تا من برم و ب نیخوب هم یلیخ

تش را شسته برگشت صور مانیبعد که پ قهیچند دق. به حرکات او بخندد اسمنیو باعث شد  دیدو بایتقر ییطرف دستشو به

.بود دهیکش شیهم به موها یبود و دست

.ارهی یدل صاحب مرده مهربونم مگر طاقت م. ذارن یمگه م. وقت بخوابم ریخواستم تا د یم امروز

.نشست گرید یصندل کی يآشپزخانه نشاند و خودش رو به رو يها یاز صندل یکیرا روز  اسمنی

.دیبازم قهر کرد. و چشمات غصه داره ینرفت ایشده که با پور یچ نمیبگو بب يحاال که خواب را از سرم پروند خوب

:دیپرس مانیپ. تکان داد ينه سر یبه معن. زدیفرو بر اسمنی يباعث شد تا دوباره اشک ها کهیت نیا

.بتونم کمکت کنم دیشا. به من بگو هیچ پس

:به زحمت گفت اسمنی

من فتانه رفت يجا به
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!فتانه

:گفت اسمنی. جب گرد شداز تع مانیپ يها چشم

.نتونستم برم و بگذارم او غصه بخوره. او از من کمک خواست. دلم براش سوخت آخه

.حال نتوانست نخندد نیدر ع. باور نکرده مانیبود که هنوز پ دایپ

اون  يتاداو را فرس يکرد يفداکار. کرد یحاال چه فرق ه،یخوب چه کار.کله خر و بد اخالق چقدر هم خواهان داره کهیمرت

...که يخور یغصه م یوقت خودت نشست

لحنش را . حساسش را پاك کرد ییدختر دا يبرداشت و اشک ها زیم يبرگ دستمال از رو کیتکان داد با خنده  يسر

:کرد و گفت يجد

کنه نه؟ یات افتاده داره خفه ات م نهیس يرو نیوزنه سنگ کیو  يشده ا مانیپش يکار را کرد نیکه ا حاال

:معترض گفت مانیپ. ختیصدا اشک ر ینداد و همان طور ب یجواب ناسمی

.ستایپاش وا يو گذشت کررد يتو که فداکار. یاول صبح دینکن، دلم پوس هیطور مظلوم گر نیا. خوبه خوبه

.دیکش رونیرا گرفت و با خودش به طرف ب اسمنیدست . او را در سکوت تماشا کرد و ناگهان بلند شد یقیدقا

:برد گفت یهمان طور که او را با خود م دندیمحوطه رسبه  یوقت

.تا نشونت بدم ایب یمطمئن باش نکهیا يبرا یول یخودت را نگران کن ستیگم الزم ن یشناسم که م یمن برادرم را م اگر

شد اول  یم دهیکامال د ایساحل در دندیبه سکوها که رس. بود یسنگ يچند متر ججلوتر چند سکو. باز بود مهین الیو در

:زد و گفت يلبخند. دیآنها را د مانیپ

.ات رفت سهیبه قول مامان اشکات از ک. نه ایدرست گفتم  نیبب حاال

وحشتزده خودش را عقب  مانیپ. را ببوسد مانیبود پ کینزد یاز شدت خوشحال. جلو آمد جانیو ه يبا کنجکاو اسمنی

:با اعتراض گفت دیکش

. گذاره یام م نهیس يبره و سرم را مثل دسته گل رو یگردنم راگوش تا گوش م نهیبب ایوراگر پ. خود يبه جا يبرادر خواهر

با آنچه در  دید یکه م يزیچ. باعث شد او از ته دل بخندد مانیبود و لحن خنده دار پ دهید اسمنیکه  يصحنه ا يشاد



منیر مهریزي مقدم - یاسمن  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٨٧

.ذهنش ساخته بود فرق داشت

.زد یقدم م ییورتر تنهاد یلیخ اینشسته بود و پور ایتنها رو به در فتانه

:کرد و گفت ایاو اشاره به فتانه و پور. دیشن يرا مهربان و جد مانیپ يصدا

 ریما غ يبرا ادیزنه و کنار م یبا تو رحت حرف م یوقت یول هیعیما طب يصحنه برا نیا دنید. یاسیگم  یم يجد نویا

کرده نه؟ فیفضول برات تعر يتایرا رز قیشقا هیحتما قض. هیعیطب

.بله سر تکان داد يبه معنا اسمنی

.دمیرا من کردم و پرس یفضول. خواست بگه ینم یطفلک اون

.فتانه یقدرت را نداره حت نیکس ا چیه. شده ایدر پور یبزرگ راتییتو باعث تغ يرفتار و صفا فقط

:راه گفت نیدوباره او را با خود برگرداند و ب مانیپ. سر تکان داد تیبا رضا اسمنی

 یقهر درست و حساب کی يخودت را برا یول يو نه وجدان درد دار ینه نگران گهید. بخواب ریراحت بگ الیبرو با خ حاال

.آماده کن

.بود يلحنش کامال جد. کرد اسمنیو رو به  ستادیناگهان ا مانیلبخند زد پ اسمنی

.بگذار قدم اول را او برداره اسمنی

.دیخجالت کش یگرفت و کم اسمنیهم دل  باز

.یگ یم نویا چرا

.که من گفتم نهیش ا یعیطب یآخه من تو را هم مثل او دوست دارم ول. خوام به خودش مغرور بشه ینم

؟یاگه قدم اول را برنداشت چ یول

 يشه و به زود یداره مقاومتش تموم م. آخرشه ينفس ها یجنگه ول یاو هنوز داره با خودش م. داره یداره، بر م یبرم

.را باال ببره میتسل دیل سفمجبوره دستما

:و گفت دیگوشش که کم بود کش يدستش را به کناره ها. مطمئن زد يلبخند مانیپ. به او نگاه کرد اسمنی

.ام ختهیتجربه ر يموها را به پا نیا. من گوش بده يحرف ها به



منیر مهریزي مقدم - یاسمن  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٨٨

و همان طور که  دیخواب یو به راحت یبا خستگ اسمنیبار  نیا. برسند شانیو رفتند که به ادامه خوا دندیدو با هم خند هر

بخوابدد  نکهیقبل از ا. دیارز یم الشیخ یبه راحت. رو دارند شیرا در پ يگفته بود مطمئن بود که قهر خسته کننده ا مانیپ

.فرستاد امیپاپا پ يدوباره برا

.ستمین نیغمگ گهید. خوب شد زیهمه چ دوباره

****

 یاز وقت اسمنی. چالوس بروند نیو قشنگ تله کاب یالقییبود که به منطقه  نیانظر جمع . شدند داریصبح همه ب 10 ساعت

بهتر  يطور نیکردفعال ا یبا خودش فکر م. ایبود نه به پور دهیپرس يزیشده بود و چ کینزد ادیشده بود نه به فتانه ز داریب

:دیو پرسشد  کیبه او نزد يعازمند با دلخور ایرپو ریکه همه به غ دیفهم یوقت یاست، ول

.ایپور ياین يخوا یم

 نقدریمطمئن شد ا. بود به شدت ناراحت شد دهیصبح که برگشته و او را غرق خواب د. به او نکرد ینگاه نیکوچکتر ایپور

 یم ایدانست او صبح زود به کنار در ینم یکس اسمنیاز  ریخودش فتانه را فرستاده، چون که غ يمهم نبوده که به جا شیبرا

انداخت  یبه شک م یرا گاه ایرا هم که پور ییزهایچ. ساده بود و بس یدوست میفقط  اسمنیکرد نظر  یتباه نمپس اش. رود

.ملتمس و مظلوم اصرار کرد یبا لحن اسمنینه، : درهم کوتاه جواب داد يبا اخم ها. بود هودهیحس و گمان ب کی

.ده یمزه م شتریب یرفتن دسته جمع. ییایمن دوست دارم ب یول

.رو به او کرد یعصب ایرپو

.من هم دوست داشته باشم يشما دوست دار یهر چ ستین قرار

که صبح از پسر  یتوجه یبعد از ب. کرد یفتانه از دور آنها را نگاه م. گفتند یبه هم م گرانیفاصله از د یها را با کم نیا

صحت دارد فرهاد  اسمنی يفکر کرد گفته ها دید یرا عصب ایرا بغض کرده و پور اسمنی یوقت. بود نیبود غمگ دهید شیعمو

:گفت اسمنیآهسته به  مانیداد پ یعلت نرفتن م يجواب فرهاد را برا ایکه پور ياشدند در فاصله  کیبه آنها نزد مانیو پ

.کردم ولش کن، فعال زخمش تازه است سیمن اون طرف خودم رو خ. دختر یچقدر نترس تو

هم سر درد را  ایبرنامه بعد ازظهر نتوانسته برود و پور يفرهاد که برا. نرفتند ایفرهاد و پور فقط. برد رونیاو را با خودش ب و
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.بهانه کرد

از  یبلند و لحن يماند با صدا یاو هم آنجا م لیاتومب ا،یپور امدنیکرد با ن یکوروش که فکر م. آماده رفتن بودند همه

:بزرگش اشاره کرد و گفت MUSSOلیبه اتومب یخودراض

.رندیگ یمن جا م لیها همه در اتومب خانم

:گذاشت و گفت مانیرا در دست پ لشیاتومب چیسوئ ایپور

.یکامال حواست را جمع کن. گرم نشه طنتیبه ش سرت

.ستادیرا جفت هم کرد و صاف ا شیبه حالت خبردار پاها مانیپ

 يبرا فیتکل نییقصد تع. ت البته جسارت نباشهراح التونیچشم شما خ. اوردمشیاصال با خودم ن. غلط کرده قربان طونیش

اخم کرد و  ایپور. میداد یم ینگهبان یفتیش. چار تا چشم بهتر از دو تا چشم بود دیآورد یم فیاگر تشر یشما ندارم ول

.انداخت نییسرش را پا مانیپ

.کنه یم تیجفت اگر خوب باز باشه کفا کیهمون . یچشمت دورش نکن ياز جلو برو،

.بشنود غر زد ایکه پور يگفت و در حال رفتن طور يگرید یظیشم غلچ مانیپ

.یرفتم برج مراقبت، نگهبان یاومدم شمال نم یبعد از سال م،یشانس داشت اگر

 یکوروش وقت. اش جا به جا کرد لیو افروز را در اتومب یلیو فتانه و ل اسمنیکوروش بفهمد کخ چه شده،  نکهیقبل از ا و

کوروش به داخل  یصحنه و کنف نیاز ا یراض ایپور. زدند یکرده بودند و دست م ادیرا دخترها ز تمسیس يکه صدا دیفهم

ها را  لیکدام از اتومب چیدخترها اجازه جلو زدن به ه کیبه مقصد به تحر دنیتا رس مانیپ. بخوابد یساختمان برگشت تا کم

 یجلب توجه م يکوروش همه تالشش را برا یوتاه آمدند ولاش آشنا بودند ک یو رانندگ مانیپ لیکه با اتومب یکسان. نداد

تازه  يسبزه ها. ساکت شد یعیدآنچنان منظره ب دنیمبهوت از د اسمنی دند،یبه آنجا که رس. هم نداشت يا دهیکرد که فا

.کرد یبه وجود آورده بود که ناخودآگاه بهشت را در خاطرش مجسم م یباران خورده چنان طراوت

پدر و  ادیاو را به  يدیجد يهر جا دنید. شروع به قدم زدن کردند هیو بق ستادندیا نیر ها در صف تله کابنفر از پس چند

 کیکرد در آنجا دخترها  یساعت با آنها قسمت م میساعت به ن مین يها امیپ دنیاش را با د يانداخت و شاد یمادرش م
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.بود اسمنیدنبال چشمش  دورادور مانیپ. گروه کیقسمت شده بودند و پسرها هم 

 نیکوروش همراه دوست دخترش به کاب نکهیو قبل از ا. نفر را داشت 6 یال 5 شیگنجا نیهر کاب. نوبتشان شد باالخره

.کار را کرده بود نیا مانیو دوستانش بخزد، پ اسمنی

رفتند و به  یاز کوه باال م .دیکش یم ادیفر یاز خوشحال اسمنیراه باران گرفت  نیکه ب یحال باال رفتن و خصوصا از وقت در

پنجره  انیباران از م يقطره ها نندیتوانستند اطراف را بب یگذشت و نم یم شانیپا ریجنگل انبوه ز. دندیرس یابرها م انهیم

.کردند یم فیک خترهاآورد و د یهجوم م نیبه داخل کاب

 نیاش را در ع تیو جذاب ییبایبه افروز انداخت ز يتر قیراحت شده بود نگاه دق اسمنیاز بابت  مانیکه پ قهیچند دق نیا در

 یکرد خوددار تر باشد، نم یم یکه سع يبا وجود. خوشحال نبود یلیآنها فقط فتانه بود که خ نیدر ب. دیچند برابر د يشاد

به  یداشت ول یخوب اریبس يها تیفتانه موقع. او خب داشتند یاز علت ناراحت هبودند ک اسمنیو  مانیتوانست و فقط پ

او را  ایامروز پور یقت. .بود يمغرور اریرا قبول کند، او دختر بس چکدامیتوانست ه یکه به پسر عمو داشت نم يخاطر مهر

.نشکند نیاز ا شتریب ورشکرد نشان ندهد تا غر یم یسخت خورده بود که با شدت سع يعلنا رد کرده بود ضربه ا

:گفت مانیبه پ ینیبا لحن غمگ اسمنی. نفرات بودند نیآخر سمنایو  مانیشدند، پ ادهیو پ دندیباال که رس به

.ستیاو اصال خوشحال ن. سوزه یفتانه م يبرا دلم

:هل داد و گفت رونیاو را به ب مانیپ

.قبول کنه دیشه با یکه نم یعشق زورک. سرده نجایرا بپوش ا ورتیپل. خواد دلت بسوزه ینم

 يشتریباران در آنجا که قله کوه بود شدت ب. ت همه لباس گرم برداشته بودندفتانه که از وضع آنجا خبر داش هیتوص به

اش پناه بردند  یروانیش ریو به ز دندیبزرگ را د بایبوفه تقر کی. گشتند یبان م هیو به دنبال سا دندیدو یهمه م. گرفته بود

:گفتافروز به دخترها . سرد بود یلیهوا خ

.چسبه یسرده م نجایا. میریبگ ییاهش هست چاپول همر یک اوردمین فیها من ک بچه

.بود جلو آمد و جواب داد دهیاو را شن يکه صدا مانیپ

.دونه که من وقف خدمت به خلقم یام م ییدختر دا. خرم یبوفه را م دیاصال اگر موافق باش. خودم هستم دییبفرما
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.جواب داد یبا شرمندگ افروز

.هیافک ییفقط چا ستمیبه زحمت شما ن یراض نه

:داد و گفت مانیپ لیتحو عیچشمک سر اسمنی

.دیسرخ کرده هم برامون بخر ینیزم بیچند تا س د،یخلق لطف کن ي ندهینما يآقا

جلو دخترها گرفت و  یکی یکیرا  يچا ینیس مانیپ. برگشتند ینیزم بیو س يرفتند و با چا مانیتا از پسرها همراه پ چند

:دیاز افروز پرس

.ها دیتو رو خدا تعارف نکن. خانم دیدارن لیم يگرید زیچ

:آهسته به او گفت اسمنی د،یرس اسمنیجلو  مانیپ یوقت دیخند افروز

.بد نبود یکوک یلیگفت امروز خ یکرد و م یم تتیذره اذ هیبود  تایرز اگر

:و خونسرد گفت يجد مانیپ

.خلقنعمت هم که فراوون، من هم که دوستدار  یخوب نیبه ا يهوا. که نه چرا

:دیبه دخترها کرد و پرس رو

.شه یاز سوراخ سوزن رد نم لیدونه چرا ف یم یک

.شکنه یشه، عاجش م یبزرگش رد نم يآخه چاق، گوشها. داد یم یو هر کس جواب دندیخند یم دخترها

:گفت اسمنیعاقبت . دیرس یپسرها هم ملحق شده بودند و صدا به صدا نم حاال

.شه یچرا رد نم مانیبگو پ خودت

.شد میپسرها به طرفش حمله بردند که تسل. ابرو باال انداخت و خودش را لوس کرد مانیپ

.ته دمش گره داره نکهیا يساده بود برا یلیخ نیخو ا. که میباشه دعوا ندار باشه

:دیپرس دیکه بازار را گرم د یعل. اما دخترها غش کرده بودند از خنده دندیمزه گفتند وعقب کش یمزه ب یب پسرها

.گذارند یم wسه wکی يبه جا ینترنتیا يتهایآدرس سا يچرا برا دیاگه گفت حاال

:معظل نکرد و گفت مانیپ
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.کنه ینم بیع يکار از محکم کار نکهیواسه ا هیمیقد نیا. مزه ینشو ب لوس

:دوباره گفت انمیپ. رفتند سهیکرد دخترها دوباره ر خیدرآورده او را  یعل يکه برا شیو اداها شیجوابها از

:نکردن فوتبال بانوان شرفتیپ لیدل دو

.پوشن یجور م کیتا خانم لباس  11عمرا  .1

.همون لباسو بپوشن يبعد ياگر هم بپوشن عمرا واسه باز .2

:گفت هیکوروش کالفه و با کنا. دو زانو نشستند ياز شدت خنده رو دخترها

.ه هات مطابقت ندارهبا رفتار و گفت يداد یکه م ییجان شعارها مانیپ

:دخترها و رو به کوروش جواب داد نیب دیخودش را کش یبدون معطل مانیپ

. که جو وحشت و خفقان داشته باشه ستیکه مملکت طالبان ن نجایا. دیاشتباه نکن. به عرضتون رسوندن کوروش خان خالف

.از مقررات يکه البته همراه پاره ا هیآزاد يمملکت ما رو یاصل هیپا

:کرد و اضافه کرد رامونشیپ يبه دخترها يا ارهاش

و انگشت اشاره  یهاپول یب یبرد اما هاپول نهیخوب خدا استفاده به ياز نعمت ها یشه در چهارچوب شئونات اخالق یم مثال

.صورتش تکان داد تیاش را با جد

و  دیرا از افروز پرس مانیگفته پ یمعن اسمنی. حال لبخند زد نیبا ا. کوروش بود يبرا يخنده بچه ها جواب سخت تر کیشل

.را باز کرد مانیداد و متلک پ حیتوض شیاو با خنده برا

که گروهشان  یاز جلب توجه. کوروش دست دوست دخترش را گرفت و از آنها دور شد. دیخند یهم به شدت م اسمنی حاال

او هم . دیبگو فهیباز هم لط مانیکردند که پ یهم اطرافشان را گرفتند و همه خواهش م يگرید يکردند دختر و پسرها یم

.آمد رونیکرد با اصرار و خنده بچه ها ب یو ظاهرا شرم م دیکش یگروه خودشان م يدخترها نیکرد خودشان را ب یناز م

 نشیآوردن ماش رونیخونه اش نشسته و را ب نگیگاو گنده جلو پارک هی نهیب یم رونیب ادیاز خونه اش م يمشهد هیروز  هی

...مو و و و: گه یگاوه م. دینیذره اون طرف تر بنش هی دیشه لطف کن یم: گه یمحترمانه به گاو م. ا بستهر

.بابا مو و ت و نده داداش خوب اول تو برو بعد مو موروم يا: گه یم هیمشهد
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:آهسته گفت یعل. شد یدوباره دوباره قطع نم يصدا. دیرس یبود که از هر طرف به گوش م خنده

.رنمونیگ یم انیبارون االن م نیتو ا یمعرکه گرفت مانیپ میبر ایب

:جواب داد مانیپ

 دندیخند یمردم م میتظاهرات راه بنداز میخواه یبارون مگه م نیکوه، اونم تو ا يجنگل و باال نیتو ا میکن یکار م یچ مگر

:دستش را به عالمت سکوت باال برد و گفت مانیپ. خواستند یم فهیو لط

 یگه چرا نم یپره م ینفر آخر نم کی نهیب یافسر همراه آنها م. نییپا دنیپر یگروه سرباز چتر باز م کی مایهواپ کی يتو

 شبیگه آخه د یچرا؟ سربازه م: پرسه یافسر م. میجناب اجازه بده ما امروز نپر: ده یجواب م یسربازه با ناراحت ؟يپر

گه، برو  یافسره م. کنه یشه و سقوط م یگفت چترت باز نم ینپرم مخواست فردا  یکه ازم م دمیخواب پدر مرحومم رو د

از . ادیگه درست از آب درم یبه من م يزینه جناب هر وقت پدرم تو خواب چ: گه یم هیسربازه با گر. خوابه نیپسر جان ا

 یلیخ: گه یبهش م ارهیدرب یراناو را از نگ نکهیا ينداره افسره برا دهیفا گهیبا دعوا م.رم یافسره که برو و از سربازه که نم

 یچترها قبلش چک م نیپسرجان همه ا. همه چرته نایا یکنم تا تو بفهم یمن چترم را با تو عوض م یخوب حاال که نگران

که  یکم هی. پره یاول پسر م. شه یپسره راحت م الیکنند، خ ینداره خالصه چترها رو عوض م یگونه نگران چیه يشه و جا

مثل جت از  يزیچ کی کمرتبهیکه  نییپا ادیشه و راحت م یخوشحال م. شه یکشه چترش باز م ین رو مضام نییپا ادیم

.زنه یداد م نییره پا یشه و همون طور که داره م یکنارش رد م

.اون پدر، پدر سگ لعنت بر

مردم . شد یم شتریم هر لحظه به تیجمع. آورد مردم را از خنده روده بر کرده بود یگفتن درم فهیکه با لط ییبا اداها همراه

 شیبرا یلیافوز و ل دیفهم ینم اسمنیهرچه را . خواستند ادامه بدهد یبودند و از او م ستادهیا دیبدون توجه به باران شد

. دیخند یفتانه هم م یانداخت حاال حت یو دوباره دخترها را به خنده م دیخند یم کرانیددادند و او تازه بعد از  یم حیتوص

را  یو عل وانیک يخواست پسرها جلو یاز مردم کمک م مانیپ. را گرفتند تا با خود ببرند مانیپ يدست ها وانیو ک یعل

:باال برد و گفت یعل يانگشت اشاره اش را برا مانیپ. گرفتند

.میبر گهیدم که د یبگم قول م گهید یکیاجازه  آقا
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:ال گرفترا با شیکرد و دست ها میتعظ. زدند یدست م شیبرا مردم

شه برش داره، جسارت  یخم م. نیزم يافتاده رو یده تومن کی نهیب یره که م یداره م ابونیخ يساده مثل من تو يبابا کی

به اطرافش  یشه و با نگران یو هراسان راست م يفور. ادیناهنجار از خودش درم يصدا کیجمع حاضر  ينباشه گالب به رو

 یبلند م ارهیکم ن نکهیا يشند برا یدو تا دختر با خنده دارند از کنارش رد م نهیب یکه منه  ای دهید یکس نهیکنه بب ینگاه م

:گه

.ذارند یم ریخوردشان هم دزدگ يپول ها يبرا. چقدر زرنگ شدند مردم

:حق به جانب و خونسرد دستش را جلو دهنش مشت کرد و گفت یبا حالت مانیپ

.مگر از من صدا درآمده. من خجالت بکشم چرا

.دیایخواست که با دخترها ب وانیو از ک دیبار با بچه ها خودش هم خند نیا

.رفته بودند شانیشستن دستها يگروه برا ياز بچه ها یبزرگ را گرفتند و غذا سفارش دادند بعض زیم کی

 یکه وسط عل مانیپ .کردند که به آنها ملحق شود یاشاره م مانیبودند به پ دهیرا د مانیپ رونیدختر و پسر جوان که ب چند

:گفت یکشبد و م یکرد، مثال خجالت م ینشسته بود خودش را جمع و جور م اسمنیو 

.وی یم تهیکم و،ی ینم

دو . دوان دوان به طرف آنها آمدند ده،یو آب کش سیخ. آمد رونیکوروش با دوست دخترش از ب. دندیخند یهمراهش م همه

:مسخره گفت یبه حالت مانیپ ندیآن بنش يوش خواست روبود تا کور یخال اسمنی يروبه رو یتا صندل

بود  نیا رند،یو جا بگ ارندیرفته بود ب ادشونی لشونیزنب. و خواهرشه اوشیس ياونجا جا. قربونت برم دیجان ببخش کوروش

.ندم یکه از من خواستند جاشون رو به کس

. ندیبنش زیزد و مجبور شد برود آخر م یش لبخند تلخکورو. دندیخند یم زیر یکردند نخندند ول یم یسع نکهیها با ا بچه

:گفت مانیآهسته کنار گوش پ یعل

.يگذار یسربه سرش م نقدریچرا ا ،يکارش دار یچ

.طفل معصوم يدخترا نیچه برسه به ا ادیمن چندشم م. زهیازش، چشماش ه ادینم خوشم
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:گفت یعل

.فتهینکن باهات سر لج ب يکار ،یکن یاش م تیهذ یلیخ

.شیبز شیو ر یغیجوجه ت يدلقک با اون موها کهیکرده مرت لطغ

.ستین يحمعممون وصله جور يتو. کنم که بذاره بره یکارها را م نیا عمال

.دیخند یعل

.گذاشته يپرفسور شیبدبخت ر نیبابا ا. رو چکدومیصاحب خونه ه نهیب یمهمون مهمون رو نم خوبه

.دیخند یبلند بلند م. کنند یبفهمد راجع به او صحبت م کرد که کوروش یرفتار م يعمال طور مانیپ

در ضمن . را زده ششیتازه پرفسور بالتازال هم حالش بد شده رفته ر. پروفسور بوده برده یهر چ يآبرو. پرفسور کدوم

.کرده تیثیشرف و ح يهم ادعا یکه بز کوه دمیشن

.مه خوش گذشته بودبه ه یحساب. دندیگفت و همه خند مانیمدت نهار خوردن پ تمام

 هیفتانه ته يتولد برا يکادو یمغازه لوکس، هر کس کیراه در  نیب. برنامه شب آماده شوند يبرگشتن کردند تا برا عزم

و کنده  یقاب چوب نهیآ کی شیاز طرف خود و پسر عمه ها اسمنی. دندیخر ییایهدا شیخودش برا قهینکرده بود به سل

.دیخر شیشده بود برا نیتزئ بایز یلیازهمان جنس که خ یشیشده و جعبه لوازم آرا يکار

 ستمیس يبودند و باندها دهیها را دور تا دور استخر چ یو صندل زیکه فرهاد با کمک خدمتکارها م دندیرس الیبه و یوقت

:گفت ناسمیاش زد و آهسته به  یشانیمحکم به پ دیتا وضع را ب آن صورت د مانیپ. بودند دهیرا هم به آنجا کش یصوت

.دییاوه، گاوم زا اوه،

:گفت رتیبا ح اسمنی

؟يتو گاو دار مگر

.از آن خودش را کنترل کند و از شدت خنده دو دستش را جلو صورتش گرفت شترینتوانست ب افروز

:به آن دو گفت یدرمانده و ناراحت با نگاه اسمنی

.بگو که من هم بفهمم يزیچ کی. مانیپ ستیقبول ن يطور نیا



منیر مهریزي مقدم - یاسمن  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٩٦

:گرفت و همان گونه گفت سیها قهیشق يدو دستش را به رو الیرفتن از و رونیدر حال ب مانیپ

