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 چله ها را با قیچی برید.عمیق نفس کشید و کش و قوسی به تن خسته اش داد.صدای مهره های کمرش

 .لبش را به خنده باز کرد.دیدن نتیجه ی دلخواه بعد از کار و تالش بسیار لذت عجیبی داشت

 !دستی روی قالی تمام شده کشید و زیر لب گفت: بنازم این هنر دستو

 زیرلب صلوات فرستاد و سمت قالی فوت کرد.کم نبود.با این سن کم قالی می بافت.آن هم چه قالی

 .هایی.خوش رنگ و نرم.آنقدر که کبری خانوم همسایه ی روبه رویی بر هنر دستانش قسم میخورد

 .از جا برخواست.سرتاسر اتاق ساده اش را از نظر گذراند.برای قالی بافت خودش برنامه میریخت

 اتاق کوچکی داشت.دور تا دورش پشتی های الکی رنگ با قالی قدیمی همرنگش ست شده بوده.دار

 .قالیبافی گوشه ای از اتاق را گرفته بود و رخت خواب و متکاهایش هم تا خورده گوشه ی دیگر بودند

 جلو رفت و از پنجره بیرون را نگاه کرد.در روستا هیاهوی عجیبی برپا شده بود.عروسی زینب

 بود.دختر حاج مهدی.همیشه عروسی ها را دوست داشت.برای دخترانی مثل او لذت بخش بود!لباس های

 رنگ رنگی تن میکردند و از اول تا آخر مهمانی در دسته ی رقص بودند.دهانش با فکر غذای عروسی

ودآب افتاد.بوی خوش چلوگوشت را از حاال حس میکرد.دستی روی شکمش گذاشت.صدایش بلند شده ب ! 

 مادرش را دید که با سبد حصیری به حیاط میرود و برای مرغ و خروس ها دانه می پاشد.می دانست باید

 سراغ درست کردن نان برود.این کار به او واگذار شده بود.به قول مادرش نان پزی در آن روستا جزیی

 !واجب برای پسند دختر بود

خودش را به هال برساند.محمد درحالی کهصدای گریه ی هیرو باعث شد چشم از حیاط بگیرد و   

 .عروسک چوبی را به دست گرفته بودبه حیاط دویید.هیرو روی زمین نشسته و گریه میکرد

 پر غیض صدایش زد: محمد.باز اشک این بچه رو دراوردی؟

 هیرو را بغل گرفت و در هال چرخاند.پیشانی اش را بوسید و عطرش را بو کشید.عاشق عطر بچه

خاصی داشت.انگار که از عطر خدا روی تنش جا مانده بودبود.عطر  . 

 مادرش هول زده وارد خانه شد: محمد چش شد؟

 همانطور که هیرو را تکان میداد غر زد: هزاربار بهت گفتم انقد لوسش نکن.عروسک این بچه رو

 .برداشته، فرار میکنه

میریم واسه حنابندون.هنوزم آماده برنجی بی توجه به غرهای تیام به اتاق رفت: عروسی فرداست.امشب  

 .نشدیم.هزار بار به بابات گفتم امروز نرو سر زمین کار خودشو میکنه

 هیرو را که آرام شده بود و با موهایش بازی میکرد را روی زمین گذاشت و سرش را بوسید.موهای

 .مشکی و لختش مزه ی خوبی داشت

  
  

روی زمین نشست.مادرش چمدان کرم رنگ را از انبار بیرون کشیده و لباس هایش رابه اتاق رفت و   

 .آماده میکرد

 زانو درشکم جمع کرد.برای زدن حرفش دو دل بود.کاش میشد حداقل امشب را به مراسم نرود.اگر

 .مادرش اجازه را صادر میکرد خیلی خوب میشد.برای دیدن بهرود آماده نبود

بیرون می آمد.در دل او هم غوغا به پا بود اما جشن عروسی کجا و رخت شویی صدای ساز و آواز از  

 !برپا شده در دلش کجا

 برنج پیرهن مخمل مشکی که گل های طالیی و قرمز برجسته داشت را بیرون کشید.دو کلنجه مخملی را



 سمت تیام گرفت: کدوم بهتره؟

 ـ واسه این ؟

 .به پیرهن اشاره کرد

 .ـ آره

را روی کلنجه ها چرخاند. تیام نگاهش  

 یکی مشکی با نوار دوزی های طالیی دم آستین و یقه و دیگری

 .بانوار دوزی های سبز

 

 .تیام به یکی اشاره کرد: این.به گالی طالیی رو لباست میاد

 

 .برنج کلنجه را کنار پیرهن گذاشت و روبه تیام گفت: لباساتو آماده کردی؟باید حمومم بری

 

 .انگشت های دستش را به بازی گرفت: شاید امشب نیام

 صدای برنج باال رفت: چی؟

 

 ـ کارای قالی مونده.

 ...خونه شلوغه

 حرفش را برید.

 انگشت گزید: خوبه خوبه.نمیخواد راه بی راه بیاری واسه من.من دختر خودمو نشناسم

گیره صبح تا شب نیومدن توروواسه چی خوبم؟مگه میشه نیای؟اونم با رفتارای عفت.همین مونده بل ب  

 .بکوبه تو سرمون.میدونی چی میگه؟میگه از عروس شدن دخترم خوشحال نشدن

 .کالفه از حرف و حدیث های همیشگی حرف مادرش را قطع کرد و نجوا کرد: باشه بابا، میام

 .ـ برو آماده شو.رنگ شاد بپوش تیام.نبینم سنگین تن کنی

بیرون رفت.از پنجره هیرو و محمد را میدید که بازی میکردند.صدایزیر لب میدانمی گفت و از اتاق   

 .خنده هایشان در صدای ساز گم میشد

 به اتاق رفت و پر اخم چمدانش را اورد.آن را باز کردو پیرهن هایش را از نظر گذراند.اگر نمیرفت،

که هیچوقت حرف پشت حرف برایشان ردیف میشد.آن هم با دشمنی دیرینه ی عفت با مادرش.چیزی  

  
  

 دلیلی برایش پیدا نمیکرد.هربارهم از مادرش میپرسید ریشه ی این بحث ها کجاست،راه و بی راه عایدش

 .میشد

 آهی کشید و لب تر کرد.پیرهن آبی رنگش را از بین همه ی لباس ها بیرون کشید.طرح های نقره رنگ

آستین هایش با کش جمع میشد و طرح با نمکی به آن میبخشیدجلوه ی خاصی به آن بخشیده بود. . 



 کلنجه ی مخمل قرمزش را هم بیرون کشید.دستی به سکه هایش که سرتا سر نوار دوزی های نارجی و

 سبزش را پوشانده بودند کشید.همیشه صدایشان را دوست داشت.حس طراوت را به رگ هایش تزریق

 .میکرد

ش بی تابی میکرد.دوپایش را زمین میکوبید و زار میزد.از جا برخواستدستی به مخمل سرخش کشیدقلب  

 .و پشت پنجره ی اتاقش ایستاد.آسمان،پر سخاوت آفتاب گرمش را به زمین بخشیده بود

 !می دانست حاال بهرود هم مثل او جایی زیر این آسمان قرار دارد و شاید اوهم مشغول تماشایش باشد

ز این دیدار اجباری که یقه اش را گرفته بود فرار میکرد.حاضر بود بهعمیق نفس کشید.اگر میشد، ا  

 قتلگاه برود اما امشب بهرود را نبیند!اصال آمادگی دیدنش را نداشت.آن هم بعد از این همه مدت که از

 ..نبودنش می گذشت
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بودند که بیا و مراسم حنابندان در خانه ی حاج مهدی بود.از صبح زود بزن و به کوبی به راه انداخته  

 .ببین.هیچکس در خانه بند نبود.همه مهمان آنها شده بودند.دنبال مادرش راه می رفت

 برنجی وارد حیاط که شد بلند کل کشید.همزمان با ورود آن ها صدای کل باقی زن ها هم بلند شد.لبخند

 .روی لبش نشست.بوی اسپند و صدای هلهله و شادی اطرافیان، استرس وجودش را شست

 لبه ی پیرهنش را بلند کرد و با دقت از روی خون گوسنفند قربانی شده عبور کرد.دسته های رقص در

 .حیاط خانه سرجایشان بند نبودند

 نسیم خنک با موهایش که از روسری نازکش بیرون زده بود بازی میکرد.عفت به استقبالشان رفت.چشم

نتقل نمیکرد.نه تنها او،بلکه حتی مادرش هم ازهای این زن همیشه کدر بود.هیچوقت حس خوبی به اوم  

 .دیدنش عذاب میکشید

 برنجی و عفت روبه روی هم ایستاده بودند و بلند کل میکشیدند.خواهرهای زینب،طال و فاطمه با دستمال

 .های توری رنگی دور مادرهایشان چرخ میخوردند

داخلتیام بی اراده خندید.عفت هم لبخند زد: خوش اومدین.بفرمایید  . 

  
  

 به خانه اشاره کرد.برنجی جلوتر رفت.طال دست تیام را گرفت: تو نرو.بمون اینجا داخل حوصلت

 .سرمیره

 .صدای سورنا و دهل از خود بی خودش کرد.بلند خندید: چه خبره امشب

 طال و زینب بازویش را گرفتند و وارد دسته شدند.همانطور که هم پایه دسته می رقصید نگاهش را سرتا

 سر حیاط چرخاند.دنبالش میگشت.امشب باید آمده باشد.ناسالمتی شب حنابندان خواهرش بود.مگر میشود

 نیاید؟

نگاه کنه بیاد داخلدر همین افکار بود که صدای عفت را شنید: خانوما هرکس مایله حنابندونو  . 

 .جمعیت پراکنده شد.همراه طالو فاطمه وارد خانه شد

 ـ پسرتو چیکار کردی فاطی؟

 .ـ امشبو تحویل باباشه.راحتم

 هردو خندیدند.از بین جمعیت که کنجکاو دور زینب حلقه زده بودند،عبور کردند و جلو رفتند.مادر

 .بزرگشان که شوکت نام داشت کنار زینب نشسته بود

ر سه روبه روی زینب نشستند.زینب نگاهی به تیام انداخت و لبخند زد.تیام لب زد: مبارکهه .. 



 زینب اما سرش را زیر انداخت.طال و فاطمه دست جلو بردند و کمی از حنا کف دست آن ها سابیدند.طال

م هم بزننگاهی به تیام انداخت که مشتاق به آن ها چشم دوخته بود.روبه مادربزرگش گفت: واسه تیا  

 .مادر

 شوکت نگاه تیره ای به تیام انداخت.دروغ چرا؟سردی نگاهش تا عمق استخوانش را سوزاند.به این همه

 .سرما عادت نداشت.ناخوداگاه دست عقب کشید: نه نمیخوام.ممنون

 شوکت بی توجه مچ دستش را محکم گرفت و حنا را کف دستش مالید.سرمای حنا حس خوبی را به رگ

ق کرد.بی آنکه سر بلند کند، تشکر کردهایش تزری . 

 .طال با دیدن تیام که آنطور سرزیر انداخته بود لبخند زد.به آرنج به پهلوی فاطمه کوبید و هردو خندیدند

 !این دو خانواده هرگز کدورت هایشان را فراموش نمیکردند

به رقص بقیه نگاهشام صرف شد.تیام بی حرف کنار مادرش روی زیراندازی در حیاط نشسته بود و   

 میکرد.دختر هایی که کنار مردهایشان بی خیال می رقصیدند و شادی میکردند.دلش بی آنکه بداند چرا

 .گرفت

 بار دیگر نگاه منتظرش را میان جمعیت چرخاند.نیامده بود.بهرود برای حنابندان خواهرش هم نیامده

کند، به او چشم داشته باشد؟اصال تمامبود.کسی حتی به خواهرش اهمیت نمیدهد که در مراسمش شرکت   

  
  

 این ها به کنار با وجود کینه ی دیرینه ی خانواده هایشان،آن هم وقتی کل روستا از آن خبر داشتند، بهرود

 می توانست به او فکر کند؟

و بهرود را در آن فاطمه خوشحال کنار شوهرش می رقصید.برای یک لحظه دلش بی تاب شد.اگر خود  

 موقعیت میخواست جرم کرده بود؟

 از فکرش لب گزید و سر در یقه اش فرو برد.گونه های گل انداخته اش اورا رسوا میکرد.حتی از فکرش

 هم خجالت می کشید.او و بهرود کنار هم آن هم در این وضعیت؟!دلش خالی شد.چشم بست و ریز

ر.هرچقدرهم نخواهی، وقتی دل بخواهد کارت تمام استخندید.دست خودش که نیست.کار دل است دیگ . 

 صدای برنجی او را از خلسه ی شیرین بیرون کشید: پسرش واسه مراسم خواهرش نیومده.حاال اگه ینفر

 .از خانواده ی ما نمیومد چه حرفا که درست نمیکردن

 ..تیام غرید: مامان

 ـ دروغ میگم؟

بر پا میشد دروغ نمیگفت ولی اگر کسی میشنید کربالیی . 

 .ـ اینو نگو.میشنون دعوا درست میشه

 !برنجی در حالی که زیر لب غر میزد لب ورچید: خیلی وقته که دعوا شروع شده

 بی آنکه پاسخی دهد نگاهش را به عفت داد.کنار حاج مهدی ایستاده بود و مهمان هارا بدرقه

 میکرد.برعکس این طایفه حاج مهدی را دوست داشت.مردی آرام و مهربان.تا به حال ندیده بود لبخند از

 .لب هایش دور شود.او و بهرود، تافته ی جدا بافته بودند در خانواده اشان

 به زمان های نچندان دور رفت.همیشه میان بازی هایشان با بهرود،او جر میزد و اشک تیام را در می

حاج مهدی هم بعد از تنبیه بهرود، تیام را روی پاهایش مینشاند و برایش آواز میخواندآورد. . 

 .ضربه ای که برنجی به پایش زد او را به خود آورد.عزم رفتن کرده بودند

 بی حوصله از همه خداحافظی کرد و همراه خانواده به خانه برگشت.حسین،هیرو،برادرش را آرام در



ق.خوابش سبکه بیدار نشهآغوشش گذاشت: ببرش اتا . 

 .زیر لب چشم گفت و به اتاق رفت.صدای مادر و پدرش را میشنید

 ـ بهرود نیومده بود؟
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 .ـ نه.گفتن تو شهر کار داشته

  
  

 ـ اونا که حرف زیاد میزنن.میدونی چند وقته رفته شهر؟به همین بهونه دارن کاراشونو ماست مالی

 .میکنن

 .ـ این چه حرفیه برنجی؟حتما کار داره

 .ـ شمام که همیشه خودتونو میزنید به اون راه

 محمد که وارد اتاق شد از در فاصله گرفت.محمد زیرک نگاهش کرد.نیش باز کرد و خندید: گوش

 واسادی؟

 .اخم کرد: نه.گوش وایسادی یعنی چی؟بیا بگیر بخواب ببینم

گفت: گوش واساده بودیمحمد شیطان باال پرید و با خنده  .. 

 دندان روی هم سابید و سمتش رفت.نیشگونی از بازویش گرفت: ساکت.نمیبینی هیرو خوابه؟محمد انقد

 .منو اذیت نکن.میکشمتا

 .محمد در حالی که بازویش را ماساژمیداد آرام زمزمه کرد: ولی گوش واساده بودی

ون زد.مادر و پدرش کنار هم نشسته بودند وحوصله ی بحث نداشت.نفسش را بیرون داد و از اتاق بیر  

 چای میخوردند.آرام شب بخیر گفت و به اتاقش رفت.کلنجه را از تنش دراورد.روی زمین زانو زد و از

 پنجره بیرون را تماشا کرد.همانطور که بافت موهایش را باز میکرد نگاهش را به آسمان پرستاره

 .دوخت

فتحرف های برنجی روی اعصابش راه می ر . 

 بهرود چرا از شهر برنمیگشت؟بیشتر از چند ماه از نبودنش می گذشت.بحث هفته که نبود!پایه ماه در

 .میان بود

 .دستی میان موهایش کشید و آن هارا آزاد روی شانه اش ریخت.دست زیر چانه زد و به بیرون نگاه کرد

باید باشدیعنی واقعا برای عقد زینب هم نمی آمد؟!مگر میشود.برادرش است خب. .. 

 خود را روی زمین انداخت و به مبل تکیه داد.آنطور که از طال شنیده بود به شهر رفته تا مغازه اشان را

 اداره کند.حاج مهدی در شهر مغازه داشت.میوه هایشان را در مغازه ی خودشان میفروخت.مثل برادرش

بهرود چی؟ تیمور.اما تیمور حداقل دو هفته ای یکبار به آن ها سر میزد.ولی  

 از جا برخواست و اتاق کوچکش را متر کرد.دست خودش نبود.یک جا قرار نداشت.اگر بهرودش در

 شهر شیفته ی دخترهای شهری شود چی؟شیفته ی رنگ و لعاب روی صورتشان.شفته ی لباس های مدل

 .مدلشان

تصورش هم اگر بهرودش شب ها را با فکر یکی از همین دخترهای شهری صبح میکرد چی؟حتی با  

 .نمی توانست درست نفس بکشد

  



  

 روی زمین دراز کشیدو سرش را میان متکا فرو برد.حتما همینطور بود.وگرنه چه دلیلی دارد برای

 حنابدان خواهرت هم نیایی؟یعنی تا این حد سرش شلوغ شده ؟معلوم است که نه.حتما بهرودش را دزدیده

 اند.حتما جایی،در خیابانی نگاهش فریب دخترهای خوش رنگ و لعاب شهری را خورده.فریب موهای

 .مش شده و رنگیشان

 .حتما بهرودش شب ها را با فکر به صدای دختر شهریش صبح میکرد

 نفس کم آورد.بهرود مال او نبود درست اما همینکه سهم کوچکی داشت در فکرهای روزمره اش حالش

رد.حاال اگر بهرود واقعا کس دیگری را بخواهد چی؟یعنی همین فکر کوچک را هم از اورا خوب میک  

 میگیرد؟او که ماه هاست حق دیدنش را از دست داده.بعد از آن او ماند و فکرش،خیال نگاهش،خیال

 صدایش..یعنی واقعا بهرود همین حق کوچک را هم از او می گرفت؟

خفه کرد.از تمام دخترهای شهری متنفر بود بغضش شکست.هق هق ریزش را میان بالشت ! 
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 انگار از دور دست ها صدای بوق ماشین را میشنید.در جایش غلت زد و آرام چشم باز کرد.حتما تیمور

 .آمده بود

 .دستی به چشم های سوزانش کشید.دیشب با گریه به خواب رفته بود.مادر صدایش میزد

شید.با همان لباس ها خوابیده بود.برنجی اگر میفهمیدسرجایش نشست.دستی میان موهای پریشانش ک  

 بیچاره اش میکرد!تا یک ماه سرش غر میزد.سریع از جا برخواست و لباس های راحتی اش را

 .پوشید.موهایش را برس کشید و بافت و یک طرف شانه اش انداخت

تیام سنگر گرفت.محمد در اتاقش باز شد و هیرو و محمد داخل دویدند.هیرو در حالی که میخندید پشت  

 .دست برد بازویش را بگیرد که تیام محکم روی دستش زد

 محمد دستش را ماساژ داد: چته وحشی؟

 تیام هیرو را بغل گرفت و موهای عرق کرده اش را بوسید: این زبون بسته هنوز یاد نگرفته درست

ان داره بهش تخم کفتر میده تاحسابی بگه بابا.بعد تو اینجوری دنبالش میکنی؟تو عقل نداری محمد؟مام  

 .زبون باز کنه،دو سالشه میفهمی؟بعد تو انقد بترسونش تا همین دوسه کلمه ایم که میگه یادش بره

 ـ داداشمه به تو چه؟

 ـ چه طرز حرف زدن با خواهر بزرگتره؟

شانمحمد سر زیر انداخت و ادایش را دراود.جیغش که بلند شد صدای فریاد مادرش هردو را سر جای  

 .نشاند

  
  

 ـ بسه دیگه.شما دوتا چرا عین سگ و گربه بهم میپرید؟

 برنجی در چهارچوب در ایستاد: بابات میخواد شیر ببره شهر تیام.تا لنگ ظهر که خوابیدی.االنم دارید

از ازدواجم میپاچه ی همو میگیرید.شما دوتا نمیخواید بزرگ شید؟من همسن تو بودم دو سال هم   

 .گذشت

 خشمگین نگاهی به محمد انداخت که بی صدا گوشه ای نشسته بود.همیشه همینطور بود.مادر را به جانش

 .می انداخت و خودش دور میگرفت

 برنج سمت محمد رفت: تو درس نداری؟چرا نمیری مدرسه ها؟



از پنجره دنبالشان محمد از زیر دستش فرار کرد و به حیاط رفت.برنج هم دنبالش دویید.تیام  

 میکرد.صدای فریاد محمد تا سه خانه انور تر هم می رفت.لبخند زد.هیرو در آغوشش آرام گرفته

 بود.نگاهش کرد.چشم های سبز و درشت برادرش به او رفته بود.درست مثل چشم های مادرشان.محمد و

 .تیمور بیشتر شبیه حسین بودند تا برنجی

هیرو به هال رفتند.ظرف مسی بزرگی برداشت: میرم شیر گاوارواز جا برخواست و دست در دست   

 بدوشم داداشی.توام میای؟

 هیرو وسط هال ایستاده بود و با دست های تپلش کلنجار میرفت.صدای نا مفهومی از گلویش خارج شد و

ی ماسر تکان داد.تیام ناراحت سر تکان داد: بیا بریم قربونت بشم.کی میشه تو حرف بزنی خیال همه   

 .راحت شه

 حسین روبه برنج که حیاط را میشست گفت: شیر آمادست؟

 .ـ تیام داره میاره

 تیام افتان و خیزان ظرف مسی پر از شیررا سمت پدرش برد.حسین دبه ی بزرگی را آورد و شیر را

 .درون آن ریخت

 ـ داداش تیمور کجاست بابا؟

 .ـ تیمور؟شهره.نیومده بابا جان

 .ابروهایش باال پرید.پس صدای بوق ماشین؟!شانه باال انداخت و سمت انبار رفت.باید نان می پخت

* 

 .طال سینی چای را جلوی برادش گذاشت: بیا داداش.بخور خستگی راه از تنت بره بیرون

 .ـ دستت طال،طال خانوم

 طال ریز خندید: چه خبر از مغازه؟همه چی خوبه؟

  
  

 بهرود قند کوچکی در دهانش گذاشت و کمی از چای بلعید: آره خداروشکر.از شما چه خبر؟همه خوبید؟

 قربونت بشم میدونی چند وقته ندیدمت.فقط صداتو شنیدم.دلم واست :طال دستی به ته ریش برادرش کشید

 .لک زده بود

شت.سرش را به دیوار تکیه داد وبهرود لبخند زد.یک پایش را در شکم جمع کرد و دست روی آن گذا  

 عمیق نفس کشید.صدای ساز و آواز را از خانه اشان میشنید.خدارا شکر کرد که این خانه را دارند تا اول

 .کمی در آن استراحت کند

 طال از جا برخواست: من برم اونور داداش.توام یکم استراحت کن و بیا.همه دارن سراغتو میگیرن.زشته

دلش گرفته بود نباشی.زینبم دیشب . 

 .ـ میام

 طال که رفت تنها شد.چایش را خورد و روی زیرانداز دراز کشید.چشم بست.دلش برای هوای روستا

 .تنگ شده بود.برای بوی نم خاک و صدای گوسفندان.انگار در رگ هایش خون جاری میشد

ره نفس کشید وعمیق نفس کشید.بوی نان تازه بینی اش را قلقلک داد.لبخند روی لبش نشست.دوبا  

 عطرنان را تا اعماق ریه اش جا داد.این بو را میشناخت.نان هایش همیشه عطر خاصی داشت.در جایش

 غلت زد و از گوشه ی در که باز مانده بود حیاط مقابل را نگاه کرد.سرش را روی بازویش گذاشت و

 .نگاهش را میخ همسایه ی روبه رویشان کرد



متی دویید.صدای برنجی خانوم را میشنید: درشو محکم ببند حسین.نریزهمحمد از در بیرون آمد و به س  

 .بین راه

 .ـ حواسم هست

 لبخند روی لبش نشست.برخالف خانواده اش،آن ها را دوست داشت.این خانواده ی کوچک دوست

 داشتنی.به دور از هر حاشیه ای.با تیمور رفاقت داشت.حسین کم از پدر خودش نداشت و برنج خانوم،با

 همان اخالق های خاص خودش،جدا از تمام مشکالتی که داشتند مثل مادرش بود.پرش فکرش اورا سمت

 .دختر بانمک خانواده کشاند.با همان چشم های سبز وحشی

 قبل از آنکه ذهنش خیال پردازی کند از جا برخواست.دستی میان موهای پرپشتش کشید.عمیق نفس

وز کافی بودکشید.باید به مراسم میرفت.نبودن دیر . 

 کمربند شلوارش را باز کرد ویکبار دیگر بست.به سمت در رفت که صدای ظریفی سرجا خشکش

 .کرد.خودش بود

 جلو رفت و از گوشه ی در نگاه کرد.با دیدنش که آنطور سر از در بیرون کشیده بود و محمد را صدا

 .میزد،لبخند زد

  
  

 ـ محمد...محمد کجایی؟

 خندید.برعکس جثه اش،صدای خیلی ظریف و دلنشینی داشت.چشم خمار کرد و عمیق نفس کشید.بوی نان

 .تازه ی صبحگاهی را با خود آورده بود

 .تیام سر را داخل برد: مامان نیستش.معلوم نیست کجا رفته

 ـ ای خدا از دست این بچه من کجا فرار کنم؟

هش را به خانه ی روبه رو انداخت.با دیدن دو چشمی که از گوشه ی در اورا می پاییدتیام بی اختیار نگا  

 مات ماند.خودش بود؟بهرود؟این چشم ها،چشم های خودش بود.این قهوه ی تلخ ناب، چشم های خودش

 بود.آب دهانش را قورت داد.سرتکان داد یعنی سالم.اما بهرود بی آنکه واکنشی نشان دهد فقط نگاهش

حس کرد،ذره ذره وجودش زیر نگاه خیره اش ذوب میشود.پوست لبش را به دندان گرفت و آرامکرد.  

 .وارد خانه شد و در را بست

 بهرود اینطور سرک میکشید؟بعید بود.حتی یک درصد هم امکان نداشت که بهرود در خانه ی کسی

بر تنش نشست.اگر واقعا اینطور سرک بکشد.پس یعنی خودش نبود؟با فکر نگاه خیره ی مرد غریبه لرز  

 بهرود نباشد..؟

 .مگر میشود؟مگر میشود آن دو گوی قهوه ای را نشناسد.دو گوی ناب که بوی شکالت داغ میدهند

 صدای مادر هوشیارش کرد: چرا اونجا وایسادی؟خدایا از دست شما من سر به بیابون میذارم.بیا این

ریم مراسم زینب.بدو دخترلباسارو بنداز تو ماشین تیام.شبم دوباره باید ب . 

 سرش را تکان داد تا افکار را از سرش دور کند.از پنجره ی خانه ساعت را نگاه کرد.فقط چند ساعت

 دیگر میفهمید آیا واقعا بهرود بوده یا نه.اگر خودش نبود،می داد پدر،پدرش را در بیاورد که اینطور به

 ...ناموس مردم زل زده
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بی هیچ نقصی انجام می شد.شرمنده جلو رفت و پدرش را در آغوش کشیدمراسم عقد به لطف پدرش  : 

 .ببخش نبودم بابا



 حاج مهدی با لبخند سرش را بوسید: عیب نداره پسرم.دیر نیست.از االن برای خواهرت برادری

 .کن.هرچی توی شهر بودی بسه.الزمه یه مدت اینجا باشی

کل زنان سمتش رفتند و دوره اش کردند.بهرود خندید وفقط سر تکان داد و کنارش ایستاد.طال و فاطمه   

 سر زیر انداخت.داماد که میالد نامی بود سمتشان رفت و دست بهرود را گرفت تا اورا وارد دسته کند.از

 .داخل خانه صدای هلهله و کل می آمد

  
  

نی داداشبهرود بلند خندید و دست میالد را پس زد: تو که میدو . 