.گل موندم يمثل خر تو ارمیتو ضرب المثل ب يسرم هر وقت اومدم برا ریبود که خ نیکن بابا، منظورم ا ولش

.دیه او خندرو به افروز که حاال جلو خنده اش را رها کرده بود نگاه کرد و با خند اسمنیرفتن او  با

گرفتند  یدوش م یکی یکی دیرا ند ایقبل از رفتن به اتاق پور. شب آماده شوند يهمراه دخترها به اتاق رفتند تا برا اسمنی

.دندیپوش یو لباس م

و طرح دار با  کیش نیرا که شلوار ج اسمنی دنیطرز لباس پوش یکه در نظر داشت، وقت یلباس رسم دنیقبل از پوش افروز

 کیدامن ترك بلند و  کی نیبنابرا. و منصرف شد دهیخجالت کش یآن لباس رسم دنیاز پوش د،یاسپرت را د یرتبلوز صو

 ادیو به  ختیساده به پشتش ر شهیقشنگ و روشنش را خشک کرد و مثل هم يموها اسمنی. دیپوش کیبلوز ساده و ش

آماده  يزود نیبه هم. نیخوشرنگ بود را زد و هم یلبکه رژ  شیکوچک جمع کرد و تنها آرا رهیجلو صورتش را با دو گ تایرز

.بود

.کرد میمال یشیو آرا ختیرا ساده ر شیموها. کار را کرد نیاز او هم تیهم به تبع افروز

 رونیو افروز ب اسمنیو فتانه هنور به شدت مشغول بودند،  یلیل. داد یخبر از شروع مراسم م رونیاز ب کیپخش موز يصدا

برازنده او  کلیسالم کرد و با لذت به ه یمیاو شادمانه و صم دنیبا د اسمنی. برخورد کردند ایبا پور يورود آمدند و جلو در

شود جواب  قیبه او دق نکهیبدون ا ایپور. انداخت ینگاه دیرس یتر به نظر م پیتخوش  دیکه با بلوز و شلوار اسپرت سف

.داد یسالمش را خشک و رسم

:گفت اسمنی

.استاد يشد پیخوش ت چقدر

:گفت ایو خطاب به پور دیافروز خند. فقط چند لحظه کوتاه نگاهش کرد ایپور

.خانم زهیدوش شتریشما ب د،یجواب بد دیجور موقع با نیا معموال

:و افروز جواب داد اسمنیاز پشت سر  مانیپ ا،یپور يجا به

.زنند یدلشون م يبزنند تو اگر هم ایزنند  یطور حرف ها نم نیمحترم، معموال استادها از ا خانم
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 ای دیخانم هست زهیشما دوش. چشمم به کف پاتون. یپیخوشگل و خوش ت يبه به چه خانم ها. گم یبنده بلند م عوضش

.فرشته خانم

:بار خطاب به افروز ادامه داد نیا مانیپ. دندیو افروز هم خند اسمنی

/دیبد یجواب مرا چ دیحاال با. دیبد ادیحرف زدن  گرانیبه د دیکه خوب بلد شما

:شرمنده شده بود جواب داد مانیپ ییافروز که در مقابل رك گو يبه جا طنتیبود با ش دهیرا فهم مانیکه منظور پ اسمنی

.شاهزاده کی ای دیمانیدونم شما آقا پ یالبته نم. دیشده ا پیخوش ت یلیهم خ شما

کرد  یمیصم یاخم اسمنیکرد و به  یانداخته بود نگاه نییرا پابه افروز که شرمنده سرش  مانیپ. زد یلبخند کوتاه ایپور

. دیدیتا حاال آدم ند هیکرد و گفت چ یبه آنها نگاه مانیکردند و پ یو افروز با تعجب نگاه م اسمنی. رفتند رونیهمه با هم ب

.میبود دهیش رو ندیطور نیا یچرا ول: اونها هم گفتند

هفدهم قسمت

زد و همراه با لبخند  یاو م يمسخره برا یتشابه یهر لباس دنیشروع کرد و با د مانیپ. نشستند يزیو دور م دندیهم خند با

.دندیخندیغش غش م نیاسمیافروز و  ایپور

 فیتعر نیریدوستش ش یافروز از جشن عروس يبرا جانیبا ه نیاسمی وستیبه جمع دوستان پ مانیبعد که پ قهیدق چند

تمام حواسش به  یبود ول گرید یظاهراً توجهش به سمت ایپور. ودن آن جشن حرفها داشتاز خوب و معقول ب شیکرد و برا

.بود نیاسمی يصحبتها

خوشش آمده، در همان موقع  شتریب یآزاد از آن مدل عروس اریبس یزندگ طیبا وجود مح ينظرش جالب آمد که دختر به

.مه خوش آمد گفتکردن و به ه یفتانه وارد شد و با همه شروع کرد گرم احوالپرس

 يبه رو شیبایاو با وجود دوست دختر ز دهیکوروش متمرکز شد و از نگاه در يلحظه به رو کینا خود آگاه و در  ایپور نگاه

:گفت اسمنیو خطاب به  وستیدوباره به آنها پ مانیقهوه پ يموقع و بعد از گرداندن فنجانها نیدر هم.شد یعصب اسمنی

؟ ییدختر دا رمیفالت رو بگ يخوایم.  رمیگیحال و احوال م .رمیگی، فال م رمیفال گ_



منیر مهریزي مقدم - یاسمن  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٩٨

:دیقهوه متعجب پرس دنیدر حال نوش اسمنی

؟ ي؟ مگه بلد يریگیفال م_

:کنارش نشست و جواب داد مانیپ

.، بجنب ، تمومش کن تا روشنت کنم یپس چ_

:داد و گفت مانیرا به پ اشیفنجان خال اقیشتبود با ا دهیرا نفهم کنمیروشنت م یمعن نکهیبود و با ا ریهنوز متح اسمنی

!؟ هیچطور نمیدوست دارم بب یخرفاته ول نایا گهیکه پاپا م نیبا ا_

:قهر گونه فنجان را به او برگرداند و گفت یو با حالت يجد مانیپ

.دهیجواب نم یخانم جون تا اعتقاد نداشته باش شهینه نم_

:انداخت و التماس کرد یانشیالتماس گونه به پ ینیچ مانیپش اسمنی

.من گفتم پاپا اعتقاد نداره ، نگفتم که خودم د،ی، ببخش مانینه پ_

 شیباال انداخت و چشمها ییآبرو مانیپ. افروز فقط متعجب بود د،یخند اسمنی يو خوش باور مانیپ يبه حرکات جد ایپور

:دیپرس کندیم ینشان دهد شوخ نکهیبدون ا. را گرد کرد

با  اسمنی. من به باد فناست يباشه زحمتها ياعتقاد یتمرکز بکنم اونوقت اگر صحبت ب یکل دیم ؟ آخه من بامطمئن باش_

. بر گرداند ینعلبک يصبر کرد و سپس فنجان را رو یکم يجد یلیبه غبغب انداخت و خ يباد مانیپ. سر تکان داد  نانیاطم

به  يقهایچند دق مانیپ. صبرانه چشم به چهره او داشتند  یافروز ب و اسمنندهد و ی ٔاو را لو دنیبا نخند کردیم یسع ایپور

:دیآب دهانش را فروداد و پرس اسمنی. نگاه کرد  قیکف فنجان دق

؟ مانیپ ینیبیم یچ_

:نشان داد و گفت اسمنیکرد ، با انگشت کف آن را به  کینزد اسمنیابرو باال انداخت و فنجان را به  مانیپ

دست دراز  هیفقط کاف.  کهیهم بهت نزد یلیسعادت ، خ یعنی،  یخوشبخت یعنیهم  دهی، سف دیهمه سفاطرافش  ینیبیم_

.ياریو به دستش ب یبکن

.دیکف دو دستش را به هم کوب یبا خوشحال اسمنی
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؟ یگیم يجد_

.دوباره قهر کرد و فنجان را به سمتش گرفت مانیپ

؟ گمیدروغ م یکنیمغزم وارد کردم فکر م يکه به رو يو فشار همه تمرکز نیبعد از ا یعنیدستت درد نکنه ، _

.گونه گرفت یرا آشت مانیفالش خوشحال بود دست پ ریکه از تعب اسمنی

.داره یچ گهیتازه اعتقاد کامل دارم که جواب داد ، حاال بگو د ،یگینه من که نگفتم دروغ م_

.دهیات را نشون م یمهربون نیا.  یکنینگاه مکه همه را با عالقه  نمیبیدر اطرافت م يادیز يههایسا

.گذاشت ینعلبک يفنجان را رو مانیپ.  کردیم فیک رهایتعب نیاز ا اسمنی

.بود نیهمهاش هم_

:به افروز کرد و گفت رو

خانم ؟ رمیفالتون رو بگ دیخواهیشما نم_

.نگاه کرد مانیو سپس به پ اسمنیدستپاچه و دو دل اول به  افروز

.کارا نکردم نیمن تا حاال از ا.  دونم ینم_

.مشتاق و سمج فنجان افروز را گرفت آمدیم اسمنی يکه برا يبرعکس قهر و ناز مانیپ

ربط  یکس ب چیمن تا حاال به ه دی، مطمئن باش دیاعتقاد داشته باش هیکاف.  دیبار امتحان کن نیاول ينداره ، حاال برا یبیع_

.جواب ندادم

:کرد و گفت زدیکه لبخند م ایبه پ رو

.داهینامحرم باشه جواب نم ی، وقت دیبلند ش نجایشما لطفا از ا_

:گفت اسمنی

؟.نداشت یمن مشکل يمگر برا_

.دیبود لینه نداشت ، آخه شما با هم فام_

.کشدیکه از او خجالت م دیبه افروز بگو خواهدیم ییزهایچ مانیپ دانستیم. بلند شد يبا لبخند ایپور
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.داشت فورا فنجان را برگرداند اسمنی يکه برا ییهاین معطلبدو مانیپ

که با عالقه داره قدم به  نمیبیرو م یکی د،یچقدر محترم دهیچقدر روشنه ، فالتون نشون م د،ینیبب نویبه به، به به ، بازم ا_

.قسمت شما همونه یعنیتون افتاده ،  یشونیپ يعکس اون رو شه،یم کتریقدم به شما نزد

:و با لکنت گفت کردیاباورانه نگاهش من افروز

.من وجود نداره یتو زندگ يزیچ نیچن یول_

:گفت تیشانه باال انداخت و با جد مانیپ

.دیمورد تازه است ، چشماتون رو خوب باز کن کی نیا دیشا_

بلند شدند و بطرفشان آمدند آنها شده بودند  زیکه متوجه م يکنار زیچند دختر م. سر تکان داد  شیبرا نانیبا اطم اسمنی و

:دیبود پرس مانیاز آنها دختر عمه پ یکی. 

!.يریفال بگ يبلد ينگفته بود مانیپ_

:و با ناز گفت یبدون دستپاچگ مانیپ. دیبود با آنها خند وستهیپ شیو به پسر عمهها يکنار زیکه به م ایپور

.تمرکز کنم تونمیو م رهیگیم رمیو يآخه گاه گدار_

.نگفت يزیزد و چ يدار ی، لبخند معن دیاو را د يختر عمهاش مشکوك نگاهش کرد و انا چشمک فورد شکوفه

:گفت مانیملتمسانه به پ دوستش

.دیریفال منو هم بگ دیحاال که تو حس هست مانیآقا پ_

 يفور یدند و با نگاهتکان داد که نخن شیو پسر عمهها ایپور يبا اکراه فنجانش را گرفت و دستش را از پشت سر برا مانیپ

به کف فنجان نگاه کرد و رو به چهره مشتاق  يچند لحظها. و فنجان را برگرداند دیبه دوست شکوفه سر و وضع او را سنج

:دخترك گفت

.دیدار ییهوا يسفر يبه زود نکهیمثل ا. نمتونیبیابرها م يرو_

.دیدست به هم کوب یبا خوشحال دخترك

.شده یاوک طمیاره بل_
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.شارژ شده بود ادامه داد هیاول ینیب شیپ نیکه از ا مانیپ

.به ثروت تون دارن یچشم داشت نهایا شتریب د،یاما حواستون رو جمع کن د،یدار ادیخواهان ز_

:ذوق زده گفت دخترك

.نظر رو داره نیاره درسته ، پدرم هم هم_

.کردندیالتماس م یلخا يهم دورشان را گرفتند و همه با فنجانها گرید يکم دخترها کم

بود فرهاد در حال خنده با تعجب گفت یدو برادر خون نیچقدر تفاوت ب. ستینگریرا م مانیپ يطنتهایو ش زدیلبخند م فتانه

:

بازهیکه اصالً هم خودش رو نم بهیعج_

.جواب داد وانیک

.داره نیتو آست يزیچ کیهماشون  يبرا دمیبهت قول م.  يدیتازه فهم_

 دادینداشت اجازه رفتن به او نم مانیاز پ یکوروش که دل خوش. کردیوروش با حسرت به جمع آنها نگاه مدختر ک دوست

.دادیدخترها جواب م یکی یکیبا سر شلوغ به  مانیپ

ارهیبه به بختت بلنده ، شانس بهت رو م_

.گردهی، پسره داره ازت بر م هیچه فال نیخانم جون ا يوا_

.عاقالنه تر فکر کن ، همه پلها رو پشت سرت خراب نکن یکم کی دیخانم گلم که شما باش_

:دیپر از اشک پرس یپکر و با چشمان گردهیبود دوست پسرش داره ازش بر م دهیکه شن يدختر

.دی، تورو خدا درست نگاه کن دیمن درست گرفت يبرا دیمطمئن مانیآقا پ_

به کف آن  قیرا برداشت و دوباره دق یکیفنجان از آن اوست  بداند کدام نکهیاو را ناراحت کند بدون ا خواستینم مانیپ

.شد رهیخ

.اههیکه بختت س هیمن چ ریخانم جون تقص_

.بلند شد و سر تکان داد یناراض مانی، پ دیگونه غلت يساده دل اشکش به رو دخترك
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.بود ، من فالم کجا يسر خود دوا نمود يبود بیکل اگر طب يآخه دختر جان چرا انقدر سادها_

:دیزده پرس رتیح اسمنی

؟ یبه هممون دروغ گفت یعنی_

:دیخند مانیپ

 هایگشاد بعض بیمثل شما باشند ج يسادها يبود ، اما تا آدمها یفقط شوخ کنه،یدروغ که نه ، دروغ بده خدا کورم م_

.شهیخوب پر م

.پنهان کردبطرفش حمله بردند و او با چند قدم خودش را پشت برادرش  تیبا عصبان دخترها

 وانیک. و کنار پسرها نشست  دیکش ینفس راحت مانیپ. فتانه به زحمت آنها را از او دور کرد. رفتندیم سهیاز خنده ر پسرها

:گفت

شانه باال  یالیخ یو با ب دیرا جلو کش یبستن ياز ظرفها یکی مانیپ. بزرگت گوشت بود کهیت دیرسیاگر دستشون بهت م_

.نداخت

باشم ؟ ریفال گ ادیبه من م دی، نه شما بگ هیمن چ ریتقص_

:گفت فرهاد

با آنها  مانیپ يهمه درس خوند نیا يخودیب.  يبندیبارت رو م يتو هم که زبونت چربه فور ستهایهم ن یاما ، بد شغل_

:گفت ایو آهسته به پور دیخند

بشنوند آبروم  یشبیر نه اگر گروه دسرشون رو گرم کنم که هوس آهنگ و رقص نکنند وگ يطور کیمجبورم تا آخر شب _

.رهیم

.سر تکان داد ایپور

.سر خودت رو شلوغ نکن نقدری، ا شتریبرفش ب شیهر که بامش ب_

.نگاهش کرد یچشمانش را تنگ کرد و چند لحظه پر معن مانیپ

من زعفران  کیثل تو م یکی.که آدم چقدر زرنگ باشه  کنهینگاه م نیکه جناب ، به ا کنهیبه پشت بوم و برف نگاه نم_
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مثقال زعفران بخورم تمام دور  مین هیکیهم مثل من که ظاهر و باطنم  یکی فهمهینم یکس ذارهیو دو تا دوتا قرار م خورهیم

.دهانم و چونم پره

 دیبگو يزیصبح زود با خبر است تا خواست چ هیاز قض دادیکامال روشن بود و نشان م امشیپ. کردیفقط نگاهش م ایپور

.زد شیبا عجله بلند شد و با دو دست به گونهها نمایپ

.زمیتو سرم بر یخاک هیبرقصن ، برم  خوانیگرفتهها م گریآخه جز ج_

.با سرعت به سمت دخترها رفت و

.بکنم یگروه يباز کی دیجمع ش دیای، ب یخانمها بدون شوخ_

 مانیبه پا شده بود و پ یسر و صدائ. تقبال کردندطرح اس نیذوق زده از ا یو بعض کردندیمخالف بودند و اعتراض م هایبعض

:خنده گفت انیرا بخواباند، فرهاد م یشلوغ خواستیمصرانه م

؟ ایپور یدونیبه کفش داره ، تو م یگیر کیپسره  نیغلط نکنم ا_

.خبر شانه باال انداخت یظاهراً ب ایپور

من از کجا بدونم؟_

.از پسرها هم دعوت کردتوانست جمع را موافق کند و  يبزود مانیپ

.گذاره از همه بهتره یچند تا تخم م يمرغ دارم روز کی،  ادهیخوب تعدادمون ز_

جز شرکت  ایبچهها فقط چند نفر از جمله پور نیاز ب. شروع شد مانیپ يبه رهبر يباز يبار همه موافق بودند و به زود نیا

بلند بر  يادهایخنده و فر يبا سوختن هر نفر صدا. بود هوستیکوروش هم به آنها پ یکنندگان نبودند وگرنه همه حت

.کردیسکوت م يملتمسانه تقاضا مانیو هر بار پ خواستیم

و باز کردن کادوها  کیک میو مراسم فوت کردن شمعها و تقس دیتولد توسط خدمتکارها رس کیرا کش داد تا ک يباز آنقدر

.استراحت کرد یکم مانیهمه را مشغول کرد و پ یحساب

هر  یول. بردیاز ته دل او لذت م يهنوز از او دلخور بود از خندهها نکهینظر داشت و با ا ریرا ز اسمنی ایتمام آن مدت پور در

هر چه زودتر امشب به  کردیآرزو م.کردیو ناپاك او احساس انزجار م زیاز چشمان ه کردیکه به کوروش نگاه م یاز چند گاه



منیر مهریزي مقدم - یاسمن  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٠٤

.برسد و آنها برگردند انیپا

بود ؟ دهیاز کجا فهم کردیفکر م مانیبه طعنه پ زهنو

 مانیدور پ رهیرا به صورت دا هایهمه صندل. به دست همه را ذوق زده کرد  تاریگ مانیاز مراسم و قبل از اقدام هر کس پ بعد

تر باشد  آهنگش واضح يصدا نکهیا يبه همه کرد و تقاضا کرد برا میخودش تقد لیبه م مانیآهنگ را پ نیگذاشتند و اول

 میبود تصم افتهیو فرصت مناسب  دیو حاال که همه را مشغول د دیخند انهاشطرفند ماهر نیبه ا ایپور. دست نزند یکس

به  يازیکه قبل از رفتن ن دیهمه را سرگرم د يطور.. تازه کند اهویهمه ه نیدور از ا یبرود و نفس ایبه کنار در یگرفت کم

بود  اسمنیاو از  يمتوجه مراقبتها الکوروش که او هم متقاب. دینفر رفتن او را د کیقط ف یول دیند مانیسفارش کردن به پ

.دیدوست دخترش نفهم یحت چکسیبلند شد ، رفتن او به طرف ساختمان را ه

 اسمنیاز خدمتکاران گذاشت ،  یکیقبل از وارد شدن به ساختمان چند اسکناس درشت را داخل مشت  یطانیش ينقشا با

.کس نفهمد چیکرد که ه دیرا به او برساند ، دوباره تاک یغامیآهسته پ یلیر به او نشان داد و خواست خرا از دو

مستخدم به . شده بود یآرام و قشنگ طیمح. خواندندیبا او م یلب ریدم گرفته بودند و ز مانیهمه با پ میآهنگ مال کی همراه

.را رساند غامیآهسته پ یلیخشد و  کینزد اسمنیبه  یخال يبهانه جمع کردن بشقابها

.داشتند يتو ساختمان با شما کار دیخواستند بر ایخانم ، آقا پور_

شده آرام  یقدم آشت شیبار او پ نیا نکهی، باالفاصله بدون فکر خوشحال از ا دیرا ند ایبه اطراف انداخت و پور ینگاه اسمنی

.آمد و به سمت ساختمان رفت رونیبچهها ب نیاز ب

:، صدا زد دیرا ند چکسیشد هکه  وارد

؟ ایپور ییکجا_

:طبقه باال گفت ياز اتاقها یکیدهد از  رییرا تغ شیتا حد امکان صدا کردیم یکه سع یدر حال کوروش

.من باال هستم_

 شیراب ی، ول دیرسیم دیبع یبه نظرش کم ایرفتار از طرف پور نیا.تعجب کرده بود یبه سرعت از پلهها باال رفت ، کم اسمنی

.داشت یاحساس خوب. مهم نبود
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.بود ، برق اتاق روشن بود دهیرا از آنجا شن ایپور يباز بود صدا مهیاتاق فرهاد ن در

به اطراف انداخت یاتاق شد ، نگاه وارد

و لبخند  یکوروش را با آن چشمان وحش ایپور يزد، به جا خیبسته شدن در ، وحشتزده به عقب برگشت ، بدنش  يصدا با

،  دیرسیم رونیبچهها از ب يصدا. بود نگاه کرد ستادهیبه او که پشت به در اتاق ا یحرف چیچند لحظه بدون ه. دید هیکر

:گفت هیرا نداشت ، کوروش با همان لبخند کر يزیچ نیچن نیبود ، انتظار ا دهیترس

.دیو اومد دیرفتیممنونم که خواهشم را پذ_

.نکند انید ترسش را نماکر یآب دهانش را قورت داد و سع اسمنی

آقا ؟ هی، منظورتون چ دیادبانه و با کلک از من خواهش کرد یب یلیشما خ یول_

.لبخندش باز تر شد ، چشمانش برق زد کوروش

و از  دیهست يبفهمند که شما دختر آزاد توانندی، متأسفانه نم دیگارد سمجتان خسته شده ا ياحساس کردم شما هم از باد_

.دیشویاراحت مرفتار آنها ن

:گفت تیاخم کرد و با جد اسمنی

.هستم یهم راض یلیخ کنندیمثل شما م يکه آنها از من در برابر افراد یتیاتفاقا از حما. احساس شما اشتباه گفته_

.در برسد کوروش مچ دستش را گرفت رهیدستش به دستگ نکهیقبل از ا یجسارت به طرف در رفت ول با

.اریرا در ن یرانیچشم و گوش بسته ا يدخترها ي، ادا اوه نه خانم خوشگله_

.بکشد رونیاو ب يتالش کرد دستش را از دست قو یبه سخت اسمنی

.ولم کن کثافت_

:هرزه گفت یو با لحن دیخند یبا مسخرگ کوروش

 میچولو استفاده ببرکو کیحاال ما هم  يادعا نکن دست نخوردها.  يشعار بد نقدریو ا یاونجا بزرگ شده باش دونمیم دیبع_

.شه یازش کم نم يزیکه چ

:به گوش کوروش نواخت و داد زد یمحکم یلیبا دست ازادش س تیاز فرط عصبان اسمنی
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شد  یکوروش عصبان. من تعصب شو ن هم به تو شرف داره  يپسر عمهها. ، همه مثل خودت آشغالن  يشرف ، فکر کرد یب_

 غیج اسمنیهلش داد ،  واریرا هم گرفت و به طرف د اسمنی گریدست د وحشتناك کرد ، مچ يحال که خندها نیدر ع

.دیلرزیاز وحشت تمام بدنش م دیکش يبلند

بد مشروب از  يبلند زد که بو يکوروش قهقهها.  دیفهمیهم نم مانی، پ شدیو متوجه نبودنش نم آمدیم رترید ایپور اگر

.خورد اسمنی ینیدهانش به ب

.مشغولند یظاهرا زرنگت هم حساب يگاردهای، باد فهمهینم چکسیکه ه ادهیآنقدر ز رونیب يصدا_

، هنوز ننشسته بود  ندیبچهها بنش ياهویکه دور از ه گشتیم ییدنبال جا. گشتیبر م ایاز کنار در ایبود که پور یدر حال نیا

او  ی، ول کردیود جلب توجه مز یلیخ شیبخاطر رنگ موها اسمنیچشم گرداند،  اسمنیدخترها به دنبال  انیم اریاخت یکه ب

نه !  شتریآنها چشم گرداند ، با دقت ب يبا فکر کوروش به سمت پسرها و ال به ال گهان، نا دیرا ند اسمنینبود ، جلوتر رفت 

 یکجاست افروز هم با ب اسمنی،  دیبا اشاره پرس ایپور. ، افروز متوجه او شد  دیکش ریت شیقههایشق. کوروش هم نبود 

 یبچهها راه نیبلند از ب زینکرد با چند خ عطلم گرید ایبود پور دهیرا ند اسمنیاو هم رفتن  یه باال انداخت ، حتشان يخبر

 یعصب ایپور. و چشم به او دوخت  دیدست از نواختن کش.  دیتازه او را د ریمتح مانیرساند ، پ مانیباز کرد و خودش را به پ

.و کالفه سرش را جلو اوتد

.ستی؟ کوروش هم ن کجاست اسمنی_

:جواب داد مانیپ

؟ يمگه تو نبود_

.دیلرزیم تیاز فرط عصبان ایپور يصدا

.مانیبودم بدو پ ایمن کنار در_

چند . مانده بودند دیپریم بایبچهها تقر ياز رو ایرا پرت کرد و همراه پور تاریهم گ مانیمبهوت از حاالت آنها که حاال پ بچهها

.دندیوضع موجود پشت سر آنها به طرف ساختمان دو خبر از یتا از پسرها ب

خودشان را به  یکی، دو تا سه تا  دندی، هر دو به طرف پلهها دو دندیرا شن اسمنیبلند  غیج يساختمان کشدند صدا وارد
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:دندیخنده بلند کوروش را شن يبه اتاق صدا دهیباال رساندند نرس

.را خط ننداز کوچولو نتینازن يگلو يخودیب_

 يکه آنها را مثل معجزها اسمنیبلند در را هل دادند و وارد شدند ،  يو با صدا دندیبه سمت اتاق فرهاد پر مانیو پ ایورپ

کوروش از  د،یدو شیآمد و به طرف پسر عمهها رونیدستان شل شده کوروش ب انیو از م دیکش ياز شاد يادیفر دیروشن د

.را نداشت یواکنش چی، قدرت ه دیچشمان سرخ از غضب شده آنها تنش لرز دنید

:دیبرداشت و در همان حال غر زیخ مانیپ

.یکن يکه کثافت کار يخوایرو م يشرف آزاد یپدر سگ ب_

 شیرا که به بازو اسمنیهم  ایپور. تخت افتاد  يبه صورت او نواخت که کوروش چند قدم عقب رفت و رو یمشت چنان

.وش حمله بردبود از خودش جدا کرد و به طرف کور دهیچسب

 انیرا در م ایپور يمشت باال رفته بعد یزد ، عل یهم لگد محکم مانیپ. کوروش روان کرد  ینیخون را از ب ایمشت پور ضربه

.آسمان گرفت

جدهمیه قسمت

در  اسمنی هیگر يصدا. را کنترل کند ایپور دهیورز کلیه توانستیرفت که نم یرا گرفت و فرهاد به کمک عل مانیپ وانیک

:گفت دیجنگ یو فرهاد م یکه با عل ایخطاب به پور. دیکش رونیب وانیخودش را از چنگال ک مانیپ. دیچیاتاق پ

.رسم یرا م یوحش نیخودم حساب ا. رونیببرش ب. ستیحالش خوب ن اسمنی ا،یپور-

را  مانیآمدند و پ وانیکمک کاز پسرها به  گریچند تا د. که دادش را بلند کرد بدیکوروش کو يبا پا به پهلو يضربه ا چنان

 شیو دوباره بازو دیبه طرفش دو اسمنی. دندیرا با خود عقب کش ایو فرهاد پور یعل. کوروش افتاده بود جدا کردند يکه رو

.دیرا چسب

 بچه ها دختر و پسر پشت در. برد رونیمچ دستش را گرفت و با خود از اتاق ب. به او انداخت یو وحشتناک ینگاه عصب ایپور

را به اتاق فتانه برد  اسمنی ایپور. راه باز کردند شیبرا اریاخت یوحشتناك بود که همه ب يبه قدر اینگاه پور. جمع شده بودند
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:گزنده گفت یبا لحن دیلرز یم تیکه از فرط عصبان ییاو را به سمت تخت هل داد و با صدا. و در را از داخل بست

.يبود یپس چرا ناراض ؟يومدیو باهاش ن ياستفاده نکرد لحظه غفلت ما کیخودت از  يمگر با پا-

.جا خورد ایپور هیوحشتزده از تهمت و کنا یبا نگاه اسمنی

.یحرف بزن يطور نیو با من ا یبه من تهمت بزن يتو حق ندار-

.دلت خواست بکن يهر کثافت کار یرفت یوقت. یفعال دست من امانت. چرا حق دارم-

و حاال تهمت  شیپ قهیاون از ضربه چند دق. طور فکر کند نیانتظار نداشت درباره اش ا ایاز پور .چشمانش گرد شد اسمنی

.شد رهیخ ایو به پور ختیدرشتش فرو ر ياشک ها. زبانش بند آمده بود. دیلرز یوحشتناك تمام بدنش م

.از تو انتظار نداشتم. درباره من يفکر کرد یتو چ. بد یلیخ. يبد یلیخ-

.گرفت یرا باد کرد و نفس شیگلو. ختیر یمظلومانه م شیها اشک

.به خاطر تو اومدم. من. من . من. ساختمون با من کار داره يتو ایداد که به من بگه پور غامیشرف به مستخدم پ یاون ب-

از  ایپور. شد لیاش به هق هق تبد هیدستانش جمع کرد و گر انیدو زانو را م. لبه تخت نشست يرا به زحمت گفت و رو نیا

 یاگر به خاطر کوروش آمده بود م. گفت یدروغ نم اسمنی. لحظه از گفته خود شرمنده شد کیدر . جواب او جا خورد

.بکشد غیدر آغوش کوروش تقال کند و ج ارقر یبخزد آن طور ب يتوانست با او آهسته به گوشه ا

.دندیشن یم رونیرا از ب مانیپ يادهایفر يصدا. را آرام کند اسمنیحاال مانده بود چطور . فروکش کرد تشیعصبان

.ناموس را خودم بکشم یشرف و ب یب دیبذار-

.ستادیرفت و کنارش ا اسمنیبه طرف  ایپور

نشده نه؟ يزیحاال که چ-

:جواب داد هیگر انیمکث م قهیدق کیبعد از  اسمنی

کم از اون  د،یکرد يفکر نیدر مورد من همچن گرانیکه تو و د نیهم. فتهیب یکن یکه تو فکر م یاون اتفاق دیحتما نبا-

.ستیاتفاق ن

.کرد یکنارش نشست و به او نگاه گرم ایپور
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.قضاوت کردم یاشتباه از من بود که عجوالنه و عصبان. ستیدروغ ن یگ یم يزیچ یمطمئنم تو وقت. منو ببخش-

از اشک و مظلومش را به  سیصورت خ. را بلند کردمکث سرش  یبا کم. او بود یانگار منتظر نوازش و معذرت خواه اسمنی

:گفت هیگر انیسر تکان داد و م ینشان داد با درماندگ ایپور

.کرد نیاون آشغال به من توه یول-

.گرفت يشتریاش شدت ب هیگر. کرد یاو را درك م یو به خوب. بود يقو یحام کی ایپور

.يگه تو دست خورده ا یاون به من م-

و  دیبه او چه بگو دیدانست با ینم. دفاع و مظلومش، خلع سالح و درمانده شد یب هیحرکت او، از حرفش، از گر نیاز ا ایپور

 نکهیبا ا. دیچیپ یدر اتاق م اسمنی نیغمگ هیهق هق گر يصدا. تا به خود آمد دیطول کش یمدت. چگونه او را ساکت کند

.با دست به او اشاره کرد که ساکت شود. ودش را کنترلخ يادیز زحمتبا . دوست داشت او را تنگ به خود بفشارد

.نگران نباش. گذارم یخودم حقش را کف دستش م-

.بود به ضربه وارد شده ینیحرفش تسک نیا

.ایبا من قهر نکن پور-

:فقط گفت. قشنگش بدهد ییدختر دا یهمه صداقت و پاک نیبه ا یدانست چه جواب ینم. گرم شد ایپور

.يبا من نکرد یکار خوبقبول کن که -

.دینال اسمنی

.دونم یخودم م. دونم یم-

 يبرا دیچند قدم برنداشته بود که آن ها را با آن وضع د. آب قند به دست وارد شد وانیل کی مانیدر اتاق باز شد و پ ناگهان

 یکامل زد و در حال يالفاصله دورمعطل نکرد ب مانیپ. به سرعت او را از خود دور کرد ایپور یبود ول یعیطب يامر نیا اسمنی

:گشت گفت یکه برم

 یب ییاوهو ،ییاه ،یااللهی ،يضربه ا کی. یستیکه آداب معاشرت بلد ن مانیخاك بر سرت کنن پ. بر خرمگس معرکه لعنت-

افتاده و استرس اومده؟ نییباال بردن فشار خون پا يبرا يبهتر يدوا ،یدون یادب عقب افتاده مگر نم
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.هیهست کاف ششیپ ایپور. ندازه یچنگ م هیاون االن عصب. بعد رهیآرام بگ دیاجازه بد خانم ها-

را  اسمنی سیصورت خ. کند یپاتخت ياز رو یدستمال ایپور. زدند نیشرمگ يبه هم نگاه کردند و لبخند اسمنیو  ایپور

:خشک کرد و گفت

.میردگ یاالن برم نیهم. یرا جمع کن لتیکنم وسا یکمکت م. بلند شو-

.دستش را بلند کرد ایپور. با تعجب نگاهش کرد اسمنی

.باشه. میخوام االن برگرد یم-

.شد رهیدوباره روبه چشمان او خ ایپور. سر تکان داد عیمط اسمنی

که حالت خوبه؟ یتو مطمئن. خوام ناراحتت کنم ینم-

را با کمک هم جمع  لشیوسا قهیظرف چند دق. بود افتهیباز یآرامش از دست رفته اش را اندک. لبخند زد یبه نرم اسمنی

دست،  کیدلگرم کننده نثارش کرد و با  يلبخند ایپور. را گرفت ایپور يمحکم بازو اسمنیرفتن دوباره  رونیقبل از ب. کردند

.رفتند رونیبرداشت و ب اساك کوچک او ر گرشیو با دست د اسمنیدست 

:گفت ایپور. به طرفشان آمد اسمنیساك بسته  دنیبا د مانیپ. بودند ستادهیو فرهاد در راهرو ا مانیو پ دخترها

.االن نیهم. مانیپ میر یم-

:دیپرس ریمتح مانیپ

م؟یاالن برگرد-

.حرف شنو سر تکان داد يمثل بچه ا مانیاش فقط او را نگاه کرد پ رهیبا نگاه خ ایپور

.میبهتر بر. گهید میر یآره م-

:داد و گفت مانیرا به دست پو ساك  اسمنیدست  ایپور

.امیاالن م-

دوست دختر . در را باز کرد و وارد شد. بکند يکس نتوانست کار چیبه طرف اتاق فرهاد گام برداشت که ه عیسر يقدر به

همه از . از پسرها مشغول بستن زخم صورت کوروش بود یکی. بود ستادهیا يبود و کنار جیگ هیقض نیکوروش هنوز از ا
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حرکت دست عقب  کیگرفتنش جلو آمد با  يپسرك را که برا. برداشت زیبه طرفش خ ایپور. جا خوردند ایباره پوردو دنید

.دندیمحکم به صورتش نواخت که از پشت سر او را گرفتند و عقب کش یلیدو ضربه س. دیکوروش را چسب قهیزد و 

:همه بشنوند گفت نکهیاطر ابلند و عمدا به خ يبا صدا ایپور. افتاد نیزم يوحشتزده رو کوروش

 يبه اسم من تو یدختر پاك و ساده را نکشون کیبا حقه و کلک  نکهیبه خاطر ا یکی. يآبدار نوش جان کرد یلیدو تا س-

.بمونه ادتیباشه که . یخود آشغالت بوده و به اون گفت ستهیکه شا هیهم به خاطر تهمت زشت گرشید یکیساختمون 

:زد و گفت روزمندیپ يلبخند مانیپ. و برگشت دیکش رونیبرا از دست بچه ها  خودش

.وهللا قهرمان يا-

. کرد یو تند و تند با دستانش خداحافظ ردیاو را بگ يکرد جلو یو سع. برگشت ایلحظه فورا به طرف پور کیدر  اسمنی

:فرهاد جلو آمد و گفت

.دیشما که شام نخورد ا؟یپور يبر يخوا یم-

.به شانه او زد یآرام باشد دست کرد یم یکه سع ایپور

.کنم یخواهش م. بهتره میبر. اصرار نکن فرهاد جان-

:هم جلو آمد و گفت فتانه

.نگم نه يزیحساب بهتره من هم چ نیبا ا-

.از او هم تشکر کرد ایپور

.ونتون هم ممن ییرایبه خاطر پذ. شه یم ياوضاع عاد میما که بر. میمتاسفم که تولدت را به هم زد-

:کرد اسمنیبه  رو

.میبر-

به  اسمنیکرد و با  یاز همه خداحافظ ایپور. بود دهیرا چسب ایمحکم دست پور اسمنی. آمدند نییها پشت سر آنها پا بچه

.عقب جا به جا کرد و خودش پشت فرمان نشست یصندل يو ساکش را رو اسمنی. رفت لشیطرف اتومب

 مانیدورتر او را با پ یبا چشم به دنبال افروز گشت و کم. تانش دست تکان داددوس يو برا دیکش نییرا پا شهیش اسمنی
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.گفت یبه او م يزیبا عجله چ مانیبود و پ نییافروز سرش پا. دید

خواست  مانیشد و از پ ادهیپ ایپور الیو رونیب. دوان دوان پشت سر آمد مانیپ. برد رونیرا روشن کرد و ب لشیاتومب ایپور

.خودش کنار او نشست و راه افتادند. دکن یکه رانندگ

.هم نبودند یصوت ستمیبه فکر روشن کردن س چکدامیه یتا ساعت یحت. زد ینم یکس حرف چیشب ه یکیسکوت و تار در

 دیچرخ اسمنیبه طرف  ایپور. زدیشد و رفت تا فالسک را آب جوش بر ادهیپ مانیپ. ستادندیراه ا نیقهوه خانه، ب کی يجلو

.کند یم هیکه او آهسته گر دیو با تعجب د

.یکن یخودت را ناراحت م شتریب. فراموشش کن-

.دیاش را باال کش ینیرا پاك کرد و ب شیاشک ها اسمنی

.شد یبد م یلیخ دیکردم اگر شما نبود یداشتم فکر م. وحشتناك بود یلیخ-

.نگ شادتر برات بذارمآه کی يدوست دار. یکن بهش فکر نکن یسع. گذشت ریبه خ زیحاال که همه چ-

.خوبه نینه، هم. نه-

نکن باشه؟ هیگر گهیپس د-

:حالت در آورد گفت نیاو را از ا نکهیا يبرا. افتاد اسمنی سیبرگشت و چشمش به صورت خ مانیپ

.يشور یانگار تو دلم رخت م زیاشک نر ياوه اونجور-

:گفت اینشست و به پور مانیپ. و لبخند زد دیهممنظورش را ف یداشت ول یتازگ اسمنی يحرف برا نیا نکهیا با

.ستیوقت شب، شام ن نیا-

:گفت یقهوه خونه م صاحب

م؟یبر. هست که ممکنه غذا داشته باشه یمرغ کنتاک کی يبه شهر بعد دهینرس-

.میبر-

داد، به  رییحاکم را تغ را عوض کرد و جو يد یس یتیبا نارضا مانیپ. ختیر يهر سه شان چا يبرا ایبه آنجا پور دنیرس تا

سرد  یکم وریآن وقت شب اواخر شهر يهوا. ندیایشد و بعد خبر آورد که آنها هم ب ادهیپ مانیاول پ دندیکه رس یمرغ فروش
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 یشوخ انیم. جلوتر رفت و آنها را به حال خودشان گذاشت مانیپ. انداخت اسمنی يشانه ها يرا به رو ورشیپل ایپور. بود

.خورد یکم مانیبه اصرار پ یبود ول لیم یب اسمنی. م خوردندشا مانیشاد پ يها

:آورد و گفت اسمنی يبالشت و پتو از صندوق عقب برا کی ایاز شام قبل از حرکت پور بعد

.یبهتره استراحت کن. میراه دار گهیحداقل دو ساعت د-

ساده  شهیبخوابد مثل هم نکهیو قبل از ا دیکش شیپتو را به رو اسمنی. عوض کرد و راه افتادند مانیرا با پ شیهم جا خودش

:دیپرس مانیمقدمه از پ یو ب

؟یگفت یم یبه افروز چ مانیپ-

.به طرف او برگشت یبا دستپاچگ مانیپ

؟یمن؟ ک-

.معترض اخم کرد اسمنی

؟یگفت یبهش م یچ. میاومد یم میداشت یوقت. دمتیخودم د-

.زد ید ملبخن ایسر سختانه مقاومت کرد و پور مانیپ

.کار دارم یبه دختر مردم چ. خوردم زیچ. من غلط کردم-

!مانیپ-

.قصد کوتاه آمدن نداشت اسمنی

ازش خوشت اومده؟-

.معترض به او نگاه کرد مانیپ

.ییدختر دا ایکوتاه ب. ادیبابا اصال به من م يا-

.یبهش گفت یبگو چ مانینگو پ یالک-

؟یگفت یبهش م یچ مانیپ-

:نگاه کرد ایبه پور یچشم ریز مانیپ
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.گرفتم یازش شماره تلفن م. خوب باشه-

بهت داد؟-

.نه نداد-

چرا نداد؟-

:زد نیظاهرا غمگ يلبخند مانیپ

چرا نداد؟ یپرس یاز من م. يتو دختر-

.دیبار خند نیاول يبرا هیبعد از آن قض اسمنی

؟یکن یباهاش عروس ییخوا یم. هیبه نظر من که مورد مناسب. هیافروز دختر خوب-

:دیالتماس گونه نال مانیپ

.ت دست بردار یمام یکی نیت و به سر خاك ا یمام یکیجون اون . ایکوتاه ب. جان یاسی-

:و با خنده گفت دیخند اسمنی. صدا یب یواضح تر شده بود ول ایپور خنده

.هینه باز ای یکن یباهاش عروس ییخوا یم مانیگم پ یم يجد-

:انگشتش را تکان داد یبا ناراحت مانیپ

.بد به من نچسبون ينسبت ها. يآ يآ يآ-

:دیفکر کرد و دوباره پرس یکم اسمنی

؟یهاپول ای يدار نهیکه قصد استفاده به نهیمنظورم ا-

.کرد ایو رو به پور دیخند مانیپ

.دهیده ورپر یخودم م لیتحو رهیگ یم ادیاز خودم . ینیب یا ا م-

:آن گذاشت و گفت يسرش را رو. الشتش را مرتب کردب اسمنی

.به من بگو تا شماره تلفنش را بهت بدم یداشت نهیاگر قصد استفاده به-

اتفاقات . راند یآرام خواننده م يشب همراه صدا یکیدرر تار ایهر دو خواب بودند و پور اسمنیو  مانیپ. گذشته بود یساعت
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پس از سالها جنگ و . آورد ادیصبح روز گذشته و چهره مغموم فتانه را به . کرد یساعت گذشته را در ذهنش مرور م 24

 ییارویرو. افتاده گفت که دوتش دارد نییپا يو با سر نیشرمگ. جان کندن عالقه اش را بروز داد یفتانه به سخت ز،یگر

.بودقرار داده  یبیعج یرا در سردرگم ایفتانه پور يبا او و حاال صحبت ها رمنتظرانهیغ

نه آن طور  یآمد ول یدوست داشتن یلیبه نظرش خ. افتاده فتانه نگاه کرد نییبه چهره پا قیبار بود که دق نیاول يبرا دیشا

با خانواده اش  هیقض نیکه سر هم یزمان یحت. با او نداشت یلیاز فام ریغ ییحس جدا چیه ایپور. خواست یکه فتانه م

.تن بدهد اهندخو یمکه آن ها  يزیشد نتوانست به چ ریدرگ

کامال . را تمام کند زیبود که با خود فتانه هم همه چ تیموقع نیحاال بهتر نیهم هم دیشا. زد یحرف م دینبود با يا چاره

و  یناراحت. از دختر عمو بودن به او نگاه کند ریغ یتواند به چشم یکرد و بهش گفت که نم یو آرام با او صحبت م یمنطق

 یبود نگاه يکه به زبان فرانسو اسمنیآهسته  يزمزمه ها يبا صدا. که قبول کند دبهتر بو یکرد ول یم او را درك ياشک ها

.دید یانگار خواب م. به او کرد

.یمام ،یمام. ترسم یمن م ریدستمو بگ. یمام یمام-

صاف . اسزا نثار کوروش کردلب چند ن زیر مانیپ. دوباره آرام شد اسمنی. دیبه عقب چرخ یکم. شد داریاو ب ياز صدا مانیپ

:و در همان حال گفت ختیر يچا ایخودش و پور ينشست و برا

.خاطره خوش براش کابوس شد کی يبه جا. مثال گردش میرو آورد یروز طفلک کی-

.دیچیپ لیداخل اتومب اسمنیبلند  غیج يصدا ناگهان

.ایپور ا،یپور-

 ادینشسته بود و فر اسمنی. ستادیکشاند و ا يرا کنار لیسرعت اتومب به ایپور. دندیچرخ اسمنی يدو با وحشت به سو هر

.دیکش یم

.رشیبگ... نه... ایپور-

 یرفت نگاه م یکه پشت به آنها م مانیبه پ یمتعجب گاه ایپور. دور شد لیشد و از اتومب ادهیکه کرد فورا پ يتنها کار مانیپ

در مغزش  يجرقه ا. را صدا زد اسمنیبهت زده چند مرتبه . استخو یکه با چشمان بسته کمک م اسمنیبه  یکرد و گاه
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.برد ادیفتانه را از . را نگاه کرد اسمنیعقب برگشت و  هب عیسر. بود دهیبه هدف خود رس مانیپ. خورد

 برگشت مانیپ. را صدا زد مانیو پ دیکش نییرا پا شهیبود ش دهیشانه اش آرام خواب يسر به رو اسمنیساعت بعد که  مین

:خواست به او نگاه کند گفت یکه نم یدر حال ایپور

.یکن یبهتره تو رانندگ. تازه خوابش برده-

.به دستش داد و راه افتاد. عوض کرد شیرا برا ایپور يفنجان چا. نشست یحرف چیبدون ه مانیپ

.جاده نداشت يتا انتها يادیز یلیخ ریبرادرش مس. رفت یم شیمرتب پ زیهمه چ مانینظر پ از

.زد یجیشد و خودش را به گ ادهیپ. آورد اطیرا به داخل ح لیاتومب مانیپ. دندیشب بود که رس مهیدو ن ساعت

.ریشب بخ. شه یباز نم یچشمام از خستگ. ایرم پور یمن م-

 یلیکه او خ دیاما حاال فهم. شلوغ و راحت او را درك کند يزمان نتوانسته بود رفتارها چیه. لبخند زد مانیاز رفتار پ ایپور

.فهمد یدهد م ینشان م طنتیاز آنچه با ش شتریب

نور مهتاب لطافت پوست صورت او را با گلبرگ  ریز. مرتب خواب بود نگاه کرد يکه با نفس ها اسمنیبه چهره آرام  یقیدقا

.دیبرابر د اسی يها

 یبا شرمندگ اسمنی. هم شدندچند لحظه کوتاه در همان حال چشم در چشم . او چشم گشود نینگاه سنگ ریز اسمنی

:دیبه اطرافش کرد و پرس ینگاه. شانه او برداشت و نشست يسرش را از رو

.میدیرس یک-

.هم دستپاچه شده بود ایپور

.نه ایکنم  دارتیب دیدونستم با یاالن، نم نیهم-

.لبخند زد اسمنی

کجاست؟ مانیپ-

.شه یباز نم یستگگفت چشماش از خ یم. و رفت اطیح يرو زد تو نیماش-

.ستادیآورد و کنارش ا رونیب نیساك او را از ماش ایپور. ردیآن را بگ یتا خستگ دیگردنش را مال اسمنی. شدند ادهیپ
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؟يبهتر-

.خودش را مرتب کردن يساده زد و شروع کرد موها يلبخند اسمنی

.ام يلوس و ناز ناز یلیمن خ دیتو رو خدا فکر نکن-

.دیخند ایپور

خاطره برات  يسفر به جا نیا مانیبه قول پ. وحشتناکه یلیدختر خ کی يکه برات افتاد برا یقبول دارم که اتفاق نه-

.گذشت یبهت خوش م شتریمتاسفم، دوست داشتم ب. کابوس شد

 يهاشه که پسر عمه  یباعث افتخارم م هیقض نیا ادیکه برم  یوقت یشه، اما هر زمان حت یکابوسش فراموش م. نه نگو-

.ره ینم ادمیکه کوروش خورد  ییکتک ها چوقتیه. داشتم یرتیخوب و با غ

.گفت یاز رفتن م یرنج چیه یو ب دید یبرابر م مانیاو را با پ یبه راحت اسمنی. زد خی ایاحساسات گرم پور دوباره

:دیو پرس دیاز سر درد کش ینفس

بخوابه؟ شتیکنم، شب پ داریمامان را ب ییخوا یم-

.شه یاتاق و تختم باعث آرامشم م تیامننه، -

. گفت ریدوباره تشکر کرد و شب به خ. نگاه براقش را به او دوخت اسمنیجلو در . او را تا جلو اتاقش رساند ایحال پور نیا با

:آهسته گفت ایپور

.ریشب بخ. نفهمه يزیبهتره مامان چ-

.دیایماندن چگونه کنار ب یبر سر دو راه نیریدرد تلخ و ش نیدانست با ا ینم. رفت نییلرزان از پله ها پا يزانوها با

نوزدهم قسمت

 يها یاز قشنگ.کرد فیسفر و تولد فتانه تعر نیا یعمه از خوب يالبته با سانسور قسمت آخر، با آب و تاب برا اسمنیبعد  روز

شمال

عمه با . ظرش جالب آمده بود که البته هم کم هم نبودکهبه ن زیگفت، از هر چ شیو فتانه برا یلیاز افروز و ل ا،یاز در ،ییایرو



منیر مهریزي مقدم - یاسمن  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢١٨

حوصله و لذت

:مادرش جواب سالم او را داد وگفت. بلند سالم کرد يآمد و با صدا نییپا مانیکه پ دادیکنارش نشسته و گوش م در

.خوش گذشته یلیخ هگیم کنهیم فیداره از سفر خوبتون برام تعر اسمنی. دیافتیشبانه راه ب کردمیفکر نم. ریبه خ دنیرس-

:زد و جواب داد اسمنیواضح به  یچشمک مانیپ

.میشما کرد ادیهم  یلیخ.خوب گذشت یلیح-

:و گفت دیعمه هم با آنها خند. دیخند مانیدوستان پ يآور ادیاز  اسمنی

.کرده پسرم ریگ يگلوت بدجور دمیدر ضمن سن-

:گفت يبه زور چند سرفه کرد و جد مانیپ

.هینکرده منظورتون چ ریگ يزینه، نه، چ-

:کرد وگفت اسمنیبه  رو

.یکن یفضول شهیدلت خُنک م-

:و ظاهراً ناراحت به او انداخت و جواب داد قینگاه عم اسمنی

.کن رونیفکرش را از سرت ب ؟يخوایشماره تلفن م. من فضولم آره-

:دیکنار مادرش نشست و از او پرس یبا دستپاچگ مانیپ

.من گفته فضول تا گردنش را بشکنم ییبه دختر دا یک-

که  دیند یلی، دل مانیو پ ایپور یو از همه مهمتر آگاه تایبا رز تشیمیصم ویکیبا توجه به نزد یوول دندیسه با هم خند هر

تایمسئله را از رز

ساده  يبا طرزهم  اسمنیاز وحشت و تعجب زبانش بند آمده بود مخصوصاً که  انیجر دنیشن نیدر ح تایرز. کند یمخف هم

شیو معصوم برا

.کردیم فیتعر

زده اش دست  خی يبا دستها تایرز یوقت. ختیفرو ر شیصدا یب يمجدد واقعه اشک ها يآور ادیاز به  اسمنیآخر  دست
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يرا برا اسمنی

:او لبخند زد و گفت يبه رو اسمتیگرفت،  يهمدرد

.يدیترس شتریانگار تو از من ب-

:و جواب داد دیساق دست خودش کش يرا به رو اسمنیدست .دااد سر تکان يبا ناباور تایرز

.یداشت یبرات تو چه حال رمیبم. تنم مور مور شده از ترس ن،یبب-

:اشکش را با کف دستش گرفت و گفت اسمنی

اون  يوت دمیوارد اتاق شدند فهم مهیسراس مانیو پ ایپور یوقت. خدا رو صدا زدم، با تمام وجودم ادمهیفقط  دونم،ینم-

و سرو صدا یشلوغ

.دهیرا شن ادمیخدا فر هم

.را رها کرد شیگذاشت و جلو اشک ها اسمنیشانه  يسرش را به رو تایرز

.ذارهیکه خدا تنهات نم هیعیطب. یهست یبهشت ياز فرشته ها یکیبه نظر من .اسمنی یتو چقدر خوب-

.دیرا بوس شیاو دلگرم شد و اشکها هیاز تشن اسمنی

****

سفر دو  نیبه نظرش ا. شده اش بجنگد دایداشت هر طور شده با احساسات تازه پ یبود و سع ریبا خودش درگ یحساب ایپور

روزه همه

پس بهتر .مهر و عالقه اش همان بود که به همه داشت. به او نداشت یتوجه به خصوص چیه اسمنی. را روشن کرده بود زیچ

نیبود هم

.آمد یبا خودش کنار م حاال

 کردیوکار م ماندیم داریصبح ب کیشب تا نزد. کرده بود و مشغول بود شیاز دانشجوها یکیبه طرح  یدگیرا گرم رس سرش