 فاطمه و طال بازویش را گرفتند و به وسط کشاندنش.طال زیر لب زمزمه کرد: اینجوری نکن

 .بهرود.دیشب نبودی.چشم همه به توا.ممکنه فکر کنن مشکلی داری

 حرف حق بود و بی جواب.دستمال را از فاطمه گرفت و سرچوپی)کسی که نفر اول دسته ی رقص لری

 .میشود( شد

نشدنی بود.دستش را روی سینه اش گذاشت و سعی کرد عمیق نفس بکشد.خودش هم نمی تپش قلبش مهار  

 دانست چه مرگش شده.از طرفی میل عجیبی به دیدنش داشت و از طرف دیگر در دل دعا میکرد که

 .نباشد

 حس میکرد اگر ببیندش آسمان به زمین می آید.حس میکرد اگر ببیندش همان امشب از دنیا میرود.بعد از

ند ماه دیدن بت دوست داشتنی ات کم چیزی نیست.کسی که فکر های ریز و درشتت را به او وصلچ  

 ..میکنی

 دست مادرش را گرفت.برنجی متعجب نگاهش کرد و تیام فقط شانه باال داد.حتی توان خندیدن هم

ل برنجنداشت.می دانست پوست سفیدش بی روح تر از هر زمان دیگری شده و این ها از چشم مادری مث  

 !در می ماند؟

 مهدی با دیدنشان جلو رفت و دست در گردن حسین انداخت.حسین برایش یک پا برادر بود.هم رزمش در

 .سال های جنگ ، کسی که بعد از فوت پدرش مثل کوه پشتش ایستاده بود

 .حسین مهربان روی شانه اش را بوسید: بازم مبارک باشه.انشاا... در کنارهم خوشبخت شن

 مهدی خندید.مهربان به تیام که رنگ پریده به زمین چشم دوخته بود نگاه کرد: انشاا... عروسی تیام جانتو

 ..ببینی

 !تیام گنگ نگاهش کرد.عروسی او را ؟همین که عزایش را نبیند امشب کافی بود.اورا چه به عروسی

 .برنج به دست تیام فشار آورد: تیام عمو با توا

کن آبجی.دختره، خجالت میکشهحسین خندید: اذیتش ن . 

 خجالت؟دوست داشت همانجا بنشیند و به حرف هایشان یک دل سیر بخندد.او جان میداد و این ها از

 خجالت برای مراسم عروسیش می گفتند!عجب برنامه ی مضحکی!بهترین طنز ها را می شد از گفت و

 .گو های آن ها ساخت

فت: چشمت روشن انگار بهرود هم اومدهبه لبخند کج و کوله ای اکتفا کرد.حسین گ . 

 .ـ آره.چشم دلت روشن.امروز رسید

 .بهرود آمده بود.پس اشتباه نمیکرد.آن نگاه خیره که دزدکی او را دید میزد بهرود بود

  



  

.قبل از آنکه بهرودجرات به خرج داد و سر باال اورد.با دیدنش در دسته انگار با قیچی بند دلش را بریدند  

 .متوجه نگاه خیره اش شود سر زیر انداخت و لب گزید

 .ـ آبجی شما بفرمایید داخل.اینجا اذیت میشید.عفت از عصر منتظرتون بود

 .عیبی داشت اگر دروغ می گفت؟شاید یکم تالش برای بهتر کردن جو بین دو خانواده بد نباشد

حرک دنبالش رفت.خدا خدا میکرد زودتر به گوشه ایبرنجی که دستش را کشید مثل یک جنازه ی مت  

 .خانه پناه ببرد تا حتی در هوایی که بهرود نفس میکشد هم نباشد

 صدای طال را که شنید چشم بست.برنجی روبه طال خندید:خوبی دخترم؟

 .صدای بهرود را شنید: سالم برنجی خانوم

خجالت حتی توان سر بلند کردن هم صدایش مثل نسیم صبحگاهی گوش هایش را نوازش داد.از شدت  

 .نداشت

 ـ سالم پسرم.رسیدن بخیر.کی رسیدی؟

 .بهرود نگاه گذرایی به تیام که پشت مادرش پناه گرفته بود انداخت و سعی کرد لبخندش را مهار کند

 .ـ امروز صبح

 .ـ خوش اومدی پسرم

خانومصدای گرمش اینبار تیام را مخاطب خود قرار داد: سالم عرض شد تیام  . 

 .گونه های گل انداخته اش، لب های بهرود را از هم وا کرد

 .دست مادرش را رها کرد و موهایش را زیر روسری آبی مشکی اش فرستاد: سالم

 سالم؟همین؟دختره ی احمق.چه برنامه ها که نریخته بود.فکر میکرد اگر بهرود را ببیند یک خسته نباشید

میکرد اگر بهرود را ببیند یک ایوالی غلیظ نثار تالشش برای جانانه نثار تالشش در شهر کند.فکر  

 خانواده کند و حاال همین؟سالم؟

 .بهرود که تن صدایش به خوبی خنده اش را نشان میداد گفت: بفرمایید داخل

 .طال روبه تیام گفت: تو نرو تیام.بیا بین ما

اجازه نمیداد.برنجی با دقت صورتو دستش را گرفت.تیام پر التماس به مادرش نگاه کرد.کاش مادرش   

 رنگ باخته ی دخترش را کاوید.چشم های تیام با او حرف میزد.مادر که باشی جفت چشم فرزندت کافی

 .است تا دردش را بفهمی

 .طال جان امشب تیام یکم خستس.انشاا... برای عروسی حسابی از خجالتتون در میاد :

  
  

 .مظلوم سر زیر انداخت تا از نگاه بهرود که رویش سنگینی میکرد فرار کند

 طال اشکال نداردی گفت و همراه فاطمه و بهرود از آن ها دور شدند.برنجی نگاه دیگری به دخترکش

 .انداخت.بی آنکه حرفی بزند دستش را گرفت و به داخل خانه پناه بردند
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غرق افکارش شده بود.بار دیگر نگاه خیره ی بهرود را روی گوشه ای نشسته و بی توجه به اطراف  

 خودش به یاد اورد.لبش به لبخندی ملیح باز شد.دستش را روی دهانش گذاشت تاکسی خنده اش را

 نبیند.بهرودش آنطور خواستنی به او خیره شده بود؟چه از این بهتر.همین برای ذهن کودکش کافی بود تا

د و او را کنار هم بگذارد و شعر ها نثار روح هردویشان کندماه ها خیال پردازی کند.خو . 



 ..ـ سالم عرض شد تیام خانوم

 زانو هایش را در شکم جمع کرد و سر روی آن ها گذاشت.ریز میخندید و در دل قربان صدای گرمش

 .می رفت.بهرودش سالم کرده بود.سالمی به گرمی خورشید باالی سرش

ی جیبی اش را بیرون کشید.نگاهی به خودش انداخت.گونه هایش هنوزدست برد از کیف کوچکش،آیینه   

 .گل انداخته بود.بهرود هم حتما این لپ های اناری را دیده که آنطور میخندید

 دست به سمت روسری اش برد وکمی از موهایش را بیرون کشید.چشم های سبزش از همیشه براق تر

 .شده بود

ردصدای مادرش را که شنید سر باال او . 

 ـ تیام...خوبی مادر؟

 متعجب نگاهش کرد.نباید خوب باشد؟

 ـ چرا؟

 برنجی هراسان کنارش نشست و دست روی گونه اش گذاشت: توی حیاط رنگت پریده بود.االنم که سرخ

 .سرخی.خاک تو سرم داغی تیام

ر فکرسعی کرد جلوی خنده اش را بگیرد.مادرش که نمی دانست گر گرفتن او از چیز دیگریست!بگذا  

 .کند ناخوش احوال است

 .ـ میخوای بگم بابا ببرت خونه؟اینجا نباشی بهتره.برو خونه دراز بکش تا اومدم واست گل بنفشه دم کنم

 .ـ نه مامان.چیزی نیست.خودت میگی فکر بد میکنن.میمونم تا باهم بریم

  
  

حرف من میاری.برو مادر.بخدا اونطوری دیدمت رنگ به ـ لج نکن دختر.تو به کی رفتی انقد حرف رو  

 رو نداشتی دلم هزار راه رفت.برو.هیرو رو هم ببر.بچم خسته میشه.اونو بخوابون خودتم کنارش بمون تا

 .ما بیایم

 عجب گیری داده بود.از قید مهمانی میگذشت؟مگر میشد از بودن کنار بهرود گذشت؟

 .ـ مامان هوا تاریکه.میترسم بخدا

 .ـ میگم بهرود ببرتت.اینجوری حرف و حدیثیم نیست

 دلش چراغانی شد.لبخند دندان نمایی زد: بهش میگی؟

 .ـ آره دخترم.پاشو.هیرو پیش باباته.برو برش دار برید خونه.ماهم االن میایم

 خوشحال همراه مادرش به حیاط رفت.بودن در کنار بهرود نیشش را تا بناگوش باز میکرد.هیرو را بغل

 گرفت و با فاصله از مادرش که به بهرود سفارش میکرد ایستاد.نگاه بهرود اول او و بعد هیرو را از

 .نظر گذراند

 .ـ چشم.چشم خیالتون راحت

 .برنجی قدردان تشکر کرد و تیام را صدا زد: بیا برو تیام.درو قفل کنی.حواست باشه

 .زیر لب خداحافظی کرد و دنبال بهرود راه افتاد

لوتر دست در جیب کرده و آرام قدم بر میداشت.هیرو را در آغوشش جابه جا کرد و نگاهی بهبهرود ج  

 اطرافش انداخت.در تاریکی شب هیچ چیز معلوم نبود.از خانه ی خودشان تا خانه ی حاج مهدی کم

 .مسیری نبود.اگر بهرود قبول نمیکرد قطعا سکته میکرد

 .دست جنباند و خودش را به بهرود رساند.شجاعت به خرج داد و زمزمه کرد: ممنون



 بهرود متعجب نگاهش کرد.خود تیام را کسی باید بغل میکرد از بس کوچک بود.او را چه به بغل کردن

 .هیرو.ایستاد و دست دراز کرد.هیرو را گرفت: بدش به من.اذیتت میکنه

نی خوردن یک آبنات!بهرود به فکرش بود؟ته دلش چیزی جابه جا شد.به شیری ! 

 .لبخند زد: ممنون

 بی آنکه نگاهش کند گفت: تو چرا انقد تشکر میکنی؟

 نیم رخ مردانه اش را نگاه کرد.پوست آفتاب سوخته اش در آن تاریکی شب هم واضح بود.بوی آفتابش را

 .به خوبی حس میکرد.لبخند ملیحی زد: دختر باید با ادب باشه

برو باال داد: صد البته.دختر باید خانـــوم باشهبهرود ا . 

  
  

 ریز خندید.خانوم را آنقدر قشنگ گفت که کم مانده بود آویزان گردنش شود و با عجز بگوید: تورو خدا

 یبار دیگه بگو.دختر باید چی باشه؟

ت.نور ماه راه خاکی را برایشانصدای قورباغه ای در برکه ی اطراف سکوت بینشان را می شکس  

 ..روشن کرده بود و صدای سنگ ریزه ها آرامش عجیبی به اعصابش میداد: چقدر همه چیز قشنگه

 تیام از بچگی احساساتی بود.از همان وقت که مارمولکی را گرفته بود و میگفت میخواهد دمش را قطع

لش میکرد و قسمش میداد تا آزادش کندکند.و تیام چقدر گریه کرده و او را زده بود.با چوب دنبا . 

 .ـ راستشو بگم دلم واسه اینجا تنگ شده بود

 ـ چرا ؟مگه شهر خوش نمیگذره؟

 .سعی کرد لحن پر کنایه اش را نادید بگیرد.لبخند کجی زد: نه.اینجارو دوست دارم

 !زمزمه اش را شنید: واسه همین این چند ماهو نیومدی؟

ز آن ها که گاهی کالفه ات می کردند.به خانه رسیدند.هیرو را بغلش داد.بچهتیام همیشه زبان دراز بود.ا  

 خوابش برده بود.دست در جیب فرو برد و خیره تیام را نگاه کرد.دو حریر سبزش در آن تاریکی برق

 .عجیبی داشتند.باز سر زیر انداخت و محجوب گفت: ممنون

رفیه؟میدونی چند وقته حرف نزده بودیم؟دست جلو برد و موهای هیرو را نوازش کرد: این چه ح  

 .سپس شیطان نگاهش کرد: انقدر که زبونت بند اومده بود وقتی همو دیدیم

 چشم بست.نباید انقد مستقیم به رویش می آورد.انگار غرور دخترانه اش را جریحه دار کرده بود.هیرو را

قد بلندش باعث میشد سر باال بگیرددر بغلش جا به جا کرد.وارد خانه شد و برای بار آخر نگاهش کرد. : 

 ..بعضی وقت ها فکر میکنم کاش تو شهر می موندی

 صدای خنده ی بهرود که بلند شد در را بست.به آن تکیه داد و لبخند پهنی زد.صدای پاهایش نوید رفتن

 .می داد.به وسط حیاط که رسید فریادش را شنید: یادت نره درو قفل کنی تیام

رگشت و به در بسته نگاه کرد.یادش رفته بود قفل در را بیاندازدسر جایش خشک شد.ب ! 
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 .ـ بهرود..بهرود مادر

 .ـ بله مادر

 .ـ برو خونه برنجی.ازشون اون ظرف طالییارو بگیر

  



  

 ـ خبر داره؟بهشون گفتی؟

ه فایده؟توی این روستا ظرفایـ آره.دیشب باهاش هماهنگ کردم.دوست نداشتم از اون بخواما ولی چ  

 .طالیی برنجی معروفه

 از دست این قهر و آشتی ها کالفه شده بود.کینه ی شتری این خاندان بین مردم روستا معروف بود.نه

 .عفت کوتاه می آمد و نه برنجی

 لب روی هم فشرد و پر حرص گفت: شما دست از این کاراتون برنداشتین؟

 .عفت چشم گرد کرد: کینه ی چند ماهه نیست که انقد راحت حل شه

 کنار مادرش روی زیرانداز نشست.سرکج کرد: تا حاال شده بخوای به آشتی فکر کنی مامان؟

 .عفت بی آنکه جواب دهد سیب زمینی ها را خرد میکرد

 ـ تا حاال شده خسته شی از این بحثا؟از این حرفا؟

رفش را قطع کرد: تو باز داری رو اعصاب مامان راه میری؟صدای طال از داخل خانه ح  

 ـ گفتن حقیقت، رو اعصاب راه رفتنه؟دیگه شورش دراومده.واقعا خودتون اینو حس نمیکنید؟حتی هیچ

 .دلیلی هم واسش وجود نداره.اگه تا این حد موضوعت مهمیه به منم بگید منم در جریان باشم

ری یا خودم برم؟عفت کالفه توپید: میری ظرفارو بیا  

 طال از پنجره خود را اویزان کرد: میخوای من برم مامان؟

 بهرود چشم غره ای نثارش کرد.از جا برخواست و پرحرص گفت :خودم میرم.الزم نیست.یه وقت

 .چشمتون اونارو میبینه تا یه ماه باید سر دردتونو تحمل کنیم

 ...فریاد عفت بلند شد: بهــرود

ز خانه خارج شد.قلبش جمع شده بود.نمی توانست اخم هایش را از هم باز کند.ازبی آنکه پاسخ دهد ا  

 وقتی به یاد داشت نتوانست راحت با خانواده ی حاج حسین رفت و آمد کند چون مادرش نمی خواست.از

 وقتی یادش می آمد نباید با تیمور زیاد حرف میزد چون برنجی خانوم اخم میکرد و زیر لب غر میزد.از

ی یادش بودوقت  ... 

 سرجا ایستادو چشم بست.از وقتی یادش می آمد باید تپش قلبی را که وقت فکر کردن به او میگرفت را

 .کنترل میکرد

 عمیق نفس کشید و دست میان ته ریشش کشید.سعی کرد افکارش را منحرف کند.مثل این چند ماه که

قی مسیر را آرام طی کردفرار کرده بود.سنگریزه ی زیر پایش را به بازی گرفت و با . 

 .ـ دارم میام

  
  

 روسری ابریشمی اش را دور موهایش پیچید.کسی خانه نبود.رفته بودند شهر برای عروسی خرید

 کنند.تیمور اول صبح سراغشان آمده بود.او هم به هزار زحمت مادرش را راضی کرد که خانه

نداشت.شلوغی و جیغ و داد ماشین ها.روستای کوچکش را ترجیه میدادبماند.حوصله ی شهر رفتن را  . 

 .با دیدن بهرود پشت در مات ماند.بهرود لبخند مهربانی به رویش پاشید: سالم

 .ـ سالم

 مصنوعی اخم کرد: مزاحم شدم؟

 خودش را جمع کرد: نه این چه حرفیه؟



 .ـ مامان گفت یسری ظرف هست.اومدم ببرم

عنت فرستاد.برنجی کلی سفارش کرده بود.از جلوی در کنار رفت: آره آره.بیا داخلبه حواس پرتی اش ل  

 ..االن واست میارم

 از جلوی در کنار رفت و به سمت خانه دوید.بهرود درحالی که به رفتنش خیره مانده بود وارد حیاط

 .شد.با آن قد کوتاه و هیکل تپلش زیر آن همه ظرف دیده نمیشد.لبخند زد و سمتش رفت

 .ـ بده بگیرم

 ـ عروسی فردا شبه؟

 ـ آره.میای؟

 .ـ مگه میشه نیام؟عروسی زینبه.مثل خواهر نداشتم میمونه

 دوست داشت بگوید:مگه میشه جایی که تو هستی، نباشم؟

 اما جلوی زبانش را گرفت.روسری اش را که عقب رفته بود کمی جلو کشید تا موهای سرکشش زیر آن

دست های بهرود که درهم پیچ و تاب میخوردند ثابت ماند.دلش رنگ به رنگپنهان شوند.نگاهش به رگ   

 شد.لبخند زد و سر زیر انداخت.نگاه بهرود رویش سنگینی میکرد.بی حرف روبه روی هم ایستاده بودند

 .و هم را آنالیز میکردند

 زیر چشمی نگاهش را به نگاه بهرود دوخت: سنگین نیست؟میخوای من بیارم کمکت؟

 نگاهش روی لب های کوچک وخندانش خیره میاند.آب دهانش را قورت داد و آرام زمزمه کرد: خودت

 .زیر بار این ظرفا گم میشی

 حس خوبش پرید.به بینی اش چین داد: یعنی چی؟االن مثال خواستی بگی کوتاهم؟کوچیکم؟

ش را جبران کرد: منخنده اش گرفت.تیام همیشه با او ناسازگار بود.عقب نشینی کرد و حرف زده ا  

 .معتقدم دختر باید ریز میزه باشه

  
  

بودند.پر روسری اش را به بازی گونه هایش گل انداخت.تا حاال انقدر رک باهم حرف نزده  

 ..گرفت.نگاهش را در چشم های قهوه ای بهرود چر خاند: خاله ناراحت نشه دیر میری

نقدر دوست داشتنی است؟خدایا چرا این دختر ا  

 ـ میخوای از شرم خالص شی؟

 ..سر زیر انداخت.دلش یک جا بند نمیشد.دست هایش را در هم پیچید: این چه حرفیه

 این پا و آن پا شد.فضای بینشان آنقدر سنگین شده بود که حتی نمی توانست نفس بکشد.گرما مثل موجودی

دموزی در تنش میدوید و گونه هایش را رنگ میدا . 

 بهرود اما بی حرف نگاهش میکرد.حرکاتش را تجزیه میکرد.انگار که می خواست معنای حرکاتش را

 ترجمه کند.معنای حرکات دختری را که در سادگی نظیر نداشت.اصال ترجمه هم الزم بود؟این دختر شبیه

 .کف دست بود.صاف و بی ریا.مثل باران.چشم هایش عطر سبزی و تازگی داشت

تر کرد و آرام صدایش زد: تیاملب هایش را  .. 

 ..دل بیچاره اش دیگر توان نداشت.صدایش میلرزید اما اهمیت نداد: بــله

 .نگاهش را در چشم های سبزش چرخاند.جدی گفت: رفتم در رو قفل کن

 حرف هایش طعم شیرینی داشت.نگرانش بود؟

 .لبخند روی لب هایش نشست.آرام پلک زد: باشه



کرد تا جلوی در بدرقه اش . 

 .ـ تا همینجام در رو قفل کن

 .ـ تو برو.من قفل میکنم

 ... ـ تو حواس پرتی.یادت میره.مثل

 ..در حرفش دویید: اونشب

 .لبخند کمرنگی زد.خط خنده اش نمایان شد: آره.مثل اون شب.برو داخل،درو قفل کن بعد من میرم

 .خواب میدید؟حتما رویا بود.رویایی شیرین و باور نکردنی

ست لبخندش را پنهان کند: چشم.کاری نداری؟نتوان  

 ..ـ نه

  
  

 .عزیزکم بعدش را در دل خفه کرد

 .ـ به خاله سالم برسون

 .سالم برساند؟بی آنکه بخواهد پوزخند زد.تیام با چه عقلی این حرف را میزد

 ـ به چی میخندی؟

 ـ این حرفتو جدی زدی؟

؟ـ آره خب.چرا جدی نگم  

 .کالفه رو گرفت: تو یکی انگار اصال تو باغ نیستی

 ـ یعنی چی؟

 .چشم بست.سعی کرد آرام باشد: برو داخل تیام.درو قفل کن باید برم

 ..ـ بهرود

 .نگاهش کرد: عجله دارم دختر

 .لب جمع کرد و باشه ی آرامی گفت

 .ـ خداحافظ

 به تکان دادن سر اکتفا کرد و در را بست.حتی بهرود هم این دشمنی لعنتی را به رویش آورده بود.حتی

 بهرود هم به این رابطه ی ممنوعه اشاره کرده بود.عصبانی روسری را از سرش کشید و به داخل خانه

 پناه برد.باید داغ دلش را سر دار قالی اش خالی میکرد
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خاند.امشب عروسی بود و از شب های دیگر شلوغ تر.المپ های رنگی خانهنگاهش را بین جمعیت چر  

 .را تزیین کرده بود.دسته ی رقص وسط حیاط پر شور میرقصید و دستمال های رنگی را تکان میداد

 زینب و همسرش داخل خانه نشسته بودند.و زن های مسن تر دورشان کرده و آواز محلی

شان انجام می شدمیخواندند.عروسی در خانه ی داماد . 

 .دستی روی شانه اش نشست.با دیدن پدرش لبخند زد

 ـ چرا اینجا وایسادی بهرود؟

 .نگاهش را که روی در مانده بود دزدید:باید از ما یکی جلو در باشه.شاید کسی اومد

  



  

 .لبخند عمیقی زد: باشه باباجان.تو اینجا بمون.من میرم داخل

زیر انداخت: چشمسر  . 

 حاج مهدی لبخند دیگری زد و به دل جمعیت برگشت.دوباره نگاهش را به انتهای کوچه انداخت.هنوز

 .نیامده بودند.عجیب بود.روزهای قبل زودتر آمده بودند.به دیوار تکیه داد و دست در جیب فرو برد

عقب تر از همه دست در دست هیرو با دیدن سایه ی چند نفر راست ایستاد و دقیق شد.خودشان بودند.تیام  

 .آرام قدم بر می داشت.خیالش راحت شد.مثل ریختن آبی روی آتش.بالخره آمدند

 .حسین خندان دست دراز کرد: مبارک باشه بهرود جان

 .بهرود نگاه از تیامی که پر اخم سر زیر انداخته بود گرفت: ممنون عمو.بفرمایید داخل

نگاهش را دنبال خود کشاند.حتی سالمش هم نکرد.مگر چه کرده تیام بی حرف از کنارش رد شد و  

 بود؟بابت حرف دیروز ناراحت بود؟حرف بدی زده بود؟مگر غیر از حقیقت را گفته بود.اخم هایش درهم

 .شد.انتظارش را نداشت.مثل همیشه، نگاه گرم سبزش را می خواست نه این بی تفاوتی و سردی را

به جمع برگشت.باید تنها گیرش می آوردطال صدایش زد.با صورت درهم  . 

*** 

 بی رمق گوشه ی خانه نشسته بود و خوشحالی اطرافیان را نگاه میکرد.او هم باید در این شادی سهیم

 میبود اما حتی حوصله ی خودش را هم نداشت.اگر میشد اصال به عروسی نمی آمد.می آمد چیکار؟بهرود

ی اش؟را تماشا کند؟ با نطق های پرگهر همیشگ  

 در برابر تعارف همه برای رقص مقاومت کرد و جلو نرفت.نگاه نگران مادرش را میدید اما توجه

 .نمیکرد.اگر می خواست توضیح دهد که اوضاع زیادی ناجور میشد

 سرش را به دیوار تکیه داد و چشم بست.دلش خوابی عمیق می خواست.از شدت بی خوابی دیشب سر

ای مادر باعث شد چشم باز کند: چته تیام؟درد امانش را بریده بود.صد  

 .لبخند رنگ پریده تحویلش داد: هیچی.خوبم.یکم خستم.دیشب نخوابیدم

 نگاهش به سمت در کشید و بهرود را دید.ایستاده بود و نگاهش میکرد.خود را جمع کرد و آب دهانش را

 .قورت داد.پیرهن آبی اش را روی پاهایش کشید و لختی اش را پوشاند

 .حرکت سرش را دید که به پشت خانه اشاره میکند

 باید میرفت؟هنوز بابت حرف دیروز از او ناراحت بود.اخم کرد و آرام سر تکان داد یعنی نه.نمی

 خواست هم کالمش شود.نمی خواست دوباره حرف هایش را بشنود.بوی ناامیدی می داد.او این همه سال

الم حرف بهرود ناامید شود و جا بزندبا خیالش سر نکرده بود که حاال با دو ک . 

  
  

 .باز نگاهش کرد.بهرود هنوز خیره نگاهش میکرد.آرام لب زد: باید حرف بزنیم.بیا.لطفا

 فکری مثل خوره به جانش افتاده بود.بخشی از وجودش او را به پشت خانه می کشاند.انگار که آنجا تاب

باد و خالی کرد.مرگ یکبار شیون هم یک بار.االن نمی رفت بالخره یک جایی نمی آورد.لپ هایش را  

 .که گیرش می انداخت

 بهرود که رفت از پنجره دنبالش کرد.به سمت پشت حیاط میر فت.منتظر بود.دلش نمی آمد منتظرش

 .بگذارد

 .ـ من میرم دستشویی



بزش را دور موهایش محکم کردبی آنکه منتظر جواب برنجی باشد از جا برخواست.روسری حریر س . 

 کسی در حیاط نبود.همه برای شام به خانه رفته بودند.نگاهی به در خانه انداخت.هرکس سرگرم کار

 خودش بود.کسی اصال به او توجه نمی کرد انگار که حضور نداشت.لبخند پررنگی زد و به سمت پشت

 .خانه دویید

ستاد.قلبش از کار ایستاده بود.نفس نفس می زد.بهرودبا دیدنشبا دیدن بهرود که به دیوار تکیه داده بود ای  

 لبخند زد.لپ هایش انار ساوه شده بودند: تپالهم می دوون؟

 لب جمع کرد.از وقتی یادش می آمد بهرود بابت هیکل گوشتی اش مسخره اش میکرد.زبان بیرون

نمیتونه از پیش ببره آقا اورد.چشم چپ کرد و شکلک خنده داری برایش دراورد: دختر الغر، کاریو  

 .بهرود

 .خنده ی ریزی کرد.عاشق زبان ریختنش بود

 ـ این عادتو ترک نکردی هنوز؟

 منظورش همین زبان دراوردن بود.همیشه وقتی از چیزی ناراضی بود این کار را می کرد و مسخره اش

 .میکرد.پشت چشم نازک کرد و رو گرفت: نخیر.هنوز باهامه

نگاهش کرد که چطور نفس نفس می زندبهرود فقط خندید و  . 

 .روسری را جلو کشید و دسته ای از موهایش را زیر آن فرستاد: چیکارم داشتی؟دیر میشه باید برم داخل

 بهرود چند لحظه ای خیره نگاهش کرد. قدمی جلو رفت.فضای تاریک، قامتش را ترسناک کرده بود.تیام

ی بهرود برق عجیبی داشت.می ترساندش.نفسش را بندترسیده قدمی عقب رفت.به دیوار خورد.چشم ها  

 می آورد انگار.مظلوم چشم گرد کرد :چرا اینجوری نگام میکنی؟
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 انگار گنجشکی بود در چنگال عقاب.قدم دیگری سمتش برداشت.سینه به سینه اش ایستاد.تیام نگاهش را

دهانش را پر صدا قورت داد.بهرود برایش زیادی بلند بود.به زحمت تاتاب نیاورد و سر زیر انداخت.آب   

 !روی شانه اش می رسید.قد بلندی نداشت اما برای تیام با آن قد کوتاه، نربانی بود

 صدایش را نزدیک گوشش شنید جانش به لب آمد: ازم ناراحتی؟

حتما خیال پردازی ذهنش بودسرش درست کنار گوشش بود.این همه نزدیکی به بهرود؟خدایا رویا بود. . 

 .دست به دیوار پشت سرش کشید: نه

 .صدای لرزانش داد می زد که دروغ می گوید

 .ـ به من دروغ نگو

 تحکمی در صدایش بود که اللش کرد.وقتی اینطور جدی می شد می توانست دروغ بگوید؟می توانست

 بحث را بپیچاند؟

 ـ ناراحت شدی آره؟

 بی حرف نگاهش کرد.مردمک چشم های سبزش دو دو میزد.دروغ چرا زبانش بند آمده بود.آنقدر تمام

 .وجودش این نزدیکی را شیرین می دانست که حتی قدرت تکلمش را هم از دست داده بود

 ـ چرا وقتی ناراحت میشی نمیگی؟

از چی باید ناراحت شم؟ابرو درهم کشید.سرناسازگاری گذاشت: چرا فکر میکنی ناراحت شدم؟اصال   

 صورتش را روبه روی صورتش گرفت.غرق درمخمل سبزش شد: از چی؟!منو نپیچون تیام.خودت



 .خوب میدونی

 .رو گرفت و سمت دیگری را نگاه کرد.در چشم هایش خیره می شد توان دروغ گفتن نداشت

 .ـ دروغ نمیگم

 .صدایش باال رفت و حرفش را نیمه گذاشت: تیام

روی بینی اش گذاشت: آروم.توروخدا.االن میشنوم.چیه؟چی میخوای بدونی؟تیام انگشت   

 در پس چشم های وحشی اش ستاره ای نقرابی می تابید.همه چیز را خواند.تیام خواندنی بود.مثل کتابی که

 بازش میکنی و خط به خط وجودش را در اختیارت می گذارد.تیام کتابی بود پر از شعر که برای او

بود.تیام با آن روح لطیف و بازیگوشش او را می خواست.احمق نبود.مرد بود.معنای مشتاقنوشته شده   

 .نگاه دختر مقابلش را می فهمید.غزل های وجودش را از بر می خواند

 .ـ آره ناراحت شدم.ولی االن دیگه نیست.بخدا.بخدا دروغ نمیگم

  
  

نشسته بود، التهابش راخاموش کرد.آب دهانش را قورت داد.قدمی ترسی که در چشم های وحشی اش  

 عقب رفت ودست در جیب فرو برد.تیام خود را از دیوار کند و نفس حبس شده اش را رها کرد.این همه

 .نزدیکی،گونه های بیچاره اش را هم رنگ خون کرده بود.دست هایش را بغل گرفت و سر زیر انداخت

 ـ تیام؟

از سوال جوابش میکرد: باز چیه؟چشم بست.حتما ب  

 .عمیق نفس کشید.لبخند زد و مهربان گفت: برو داخل

 .بی آنکه نگاهش کند عزم رفتن کرد که صدای بهرود متوقفش کرد: اگه ناراحتت کردم، معذرت میخوام

 کالمش انقدر مردانه و محکم بود که لبخند روی لبش نشاند.بهرود همیشه همانطور بود.آهنگ کالمش

قدر محکم و مردانه بود که حتی حاج مهدی هم بعد از حرف هایش حرفی نمیزد.بهرود همیشه یا حرفیآن  

 را نمیزد و یا اگر میزد با تمام وجودش بود.و این معذرت خواهی که خوب می دانست از ته دلش است،

 !عجیب خوش طعم بود

شم های قهوه ای رنگش چیزی ناببرگشت و نگاهش کرد.لبخند به لب داشت و تیام را نگاه میکرد.ته چ  

 .در حال جان گرفتن بود.چیزی که تا به حال ندیده بود.چیزی شبیه یک نور.نوری از جنس امید

 لبخندش پررنگ تر شد.آرام پلک زد.بی آنکه منتظر بماند به سمت خانه دویید.باید برای برنجی دلپیچه را

 !بهانه می کرد
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گاه کرد.کک و مک های روی صورتش را دوست نداشت.لب کجبرای بار آخر خود را در آیینه ن  

 کرد.فریاد برنجی که بلند شد از جا پرید: تیام رفتی؟یه ساعته داری تو آیینه خودتو نگاه میکنی؟

 .از ترس مادرش فوری از خانه بیرون زد: رفتم رفتم

ا هم داشت حتیاز آخرین باری که بهرود را دیده بود چند روزی می گذشت.حساب ثانیه هایش ر . 

 .سر راه کبری خانوم را دید.لبخند زد: سالم کبری خانوم

 ـ سالم دخترم خوبی؟

 چقدر این زن را دوست داشت.محبت از تک تک حرکاتش می چکید: ممنون.شما خوب هستین؟مریم

 خوبه؟آقا امین خوبن؟

 کبری خندید: همه خوبن دخترم.تو چه خبر مامانت خوبه؟



 .ـ سالم می رسونه.اتفاقا دیشب ذکر خیرتون بود.می گفتیم کم پیدا شدین.سراغی از ما نمیگیرید

  
  

 کبری که از بلبل زبانی تیام به وجد آمده بود گفت: کار و بار زیاد شده دخترم.به برنجی بگو حتما یه روز

یادت نرهعصر میام پیشش.خودتم باش واسم نون درست کن. .. 

 .ـ چشم چشم.شما بیاید.من واستون کل روستارو با نون تزییین میکنم

 خنده ی هردویشان بلند شد.زبان ریختن های تیام در کل روستا معروف بود.دختر خوش حرف تر از او

 .در هیچ جا پیدا نمی شد

هم گره خورد.روسری خداحافظی کرد و راهش را ادامه داد.با دیدن بهرود جلوی در ایستاد.نگاهشان در  

 .اش را جلو کشید و لبخند زد.بهرود هم لبخند کم رنگی به رویش پاشید

 .ـ سالم تیام خانوم

 دلش جان می کند با خانوم گفتن هایش.ابرو باال داد: سالم.خوبی؟

 .بهرود لبخندش را غلیظ تر کرد.دست در جیب فرو برد: احوال پرس ما نمیره

 ...ذوق زده خندید: ایشاا

ای خنده اش لب های بهرود را هم از هم باز کرد.مثل بچه ها با کوچکترین چیزی ذوق می کرد.خندصد  

 .ه اش مثل نوزادها بود.آنقدر شیرین و خواستنی می خندید که دوست داشت سال ها صدایش را بشنود

 .صدای عفت را که شنید، نگاه از بهرود گرفت

نگاه میکرد: سالم تیام جانسر از در حیاط بیرون کشیده بود و تیام را  . 

 لبخند زد: سالم خاله.خوبید؟

 عفت نگاهش را بین او و بهرود چرخاند.نزدیک شدن بهرود به تیام را دوست نداشت.نمی خواست

 دعواهای گذشته تکرار شود.به زحمت بهرود را متقاعد کرده بود.اصال برای همین رفته بود شهر تا با

کندتیام رودر رو نشود و فراموشش  . 

 اخم در هم کشید و چشم غره ای به بهرود رفت.تیام با دیدن این حرکت سرخ شد.دست های را درهم گره

 :زد و سر زیر انداخت.بهرود اما کالفه نفسش را بیرون داد.تای ابرو باال داد و روبه مادرش پرغیظ گفت

 .چشم مامان جان چشم

 .و به تیام گفت: بازم میبینمت

وک حرکت عفت بود.در ذهنش هم جا نمی گرفت.حداقل جلوی او.مگر حرف زدنشانتیام اما هنوز در ش  

 باهم چه ایرادی داشت؟

 ـ واسه ظرفا اومدی؟

 سر باال اورد و گنگ نگاهش کرد: چی؟

  
  

 عفت لب روی هم فشرد: میگم واسه ظرفا اومدی؟

 !سعی کرد خود را بازیابد.اتفاقی نیوفتاده بود

 .ـ بله.مادرم گفتن اگه دیگه الزم ندارید بدین بی زحمت

 .ـ صبر کن.االن واست میارم



 حتی تعارفش نکرد که داخل برود.بادش خالی شد.تمام انرژی را که با دیدن بهرود به دست اورده بود

 .حاال یکباره از دست داد

اه می کرد.زیر نگاه های خیره اشسر چرخاند.بهرود کمی آنطرف تر به دیوار تکیه داده بود و او را نگ  

 .گر می گرفت

 .ـ بیا.از مادر تشکر کن.بگو انشاا... عروسی بچه هات.سالمت باشید

 .حرف هایش از ته دل بود؟این آرزوی سالمتی؟بعید می دانست

 .ـ چشم .حتما.با اجازتون اگه کاری ندارید من برم

 .ـ برو.خدا به همراهت

 .ـ خداحافظ

 .راهی شد.صدای عفت را شنید: بهرود.بیا داخل کمک کن این پرده هارو در بیارم

 .ـ باشه.االن میام

 .او جلو رفت و بهرود دنبالش راه افتاد.صدای عصبی عفت ترساندش: بهرود

 .بی آنکه برگردد زمزمه کرد: توروخدا برو.نمی خوام بهت عصبانی شه

 .ـ کسی به من عصبانی نمیشه

ن در را که شنید چشم بست.بغض سختی گلویش را آزار می داد.سر زیر انداخت تاصدای بسته شد  

 .بهرود متوجه حال بدش نشود

 .ـ تیام

 ـ هوم؟

 .ـ ببین منو

 .ایستاد.بی آنکه سرش را بلند کند گفت :نمیخوام به خاطر من دعوات کنن بهرود.برو خونه

  
  

نشست.مهربانی که شاخ و دم نداشت.دلش شکسته بود اما بازهم به فکر اولبخند محوی روی صورتش   

 .بود.به دلش می نشست

 ـ میشه نگاهم کنی؟

 .دلش لرزید.سوال می پرسید؟حاضر بود تا آخر عمر نگاهش کند.اگر این جماعت اجازه صادر کنند

م های حالت دار قهوه ای وسر بلند کرد و صورت آفتاب سوخته اش را دید.بینی کشیده و عقابی با آن چش  

 لب های برجسته، عجیب مردانه کرده بود چهره اش را .مژه های کوتاهش به زیبایی چشم هایش را

 .زینت بخشیده بود

 .ـ بابته رفتار مادرم، من معذرت میخوام.نگرانه.درکش کن

 .درکش کند؟کجای رفتار عفت درک کردنی بود؟محال ترین کار ممکن را از او می خواست

 سر زیر انداخت تا لرزش چانه اش را نبیند.دلش شکسته بود.دست خودش نبود.رفتار عفت در ذهنش جا

 نمی گرفت.درست که میان او و مادرش همیشه شکراب بود اما برنج هرگز دعوا را بین بچه ها راه نمی

 .داد.همیشه مثل گل با بچه های عفت رفتار میکرد و حاال عفت اینطور او را طرد می کرد

 ـ از چی باید نگران باشه؟مگه با حرف زدن ما قرار چی بشه که نگرانه؟
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 .آرام گفت: شاید قرار باشه چیزی بشه.از همین نگرانه



 سرباال اورد و مات نگاهش کرد.این حرف ها برای قلب او بزرگ بود.زیادی بزرگ.آنقدر که می

 .خواست قلبش را منفجر کند

حثا تموم شه.می دونم.مادرم تنده.میدونم ممکنه گاهی نیشت بزنه.تورو،ـ می خوام یه روز این جر و ب  

 ..تیمور رو..مادرت رو..اما تیام

 جدی در چشمان نم گرفته اش خیره شده بود.مژه های بلندش به هم چسبیده بودند و چشم هایش را عجیب

 .مظلوم کرده بودند.صورت کک و مکی اش بیشتر از هروقت دیگری سفید شده بود

اجازه بده از تو خیالم راحت باشه.یه گوشت در باشه یکی دروازه.شاید یه روز راهی واسش پیدا کردم ـ . 

 شاید کالمش، دلش را لرزاند.بهرود وقتی می گفت شاید، یعنی واقعا مطمئن نبود.یعنی اگر راهی پیدا

 ...نمیشد

 ...لبش را گاز گرفت.اگر راهی پیدا نمی شد

انداخت و از بهرود دور شد بی آنکه حرف بزند سر زیر . 

  
  

 ...ـ تیام

 .ـ دنبالم نیا

 ـ چت شد یهو؟

 سمتش چرخید.بدنش می لرزید.خدارا شکر کرد که کوچه خلوت بود وگرنه چه حرف ها که پشت سرش

 .زده نمی شد

 ـ دنبالم نیا بهرود.اصال چرا داری میای؟چرا واست مهمه که ناراحت شدم یا نه؟میخوای اینو بدونی؟نه

 ناراحت نشدم.به این کینه عادت کردم.از اول عمرم تا همین حاال فاصله بوده بین ما.حاال با این حرف

 .ناراحت شم؟نه نمیشم.خیالت راحت

کرد: حاال میشه بری؟برو.برو تالش کن.شاید ایندست روی چشمش کشید و نم چشم هایش را پاک   

 .کدورتا حل شد

 روی شاید تاکید کرد.بهرود مات به رگبار کالمتی که از دهانش خارج می شد زل زده بود.آنقدر واضح

 روی شاید تاکید کرد که دلش ریش شد.مقاومتش را برای نریختن اشک هایش میدید.چشم های سبزش پر

هم کشید و سر زیر انداخت.پلک هایش را روی هم فشرد.لحظه ای بعد صدایاز اشک شده بود.اخم در  

 ..پایش را شنید.سر که بلند کرد، رفته بود

 ـ *

 ..بهرود

 .بی توجه به فریاد های مادرش به اتاق رفت

 ـ بهرود با توام.از کی تا حاال بی محلی میکنی به حرفای من؟

 .صدای طال را شنید: مامان اروم

نم.آرو ِم چی؟جلو اون دختره منو خیط کردی.اونم دختر کی؟ـ ولم کن ببی  

 چشم بر هم فشرد.دستش را مشت کرد و آرام روی زانویش کوبید.از این حرف ها خسته شده بود.این

 .بحث ها برایش خاطرات قبل شهر رفتنش را زنده می کرد

بلبل زبونی میکردی..چیعفت وارد اتاق شد.دست به کمر زد و اخم در هم کشید :جلوی تیام که خوب   

 شد حاال؟ها؟زبونت کو



 .طال ترسیده نگاهشان میکرد

 ..ـ مادر من،اعصاب درست حسابی ندارم کشش نده توروقرآن

  
  

 ـ واسه اون دختر که خوب اعصابی داشتی.به من که رسید اعصاب نداری؟اصال از کی تو اینطوری با

 من حرف میزنی؟

این بحث هارو تموم نمی کنید آخه؟ ـ چرا  

 .عفت روبه طال کرد: عه عه عه..انگار نمیفهمی چی میگم.میگم جلو اون دختره منو خورد کرده.مادرشو

 ـ مادر من شما به دختری که روحش از این جریانات با خبر نیست تیکه میندازی.یه جوری رفتار میکنی

 ..باهاش که بهش بر میخوره

ناراحتیه اون واست مهم تر از منه؟ـ دستت درد نکنه.  

 ..بهرود کالفه دست به آسمان بلند کرد :ای خدا منو نجات بده

 .به سمت در خانه رفت

 ـ بهرود از این در رفتی بیرون دیگه بر نمیگردی فهمیدی؟

 ناباور به مادرش زل زد: این کارا چیه ؟یعنی چی؟

ا خیال این دختره از سرت بیوفتهـ یعنی همین که گفتم.شده زندونیت میکنم تو خونه ت .. 

 .ـ خیال چی؟کشکه چی؟مامان، یه بحثی بود واسه چند ماه پیش.رفتم شهر تموم شد رفت.دست بردار دیگه

 ـ من نگاه پسر خودمو نمیشناسم؟من تورو نمیشناسم؟

 بی آنکه پاسخ دهد مادرش را نگاه کرد.حرفش جواب نداشت.واقعا عفت او را نمی شناخت؟!چه خیال

 .محالی

 ـ همین که گفتم بهرود.از این در بیرون نمیری.رفتی دیگه پسر من نیستی.به خداوندی خدا طردت میکنم

 .بهرود.به خدا شیرمو حاللت نمیکنم

 .ـ مامان

 .ـ تو ساکت طال.تو ساکت

 بی آنکه منتظر جواب بماند به آشپزخانه رفت.بهرود مات به طال نگاه کرد.طال اخم غلیظی کرد و زیر

 .لب گفت: نمیشناسیش مگه؟هی آتیش بسوزون

 .طال هم دنبال مادرش رفت بلکه آرامش کند

 !سال سن..حبس خانگی23 بهرود کالفه دور خود چرخید.حبس خانگی؟آن هم با

 ..پر حرص نفسش را بیرون داد و به سمت اتاقش رفت و در را محکم بهم کوبید

* 

  
  

پتو فرو رفته بود.به سقف خیره شد اما فکرش جای دیگری در نوسان بود.مثل فنری که تا خرخره زیر  

 .هربار می رود و باز میگردد.فکر و خیالش هم هربار تا تیام می رفت و دوباره برمی گشت

 احساس خفگی می کرد.همه خواب بودند و او بیدار.دو شبی میشد نه خواب داشت ، نه خوراک.درست

افکارش جمع نمی شد.اگر یک درصد به بهتر شدن شرایط امید داشت، بعد از بحث با بعد از آن روز  



 .مادرش، همان یک درصد را هم از دست داده بود

 .انگار مبتال به جنون شده بود.جنونی بی پایان

 کالفه سر جایش نشست.نگاه به پنجره انداخت.باید بازش میکرد.دلش هوای تازه می خواست.میان این

بی سر و ته ،یک نسیم خنک می توانست حالش را جا بیاورد همه فکر . 

 پنجره را باز کرد و لبه ی آن نشست.نگاهش را به آسمان پر ستاره انداخت.خیلی وقت پیش ها تیام

 .مجبورش کرده بود برای خودش ستاره انتخاب کند

د اولین بار بودکه با چشملبخند روی لبش نشست.دورترین ستاره را انتخاب کرد تا اذیتش کند.آن روز شای  

 های خیس تیام دلش زیر و رو شد.مثل گود برداری یک ساختمان، انگار که دلش را خالی می کردند.تیام

 بغض میکرد و او مات دو حریر سبز شبنم گرفته اش را نگاه میکرد.تیام بغض میکرد و مغز او به روی

 .هر واکنشی بسته شده بود

اولین بار حسی عجیب را در قلبش تجربه میکرد.حسی متفاوت با تمام حستنها هجده سال داشت و برای   

 های بشریت.حسی که اجازه ی هر واکنشی را گرفته بود.حتی نمی توانست آرامش کند.مثل بت جلویش

 .نشست بود و نگاهش میکرد که چطور سعی دارد بغضش را مهار کند

از همیشه.با فاصله ای دور از تیام.آن روز براینگاهش را چرخاند و ستاره اش را پیدا کرد.پر نورتر   

 اینکه تیام را آرام کند می گفت: همه ی ستاره ها یه جایی بهم می رسن.فاصلشون کم میشه.خیلی کم.انقدر

 .که انگار از اول هیچ فاصله ای نبوده

 .می خواست دور بودنش را توجیه کند بلکه بغض لعنتی اش تمام شود

ه بوداما حاال نظرش عوض شد . 

 ستاره ها هیچوقت به هم نمی رسیدند.نه ستاره ی او به تیام می رسید و نه ستاره ی تیام به او.هردو

 .محکوم بودند به فاصله..به جدایی..اصال از ترس همین فاصله بود که همه چیز را رها کرد

را حس نکند.بهرود آدم از یک جایی به بعد قید ماندن را می زند و آنقدر نرم می رود که هیچکس رفتنش  

 هم رفت.رفت تا مادرش فراموش کند که او، تیام نامی را می خواهد.رفت تا فراموش کند که دلش حوالی

 ...دخترک چشم سبز پر می کشد.رفت تا فراموش کند که تیام او را نمی خواهد

  
  

چند روز و اتفاقاتی که میوفتاد مطمئنش می کرد پوزخند زد.تیام هم او را می خواست.شک داشت اما این  

 ...که تیام واقعا او را می خواهد.و چه خواستن غریبی

 او آنجا پشت پنجره ی اتاقش ستاره ای را دید میزد که با هیچ دستی توان چیدنش را نداشت.او آنجا پشت

 آن پنجره ی کذایی، خیال ستاره ای را در سر می پروراند که روبه خاموشی می رفت.توهم نبود.ستاره

 ی تیام آنقدر کم نور شده بود که دلش را خالی می کرد.می ترسید از روزی که این ستاره برای همیشه

ربانی هایش.میخاموش شود.می ترسید از روزی که این ستاره متالشی شود.خالی شود از بودن ها و مه  

 . ... ترسید از روزی که این ستاره روزی از دستش برود و او

 با فکر به آن روز چشم بست.نمی توانست.حتی نمی توانست به چنین چیزی فکرکند.به نبودن، به

 خاموشی..نه این فکر ها مال او نبود.این فکر ها به جنونش می رساند.جنونی بی پایان که هرلحظه ترس

ا در جانش می ریخت.بهرود، مرگ را به جان می خرید اما جنون را نمی خواست.او مر ِد ایناز آینده ر  

 ...شرایط نبود.مرد معلق بودن، مر ِد دست و پا زدن در پوچی

 ..قبل از آنکه دیر شود، باید فکری می کرد
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 .پشت دار قالی اش نشسته بود

 ...ـ تیام مامان

 ـ بله ؟

خانوم.تو نمیای؟ ـ من دارم میرم کمک کبری  

 چند روز دیگر جشن داشتند.جشن نیمه ی شعبان.همسایه های نزدیک به کبری خانوم کمک می کردند و

 .به خانه اش برای جشن دست می کشیدند.کالفه نفس بیرون داد: نه تو برو.من خونه میمونم

بشورهـ باشه.هیرو رو هم میبرم.محمد بیرونه تیام.اومد، بمون باال سرش تا دستاشو  . 

 .ـ باشه

 .ـ خداحافظ

 .ـ به سالمت

 در که بسته شد نگاهش را به حیاط دوخت.مادرش و هیرو از خانه خارج شدند.از جا برخواست و به هال

 رفت.خانه ی سوت و کور، دو دستی دلش را می گرفت و مچاله می کرد.آه کشید.از آن روز دیگر از

را ندیده بود.می دانست حتما با عفت دعوایش شده.می بهرود خبر نداشت.هربار هم بیرون رفته بود او  

 .دانست عفت، راحتش نمیگذارد.حتما آتشی می سوزاند و او را آزار می دهد

  
  

 کالفه دست میان موهای نارنجی اش کشید.تصویر خود را در آیینه نگاه کرد.عفت چه می

م نبود.صورت سفید و کک مکی اش با موهای نارنجی قابخواست؟درست که زیبا نبود اما زشت ه  

 گرفته شده بودند.چشم های سبز وحشی و بینی کشیده اش که قوز ظریفی داشت به خوبی در صورتش

 نشسته بودند.با لب های کوچک و باریک.کل روستا حسرت همین چهره ی معمولی اش را می

باشد و برای تیام جلو نیاید؟خوردند.اصال مگر می شد کسی، پسری در خانه داشته   

 ...دست روی لکه های پوستش کشید.لبش را گزید :شاید بخاطر همیناست که

 مکث کرد.چشم غره ای در آیینه رفت: نه دختره ی احمق.اون کال با خانواده ات مشکل داره.رفتاراش رو

 .ندیدی؟معلوم خوشش ازت نمیاد

.کنار پنجره ایستاد و دستی به گلدان های حسنزبان دیگری برای خودش دراورد و به اتاق برگشت  

 یوسف کشید.عطرشان عشق بازی می کرد با فضای حیاط.عمیق نفس کشید بلکه نفس گره خورده در

 .حنجره اش آزاد شود اما بی فایده بود

 کالفه پنجره را بست و سمت دار قالی اش رفت.تنها همدم این روزهایش او بود.دلتنگی اش را سر او

ی کردخالی م . 

*** 

 .در جایش غلت زد.صدای مادرش را شنید: طال.دیره زود باش

 ـ مامان.این رو م

ن ِِ  

 گلدو ی خوای بیاری؟

 .ـ آره بیارش.آروم طال بهرود بیدار می شه

 پوزخند زد.نگران خوابش بود؟چند وقتی می شد خواب نداشت.سر جایش نشست و منتظر ماند تا صدای



 بسته شدن در را بشنود.پدرش هم خانه نبود.به شهر رفته بود و به کارهای مغازه می رسید.بعد از دعوای

 آن روز با مادرش اصال از خانه بیرون نرفته بود.عفت خط و نشان کشیده بود.مگر کسی حریفش می

 شد؟

ن های روستابه محض شنیدن صدای در از جا برخواست.شلوارش را پوشید.دستی به موهایش کشید.ز  

 برای کمک به خانه ی کبری خانوم رفته بودند.احتمال داد شاید تیام در خانه تنها باشد.خیلی وقت بود

 .ندیده بودش.تحمل این وضع برایش سخت شده بود.حتی کوچکترین خبری از حال و اوضاعش نداشت

که بود امروز می دیدش.بایدکلید برداشت و از خانه بیرون زد.تمام راه تا تیام را دویید.باید هرطور   

 عطر نان تازه اش را برای چند روز آینده ذخیره می کرد.باید می دید که تیام، فکر های بیخود را از

 سرش انداخته.باید میدید که خود خوری نمی کند.باید میدید که حالش خوب است.آنطور شاید بهتر می

 .توانست تصمیم بگیرد و کارهایش را ردیف کند

  
  

 جلوی در ایستاد و نفسی تازه کرد.قسم خورد ار تیام خانه نباشد،سرش را به دیوار می کوبد.دست جلو

 .برد و در زد

 ـ کیه؟

 .با شنیدن صدایش نفس حبس شده اش را بیرون داد.دوباره در زد

 .ـ کیه؟اومدم

شد.در که باز شد قبل از آنکه کسی ببیندشبه در تکیه داد.انگار که می خواست صدایش را در آغوش بک  

 .به داخل خانه پرید

 ...تیام اما مات نگاهش می کرد.انتظار بهرود را نداشت.فکر می کرد محمد باشد.یا پدرش.اما بهرود

 .به صورت سرخش نگاه کرد.بهرود در حالی که نفس نفس می زد گفت: تمام راه رو دویدم

ا چشم های گرد نگاهش می کرد.هضم بودنش آنجا، کار سختیتیام چشم از صورت سرخش برنداشت.ب  

 .بود

 نفسش که جا آمد صاف ایستاد.به چشم های متعجب تیام لبخند زد: وقتی تعجب می کنی چشمات گرد می

 ..شه.دهنت باز میمونه.خودتو تو آیینه دیدی؟خیلی

ورت داد و آرام گفت: خوبی؟زبانش را گاز گرفت.پایش را از گلیمش دراز تر کرده بود.آب دهانش را ق  

 ـ چرا اومدی اینجا؟

 .به سمت پله ها رفت و روی آن نشست: اومدم تورو ببینم

 .به کنارش اشاره کرد: بیا بشین

 .مردد نگاهش کرد.قدمی جلو برداشت و گفت: راحتم.ممنون

 ..ـ بیا بشین تیام.نمی خورمت که

ومدی اینجا.اگه بابا بیادبی توجه به حرفش نزدیک تر رفت: بهرود برو.نباید می ... 