تا صبح زود

و معصوم  یکه تاب مقاومت در برابر چشمان آب دانستیم. ندیرا نب اسمنینرود و  رونیب یورزش صبحگاه يبماند، برا خواب
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پس. او را ندارد

 دیدیهر روز که او را نم یول شدیم داریب ایپور دنید ازیهر روز صبح زود با ن اسمنیاز آن طرف  ندیببهتر که او را ن نیهم

پژمرده یمثل گل

کم کم . کردندیم کرد،یم يگریخالف آنچه د يهر دو فکر. پروراندندیبود که هر دو از هم در سر م یمسموم يالهایخ شد،یم

اسمنی يبرا

.کند مسلم شده بود دایپ ایپور یخیه قلب ب یراه تواندیفکر که نم نیا هم

وقت نکرد او را  یحت اسمنی.به مادرش سر زده بود قهیبار آن هم به مدت ده دق کیفقط  ایبعد از مسافرت چالوس پور از

.ندیبب ریس

.شدیرفتنش شل م يپا مانیحرف پ ادیبا  یبرود ول دنشیگرفت به د میبار تصم چند

حاال تنها . دیدیرا در او نم هیاول ياما آن نشاط و شاد بردیآمد واو را با خود به گردش م یم دنشیهر روز به د تایرز نکهیا با

و اسمنی یدلخوش

.کردیو جا در دلش باز م شدیم شیاز روز پ نتریرینگه داشته بود وجود روژان بود که هر روز ش رانیکه او را هنوز در ا يزیچ

پدر و مادرش  یهر وابستگ يدل تنگش به جا. بود رانیدر ا اسمنیکه  شدیم یهار ماهچ باًیشروع شده بود و حاال تقر زییپا

خواستیرا م

.که بهتر است برگردد کردیوفکرم

او با تمام شدن درسش، . کرده بود دایبود که پ يسرگرم کار تازه ا شتریهم ب شمانیپ. گذشتیروز از سفر چالوس م ده

یقسمت تیریمد

.ر آن سهام داشت را به عهده گرفته بودکه پدرش د يا ازکارخانه

و  ایپور نیب يبودند فاصله ا دهیاما همه فهم. از او به حال خود بگذارد شتریب دیدیو صالح م دیدیرا م اسمنیهم کمتر  او

به وجود آمده اسمنی

.با سکوت و غم هر دو يفاصله ا .
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 ونیزیتلو يجلو یمبل راحت يرو اسمنی.رته بود  نییاز مستخدم ها، پا یکی ادتیعمه به ع. ظهر بود کیو نزد جمعه

نشسته بود و ظاهراً

آرام آرام به  دیکه او را غرق خود د مانیپ. از پله ها نشد مانیآمدن پ نییاما آنقدر غرق خود بود که متوجه پا دیدیم لمیف

کنارش آد پشت

و خنده اش،  انیپ دنیبا د. دیزده از جا پر وحشت اسمنی. به همزد اسمنیو با شدت دو دستش را کنار گوش  ستادیا سرش

يدست رو

.مبل رها کرد يگذاشت و خودش را رو قلبش

.نشست گرید یمبل يرو شیو روبه رو دیبلند بلند خند مانیپ

:دیپرس

فل؟یرو برج ا ؟یگشتیکجا م-

.دیخند اسمنی

.دمیدیم لمیداشتم ف. دلَم کنده شد. مانیپ یطونیش یلیخ-

.سر باال انداختو  دیخند مانیپ

.ستیجالب و جذاب ن.  دمیرا قبالً د لمیف نیآخه من ا. کنمیگمان نم-

:مبل جابه جا شد و گفت انیبعد از ترس شل و وارفته م اسمنی

.ظهره باًیتقر گهید. يرا کرد یکم خواب یامروز خوب تالف-

-مامان کجاست؟.کردم فیآره ک

بگو، خوبه؟ دیاز کار جد.ادتشیرفته ع. خانم قهرمان پا درد داره. نهییپا-

از ددوستت چه خبر؟. تو چه خبر . شهیوارد و آشنا بشم خوبتر هم م شتریب یخوبه و مسلماً وقت-

:کرد وگفت یتبسم نیریش ادیکه متوجه منظور او نشده بود به  اسمنی.  دیخند و

بهش گفتم اگه باشم .باغ پدر شوهرش کرج میشوهرش برازم دعوت کرد چند روز بااو و . هم زنگ زد روزید نیریاتفاقاً ش-
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.امیب دیشا

.شد اسمنیبه  رهیرا که خواسته بود نگرفته بود با تعجب ابرو باال انداخت و خ یجواب نکهیبا ا مانیپ

؟یستیمگر ن ؟یچ یعنی ؟یاگر باش-

.خسته زد يلبخند اسمنی

.و پاپاتنگ شده یبرگردم دلم واسه مام خوامیم-

:دیپرس رهیهمانطور خ مانیپ

.يجا زد یراحت نیبه هم-

.کرد، غصه اش را نشان ندهد یسر تکان داد و سع اسمنی

.ستین يعالقه اجبار یمگر خودت نگفت. نبوده که جا بزنم يزیچ-

.پا انداخت ياش را به مبل داد و پا رو هیتک مانیپ

.بود دتونیحرف من با دوست جد يرو. ظور منسر من میبر ،يبر یتونینم دونمیچون که م. میبگذر نیاز ا-

.گشتیم يزیدر ذهنش دنبال چ.فکر کرد يچند لحظه ا اسمن،ی

.وچهره اش دوباره باز شد دیکش یاز خوش يادیافروز فر يآور ادیبا  ناگهان

.يکار ندار نیریکه تو با ش دمیفهمیم دیبا دمیناقال حاال فهم يا-

.دیخند

اما او به فکر تو بود و از  یاتفاقاً بهت نگفتم، لوس نش. صحبت کردم شیساعت پ کیبا او هم . افروز خانم حالش خوبه-

.دیحالت رو پرس

.برق زد یچشمانش از خوشحال. صاف نشست و کف دستش را به هم چسباند مانیپ

.گفتیم یچ. یاسی یگیجون من راست م-

.و بلند شد دیخند اسمنی

.برم به عمه جون بگم-
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:گرفت و گفت ینیب يانگشت اشاره اش را جلو. مبل نشاند يدست او را گرفت و رو یدستپاچگ با مانیپ

.واشی.یکنیا چرا شلوغش م-

.به عمه قول دادم بهش خبر بدم! چرا-

.دیملتمسانه نال مانیپ

سفره عقد و  يپا نشونهیا مفردا مر نیداره هم ایکه از پور يبا دل پر. یشناسیقربونت برم مگر تو مامان را نم. جون یاسی-

دق دلش رو

.کنهیم یمن خال يرو

.خوبه یلیکه خ نیمگر بده؟ ا-

.کرد یمیصم یاخم مانیپ

به درد هم  نمیبا افروز آشنا بشم و بب شتریبابا من دوست دارم ب. مامان حق داره ینطوربگیتو که ا! یتو مگر مال کدوم قرن-

.نه ای میخوریم

.بشه يک بازندارم خاله زنَ دوست

.کردن کرد نیو شروع به نفر دیاش کوب نهیبه س رزنهایبعد رو به آسمان کرد و با مشت مثل پ و

 يبو یاله. رو بپوشه اهتیمادرت س یاله. یختیرا به هم ر زیهمه چ يبخوره کوروش که اونطور گرتیبه ج بیغ ریت یاله-

حلوات بلند

.داغت به دل مادرت بشسنه یکه اله يرو به دلم نشوند داغش. کردمیداشتم رو مخ دختره کار م. شه

:گفت اسمنیبرداشت و به  زیم ياش را از رو یبرگشت گوش هیزود به حالت اول یلیخ مانیپ. دیخندیبه حرکات او م اسمنی

.شماره اش رو بگو بزنم بره تو حافظه. قربون دستت-

.دیخند یرا برداشت و باخوشحال یگوش اسمنی

.امیمنم ب میقرار بگذار کجایقول بده تا من نرفتم  یباشه ول-

. دادیروژان آمدنشان را خبر م هیگر يسرو صدا. به او اخم کرد و شماره را که او گفت وارد کرد یمیو صم یتیبا نارضا مانیپ
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شاد و اسمنی

.به استقبالشان رفت سبک

****

 ونیزیتلو يته بود وشاهرخ خواب بعد از ظهر جمعه را جلورف رونیبعد از نهار ب مانیپ. خوردندیبعد از ظهر را م يچا

.گذراندیم

به مادرش  یپر معن ینگاه تایرز. دیبگو يزیچ خواهدیکه م دندیفهم اسمنی يدو پهلو يصحبتها انیاز م تایو رز عمه

.زد یانداخت و چشمک

:دیپرس عمه

.عمه یبگ يخوایم يزیچ-

.قشنگ زد يو لبخند دیکش یقینفس عم اسمتی

.برگردم خوامیبگم م خواستمیآره عمه م-

به زحمت  تایرز. اساس بوده یهر چه آنها فکر کرده بودن ب نکهیا ینیعی نیا. هم ماند تایرز. دیجا خورد و رنگش پر عمه

:دیپرس

هرم را خوا يدور يچطور. خواهر دارم کی هی کنمیکه فکر م یکیمن . میتازه بهت عادت کرد. میآر یمگر ما طاقت م ؟يبر-

.تحمل کنم

.ش حلقه زد یاشک در چشمان آب. زد نیغمگ يبه زحمت بلخند اسمنی

چند شبه که مرتب خوابشون رو . و پاپا را کرده یمام يهوا یلیدلم خ.وقت رفتن شده گهید یمن هم دوستتون دارم ول-

اونا. نمیبیم

.دارند ازیاز شما تنهاترند و به من ن یلیخ

بلند شد رفت تنگ او نشست و دستانش را حلقه گردن اوکرد . شد رهیخ کردیاکت نگاهش مو س نیبه عمه که غمگ و

در سکوت یقیودقا



منیر مهریزي مقدم - یاسمن  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٢٥

و  دیعمه او را بوس. دیاو خند يخودش و عمه را با دست پا ك کرد و به رو ياشک ها اسمنیسپس . کردند هیدو آرام گر هر

:گفت

.یبمون رانیو ا ينر یکاشک.برام يتو مثل نفس شد-

.کنمیبرم عمه خواهش م دیاب-

:ادامه داد اسمنی. فهممیم یعنی. سر تکان داد عمه

.نذر مامان رو بدم نکهیو هم ا نمیعمه محبوبه را بب خوامیهم م. سفر به مشهد برم کیفقط دوست دارم قبل از رفتن -

:گفت عمه

.میریاما رضا طلب کُنه م. دمیخواهرم را ندوقته  یلیمن هم خ. میریم گهیببرمت عمه، صبر کن ماه د تونمیماه نم نیا-

.يبر گذارمیرعجله، من که تنها نم نقدیحاال چرا ا -خودم بِرَم  دیبرگردم اجازه بد دیمن با. عمه رهید گهیماه د کی-

.بعد از اون هم که با عمه محبوبه هستم. رمیبه آدرس عمه م میازفرودگاه مستق. عمه ستمیمن که بچه ن-

. کنمیرها نم یراحت نیاصرار نکن و مطمئن باش که امانت برادرم را به هم. کنهیبه به زحمت خودش را جمع معمه محبو-

حاال صبر کن

.رهیگیاز رفتن نزد که قلبم م یفعالً هم حرف. ادیم شیپ یچ نمیبب

و قربان صدقه  کردیم یمدام شوخ. از هر روز خوشحالتربود. بشاش داشت يچهره ا. آمده بود مانیساعت قبل از شام پ مین

.رفتیرژان م

 ایوقار پور شتریچون که او ب یفقط کم. بود مانیمثل پ یهم کم ایافتاده و آرزو کرد کاش پور یحدس زد که چه اتفاق اسمنی

دهیرا پسند

.بود

دوباره گل لبخد به . کرد و ناچار شد که با آنها شام بخورد کیآمد و با همه سالم عل ایشام نشسته بودند که پور زیدور م تازه

چهره يرو

:دیهمه پرس يجلو یو به سادگ. نشست اسمنی يبایز
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.شده ریدانشگاه هم دا يمگر کالسها. یمشغول یلیانگار خ-

:در حال نشستن جواب داد ایپور

.هستم یطرح یمشغول بررس یول. کامالً نه-

.ییآ یورزش نم يصبح هم که برا-

.برهیوابم مو خ دارمیصبح ب کینه تا نزد-

:گفت مانیناگهان پ. کامالً متوجه آنها بودند یهمه مشغول خوردن ول ظاهراً

.کنم تیمعرف یموافق.شده شنهادیپ ،یکار خوب هیخوب برات  يجا کی یاسی یراست-

:جواب داد اسمنی. بود ایهرچه بود منتظر عکس العمل پور یحرف از کجا آورد ول نیا دیهم نفهم خودش

.فرانسه گردمیبرم يمن به زود یول.يکه به فکرم بود مانیممنونم پ-

.نگفت يزیچ.اتفاق افتاد اریاخت یبود که ب ایدستان پور فینگاهش به لرزش خف یچشم ریز

:گفت شنودیرا م نیبار است ا نیکه انگار اول مانیپ. نتوانست یعنی

شه؟یت م یوطن پرست يادعا ينجوریکجا؟ ا ؟يبِر-

:لبخند زد اسمنی

.کنمیوقت فراموشتون نم چیه. بِرَم باز هم وطنم را دوست دارم و همه شما را یوقت-

:رها کرد ورو به مادرش گفت مهیبشقابش را ن ایپور. خوردندیغذا م لیم یهمه ساکت و ب. چشماش نم اشک گرفت دوباره

.دعوت شده ام یعلم شیهما کی يبرا. مامان اومدم بگم فردا شب عازم مشهمدم-

.باز شده بود گرید يروزنه ا دیشا. دیانداخت و با ذوق خند اسمنیبه  یعینگاه سر هعم

.یخواستیکه م يزیچ نیا.کنهیکه خواسته هات رو خدا رد نم یخوب نقدریتو ا. بگو يخوایاز خدا م یهرچ. جون عمه یاسی-

:گفت ایو به پور دیهم خند اسمنی

مرا هم . برم یینبود من تنها یقلب از رفتن به مشهد برم اما عمه راض دوست دارم گفتمیبعد ازظهر به عمه م نیهم-

؟يبریباخودت م
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بود که از آن  يزیدرست همون چ. شده بود ثابت مانده بود ریکه غافلگ ایپور يبه رو يزیپره چیهمه نگاهها بدون ه حاال

زانیو گر دیترسیم

.اسمنیدوباره با  یکینزد. بود

:دیو معصوم پرس دینا ام دید ینکه سکوت او را طوال اسمنی

ام؟یب شهینم-

.جواب درمانده بود يکامالً برا. به خود آمد ایپور

.شهیکالسهام شروع م. مونمینم شتریسه روز ب ایآخه من دو-

.را نداشت ایاز پور شتریب يتحمل دور دیشا. دست زد یبا سرخوش اسمنی

؟ امیب! مونمیاز اون نم شتریمن هم ب-

و حاال  اسمنیبا خبر رفتن  یکی. شده بود ریساعت گذشته دوبار غافلگ مین نیدر هم. شیه راه پس داشت و نه راه پن ایپور

آمدنش به

و  دیگونه عمه را بوس یبا خوشحال اسمنی. که به زبان آورد و ناچاراً لبخند زد امدیبه ذهن مشتاقش ن يبهانه ا چیه. مشهد

ایدوباره از پور

:دیپرس

ا؟یپور میریم یبا چ-

.ماستینظرم با هواپ من

:ملتمسانه و خوشحال گفت اسمنی

م هم بد  یرانندگ.  رانیا امینتونم ب گهید دیشا. نمیراه رو هم بب نیب يدوست دارم شهرها. بهتره میبر نتیاگر با ماش-

کمکت تونمیم.ستین

.بپرس مانیاز پ. کنم

بود و  میبود تسل يکه ده روز بود از او فرار اسمنیحن و نگاه پر خواهش با وجود، تمام اعتماد به نفسش در برابر ل ایپور
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.نداشت یجواب

دور . روژان را از داخل سبدش برداشت یزد و برخواست و با شادمان تایبه رز يزیچشمک ت.بود یکه از کار خودراض مانیپ

خود چرخاند

.وخواند

عاشقونه یآس آس آسم و پاسم، ول-

نش گرونهدل دارم که داشت هی

.کردیعمه هم در دل شاد بود و خدا را شکر م.هم زدند يبه پا زیم ریو از ز دندیو شاهرخ خند تایرز

****

. قصد پنهان کردن احساسش را نداشت. بود ونه در آسمان نینه در زم یاز شدت خوشحال اسمنی رفتندیفردا ظهر که م تا

دنیعمه از د

 یو کم ردیجلو زبانش را بگ کردیم یسع تایمکرر رز يبا خواهش ها یول رفتیو قربان صدقه اش م کردیاو ذوق م حال

صبورتر منتظر

.کار بماند عاقبت

با  اطیدر ح يتا جلو اسمنیو  ایخوشحالتر از پور تایعمه و رز. شرکت بود مانیپ.بدرقه قبل از ظهر آمده بود يهم برا تایرز

ریاز ز. آنها آمدند 

:پاك کرد و گفت يعمه اشک شوقش را با گوشه روسر ختیظرف آب را به دنبالشان ر تایرز و قرآن ردشان کردند و نهیآ

شه؟یم یگیم-

:و جواب داد دیخند هیگر انیم.برگرداند اطیدستش رادور شانه مادر انداخت و با خود داخل ح کی تایرز

.شهیاگر خدا بخواد م-

.دیپرسیم انیجر فیکه از کَم و ک بود مانیپ. دندیزنگ تلفن را شن يبه خانه صدا دهینرس

سفر خوب آن هم  یکی. به اطالع پدر و مادرش رساند ایرفتنش را با پور امیپ اسمنینرفته بودند،  رونیاول ب ابانیازخ هنوز
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بعد از ا،یدر کنار پور

هفته بعد  کیپاپا .ودرفتن چند روز بعدش ب کردیکه فکر نم يزی، او را شاد و سبکبال کرده بود و به تنها چ يروز دور ده

زده خیرا تار طشیبل

.فعالً به آن فکر کند خواستینم یول بود

 ایپور. بود اسمنیاز طرف  شتریب شدیم یاگر هم صحبت. زدیحرفها م نشانیسکوت ب یگفتن نداشتند ول يبرا يادیز حرف

فقط جواب گو

که با احساسات او و  آوردیو به خودش فشار م کردیم زیپره اسمنیبه  میاز نگاه کردن مستق. کوتاه يآن هم جوابها. بود

نکند و يخودش باز

بود دلخور بود اما  دهیراجع به رفتنش نرس يزیچ ایپور نکهیاز ا اسمنی. مانده را تحمل کند یهفته باق کیطور شده  هر

کرد خودش را یسع

.ه را هر طور شده تحمل کندماند یهفته باق کی دیاو هم بهتر د. ستین یبه دست آوردن ایکند که پور یراض

.دادیرا آزاز م يگریخبر نداشت و هر دو ناخواسته د يگریدل د ياز غوغا چکدامیه

:گفت یزنگ زد به شماره نگاه کرد و باخوشحال اسمنیازتهران خارج نشده بودندکه تلفن همراه  کامالً

!افروزه-

.سالم افروز جان-

.يبال در آورد دمیشن.ییکجا. یاسیسالم -

.رسهیخبرها زود م-

:و گفت دیهم خند اسمنی.  دیخند یبا سرحال افروز

.باشه یکن فیرا برام تعر زیهمه چ دیبا. رمیگیباهات تماس م امیم گهیسه روز د-

.باشه قربونت برم-

.ستمیتون ن ينامزد يکه من تو فیح-
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:دیپرس یبا نگران افروز

؟يبر يخوایا مو در ضمن کج هیچ ينامزد یاسیتند نرو -

.عازمم گهیهفته د کیبهت نگفت؟ من  مانیمگر پ-

.يرا دوست ندار ایمگر تو پور.نگو. یاسینه -

.نگاه کرد ایکه دوباره غصه دار شده بود به پور اسمنی

.برگردم دیبا یول. میکنیم تیکه برگشتم راجع بهش صح یباشه وقت. دیشا دونمینم-

:افروز گفت. را داشت اسمنی يکاش قدرت نگهدار. دیکش ریت ایت پورتفاو یچهره به ظاهر ب ریز قلب

.نمتیبب خوامیم.بهم خبر بِده يتا اومد. یاسی یتونیتو نم-

.فعالً خداحافظ. بوسمیماهت رو م يباشه حتماً رو-

.کن ارتیاز طرف من هم ز. خدا نگهدار-

:گفت ایبه پور. کردیبول مق دیبا دیشا. خودش سوخت يدلش برا. را قطع کرد یگوش اسمنی

.باهاش تماس گرفته. افروز رو دوست داره مانیپ.بود دهیدرست فهم يدید-

:،گفتيدینفهم يزیچرا از حال دل زار من چ یفهمیتو که خوب م: در دلش گفت. لبخند زد ایپور

.دیرسیبه نظر م یافروز دختر خوب-

:دیبا تعجب پرس اسمنی

ن؟یهم-

:ه او و دوباره به جاده انداختب یعینگاه سر ایپور

.بِگم دیبا یچ-

/هینظرت چ.افروز ممکنه همسر برادرت بشه-

:زد يلبخند ایپور

.نیخوب از نظر من هم خوبه و هم قشنگ و هم مت. مانهیمهم نظر پ-
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:و همانطور گفت زدیبر ایپور يبرا يچا یخنم شد تا فنجون اسمنی

.یکن فیتعر یاز کس يخوبه پس تو هم بلد-

 يبه جا دیراه که رس نیشهر ب نیبه اول. نگفت يزیفنجان را از او گرفت و چ. اش برد یاو در مورد خشک هیبه کنا یپ ایپور

از يجاده کمربند

همه را  اقیکه با اشت اسمنی يبرا دیرسیرا که بلد بود و به نظرش م ییهر جا لیشهر گذشت و از همان داخل اتومب وسط

دیدیو م دیشنیم

:آمدن از شهر گفت رونیو قبل از ب دادیم حیضتو

 نایا ارتگاه،یدوتا ز یکیداره، مثل بازار سرپوش و مسجد جامع و  يادیز یدنیمکان د يوگرنه هرشهر میکه وقت ندار فیح-

که گفتم

.چه یعنی یدونیم

،درسته؟یمیقد يو امامزاه و مسجدها یمیقد يآره بازارها-

ستمیب قسمت

شدن  کیقبل از تار یکن یرانندگ ياگر دوست دار:گفت ایاز شهر که خارج شدند و در جاده افتادند پور. داد سر تکان ایپور

.نیبنش ایهوا ب

 یرا کرد تا مشکل شیهمه سع. کمربندها را بستند و راه افتادند. عوض کرد ایرا با پور شیاز خدا خواسته و مشتاق جا اسمنی

.باشه یخوب نیت به ا یکردم رانندگ یفکر نم. خوبه. اوم:گفت قیبا تشو ایپور. نداشته باشد

وگرنه همه را  ستمیطرف وارد ن نیبه ا ادیاالن هم هنوز کامالً ز. دیمنو دست کم گرفته ا: و خودش را گرفت دیخند اسمنی

.گفتم یبرات م یکی یکی

.دیبعد از مدت ها کامل خند ایپور

.پس خدا رو شکر-
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خواننده  يسکوت شد و فقط صدا نشانیدوباره ب. گرفت یداد و خستگ یکامل هیتک ایپور. دینداخم کرد و بعد خ اسمنی و

.شانیبود و دل ها

.پوست گرفت و به دستش داد وهیم اسمنی يبرا ایساعت گذشته بود که پور مین

.کنم ییرایحاال نوبت منه که از راننده پذ-

 دندیشهر که رس نیبه دوم.کرد یرا در کنار او حس م یتیو امن یبستگچه وا. را از او گرفت وهیلبخند شاد زد و م اسمنی

را پارك کردند و همراه هم  نیماش. بازار سرپوش شهر دامغان بروند دنیساعت استراحتشان را به د میداد، ن شنهادیپ ایپور

شت و قشنگ بودکه از لذت او دا یتازگ شیبرا يبه قدر. نبود فیقابل توص اسمنی اقیشور و اشت. شدند یمیوارد بازارچه قد

صحبت  ییهم با دا ایبعد از او پور. گفت که کجاست شیبرا یاز آنجا به پدرش زنگ زد و با خوشحال. برد یهم لذت م ایپور

.تشکر کرد اسمنیاش به  یدگیاز او به خاطر رس ییدا. کرد

از راننده به  ییرایه گرفت و راه افتادند و دوباره پذرا به عهد یرانندگ ایدوباره پور. آمدند، شب شده بود رونیدامغان که ب از

 یم ایو به دست پور دیچیپ یو گردو م رینون پن يگرفت؛ لقمه چا یپوست م وهیو سرخوش م اقیبا اشت. افتاد اسمنیگردن 

درست . ه بودنرم تر شد ایرا فراموش کرده بودند دل پور ییمخصوصاً جدا زیکه همه چ دنددر کنار هم خوش بو يبه قدر. داد

از شب گذشته بود و دوباره هر  یبعد که کم یساعت. رفتند یم یفراموش نشدن یزوج جوان بودند که به ماه عسل کیمثل 

شب رو، :انداخت و گفت اسمنیبه چهره آرام و قشنگ  ینگاه ایپور. رفتند یم شیخواننده پ يو صدا نشانیدو در سکوت ب

.یبخواب یبهتره کم.میاه دارر گهیساعت د کی. میمون یدر شاهرود م

.گهیپاپا م شهیهم نویا. راه نباشه مهین قیکه رف نهیهمسفر خوب ا کی: صاف تر نشست و جواب داد اسمنی

.لبخند زد ایپور

.دم یم شنهادیمن خودم پ. يخسته شده ا یول-

.زمیبر يبرات چا. میکن یاستراحت م میشب هرجا موند. باشه-

.شمیممنون م-

دو اتاق گرفتند و قبل از خواب با هم در رستوران هتل شام . کردند دایهتل خوب پ کی. دندیشب به شاهرود رس11 ساعت
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.هر دو خسته خواب بودند و مشتاق هم. خوردند

با چند متر . به اتاقش که کنار هم بود رفتند کیگفتند و هر  ریبه هم شب به خ. رفتند شانیاز شام به طرف اتاق ها بعد

.و در کنار هم گرید یفردا و روز خوب دیبه ام.هم چشم بر هم گذاشتند ادیبه  فاصله و

. دیایب نییخوردن صبحانه پا يشده بود زنگ زد و از او خواست زودتر برا داریکه تازه ب اسمنیبه  ایزود پور یلینه خ صبح

نقشه  ایپور. دند و راه افتادندبعد از خواب خوب شب گذشته دو جوان عاشق سرحال و شاداب در کنار هم صبحانه خور

.راه آشنا شود نیب يشهرها اب شترینشان داد که ب اسمنیرا به  ریآماده مس

شهر گذشت و در حد اطالعاتش از آن شهر  نیباز هم از ب ایسبزوار بود و پور دند،یبعد رس میکه دو ساعت و ن يبعد شهر

.گفت اسمنی يبرا

گرفت  شیحرم امام رضا را در پ ریدر بدو ورود مس ایپور. دندیود که به مشهد رسبود و عاقبت ظهر ب شابورین يبعد شهر