 .بهرود از جا برخواست.نزدیکی بیش از حدشان باعث شد تیام سر زیر بیاندازد و قدمی به عقب بردارد

 .ـ باید می دیدمت

 زیرچشمی نگاهش کرد: خب دیدی.کارم داشتی؟

تعجببرق چشم هایش عجیب به دل می نشست.چهره ی تیام نه شبیه برنجی بود نه شبیه پدرش.همیشه   

 .می کرد که تیام به کی شباهت دارد



 ... لبخند زد: نه.کاری نداشتم.فقط

  
  

 .تیام سر بلند کردو منتظر ماند تا حرفش را تمام کند

 بی آنکه حرفش را تمام کند گفت: امروز نون درست کردی؟

 .ابرو باال داد: نه

 ... ـ ولی عطرشو داری
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 گونه هایش گل انداخت.لبخند ملیح زد و دست هایش را بغل کرد: حرفتو چرا قطع کردی؟

 ـ دیگه به اون اتفاق فکر نکردی تیام؟

 فکر نکرده بود؟تمام این چند روز فکر و خیال دیوانه اش کرده بود.امانش را بریده بود.خود را به راه

 دیگری زد: کدوم اتفاق؟

م شدبهرود آرام پلک زد: هیچی.تمو . 

 .سرش را زیر انداخت و با پایش طرح نامفهومی روی زمین می کشید.بهرود آهسته گفت: من دیگه میرم

 .قلبش لرزید.بی اراده گفت: نرو

 !ابروهایش باال پرید: نرم؟

 من من کنان گفت: آخه...اینجوری زشته.چیزی نمیخوری؟

 ..صدای خند ه اش بلند شد: نه عزیزم چیزی نمیخورم

گ دور عزیزم دایره کشید.عزیزم.بهرود گفته بود عزیزم.به او.به خودش.اگر کس دیگریذهنش پررن  

 آنجا بود شک می کرد اما حاال...شاید بازی گوش هایش بود.شاید اشتباه شنیده بود.نه.مگر می شد؟با دو

 .گوشش عزیزم گفتنش را شنیده بود

که نمی توانست جلو نیش باز شده اش لبخند غلیظی روی لب هایش نشست.دروغ چرا ذوق می کرد.آنقدر  

 .را بگیرد

 بهرود به لبخند دندان نمایش خندید: به چی میخندی؟

 .ـ وایسا برم واست شربت بیارم

 .به سمت خانه دویید

 .ـ نه تیام.نمیخورم

  
  

 .ـ بابا فعال نمیاد.کار داره.رفته رو زمین کار کنه

آشپزخانه بیرون آورد: واسه یه لیوان شربت نعنا وقت هستسرش را از پنجره ی  . 

 بهرود لبخند زد.این دختر سرتاپا لطافت بود.سرتا پا مهربانی.سرتا پا عشق و محبت.اصال بوی دوستی

 .می داد این دختر

 روی زیرانداز نشست.سرش را به دیوار تکیه داد و چشم بست.در هوایی نفس می کشید که تیام نفس می

ر خانه ای که تیام برایش خانومی می کرد.برایش شربت نعنا درست می کرد.نخورده خنک می شدکشد.د  

 .با فکر لیوان شربتی که از دست تیام می گرفت



 چقدر آن چند ماه در شهر سخت گذشته بود.در آن سکوت پر از هیاهو.هیاهوی خالی از تیام.برایش

می شد.دوست نداشت حتی یک ثانیه ی دیگر هم به کابوس بود.دورانی سخت که با ندیدن تیام سخت تر  

 .آن روز ها برگردد

 .ـ بفرمایید

 .سینی شربت را کنارش گذاشت.به رنگ سبز مایع ی درون لیوان نگاه کرد: دستت درد نکنه

 .ـ ببین اگه شیرینیش کمه برم بهش اضافه کنم

اده است.دستت درد نکنهبهرود جرعه ای از شربت خنک نوشید.چشم بست و با لذت گفت: فوق الع . 

 .خندید: نوش جان

 .اولین بار بود برایش چیزی درست می کرد.آنقدر ذوق زده بود که می خواست همانجا باال و پایین بپرد

 ـ خودت نمی خوری؟

 .ـ نه تو بخور.نوش جونت

 نوش جان گفتن های تیام، گوشت می شد به تنش می چسبید.از هزار شربت نعنا خوش طعم تر بود.لیوان

 .را روی سینی گذاشت و از جا برخواست: من دیگه برم

 .ـ به سالمت

 .ـ تیام

 فقط نگاهش کرد.لبخند اطمینان بخشی به صورتش پاشید: اوضاع همینجوری نمی مونه.قول میدم.همه

یعنی درستش میکنمچی درست میشه. . 

 همین حرف کافی بود تا آرام شود.بهرود قولی بدهد و عملی نشود؟بی سابقه ترین پدیده ی روی زمین

 .بود.بهرود وقتی می گفت درستش می کنم، حتما درستش می کرد.فقط باید زمان می داد

 .بی آنکه پاسخی دهد سر تکان داد

  
  

ر زمزمه کرد: مواظب خودت باش.ممنون بابت شربتبهرود آرام ت . 

 تپش قلبش باال رفت.بهرود قصد جانش را کرده بود.این همه خوشحالی برای قلب او زیادی زیاد بود.به

 .زحمت زبان سنگینش را چرخاند و چیزی شبیه توهم همینطور گفت

تنش،پشت در روی زمین نشستبهرود لبخند زد و خداحافظی کرد.تا جلوی در بدرقه اش کرد.بعد از رف . 

 امروز، زیادی به روح و روانش بازی کرده بود این مرد آفتاب سوخته
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 خانه نرفت.دلش خانه را نمی خواست.عکس العمل مادرش را جلوی چشم هایش می دید اما برایش

 .کوچکترین اهمیتی نداشت

اهوی روستا. هربار دلش می گرفتآنقدر رفت و رفت که به پناهگاه کوچکش رسید.جایی بکر دور از هی  

 .به آنجا پناه می برد.آرامشی داشت که در هیچ جای جهان آن را پیدا نمی کرد

 روی تخته سنگی که نزدیک رود بود نشست.صدای آب روحش را جال می داد.چشم بست و گوش سپرد

 .به صدای گنجشک های کوچکی که عاشقانه برای هم آواز می خواندند

در عمق رود فرستاد.این چند وقت آنقدر فکر کرده بود که مغزش حسابی داغ شده نگاهش را جایی  

 بود.آخر تمام این فکر ها هم ختم می شد به پدرش.باید با او حرف میزد.حریف عفت نمی شد.مگر مهدی

 .برایش کاری می کرد



 ...تمام امیدش همین بود و جز این

ی آمدنگاهش را به آسمان آبی دوخت.اگر عفت کوتاه نم ... 

 .چشم بست و سر تکان داد.فکرش را هم نمی خواست

 صدای ماشین را که شنید سرچرخاند.پدر بود.به ساعتش نگاه کرد.هنوز تا آمدن عفت وقت داشت.باید تا

 .تنها بودند حرف هایش را می زد.اگر عفت می آمد هیچ فرصتی باقی نمی ماند

 ـ *

 .سالم بابا

خت.از بیرون می آمد.تعجب کرد اما نشان نداد.یکی از جعبه ها رامهدی نیم نگاهی به بهرود اندا  

 .برداشت: سالم پسرم

 .ـ رسیدن بخیر.اجازه بدین کمکتون کنم

 .ـ دستت درد نکنه.بیارشون توی انبار

  
  

است؟جعبه ها را خالی کردند.مهدی بطری آب را از ماشین اورد و صورتش را شست: مادرت کج  

 .ـ رفتن کمک کبری خانوم.واسه جشن نیمه شعبان

 مهدی با دقت نگاهش کرد: چیزی شده بهرود؟

 .ـ باهاتون حرف دارم

 .ـ بگو پسرم می شنوم

 .ـ بریم داخل؟خسته ی راهید

 ..مهدی سرتکان داد و وارد خانه شدند.بهرود کنارش نشست و سر زیر انداخت: بابا

 .ـ بگو بهرود جان.چی شده

 .بهرود نگاه جدی اش را به پدرش انداخت.مهدی، اسطوره ی مهربانی بود

 ـ تا کجا پشتم هستین؟

 .ـ این چه سوالیه؟معلومه.تا وقتی زنده ام کنارت هستم

 ـ تا کجا؟تا کی؟

 اخم مهدی درهم شد: واسه چی می پرسی؟چیزی شده؟

ا پشتم می مونید؟حرفش را مزه کرد: می خوام بدونم، اگه مادر مخالف باشه..بازم شم  

 حرفش را فهمید.اخم باز کرد و لبخند زد: موضوع تیا ِم.آره؟

 .سرش را زیر انداخت: آره

 پسرش سخت خاطرخواه شده بود. خود را سمتش کشید و آرام گفت: از راه درستش وارد شو.من تا هرجا

 .که بخوای کنارت هستم

تی نمی دونم از کجا اومده مثل بختک افتادهـ راه درست؟چه راه درستی وقتی این کینه ی لعنتی که ح  

 روی زندگیمون؟

 .ـ راه درست یعنی مادرتو راضی کنی.نذار ناراضی بمونه

 .ـ مامان راضی نمی شه.خودتون که دیدین.واسه اینکه تیام رو نبینم، من رو توی خونه حبس کرده

 .ـ مادره بهرود جان.مادره

ست.خوب منو می خواد درست.من منکر این نشدم.اما بابا،بهرود کالفه از جا برخواست: مادر هست در  



 وقتی میبینه تصمیمی که گرفتم قطعیه چرا باز هم مخالفت می کنه؟

  
  

 .مهدی سر زیر انداخت و چشم بست: شما بچه ها از چیزی خبر ندارید.مادرت رو قضاوت نکن

شت.بگید ماهم بدونیم.بگید بدونیم این کینه چیه که از بچگی سایهـ خب چرا نمی گید؟بگید شاید نظرم برگ  

 ی ترسش روی سر ما بچه ها بوده.از بچگی باید از هم دور می موندیم.نباید سمت تیمور می رفتم چون

 غدغن شده بود.نباید تیام رو تحویل بگیرم چون مامان ناراحت می شه.آخه چرا؟چرا باید از چیزی بترسیم

دونیم چیه؟که حتی نمی   

 صدای در که بلند شد سکوت خانه را گرفت.مهدی نگاهی به در انداخت: فعال جلوی مادرت حرفی نزن

 بهرود.این روزها به اندازه ی کافی ناراحت هست.فعال بهش حرفی نزن.دندون رو جیگر بذار

 .پسر.عاشقی سخته.اونم برای تو و تیام.مهلت بده.کمکت میکنم.باهم درستش می کنیم

ف هایش دلگرم کننده بود.لبخند روی صورتش نشست.پلک زد: چشم.امیدم به شماستحر . 

 ـ حاالهم برو در رو باز کن.دست مادرت رو ببوس .بذار خیالش ازت راحت باشه.باید آروم پیش بری.با

 .صبر. لج کردن چیزی رو درست نمی کنه

 .حرف حق جواب نداشت.چشمی گفت و به استقبال مادرش رفت

* 

غرق در افکارش بود که هیچ توجهی به تعریف های مادرش نداشت آنقدر . 

یک جا نشینی را دوست فکرش حوالی بهرود باال و پایین می پرید.مثل پسربچه های شیطان که  

 ندارد.عزیزمی که گفته بود هنوز در گوشش زنگ می زد.عزیزش بود..عزیز بهرود.آخ که انگار در

ودنددلش کارخانه ی قند راه انداخته ب ! 

 ..ـ تیام با توام

 نگاه گنگش را به مادرش بخشید: چی؟

 ـ میگم اون روز که رفتی ظرف هارو بگیری از عفت، حرفی بهت نزد؟رفتارش عادی بود؟

 رنگ باخت: چرا؟

 ـ امروز یه جوری بود.البته اون همیشه ادعا داره.فکر می کنه چه خبره.اما امروز یه چیزایی می

 .گفت.در گوش اعظم حرف می زدن و می خندیدن

 دلش ریخت.یعنی از او می گفتند؟

 صدای پدرش آمد: خب زن، بخندن.مگه چیه؟

 ـ بابا، وسط حرفاشون هی من رو نگاه می کردن.من که نمیگم نخندن.اصال انقدر بخنده تا جونش

 .دراد.واال

  
  

از جا برخواستتیام بی آنکه حرفی بزند  . 

 .ـ کجا میری تیام؟بیا ناهار

 .ـ نمی خورم مامان

 ـ یعنی چی نمی خورم؟من نمی دونم کی به تو گفته باید الغر شی.مگه االن چه عیبی داری که لب به غذا



 نمی زنی؟
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 کالفه سمت مادرش برگشت و به هیکلش اشاره کرد: بنظرت با یه وعده غذا نخوردن الغر می شم

 مامان؟

 ..محمد با خنده گفت: تو یه سالم غذا نخوری الغر نمی شی

 .دندان روی هم سابید: می کشمت محمد.می کشمت

 .هیرو با دیدن آن ها پرهیجان جیغ کشید

 .ـ بسه.این بچه رو شما الل کردین.چرا مثل وحشی ها رفتار می کنید

 .محمد چشم هایش را چپ کرد وتیام زبانش را دراورد

ه رفت: بیاید ناهار بچه هاحسین به آشپزخان . 

 .تیام هیرو را بغل گرفت و به آشپزخانه رفتند

* 

 :درد لعنتی امانش را بریده بود.پتو را روی سرش کشید و بی اشک هق زد.صدای مادرش را می شنید

 .بیا.این جوشونده رو بخور.چیزی نیست.خوب میشی االن

ر عمر از شر آن خالص نمی شود.لرزخوب می شد؟این درد مگر تمامی داشت؟حس می کرد تا آخ  

 عجیبی بدنش را گرفته بود.دست روی پیشانی خیسش کشید.حالش عجیب تناقض داشت.از طرفی سردش

 .بود و از طرفی عرق می ریخت

 برنجی ناراحت نگاهش کرد.کنارش نشست و دستی به موهایش کشید: با این وضع نمیتونی بیای

 .جشن.آره

رد.توان هیچ حرف زدن را هم نداشت چه برسد رفتن به جشن.فقط دوستبی آنکه حرف بزند نگاهش ک  

 .داشت زیر پتو پناه بگیرد و از جایش تکان نخورد

  
  

 برنجی خم شد و پیشانی اش را بوسید: عیب نداره دخترم.بخواب.بابا و محمد رفتن سر زمین.هیرو رو هم

نی.زود بر می گردمبا خودم می برم که استراحت ک . 

 .بی آنکه پاسخی دهد چشم بست و پتو را روی سرش کشید

* 

 با کمک بهرود کلمن و ظرف ها را تا خانه ی کبری حمل کرد.رسیدنش با برنجی همزمان شد.برنجی

 لبخند زوری زد: سالم.خوبین؟سالمتین؟

 ـ سالم.سالمت باشی.شما خوبین؟

 .ـ ممنون

 .بهرود نگاهش را چرخاند.تیام همراهش نبود

 ـ تیام رو نیوردی؟

 !سوال مادرش کامال به موقع بود.دوست داشت سرتا پایش راطال بگیرد

 ـ یکم مریض احواله.موند استراحت کنه.طال چی؟نیومده؟زینب؟

ی کرداخم هایش درهم بود.تیام مریض بود؟آخرین باری که دیده بودش سالم بود.از مادرش خداحافظ . 

 تیام بیمار بود.یعنی درد می کشید؟دکتر هم رفته بود؟باید می دیدش.باید می دید سر گنجشک کوچکش چه



 آمده.باید میفهمید که چرا بیمار شده.باید دعوایش می کرد.بارها گفته بود که مواظب خودش باشد.باید می

ذشتهگفت که این همه سفارش می کند هربار و او چطور از کنار نگرانیش گ . 

 .به خود که آمد جلوی خانه بود.نگاه به اطرافش انداخت.مردی از کنارش رد شد.سالم کردند

 مردد دست دراز کرد تا در بزند اما پشیمان شد.اگر کسی خانه بود چه؟اگر حاج حسین در را باز می

می عقبکرد؟می گفت برای چه آمده؟آمده تیامش را ببیند؟دخترکوچکش را ببیند؟دست پس کشید و قد  

 ...برداشت

 اما اگر کسی خانه نبود چه؟اگر تیام خودش تنها باشد؟موقعیت بهتر از این؟اگر االن می رفت شاید به این

 زودی ها موقعیت دیدنش را نداشت.فو ِق فوقش حاج حسین هم در خانه بود.بهانه ای سرهم می کرد و

 .پیغامی از پدرش به او می رساند.آسمان که به زمین نمی آمد

 .لب بر هم فشرد و در زد

*** 

 صدای در را که شنید چشم بست.هزاربار گفته بود با خودشان کلید ببرند.حاال با این وضع چطور تا حیاط

 .می رفت

  
  

 صدای دوباره ی در روی اعصابش خط کشید.به زحمت از جا برخواست.روسری را روی سرش

د اما هنوز نمی توانست درست راه برود.با صدای بی جانی گفت: اومدمانداخت.دردش کم شده بو . 

 ...در را باز کرد و غرزنان گفت: هزار بار گفتم کلید

 با دیدن بهرود حرف در دهانش ماسید.بهرود نگاهی به اطراف انداخت و آرام گفت: میتونم بیام

 داخل؟کسی نیست؟

 .تیام از جلوی در کنار رفت

بست.تیام درحالی که روی دلش خم شده بود روی پله نشست.نگاه خسته اش را بهوارد شد و در را   

 ...بهرود دوخت: چرا میای اینجا؟اگه کسی ببینه

 .حرفش را قطع کرد: خاله گفت مریضی

 .گونه های سفیدش رنگ گرفت.سر زیر انداخت: چیزی نیست.خوب میشم

نگ و روت اینو نمیگهبهرود جلو رفت و مقابلش زانو زد: مطمئنی چیزی نیست؟ر . 

 .گفتم که.خوبم :

 .ـ منو ببین تیام

 سر بلند کرد.صورتش از هر وقت دیگری رنگ پریده تر بود.لب هایش ترک خورده و سفید شده

 .بودند.موهای نارنجی اش سرکش از روسری بیرون زده بودند و دور شانه اش را گرفته بودند

شم لبخند بی روحی زد: چیزیم نیست بخدا.خوب می . 

 ـ چرا دکتر نرفتی؟

 با چه زبانی می گفت دردش ربطی به دکتر و بیمارستان ندارد؟

 .برای فرار از نگاهش از جا برخواست: چیزیم نیست

 .بهرود مانع شد.دستش را گرفت و سر جا نشاندش: دارم باهات حرف می زنم

حاالنگاهش را به دست هایشان دوخت.بهرود همیشه حرمت هارا حفط می کرد اما   ... 

 سر زیر انداخت و آرام دستش را عقب کشید.بهرود که متوجه شد از جا برخواست و دستی به صورتش



 .کشید.نفس عمیقی کشید و آرام گفت: معذرت می خوام.اما اگه حالت خوب نیست باید بری دکتر

 .دستانش را در هم گره زد.نگاهش کرد و به مهربانیش لبخند زد: گفتم که چیزی نیست.خوب میشم

  
  

 چند لحظه ای بی حرف نگاهش کرد.دوباره جلو رفت و زانو زد.نگاهش را به دست هایش

ی یک ثانیه هم کهدوخت.حسرت گرفتن دست هایش را سال ها با خود حمل می کرد.کاش می شد برا  

 .شده، جنس لطیف و نرمش را لمس کند

 دندان هایش را روی هم سابید.نگاهش را به چشم هایش دوخت: وقتی میگم مواظب خودت باش،شوخی

 نمیکنم،این حرف،یه تعارف به حساب نمیاد.وقتی میگم مواظب خودت باش،یعنی چشم از خودت بر

 ... ندارد.یعنی

ه ایش دو دو می زد.انگار که می خواهد ادامه ی حرفش را به جان بکشدچشم های تیام در نگاه قهو . 

 ...ـ یعنی

 آب دهانش را قورت دادو لب تر کرد: یعنی دست خودت امانتی.باید مواظب خودت باشی تا وقتی

 .که...من جای تو اینکارو انجام بدم

شد.آرام پلک زد.اشتباه که آنقدر آرام حرفش را زد که تیام برای تن کردن صدایش با جان و دل گوش  

 نشنیده بود؟

 دهان باز کرد تا چیزی بگوید اما نفس در سینه اش گره خورده بود.بهرود لبخند مهربانی زد.در بهت

 ماندن های تیام برایش ناب و زیبا بود.لب هایش که به خنده باز شد اوهم خندید.آرام گفت : چیه؟

 .سر تکان داد: هیچی.ممنون که اومدی

بلند شد.دست در جیب فرو برد و همانطور که نگاهش می کرد گفت: من دیگه برم از جا . 

 تیام هم از جایش برخواست.نمی شد بماند؟رفتن را دوست نداشت.آن هم برای بهرود.دلش می خواست او

 باشد و بهرود و دریایی از تنهایی بینشان.او باشد و بهرود و زمزمه هایش که جان به لبش می

اشت او باشد و بهرود و خانه ای که برایش خانومی می کند در آنکرد.دوست د . 

 .با این فکر سرخ شد.سر زیر انداخت و گفت: برو

 .چند قدمی به عقب برداشت و زیرلب گفت: مواظب خودت باش

 اینبار به خوبی معنی حرفش را می دانست.خندید و روسری اش را جلو کشید.دل درد کجا بود میان این

مثبت که بهرود حواله اش می کرد؟همه انرژی  ! 

 .ـ چشم

 ..خداحافظ آرامی گفت و بی درنگ از خانه خارج شد
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 با صدای مادرش چشم باز کرد.لحظه ای طول کشید تا هوشیار شود.در جا چرخید و با چشم های خمار

سرک می کشیدفضای اتاق را دید زد.نور از پرده ی نازک به داخل  . 

 سرجا نشست و دستی میان موهای ژولیده اش کشید.کش موهایش را از کنار بالشت برداشت و باالی سر



 .جمعشان کرد

 .رخت خوابش را جمع کرد و به سمت در اتاق رفت.صدای مادرش را شنید.گوشش را به در چسباند

خاطرخواه تیام شدهـ امروز کبری میاد اینجا.دیروز توی جشن باهام حرف زد.گفت پسرش  . 

 !قلبش از حرکت ایستاد.پسر کبری، امین؟

 .اخم هایش درهم گره شد.گوشش را روی در فشرد

 ـ نظر تو چیه حسین؟پسر خوبیه.کاری و اهل نماز و روزه.کل روستا ازش راضین.خانوادش رو هم که

 میشناسیم.خود کبری هم تیام رو مثل دختر خودش دوست داره.خیالمون ازش راحته.هوم؟

 ـ تو که قرار رو گذاشتی دیگه چرا از من نظر می پرسی؟

 ـ بده دارم باهات مشورت می کنم؟بالخره پدرشی.اینو از زبون تو بشنوه بهتره.بهش بگو که عصری میان

 .برای دیدنش

داره واسش خاستگار میاد!؟ ـ تو مادرشی زن.من بهش بگم  

 نگاه ترسانش رابه در بسته دوخت.خاستگار؟چرخش زمین باعث شد بنشیند و سر به در اتاق

 بچسباند.برای خودشان بریده و دوخته بودند؟مگر شهر هرت بود؟یعنی نظر او اهمیت نداشت که اینطور

 پنهانی نقشه می کشیدند؟

ت.باید نشان می داد که فهمیده.باید می گفت که کسی جزابروهایش گره خورد.به زحمت از جا برخواس  

 او نمی تواند تصمیم بگیرد.بازی که نیست.بحث آینده اش در میان بود.آینده ای که اگر کوتاهی می کرد

 .بی بهرود نوشته می شد

 .عمیق نفس کشید و از اتاق خارج شد.برنجی بادیدنش حرفش را ناتمام گذاشت: صبح بخیر

را به او و پدرش انداخت: صبح بخیرنگاه مشکوکش  . 

 حسین با ذوق به میوه ی امیدش نگاه کرد: خوبی دخترم؟

 لبخند اجباری تحویلش داد: آره بابایی.نرفتی سرزمین؟

 .ـ با مادرت حرف میزدم.االن میرم.محمد رو فرستادم حواسش باشه

  
  

هیرو خواب بود.اشاره ی مادرش را به حسین دید.بی آنکه به روینگاهی به اتاق پدر و مادرش انداخت.  

 خودش بیاورد کنارشان نشست: چیزی شده؟

 .برنجی لبخند زد: نه دخترم

 .دستی به گونه ی تیام کشید: نه عزیزم.بابات دو کلمه باهات حرف داره

پش قلبش نامیزاناز جا برخواست و به آشپزخانه رفت.با اینکه می دانست چه خواهد شنید بازهم ت  

 شد.میزد و میزد وجایی وسط زدن کم می آورد.نگاه به لب های پدرش دوخت: چیزی شده بابا؟

 .حسین نگاه پرلذتی به تیام انداخت: واسه خودت خانومی شدی باباجان

 .نگاهش میخ لب های پدرش بود.دست های سرد و عرق کرده اش را روی پیرهنش کشید

شدم بگید دیگهـ چی شده بابا؟جون به لب  . 

 .حسین آرام خندید.کمی به تیام نزدیک شد و گفت: کبری خانوم تورو برای پسرش از ما خاستگاری کرده

 چیزی در وجودش خالی شد.حس از دست و پایش رفت.برنجی که با دقت دخترش را زیر نظر گرفته بود

 سمتش رفت و کنارش نشست: خوبی مامان جان؟چی شد تیام؟

د.حسین هراسان دست روی گونه اش گذاشت: تیام، بابا چی شد؟ما که حرفی نزدیمرنگ از رخش پری . 



 نگاه گنگی به مادر و پدرش انداخت.اگر موافق باشند؟ اگر به نه گفتنش توجه نکنند؟ اصال برای چه نه

 بگوید؟به چه بهانه ای؟معتاد است؟که نیست. ایمان درست و حسابی ندارد؟ که دارد. خوش اخالق و اهل

 خانه و زندگی نیست؟ که هست.با این اوصاف به چه بهانه ای نه بگوید؟

 ..آرام نالید: مامان

 برنج شانه هایش را ماساژداد: بله؟

 ـ شما بهشون چی گفتین؟

 سال سن.اگر رنگ از16 حسین به نگرانی اش لبخند زد.ترس دخترش طبیعی بود.ترس از زندگی با

م.نظر تو شرطه.من دخترم رو به کسی که نخواد نمیدمرخش نمی رفت تعجب می کرد: نترس دختر . 

 اشک در چشمانش جوشید.از پشت هاله ی تار پدرش را نگاه کرد.پدر سبزه اش را با آن ریش های سفید

 و موهای کم پشت که رگه های سفید داشت.پدری که کوه را از رو برده بود در محکم بودن.پدری که

م نمی کرد زیر بار سنگین این اسمصفت مرد برازنده اش بود و شانه خ . 

 سعی کرد لبخند بزند.چانه اش لرزید.چه می گفت؟اصال با چه رویی حرف میزد؟می گفت دلش پیش کس

 دیگری است؟می گفت دلش نام بهرود را ذکر می گوید؟ نام پسر رفیق چند ساله اش را؟

  
  

 سر زیر انداخت وبه اشک هایش اجازه ی ریزش داد.حسین مات به جگر گوشه اش نگاه کرد.برنجی اخم

 .آلود به همسرش اشاره کرد تا کاری کند

 .حسین دستش را گرفت: باباجان ما که حرفی نزدیم

 ..تیام فین فین کنان گفت: ببخشید بابا

ر داشت؟چند تیام چشم سبز؟دلش تاب نیاورد و در آغوشش کشید.مگر در دنیا چند دخت  

 موهایش را بوسید: چیزی نیست دخترم.چیزی نیست.میخوای بگم نیان؟میخوای بگم خودمون اجازه

 نمیدیم؟

 .لباس پدرش را چنگ زد و عطرش را وارد ریه کرد.بوی حمایت می داد این مرد

 .ـ این که گریه نداره

و زوده حسین نمی خواد شوهرش بدهسپس روبه برنجی افزود: بهشون بگو فعال آماده نیست.بگ . 