که به  اسمنی. کرد میپشت فرمان سالم داد و تعظ ایبود، پور دید يشدند که گنبد و بارگاه حرم جلو یابانیوارد خ یوقت

:دیکرد پرس یاو نگاه م بیحرکت عج

.ایپور یگفت یم یچ

.گم تکرار کن یبلند م يت داراگر دوس.عرض ادب و سالم -

ابن رسول اهللا، السالم و  ای کیالرضا، السالم و عل یابن موس یعل ای کیالسالم عل:بلند گفت ایسر تکان داد و پور اسمنی

.و رحمه اهللا و برکاه کمیضامن آهو، السالم عل ایو الغُربا  بیغر ای کیعل

بودن گنبد  یو نوران ییبایشدند از ز یتر م کیهر چه نزد. کرد میتعظ ایرکرد و بعد مثل پو یلب با او تکرار م ریز اسمنی

زد و  امیپ. کرد یذوق م شتریشد و ب یمتعجب م شتریباز فراوان آنجا ب يآن اطراف و مغازه ها تیو ازدحام جمع یطال، شلوغ

به  اسمنیراند که  یسته مآه یلیشده بود تا او با خودش راحت تر باشد خ تساک ایپور. حرم هستند يگفت که روبرو

 یخونه خاله، بعد از استراحت شب با هم م میبر مینهار بخور یاگر موافق باش:که گذشت گفت یمدت. ندیهمه جا را بب یراحت

حرم خوبه؟ میای

.خونه عمه میر ینهار نم:سر تکان داد و گفت عانهیمط اسمنی
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خوب و  يجا کیبرمت  یالبته نهار م. میبهتره بعد از نهار بر.میما اومدتازه خبر نداره . افته یو به زحمت م رزنِیپ کینه او -

.یموافق. خوش آب و هوا

.دیخند یخوشحال ای اسمنی

.گهیخوبه، حتماً خوبه د یگ یمن همراه توام، هر جا م-

آنجا به  یالقیی منظره باصفا و دنیاز د اسمنی. مودندیپ یمشهد را م هیطرق یالقییرفتن به منطقه  ریساعت بعد مس مین

.برد یاو لذت م یِاز خوشحال ایوجد آمده بود و پور

 شیتخت گذاشته شده بود که به رو زیم يبه جا. شدند ادهیبود توقف کرد و پ یسنت یرستوران که به سبک کی يجلو

به  ییمصفا طیگذشت، مح یتخت ها م ریآب که از ز يو نهرها ینییآبشار تز.کرد یم ییقرمز خودنما يها یو پشت چهیقال

.شد یمن ریس یاز آن همه تازگ اسمنی يچشم ها. وجود آورده بود

 يچا ایپور. وارد کرد شیها هیو هوا را به ر دیکش قیعم یتخت نشست نفس يبه رو یداشت و وقت جانیه شانیبرا اریبس

.انتخاب غذا را به عهده او گذاشت اسمنیسفارش داد و 

و با حرکات کودکانه ذوق  ادیز یاو با خوشحال. برگشته بود اسمنیزوج جوان و خصوصاً  نینگاه ها بود که به سمت ا دوباره

.دادشان ینشان م ایو به پور کردیکردند نگاه م ینهر آب شنا م يتختش و رو ریکه ز ییکرد و به اردك ها یم

بازتر شده و به  شیخنده ها. بود افتهی اسمنیرا که مدت ها بود در خودش گم کرده بود با  یبا او شاد بود و حس جوان ایپور

نهار را با اشتها  ،یچه حس خوب. چند روز بماند و جلو نرود نیکرد زمان در هم یقلب آرزو م میاز صم. کرد یلبخند اکتفا نم

خاله اش را که از مادرش  دیآدرس جد ایپور. استراحت کردند وسپس به قصد رفتن به خانه عمه بلند شدند یخوردند، کم

.ته بود دوباره نگاه کرد و راه افتادندگرف

از مادرش خواسته . کردند داینسبتاً خوب بود پ يمجتمع بزرگ و منطقه ا کیدر  یزود و راحت آدرس را که آپارتمان یلیخ

ه را نکند خبر آمدن او از فرانس اسمنی دنید يهوا نکهیحالش و ا تیرعا يآنها برا یحت. بود رفتنشان را به خاله خبر ندهد

.را هم به اطالع خاله نرسانده بودند

وارد  لیاتومب. و به منزل خاله تلفن زد و از او اجازه ورود گرفت دیرا پرس ایاسم پور داریسرا نگیاز ورود به پارک قبل
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جلو . طبقه و شماره را نگاه کردند و وارد آسانسور شدند. شد ادهیپ اسمنیپارك کرد و با  ییآن را در جا. شد نگیپارک

.بود دهیرا چسب ایعمه اش ضعف کرده و دست پور داریاز شوق د اسمنی دندیآپارتمان که رس

شود پس از چند لحظه  یاز سر مهر به او انداخت و لبخند زد و با اشاره از او خواست زنگ بزند و پشت در مخف ینگاه ایپور

 يچشمم رو روشن کرد:گفت ایپور دنیض دبه دست داشت و به مح ییعصا. و کم جان باز شد فینح یزن رهیدر توسط پ

.خاله

خاله اشک گوشه چشمش . دیکند و در آغوش کش نیاز زم یخاله اش را با حرکت فیظر کلیسالم کرد و جلو رفت و ه ایپور

.دیرا بوس ایرا پاك کرد و پور

؟يچرا خبرم نکرد. انتظار آمدنت را نداشتم خاله-

مبل رساند و به  نیخودش را به اول یخاله جلو رفت و با خستگ. و او را روانه کرد دیبوس چروك او را با احترام يگونه ها ایپور

 کیخاله، برات  زیقبل از هر چ:سپس گفت. و صبر کرد، نفس خسته خاله مرتب شود ستادیا شیجلو ایزحمت نشست پور

له با لذت به او چشم دوخت و خا یرا نداشت دنشیوجه انتظار د چیه همطمئنم ب گهیهم آورده ام که د گهیمهمون د

.خاله جان هیام ک گهید زیمهمون عز. چشمام يقدمتون رو:گفت

.شناختنش با خودتون. کنم ینم یمعرف:رفت گفت یم يکه به طرف در ورود یمرموز زد و در حال يلبخند ایپور

با . وارد شد اقیبا اشت اسمنی. دینگو يزیخواست چ اسمنیدست او را گرفت و با اشاره از . خواست وارد شود اسمنیاز  و

چند . اش شد رهیعمه جواب سالمش را داد و خ. تنها گفت و دو زانو جلو عمه نشست یذوق زده سالم رشیعمه پ دنید

:گفت ایلحظه بعد به پور

.ارشیخاله برام ب زهیم يام رو گهید نکیاون ع-

.شد رهیخ اسمنیرا عوض کرد و دوباره به  شنکیخاله ع. خاله اش را آورد و به دستش داد نکیفوراً ع ایپور

اشک از  يقطره ا. کرد ایگذشت تا عمه رو به پور يا قهیچند دق. منتظر عکس العمل او ساکت مانده بودند ایو پور اسمنی

:لرزان گفت يو با صدا نییگوشه چشمش سر خورد پا

.مهنازه يچشم ها نایا. هیگه نه؟ دختر مهد یمن بهم دروغ نم يکم سو يها چشم
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سپس بلند شد و او . دیدستانش گرفت و بوس انیعمه را م یچروك و استخوان يدست ها اسمنی. تبسم کرد نانیبا اطم ایپور

.را به خود فشرد اسمنیداد و با اندك توانش  ایرا درآورد و به پور نکشیعمه ع. دیرا در آغوش کش

مانده را  یباق لیرفت تا وسا رونین ها را به حال خود گذاشت و بآ ایپور. گذراندند هیرا در سکوت و گر یوصف ناشدن یذوق

.اوردیب لشیاز اتومب

نداشت اما احساس  یقدرت گفتن کالم. دیمال یم اسمنی سیرا به صورت خ سشیو صورت خ دییبو یرا م اسمنیتن  عمه

عمه اشک . را به دستش داد نکیع اسمنی. را خواست نکشیاو را از خود فاصله داد و دوباره ع یعاقبت کم. کرد یم یسبک

.فرستاد یکرد و صلوات م یرا نگاه م اسمنیذره ذره چهره متبسم . را به چشمش زد نکیرا پاك کرد و ع شیها

.کم نگذاشته يزیخدا در خلقت تو چ. صد اهللا اکبر. صد اهللا اکبر-

که عمه و برادرزاده در حال نجوا کردن  دیبه سمت آن دو برگشت و د ایموقع پور نیکرد و در هم ییبایتبسم ز اسمنی

.هستند

.صد اهللا اکبر. ماشاءاهللا. به به. به به-

.عمه دیهست یدوست داشتن یلیشما خ:گفت نشیریلبه مبل عمه نشست و با لهجه ش يدوباره رو اسمنی

.کنه ماشااهللا یچقدر قشنگ صحبت م: گفت ایرو به پور. شد ریمتح شتریاز طرز صحبت او ب عمه

: و نشستن عمه که قصد بلند شدن را داشت گفت ایبا برگشتن پور. را بگذارد لشانیو به اتاق رفت تا وسا دیخند ایپور

.کنم ییرایدود بکنم و پذ يرفته اسپند ادمیکه  جمیخوشحالم و گ زمیعز يمنتظرانه مهمون ها ریاز اومدن غ نقدریا

.اندمبل نش يعمه را گرفت و دوباره رو يشانه ها اسمنی

.دیدوست ندارم شما زحمت بکش. رمیگ یم ادیرا  زیهمه چ يمن خودم جا-

 یلیخ: گفت ایو رو به پور دیکش یو خوشحال قیعمه نفس عم. رفت ییاول به دستشو شیشستن دست ها يبلند شد و برا و

.امروز لطف خدا شامل حالم شده. دیخوش آمد یلیخ

خاله؟ هیخبر:دیبار آهسته تر پرس نیعمه دوباره و ا. از او تشکر کرد ایپور

.دیمعترض اخم کرد و خند ایپور
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.یچیه. نه قربونتون برم خاله جان-

.نگاه کرد ایتر به چهره بشاش پور قیدق نکیع ریلبخند زد و از ز عمه

.اومده ينجوریپس چرا ا-

.کنند یم یدر خارج زندگ شونیا نکهیخاله جون مثل ا: جواب داد ایبار پور نیا

.کنه یخواد زندگ یهر جا که م-

.کنه یها با هم فرق م دهیخوب عق-

.دیسر تکان داد و مرموزانه خند دنینفهم يبه معنا خاله

.کردم فیک. دییای یبه هم م بیعج. خوشگله ها یلیخ یول-

 بهیو بدون غر یبه راحت اسمنی. گرفت ینیب يو انگشت اشاره را جلو دیبه خاله خند ایآمد و پور رونیب ییاز دستشو اسمنی

.یکن یم دایپ يفنجون بگرد. تازه دم کردم ییعمه جون چا: عمه صدا زد. به آشپزخانه رفت یگ

لبه مبل نشست و  يگذاشت و خودش دوباره رو زیم يرا رو ینیس. آمد رونیاز آشپزخانه ب يچا یِنیزود با س یلیخ اسمنی

.و دستش را در دست گرفت دیاو را بوس

داشت و مرا هم با خودش آورد عمه با لذت دست او را در  يکار نجایا ایپور. نمیست داشتم قبل از رفتن شما را ببدو یلیخ-

.دستش فشرد

خوب برام . کردم یرا نم دنتیرا که اصالً فکر د یکیتو  یعنی. کرد یمرا خوشحال نم نقدریمثل آمدن شما ا يزیچ چیه-

؟يازدواج کرده ا. از خودت. از مامان و بابات .حرف بزن که قربون حرف زدن قشنگت برم

در خودش احساس . شنونده و ناظر بود ایپور. دیبوس یزد و دم به دم او را م یحرف م زیعمه از همه چ يو برا دیخند اسمنی

فکر را  نیداد تا فعالٌ ا یسر تکان م یافتاد عصب یرفتن او م ادیهر وقت . شد ینم ریس اسمنی دنیکرد چون از د یضعف م

 نجا؟یا دیاومد یک. خاله دیشما بگ:دیاز خاله اش پرس ایآنها پور يصحبت ها یسبگرفتن ن انیبا پا. زدیبر رونیاز ذهنش ب

.دیدار یقشنگ یِآپارتمان نُقل

 انجیا. من تنها و آفتاب لبِ بوم مثل خونه اشباح بود يبرا یخونه به اون بزرگ. خاله ادهیاز سرم هم ز:در جواب گفت خاله
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 نقدریخدا رو شکر ا. قصد برگشت ندارند گهیو صادق که د دیسع. خوام عمر کنم یم گهیمگر چقدر د. راحت ترم یلیخ

بدونه و  قمیاون ها هم صحبت کردم، خونه را فروختم و اگر خدا ال با. دارند که چشم به اندك مال من نداشته باشند

نگه داشتم که چند روز  نقدریو ا دمیرو خر نجایا. شون یت و زندگآخرتم بکنه چند تا جوون رو فرستادم سر بخ يریدستگ

بار  کی يهفته ا. زنند یمدارند و دائم بهم سر  دیکل کیهر کدوم . هم دارم یخوب يها هیهمسا. مونده را راحت باشم یباق

 ایاز دن گهیتوقع من دمگر . نیهم. گردم یشم و بر م یسبک م. کنم یم یارتیرم حرم ز یم یکیو با  رمیگ یهم آژانس م

ه؟یچ

هر . خوابم یکنم و راحت م یخوام بخوابم خاموشش م یهم م یوقت: سرش را کنار زد و اشاره به سمعکش ادامه داد يروسر

.ره یبره و م یکنه اگر بخوام حمومم م یرسه غذامو درست م یبه کارهام م ادیم یروز هم خانم

 هیعال:گفت ایپور. دیبار عمه را بوس نیچندم يکار را کرد و برا نیاز او ا تیبه تبع هم اسمنیاو دست زد  يبا احترام برا ایپور

.هیعزت نفس و اعتماد به نفستون عال. کنم یبه شما افتخار م یکیمن . خاله

ترسم خودم  یم. به دست خودم براتون اسپند دود کنم دیبا. دیهست یشما هم عال:بار به زحمت بلند شد و گفت نیا عمه

.تون بزنمچشم

سرش بگرداند و بعد آن را از عمه گرفت و خودش آورد  يخم شد تا عمه اسپند را رو. همراه او رفت و کمکش کرد اسمنی

.کرد یسالمت يآرزو شیقلب برا میاز صم. گرداند دیخند یکه م ایدور سر پور

به  ایپور. کرد و کنار عمه نشست ییرایاز آن ها هم پذ اسمنی. آماده کرده و آوردند ینیریو ش وهیم اسمنیبا کمک  عمه

.حرم خاله میبر دیموافق:خاله اش گفت

.سخته رزنیبردن من پ دیشما راحت باش. حرم بودم روزیمن د. نه قربنتون برم:جواب داد خاله

:دیکوتاه آمد و پرس ایپور. نشد که برود یباز هم راض ایو پور اسمنی ادیز يبا اصرارها و

.بکنم ارتیو غسل ز رمیدوش بگ تونمیم-

.حموم اونجاست. آره خاله جان-

.دید یم ادیبه من هم . عمه هیچ ارتیغسل ز: دیپرس اسمنی
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.داد حیو غسل توض ارتیاز آداب ز اسمنی يرفت و عمه برا ایپور

****

شما کامالً :و گفت را از خاله اش گرفت دیکل ایقبل از رفتن پور. کردند یبعد هر دو غسل کرده و از عمه خداحافظ یساعت

.و برگشتنمان با خداست میخور یم رونیما شام هم ب. دییبخواب دیو هر وقت خواست دیراحت باش

.دست بلند کرد شانیبرا عمه

.دیباش ارهیالز بیاز طرف من هم نا. دیخوش باش دیبر. باشه خاله-

.یچادر با خودت برداشت یراست:دیپرس اسمنیاز  یمطلب يِادآوریبه  ناگهان

چادر بپوشم ؟ دیمگر با:دیبا تعجب پرس اسمنی

.دهند یکه راه نم يطور نیا. دلم زیآره عز-

داد و روانه شان  ادیطرز به سر انداختن مقنعه رابه او . برگشت دیمقنعه سف کیو  یچادر رنگ کیشد به اتاق رفت و با  بلند

.کرد

ه؟یک يِبرا شتیهما برنامه:دیپرس اسمنیکنار هم نشستند  لیداخل اتومب یوقت

.فردا بعد از ظهر-

به چه مناسبت برگزار شده؟-

استاد دانشگاه دعوت کرده  نیاز من هم به عنوان جوانتر. گهید يو برنامه ها یعلم دیاز چند طرح جد یو قدردان یمعرف-

.اند

ام؟یشه من هم باهات ب یم. یچه عال:دو دستش را به هم زد و گفت اقیبا اشت اسمنی

.انداخت ينظر اسمنیبه چهره شاد و مشتاق  نگیرفتن از پارک رونیدر حال ب ایرپو

.برمت یبه عنوان همراه با خودم م. باشه-

. با او تکرار کرد اسمنیدوباره بلند سالم داد و  ایپور. ساعت بعد جلو حرم بودند مین. و ساده تشکر کرد یمیصم اسمنی

را به سر  دیاش را در آورد و مقنعه سف يشدن روسر ادهیقبل از پ اسمنی. ك کردندها پار نگیاز پارک یکیرا در  لیاتومب
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 يزیپره چیبار بدون ه نیاول يبرا ایپور. دیبه او بخش يرینظ یو ب يا فرشتهچهره  د،یمقنعه سف انیصورتش م يگرد. کرد

.ادیچقدر بهت م: گفت متیو با مال ردیزبان احساسش را بگ ياو را برانداز کرد و نتوانست جلو زیآم نیتحس یبا نگاه

.تنگ کرد یبا لبخند چشمانش را به طرز به خصوص اسمنی

.یکن یم فیباره که از من تعر نیاول-

.نتوانسته خود دارتر باشد دیو فهم دیخند ایپور

.نداره فیخوبه تعر یلیکه خ يزیخوب چ-

.يخوب اومد که به زبون آورد یبه نظرت چ-

.زنه اعتماد دارم نتیگفته که حجاب ز نیمن به ا. حجاب-

به طرفش آمد و  ایپور. انداختن آن را به سرش بلد نبود قهیطر یچادرش را باز کرد ول يبا ناباور اسمنی. شدند ادهیهم پ با

از  از هم جدا شدند و يجلو در ورود. شده بود شهیقشنگ تر از هم اسمنی. دندیدوباره به هم نگاه کردند و خند. کمکش کرد

.تکرار کرد اسمنیدوباره سالم داد و  ایپور دند،یبه کنار هم که رس. ندبخش خواهران و برادران وارد حرم شد

. گرداند یآنجا چشم م یو ملکوت بایز طیبه مح رانیمتعجب و ح اسمنی. گرفتند یروحان یدو در بدو ورود به حرم حالت هر

.بزند یشوکه تر از آن بود که حرف اسمنیبرد و  یطرف به آن طرف م نید از ااو را با خو ایپور. شد که آنجا باشد یباورش نم

 یتون یشلوغه و نم یلیخ. میجدا بش دیجلوتر با نیاز ا:به او گفت ایپور. دندیمطهر و جلو پنجره فوالد رس حیضر يبه رو رو

.یکن ارتیجا ز نیجلو پس بهتره از هم يبر

پس از همان جا دست به پنجره . جدا شود و گم شود ایاز پور دیترس یم. ان دادنگاه کرد و سر تک تیجمع لیبه س اسمنی

 یم هیگر ازیکه همراه راز و ن یبا تعجب به کسان. بود یسراپا لذت روحان. گرفت و با زبان خودش با امام رضا صحبت کرد

را خواست و دل  ایخودش پور يا برابه آنها هم کمک کند و در دلش از خد تخواس یاز خدا م مانهیصم. کرد یکردند نگاه م

.سختش را

 ییاز او خواست به جا اینامه پور ارتیبعد از ز. نامه خواند و او گوش کرد ارتیبلند ز ایبعد که برگشت آمد، پور قهیدق چند

.بروند تا نماز بخواند



منیر مهریزي مقدم - یاسمن  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٤١

. ستادیش مهر برداشت و به نماز اخود يبرا ایپور. کردند و کنار هم نشستند دایرا پ یخلوت باًیو تقر حیدور از ضر طیمح

.از بهشت است يفرستاد و نوشت که در قطعه ا امیپدر پ ياول برا اسمنی

قد  ایعقب تر از پور یمانتوش گذاشت کم بیهمراهش را در ج. کرد که ملتمس دعا بود افتیپدرش را در امیسرش پ پشت

.ستادیو به نماز ا دیکش

به او که در حال نماز کامالً به حال خود بود  رتیبود و برگشت و به ح دهیرا فهم مناسی دنینماز عقب کش نیکه در ح ایپور

.خواند یاو نماز م نکهیا. کرد یفکرش را نم اسمنیبود که در مورد  يزینگاه کرد تنها چ

. شد اسمنی ياداد و محو تماش هیتک يبه کنار. زودتر تمام شد اینماز پور. بود اسمنی ادیبعدش مدام به  ينمازها نیب در

نمازش تمام شد  یصبورانه در انتظارش ماند وقت ایهم نماز خواند و پور شیپدر و مادرها يخودش برا يبعد از نمازها اسمنی

:دیو پرس دیخند. شد ایپور رتیو در حال برخواستن متوجه ح

؟يتعجب کرد ؟یکن ینگاه م يطور نیچرا ا-

.شهکرد مثل او صادق با یلبخند زد و سع ایپور

.یکردم نماز بلد باش یفکر نم. راستش آره-

.را جمع کرد و بلند شد شیلب ها اسمنی

.خونم ینماز م شهیمن هم-

. . .پس چرا: دیپرس دهینسنج ایپور

؟يچرا حرفت رو خورد ؟یسپس چرا چ: دیپرس اسمنی. حرفش را نگه داشت و ساکت ماند انهیم و

.یچیه-

؟یپس چرا چ. شه ینم یچینه ه-

.یش یناراحت نم-

.ناراحت بشم دیباشه چرا با یاگر منطق-

.يپس چرا حجاب ندار-
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کمیو  ستیب قسمت

:فکر کرد و جواب داد یکم اسمنی

.مهم باشه از نظر تو مهمه یلیکنم حجاب داشتن خ یفکر نم-

:کرد و گفت یاو احساس راحت یاز راحت ایپور

.ور قرآنو دست نینظر د نیا. ستینظر من مهم ن-

و  ییبها خیمسجد گوهرشاد، مزار ش دنیاو را به د. هم مزاحم افکارش نشد ایپور. کرد یانگار فکر م.نگفت يزیچ اسمنی

سپس به قسمت . داد که کجا هستند حیپدرش توض يفرستاد و برا امیهم پ گریدوبار د اسمنی. حرم برد گرید يچند جا

نهار فردا  يرا آنجا پرداخت کرد و در عوض دو کارت دعوت برا دگوسفن کی ينقد متیق اسمنیقبول نذورات حرم رفتند و 

:کارت ها را گرفت و گفت ایپور. حرم گرفت يدر مهمانسرا

.شه یپربرکت حرم امام رضا قسمتت م يو از غذا يباره که اومد نیاول. يسعادت دار یلیتوخ-

.دیپرس اسمنی

.چه یعنی نیا-

.را به دنبال داره ضیمر يوجود و شفا مهیغذا برکت و ب نیبار از ا کی یمعتقدند خوردن حت و دوستاران امام رضا انیعیش-

.مییایفردا ب.چه خوب-

منظره . رفتند زیشام به منطقه قشنگ شاند يبرا. ینیبب یکه موزه و کتابخانه را هم میایقبل از اون زودتر م. چرا که نه-

.آمد یو قشنگ م ییایرو یلیخ یلیخ اسمنی يرنگارنگ برا يسرسبز و چراغ ها طیآنجا با مح يرستورانها

فرورفته بود  یقیعمه به خواب عم. آهسته در را باز کردند و داخل شدند. دندیشب گذشته بود که به منزل عمه رس مهین از

به . قرار گرفت کاناپه هال يرو ایو پور دیرس اسمنیبه  گرید یکی. مخصوص عمه بود یکی. آپارتمان فقط و اتاق خواب داشت

.در کنار هم بودن ، خسته از هم جدا شدند بروز خو کیگفتند و بعد از  ریهم شب به خ

.کردند ینم یکیاندازه به هم احساس نزد نیوقت تا ا چیه
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نماز صبح آنها را  يخواست فقط برا ینماز و عبادت بر م يشب برا مهیعمه که از ن. شدند داریاز هر روز ب رتریصبح د فردا

.مزاحمشان نشد گریکرد و د داریب

. بود  رفتهینپذ شانیهمراه يآنها را برا يعمه باز هم خواهش ها. زدند رونیدوباره ب اسمنیو  ایصبح بود که پور 10 ساعت

 يساعت برا کیساعت به  کی دیشا. زده و مشتاق بود رتیح شهیمثل هم اسمنیموزه آستان قدس رفتند و  دنیاول به د

داد بعد از آن به کتابخانه  یم حیتوض شیو او برا دیپرس یم ایاز پور د،یفهم یکه نم يزیدرباره هر چ. ستادفر امیپدرش پ

.آنجا لذت بردند بیعجا دنیبزرگ آستان قدس رفتند و هر دو از د

.و قشنگ نبود بیعج اسمنی يآنجا هم کم برا. صرف نهار به مهمانسرا رفتند يرا در حرم خواندند و برا نماز

.هیجاتون خال. کرده جمیحرم امام رضا گ يمهمانسرا يپلو و قورمه سبز يداد، بو امیپدرش پ يبرا-

:قاشق غذا با لذت گفت نیخوردن اول با

.عمرم خورده ام يکه تا حاال تو هیقورمه سبز نیخوشمزه تر نیا. هوم-

.دیبه حرکات کودکانه و شاد او مثل خودش خند ایپور و

تا . وقت نداشتند شتریب گریساعت د کی. بعد از ظهر آماده شوند شیبرنامه هما يبه خانه برگشتند تا برا از نهار زودتر بعد

.شد داریدم کرده و عمه ب يچا اسمنیو اصالح کند  ردیدوش بگ ایپور

با  اسمنیآمد  رونیاصالح کرده و مرتب از اتاق ب دهیپوش یرسم يکت و شلوار ایپور. ساعت بعد هر دو آماده رفتن بودند مین

.پاکش به عمه گفت یدست زد و با سادگ شیذوق برا

.مگه نه عمه جون استیبرازنده پور یلیاستاد دانشگاه خ نیلقب جوانتر-

.دیو خند دیفهم ایخنده اش را پور یمعن. کرد دییار تأ اسمنیو گفته  دیبا لذت به هر دو نگاه کرد خند عمه

.نبود رونیهم ب شیتار مو کی یکه حت يسرکرد طور دهیاش را کامالً پوش يروسر نهیآمدن جلو آ رونیقبل از ب اسمنی

.کرد ریدعا خ شانیاسپند و قرآن گذراند و برا ریآنها را از ز عمه

.آشکار گفت یبا شوق اسمنی. به راه افتادند شیهما ينشستند و به طرف آدرس محل برگزار لیاتومب داخل

.يدار یه حسذوق زده ام، تو چ نقدریمن که ا-
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و  بیعج اسمنیطرز احساسش هر روز به . کرد لبخند زد ینگاهش م یبا چه لذت نکهیو ساده او و ا فیبه احساسات لط ایپور

.از آن را نداشت يریکه قدرت جلوگ يشد طور یم بیغر

.با من را به عهده گرفته یهمراه یخصوصاً که خانم با حجاب و قشنگ. مسلماً من هم خوشحالم-

. شدند ادهیرا پارك کردند و پ نیماش شیجلوسالن نما. مرتب کرد نهیاش را در آ يو دوباره روسر دیاز ته دل خند مناسی

.کرد و گفت یمیصم یهمراه با لبخند اخم ایپور. را گرفت ایپور يبازو اسمنی

.ستین دهیپسند نجایا-

.دوباره آهسته گفت اسمنی. وارد سالن شدند در کنار هم شانه به شانه. رفتیسر تکان داد و پذ یبا سادگ اسمنی

.خوشحالم یلیمن برات خ ایپور-

.همه صفا ضعف رفت نیاز ا ایپور دل

.متشکرم-

کردند و با اتمام سرود  امیهمه ق. شروع شد یاسالم يسرود جمهور يبعد مراسم با اجرا یهم نشستند و ربع ساعت کنار

از افراد  یکی. برنامه ها را اعالم کرد نیمقدم به حاضر ریپس از خ شیهما يرمج. جالب بود اسمنی يبرا زیهمه چ. نشستند

با دست  نیحاضر. دیایصحنه ب يعلوم خواست که به رو ریصحبت کرد و سپس از وز یمدت کوتاه شیهما زبانیبرجسته و م

 یاز چند مبتکر علم زبانیم یکرد و بعد با معرف یکوتاه يعلوم پس از تشکر صحبت ها ریوز. کردند قشانیمرتب تشو يها

و  يکشور تهبرجس يها تیشخص یبعد معرف یو ساعت گریچند مراسم د. اهدا شد ییایهدا ریدعوت و تشکر و توسط وز

قبل از بلند شدن . استاد کشور نام برده شد نیو خوش خلق تر نی، فعالتر نیخرسند به عنوان جوانتر ایعاقبت نوبت نام پور

.کرد قیاو را تشو یوصف ناشدن یدست او را فشرد و با رفتنش همراه ذوق اسمنیشد  یم که نامش برده یو در حال

.کرد افتیعلوم در ریسکه از دست وز 5بود و  ادیلوح . شد یتشکر و قدردان ایپور از

سه ساعت طول  شیحاضران ، هما کیو تبر قیسوخت تا تشو یگرم بود و م اسمنیاز ذوق  شتریبرگشت و نشست ب یوقت

.رفتند لشانیگفت و با هم به طرف اتومب کیدوباره تبر اسمنی. از اول شب گذشته بود یکه آمدند کم رونیب. دیکش

گرفت و  اسمنیسکه ها را رو به  یجعبه مخمل. که قادر به انجام آن نبود یبدون گفتن حرف ایکه نشستند پور لیاتومب داخل
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:گفت

؟یکن یقبول م-

.شد و جواب داد رهیبود ، بهت زده به او خ یخوش يل و هواکه هنوز در حا یدر حال اسمنی

.استاد دانشگاه شده ام نیو بهتر نیچرا من ؟ مگر جوانتر-

.دهد یقلب انجام م میکار را از صم نیمطمئن بود ا یول دیدانست چه بگو یکامالً نم ایپور

.ات یو دلگرم یبه خاطر همراه-

.را پوشاند اسمنیقشنگ و ساده صورت  يتمام اجزا نیریشاد و ش يا خنده

ممنونت  دیهمراهت بشم من با یتو خواست نکهیاز اون گذشته به خاطر ا. توئه يایها هدا نیا. تونم قبول کنم یمن نم یول-

.باشم

.یخوام قبول کن یاما من ممنونم و م-

.و جعبه را به او برگرداند از سکه ها را برداشت یکی. درش را باز کرد.مکث جعبه را از او گرفت یبا کم اسمنی

خوبه؟. دارم یاستاد دانشگاه نگه م نیاز بهتر ادگاری شهیدارم و هم یبر م یکی يحاال که دوست دار-

را روشن کرد  لیچراغ داخل اتومب اسمنی. افتاد یکه راه م یجعبه را در داشبورد گذاشت و در حال. لبخند زد تیبا رضا ایپور

.را خواند ریوح تقدل يبلند متن رو يو با صدا

 اسمنیآنجا هم لذت بردند  دنیاز د. رفتند یآرامگاه فردوس دنیبه طوس و د ایپور شنهادیکه وقت اضافه داشتند به پ چون

 کیشناخته شده بود از همان جا  شیبه کتاب شاهنامه داشت و برا يادیآشنا بود، چون که پدرش عالقه ز یکامالً با فردوس

.داد که کجاست امید و پیپدرش خر يهنامه براشا سیکتاب بزرگ و نف

.شام دوباره به طرقبه رفتند و در آنجا و از کنار هم بودن به عنوان شب آخر لذت بردند يبرا

.عمه خواب خواب بود. انداختند و وارد شدند دیآهسته کل شیمثل شب پ. دندیشب گذشته بود که به خانه رس 12 از

.دیکاناپه خواب يرو ایبه اتاق رفت و پور اسمنی. گفتند ریم شب به خخسته بودند به ه یدو حساب هر

که درد در چهره  یو در حال دهیپر یرا با رنگ اسمنیشد و  داریداد ب یکه شانه اش را تکان م یبا دست ایشب بود که پور مهین
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.دیهراسان نشست و پرس. دیبود ، کنار کاناپه د دایاش پ

شده؟ يزیچ-

.شکمش گذاشت و فشرد يدست به رو اسمنی

.کار کنم یچ ده،یدل درد امانم رو بر-

.دیهول و نگران پرس ایپور

.یاز ک-

.شه یشم اما هر لحظه بدتر م یکردم خوب م یفکر م. شه یم یساعت کی-

.دیبه سرش کش یدستپاچه دست. بلند شد ایپور

.باشه سینکنه آپاند. ينکرد دارمیچرا زودتر ب-

.فهمم یم ست،یت نسمت راس. نه معدمه-

.برمت درمانگاه یبجنب لباس بپوش م-

آمد با  رونیشب از اتاقش ب مهینماز ن يکرد که عمه برا یمانتوش کمک م دنیدر پوش اسمنیو به  دهیلباس پوش خودش

.دیآنها درآن حال جلو آمد و پرس دنید

وقت شب؟ نیکجا ا-

.تپاچه گفتکالفه و دس ایپور. خم شد دیشد يهمزمان با درد اسمنی

.خوام ببرمش درمانگاه یم. دل درد گرفته خاله-

.دیکجاست و محل درد را پرس اسمنیشکم  يهم که نگران شده بود جلو آمد دست به رو عمه

.مسموم شده دیشا. امشب دیخورد یچ-

.عمه گفت. را گفت شیهما ییرایراکه خورده بودند و پذ یشام ایپور

.شده حتماً غذا مونده بود و مسموم-

.گفت ایپور
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.نشده میمن که طور میما با هم از غذا خورد-

.گفت عمه

.يخورده که تو نخورد یچ دیفکر کن-

و  دیهراسان شد که رنگش پر يبه قدر ایپور. دیدو ییمعده به طرف دستشو چشیو با پ دیچیپ یکه از درد به خود م اسمنی

.خورد یحرص م ایو پور آورد یباال م ییداخل دستشو اسمنی. به دنبال او رفت

.ناگهان به عمه گفت ایپور. دیرس یکه آمد حالش بدتر به نظر م رونیب

.خورد یمدام م دمیطرقبه براش هله هوله خر يکه تو روزیاز د. اومد خاله ادمی-

.دیپرس عمه

.يدیخر یچ-

.آلبالو خشکه ، آلوچه ، لواشک-

.انه رفتو عصا زنان به سمت آشپزخ دیخند یالیخ یبا ب عمه

 يچا کیو  ارمیاالن براش عرق نعنا م. دیکرده خاله نگران نباش شیسرد. دوست دارند یترش یلیخ. دخترها نیامان از ا-

.شهیخوب م يدم فور ینبات م

.گفت یبا نگران ایپور

.کنم بهتر باشه یفکر م. خاله بهتره ببرمش درمانگاه-

:تدر آورد و گف نتیعرق نعنا را از کاب شهیش عمه

.نکرده خوب نشد ببرش ییساعت به من مهلت بده خاله، اگر خدا مین

درست  يکاناپه نشاند و با عجله به کمک عمه رفت تا چا يسپس او را رو. داد اسمنیبه  وانیل کیداد و او  ایرابه پور شهیش

آرام  اسمنینگذشت که  يزیند چدر کنارش نشست و به او خورا متیآورد و با مال شینبات برا يچا یوانیربع بعد ل کی. کند

.دیکش یبه راحت یفسن ایبود و پور دهیکاناپه خواب يبه رو

.و آهسته گفت یبا شرمندگ دیحرکت او را فهم یکه معن ایپور. دینظر داشت به او خند ریرا ز ایکه مدام پور عمه
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.آخه دست من امانته خاله-

.نشان داد وگفت دیسف يروسر ریجلو سرش را از ز دیسف يبا خنده موها خاله

.هشتاد سال عمره جهیخاله جون قربونت برم نت ستین ابیآرد آس نایا-

واضح بود چرا  نقدریاگر ا. احترام رفتارش را بروز داده بود و حاال خاله تیبا رعا مانیتنها پ. دیسرتکان داد وخند ایپور

.دیفهم ینم اسمنی

.دیانداخت و داراز کش ییپتو اسمنی يا فاصله اما رو به روب. نماز خواند ایپور. اذان صبح بلند شد يصدا

.به چهره فرشته گونه او نگاه کرد تا خوابش برد آنقدر

. دیو عمه را در آشپزخانه و مشغول خوردن صبحانه د اسمنیشد،  داریکه ب ایپور. خواب بودند روقتیفردا هم تا د صبح

.پخت یخدمتکار عمه هم آمده بود و غذا م

جواب سالم . دیسالم داد و گونه خاله اش را بوس.به آنها ملحق شد دهیبعد لباس پوش قهیرفت و چند دق ییشودست به

.دیرا داد و پرس اسمنی

حالت چطوره ؟-

.نون وماست سفت دادم ینبات و کم ياالن که فقط بهش چا.داره یفیمعده ضع یول. بهتره یلیخ-

.آره دیگه امروز عازم یم اسمنی

.را از خدمتکار گرفت و جواب داد يچا. و نشست  دیها را جلو کش یاز صندل یکی ایپور

.شه یم ریکالس هام دا. تهران باشم دیآره خاله جان فردا با-

.دیموند یم شتریب یخدا ، اما کاشک دیبه ام-

.عازمه گهیهم تا چند روز د اسمنی. میبر دیبا. ممنون خاله -

.زمیعز یگل کاشت روزید گهیم.کنه یم فیازت تعر یلیجان خ اسمنی. گم یم کیخوب تبر-

.دیلطف دار.متشکرم -

.به او صبحانه تعارف کرد و دوباره گفت عمه
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.یدعوتم کن تیتا قبل از رفتنم جشن عروس يخوا ینم. از خودت بگو خاله-

.انداخت ينظر اسمنیبه چهره نگران  نکیع ریاز ز و

:تحرف خاله گف ریعوض کردن مس يبرا ایپور

.می، امروز با هم بر دیاصالً آماده بش. خاله جان دیکن یعمر م گهیصد سال د شااهللایا-

.دیخند عمه

.ير یطفره م. طونیش يا-

.کرد اسمنیرو به  و

.سازه یبهت نم رانیمن ا يتو هم مثل بچه ها. خوشگلم يبر يخوا یتو چرا م-

.فش را زدراحت حر شهیزد و مثل هم نیکم رنگ و غمگ يلبخند اسمنی

.دونم ینم-

.و مکث کرد دیخند عمه

 ایو پور اسمنی دییایبا دالتون کنار ب دیشنو یزن م رهیاز من پ. افتم یخودمون م یجوون ادی نمیب یشما جوون ها را که م-

.سکوت کرد و ادامه داد يا قهیعمه چند دق. نگفتند يزیچ

 يمبادا از غذاها.پزند یمناسب ک يراهتان هم غذا نیشام ب يبرا. روغن بپزند یب دیکته شو یکم زمیعز اسمنی يبرا: گفتم-

.شده فیمعده اش فعالً ضع.  دیراه بخور نیب

به او نگاه کرد و  ایپور. اش را مرتب کرد يروسر نهیجلو آ اسمنی. را جمع کرده و آماده رفتن بودند لشانیاز نهار و سا بعد

او مثل  يچون که جلو دید یهم نم یاو را به حساب نامحرم دیشا مناسی. خودش سوخت يدلش برا. رنگ زد یب يلبخند

عکس در  نیچند. محکم او را در آغوشش فشرد اسمنی. ختیاشک ر رفتنشانو در غم  دیعمه هر دو را بوس. قبل راحت بود

:و گفت دییعمه سا يرا به اشک ها شیاشک ها. حاالت متفاوت از او گرفته بود

.کنم یبشه به عکس هاتون نگاه م هر وقت دلم براتون تنگ-

.دییو بو دیبار او را بوس نیچندم يبرا عمه
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بهم  شتریالاقل تا زنده ام ب. کنم یشکر م یلیخدا را خ.برآورده شد يتو بود آخر عمر دنیمحالم که د ياز آرزوها یکی-

.دیکن یخوشحالم م. دیتلفن بزن

جلوتر از  ایپور. و قرآنش گذشتند نهیآ ریو هر دو از ز دیله اش را بوسهم خا ایپور. را پاك کرد شیقول داد و اشکها اسمنی

.  ختیر لونینا کیهمه را در . کرد یرا جمع م اسمنیتنقالت  ماندهیه باق دیاو را د دیرس اسمنی یبود و وقت دهیرس اسمنی

.دیپرس اسمنی

.یکن یکار م یچ-

.یبش تیبرگشت اذ ریمسافرت، در مس يایا من مهر دفعه ب ستیقرار ن. سطل آشغال زمیریدارم همه را م-

.و قهرگونه گفت دیاز لحن ناراحت و دل مهربانش خند اسمنی

.کم بخورم گهیدم د یقول م. ایپور زینر-

.رفت و جواب داد نگیبه طرف سطل آشغال پارک لونیبا نا ایپور

.شه یکه راحت م المیالاقل خ. بهتر از درمان  يریشگیپ-

:گفت اسمنیآمدند  رونیکه ب نگیاز پارک. گذاشت لیرا داخل اتومب لشیو وسا دیبلندخند اسمنی

.ذره شده هیروژان کوچولو  يدلم برا-

:گفت ایپور

؟یچ يبر یوقت يدلتنگش شد شیدیسه روز ند-

.و جواب داد دیکش ينفس پردرد اسمنی

.هش یتک تک شما تنگ م يدلم برا. ستیتازه فقط روژان که ن. رو بگو نیهم-

 اسمنیطور نبود  نیا یول. عشقش را سر بدهد ادیبه او بکند تا فر ياشاره ا نیکوچکتر اسمنیبود  یکاف. ساکت شد ایپور

چند  نیدر ا د،یترس یم ایداد و پور یقرار م گرانید فیرا هم در رد ایحرفش پور نیبا ا. دیدانست چه بگو یهم ناخواسته نم

.دار کند حهیرا جر وا فیکه احساسات لط دیبگو يزیروز آخر چ

.کردند یو خداحافظ دیبار گنبد و بارگاه را د نیآخر يبرا. رفت را از طرف حرم انتخاب کرد ریمس
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 یم شتریشدن به تهران فاصله شان از هم ب کیدانستند با نزد یهر دو م. آمدنشان را نداشتند اقیبرگشت شور و اشت در

.شد

گفتن نداشتند و در ذهنشان دو روز سفر خوب گذشته را مرور  يبرا یحرف چکدامیه. حاکم بود نشانیب ییپر غوغا سکوت

.رفت که خاطره شود یبرداشته بود و م نشانیکه فاصله را از ب يسفر.کردند یم

گرفت، پسته  یپوست م وهیم.  ختیر یم يچا شیبرا شیپ يکرد و مقل سر یم ییرایپذ ایدر سکوت باز هم از پور اسمنی

.بود نیکردند کوتاه و غمگ یکه ردو بدل م ییحرف ها. دادیبه دستش م کرد و یباز م

ماندند و از  ینم. شهرها بگذرند نیحوصله نداشتند که از ب نقدریکرد اما ا یرانندگ یچند ساعت اسمنیدوباره . شب نشده  تا

.گذشتند یم يجاده کمربند

خوشحال شد و در چند جمله کوتاه از سفر . پدرش بود. آمد به صدا در اسمنی لیکه شد دوباره جا عوض کردند و موبا غروب

.صحبت کند ایپدرش خواست که با پور. پدر گفت يخوب و عمه اش برا

را به  یگوش شیبعد از خاتمه صحبت ها ایپور. کرد تیموفق يآرزو شیسفر برده و برا نیاو تشکر کرد که دخترش را به ا از

 نیغافل ار ا. شد يو لهجه اش فرانسو دیرا در چهره او د یناراحت ایپور. گوش کرد يچند لحظه ا اسمنی. برگرداند اسمنی

.دزبان مدرك تافل دار نیدر ا ایبود که پور

.دییاومدنم را به او نگو خیکنم تار یخواهش تم. نه بابا-

.نمشیخوام بب یمن نم یدونم ، حتماً گفته ول یم-

.کنم آره گفته بودم اما نتونستم درباره اش فکر-

و  ریدر حال ز ایدل پور. که من بهش عالقه ندارم نهیا يصحبت رو. هیگم ژان مرد بد یمن که نم. دیآه بابا سربه سر من نذار-

:گفت یخبر از احوال او همچنان م یب اسمنیرو شدن بود و

.خوام یفعالً نم. بعد درباره اش فکر کردم  دیشا. ستیاومدن من معلوم ن خیتار دینه شما به او بگ-

.باشه فداتون بشم-

دشمن  دهیژان را ند. راند یهدف م یانگار ب. دید یاز جاده نم يزیچ ایپور. را قطع کرد یمادرش هم صحبت کرد و گوش با
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 یم یعصبان شتریب کردیرا در کنار او مجسم م اسمنی یوقت. دید یکوروش م هیشب یکرد و او را کس یاش تصور م یخون

.در مورد ژان فکر کند یخواست حت یبه خودش ندارد، نم ينظر چیه اسمنیبود مطمئن  نکهیبا ا. شد

هم به  يگریفکر د. نزدند يادیگشتند حرف ز یاستراحت م يو خسته به دنبال هتل برا دندیآخر شب که به سمنان رس تا

.ژان را فراموش کرده بود یمدت به کل نیدرا. اضافه شده بود اسمنی شانیافکار پر

 شانیخوردند و به اتاق ها نیداخل ماش یلیم یبود رو با ب دهید هیته شانیرا که عمه برا یمختصر شام. اق گرفتندتا ات دو

.دندید یم ادیبودکه حاال فاصله را ز یدرحال نیبودند و ا کیبه هم نزد اریکوتاه ، بس یلیفاصله خ کیدر .رفتند

روز بعد . در خواب بود يریبا درگ دندیراهم که خواب یزمان. بودند اردیبا فکر آشفته ب یهر دو تا ساعت ادیز یوجود خستگ با

.افتین يگریو نشاط در چهره د یاز شاداب ياثر چکدامیه دندید نییرا پا گریزنگ زد و همد اسمنیبه همراه  ایکه پور

به خانه  شتریهر چه ب .دندیظهر به تهران رس کینزد. را در رستوران هتل صرف کردند و دوباره به راه افتادند صبحانه

اگر به خاطر . دیکش ینامرتب م ينفسها. کرد یقلبش احساس م يرا به رو يتر نیفشار سنگ اسمنیشدند  یم کینزد

بود بزند گرچه او توجه  خیاز  یکه به نظرش مثل کوه ایبکشد و حرف دلش را با پور ادینبود دوست داشت فر مانیپ حتینص

.شد یبود که راحت م نیحسنش در ا نیالاقل کمتر. نکند و پسش بزند

احتماالً  نکهیمگر نه ا. دیفهم یرا نم نیپس چرا او ا. خواهد یهم او را م ایکرد که پور یمگر ادعا نم. گفت یچه م مانیپ پس

.دیفهم یو نم دید یپس چرا نم. بود دارشانید نیآخر نیا

 یرا م شیگلو نیآهن يبه مانند پنجه ا یبغض ستادندیم اه يروبرو یخداحافظ يشدند و برا ادهیهر دو پ اطیداخل ح یوقت

.و کنترل آن را نداشت يریفشرد و توان جلوگ

 کشانینزد شتریمسافرت دو روزه که ب نیخصوصاً ا ش،یهمه زندگ. دیکش یم ادیتفاوتش در درون فر یبا وجود ظاهر ب ایپور

 نقدریا. چه  اسمنی یکرد پ یفکر م یول زدیبر اسمنی يه پاغرورش را بشکند و ب کردیتالش م. بود و بس اسمنیکرده بود ، 

 یاو را عذاب م شتریمورد ب یسکوت ب نیبا ا دانستینم یول. او را نداشته باشد تیطاقت اذ ياو را دوست داشت که ذره ا

.دهد

دانست  یم ایپور. آمده بود عمر با هم بودن به سر. نگاه کردند نییو با پا ستادندیهم ا يرا در سکوت رو به رو يا قهیدق چند
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زحمت  یکه مطمئن بود او حت دیدیهم او را آنقدر خشک و مغرور م اسمنی. را ندارد دنشیتوان د گریکه تا موقع رفتن او د

.دیلرزان پرس يورم کرده و صدا يگلو اب. دهد یدوباره را به خود نم دنید

نمت؟یب یتا نرفتم دوباره م-

!شهیفکر کرد، مثل هم اسمنیدر لحنش نبود و  يشور چیداشت هرا ن نیقدرت نگاه آخر ایپور

کرد  یسع اسمنی دمیاما بهت قول نم.امیاگر بتونم م. کنه یپر م یچند روزه و شروع کالس ها وقتم را حساب نیا.دونم  ینم-

.واضح بود شیلرزش صدا. شد یدلش داشت پاره م. ردیرا بگ شیاشک ها زشیجلو ر

مونم و سکه ات را  یم ادتیبه  شهیهم. با تو خوشحال شدم ییاز آشنا. بود یخوب یلیسفر خ. ممنونم زیبابت همه چ-

.دارم ینگه م شهیهم

 شیراحت حرفش را بزند و به آخر صحبت ها شهیمثل هم شدیکاش م. خم شد و ساکش را برداشت.دیکش قیعم ینفس

.یرانیدختر ا يایشرم و ح. شد یمانعش م ییروین یول. دوستت دارم را هم اضافه کند

.بدون نگاه کردن به او جواب داد ایپور

.مانم یم ادتیبه  شهیمن هم هم-

به هم دست دادند و با . را همراهش برد اسمنی لیدر ساختمان وسا يتا جلو. دیزبانش نچرخ نیازا شتریب!  نیهم-

.از هم جدا شدند ینیکوتاه غمگ یخداحافظ

. بود دهیرا از پشت پنجره د زیاو همه چ. دیگرفته د يشد و وسط هال عمه را با چهره الرزان وارد خانه  يبا زانوها اسمنی

.دیدر آغوش او افتاد و بغضش ترک. دیبه طرف عمه دو یحرف چیبدون ه

و کالفه ساکش را به  یعصب.هم به ساختمان خودش رفت ایپور. نگفت يزیفقط نوازشش کرد و چ. کرد هیهمراه او گر عمه

 گرید.کرد هیگر میتی یصورت گذاشت و مثل کودک يسرش را به رو ریبالشت ز. تختش افتاد ياب کرد و روپرت يگوشه ا

.دید یرا نم اسمنشی

پشت تلفن به مادرش سفارش کرد که هنوز هم دندان به جگر  تایرز. امدین رونیبه اتاقش رفت و تا صبح روز بعد ب اسمنی

.امدیهم آن روز ن خودش. و آنها را به حال خود بگذارد ردیبگ
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کرد  یاز عمه معذرت خواه یبا شرمندگ. آمده بود رونیاز صبح از اتاقش ب اسمنی. نهار آمد يروز بعد قبل از ظهر برا یول

و او را که ظاهراً  دینپرس يزیعمه هم چ. نکرد فیعمه از سفرش تعر يبرا شیمثل دفعه پ اسمنی. نزدند یحرف چکدامیه یول

.ال خود گذاشتبه ح دیدیم ونیزیتلو

اش  ختهیفرور ياشکها. آمد رونیاز حال خودب. خواند یکه او را م دیرا شن تایشاد و سرحال رز يبه خود آمد که صدا یوقت

 دنیخود را کنترل کرد و روژان را از او گرفت با د اسمنیو  دندیرا در آغوش کش گریهمد. را پاك کرد و به استقبال او رفت

.دیحلقه زد و پرس شیاشک در چشم ها. به او نگاه کرد رتیتا با حیرز. ختیفرو ر شیروژان دوباره اشک ها

.شده قربونت برم یچ-

و دوم ستیب قسمت

.خنده اش هم غصه داشت یلبخند زد ول هیگر انیم اسمنی

.شه یهمتون تنگ م يآخه دلم برا.نمیروژان را،تو را،عمه را نب يچطور-

 یم هیکرد و گر یآمده آن ها را نگاه م رونیروژان و آن دو،عمه هم از اتاق ب هیگر يبا صدارا بغل گرفتند و  گریهمد ییدوتا

:گفت اسمنیوکنار گوش  هیگر انیم تایرز.کرد

.میخودمون نگه دار يشد تو را برا یم یکاشک.قربون دل نازك و مهربونت برم-

او را با روژان تنها گذاشت، به اتاق  تایرز. شده بود چون گلش پژمرده يچهره . آنقدر که آرام گرفت. کرد هیفقط گر اسمنی

.ردینزد مادرش رفت تا اخبار را بگ

.چه خبر ایاز پور-

.را گرفت شیسر تکان داد و اشک ها یبا درماندگ عمه

 یو گفت کالس هاش از امروز شروع م دیفقط صبح زود تلفن زد و حالم را پرس. یچیدمش،هیکه پشت پنجره د روزیاز د-

.کرد یو وقت نداره حضورا بهم سر بزنه و معذرت خواهشه 

:گفت ظیو با غ دیمشتش را به کف کوب تیبا عصبان تایرز
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نزد؟ یحرف یچ اسمنی. مغرور،دختره را آب کرده یعوض يپسره -

 یمبه اصرار ک. نزد یحرف یول. کرد یو معذرت خواه دیمنو بوس نییصبح که اومد پا. که شام نخورد شبید ینه طفلک-

.به خوردن نداشت یلیو صبحانه بهش دادم و گرنه م وهیآبم

.اش داد يمادرش را فشرد و دلدار يشانه ها تایرز. کرد هیصورتش را با دو دست پوشاند و گر دوباره

که با وقت دارند  گهیدو روز د. ها از مقاومت گذشته نیبه خدا کار ا. بدتره اسمنیشما که حالتون از . صبور باش. مامان جان-

.توکل به خدا کن. انیخودشون کنار ب

با روژان کرده بود و از خنده ها و حرکات او لذت  يخودش را سرگرم باز اسمنی. را آرام کرد و دوباره به هال برگشت مادرش

قشنگش، از از عمه، از آپارتمان کوچولو و . حرف زد یلیم یبا ب اسمنیو  دیاز او درباره سفرشان پرس یسواالت تایرز. برئ یم