 ...برنجی دودل گفت: همچین زودم نیست. من همسن تیام بودم

 .حسین حرفش را نیمه گذاشت: برنج خانوم

 .برنج چشمی گفت و درحالی که زیر لب غر می زد از جا برخواست

 صورت تیام را در دست هایش گرفت: خیالت راحت شد؟

منون باباتیام بوسه ای به دست پدرش زد: م . 
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 .ـ پدرتم.وظیفه امه پدری کنم.توام دیگه سر این چیزهای بیخود گریه نکن

 لبخند زورکی زد.او که نمی دانست این ماجرابرایش زنگ خطر بود.او که نمی دانست از چه می

اترسد.وقتی اولین خاستگار می آید، راه برای بعدی ها هموار می شود و وای به حال همان بعدی ها...ب  

 ..چه بهانه ای ردشان کند

 با اجازه ای گفت و به اتاقش پناه برد.پرده را کنار زد و پشت پنجره نشست.نگاهش را به آسمان که آفتاب

 داغ را یدک می کشید دوخت.بهرود از این ماجرا خبر داشت؟



* 

ف می کردسرش داغ شد.فکر کرد اشتباه شنیده.مات به مادرش زل زد که با آب و تاب برای طال تعری : 

 .اون موقع که تو توی آشپزخونه بودی

  
  

 ـ جدی؟یعنی رفت جلو همه خاستگاری کرد؟

 ـ نه بابا.اینکارو که نمی کنه.اومدیم و دختره گفت نه. هرچند بعید می دونم. دلشم بخواد. کبری ،پسر

 .خوبی داره

به چای دوختنفس در سینه اش گره خورد.نگاهش را گرفت و  . 

 ـ چه خوب.پس عروسی افتادیم دیگه؟

 ـ نمی دونم. چشمای این زنه که برق زد.دیگه نمی دونم آقا حسین قبول کنه یا نه.تیام رو خیلی دوست

 .داره.بعید می دونم به این سادگی ها شوهرش بده

ی شد بچه.چراعصبی لیوان چای را روی سینی کوبید.نگاه عفت متعجب رویش ثابت ماند: بسم هللا.چ  

 همچین کردی؟

 .بی آنکه سر بلند کند گفت: از دستم در رفت

 طال نگاهی به مادرش انداخت: خوبی داداشی؟

 بی آنکه پاسخ دهد از جا برخواست.عفت فریاد زد: کجا میری بهرود؟مگه قرار نبود بری سر زمین

 کمک بابا؟

 .کفش هایش را پوشید: دارم میرم همونجا مامان

 .ـ بیا ناهارتونم بدم اونجا بخورید

 .ـ دیره.میایم یه چیزی می خوریم

 .منتظر حرف دیگری نماند.اگر از خانه بیرون نمیزد، عفت تا خود فردا دست از سرش بر نمی داشت

 طال به مسیر رفتن برادرش نگاه کرد.دلش آتش می گرفت وقتی بی قراری هایش را می دید.احمق

در سینه داردنبود.میفهمید چه دردی  . 

 .آه کشید: چرا جلوی بهرود میگی مامان؟چرا اذیتش می کنی؟بخدا زجر می کشه داداشم

 عفت سینی چای را برداشت و به زحمت هیکل تپل خود را تا آشپزخانه حمل کرد: خوبه خوبه.کاسه داغ

ام.از عمد جلوشتر از آش نشو واسه من.قبل اینکه داداش تو باشه، پسر منه. مادرش هستم.بدشو نمی خو  

 این حرف هارو زدم که این خیال پلو هارو از سرش بیرون کنه.چیه دو دستی چسبیده به تیام؟این همه

 دختر توی این روستا.منت می کشن واسه بهرود.حاال خاطرخواه دختر اون زنیکه شده واسه من؟

می دونی تنها مشکلت ـ اول اینکه انقدر حرص نخور واسه قلبت خوب نیست.دوم اینکه مادر من،خودت  

 با تیام،مادر ِش.نه چیز دیگه ای.ولی این رو قبول کن که بهرو ِد شما ،تیام رو دوست داره.نمی تونی

 .مانعش بشی

  
  

 .ـ بهرود رو حرف من حرف نمی زنه

رسه آروم و قرارطال لبخند زد: تا جایی که من می دونم، بهرود تا وقتی به چیزی که می خواد ن  



 .نداره.خیالت راحت، برای تیام، به این سادگی ها کوتاه نمیاد

 .اخم کرد و آهسته گفت: فقط دلیل سکوت االنش رو نمی فهمم

* 

 سر زیر انداخته بود و کالفه قدم بر می داشت.حواسش به اطراف نبود.گه گداری کسی سالمش می کرد

می که بین ابروهایش نشسته بود،پیشانی اش درد گرفتهو او تنها زیر لب جواب می داد.از شدت اخ  

 .بود.پر حرص نفس رها کرد و سنگ جلوی پایش را سمتی انداخت و زیر لب غرید: لعنت به این شانس

 درست وقتی که تصمیم جدیدی می گرفت اتفاقی میفتاد که همه چیز را بهم می ریخت.تصمیم گرفته بود

وست داشت با محبت های یواشکی دل دخترک را بلرزاند.می خواستوقت بیشتری را با تیام بگذراند.د  

 یک جوری به او بفهماند که می خواهدش.حالی اش کند که دوست دارد خانوم خانه اش شود.اما حاال، این

 خاستگاری نابهنگام ،دست پاچه اش کرده بود.دروغ چرا؟دلش لرزیده بود از فکر اینکه دیگری تیامش را

 ..تصاحب کند

اال اورد و نگاه به روبه رویش انداخت.با دیدن تیام چشم هایش گرد شد.فکر کرد اشتباه می بیند.باسرب  

 فاصله روبه رویش ایستاده بود و نگاهش می کرد.چند بار پلک زد و دست به صورتش کشید.خودش

 .بود.اشتباه نمی کرد

ه نگاه خسته اش چقدر به دل میآرام لب زد و سالم کرد.تیام هم لبخند خسته ای به رویش پاشید.آخ ک  

 .نشست.دوست داشت وجود لطیف و پراز تمنایش را در آغوش بگیرد

 دست مشت کرد تا به سرش نزند.به سرش نزد و همانجا جلوی تمام این مردم در آغوشش نکشد.تیام نفس

 .عمیقی کشید و راهش را به کوچه کج کرد.برای دیدن عمه اش می رفت

بالش راه افتاد.دوست نداشت چشم از وجود نازنینش بردارددلش طاقت نیاورد و دن . 

 سر زیر انداخته و در افکارش غرق شده بود.دیدن بهرود، افکار درهمش را کمی آرام کرد.باصدایی که

 .شنید ایستاد و بازگشت.امین بود

 .ـ سالم تیام خانوم

بی آنکه به امین توجه کند بهبا چشم گرد نگاهش کرد.زنی که ازآنجا رد می شد مشکوک نگاهشان کرد.  

 .زن سالم کرد

 .نگاه پرغیضی به امین انداخت: این کارا چیه؟یکی میبینه بد میشه

 .ـ باید باهاتون حرف می زدم

  
  

 اخم کرد و سر زیر انداخت.به این پسر آلرژی داشت.اگر قبال به عنوان یک برادر دوستش داشت حاال

 .وقتی می دیدش تمام تنش کهیر میزد

 .امین معذب به تیام نگاه کرد.آنقدر استرس داشت که نمی توانست افکارش را جمع کند
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 ...ـ مادرم گفت درباره ی درخواستمون

 .نگاه دیگری حواله ی صورت گر گرفته ی تیام انداخت:گفت که مخالفت کردین

ی روسری اش را کمی آزاد کرد بلکه هوا وارد ریهاحساس گرمای زیادی می کرد.دست برد و گره   

 .هایش کند

 ـ می تونم دلیل مخالفتتون رو بدونم؟



 .صدای بهرود لرز به تنش انداخت

 ..ـ بیا خودم واست شرحش میدم

 سرباال اورد و بهت زده نگاهش کرد که چطور یقه ی امین را چسبیده.دست روی دهانش گذاشت و با

آمده نگاهش کردچشم های از حدقه بیرون  . 

 .امین را به دیوار چسباند

 ـ چرا همچین میکنی بهرود؟این کارا چیه؟

 ـ چرا همچین میکنم؟نمی دونی؟یعنی تو نمی دونی؟کل این روستا خبر دارن و تو نمی دونی؟

 .تیام خود را وسط انداخت: بسه.بهرود ولش کن

رو باید بدونم؟ولم کن مرد حسابیامین در حالی که سعی می کرد یقه اش را آزاد کند گفت: چی  . 

 ـ وسط کوچه جلو نامو ِس مردم رو گرفتی که چی؟ها؟

 ـ گرفتم که گرفتم. خوب کردم.تو رو سننن.به تو چه آخه؟سر پیازی یا ته پیاز؟

 .محکم به دیوار کوبیدش.فریاد امین بلند شد.تیام جیغ کشید: توروخدا بس کنید

دندان هایش غرید: من وسط این ماجرام داداش.می سرش را به گوشش نزدیک کرد و از بین  

 فهمی؟دختری که تو ازش خاستگاری کردی حق منه،مال منه، همه چیز منه.کسی که تو کوچه جلوشو

 .گرفتی ناموس منه

 فریاد زد: می فهمی؟

  
  

 .مردم دورشان جمع شده بودند

 .ـ صلوات بفرستید

سرچیه؟ـ چتون شده ؟دعوا   

 .زنی گفت: یکی بزرگی کنه این دوتا جوون رو از هم جدا کنه

 .تیام اما در به ِت حرف های بهرود، مات نگاهش می کرد

 .ـ ای وای خاک تو سرم امین

 صدای جیغ کبری خانوم از بهت بیرونش کشید.مردی سمت بهرود رفت و از امین جدایش کرد.امین

امانمهربان روبه مادرش گفت: چیزی نیست م . 

 کبری عصبانی سمت بهرود رفت و با زنبیل به بازویش کوبید: بچه شدین؟خدا ازت نگذره چیکار پسرم

 داری؟

 .بهرود اما تمام حواسش پی تیام بود.تیامی که سمت خانه ی عمه اش می دوید

 کبری چانه اش را گرفت: باتو حرف میزنم.جواب منو بده ببینم.من بزرگت کردم.شما دوتا باهم

تین.چتون شده مثل سگ و گربه به جون هم افتادیندوس .. 

 :نگاهش به امین افتاد که با نگاه تیام را دنبال می کند.خون در رگش به جوش امد.سمتش خیز برداشت

 کجارو نگاه می کنی؟

 مردی کمرش را گرفت: به شیطون لعنت بفرست پسرم.تو که پسر آرومی بودی..این حرکات چیه؟

 امین خشمگین نگاهی به بهرود انداخت که رگ غیرت، از گردنش بیرون زده بود.لباس هایش راتکاند و

 .روبه مادرش گفت: بیا بریم مادر.با این جماعت نمیشه حرف زد

 تیام ترسیده در خانه رامی زد و از همانجا به دسته ایی که متفرق می شد نگاه می کرد.نفسش بند آمده



این بیشتر؟که وسط کوچه ای باشی و دو نفر سر تو دعوا کنند؟پدر او را می کشت.اگربود.بی آبرویی از   

 او این کار را نمی کرد مادرش حتما دست به کار می شد.وای به حال وقتی که این خبر به گوش تیمور

 .برسد

 .اشک روی گون هاش غلتید.دوباره محکم در زد

ک هایش را پاک کرد.اقدس خانوم بودکوچه تقریبا خلوت شده بود.زنی به سمتش رفت.اش . 

 .ـ سالم تیام جان

 ـ سالم اقدس خانوم.خوب هستین؟

 ـ ممنون دخترم.تو میدونی دعوا سر چی بود؟

  
  

 سعی کرد نفسش را باز یابد.خود را نباخت: نه.من داشتم می رفتم خونه عمه قمر.یهو دیدم صداشوون باال

 .گرفت

شکوکی تحویلش داد: اهان.باشه عزیزم.سالم برسوننگاه م . 

 وقتی که رفت برگشت و بهرود را نگاه کرد که همانجا وسط کوچه ایستاده بود.بی هیچ حرکتی ایستاده

 .بود نگاهش می کرد.فکر حرف هایی که چند لحظه پیش شنیده بود بدنش را لرزاند

 .در که باز شد نگاه از بهرود گرفت

.بیا داخل دخترمـ سالم تیام جان . 

 برای بار آخر به بهرود نگاه کرد.همانطور ته کوچه ایستاده بودو او را دید می زد.عمیق نفس کشید و

 آرام پلک زد.نمی دانست از آن فاصله می بیند یا نه.اما امیدوار بود که متوجه تشکر نشسته در چشم

 .هایش شود

*** 

 .صدای سیلی خانه را پر کرد

فتم سنجیده پیش برو.حضار بار بهت گفتم تو درست پا جلو بذار من تا آخر دنیاـ هزار بار بهت گ  

 باهاتم.این بود جواب حرفام؟

 سر زیر انداخت و نگاه به فرش فیروزه ای دوخت.صدای گریه ی عفت در گوشش زنگ می زد: ای

 .خدا..من رو بکش.من رو بکش راحتم کن

داآرومطال شانه هایش را ماساژ میداد: مامان توروخ . 

 مهدی سمتش خیز برداشت که زینب خود را جلویش انداخت: بابا نزنش.توروقرآن نزنش.چیزی درست

 .نمیشه اینجوری

 ـ آخه پسره ی نفهم،جلو اون پسر رو گرفتی که چی؟خالف شرع کرده؟رفته خاستگاری می فهمی؟خب

 خیلی تیام رو می خوای بگو ما واست بریم جلو.این آبرو ریزیا چیه؟

ود آرام گفت: بهتون نگفتم؟چند ماه پیش بهتون گفتم آخرش چی شد؟فرستادینم شهر که تیام جلویبهر  

 .چشمام نباشه

 عفت جیغ زد: دوباره می فرستمت.بهرود، فکر اون دختر رو از سرت بیرون کن.محاله بذارم بین شما

 .اتفاقی بذاره

نبینمسپس سینه اش را چنگ زد: خدا منو بکش.منو بکش این روزا رو  . 



  
  

 زینب نگاهی به برادرش که سر زیر انداخته بود انداخت.دلش پر گرفت برای گونه ی سرخ شده از سیلی

 اش

 ـ مامان اینجوری که چیزی درست نمی شه.میشه؟
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 عفت بی توجه از جابرخواست وسمت بهرود رفت.نیشگونی از بازویش گرفت: تو می خوای من رو دق

 بدی.می خوای دق بد

 مادرتو بخاطر اون دخت ِر ی.بهرود به خودت بیا.ما این همه سال آبرو جمع کردیم که

 تهش بشه این؟

23 صورتش را چنگ انداخت: ای خدا.این پسر ز به ما نزده.بعد میگه اینسالشه یبار یه حرف محبت آمی  

 .دختره ناموسشه

 مهدی فریاد زد: تو اگه می دونستی ناموس چیه که اینکارو نمی کردی.تو اگه حرمت ناموس سرت می

 شد که وقت و بی وقت از جلو دختره در نمیومدی.فکر کردی نمیفهمم؟

نفهمن دستی به صورتش کشید: برو دعا کن که خانواده اش نفهمن بهرود.برو دعا کن . 

 ـ از کجا می خوان بفهمن پدر من؟کسی نمی دونه دعوای ما سر چی بوده.وقتی من این حرف رو زدم

 .کسی پیشمون نبود.به والی علی کسی نفهمیده و اگه خودم حرفی نمی زدم شماهم نمی فهمیدین

 .صدای ناله ی مادرش سکوت را می شکست

دونید دارم چیکار می کنم.خواستم بدونید که با مخالفتسرزیر انداخت: اگرم بهتون گفتم برای اینه که ب  

 .شما من عقب نمی کشم

 .روبه عفت کرد: مامان،مخالفی؟باشه.فکر اینکه من زن بگیرم رو از سرت بیرون کن

 ..عفت سمتش هجوم برد: پسره ی خیره سر

و بیرونزینب و طال جلویش را گرفتند.مهدی عمیق نفس کشید و افکارش را جمع کرد: بهرود بر . 

 ..طال ناباور گفت :بابا

 بهرود متعجب پدرش را نگاه می کرد.مهدی سمتش رفت و خم شد.آرام گفت: برو بیرون بهرود.بذار ببینم

 با این خاکی که به سرم ریختی چیکار کنم.یکم به من و مادرت وقت بده.فعال برو بیرون تا عفت رو آروم

 .کنم.قلبش ضعیفه.برو تا بالیی سرش نیوردی

  
  

 بغض، بی رحمانه گلویش را آزرد.بی آنکه چیزی بگوید از جابلند شد.به سمت در رفت.طالسمتش

 دوید.دست گردنش انداخت: قربونت بشم داداشم.تموم میشه.این روز ها تموم میشه ناراحت نباش.مامان

یرهعصبانیه.بابا هم همینطور.آروم میشن.این موضوع یادشون م . 

 گونه اش را بوسید.بهرود لبخند تلخی زد و بوسه ای میان موهای خواهرش کاشت.خواهر که داشته

 باشی،کل دنیا ازآن توست.خواهر که داشته باشی، یعنی در سینه اش قلبی می تپد به وسعت دریا که مدام

 .بهانه گیر ناراحتی های توست

 .خداحافظی کرد و از خانه خارج شد



*** 

ش را می شنید که با قمر حرف میزد.نزدیک های عصر به خانه ی خودشان آمدند.عمهصدای مادر  

 قمرش ازدواج نکرده بود وتنها در روستا زندگی می کرد و گه گاهی پیششان می رفت.همدم خوبی بود

 .برای مادرش.مادری که نه خواهری داشت، نه برادری

کرد.دل و دماغ بافتن نداشت.برای قالی بافی باید زانوهایش را بغل رفت و بی جان به دار قالی اش نگاه  

 .قلبی داشته باشی پر از آرامش و دستانی پر از شوق بافتن

 .دراز کشید و سرش را در بالشت پنهان کرد.صدای بهرود مدام در گوشش زنگ میزد

فتیـ دختری که تو ازش خاستگاری کردی حق منه،مال منه، همه چیز منه.کسی که تو کوچه جلوشو گر  

 .ناموس منه

 لبخند لبش را از هم باز کرد.دلش مالش رفت.حالی به حالی شد با یادواری این حرف.از ذوق نفسش بند

 !امده بود اصال

 .از جابرخواست.آنقدر انرژی اش زیاد آمده بود که می توانست تا فردا صبح از ذوق باال و پایین بپرد

 .به فضای اتاق نگاه کرد.حتی نمی توانست جیغ بزند

 سمت دار قالی رفت و دستی به نج های رنگا رنگ کشید.پنجره ی پشت دار خیلی وقت بود که بی

 .مصرف مانده بود.به زحمت دار را کنار کشید و خوشحال پنجره را باز کرد

شنیدن صدای تیام سر باال اوردپنجره که باز شد سرزیر انداخت.پرش رنگش را به خوبی حس کرد.با  . 

 .ـ بهرود

 از دیدنش جا خورده بود.بهرود، آنجا، پشت پنجره ی اتاقش،خدایا خواب میدید؟

 .ضربه ی آرامی به گونه اش زد.می خواست اگر خواب می بیند بیدار شود.بهرود تلخ خندید

  
  

اف را نگاه کرد.پنجره ی اتاقش به پشت خانه راه داشت.جاییتیام سرش را از پنجره بیرون برد و اطر  

 که هیچ رفت و آمدی در آن نبود.به در اتاق نگاه کرد و آرام گفت: چرا اومدی اینجا بهرود؟

 بی آنکه جواب دهد فقط نگاهش کرد.چشم هایش خستگی را فریاد می زد.دوست داشت دست جلو ببرد و

فکرش خجالت کشید و گر گرفتته ریش مردانه اش را لمس کند.از  . 

 .پنجره با زمین فاصله ی زیادی داشت برای همین مجبور بود برای دیدن تیام سربلند کند

 روی زمین نشستو دست زیر چانه زد: نمی خوای چیزی بگی؟

 .لب باز کردو گرفته گفت: بیا پیشم

 .مات ماند.بهرود بود؟مردی که مقابلش ایستاده بود خود بهرود بود

لرزانش، وجودش را آتش کشید: بیا پیشم تیام صدای . 

 به اشکی که میان ته ریشش آرام می گرفت نگاه کرد.پلک زد.یکبار،دوبار، هزاربار..خدایا بهرود مقابلش

 ایستاده بودو اشک می ریخت؟بهرودی که همیشه لبخندش را دیده بود؟بهرودی که همیشه محکم بودنش

 را چشیده بود؟

ست.روسری اش را محکم بست.صدای مادرش را شنید: کجا میری تیام؟بی فکر از جا برخوا  

 .ـ زهرا باهام کار داره.بیرونه

 .ـ دیرنیای خونه.بابت بدش میاد

 .هیرو دنبالش راه افتاد



 .ـ مامان نذار هیرو بیاد.خداحافظ

 از خانه خارج شد.کسی در کوچه نبود.همه برای نماز به مسجر رفته بودند.به سمت پشت خانه

 .دوید.بهرودش اشک می ریخت.بهرودش جلوی چشم های او گریه می کرد
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 روبه رویش ایستاد.مثل همیشه دست درجیب فرو برده بود و آرام نگاهش می کرد.چشمه ی قهوه ای

 .رنگش از اشک پر شده بود

 دست روی سینه اش گذاشت و نفس زنان گفت: چی شده؟

کرد: همراهم میشی؟ دست از جیب بیرون کشید و سمت تیام دراز  

  
  

 به دست لرزانش نگاه کرد.این مرد،مثل کودکی اشک می ریخت و از او می خواست همراهیش اش

 .کند؟چیزی که سال ها آرزویش شده بود.چیزی که هرشب رویایش را میدید

 ...صدای لرزانش اعصابش را خط کشید: تیام

شه میام.فقط گریه نکنبی فکر دستش را گرفت: با . 

 .لبخند تلخی لب بهرود را زینت داد.دستش را آرام فشرد و دنبال خود کشید

 از روستا دور شده بودند.جایی که هیچوقت ندیده بود.خورشید در حال غروب بود و هوا روبه تاریکی

 .می رفت

 دست هایش را بغل کرد و ترسان به اطرافش نگریست.تا حاال اینجانیامده بود.برایش تازگی

 ...داشت.درختان سر به فلک کشیده که نسیم تکانشان می داد.صدای رود که پرقدرت جاری بود و بهرود

 نگاهش کرد.همانطور روبه رویش ایستاده بود و نگاهش می کرد.نگاهش می کرد واشک می

می گفت، وقتی مردی گریه می کند یعنی جایی وسط جهنم گیر کرده.پدرش می گفت، وقتی ریخت.پدرش  

 .مردی گریه می کند کوه هم با او هم صدا می شود،کوه هم میشکند

 .حاال باهر اشک بهرود،جهان هم صدا می شد و ناله می کرد

 قدمی جلو برداشت و آرام گفت: چرا گریه میکنی؟چیزی شده؟خاله خوبه؟

گریه تلخ خندید.جلو رفت و آرام گفت:همه خوبن.جز دل من.جز دل صاحب مرده ی من میان .. 

 .محکم بر سینه اش کوبید.تیام نگران نگاهش کرد.حرف هایش را نمی فهمید

 نالید: خسته شدم تیام.از این دعواها.از این بحث ها.دوست دارم یه خونه داشته باشم.یه خونه ی

..من باشم وکوچیک.دور از این قوم مغول.  ... 

 .منتظر نگاهش کرد تا حرفش را بزند

 .ـ من باشم و تو و تنهایی

 ..قدم دیگری جلو رفت: من باشم و تو و سکوت

 نفس در سینه اش حبس شد.بی آنکه پلک بزند چشم های خیس بهرود را نگاه می کرد که چطور نور

 .باران شده بودن

رمسر خم کرد و کنار گوشش زمزمه کرد: دوستت دا . 

 تیرخالصی اگر باشد همین بود و بس.انگارکه در خال باشد.بی آنکه حرکتی کند چشم در چشمان قهوه ای

 بهرود دوخت که درست مقابل صورتش بودند.مغزش هم از کار افتاده بود.نه می توانست کاری کند و نه

 .حرفی بزند.تنها به بهرود چشم دوخته بود با نگاه صورتش را می کاوید



  
  

 ... ـ دوستت داشتم،از همون وقتی که ستاره هامونو انتخاب کردیم.دوستت داشتم از همون وقتی که

 .صدایش می لرزید.پلک می زد و اشک مثل آبشار از چشم هایش می ریخت

 ـ از همون وقتی که مجبورم کردن برم شهر.می شنوی تیام...من،بهرود،دوست دارم.می شنوی؟

نگار او هم فهمیده بود که هنگ کرده.پشت سر هم این جمله ی دو کلمه ای را تکرار می کرد و تیام مثلا  

 کسی که تیری در اعماق قلبش فرو کرده ای مات و بی حرکت ایستاده بود.مرده بود؟حتما مرده بود.نه

بی رحمی تمامقلبش می زد نه نفس می کشید نه مغزش حتی،دستور واکنشی میداد.فقط گوش هایش با   

 .حرف های بهرود را می شنید وچشم هایش سعی در بلعیدن اشک هایش داشت

 بهرود دست به صورتش برد و اشک هایش را پاک کرد.سر زیر انداخت گفت: دیگه خسته شدم.از پنهان

 کردنش،از یدک کشیدن تنهاییش.حس من بهت واقعیه..و تا جایی هم که من میدونم توهم همین احساسو

.دوست داشتن ما یعنی آغاز دعوایی که پایانش ناپیداست.من فقط می خوام توی این مسیر،توی اینداری  

 کشمکش،توی این روزهای سخت کنارم باشی و به داشتنت دل خوش باشم..نمیخوام نگران این باشم که

 .کی ازت خاستگاری کرده و خانوادت کی شوهرت میدن

شنید و حرف نزد.شنید و سر زیر انداخت و تکه چمن زیرحرف هایش را شنید.هضم نکرد،تنها شنید.  

 .پایش را نگاه کرد

 ..چندلحظه ای در سکوت گذشت.بهرود دست در جیب برد و زمزمه کرد: تیام

 با تیام گفتنش،دل لعنتی اش رنگ عوض کرد.چشم بست و آرام گفت: میشه برم؟

 مات نگاهش کرد.دربرابر احساس او سکوت می کرد؟

ی نگاهش را فهمیده بود پرآرامش گفت: االن باید برم بهرود.لطفا.بعدا حرف می زنیمتیام که معن .. 

 ـ بعدا یعنی کی؟

 .چند قدمی عقب برداشت و زمزمه کرد: هروقت که آماده شدم

 .و بی آنکه منتظر جوابی از سمت بهرود باشد به سمت خانه دوید
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 تمام راه را تا خانه دوید.صدای مادر و عمه اش را می شنید.وارد که شد فریاد برنجی برخواست: االن

 وقت اومدنه؟

 آنقدر فکرش مشغول شده بود که حوصله ی جر و بحث نداشت.بی آنکه حرفی بزند سر زیر انداخت تا به

 .اتاق برود

  
  

کی رفتی؟ ـ با توام تیام.می دونی  

 چشم برهم فشرد و سمت مادرش برگشت: خب حاال که اومدم.مشکل کجاست؟

 قمر به برنجی اشاره کرد.تیام ببخشیدی گفت و به اتاقش رفت

 .ـ انقدر بهشون گیر نده برنج

 ظرف میوه را جلویش گذاشت: خود سر میشن قمر.باید خودت بچه داشتی.اونوقت میفهمی من چی

ون کمه چیزی نگم، دیگه هرگز نباید حرفی بزنممیگم.اگه االن تا سنش . 



 .سر تکان داد: چی بگم واال

 در را بست و به آن تکیه داد.نگاهش را به سقف دوخت.نفسش به زحمت بیرون می آمد.دست روی قلب

 .بینوایش گذاشت.طفلک خودش را به در و دیوار می کوبید تا خون یخ زده در رگ هایش را برگرداند

و سرش را به در چسباند.آب دهانش را قورت داد.صدای بهرود را کنار گوشش می شنیدهمانجا نشست  . 

 چشم بست.در دلش زلزله آمد انگار.حتی با تصور لحظه ای پیش، نفس در سینه اش گره می خورد.هرگز

 .فکر نمی کرد شنیدن این حرف از جانب بهرود حالش را انقدر دگرگون کند

اش گذاشت.دلش کمی هوای تازه می خواست.از جا برخواست و هردودست روی گونه های گر گرفته   

 .پنجره ی اتاقش را گشود.سر بیرون برد و عمیق نفس کشید بلکه هوای تازه کمی ریه هایش را جال دهد

 آرام و قرار نداشت.دست هایش را درهم گره کرده بود در اتاق قدم می زد.می خواست حرف هایش را

واب بودنشباور کند اما ترس از خ ... 

 ایستاد و به دیوار روبه رویش چشم دوخت.واقعا خود بهرود بود؟کسی که آنطور عاشقانه دوست داشتنش

 را در گوشش زمزمه می کرد، خود بهرود بود؟

 لب هایش به خنده ای غلیظ باز شد.نفسش بند آمد.دست روی دهان گذاشت تا قهقه خنده اش را خاموش

 .کند

انه ها می خندید.دست خودش نبود.دلش با محبت بهرود گرم شده بود و اینطوررویزمین نشست.مثل دیو  

 بی تابی می کرد.صورتش را در دستانش پنهان کرد.اگر می شد، از ته دل، آنقدر فریاد می زد تا تمام

 .تارهای صوتی اش نابود شوند.اندازه ی هزارسال انرژی تلنبار شده داشت

ه ی اتاقش ایستاد.نگاه دقیقی به خودش انداخت.گونه هایش هنوز ملتهبباز از جا برخواست و مقابل آیین  

 و سرخ بود.چشم های سبزش از همیشه براق تر شده بودند.اینبار برخالف همیشه لکه های روی پوستش،

 آزارش نمی دادند.وقتی بهرود او را همینطور که بود دوست داشت دیگر این لکه های مردم آزار چه

 .اهمیتی داشتند

  
  

 پیشانی اش را به آیینه سرد چسباند و پر آرامش چشم بست.چه شب ها که در خیالش خواب این روز را

 .می دید و چه روز ها که فکر می کرد هرگز این لحظه نمی رسد

 روی زمین نشست و زانو در شکم جمع کرد.بهرود همراهی اش را می خواست و نمی دانست مدت

است که همراهی او رویایی دور دست شده برایش.چیزی که هربار بیش از قبل دست نیافتنی مینموده  

 حاال اینطور نزدیک جلویش جوالن میداد و کمی حماقت بود اگر ردش می کرد.حاال که خود بهرود

 خواسته، او چرا نخواهد؟

*** 

 با احتیاط به سمت اتاقش رفت.خانه تاریک بود و همه خواب.بی آنکه لباس تعویض کند روی زمین دراز

 .کشید و سر روی بالشت گذاشت

 چشم بست و سعی کرد بی هیچ فکری کمی استراحت کند.این روزها خود را با فکر خفه کرده بود.آرنج

 .روی چشم های خسته اش کشید

م زده بود کمی احساس سبکی می کرد.از این به بعد می توانست بی ترسحاال که حرف دلش را به تیا  

 .فاش شدن راز دلش،محبت کند

 .سرجایش غلت زد.چشم هایش روبه گرم شدن می رفت.با صدای در چشم باز کرد



 ـ بیداری بهرود؟

 .طال بود.چشم های خمارش را ماساژ داد بلکه بتواند بازشان کند

 ـ چی شده؟

 .صدایش گرفته بود

 .طال مهربان گفت: قربونت بشم داداش بخواب. بعدا حرف می زنیم

 سر جایش نشست: نرو طال.چی شده؟

 .ـ هیچی.خواستم یکم حرف بزنیم.حاال که مامان ، بابا خوابن وقت خوبیه.منتظرت بودم بیای

 .بالشتش را بغل کرد: بیا بشین

 طال کنارش نشست و دستی به موهایش کشید: آروم شدی؟

بودم ـ آروم . 

 .ـ بهرود جان

 .ـ جانم

  
  

 ـ تو واقعا تیام رو دوست داری؟

 این سوال های تکراری تمامی نداشت؟دیگر چطور ثابت می کرد که می خواهدش.عصبی بالشتش را

 .زمین انداخت و دراز کشید: اومدی نصیحت کنی برو.گوشم از این حرف ها پره..ازش دست نمی کشم

 .ـ برای گفتن این حرف اینجا نیومدم

 .ـ پس چی؟نمیدونم چرا نمیفهمید که واقعا نمی تونم از فکرش بیرون بیام

 .ـ میفهمم بخدا.می دونم چی میگی.واسه همین اینجام

 سکوتش را که شنید ادامه داد: خیلی با مامان حرف زدیم.البته بیشتر از ما، بابا باهاش حرف زد.ازش

بده.گفت که دیگه اشتباه نمیکنیخواست بهت فرصت  .. 

 ـ اشتباه ؟ از تصمیمی که گرفتم مطمئنم طال.چه اشتباهی؟

 .ـ منظور این نیست

 ـ مشکل شما اینه که فکر می کنید من اشتباه می کنم.چرا فکر می کنید عالقه ام به تیام یه حس

 .زودگذره؟نیست،بابا نیست.بخدا نیست

کنی؟ـ هیس چته؟آروم.می خوام بیدارشون   

 ـ اومدی بشی سوهان روحم؟
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 طال دلخور نگاهش کرد.مادرش راست می گفت.به او اخم می کرد و عشق و عالقه اش برای تیام

 بود.ضربه ی محکمی به دهانش زد: خواهر بزرگترتم.از کی تا حاال یاد گرفتی اینجوری با ما حرف

 بزنی؟

ادینپوزخند زد: از وقتی که هیچ اهمیتی به خواسته ام ند . 

 .ـ اصال نمیشه باهات حرف زد.چشمات کور شده

 از جا برخواست و سمت در رفت: خواستم بهت بگم فردا با مامان حرف بزن.شاید بالخره این راز چند

 .ساله رو فاش کنه

 .و بی آنکه منتظر پاسخی باشد از اتاق خارج شد



 چشم بست و نفسش را بیرون داد.سرش را محکم روی بالشت کوبید.تا آغاز بدبختی هایش بود.باید کفش

 !آهنی پا می کرد

  
  

*** 

 چشم که باز کرد صبح شده بود.چشم های خسته اش را مالید و خمیازه ی بزرگی کشید.لحظه ای به

اهش را به سقف دوخت.حاضر بود قسم بخورد چشم های تیام را روییاداورد تا دیشب را به یادآورد.نگ  

 آن نقاشی کرده اند.به سبزی خوشرنگشان لبخند زد و دست دراز کرد.از خودواقعی تیام که دستش کوتاه

 .بود، حداقل خیالش را لمس می کرد

 صدای طال را شنید: بهرود بیدار شدی؟

ان روز در همان اتاق کوچیک بماند و با فکر دیشب سرجواب نداد.حوصله نداشت.ترجیح میداد تا پای  

 ..کند.با فکر زمزمه هایش در گوش تیام.با فکر بهت دخترک

 لبخند روی لبش نشست.آخ که اگر می شد تا پایان عمر تمام زمزمه های عاشقانه ی جهان را پایش می

دانست این دختر، چراریخت.آخ که اگر می ذاشتند سرتاپایش را غرق محبت می کرد.خودش هم نمی   

 .انقدر برایش عزیز شده است

 .در که باز شد چشم بست

 .ـ خودتو نزن به خواب.دیدم که بیداری.بیا صبحانه.مامان کارت داره

 .صدای بسته شدن در را که شنید، سر جایش نشست.البد قرار بود باز سرکوفت بشنود

را می دید که رویش می چرخد خشمگین از جا برخواست و به هال رفت.نگاه زیر چشمی عفت . 

 زیر لب صبح بخیر گفت و کنار سفره نشست.عفت لقمه ی پنیر و گردویی سمتش گرفت و مهربان

 .نگاهش کرد: بخور

 سر باال اوردو متعجب نگاهش را در چشم های مادرش ریخت.نگاه مشکوکی به طال انداخت که پرلبخند

آرام گفت: پسرم، ِهنا َسم) نفسم(، من اگه حرفی می زنمنگاهشان می کرد.اخم کرد و لقمه را گرفت.عفت   

 .بخاطر خودته.نمی خوام توچاه بیوفتی

 .بی آنکه حرف بزند گوش می داد

 ـ چیزایی که من از گذشته ی این خانواده می دونم، من رو می ترسونه.برای همین نمی خوام بیچاره

 .شی،نمی خوام هیچوقت درگیر کارهایی که می کنن بشی

باال اورد و اخم آلود نگاهش کرد: از چی حرف می زنید؟سر   

 .عفت نگاهی به طال انداخت.طال از جا برخواست: من میرم حیاط رو تمیز کنم

 بهرود رفتنش را نگاه کرد.دوباره روبه مادرش گفت: توروخدا بگید چی می دونید.بگید و خودتونو

 .خالص کنید

  
  

کشید و بی آنکه حرفی بزند از جا برخواست: خامه می خوری واست بیارم؟عفت آهی   

 .ـ مامان لطفا

 عفت با گوشه ی آستین چشم های به اشک نشسته را پاک کرد: تو به مادرت اعتماد نداری؟حتما باید



 واست دلیل و منطق بیارم؟

 .ـ من به حرفی که از سر منطق باشه اعتماد دارم

انکه جوابی بدهد به آشپزخانه رفت.بهرود کالفه از جا برخواست و دنبالش دلخور نگاهش کرد و بی  

 ..کرد: مامان، من رو ببین

 نگاهش کرد.صورتش عجیب خسته بود.بهرود مهربان در آغوشش کشید و سرش را بوسید: من جز شما

 .و بابا کسی رو ندارم.می خوام اگه کاری رو انجام میدم شما راضی باشید

 .خود را از آغوشش بیرون کشید: من راضی نیستم

 .سر زیر انداخت و آرام گفت: بهش گفتم که می خوامش

 عفت، شوکه نگاهش کرد.رنگ صورتش پرید.آنقدر واضح، که ترسید قلبش از حرکت بایستد.بی آنکه

فردا نگاهش کند گفت: خیلی اصرار کردم که دلیل مخالفتتون رو بهم بگید، اما نگفتید.هی امروز  

 .کردین.منم وقتی دلیل شمارو ندونم کاری رو که فکر کنم درسته

 ..ـ ای وای

 .قبل از آنکه بیوفتد، بهرود بازویش را گرفت: مامان

 ..به زحمت بازویش را از دستش بیرون کشید: به من دست نزن.پسره ی خیره سر

ز جانب مادرش بود.لحظهسر زیر انداخت و چشم هایش را روی هم فشرد.منتظر هر حرف و تنبیهی ا  

 :ای در سکوت گذشت.سربلند کرد و مادرش را نگاه کرد که پشت به اوایستاده بود.آرام صدایش زد

 .مامان

 عفت دستش را بلند کرد: هرکاری که دوست داری بکن بهرود.هرکاری.من دست ازت شستم.خودسر

 .شدی.از پست برنمیام

امیدوارم هرگز پشیمون نشیبرگشت و نگاه خشمگینی به چهره اش انداخت:  . 

 و بی آنکه منتظر حرفی بماند آشپزخانه را ترک کرد.بهرود ماند و حرفی که نمی دانست یک دعاست، یا

 !یک تهدید از جانب مادرش
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دانست حرصش را سر دار قالی خالی می کرد.آنقدر از ندیدن بهرود کالفه شده بود که خودش هم نمی  

 باید چکار کند تا سرگردانی دلش آرام شود.این چند روز دیگر هیچ خبری نشده بود.چشمش به پنجره ی

 !اتاق خشک شده بود و انگار نه انگار

 از فرط خستگی تار میدید.قیچی را کنارش گذاشت و چشم هایش را ماساژ داد.نگاهی به هیرو که بی

داخت: خوشبحالت که هیچ دغدغه ای نداریصدا با اسباب بازی هایش بازی می کرد ان . 

 هیرو نگاهش کرد.دلش برای نگاه سبز و معصومش لرزید.از جا برخواست و روبه رویش نشست.دست

 .های تپلش را بوسید و در آغوش خود چالندش

 ـ قربونت بشم من.پس کی میخوای اسم منو صدا کنی؟ها؟

بزند وارد اتاق شد.تیام اخم کرد و تشر زد: بدلپ نرم و سرخ و سفیدش را بوسید.محمد بی آنکه در   

 .نیست در بزنی

 .به سمت دار قالی اش رفت و روی صندلی جلوی آن نشست: حوصله ام سر رفته

 .ـ به من چه؟برو بیرون با دوستات بازی کن



 .ـ مامان نمیذاره.میگه باید برم سر زمین.بابا تنهاست

میگه.بابا تنهاست، اذیت میشه.کارای زمین زیاده.پسر بلند شد و قیچی را از دست محمد کشید: راست  

 واسه چی بزرگ کرده؟

 .محمد پا زمین کوبید: من نمیخوام کار کنم

 .ـ غیرت منی که دخترم از تو بیشتره محمد.بلند شو برو بیرون از اتاقم االن چپ و راستت میکنم

 ...محمد بلند شد و سینه سپر کرد: نمیتونی

14 با اینکه ، اما از تیام بلندتر بودسال داشت . 

 .تیام یقه اش را چسبید: بزرگی به هیکل نیست آقا محمد

 .ـ به هیکل باشه که تو ازم هیکلی تری

 و لبخند دندان نمایی تحویلش داد.تیام عصبی قیچی را سمتش گرفت: میری بیرون یا چشماتو در بیارم؟

 .محمد خندان سمت هیرو رفت: چاقو کش شدی

 .ـ چاقو نیستی و قیچیه

 !ـ قیچی ِکش شدی

  
  

 ـ محمد حوصلتو ندارما.برو به بابا کمک کن، من رو کفری نکن.کارام زیادن اصال حوصله ی تو یکی

 .رو ندارم

ین ـ شما دخترا چیکار می کنید؟یه کا ِر خونه ام که انجام میدین این همه غر؟! اگه جای ما مردا بود

 چیکار

 می کردین؟

 ـ از کی تا حاال شما مرد شدی؟

 .محمد پر افتخار ابرو باال داد: از وقتی سر زمین کار کردم

 خسته روی صندلی نشست: بخدا حوصلتو ندارم محمد.تو چرا انقدر منو اذیت می کنی؟ها؟

ه ی شعبان، اومحمد خندان جلو رفت و مقابلش زانو زد.خاطره ای در عمق ذهن تیام درخشید.جشن نیم  

 در خانه تنها بود و بهرود اینطور جلویش زانو زده بود.لبخند ملیحی روی لبش نشست.فکر و خیالش هم

 .حالش را جا می آورد

 .ـ سین شین زدنتو عشقه آبجی.بخدا شوخی می کنم باهات.ازم ناراحت نشی

و کمک بابا.تنهاستبا مهربانی برادرش، لبخندش جان بیشتری گرفت.خم شد و سرش را بوسید: بر . 

 .از جا برخواست: چشم.هیرو رو هم میبرم

 .ـ به مامان بگو

 این را گفت و سرجایش چرخید.باید زودتر کار قالی را تمام می کرد.پدر قول فروش داده بود.دوست

 .داشت هنر دستش زودتر فروخته شود.آنطور کمک خرج خانه هم می شد

.بعد از آنکه رفتند به اتاق تیام رفت: تیام؟برنجی از پنجره محمد و هیرو را دید زد  

 ـ بله؟

 .روی زمین نشست و پف دامنش را گرفت: برگرد ببینم.باهات حرف دارم

 چیزی در دلش فروریخت.یعنی فهمیده؟فهمیده که آن روز مخفیانه بهرود را دیده؟ لب به دندان گرفت و

ده باشهآرام نام خدا را صدا زد: خدایا..صد تا صلوات نذرت.نفهمی . 



 .دست های سردش را در هم گره کرد و سمت مادرش برگشت

 ـ چی شده؟

 ـ اون روز که رفتی خونه عمه قمر،بین راه دعوا شد؟

 پرش رنگش را خیلی خوب حس کرد.سعی کرد خونسردی اش را حفظ کند ولی مگر می شد پریشان

 شدنش از چشم های مادری مثل برنجی دور بماند؟

  
  

 ـ آره.چرا؟

 ـ بهرود و امین؟

 .آب دهانش را به سختی قورت داد: خدایا کمک کن

 .ـ آره

 ـ تو اونجا بودی وقتی دعواشون شد؟

 .دست هایش را محکم بهم فشرد: آره.سر راهم بود دیگه.داشتم می رفتم سراغ عمه

گش می پرید و دست هایش رابرنجی متفکر نگاهش کرد.دخترش را می شناخت.دروغ گفتن بلد نبود.رن  

 .مدام بهم می پیچاند

 ـ نمی دونی سر چی دعواشون شده؟

 .ـ نه.از کجا باید بدونم؟من توی کوچه بودم یهو صداشونو شنیدم

 .ـ تیام

 .فقط نگاهش کرد

 ـ پس اقدس چی میگه؟

 ـ من چه میدونم.چی میگه؟

 .ـ میگه اون لحظه که دعواشون شده تو بینشون بودی

 .خود را نباخت: آره.سعی کردم جداشون کنم

 ـ سر چی دعواشون شد؟

 .کالفه گفت: نمی دونم مامان.چرا از من می پرسی؟برو از خودشون بپرس

 ـ میدونی کبری خانوم چی گفت؟

 آخ که چقدر دلش مرگ می خواست.برنجی کمی جلوتر خزید و آرام گفت: گفته امین می خواسته باهات

ی شده.خیلیم ناراحت شده بود.می گفت شما که می دونید این دوتا همو می خوانحرف بزنه که اینجور  

 .چرا علنی اش نمی کنید؟تا مردم تکلیف خودشون رو بدونن

 بی آنکه حرف بزند مادرش را نگاه کرد.شاید گوش هایش اشتباه می شنید.امکان نداشت کبری خانوم

 .چنین حرفی زده باشد

تیام؟ـ می خوای آبروی مارو ببری   

  
  

 .ـ بخدا نمی دونم چی میگی مامان.من کاری نکردم که کبری خانوم این حرف هارو زده

 ـ اگه کاری نکردی چرا داره اینجوری میگه؟
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 بغض گلویش را آزرد: نمی دونم بخدا.اون روز که داشتم می رفتم پیش عمه، یهو امین جلوم ظاهر شد.تا

ف بزنه بهرود اومد سراغش.من اصال نمی دونم دعواشون سر چی بوده که کبری خانوم اینخواست حر  

 .حرف هارو زده

 .ـ ینفر نگفته.اقدس خانوم هم گفته مواظب دخترت باش یه وقت کسی گولش نزنه

 .ـ دروغ میگن بخدا مامان.بچه نیستم کسی گولم بزنه

 .ـ بچه ای.هنوز خیلی بچه ای

رو باور کردین؟ـ یعنی شما حرفاشون   

 برنجی از جا برخواست و باالی سر تیام ایستاد: من نگرانتم دخترم.نگرانتم یه وقت کاری که نباید رو

 .بکنی.در دهن مردم رو نمیشه بست

 اشک روی گونه هایش لغزید: ولی من کاری نکردم.چرا همچین می کنید؟

 .برنجی نگاه مشکوکی حواله اش کرد: تیام

رد و منتظر مادرش را نگریستاشک هایش را پاک ک . 

 .ـ اگه بهرود اومد سمتت به بابا بگو

 .آب دهانش را قورت داد.دور و ورش؟بهرود رسما ابراز عالقه کرده بود و خبر نداشته بودند

 فقط سرتکان داد.یعنی باشه.برنجی گفت: من بهشون گفتم که چنین چیزی نیست.گفتم که خیالشون راحت

عوای چند ساله ی ما با خبرن.می دونن که هرگز بین خانواده ی ما و اوناباشه.اونا خودشون از د  

 .وصلتی صورت نمیگره

 چانه اش لرزید.پشت حرف های مادرش منظوری پنهان بود.انگار که این حقیقت تلخ را غیر مستقیم به

 .صورت می کوبید

ببخشید اشک در چشم های سبزش نشست اما بی آنکه حرف بزند سر زیر انداخت و گفت: . 

 .ـ گریه نکن.گفتم که یادت باشه.اگه زمانی بهرود سمتت اومد، به بابات بگو.دیگه اون میدونه و بهرود

  
  

 یعنی آن ها هم متوجه عالقه ی بهرود شده بودند؟پس حتما عفت هم از عالقه ی تیام به بهرود با خبر شده

 .بود

 .فقط سرتکان داد

 ـ حاالم برو نون درست کن.دیروز هم نون نپختی.زود باش.محمد ساعت یک میاد واسه اینکه ناهار

 .ببره.نون درست کن که واسشون بفرستیم

 .به تکان دادن سر اکتفا کرد.برنجی نگاه دیگری حواله اش کرد و از اتاق خارج شد

رش درد داشت.آنقدر کهدست روی صورتش گذاشت وبی صدا هق زد.دست خودش نبود.حرف های ماد  

 قلبش را نشانه گرفته بودند.اینکه بهرود را به رویش آورده بود یک طرف و نمک پاشیدن به زخم اش

 یک طرف دیگر.خودش می دانست رسیدن او به بهرود جز عجایب هفتگانه است اما حاال مادرش مستقیم

الم کرد.از همین حاال راه های رسیدناین را برایش بازگو کرده بود.یعنی از همین حاال مخالتفش را اع  

 به بهرود را بست.حاال که او بهرود را نزدیک خود می دید باز هم این فاصله ی لعنتی دهن کجی می

 کرد.حاال که در سرش فکرهای رنگی می پروراند بازهم ابر خاکستری خط کشید روی تمام رنگی های

 .دنیا



 ـ تیام رفتی؟

ش می داد حرف دیگری درست می شد!از جا برخواست: آره.رفتماشک هایش را پاک کرد.اگر طول .. 

*** 

 کسی در روستا نبود و تاریکی دهن کجی می کرد.با فاصله زیر درختی ایستاده بود چشم به پنجره ی

 .اتاقش دوخته بود.اگر صدای پایی می شنید پشت درخت پناه می گرفت تا کسی اورا نبیند

ید اینکه پنجره را باز کند زیر آن درخت می ایستاد و ساعت ها به خانهعمیق نفس کشید.این روزها به ام  

 چشم می دوخت.ولی خبری نبود.چند هفته ای می گذشت و او پا در هوا مانده بود.سرسنگینی های

 مادرش یه طرف و ندیدن تیام طرف دیگر.شاید اگر کار بر روی زمین نبود می توانست صبح ها آنقدر

ه یک لحظه ببیندش اما آنقدر سرش شلوغ شده بود که همین کار را هم نمی توانستدر روستا بگردد بلک  

 .انجام دهد

 با روشن شدن برق اتاق صاف ایستاد.سایه اش را می دید.درست پشت پنجره.موهای بلند و وز اش را

ن روزشانه میزد. لبخند روی لبش نشست.یعنی روزی می آمد که او موهایش را شانه کند؟فکر کردن به آ  

 .تمام تنش را گرم می کرد

 دستی به صورتش کشید و همانجا، زیر درخت، روی دوپا نشست و تمام وجودش چشم شد و پنجره را

 می پایید.مسخره بود اگر برای دیدنش نذر می کرد؟آنقدر دل تنگش بود که اگر جایی، تنها میدیدش وجود

شغول بافتن موهایش باشد.موهای خوشلطیف و نازنینش را در آغوشش محو می کرد.حدس می زد م  

  
  

 رنگ و پرپشتی که تا کمرش می رسید.دلش آب می شد با به یاد آوردن عطر نانی که همیشه بین

 .گیسوانش خانه کرده بود

ه ایبا آمدنش سمت پنجره انگار که خواب دیده باشد، سریع از جا برخواست و بر سایه اش دقیق شد.لحظ  

 !بعد که پنجره را باز کرد نزدیک بود از خوشحالی همانجا سکته کند

 .چند قدمی جلو برداشت و حریصانه با چشم، وجودش را بلعید

 بعد از اعتصاب چند روزه، سرش را بیرون برد و اطراف را نگاه کرد.عادتش شده بود این مدت، اما بعد

ه نرفت.انگار که با خودش قهر باشد.انگار که دلشاز آنکه مادرش آن حرف هارا زد، دیگر سمت پنجر  

 .را تنبیه کند

 قبل از آنکه پنجره را ببیندد چشمانش در تاریکی شب، زیر تک درختی کمی دورتر، سایه ی کسی را

 .دید.اخم کرد و دقیق شد

 بهرود بود؟تا کمر از پنجره خارج شد.دوست داشت فریاد بزند.دوست داشت اسمش را صدا کند.دوست

 داشت نگاه مهربانش را تنگ در آغوش بگیرد.آنقدر از دیدنش هیجان زده شده بود که نفس نفس می

 !زد.کاش می شد صدایش بزند.اسم زیبایش را فریاد بزند تا تمام دنیا با شنیدنش جان بگیرند

 دست روی دهانش گذاشت و همانجا نشست.بهرود به خود جرات داد و جلوتر آمد.آخ که چقدر دلتنگش

 .بود.دلتنگ برقی که در برکه ی سبزش می نشست.لبخند زد و آرام صدایش زد

 لب هایش را که تکان می خورد می دید.تمام وجودش چشم شدتا حرکت لب هایش را نگاه کند.صدایش

 میزد؟انگار اسمش را زمزمه می کرد.دست روی قلبش گذاشت که دیوانه وار می تپید و اگر سکته نکند

 !خوب است

صدایش می زد و ظلم بزرگی بود اگر فریاد نمی زد جانم.بهرود نامش را می خواند و کاش گوشبهرود   



 .بیچاره اش صدای گرم و زیبایش را نزدیک به خود لمس می کرد

 خندید و به لب های بهرودخنده هدیه کرد.چند وقت بود که خنده ی زیبایش را ندیده بود؟حساب آن از

 .دستش در رفته بود

افش را دید زد و چند قدمی جلوتر رفت.حاال به خوبی می توانست چهره ی لطیفش رابهرود اطر  

 .ببیند.صورتش ، نور باران شده بود انگار

 .صدای برنجی را که شنید رو گرفت و فریاد زد: االن میام

 .صدایش انگار موسیقی بهاری بود!لبخند زد و لب زد: برو

کج کرد وآرام گفت: مرسی که اومدی تیام هم لبخند مهربانی به رویش پاشید.سر . 

  
  

 .ـ همیشه میام

 .صدای برنجی باعث شد از جا بپرد: تیام سرد شد

 .با عجله از جا برخواست و برای بهرود دست تکان داد.بهرود هم خندید: خداحافظ

کنار مردی آفتاب سوخته که خستگیپنجره را بست اما دلش بیرون از اتاق، در آن هوای داغ تابستانی،   

 .از سر و ریش می بارید جا ماند
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 .برنجی آرام به حسین گفت: بهش یه دستی زدم حسین

 حسین با حوله صورت خیسش را پاک کرد: این دختر رو کم اذیت کن برنج.چرا اون حرف هارو بهش

 .زدی؟من به تیام اعتماد کامل دارم

م رو میشناسم.تا ته نگاهشو می خونم.می دونم چی تو دلش میگذره.الزمـ الزم بود یکم بترسه.من دختر  

 .بود بترسه.طفلک کبری هم این وسط بدنام شد

 ـ نره حرفی به کبری خانوم بزنه؟

 ـ نه این کارو نمیکنه.ولی واسه اینکه مطمئن شم چیزی نبوده باید این کارو می کردم.حاال خیالم

قدس بدمراحته.می تونم یه جواب محکم به ا . 