.داده بود اسمنیکه به  يو سکه ا شیایو هدا ایحرم و از برنامه پور

بود به محض ورود و  دهیرا ند اسمنی روزیاو هم از د. دیرس مانیبعد پ یاز ظهر شاهرخ هم از شرکتش برگشت و ساعت بعد

:با او دست داد و گفت دیرس اسمنیبا همه جلو  یبعد از سالم و احوالپرس

آهسته  يضربه  تایرز. يرنگ و رو باز کرده ا. که سفر بهت ساخته نمیب یم. قبول ارتیز. ریبخ دنیرس. ییختر داد. به به-

.او زد يبه پا يا

.گفت تایروبه رز مانیپ. دیاخم کرد و خند اسمنی

انگار برعکس شدهو نیا یندازن ول یپوست م ریگردند آب ز یم یرند و ب یگم که، همه سفر م یدروغ نم-

:گفت اسمنی

.مختصر مصموم شدم کیآخه اونجا -

:گفت دیشن یها را م نیکه تازه ا عمه

.خدا مرگم بده يوا-

خورد و به اتاقش  يا وهیم مانیپ. بخندند یکرد و باعث شد همه با هم کم فیتعر شیرا برا انیدست او را گرفت و جر اسمنی

:گفت اسمنیرو به . خواند یو مادرش نماز مغروب بود . لباس کرده و برگشت ضیساعت بعد تعو میرفت ن
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.نهیتو رو بب خوادیم یکی. رونیب میآماده شو بر یاسی-

.دیو ذوق زده پرس دیپا داشت از جا پر يکه روژان را به رو اسمنی

افروز؟-

.خبر دستانش را از هم باز کرد و ابرو باال انداخت یب یبه حالت مانیپ

.هیک گهیافروز؟ افروز د-

.دیپرس یناباورانه و به سادگ اسمنی

؟یشناس یافروز را نم-

سرش گرفت و رو به  يدو انگشتش را به حالت دو گوش بلند باال. را که در دهان گذاشته بود قورت داد ياریتکه خ تایرز

:گفت مانیپ

!یخودت.جناب-

:گفت اسمنیبه  يحق به جانب وجد مانیپ

که  اسمنیبود  يخانم موسو نیریمنظور من ش.بردم یمن اصال اسم از کس.انامسلمون دیکن یمن پاپوش درست م يچرا برا-

:گفت یبود به همان سادگ دهینفهم يهنوزهم منظور او را از پنهان کار

.صحبت کردم نیریمن که ظهر با ش یول-

.زد اسمنیبه خودگرفت و به شانه  یعصب یحالت یبه شوخ تایرز

.افته یم رید یلیخ تیدوزار یگاه یجان ول یاسی ادیبدت ن-

خوب شد؟جا .میخواد ما نفهم یخان مثال م مانیکه پ ندتیبب خوادیم یکی نیریش ایافروز  ایحاال . شیکشت گهید پاشو

افتاد؟

.دیحال باز هم پرس نیبود با ا دهیحاال فهم.دیفکر کرد و سپس خند یکم اسمنی

.ادجواب د يجد مانیو پ دندیو شاهرخ خند تای،رزيرز هیچ يدوزار-

.يمنو خفه کرد یعنی يدوزار-
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.دیو گونه اش را بوس دیخند یمدت با خوشحال نیگذاشت و بعد از ا تایروژان رو در آغوش رز اسمنی

شال  ریرا به ز شیهال شالش را به سر کرد و کامال موها نهیبرگشت جلو آ دهیبعد لباس پوش قهیاتاقش رفت و چند دق به

:و گفت دیخندبود  شیکه غرق تماشا مانیپ.برد

.ییدختر دا يخانم شد هیحاج-

:گفت نهیبه آ اسمنروی

.برگشته ام ارتیرفته من تازه از ز ادتی-

:کرد و گفت دیخند یرو به شاهرخ که م مانیپ

زنونه شده نه؟ یلیهامون خ افهیق کنمیفکر م.میبگذار لیسب کیگم ال اقل  یم-

:گفت يجد یا حالتب اسمنیبه  مانیپ.دندیو شاهرخ غش غش خند تایرز

.ها میمرد نجایما هم ا ینا سالمت-

:برگشت و گفت یناراض اسمنی

.دیمن هست يتو و شاهرخ مثل برادرها.مانینگو پ-

.ها میزیچشم ه يغافل نباش که ما از اون پدر سوخته ها.مثل یگ یخوبه که خودت م-

:دیسفکر کرد و دوباره پر یکم مانیپ.دیهم با آنها خند اسمنیبار  نیا

.هیمثل چ اونیاچیپور.میحاال من و شاهرخ مثل برادرهات-

.دندیخند یو شاهرخ هنوز به آنها م تایرز.رفت رونیاخم کرد و ب اسمنی

 يزیاز او رو گرفت وچ اسمنی یول.دینگاه کرد و خند اسمنیبه  مانیو در کنار هم نشستند پ لیداخل اتومب یوقت

:گفت مانیکه رفتند پ یکم.نگفت

.سفرت چطور بود ینگفتخوب -

.دلش گرفت ایپور يادآوریدوباره از .نگفت يزیباز هم چ اسمنی

.یبا من حرف بزن يخوا ینم-
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:با بغض گفت اسمنی

.خوام درباره اش حرف بزنم ینم مانینکو پ يزیچ-

.گه یم گهید زیچ هیبغض گلوت  یول-

.دیو بغضش ترک سر تکان داد یبود محکم و صب دیکه از او بع يبا رفتار اسمنی

منو  یکه گفت يتو بود يداد نانیکه به من اطم يتو بود يداد ادیکه به من راه  يتوبود يمقصر تو بود.خوام یخوام،نم ینم-

.يبود ،تويتو بود.دوست داره

:دوباره گفت هیگر انیم اسمنی.نزد یحرف مانیپ.کرد هیبلند بلندگر.کرد یم هیو گر دیکش یم ادیفر

.اون عاشق منه یتو گفت یبا او محتاط باشم ول دیبه خودم قبوالنده بودم که با.کردم یخودم رو م یمن داشتمزندگ-

.حالم رو ینیب ینم گهیبس کن د.یگیم یحاال چ.يکرد ییتومنو هوا.یرانیعاشق ا کی

:گفت میاو فرو کش کند سپس آرام و مال نیغمگ هیحرف نزد تا گر یقیدقا مانیپ

.کارش کجاست ریدونم گ ینم یول.دهینم که دوستت داره و اآلن به مرز جنون رسگم و مطمئ یهنوز هم م-

.نیو غرور اونه،هم یخیکار،دل ساده منه و قلب  ریگ.ستین یچیه.دیغر یبا نارحت اسمنی

.شد یهم عصب مانیپ يبار لحن صدا نیا

.رفته ادتیتاش رفته مگر صحب ادتیمگر شمال .مگر تو را با خودش به سفر نبرد.یکن یاشتباه م-

.ستیتوش ن خوامیکه من م يزیاون چ.هیمحبتاش معمول ینرفته ول ادمینه -

 تایمگر خودت به رز.رو نشون بده زینونه راحت باشه و همه چ یمثل تو نم.که مغروره نهیکار اون ا رادیا.هست.چرا هست-

.را به تو بده ایخواسته همه هدا یکه م ینگفت

 یقیدقا.ختیر یهمچنان فرو م شیصذا یب ياشکها یارام گرفن ول یکم.رو به او گفته زیچ همه تایکه رز دیفهم اسمنی

:گذشت تا گفت

.از اون کشف کرد يزیچ شهیو نم ضهیآخه رفتاراش ضد و نق.دهیها آزلرم م نیهم-

:و ادامه داد دیکش یسخت نفس
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.تنمیتونم بب یگه کار دارم و نم یم یعازمم ول گهیدونه من دو روز د یم-

.تونه و گرنه شبا که کار نداره ینم نکهیا یعنی.گهید نیخوب هم-

محتاط را در آن  يعالقه ا.رو کرد رویدو روز سفرش را با او ز يتمام رفتارها.فکر کرد مانیپ يساکت شد و به گفته ها اسمنی

.علت فرارش اگر غرور نبود پس چه بود.آتش گرفت شتریو ب افتی

:نگاه کرد و گفت لیبه ساعن داخل اتومب.پارك کرد يرا کنار لشیاتومب مانیو پ دندیگ رسپارك بزرگ و قشن کی يجلو

.نجایا ادیقراره افروز ب-

:گفت مانیپ.پارك کرد لیاتومب يجلو ينقره ا 206 لیاتومب کیصحبتش تمام نشده بود که  هنوز

.شو افروز اومد ادهیپ-

:افروز گفت.را محکم در آغوش گرفتند گریدوست تازه، همد دو

.تو ییکجا. ذره شده هیدلم برات -

.نگاه کرد اسمنیتر به چهره  قیعقب برد و دق یرا کم صورتش

؟يکرد هیگر.قشنگت گود افتاده يچرا چشما-

.کنترل خودش سر تکان داد يبرا اسمنی

.يکرد ارتیاز طرف من هم ز-

.برات نماز هم خوندم یآره چون که گفت-

.دیا تعجب پرسو افروز ب دیخند مانیپ

.يمگر تو نماز خواندن هم بلد-

.ناراحت گفت یبه آنها انداخت و با لحن یمعترضانه نگاه اسمنی

.داده ادیبه من نماز خوندن  یمام. بهیچرا براتون عج. هم مثل شما تعجب کرده بود ایپور-

.گفت افروز

خوب از سفر بگو خوش . يپاکت به فکر من هم بود ممنون که با اون دل. نداشتم يمنظور بد. خوامیمعذرت م. فدات بشم-
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.گذشت

.آهسته سر تکان داد اسمنی

.خوشمزه یلیخ يقورمه سبز کی. میحرم خورد ينهار هم در مهمانسرا کی. بود یحرم هم عال. خوب بود یلیآره خ-

.تاحاال نشده یحرم بخورم ول يدوست دارم از غذا یلیمن هم خ. خوش به حالت-

.دیکن یمنو هم دعوت م. دیکن یم یبا هم عروس یک. حاال از خودتون بگو. يتو هم خورد روز کی دیشا-

.و بلند شد دیخند مانیپ. انداخت نییلحظه چهره افروز گلگون شد و سرش را پا کی در

.ارمیرم ب یجا گذاشته ام م نیماش يام را تو یگوش-

 یربط یبود حرف ب دهیکه فهم اسمنی. نگاه کرد اسمنیمعترض به  يافروز سرش را باال گرفت و با لبخند. از آنها دور شد و

.دیزده پرس

.دفعه هیشد  یچ. زدم يحرف بد-

.او لبخند زد یبه سادگ افروز

.نیهم. دو مرتبه هم بهم تلفن زده. مالقات دوستانه بوده کیفقط . میرا مالقات کرده ا گریباره که همد میما تازه فقط -

.دیهم ازدواج کن با دیخواه ینم یعنی-

.فکر کردم يزده و نه من بهش جد یحرف مانیتا حاال که نه پ. هنوز نه اینه -

.دیو پرس دیخند. بود دهیحاال منظور او را فهم اسمنی

.هینظرت راجع بهش چ-

.جواب داد یو به شوخ دیخند افروز

.یستیطرف ن یب و یمانیپ ییآخه تو دختر دا. باره حرف بزنم نیتونم در ا یبا تو که نم-

:گفت یکه باورش شده بود با ناراحت اسمنی

.تو هم هستم یمیدوست صم یول-

.و دستش را گرفت دیاو خند یمیبه لحن صم افروز
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.یزن یمن حرف نم يپس چرا برا میاگر دوست-

.افتاد و سرتکان داد ایپور ادیدوباره  اسمنی

.کرده شتریفاصله اش را از من ب یتح. گه ینم يزیچ یرم ول یدونه که من دارم م یاو م-

.يدوستش دار-

.سر تکان داد دییبه نشانه تا اسمنی

.دوستش دارم اما اون نه یلیخ. کنه یم تمیکه اذ نهیهم-

.دمیرو از نگاه هاش تو شمال فه نیمن ا. اون هم دوستت داره-

.ده ینشون نم یول-

.يبر يخوایم يجد-

.فراموشش کنم دیم شابر. کشم یعذاب م شتریآره بمونم ب-

.لبخند زد و زمزمه کرد افروز

.شد و گفت کیبه آن ها نزد کینسکافه و ک ینیس کیبا  مانیپ. سرتکان داد يدیبا ناام اسمنی

دو تا چشم داشت  دمیهرکس رو د. لحظه تنها بذاره هیدو تا دختر خوشگل رو  کنهیآدم جرات نم. چشاشون درآد یاله-

.دوتا هم قرض کرده بود

 يبرا مانیپ. موضوع نشده بودند نیآنقدر غرق هم بودند که متوجه ا. دندیو افروز به هم نگاه کردند و خند اسمنی

.دیمقدمه پرس یباز هم ب اسمنی. گذاشت کیهرکدامشان نسکافه و ک

.یکن يافروز خواستگار ازیخوایم یک مانیپ-

با عشق به چهره  ینگاه. هم جا خورد مانیپ.لو دهانش را گرفتانداخت و با دستمال ج نییدوباره سرخ شد سرش را پا افروز

.و جواب داد دیاز نسکافه نوش يجرعه ا. کرد اسمنیافروز انداخت و سپس رو به 

. کرده ام يازش خواستگار دهیمثال اآلن افروز خانم از زبون نگاه من فهم. آدم با زبون حرف دلش را بزنه دیکه نبا شهیهم-

ما  دیفهم یزبون نگاه هم را نم ایحاال تو و پور. کنهیموضوع فکر م نیکه داره راجع به ا دمیاه قشنگش فهممن هم از زبون نگ
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.میچه کن

را به هم قالب کرد و از جا  شیکودکانه دست ها یبا عکس العمل اسمنی. انداخته بود نییدرجه سرش را پا نیتا اخر افروز

.دیپر

.مانیپ یباش یحساساتو ا کیرومانت نقدریا ادیبهت نم يوا-

:گفت يجد.دیخند مانیپ

.گهید یقیبه طر یول کهیو رومانت یاتفاقا برادرم هم احساسات. نکن قمیتشو کنمیخواهش م-

.به افروز انداخت و گفت ینگاه

.مگه نه افروز خانم-

.اش رو فراموش کرد یبرق عشق در چشمان آن دو ذوق کرد و ناراحت دنیاز د اسمنی. سرش را باال گرفت نیشرمگ افروز

بار  نیاول يکه برا اسمنی. زد یم نیشرمگ يکرد و افروز فقط لبخندها یم یاز هربار شوخ شتریب مانیپ. با هم بودند یساعت

.برد یحرکات آنها لذت م دنیوبد از د دهید یرانیعاشق شدن ا

.بار از او خواست که نرود نیچندم يو برا ختیافروز هم با او اشک ر.کرد هیدوباره گر یوقت خداحافظ یول

.را پاك کرد شیآمد و اشکها رونیاز آغوش او ب اسمنی

.آنها فقط مرا دارند.یچ یپاپا و مام-

:او را هم پاك کرد و ادامه داد ياشک ها اسمنی.سر تکان داد دنیفهم يبه معنا افروز

.امیاگر بتونم حتما م.دیتون دعوتم کن یعروس يبرا-

:جواب داد مانیاو پ يبه جانگفت و  يزیچ افروز

.ییحتما دختر دا-

دست تکان  شیافروز برا.نشست مانیپ لیکرد و داخل اتومب یو خداحافظ دیافروز را بوس گریبار د کی.دیبه او خند اسمنی

.رفت لشیداد و به طرف اتومب

که الزم  ییها زیچ دیخر يرا برا سمنایروژان را به مادرش سپرد و .اول صبح آمده بود تایرز.نشد يخبر ایبعد هم از پور روز
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:به او گفت هیبا گر یتلفن زد و پشت گوش مانیظهر بود که عمه به پ کینزد.داشت به بازار برد

.مانیشه پ یدلم داره پاره م-

:دیپرس یبا نگران مانیپ

افتاده؟ یشده،چه اتفاق یچ-

:گفت هیسوز گر انیم مادرش

 نهیچشمت روز بد نب دمیپاشدم رفتم،د.حال نداره دهیکنه د زیرا تم ایه پوراومد گفت رفته خون وریز شیساعت پ کی

.دونم چه دردشه یمن که م یگفت سرما خورده ام ول یم.لبو سرخ و داغ نیچشماش و صورتش ع

.دیهم بهش زد یحرف-

.امی یگفت نمببردت دکتر، ادیب مانیزنم پ یبهش گفتم زنگ م.بود که جرات نکردم حرف بزنم یعصبان نقدرینه ا-

:اش شدت گرفت و ادامه داد هیگر

.دیبود که کش دهیتا حاال سر من داد نکش-

د؟ینپرس يزیچ اسمنیاز -

.یچینه ه-

.نرو گهیفقط د.امیامروز زودتر م.نگران نباش-

 مانیفته بود پوداع به بهشت زهرا ر يو شاهرخ برا تایهمراه رز اسمنی.همان طور که گفته بود زودتر آمد مانیاز ظهر پ بعد

.شد یداده م صیگرفته او از پشت تلفن تشخ يصدا.تلفن زد ایبه پور

.سالم خان داداش-

.سالم-

.دکتر میدنبالت بر امیب.يتب دار گهیحالت چطوره مامان م-

.نه حالم خوبه-

.ستیدکتر بد ن میصدات گرفته اس بر یول-
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.کنم یدارم استراحت م.ستینه الزم ن-

.زنگ بزن یداشت يخوب اگر کار یلیرا کم کنم آره؟خ زحمت یعنی.باشه-

.باشه-

:اش بود گفت رهیخ یبود و با نگران ستادهیرا گذاشت و رو به مادرش که در کنارش ا یگوش مانیپ

.ختهیصاف به هم ر.ختهیر یب یلیاش خ یاوضاع عصب.اونجا یصبح رفت یبا چه جرات.اوه اوه-

:و درمانده گفت شانیپر مادرش

.ره یبچه ام از دست م مانیبکن پ يکار-

:گفت یعصبان یبا لحن مانیپ

خودش با خودش  دیبا.میکه ما بهش کمک کن.فهمه چه دردشه یمگر خودش نم.سالشه 30مادر جون اون .رو بچه م یچ یچ

.ستیاز دست ما ساخته ن يکار.ادیکنار ب

:دیپرس اسمنیشام  زیسر م.خودش را سبک کند یبه اتاقش رفت تا کم یبا ناراحت مادرش

عمه؟ ومدین ایامروز پور-

.زدیاو دوباره اشکش نر دنینگاه نکرد که با د اسمنیبه .دیدستش لرز عمه

.از صبح تاغروب دانشگاه بود.نه عمه جون-

.بود االن هم هست نگیپارک يتو نشیماش یول-

:بردن شک او گفت نیاز ب يبرا مانیپ.بدهد یندانست چه جواب عمه

کمک به  يکه وقت داره برا ییمثال روزها.کنه یم تیرو رعا زهایچ یلیخ.مملکته نیاستاد دانشگاه ا ایپور ینا سالمت-

.ره سرکار یم یعموم لیبره و با وسا ینم رونیرا ب نشیماش کیمشکل تراف

و سوم ستیب قسمت

.هایش کامال جدي بود گفته
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ولی من که یک روز هم نمی توانم بی ماشینم برم-

:هم براي کمک به او گفت رزیتا

.اگر همه همین طور مالحظه بکنند این مشکل ترافیک هم حل می شه-

:جدي پرسید پیمان

منظورت به من که نبود؟-

:با لحنی شوخی آمیخته به جدي جواب داد رزیتا

.نه بابا تو که جزء همه نیستی-

شامش را که خورد تشکر کرد و . با جمع صمیمی آنها بخنددشب آخر غمگین تر از آن بود که . همراه آنها لبخند زد یاسمن

.همه زیرچشمی او را می پاییدند. طاقت نداشت بدون آخرین خداحافظی برود. به طرف تلفن رفت

:رو به عمه پرسید. پوریا را گرفت و منتظر ماند ولی هرچه زنگ خورد کسی گوشی را برنداشت شماره

چرا پوریا گوشی را برنمی داره؟-

پیمان که وضع مادرش را وخیم دید ترسید با گریه او یاسمن . مثل توپی در حال انفجار بود و قدرت جواب گویی نداشت عمه

:فورا به جاي او جواب داد. از حال خراب پوریا خبردار شود

.شب هایی که پوریا خسته اس، هم تلفن ساختمون و هم همراهش رو قطع می کنه-

.ی را گذاشتگوش. نفسی کشید یاسمن

از شام که رزیتا و شاهرخ رفتند یاسمن با فکري آشفته زودتر از هر شب به عمه و پیمان شب به خیر گفت و براي راحتی  بعد

.الاقل در اتاقش تنها بود و می توانست به راحتی خودش را تخلیه کند. به اتاقش پناه برد

پوریا بعدازظهر که هوا تاریک شده . ق از هم دور شروع شده بودشب که سخت و تماتم نشدنی بود تازه براي دو عاش آخرین

بعد از چندین سال وقایع . گوشه تختش زانوي غم بغل گرفته بود و در خودش غرق بود. بود برق اتاق را روشن نکرده بود

. مغزش را می خورد از یاسمن، تمام وجودش را زیر و رو کرده و مثل خوره شجدایی اش از شقایق و مرگ او و حاال جدایی ا

آیا می توانست این ضربه را هم مثل از دست دادن . از فکر اینکه فردا شب یاسمن در این خاك نخواهد بود، دیوانه شده بود
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آیا توانش را داشت؟. شقایق تحمل کند

وش کرده و در را به روي اصال از بعدازظهر که پیمان زنگ زده بود تلفن را کشیده، همراهش را خام. نهار خورده بود نه شام نه

.به تاریکی زل زده بود و در تبی عصبی می سوخت. مستخدم باز نکرده بود

از نیمه شب شروع به نماز شب خواندن کرد و با . هم آن شب چشم برهم نگذاشت و به شدت نگران حال پسرش بود عمه

.تضرع براي گشایش این قضیه دست به درگاه خدا بلند کرد

ا دلی ظیف و مجروح تا نزدیک صبح در اتاقش قدم زد و هر نیم ساعت به نیم ساعت آهسته به راهرو طبقه یاسمن او ب ولی

باال که پنجره اي رو به ساختمان پوریا داشت می آمد و چشم امید به پنجره ها داشت که بلکه چراغی روشن ببیند ولی 

.ندید

امشب هم شبی بود مثل آن شب ولی با استرسی صد . وابیده بودآخرین شب منزل پدرش افتاد که نگران آمدن بود و نخ یاد

از فردا شب به اندازه قرنی از پوریا دور نخواهد بود و هرچه بینشان گذشته تا مدتی بعد چه سخت و چه آسان . برابر بیشتر

قصد تمام شدن نداشت قطعه اي را که افروز خوانده بود زمزمه کرد و اشک هایی که انگار . تمام خواهد شدو شاید فراموش

.گونه هایش را دوباره خیس کرد

بد از نماز به حال ضعف کنار جانماز . صداي اذان صبح خسته و ناامید به نماز ایستاد و با کلمه به کلمه آن گریه کرد باشنیدن

.خوابش برد و خواب او را دید

ستاده بودند و پوریا می خواست به اصرار سکه هایش بود و با همان لبخند جذاب و موقر میان دشتی از گل کنار هم ای پوریا

.را به یاسمن بدهد

. شاید پوریا رفته باشد. از شیشه باران خورده پنجره صبح را دید با نگرانی از جا پرید. صداي کالغی از بیرون بیدار شد با

می خواست بگوید و دلش را . نداشت دیگر طاقت. تصمیم قطعی گرفته بود براي آخرین بار او را ببیند. باید او را می دید

تا حاال هیچ حرفی اینقدر روي دلش . و بگوید او را نمی خواهد، اما باید می گفت دبگذار پوریا مسخره اش کن. خالی کند

.می خواست برود و داد بزند. دیگر به حرف پیمان گوش نمی داد. سنگینی نکرده بود

. خودش را نشناخت به خودش حق داد. نگاه کرد از دیدن خودش جا خورد وقتی به آینه. و صورتش را با عجله شست دست
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بلوز قرمز و شلوار سفیدي پوشید تا کمی شاداب تر . به گونه هاي رنگ پریده اش کمی رگونه زد. شب سختی را گذرانده بود

.نشان دهد

مثل پرنده اي سرحال به . ختمان خارج شدبه خودش امیدواري داد و از سا. زود بود که عمه و پیمان هنوز خواب بودند آنقدر

نفهمید . چشم هاي خسته و تبدار پوریا آهسته گشوده شد. بدون فکر مجدد زنگ در را فشرد. طرف ساختمان پوریا رفت

با وجود چند زنگی که خورده شد به خودش زحمت برخواستن . داشت راانتظار هرکسی جز یاسمن . چه ساعت از روز است

.ره چشمهایش بسته شدرا نداد و دوبا

باز هم اشک هاي ناامیدي اش را فرو . اتومبیلش هنوز هم در پارکینگ بود. یعنی پوریا رفته بود. مثل گلی پژمرده یاسمن

.یعنی تمام. براي بعد از ظهر ساعت سه پرواز داشت. ریخت

با صداي پیمان به خود . فمید چقدر گذشتآنقدر که ن. نم نم لطیف اولین باران پاییزي دور استخر قدم زد و گریه کرد میان

.خم شد و مشتی از آب استخر به صورتش پاشید. دیگر نمی خواست کسی ضعف اش را ببیند. آمد

:آماده رفتن بود از دور گفت. که از حال او خبر داشت نزدیک نیامد پیمان

ساعت چند پرواز داري؟. صبح بخیر-

.صاف کردبغض اش را قورت داد و صدایش را  یاسمن

داري می ري؟. صبح بخیر-

.آره ولی میام-

.پس می بینمت. ساعت سه پرواز دارم. باشه-

.عمه پشت میز صبحانه نشسته بود. که رفت کمی صبر کرد تا حالش بهتر شود سپس به داخل رفت پیمان

:غمی آشکار جواب صبح بخیر یاسمن را داد و گفت با

.دیگه نمی دونم تا زنده ام می بینمت یا نه. م بخوریمبیا بسین آخرین صبحانه را باه-

.با حرف او دوباره داغ شد جلو آمد و سعی کرد لبخند بزند یاسمن

عمه به چهره پژمرده و مغموم او نگاه کرد و . ما از دیدنتان خوشحال می شویم. این دفعه شما بیایید. ناراحت نباش عمه-
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یاسمن چند لقمه . نها را به چشم می دید و کاري از دستش ساخته نبودآب شدن آ. اشک گوشه چشمش را پاك کرد

.بود که آب پرتقال را که می خورد حال تهوع گرفت میلآنقدر بی . صبحانه را به زور و اصرار عمه قورت داد

این مدت یکبار  در. به بهانه جمع کردن بقیه وسایلش به اتاقش رفت و تا وقتی صداي آمدن رزیتا را نشنید پایین نیامد-

.دیگر هم به تلفن ثابت و همراه پوریا زنگ زد که بی فایده بود

تا ظهر بیشتر وقتش را به بازي کردن با روژان گذرراند که چهره گرفته رزیتا و گریه هاي بی صداي عمه را که مدام به -

با شیرین . و رار به حال خود گذاشتند پس ا. آنها هم می فهیمدند که یاسمن با حرف زدن می ترکد. اتاقش می رفت نبیند