 .با آمدن تیام حرفشان نیمه ماند: بیا شام تیام

 ..روبه اتاق فریاد زد: محمد، هیرو، بیاید شام

*** 

 از صبح پنجره را باز گذاشته بود و هرازچندگاهی نگاه به بیرون می انداخت.انتظار مثل خنجر می

که هرلحظه برایت جا می ماند!لبه ی تیزش را بیخ گلویت می گذراد وفشار می دهد و آخ از طعم گسی  

 .گذارد

 درجایش غلت زد و سرش را میان بالشت فرو برد.حوصله ی بافتن موهایش را هم نداشت.خانه در

 سکوت عجیبی فرو رفته بود.برنجی و هیرو همیشه ظهرها می خوابیدند.عادت هرروزشان بودو چقدر

 .خانه با نبود سر و صدای مادرش کسل کننده می شد

که به پنجره خورد مثل فنر از جا پرید.روسری بنفشش را از روی زمین برداشت و با صدای سنگی  

 جلوی پنجره رفت.خودش بود.با همان لبخند گرم و همیشگی اش که گرمای آن تابستان داغ لنگ می

 ..انداخت مقابلش



  
  

 بهرود نگاهی به اطرافش انداخت و آرام گفت: میتونی بیای بیرون؟

 !دل تنگ بود.آنقدر که اگر او می خواست، تا ته دنیا می رفت!بیرون از خانه که چیزی نبود برابرته دنیا

 سر تکان داد و از اتاق خارج شد.روی پنجه راه می رفت مبادا مادرش بیدار شود.می دانست یک ساعتی

ه اتاق نگاه کرد.کنار هیرود آرام خوابیده بود.به سرعت از خانه خارج شد.قبل از آنکه ازخواب است.ب  

 حیاط خارج شود صدای پایی شنید.آرام در را باز کرد و نگاه کرد تا کوچه خلوت شود.اگر کسی می

 ...دید

رود حتی برایدلش لرزید. سعی کرد افکار منفی به ذهنش راه ندهد.حتی اگر کسی هم میدید، بودن با به  

 چند دقیقه، به آن میرزید.به محض آنکه کوچه خلوت شد از خانه خارج شد و به پشت ساختمان

 .دوید.ضربان قلبش تند شده بود

 بهرود زیر تک درخت ایستاده بود.با دیدن تیام بی آنکه حرفی بزند راه افتاد.او هم دنبالش.پر استرس

 ....نگاهی به خانه انداخت.اگر کسی دیده باشد

 چشم بست و سر تکان داد تا این فکر ها را از خوددور کند.بهرود سرعتش را کم کرد.از روستا دور شده

 .بودند

 ایستاد و روبه تیام برگشت: چرا رنگت پریده؟

 ..صادقانه پاسخش را داد: می ترسم بهرود

 چند قدمی نزدیکش شد.حاال روبه رویش ایستاده بود: از چی؟

ل گرفت و محتاط نگاهی به اطرافش انداخت.صدایش را پایین برد: اگه کسیتیام دست هایش را بغ  

 ...ببینه

 ..دست در جیب فرو برد و آرام گفت: بیا دعا کنیم که کسی نبینه

 نگاه در چشم های قهوه ای مهربانش دوخت.این چشم ها، آرامشی به وجودش تزریق می کرد که مانند

ست و می برد و اصال یادش می رفت چند لحظه ی پیش نگراننداشت.هرچه دلهره بود را از دلش می ش  

 .چه بوده

 لبخند زد: خوبی؟

 ـ تو چی؟خوبی؟

 .سرتکان داد: اوهوم

 .نفس عمیقی کشید آرام زمزمه کرد: شکر

 خنده اش غلیظ تر شد: کارم داشتی ؟

  
  

 ابرو باال داد: فکر نمی کنی منتظر نتیجه بودم؟

دش را به راه دیگر زد: چه نتیجه ای؟چیزی قرار بود بشنوی؟خو  

 و لبخند دندان نمایی تحویلش داد.بهرود هم نرم خندید: این مدت منتظر موندم چون می خواستم فکراتو

 .بکنی

 اخم کرد: در چه باره ای؟



 !دست خودش نبود.دوست داشت اذیتش کند.انگار جایشان عوض شده بود

وخی نیست.باید برگردی.میخوای مادرت بیدار شه و ببینه نیستی؟چشم بست: تیام وقت ش  

 .لبخندش را جمع کرد و نگاه چپ چپی به بهرود انداخت

 ـ هروقت دیگه ای بود پابه پات جلو میومدم و سربه سرت می ذاشتم.اما االن نه.این چند وقت با فکرت نه

 .روز داشتم نه شب.حاال می خوام جوابمو بدی..لطفا

دی حرف زد که جای هیچ بحثی نداشت.بهرود همیشه محکم حرف هایش را می زد.آنقدر قاطعآنقدر ج  

 .که جای هیچ اعتراضی نمی ذاشت

 سمت تخته سنگی رفت و روی آن نشست.نگاهش به بهرود بود و که او را دنبال می کرد.سر زیر

بشین انداخت.دستش را کمی آن طرف تر از خودش، روی سنگ گذاشت و آرام گفت: بیا . 

 بهرود اما قرار نداشت.اضطرابش را مخفی کرده بود اما از درون، حس کوه آتشفشان را داشت که

 .هرلحظه منفجر می شود

 سر تکان داد: فقط بگو.باهام حرف بزن تیام.بگو و خالصم کن.این چند روز، واسم قد یه قرن بوده.بگو و

 .راحتم کن

 به بی تابی اش لبخند زد.بی قراری هایش را که می دید دلش رنگ عوض می کرد.حرف هایش شیرین

 ..بود.به شیرینی عطر محمدی های درون حیاطشان

 موهایش را داخل روسری فرو برد و نگاه بهرود دنبال نارنجی سرکشش دوید.جرم بود اگر دست او

ا از خدا می خواست؟عمیق نفس کشید.حتی جرمبرایش این کار را کند؟جرم بود اگر چنین چیزی ر  

 بودنش را هم به جان می خرید.لب تر کرد.تیام قصد کشتنش را داشت!نفسش را رها کرد و بی توجه به

 خاکی شدن شلوارش،روی زمین جلوی پایش زانو زد.دست روی پیشانی اش گذاشت و نالید: یه نه گفتن

 این همه طول داره؟

ی گفته قرار نه بگم؟چشم های تیام گرد شد: ک  

  
  

 سر بلند کرد و بهت زده نگاهش کرد.این چشم های سبز، که برابری می کرد با سبزی درخت های

 !بهشت،دروغ نمی گفتند؟

 !گوش هایش اشتباه نشنیده بود؟

 ـ یعنی چی؟

داد.بالخره باید حرف هایش را می تیام لب بر هم فشرد و نگاهش را به نقطه ای نامعلوم از آسمان آبی  

 زد.حاال نه،وقتی دیگر.چه فرقی داشت برای دل بیچاره اش؟دلی که نه می توانست بودن با بهرود را

 بخواهد و ریسک کند و نه می توانست دست بردارد از خواستن این مرد آفتاب سوخته که عطر خالص

م از آن ها می زدتنش میرزید هزاران عطر وادکلن شهری را که تیمور مدا . 

 ... ـ خاله چی میشه؟اصال می دونه که

 .حرفش را قطع کرد: آره.االن همه چیز رو می دونه.طال ،زینب، بابا..حتی فاطمه، همه می دونن

 ابرو باال داد: مخالفتی ندارن؟

 .ـ بالخره راضی می شن.تا همین لحظه هم خیلی خوب پیش رفتم

 ـ خانواده ی من چی؟

پاسخ دهد نگاهش کرد.تیام سر زیر انداخت.ابروهایش در هم شده بود: مامان راضی بهرود بی آنکه  



 .نیست.یعنی... اون روز غیرمستقیم مخالفتش رو اعالم کرد

 اخم های بهرود هم درهم شد.این مخالفت ها کارد را به استخوانش رسانده بودند.نگاهش به دست های

یا را زیر و رو می کرد.جلب موافقت دو خانواده که کاریکوچک و تپل تیام افتاد.برای این دست ها،دن  

 !نداشت

 دست جلو برد و دست کوچکش را گرفت.تیام سر بلند کرد و نگاهش کرد.دست هایش عجیب گرم بود.به

 ..گرمی آفتاب باالی سرشان

 بهرود فشار کوچکی بر دست نرمش وارد کرد و پراطمینان گفت: درستش می کنم.تو بگو آره، من رو

 قبول کن، رضایت همه رو میگیرم واست.تو بخواه، من ماه رو میارم زمین، میذارم تو دستات.تو بخواه،

 تمام فاصله ی بینمون رو با سر میام.حتی اگه این فاصله به اندازه ی ستاره هامون توی آسمون باشه بازم

 .میام.تو فقط بخواه

ی خواست، حاال دیگر توان پس زدنش را نداشتتیام مات نگاهش می کرد.حتی اگر تا قبل از این هم نم . 

 ..بهرود دست های تیام را باال برد و بوسه ی نرمی رویشان زد.عطر یاس داشتند و لطافت گل نیلوفر را

 دست هایش را روی چشم هایش گذاشت و آرام گفت: قسم می خورم همه چیز رو درست می کنم.فقط اگه

 .تو بخوای

  
  

 نفس در سینه اش حبس شده بود.نگاه اش را از پس هاله ی اشک به بهرودی دوخت که دستانش را مثل

 .شی ایی مقدس عبادت می کرد

 اشک روی گونه اش غلتید.اشک شوق بود یا نه، خودش هم نمی دانست.فقط می دانست قلبش از این همه

 مهربانی بهرود روبه انفجار است.می دانست بند بند وجودش خدا را شکر می کند برای آنکه جایی گوشه

 .ی قلب بهرودش دارد و چه حسی از این بهتر؟!همین برای بیچاره کردن قلبش کافی بود

ندبهرود سر بلند کرد و حریر خیسش را نگاه کرد.مژه های کوتاه اش بهم چسبیده بودند و هرازگاهی چ  

 .قطره اشک از چشم هایش می چکید

 ..ـ تیام

 هق هق گریه اش بلند شد.دست هایش را بوسید: چی باید بدم که هیچوقت گریه نکنی؟

 بی آنکه پاسخی بدهد نگاهش کرد.قهوه ای چشم هایش عجیب مهربانی به پایش می ریخت و وای که

 .همین مهربانی بیچاره اش کرده بود

داد و زبان سنگین شده اش را به زحمت حرکت داد: می خوای برم؟آره؟بهرود آب دهانش را قورت   

 .میرم فقط گریه نکن

 از جا که برخواست، تیام محکم دست هایش را گرفت.هرچه التماس روی زبانش جاری می شد را به

 .نگاهش تزریق کرد: نرو

ردبهرود محو چشم های پرخواهشش شد.دوباره جلوی پایش زانو زدو مشتاق نگاهش ک . 

 .سعی کرد جلوی لرزش چانه اش را بگیرد: دیگه هیچوقت نرو

 در دلش آتش بازی راه انداختند با این حرف تیام.لبخند پررنگی به رویش پاشید و بی آنکه پاسخی دهد

 برای بار هزارم دست هایش را بوسید و عطر یاسش را تا اعماق وجودش نفس کشید.این دست ها بوی

 ..زندگی می داد
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خانه که برگشت ، برنجی هنوز خواب بود.آرام به اتاقش رفت و در را بست.سمت پنجره رفت.بهرود به  

 .تا خانه همراهی اش کرده و هنوز زیر پنجره ی اتاقش ایستاده بود

 .لبخند پررنگی به صورتش پاشید: ممنون که اومدی

 .بهرود دست در جیب کرد و جدی گفت: ممنون که قبولم کردی

  
  

 صورتش رنگ گرفت.لبخند ملیحی تحویلش داد: مامان هنوز خوابه.اگه می دونستم، یکم دیگه پیشت

 .میموندم

 .ـ خطرناکه عزیزم.االنم برو داخل.نمی خوام مشکلی پیش بیاد

 دل نمی نگاهش.لب برچ

غ ِِ  

 .کند از شکال ِت دا ید و نق زد: نمی خوام برم

کردی من دوست دارم برم؟نمی خوام حتی برای یک لحظه از چشمات، چشم لبخند ملیحی زد: فکر  

 .بردارم

 شیطان شد: خب پس بیا نریم.هوم؟

 صدای خنده ی بهرود که بلند شد، او هم لبخند زد.عیبی داشت اگر اعتراف می کرد که دلش کودکانه می

 خندد با خنده های زیبایش؟

 .ـ باید برم سر زمین تیام.بابا دست تنهاست

 در دل قربان صدقه اش رفت.بهرود عجیب خانواده دوست بود.زمین به آسمان می رفت یا آسمان به

 .زمین او بازهم هوای خانواده اش را داشت

 .ـ باشه برو

 . ـ قرارمون یادت نره

 سر تکان داد و با ذوق بار دیگر مرورش کرد: روزای زوج، همین موقع ها که مامان خوابه، همون جای

 ..همیشگی

 .ـ دیگه نمیام سراغت.خودت بیا.می ترسم کسی ببینه

 .پلک زد: چشم

 ـ برم.کاری نداری؟

 .ـ نه.به سالمت

 .ـ مواظب خودت باش

 .ـ خودتو خیلی خسته نکن

 ..بهرود لبخند زد: هرچی شما بگی

 .ضربان قلبش باال رفت.ریز خندید: اونجوری که نباید از پیشم بری

مینجا؟ـ می خوای چادر بزنم ه  

 .ـ اینم فکریه

  
  



 .بهرود چهره ی متفکری به خود گرفت: ولی من یه جای دیگه چادر زدم

 ـ کجا؟

 .ـ توی قلبت

 !کار دلش از قند آب کردن گذشته بود.دیگر دو دستی بر سر خود می کوبید از خوشی

داحافظدست روی دهان گذاشت بلکه صدای خنده اش بیرون نرود: خ . 

 روی زمین نشست و رفتنش را نگاه کرد.آنقدر نگاهش کرد و آنقدر در دل قربانش رفت تا اینکه به نقطه

 ای تبدیل و بعد محو شد.پنجره را بست و روبه روی دار قالی نشست.لبخند هنوز به لب هایش چسبیده

 .بود

هم قولش را داده بودند پرسه دست روی قالی نیمه کاره کشید، اما فکرش حوالی روز های زوجی که به  

 .می زد.از حاال، دلتنگی یقه اش را گرفته بود کاش زودتر روز دیدارشان می آمد

*** 

 خود را در آیینه نگاه کرد.از شب قبل برای این لحظه برنامه می ریخت.لباس های مختلف می پوشید و

کرده بود.دست خودشروسری رنگ رنگی امتحان می کرد.حتی حرف هایش را هم از قبل تمرین   

 .نبود.کار دلش بود این همه هیجان

 به اتاق مادرش سرک کشید.خواب بود.محمد، هیرو را با خود به زمین برده بودو پدرش هم به شهر رفته

 .بود.خوشحال از مهیا بودن همه چیز از خانه بیرون زد

سی در دلش رخت می شست وتا جای همیشگی دویید.هوا گرم بود اما او می لرزید.نگران بود.انگار ک  

 این مگر این رخت ها تمامی داشت!؟

 روی تخته سنگی نشست و دست هایش را به هم پیچید.بهرود هنوز نیامده بود.گفته بود گاهی ممکن است

 دیر کند.هرروز با پدرش روی زمین کار می کرد.باغ میوه داشتند و عجب میوه هایی.خوش طعم و

 .آبدار

رش از جا پرید.نگاه ترسیده اش را به سمت صدا دوخت.تکه چوبی را کهبا شنیدن خش خش پشت س  

 .روی زمین بود برداشت

 .با دیدن بهرود نفس راحتی کشید.مثل همیشه دست در جیب سمتش می آمد

 قدم های محکمش را یکی پس از دیگری بر می داشت و چرا تا به حال به راه رفتنش دقت نکرده

حو شد در موهای مشکی و چشم های قهوه ای رنگی که جلوی پایش را میبود؟قلبش با لذت می خندید.م  

 پایید.خستگی در چهره اش فریاد می زد.اما حتی همین چهره ی عرق کرده ی خسته را هم می

 .پرستید.اصال هرچه را که مربوط به بهرود باشد را می پرستید

  
  

 ..از همان فاصله سالم کرد.بهرود خندید و پا تند کرد.مقابلش که رسید سر پایین برد: سالم تیام خانوم

 .آخ که با خانوم گفتن دوباره اش، در دلش چه جشنی به پا کرده بود

 ـ خوبی؟

 مهربان نگاهش کرد.تیام حالش را می پرسید..چه لذتی داشت!مثل طعم همان شربت نعنایی که از دستش

رده بودخو ! 

 سر تکان داد: تو چی؟خوبی؟

 .ـ اوهوم.خو ِب خوب



 .صدایش را شنید که آرام شکر کرد.مثل بار قبل.خوب بودن حالش، برایش مهم بود انگار

 به چوب دستش نگاه کرد: این برای چیه؟

 .آرام خندید: صدای پاتو که شنیدم، ترسیدم.خواستم از خودم دفاع کنم

آن را سمت خود کشید.تیام دنبال چوب کشیده شد و سینه به سینه ی بهرود دست روی چوب گذاشت و  

 بهرود درآمد. سر بلند کرد و چشم در نگاه قهوه ایش دوخت.حل شد در چمن سبز نگاهش.سرش را پایین

 تر برد و آرام زمزمه کرد: اینطوری از خودت دفاع می کنی؟

.پلک زد و مثل خودش آرام گفتنفس های گرم بهرود صورتش را نوازش می کرد.خود را نباخت : 

 ..بستگی داره بخوام جلوی کی از خودم دفاع کنم

 :بهرود ریز خندید و چوب را رها کرد و روی زمین انداخت.به تخته سنگ کنار رود اشاره کرد و گفت

 .بیا بشینیم

هرود با دستتیام بی آنکه حرفی بزند دنبالش راه افتاد.بهرود زودتر نشست.دو دل به کنارش نگاه کرد.ب  

 .به کنارش زد: بشین دیگه
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 مطیع جلو رفت و نشست.سر چرخاند و نیم رخ کودکانه اش را نگاه کرد.مژه های کوتاه و آن بینی کشیده

 که قوز ظریفی داشت به همراه لب های نازک و کوچکش نیم رخ زیبایی را برایش ساخته بود.گونه

دوست داشت لپش را محکم بکشدهایش، هم رنگ انار شده بودند.آخ که چقدر  . 

 تیام آرام سر چرخاند و نگاهش کرد.چشم گرد کرد: چیه؟

 بهرود لبخند کوچکی مهمان لب هایش کرد.کمی اذیت کردنش که بد نبود؟بود؟

 .ـ دارم به این فکر می کنم که بچه بودی قیافت بهتر بود

  
  

روهایش ساخت.سینه سپر کرد ودست به سینه زد: خب..حرفای جدیدلب برچید و اخم پررنگی بین اب  

 میشنوم.این یعنی چی اونوقت؟

 خنده اش را به آسمان شلیک کرد.تیام همچنان پر اخم نگاهش می کرد.بهرود میان خنده ابرو باال داد و

 ..گفت: یعنی هنوزم زیباترین دختری هستی که دیدم

رلذت خندید.حرفش شیرین تر از تمام کندوهای عسل بود.بهرود امااخم هایش از هم باز شد.رو گرفت و پ  

 .هنوز محو خنده ی خوش طعمش شد.مزه ی سیب ترش می داد انگار.از همان ها که در باغشان داشتند

 .دست جلو برد و دستش را گرفت

 تمام وجودش چشم شد و دستشان را نگاه کرد.زبری دست های بهرود، حس خوبی را در قلبش جاری

 کرده بود.حس مرد بودن، کاری بودن. دوست داشت این زبر های گاه زخمی را .دوست داشت تا جان

 .دارد بوسه بزند بر پینه های دستش.دوست داشت خودش مرحم شود روی زخم های ریز و درشتش

 .بهرود دست کوچک تیام را باال برو عمیق نفس کشید.عطر یاس داشتند، درست مثل بار قبل

وی یاس میدن.مثل اینکه افتادی تویه حوض پر از گل یاس.آدم دوست داره توی عطرش غرقـ دستات ب  

 .شه

 اگر همان لحظه میمرد جای تعجب داشت؟وقتی بهرود با تمام قدرت قلب بیچاره اش را به بازی گرفته

 .بود، اگر نمیمرد عجیب بود

 نگاهش را به نیم رخش دوخت: بهرود؟



 رو برگرداند و نگاهش کرد.تیام مردد گفت: یه چیزی بپرسم؟

 .ـ بپرس

 ـ چرا انقدر دیر از شهر برگشتی؟

 دروغ چرا؟دلش هنوز می ترسید.از اینکه بهرود برای خودش نشان کرده ای در شهر داشته باشد.او را

 .چه به رقابت با دخترهای هفت خط شهری.او فقط بلد بود سادگی کند

،جای خود را به اخم داد.نگاه از تیام گرفت و به جایی دور دست دادلبخند روی لبش . 

 .ـ رفتن رو دوست نداشتم.ولی مجبور شدم

 ـ چرا مجبور؟

 .ـ درگیر شدم با خانواده

 ابروهایش باال پرید.انتظار این حرف را نداشت: برای چی؟

 .نگاه قهوه ایش را عمیق به تیام دوخت: برای تو

  
  

 مات شد در چشم های قهوه ایش که صداقت را داد می زدند.مثل شن که یکهو زیر پایت را خالی می کند

 .چیزی در دلش ریخت و بیچاره را خالی کرد

 آرام زمزمه کرد: من؟

 بهرود دست جلو برد تا دسته ای از موهای سرکش نارنجی اش را لمس کند.تیام چشم بست و سر زیر

وسط راه خشک شد و پشیمان عقب کشید.تیام اما منتظر لمس دست هایی روی موهایش انداخت.دستش  

 .چشم بسته بود

 :صدای بهرود باعث شد از رویای لمس دست هایش بیرون بی آید.پلک باز کرد و گنگ نگاهش را بلعید

دستم خیلی بیشتر از چیزی که فکر کنی واسم ارزش داری.تیام، اینو بدون که هیچوقت نمیذارم از  

 .بری.هیچوقت

 فشاری به دستش وارد کرد و آن ها را مثل چیزی مقدس بوسید: این دست ها ما ِل منه.ح ِق منه.نمیذارم

 .کسی حقم رو ازم بگیره

 تیام مات نگاهش می کرد.سعی داشت کلماتش را در ذهن کوچکش معنی کند، اما مگر می شد؟فقط می

ین می پرد و خود را به در و دیوار می کوبد.فقط می دانست کهدید که قلبش با هر حرف بهرود باال و پای  

 می خواهد روزی تمام جسم و روحش را حل کند در وجود مرد مقابلش.میفهمید که از ته دل می خواهد تا

 .ته تمام دنیا خانومی کند برای بهرودش

جلوی این همه محبت نفس گره خورده در سینه اش را به زحمت رها کرد و لبخند زد.زبانش بند می آمد  

 بهرود که به پایش ریخته می شد.بهرود، انقدر مهربانی خرجش می کرد که گاهی شرمش می شد از

 دوست داشتن این مرد مقدس.بهرود آنقدر صادقانه حرف می زد که گاهی شک می کرد به احساسش و

 شاید اصل عشق چیزی باشد که بهرود لمس کرده..کسی چه می داند؟

با مامان دعوام شد.به هیچ قیمتی نمی خواست قبول کنه حسی که بهت دارم، یه حس زودگذرـ اون روز،   

 نیست.حسی نیست که با یک ماه ندیدنت فراموشش کنم و از بین بره.برای همین بهم گفت برو.گفت برو

 .اگه بعد از چند ماه بازهم تیام رو خواستی، هرچی که تو بگی

ا رفتن و دیدن دخترای شهری از راه به در میشم.ولی ای وایخندید: انگار مطمئن بود که من ب . 

 نگاهش را به دو تیله ی سبز و براق تیام داد که معصوم نگاهش می کرد: ای وای تیام.ای



 وای.نتونستم.نشد.نه اینکه نخوام.دوست ندارم بهت دروغ بگم.وقتی همه با اطمینان می گفتن که احساسم

بی حرف رفتن رو به جون خریدم. می خواستم اگه هست از سرم زود گذره،ترسیدم و برای همین  

 بیوفته.نمی خواستم بیام جلو و بعد که تو وابسته ام می شی از خواب بیدار شم و ببینم که احساسم عوض

 .شده.رفتم تا با دور بودن ازت، خودم رو امتحان کنم

 .و قبول شدی: تیام لبخند مهربانی زد

ول میشم که ذره ذره وجودت رو برای خودم داشته باشمبهرود هم خندید: وقتی قب . 

  
  

 ذوق زده خندید.چه کسی ایراد می گرفت از ذوق کردنش؟وقتی کسی را می خواهی و او تورا غرق در

 .خواستن می کند، شاد نشدن کمی زیادی بی انصافی است

 .ـ کاش همه چیز درست بشه بهرود.کاش مامان راضی شه

 .ـ میشه.مردونه قول میدم.تو به هیچی فکر نکن.همه چیز رو واست درست می کنم

 .و شاید روزی خدا، به دل دو عاشق رحمی کند و نیمه اشان را کنار هم بگذارد

 ...که خدا با دل های عاشق است
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ه آمد: سالم رولَم)فرزندم(بلند سالم کرد.صدای عفت از آشپزخان  

 از سکوت خانه پی برد که کسی جز مادرش آنجا نیست.به آشپزخانه رفت.به در تکیه داد: طال کجاست

 مامان؟

 !عفت اشکش را پاک کرد.پیازها عجیب تند و تیز بودند

 .ـ رفته خونه زینب

لفت هایش، مادر بوداین اواخر خیلی مادرش را آزار داده بود.هرچه که باشد، با وجود تمام مخا . 

 .جلو رفت.کنارش زانو زد و سرش را بوسید.عفت لبخند گرمی زد: خودتو لوس نکن

 .بهرود دوباره هیکل تپلش را در آغوش کشید و موهای سفیدش را بوسید: خیلی اذیتت می کنم

 عفت با آرنج به پهلویش کوبید:میذاری کارمو انجام بدم یا نه؟

ید.با لذت به مادرش نگاه کرد.تک پسر بود و عزیز دل مادر.می دانست دلبهرود آرام خندید و عقب کش  

 .در دل عفت نیست برای در آغوش کشیدنش

 عفت از جا برخواست.سیب زمینی ها را زیر آب گرفت و زیر لب غر زد: جای این کارا، به حرفمون

 .گوش کن

رو می کنم.اما گذشتن از تیام، کار منبهرود لبخند زد: شما بگو برو خودت رو بنداز توی چاه، من این کا  

 .نیست مامان

 .عفت نگاه غضب آلودی حواله اش کرد و بی آنکه پاسخی دهد به کارش مشغول شد

 .صدای پدرش را که شنید از جا برخواست و به هال رفت

  
  

 .ـ سالم بابا

ره کرد.بهرود هم نگاهش را به آشپزخانهمهدی نگاه سنگینی به بهرود انداخت و به اتاق اشا  



 دوخت.مادرش بی خبر از همه جا مشغول سرخ کردن سیب زمینی ها بود.دست در جیب فرو برد و به

 .اتاق رفت

 .مهدی در اتاق را بست.گوشه ای نشست: بیا بشین

حتما ازبهرود آرام جلو رفت و کنارش نشست.سر زیر انداخت.منتظر بود تا پدرش، سخن را آغاز کند.  