.حتما براي بدرقه اش به فرودگاه می آید گفتتلفنی خداحافظی کرد ولی او قانع نبود و 

.نهار را در سکوتی سرد خوردند. شاهرخ به خواسته رزیتا زودتر از هر روز آمد که انها را به فرودگاه ببرد-

از طرفی رفتن یاسمن و از طرفی دیگر بی خبري از حال . هاي بی پایانش بود کدام چند لقمه که البته عمه همراه اشک هر

.پوریا چنگ به دلش انداخته بود

یاسمن را محکم در آغوش . انگار قضیه کامال جدي شده بود. حاال دیگر رزیتا هم گریه می کرد. زمان رفتن سسر آمد عاقبت

:فشرد و میان گریه گفت

.یاد تو می افتم هروقت یاس ببیینم و ببویم-

یاسمن جلوش . عمه با بی حالی روي مبل افتاده بود. براي آخرین بار روزان را بوسید و به خود فشرد. فط گریه کرد یاسمن

عمه ناي ایستادن نداشت . سپس صورتهاي خیسشان را به هم سابیدند و خداحافظی کردند. زانو زد و دست هایش را بوسید

.شدن خانم قهرمان رد بنابراین از زیر آینه قرآ

. نگاه دیگري به ساختمان سرد و خاموش پوریا انداخت. یاسمن همراه رزیتا و شاهرخ بیرون رفت. هنوز نیامده بود پیمان

.سرش را رو به آسمان گرفت و اشک هایش با قطره هاي باران مخلوط شد

.شکست از پشت کرکره تاریک اتاقش بیرون رفتن او از در حیاط را دید و پوریا

.از اتومبیلش پیاده شد و و به طرفشان آمد. طرف اتومبیل شاهرخ می رفتند که پیمان رسید به

.فکر کردم دیر شده. توي ترافیک موندم-
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.با انگشت چانه او را باال گرفت. شاهرخ و رزیتا دست داد و روبروي یاسمن که سرش را پایین انداخته بود ایستاد با

.فرشته ما ابري باشه نبینم آسمون چشماي-

:پیمان گفت. درمانده سر تکان داد یاسمن

نه؟ مزخرف بود؟. سفر بدي به ایران داشتی-

.با مخالفت دست تکان داد یاسمن

.او حتی زحمت یک خداحافظی را به خودش نداد-

.شن کندرزیتا با ناراحتی پشت به آنها کرد و شاهرخ رفت که اتومبیلش را رو. لبخند تلخی زد پیمان

.شاید توي فرودگاه منتظرته-

:براي خاتمه بحث دستش را جلو آورد و گفت یاسمن

- .خدانگهدار. خودت هم می دونی که دروغ می گی-

:دستش را جلو نیاورد و گفت پیمان

.شما برید من هم لباس عوض کنم میام. میام فرودگاه -

:یاسمن برد و گفتصدایش ر پایین تر انداخت و سرش را کنار گوش  سپس

.به رزیتا معرفیش کن. افروز فرودگاهه-

وقتی . به داخل رفت و در را بست. فکر کرد انگار آسمان هم با آن دل پرش با آنها لج کرده بود. ایستاد تا آنها راه افتادند و

:وارد شد و مادرش را در آن حال دید به طرفش رفت و گفت

.از بین می بريمامان جان شما که داري خودت را -

:شانه هایش را مالید و صداي گرفته مادرش را شنید و

.می ترسم حال پوریا خراب باشه-

:در حالیکه به طرف پله هاي می رفت جواب داد پیمان

حیف از او نبود براي این . همین بهتر که یاسمن رفت. ولش کنید کله خر را، هیچی ش نمی شه مگر از قضیه شقایق بدتره-
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.نهدیوو

.دقیقه بعد لباس عوض کرده و برگشت چند

.شما نمی آیید فرودگاه مامان-

.روژان هم اینجاست. نه نمی توانم رفتنش را ببینم-

قبل از خروج از پنجره چشمش به پوریا افتاد که با حالتی . او را نوازش کرد و دلداري داد. گونه مادرش را بوسید پیمان

او که با رفتن یاسمن در آن محیط بسته منزلش حالتی از خفه گی گرفته . طر اتومبیلش می رتعصبی و شانه هاي افتاده به 

پیمان لبخند مسخره اي زد . بود با همان حال خراب قصد بیرون زدن از خانه، پیدا کردن جایی خلوت و فریاد کشیدن داشت

:و خطاب به مادرش گفت

.ن می گیره عوضی االغ، حالیش نیستداره جنو. بیا ببینش شاخ شمشاد دیوونه ات را-

:با دیدن قامت خمیده او با سوز و ناله وسط گریه گفت. با حرکت سریعی که از ضعف او بعید بود به طرف پنجره دوید مادرش

.آخه چرا با خودت اینطوري می کنی عزیزم. مادرت بمیره-

:و با عجله و هیجان به مادرش گفتچند ثانیه کوتاه فکر کرد . برقی در چشمان پیمان درخشید ناگهان

.خواهش می کنم. فقط دنبالم بیا و گریه کن. مامان، می خواهم آخرین تیر را پرتاب کنم-

نمی دانست او . مادرش مضطرب به دنبالش دوید. سعی کرد حالتی عادي به خود بگیرد. نکرد تا مادرش کمی فکر کند صبر

.ولی به او اعتماد کرد. چه قصدي دارد

:به پوریا رسید و گفت یمانپ

بهتر شدي؟. سالم خان داداش-

:پیمان دوباره گفت. زیرلبی و آهسته جواب سالمش را داد و به طرف در حیاط رفت تا آن را باز کند پوریا

.صورتت قرمزه. مثل اینکه تب داري-

دت گریه اش بیشتر شده بود کرد و با لحنی به پیمان رو به مادرش که بی اختیار با دیدن از نزدیک پوریا ش. جواب نداد پوریا

:ظاهر ناراحت گفت
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دختري که توي اروپا بزرگ . او به درد ما نمی خورد. به نظر من برو صدقه بده. خوب رفت که رفت. مامان تو را خدا کوتاه بیا-

.شده می دونی یعنی چی؟ یعنی وِلو

نفهمید خودش را چطور به پیمان . ورت قرمزش آتش گرفتص. خون به مغز پوریا دوید. از حرف او خشکش زد مادرش

چنان ضربه مشت ناغافلی به چانه او زد که پیمان تعادلش را از دست داد چند قدم به عقب رفت و به روي زمین . رساند

بعدي به خود را روي او انداخت که جلوي پوریا را که پر غضب براي زدن ضربه . مادرش جیغ کشید و و به طرفش رفت. افتاد

.طرفش می رفت را بگیرد

:چانه اش را گرفت و در حالیکه می مالید به جاي ناراحتی خندید و گفت پیمان

.دستت نشکنه که اینقدر محکم نزنی. استاد احمق بی شعور-

.مادرش بر سر پیمان داد کشید. دوباره براق شد پوریا

.می کنی پیمان می فهمی چی می گی؟ داري با بردار بزرگت صحبتن-

:در حال بلند شدن با همان خنده خونسرد گفت پیمان

.این حرف را زدم که به خودش بیاید. می فهمم مامان کسی که باید بفهمه پوریاست-

چانه اش را نشان داد و عصبی . دیگر اثري از خنده نه در کالم و نه در چهره اش بود. رو به سمت پوریا برگرداند سپس

.گشت

بدبخت چرا نمی خواهی . می خواستم بهت حالی کنم که یک عاشق احمقی. خواستم که اون حرف رو زدم همین را می-

. او غرور لعنتی ت رو بریز دور. چرا نمی خواهی بفهمی که عاشقش شدي. بفهمی که داري از داري از رفتنش دیوونه می شی

با خودت هم می خواي بجنگی؟

پیمان با فریاد بلندي که از گلو بیرون می داد و رگ هاي گردنش . را به اتومبیل دادتکیه اش . وا داد و بی حال شد پوریا

.بیرون زده بود رو به مادرش کرد

می خواد بگه نه ولی دیدید با یک حرف مفت من . اگر احمق نبود یاسمن رو پس نمی زد. آره دروغ نمی گم چون که احمقه-

.حاال که خودش نمی فهمه باید حالیش کرد. ون می دهاین چی رو نش. چطوري می خواست من رو بکشه
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.قدم به طرف پوریا برداشت جلوش ایستاد و عصبی دست به سینه خودش زد چند

می دونی چرا؟. می دونی چرا. ولی اعتراف می کنم که خودم خودم هم احمقم-

.هایش می لرزید فریاد

ولی وقتی او را با تو دیدم . شاید قبل از اومدن تو دوستش داشتم. تماحمق بودم چون که به خاطر تو از سر راه او کنار رف-

وقتی دیدم او با رفتار . فکر کردم احساسات لطیف اون با تو می خونه. احساسم بهم گفت که او گل قشنگ براي من حیفه

ولی تو با او غرور . ی خوریدکشیده، به خودم قبوالندم که تو و اون به درد هم م ونساده و مهربونش تو رو از الك خودت بیر

.لعنتی ت اونو خورد کردي

.از شنیدن حرف هاي پیمان که با فریاد می گفت سرش را پایین انداخته و عصبی تکان می داد پوریا

:همانطور بلند بلند داد می کشید پیمان

اما من هرطور بود با . من کردید چه فکرها که راجع به. وقتی به اون بی اعتنا شدم همه شما حالتون از من به هم خورد-

.بدبختی با خودم کنار اومدم و او را به تو سپردم

.بلندتر شد فریادش

.اما توي احمق با اون دختر بدبخت چه کردي-

.که از فریادهاي او کالفه شده بود در جوابش داد کشید پوریا

.لم بده؟ دارم می ترکمفکر کردي نمی فهمم چرا حا. او دوستم نداشت. من که دوستش داشتم-

.صداي پیمان از شنیدن اعتراف او نرم شد. چند لحظه سکوت شد. بار بود که حرفش را می زد اولین

چطور ما فهمیدیم دوستت داره خودت نفهمیدي؟ توقع داشتی بپره تو بغلت ماچت کنه؟ بابا اون یه دختره و خیلی -

دیگه چی کار باید می کرد برادر من؟. گل باز می شد تو رو که می دید مثل. حساس تر از هر دختر دیگه

.پیمان لبخندي گرم زد و اضافه کرد. صداي صمیمی برادر نرمش کرد. سرش را بلند کرد پوریا

.چطور نفهمیدي. به خاطر تو. روزي که اومد مثل یک غنچه شاداب بود ولی االن یک گل پژمرده دیدم-

.بی صدا اشک می ریخت و به حرف هاي آنها گوش می دادحاال . هاي مادر آرام شده بود گریه
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.با لحنی که از او انتظار نمی رفت با نگرانی از پیمان پرسید پوریا

تو دوستش داري؟-

.صورت تکیده برادرش را با دو دست گرفت و گونه هایش را بوسید. خندید پیمان

تازه نبودي ببینی به خاطر تو با شهاب . تو برام شد خواهرولی وقتی سپردمش به . شاید یه زمانی یه ذره دوستش داشتم-

.چی کار کردم

:کنار گوش پوریا برد و با شوخی گفت سرشرا

.می دونی که. خودم یکی خوشگل تر از مال تو پیدا کردم. من که مثل تو ماست نیستم-

و چهارم ستیب قسمت

.سبک لبخند زد یول یبا خستگ ایپور

.رسهینم اسمنی یبه قشنگ چکسیه یول

.اش را بطرف برادر گرفت و جواب داد یگوش دیخند مانیپ

.ششیپ يریم يحاال بهش زنگ بزن و بگو که دار.حرفت حساب باشه

.اش را نبرد یگوش:از پشت سر گفت مادر

.پس گرفت و در حال گرفتن شماره گفت ایرا از پور یگوش مانیپ

.زنمیشاهرخ زنگ م به

را گرفت و  ایدست پور گرفتیدوباره شماره را م کهیدر حال.جا خورد باشدیرد نظر در دسترس نممشترك مو:دنیبا شن یول

.رفتن به مادرش گفت رونیدر حال ب

.میرو برگردون اسمنیکه  میریفقط بجنب م مامان

که  دینرس قهیدق کی هی.خودش و کنار خودش نشاند لیرا داخل اتومب ایپور مانیپ.برطف ساختمان به پرواز در آمد مادرش

.آمده بود رونیمادرش مانتو بدست روژان را بدست خانم قهرمان سپرد و ب
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.گاز گذاشت و براه افتاد يرو يبدون فوت وقت پا مانیپ

را از فرودگاه  اسمنی اقیبا اشت کهیهر سه به روز دیشا.به فرودگاه فقط سکوت حاکم بود دنیشاهرخ تا رس لیاتومب داخل

.بود ریدلگ اسمنی دانهیشاهرخ هم از رفتن ناام یحت.کردندیفکر م بردندیبخانه م

 ستادیکنارش ا تایرز بودیدرست م مانیحرف پ دیشا.چشم به اطراف گرداند  یحاصل یب دیبا ام اسمنیبه فرودگاه  دنیرس با

.به او فرصت داد و سپس شانه اش را فشرد یقیدقا یول ستیدر آنجا ن ایاز پور يخبر چیکه ه دانستیاو م

.جون یاسی میبر

در آغوش او  اسمنی.و همسرش بطرفشان آمدند نیریوارد سالن که شدند ش.آمد  اسمنی لیپشت سر آنها با وسا شاهرخ

و  تایرز.نداشت هیتوان گر گرید یرا حس کرد ول نیریش يلرزش شانه ها.دلش گرفت شتریب.چشم به اطراف سالن گرداند

..سالن اعالم شود يها نشستند تا شماره پرواز بلندگو  یلصند يکردند و برو یو همسرش احوالپرس نیریشاهرخ هم با ش

دست تکان داد افروز به آنها  شیو برا دیداشت او را د يکه هنوز چشم بدر ورود اسمنی.نگذشته بود که افروز آمد يزیچ

آرامتر شد آهسته کنار  یش کمدوستان دنیبعد از د.آغوش باز کرد شیچند قدم به استقبالش رفت و برا اسمنی.شد کینزد

.گوش افروز گفت

.تاستیداره رز یکه شال آب اون

.با لبخند و غصه گفت.دیاز گوشه چشمش فرو غلط یو اشک دیافروز را بوس گونه

.شهیم یشوهر خوب خواهر

.دیاشکش را با دست گرفت و او را بوس افروز

و به افروز  مانیمن و پ یمیافروز دوست صم:گفت تایرزرو به . شد  کیدست او را گرفت و به همراهانش نزد اسمنی

.و با لذت او را برانداز کرد دیبا او دست داد و او را بوس ییبا خوشرو تایرز مانیخواهر پ.و همسرش آقا شاهرخ تایرز.گفت

.نشاند تایشد و افروز را کنار رز نیریگرم صحبت با ش اسمنی دینشن دوباره

به اطرافش  يگرینگاه د.بابت خوشحال شد نیاز ا اسمنیا افروز سر صحبت را باز کرده بود و خودش ب یمیبه سبک صم تایرز

.دیرا ند ایانداخت پور
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بزرگراه  یاه لعنت:و گفت دیبه فرمان کوب تیبا عصبان دادیرا نم دنیراه اجازه زودتر رس نیب کیتراف راندیتند م مانیچه پ هر

.کیو تراف

.تصادف شده نکهیمثل ا:نگاه کرد و گفت مانیپش به  يکنار لیاتومب راننده

.کرد ایرو به پور یعصب مانیپ

.ریپشت سر هم شماره را بگ ریبگ ریبگ

 یو گوش دیبه سرش کش یدست تیبا عصبان.بود  دهیفایب یول گرفتیلرزان شماره شاهرخ را م ییزده و با دستها جانیه ایپور

.انداخت شیپا يرا برو

.دهیآنتن نم رهیگینم

.کردیو به اطرافش فوت م خواندیتند و تند دعا م ادرشانم

.میتوکل بخدا کن میرسیمادر م میرسیم

نگاه را  نیآخر اسمنی.ندیایخواست که به محل ب نیصدا زد و از مسافر اسمنیرا در قلب  سیپرواز شماره پرواز پار يبلندگو

.واست و همراه آنها بطرف سالن ورود مسافر رفتغمزده به همراهانش نگاه کرد و برخ.به دور تا دور سالن انداخت

و چشم به ساعت  یکمک رهیهمه سرعت دست به دستگ نیمادرش وحشتزده از ا.کردیپرواز م مانیباز شده بود و پ ریمس

.داشت دادیبه سه را نشان م قهیدق 10که  لیاتومب

.دیغر مانیپ گرفتیشماره شاهرخ را م دانهیناام ایپور

.نمشیرو عوض کن مگر نب تیفعه گفتم گوشگدا را صد د مگر

.برنخورند کیبه تراف گریکه د کردیدعا م مادرش

سرباز کرده  شیو اشکها دهید يکه امروز مسئله را جد تایخصوصا رز.کردندیم هیاز خودش گر شتریب اسمنی همراهان

 یو افروز از حالت تلخ خداحافظ نیریش.چمدانها رفت لیکم به شاهرخ و تحو يبرا دیحم.فشردیرا بخود م اسمنیبدشت .بود

.تا گفتیبه رز اسمنی کردندیم هیشده و گر نیغمگ شتریآنها ب

.از روژان هستم دیعکس جد کیهر ماه منتظر 
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.جدا کرد اسمنیهمسرش را از  متیو شاهرخ با مال دیاو را دست کش سیصورت خ تایرز

.گفت ایاه شد محکم به پورفرودگ نگیمانده به سه وارد پارک قهیدق 5 مانیپ لیاتومب

.ارمیبرو داخل من مامانو م تو

.دیو بطرف سالن دو دیپر رونیب نیاز ماش ایپور

.از غم از در ورود مسافر گذشت يهمراهانش دست تکان داد و با کوله بار يبرا اسمنی

.دیرش شنرا از پشت س ایزده پور جانیه يکه صدا ختیریصدا اشک م یهنوز ب تایگذشت و رز قهیدق چند

.تایکجاست رز اسمنی

نتوانست .بلند جا خورد يو مو شیزده و ر رونیب يفرو افتاده و گونه ها يآنهم با آن چشمها ایپور دنیبرگشت با د تایرز

.انداخت و تکان داد نییسرش را پا دیبگو يزیچ

.کرد نگاه ایبه پور یشاهرخ با گرفتگ.که از آنها فاصله داشتند جلو آمدند دیو حم شاهرخ

.او رفت ایپور ياومد رید

 شیبرداشت که نگهبان جلو یقدم.رفتیکه پشت به او م دیرا از دور د اسمنی.بلند خودش را به در رساند  زیبا چند خ ایپور

.را گرفت

.جلوتر ممنوعه اقا نیا از

.آمد و به نگهبان گفت ایپوربه کنار  مانیبردند پ اسمنیبه رفتن  یو مادرش دوان دوان آمدند و از حالت آنها پ مانیپ

.هیامر مهم.برادرم بره دیاجازه بد کنمیخواهش م آقا

.اقا مگر دست منه شهینم

.التماس کرد مانیپ

.دیاون خانومو صدا بزن الاقل

.کنم یپستم را خال شهینم

.دیاز نگهبان پرس مانیپ دیلرزیم ایپور يزانوها
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.بسدت نشان داد میس یرا ب ير مردآنطرفت ینگهبان با اشاره کم.هیک نجایا مسئول

با او دست  دیبدست رس میس یجلو مرد ب.دست شل شده او را گرفت و با خود کشاند .نداشت ایاز پور يکه حال بهتر مانیپ

.را نشان داد ایداد و پور

.آقا بره نیا دیاجازه بد دیکن لطف

ه داداشاره کرد و ادام شدیکه لحظه به لحظه دورتر م اسمنیدست به  با

 دیاجازه بد کنمیمانع شد خواهش م کیتراف میبرس نجایتا به ا.آقا تازه باخبر شده که اون خانم خواهرشه  نیاز سالها ا بعد

.نهیبره و اونو بب

.سر تکان داد مرد

.اجازه بدم تونمیخارج از مقرراته نم متاسفم

.باشد میکرد مال یرا قورت داد و سع تشیعصبان مانیپ

.واهش کردمازتون خ آقا

به آنها چشم دوخته  یهمراهانش با نگران.کردینگاه م اسمنیقدرت تکلم نداشت و با حسرت به رفتن  ایپور.سر تکان داد مرد

اش را در  یگوش دیبه ذهنش رس يچشمانش را با دو دست فشرد و ناگهان فکر. دیبه سرش کش یعصب یدست مانیپ.بودند 

.کرد و زد چند لحظه کوتاه و سپس گفت دایپ شیشماره ها ستیاز ل يآورد و تند و تند شماره ا

.بهم زنگ بزنه باشه یو بگ يشماره منو به پدرت بد گهید قهیدق میظرف ن خوامیفقط گوش کن م نیبب نیشاه الو

.نپرس فقط منتظرم شتریب.نه نه

.نگذشته بود که تلفنش صدا داد هیثان 30.نگاهش کرد دیناام ایپور

 دمیرا م یکه گوش ییبا آقا کنمیندارم خواهش م يشتریب حیفرصت توض دیببخش یلیخ کنمیعرض م سالم...جناب الو

.برام مهمه یلیخ یلیخ. دیریو اجازه ورود ما را به صحن فرودگاه بگ دیصحبت کن

به  رتیح همه با ستادیرا گرفت ودر حالت صحبت به حالت احترام ا یمرد گوش.را با عجله به مسئول ورود داد یبعد گوش و

.کردندیهم نگذشت نگاه م قهیدو دق دیاتفاقات که شا نیا
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.خدا نگهدار شهیقربان چشم اطاعت م بله

که خودش از همه  مانیشود و چشم به پ ستادهیا رانیمسخ شده و ح ایپور.شد رهیخ مانیو پ ایگونه به پور کیتسل و

.دیسر او داد کش اریاخت یبود و ب شانتریپر

 دیبطرف در دو.بخود آمد جیگ ایپور.نگه دارم  تونمینم گهیرا د مایبخدا هواپ گهیدبجنب برو د.نوبره واال یاالغ نیا استاد به ا ا

درنگ به طرف  یو سپس ب دیاو را در آغوش فشرد محکم بوس. دیرس مانیبا چند قدم ببلند برگشت و به پ ستادیو دوباره ا

لبخند زد و رو به .بطرف همراهانش رفت دیصورتش کش يت برودس مانیباد پ عتبه سر.دیدو رفتیم اسمنیکه  يدر

.هیماچش هم مثل مشتش خرک:مادرش گفت

.بخر يات را بده بجاش خروس قند یبرو گوش:به شاهرخ گفت مانیپ دندیبا اشک خند همه

.صه بزرگ ذوق کردغ نیاز ا یو بعد از خالص دیافروز را د تایرا در آغوش گرفت و با اشاره رز مانیمادر پ.دیخند شاهرخ

.صدا زد ایشدند پور کیبه اتوبوس نزد نیمسافر دیدویبه سرعت م ایپور

.اسمنی یاسی

.دیقدرت برگشت نداشت دوباره شن یبود ول ایپور يصدا صدا ستادیا اسمنی

.اسمنی

نشست  اسمنی يزانو روبرودو  دیدوان دوان رس ایپور.شل شد و دو زانو افتاد شیزانوها اوردیطاقت ن.دیبرگشت او را د نباریا

.کردیم هیانداخته و ناباورانه گر نییسرش را پا اسمنی.دیکش قیعم یو نفس

اسمن؟ی يبر يخوایم

 يبرا ایپور.ختیریم شانیباران برو.را نداشت کندیاشتباه م ندیو بب ردیسرش را باال بگ نکهینداشت جرات ا یجواب اسمنی

با خودت  يچمدونت دار يتو یدزد کوچولو دل منو گذاشت:د و دوباره گفتمهار اشکش را رها کر یکس يبار جلو نیاول

درسته؟ یعنی؟يبریم

تفاوت  نیبا ا دیشهاب که از مسافرت آمده بود د يرا مثل هفته بعد از خواستگار ایچهره پور.سر بلند کرد  اطیبا احت اسمنی

.دیران خنداشک و با انیم. دیدر آن به وضوح د خواستیهم که م یبرق نباریکه ا
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.يدیکه قلب منو دزد ییتو دروغگو

.دیبرد و خند راهنشیسمت چپ پ بیدست به ج وریپل ریاز ز ایپور

باران  يو با قطره ها ختیریهنوز فرو م یخوحشال ياشکها دندیهر دو خند.میحساب شد یپس ب رهیز نیا یگیراست م آره

تو چطور؟ دمیمن پسش نم یول:گفت ایپور.ختیآم یم

.حساب یپس باز هم ب دمیمهم ن من

.پر از عشق به او انداخت یخنده نگاه انیم ایپور

تو منو دوست  کردمیببخش بخدا فکر م ؟منویکنیمن ازدواج م ؟بایکنیرا از طرف من قبول م یرانیصادق و پاك ا عشق

.يندار

.از جلو اتوبوس صدا زد يمرد.را گرفت و حرکتش داد اسمنی يها شانه

.شهیم رید دیرایب فیتشر خانم

.شد رهیخ اسمنی یمرد دست بلند کرد و مهلت خواست و دوباره به چهره دوست داشتن يبا احترام برا ایپور

.دیباز هم خند اسمنی

داره؟ بینشدم ع ينطوریمن ا یول شهیو رنگ به رنگ م کشهیخجالت م یرانیدختر ا هیمواقع  نطوریا کنمیم فکر

 يآمدیاگر نم.که خوشحالم و دوستت دارم  فهممیمن فقط م.بگم یچ:گفت اسمنی.دیفقط خند به گفته صادق و ساده او ایپور

.کردمیبه فرانسه دق م دهینرس

 فرستهیپاپا برا دعوت نامه م گهید کماهیتا  خوامینم ينطویا:رنگ عوض کرد و گفت اسمنیگوشش نجوا کرد  ریارام ز ایپور

.يشنویمطمئن باش جواب نه نم.یکن يخونه پدرم ازم خواستگار ییایب ینیریبا مامانت با گل و ش خواهمیم.آشنا داره

را  یزنگ زد گوش ایهمراه پور.همه صفا نداشت نیبه ا یجواب.گذاشت شیچشمها يچشم فرو بست و دو دستش را برو ایپور

.دیندازیف بطر نینگاه هم به ا کیبچه ها :گفت دیلرزیکه از شدت شوق م ییبود با صدا تایدر آورد رز بشیاز ج

دست تکان  شانیافروز در آغوش عمه بود و برا.سالن بودند شهیهم به آن طرف برگشت همه پشت ش اسمنی ایحرکت پور با

.دادندیم
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.شد دایدو تا عروس پ يدفعه ا کیمامان جواب داد و  يدعاها گمیم کیبهتون تبر:گفت تایرز

.دیپرس اسمنیبود  نگاهش مملو از عشق.نگاه کرد  اسمنیدوباره به  ایپور

.میریرا با هم بگ یدو تا عروس شهیم

.شهیم زیهمه چ ياگه تو بخوا شهینم چرا

.اتوبوس صدا زد يدوباره از جلو مرد

.دیاریب فیتشر خانم

 شانیبرا ییجدا گرید.کرد  یاو را برداشت و او را تا جلو اتوبوس همراه لیوسا ایشاد و عاشقانه پور يخنده ا.دندیخند بهم

  .بهمراه داشت يابد یوصلت يت بود چونکه بزودسخ

  

  

  انیپا
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