 .اوضاع و احوالش سوال داشت

 ـ چه خبر بهرود خان؟

 .بهرود لبخند زد: سالمتی.خبری نیست بابا.من که از صبح تا شب پیش شمام

 .مهدی ابرو باال داد: وقتایی رو می گم که سر زمین نیستی

گذاشته وا رفتن یعنی حال آن لحظه اش.مات به پدرش نگاه کرد.فهمیده بود؟چطور؟نکند برایش مراقب  

 باشد؟

 چشم بست.پدرش که از این کارها نمی کرد.پس چطور؟

 دست مهدی روی پایش نشست: خب؟حاال چه خبر؟

 سعی کرد خود را باز یابد.بی آنکه به پدرش نگاه کند آرام گفت: اونو که باید از مامان بپرسید.بعد کمک

 .به شما، میام خونه کمکش می کنم توی کارها

 مهدی نگاه عاق اندرسفیه ایی به پسرش انداخت.اورا خر فرض کرده بود که انقدر راحت دروغ می

 گفت؟

 !آرام زمزمه کرد: دخترحسین هم کمکتون می کنه؟

 نفس حبس شده اش را کالفه بیرون داد.دست های یخ زده اش را در هم گره زد و چشم بر هم

انگار که همیشه به کارهایش اعتماد داشت.ولی اگرفشرد.مهدی هرگز خطاهایش را به رویش نمی رود.  

 .حاال چنین می کرد پس حتما اوضاع زیادی خراب بود

 .ـ نمیفهمم از چی حرف میزنید

 مهدی صدایش را باال برد: نخیر.نمیفهمی که من به عنوان یه پدر، دروغ هایی رو که میگی از چشمات

 .می خونم

گس دهانش را مداوا کند.وقتی پدرش همه چیز را می دانست، آب دهانش را قورت داد بلکه ذره ای طعم  

 .توجیه کردن بی فایده بود

  
  

 .ـ بابا یکم آروم تر.مامان میشنوه

 مهدی بی توجه به اعتراض بهرود، ابرو درهم کشید و از بین دندان ها غرید: می دونی ممکنه هرکسی

ببینه؟توی این روستا شمارو باهم   

 سکوتش را که دید گفت: خودت به درک، من به جهنم، با آبروی اون دختر بازی نکن.بهرود، کسی

 ...بفهمه، یه لکه ی ننگ میشه واسش.اونجوری دیگه هیچکس سمتش نمیره

 .سر باال اورد و نگاهش را جدی به پدر دوخت: کاری نمیکنم که توی دردسر بیوفته

وسط دردسرهـ کاری نمیکنی؟اون دختر االن  . 

 .ـ اینطور که شما فکر می کنید نیست بابا

 ـ قبال هم هزار بار بهت گفتم این راهش نیست.بهرود، این راهش نیست.بخدا که این راهش نیست.پسر تو

 چرا نمیفهمی؟می دونی اگه به گوش تیمور برسه چی میشه؟می دونی چه بالیی سرت میاره؟



ی تا آخرش هرچی که بشه هستمـ برام مهم نیست.وقتی گفتم تیام، یعن . 

 مهدی ازجا برخواست.کالفه به صورت خسته اش دست کشید و چشم هایش را ماساژ داد :تو که انقدر

 .زبونم نفهم نبودی پسر

 بهرود سر زیر انداخت.حرفی برای زدن نداشت.نگرانی های پدرش را درک می کرد اما مگر دست

م را به حال خود رها کند، کسی او را از چنگش بیرونخودش بود؟می ترسید اگر حتی یک ثانیه تیا  

 .بکشد

 .ـ االن داغی.نمیفهمی.وقتی تیمور فهمید و به جونت افتاد، یاد حرف های امروز من میوفتی

 بهرود هم از جا برخواست.نگاه مصمم اش را در چشم های قهوه ای رنگ پدر دوخت که از نگرانی داد

: مهم نیست.مردم میفهمن؟بفهمن، اهمیتی نداره وقتی شمارو کنارم دارمو بیدادی به راه انداخته بودند  . 

 :مهدی عمیق نگاهش کرد.قدمی برداشت و روبه روی پسرش ایستاد.دست روی شانه اش زد و آرام گفت

 .می ترسم اون روز ماروهم نداشته باشی

 .مهلت حرف بیشتر را گرفت.بهرود را در بهت گذاشت و از اتاق خارج شد

*** 

 با تکه چوبی طرح های ناخوانا روی زمین می کشید.انگار که می خواست ذهن خودش را از هجوم

 .افکار بیگانه خالی کند

 دیروز، پدرش رسما، پشتش را خالی کرده بود و او به طرز احمقانه ای امید داشت که شاید حرف هایش

 .یک شوخی باشد

  
  

#29 

 خسته روی زمین نشست و زانو هایش را بغل کرد.نگاه به آسمان آبی باالی سرش دوخت.دروغ نبود که

 می گفتند پدر کوه است برای آدم.حاال که کوه زندگی اش را کم داشت، عجیب احساس خالی بودن می

 .کرد

ودتر آمدهدیدش که روی زمین نشسته و آسمان را نگاه می کند.لبخند روی لبش نشست.اینبار او ز  

 !بود.چقدر دوست داشت چشم هایش را بگیرد

 روی پنجه ی پا بلند شد و آرام به بهرود نزدیک شد.دست که روی چشم هایش گذاشت تکان واضحی

 .خورد

 آنقدر در افکارش غرق شده بود که اصال متوجه آمدن تیام نشده بود.دست وری دست های نرم روی چشم

دستات داد میزنه که توییهایش گذاشت.لبخند زد: بوی یاس  . 

 ..تیام بلند خندید.دست برداشت و جلویش ایستاد: غرق فکر بودیا

 بهرود با لذت نگاهش کرد.تیام که لبخند میزد، انگار روی ابرها راه می رفت.دست هایش را گرفت و

 .بوسید: آخه دستات نبودن

م کرد: دستات زخمی شدنتیام ریز خندید.دست های زبرش را نگاه کرد.زخم داشتند انگار.اخ . 

 .بهرود اما از چشم هایش نگاه نگرفته بود: وقتی تو هستی زخم شدن دستام کوچیکترین اهمیتی نداره

 .تیام ابرو باال داد: درسته واسه خودت مهم نیست ولی واسه من که هست

کشید ودستمالی از جیبش بیرون کشید و کف دستش گذاشت.بهرود دستمال راروی زخم کنار انگشتش   

 آرام گفت: خوبی؟



 کنارش نشست.چوب را از دستش گرفت و در آب زد: اوهوم.خوبه خوب.تو خوبی؟چه خبرا؟

 .خبر؟خبر که زیاد داشت.از حرف های مادرش، از پدری که پشتش را خالی کرده بود.آه کشید: هیچی

 تیام زیرک نگاهش کرد: چرا آه کشیدی؟

 .ـ چیز مهمی نیست

و برد و چشم گرد کرد: مطمئنی چیز مهمی نیست؟چهره ات اینو نشون نمیدهابرو باال داد.سر جل . 

 نگاهش کرد.از همان نگاه ها که عشقش را فریاد می کشید و آخ که دل تیام را آب می کرد این شکالت

 .داغ

 ـ تا کجا کنارم میمونی؟

  
  

 حیرت زده از سوالش، لب تر کرد: منظورت چیه؟

 .ـ همیشه همه چیز خوب نمیمونه تیام

 .ـ چی شده آخه؟تا دو روز پیش که همه چیز خوب بود

 .ـ بابا فهمیده

 هین بلندی کشید.دست روی دهانش گذاشت و با ناباوری به بهرود زل زد.بهرود نگاهش را گرفت.تاب

 .نداشت نگاه کند دو چمن سبزش را.می ترسید کار دستش بدهد آخر

و چند قدمی عقب رفت.اصال باورش نمیشد که عمو مهدی اش همه چیز را فهمیدهاز جا برخواست   

 باشد.خجالت می کشید از خودش.حاال از این به بعد چطور با او روبه رو شود؟کم چیزی نبود.دستشان

 .رو شده بود

 ـ حاال چی میشه؟چی بهت گفت؟ حرفی نزد؟

جز ترسیدن؟ دلش نمی آمد ناراحتش کند.چه کاری از دستش بر می آمد  

 .ـ اتفاق خاصی نیوفتاد.فقط بهم گفت که بدونم در جریان هست

 آب دهانش را به سختی قورت داد.دهانش تلخ شده بود: به بابا میگه بهرود، مگه نه؟

 .نگاه جدی اش را در چشم های ترسیده ی تیام دوخت: نمیذارم اتفاقی واست بیوفته

صورتش گذاشت و نق زد: وای بهرود.به بابا میگه.منو میتیام مثل بچه ها پا زمین کوبید.دست روی   

 .کشن

 از جا برخواست.از اول هم نبایداین موضوع را مطرح می کرد.گفتنش اشتباه محض بود.روبه رویش

 .ایستاد.شانه هایش را گرفت و محکم صدایش زد: تیام من رو ببین

 تیام پرالتماس نگاهش کرد:اگه بابا بفهمه چی؟چیکار کنم؟بهرود، بابا بفهمه به تیمور میگه مگه نه؟اون

 .میاد سراغمون.تیمور میاد سراغمون

 .بهرود آرام تکانش داد: تیام گوش کن به من

 .ـ تیمور بفهمه هردومونو می کشه.بخدا، شوخی نمی کنم

ورتش را میان دست هایش قاب گرفت.نگاه جدی اش را درکالفه شد.تاب بی قراری هایش را نداشت.ص  

 .چشم های تیام ریخت.پرتحکم صدایش زد: تیام

 .چانه اش می لرزید.دست خودش نبود.فکر فهمیدن خانواده ، دیوانه اش می کرد

 ـ اجازه نمیدم اتفاقی واست بیوفته.حتی اگه به قیمت مردن خودم تموم شه.نمیذارم تیام.مطمئن باش، هر

فاقی که بیوفته کنارتم.باشه؟ات  



  
  

 تحکم صدایش، دو چشم قهوه ایی اش که جدی نگاهش می کردند، زبانش را کوتاه کرد.فقط پلک

 .زد.کاری جز این هم از دستش بر نمی آمد.انگار که مسخ شده باشد

چشم بست.دلش کودکانه می خندید وانگشت روی گونه ی نرمش کشید و آرام نوازشش کرد.تیام پر لذت   

 .ذوق می کرد با حس دست های زبر بهرود روی پوست صورتش

 چیزی در عمق وجودش، دوست داشت در آغوش خود بچالندش و بخشی دیگر فریاد می زد که باید

 فاصله اش را حفظ کند.نفس عمیقش را پر حرص بیرون داد.چشم بست و آب دهانش را قورت داد و آرام

شید.عقب کشیدن سخت بود! آن هم دربرابر تیام.. تیامی که حسرت خیلی چیزهارا در دلش کاشتهعقب ک  

 ..بود

 دست در جیب فرو برد.تیام دست درهم گره زد و سر زیر انداخت.خجالت، مثل موجودی موذی زیر

رپوستش رفت و گونه هایش را هم رنگ خون کرد.زیر چشمی به بهرود نگاه کرد که خیره او را زی  

 .نظر گرفته بود

 .بهرود لبخند مهربانی حواله اش کرد

 .ـ بهتره رفت و آمد کمتر شه تیام

 .لب هایش را آویزان کرد.نگاهش را به زمین دوخت و آرام نجوا کرد: باشه

 بهرود قدم بلندی برداشت و نزدیکش ایستاد.دست زیر چانه اش برد و سرش را بلند کرد.آرام گفت: من

ثانیه هم ازت دورباشم.اما مجبوریم.خطرناکه.فقط به فکر توامنمی خوام حتی یه  . 

 لبخند ساختگی به صورت بهرود پاشید و آرام پلک زد.حرف هایش درست بود.ریسک این دیدار ها،آن

 ...هم در فضای بسته ی روستایی،بسیار باال بود و اگر خانواده اش می فهمیدند...قیامت به پا می شد
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شش پیچید:تیام بیدار شو ظهرهصدای برنجی در گو . 

 پلک های به هم چسبیده اش را به زحمت باز کرد.دیر خوابی دیشب، کار دستش داده بود. سر درد

 .شدیدی داشت

 .پتو که از رویش کشید بود غر زد: محمد نکن

 .محمد حق به جانب نگاهش کرد: به من چه؟مامان گفت بیدارت کنم

پتویش گشت: بگو سرش درد می کنههمانطور چشم بسته، با دست دنبال  . 

  
  

 .صدای برنجی را شنید: بهت میگم شب ها زود بخواب، واسه همینه دیگه

 .دست میان موهایش کشید

 .ـ تیمور داره میاد تیام

 خمیازه ی بزرگی کشید: ِکی میاد؟

 .ـ امشب.پاشو باید خونه رو جمع کنیم

 بازویش را خاراند و همانطور از بین پلک های بهم چسبیده، تصویر تار مادرش را نگاه کرد: میمونه؟

 .ـ آره.احتماال چند روزی بمونن



 اتاق را ترک کرد و فریادزد: بلند شدی تیام؟

 خواب به کلی از سرش پرید و چهره اش درهم شد.آمدن تیمور یعنی قدم زدن در محدودیت.یعنی ندیدن

 .بهرود

 ماندنش چقدر طول می کشید؟

 .ـ تیام با توام

 .کالفه فریاد زد: آره بابا.آره بیدار شدم.االن میام

 عصبانی از جا برخواست.فکر آمدن تیمور یک طرف و فریاد مادرش طرف دیگر، اعصابش را عجیب

 .خط خطی می کرد

 .باید به بهرود خبر می داد

*** 

روزها را میشمرد تا به دیدنش برسد.دل در دلش نبود برای دیدناز وقتی قرار هایشان عقب افتاده بود،   

 .پوست آفتاب سوخته و لمس دست های زبرش

 روسری گل قرمزش را سر کرد.به عادت روز های قبل خانه را چک کرد و بعد از آنکه از اوضاع

ار بود.دلشخاطر جمع شد به سمت بهرود دویید.از همیشه زودتر می رفت.این را می دانست اما بی قر  

 .اسم بهرود را فریاد می کشید و پاهایش را کوک می کرد تا به سمت عزیزترینش بدود

 بهرود با لبخند نگاهش می کرد.در دل اعتراف کرد که چقدر بامزه می شود وقتی با آن هیکل تپل می

 .دود.خنده اش شدت گرفت

ز هوا را بلعیدتیام نفس زنان سالم کرد.دست روی سینه اش گذاشت و حجم زیادی ا . 

 ـ خوبی عزیزم؟

  
  

 حس خوب یعنی با شنیدن عزیزم گفتن هایش، مثل بار اول، گونه هایت گل بیندازد.سرخ شود هم رنگ

 .رزهای باغچه ی خانه ی قدیمی پدربزرگ اش

 سعی کرد میان نفس نفس زدنش، لبخند به روی صورتش بنشاند: خوبم.تو چطوری؟

حاال که کنارمی، عالیم ـ . 

 تیام ریز خندید و سر جای همیشگی اشان نشست.این نقطه ی کوچک، برایش روزهای شیرینی را رقم

 .زده بود.به راستی که بهشت او همان جا بود.جایی که بهرود باشد.چقدر بهشت کوچکش را دوست داشت

 ـ چه خبر بهرود؟عمو دیگه چیزی نگفت بهت؟

 .ـ نه.هیچی

دیگر حتی جواب سالمش هم نمی دهد.پدرش همیشه روی دادن جواب سالم حساس بود.اما حاالنگفت که   

 .حتی جوابش را هم نمی داد

 .تیام با باور اینکه اوضاع خوب است لبخند زد: چقدر خوبه که اذیت نمیشی

 رو رو

خ ِِ  

می گرفت،گرفت تا پوزخن ِد تل ی لبش را نبیند.هرروزی که پدرش را می دید و او را نادیده   

 .میمیرد و زنده می شد.اگر دیدن تیام نبود تا حاال دیوانه شده بود

 تیام مشکوک نگاهش کرد.بعد از آن روز، بهرود، کم حرف تر از قبل شده بود.لبش را به دندان



 .گرفت.نکند این کم حرفی مربوط به او باشد.به یک باره تمام تنش به یک قطعه یخ عظیم تبدیل شد

ابش پشیمان شده باشد؟نکند میان این سختی ها، شانه خم کند و قید همه چیز را بزندنکند از انتخ . 

 .آب دهانش را به سختی قورت داد و صدایش زد: بهرود

 نگاهش نمی کرد.چشم هایش روی قسمتی از زمین قفل شده بود.دست های سردش را درهم گره زد.چرا

 نگاهش نمی کرد؟

 ...به دنبال نگاهش، دوباره صدایش زد: میگم که، بهرود

 ـ جانم؟

 چرا صدایش این همه غم داشت؟

 بغض، زانو بغل کرد و کنج گلویش نشست.دستش را روی بازویش گذاشت.هرچه التماس داشت در چشم

 هایش ریخت: چرا نگاهم نمی کنی؟

عزا نشسته اش را نگاه کرد.برای صدای لرزانش، لرز انداخت بر تن بهرود.سر چرخاند و چشمان به  

 اولین بار، چشم هایش را این رنگی می دید.انگار چشم هایش، پر اشک، رخت عزا می پوشند و تیره می

 .شوند.سبزی کدر و تیره که دلش را به آتش می کشید

  
  

گفت: چرا انقدر سردی؟ دست یخ زده اش را گرفت.سرمایش در تضاد بود با تن داغ او.آرام  

 چانه اش لرزید.این همه حساسیت دست خودش بود؟انگار که تازه معنی دل نازک را می فهمید.دلش به

 نازکی یک ورقه ی کاغذ شده بود.کاغذ کاهی که با کمترین فشاری پاره می شد و صدای از بین رفتنش

 ..گوش عالم را کر می کرد

اهم نمیکنی؟بی توجه به سوال بهرود گفت: چرا نگ  

 .ـ ذهنم کمی درگیره تیام

 ـ درگیره چی؟

 فکری را که آزارش می داد صادقانه از ذهنش بیرون پاشید: پشیمونی از انتخابت آره؟

 اخم های بهرود درهم شد.حتی شوخی این حرف را هم دوست نداشت.خاله بازی که نبود: این چه حرفیه؟

 ـ پس چرا نگاهم نمیکنی؟

ورو هم بهم بریزم تیامـ نمی خوام اعصاب ت . 

 ـ اعصاب من وقتی بهم میریزه که تورو اینجوری مبینم.بگو چی شده؟

 !بهرود سر زیر انداخت.بازهم نگاهش را گرفت

 .ـ همون اتفاقات همیشگی

 تیام دستش را از دست بهرود کشید و روی صورتش گذاشت: چرا تموم نمیشه؟

 .ـ بالخره تموم میشه.اوضاع اینطوری نمیمونه
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ـ نمیشه.هیچی تمومی نداره.تازه اول ِش بهرود.نه خانواده ی تو و نه خانواده ی من، ول کن نیستن.تازه 

 این

 .اول تمام اختالفا ِت.این رو خودت هم می دونی

 این حرف ها، بدتر اعصابش را بهم می ریخت.تیام هنوز خیلی راه داشت تا بتواند درست او را بشناسد و

ذهنش رسید که وقتی شناخت الزم را از او ندارد پس چطور می خواهدش؟!چشم بستبرای لحظه ای به   



 و سعی کرد افکار لعنت

ی ِِ  

 ذهنش را روی یک چیز متمرکز کند..تیام هنوز نمی دانست که وقتی اینطور

 .بهم ریخته است، اصال توان تحمل بی قراری های او را هم ندارد

: تیامچشم بست.نفس بیرون داد و جدی صدایش زد . 

  
  

 خیره در چشم های سبزش گفت: تمام این سختی ها برای من آسون میشه اگه بی قراری های تو

 نباشه.باید بهم وقت بدی.نمی تونم یک ش ِب همه چیز رو درست کنم، آره.اما اگه تو محکم،کنارم باشی،

ه اینکه با بی قراری هاتف به دغدغه ی من اضافهبالخره همه چیز درست میشه.پس محکم کنارم باش.ن  

 .کن

 اخم هایش درهم شد.نگاه ناراحتش را گرفت.رسما گفته بود که حوصله ی نق زدن هایش را ندارد.خب

 اگر نگرانی اش را به او نمی گفت به کی می گفت؟مگر نه اینکه بهرود محرم راز های او می شد؟مگر

 نه اینکه باید تمام حرف هایش را می زد؟

 بهرود با خبر از ناراحتی اش، دستش را گرفت و روی لب هایش گذاشت.عمیق نفس کشیدو وجود ملتهب

 اش را با عطر یاس اش آرام کرد.دستش را روی پیشانی اش گذاشت و چشم بست: بهت گفته بودم که این

نرسم، آروم نمیشمدست ها حق منه و تا وقتی که به حقی که دارم  . 

 این حرف مثل آب بود روی آتش.دلش شاد شد.لب تر کرد و آرام گفت: حتی اگه تیمور بیاد؟

 .بهرود در سکوت نگاهش کرد

 .ـ امشب میرسه.میاد که بمونه

 .نفس عمیقی کشید: پس مدتی نمی تونیم هم رو ببینیم

 ..تیام گفت: واسم مهم نیست.من میام

تیام.نمیشه.تا همین جا هم که پدرم فهمیده خطر کردیم.رابطه ی بیشتر ما یعنیحرفش را نیمه گذاشت: نه   

 .خطر برای تو.نمی خوام ریسک کنم.نمی خوام اذیت شی

 .ـ من با ندیدنت اذیت میشم

 ـ منم با زجر کشیدنت.میدونی اگه تیمور بفهمه چی میشه؟

 .تیام آرام زمزمه کرد: قیامت میشه

د: نمی خوام توی این قیامت، تو آسیب ببینی.حاضرم روز و شب تویبهرود دستش را گرفت و بوسی  

 .آتیشش بسوزم اما تورو به بهترین جاهای بهشتش ببرم.پس بهتره احتیاط کنیم

 چاره ای نبود.بهرود چیزی جز حقیقت نمی گفت.اگر غیر از این بود، هرطور که می شد جلویش می

آن ریسک کندایستاد.اما فهمیدن تیمور چیزی نبود که روی  . 

 بهرود زمزمه کرد: ما فعال خیلی کارها داریم که انجام بدیم.اون هم در کنا ِرهم.ترجیح میدم یه مدت

 .نبینمت تا اوضاع آروم شه.نمیخوام مجبور بشم برای همیشه روت یه خط قرمز بکشم

ه یه زجر برایخیره در برکه ی سبزش شد: که حتی اگرم بخوام، نمی تونم اینکارو بکنم.اونطوری میش  

 .هردومون

  



  

 تیام سر تکان داد.حرف هایش را میفهمید.خودش هم همین حال را داشت.نگاهش را خسته به زمین

 .انداخت.آخ که میان این خستگی، چقدر دلش آغوش بهرود را می خواست

خودش را می زد و عجیب این ساز از فکرش خجالت کشید اما مگر دل زبان نفهم اش، می فهمید؟!ساز  

 .مخالف بود

 بهرود دستش را فشرد: می خوای بری خونه؟

 .تیام غمگین نگاهش کرد: نه، نمیخوام.قبال بهت گفته بودم که از رفتن متنفرم

 .ـ منم بهت گفته بودم که دوست ندارم حتی لحظه ای ازت جدا شم.ولی باید بری

 ـ این بایدها، یه روز تموم میشه؟

تش را فشرد.با لبخند گرمی مطمئنش کرد: همه چی رو درست می کنم.فقط باید بهم زمان بدی.حاال همدس  

 .پاشو تیام.دیر میشه.امکانش هست که تیمور زودتر برسه.باید وقتی که میاد خونه باشی

 نگاهش را به دست هایشان که درهم گره خورده بود دوخت.دست هایش، با آن رگ های برجسته و پینه

ایی که بسته بود، زیباترین دست های جهان می نمود.اصال وقتی دست هایش را می گرفت ، تمام امنیته  

 .عالم را در وجودش سرازیر می کردند

 .انگار که دست در دست کوه گذاشته باشد

 لبخند پررنگی به صورتش پاشید.نگاه بهرود روی لکه های صورتش چرخید.چقدر این لکه های ریز

ت سفی ِد برف مانندش را زیباتر کرده بود.میل عجیب بوسیدن پیشانی اش در رگ های بدنقهوه ای پوس  

 .اش خزید.کاش تیام زودتر ما ِل خودش می شد

 دستش را سمت لب هایش برد و بوسه ای پرمهر رویشان نشاند: بریم؟

 .پلک هایش را روی هم گذاشت و بار دیگر بهرود را به رقص مژه های کوتاه و تیره اش دعوت کرد

*** 

 وارد خانه که شد نفس عمیقی کشید.می دانست بهرود، مثل همیشه پشت خانه منتظر مانده تا از آرام بودن

گاه کرد.خبری ازاوضاع مطمئن شود.روسری از سر کشید و از پله ها باال رفت.از پنجره داخل را ن  

 .مادرش نبود.آرام دستگیره ی در را فشرد و در را باز کرد

 با دیدن مادرش، که دست به سینه پشت در ایستاده بود و خشمگین نگاهش می کرد، هین بلندی کشید و

 ..دست روی دهانش گذاشت
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شد، نگاهش می کرد.انگار که هرلحظه منتظر است او رابرنجی مثل عقابی که به طعمه اش خیره شده با  

 .ببلعد

 .تیام نفس رفته اش را باز یافت و دست روی قلبش گذاشت: قلبم وایساد

 راه کج کرد تا قبل از هرحرفی به اتاق برود.برنجی چرخید و بازویش را گرفت: کجا؟نمیبینی یه ساع ِت

 معط ِل تو شدم؟

کش را از دست مادرش بیرون کشید و جای انگشتانش را ماساژاخم هایش درهم شد.بازوی دردنا  

 داد.برنجی دست به کمر زد: خانوم این یه ساعت رو کجا تشریف داشتن؟

 قلبش ب



ثل ِِ  

 .م ید به خود میلرزید.دست های یخ زده اش را درهم گره زد.نباید خود را می باخت

 .ـ با زهرا بیرون بودم

به سمت اتاقش دویید برنجی که به سمتش هجوم برد، تیام . 

 ـ آره جون خودت.فکر کردی من احمقم؟ها؟

 پشت در اتاق پناه گرفت: چرا همچین می کنی مامان؟مگه چیکار کردم؟

 برنج به در فشار آورد و آن را باز کرد.تیام سمت کنج اتاقش رفت و روی زمین نشست.زانوهایش را

 .بغل کرد.سرش را بین دست هایش گرفت

دونی داری چیکار می کنی.قایمکی و دور از چشم ما میری بیرون.برگشتنتم که ـ خودت بهتر می  

 ..اینجوری

 .نیشگونی از بازویش گرفت که جیغ تیام بلند شد

 .ـ پیش زهرا بودی آره؟یه زهرایی نشونت بدم

 .فریاد زد : یه زهرایی نشونت بدم تیام

 .بغضش ترکید.اشک، دش ِت سفی ِد گونه اش را آبیاری می کرد

 ـ میگم پیش زهرا بودم.چرا نمیفهمی؟

 صورت برنج از خشم برافروخته شد.از بین دندان هایش غرید: من نمیفهمم؟

 .تیام سر روی زانویش گذاشت و فریاد زد: بیا برو ازش بپرس.بگو تیام کجا بوده

ون برنج نیشگون دیگری از بازویش گرفت: معلو ِم که می پرسم.فکر کردی باور می کنم که پیش ا

 بودی؟

 .هق هق گریه اش، خانه را روی سر گرفته بود.حرف در گلویش گیر کرده بودو باال نمی آمد

  
  

 برنج در اتاق قدم می زد و زیر لب بد و بیراه حواله ی تیام می کرد.تیامی که تمام فکر و ذکرش پشت

شنیده؟پنجره ی اتاق، نزد بهرود بود.یعنی صدایشان را   

 نگاه خشمگین دیگری حواله اش کرد.لرزش تنش، دلش را به رحم آورد اما رفتارش را تغییر نداد.دلش

 مثل سیر و سرکه می جوشید.اگر واقعا نزد بهرود بوده باشد چه؟

 با این فکر دوباره آتش گرفت.سمت تیام هجوم برد.ضربه ای به بازویش وارد کرد: ببین برای بار چند ِم

 .بهت میگم تیام.با آبروی ما بازی نکن

 موهایش را در مشت گرفت.از ته دل زار زد: مگه چیکار کردم؟

 آبرو مهم بود، اما دل او نه؟این چطور محبت خانوادگی بود که همه از آن حرف می زدند.تا بحثی پیش

 .می آمد، آبرو مقدم بر دل بیچاره اش بود

ببینم پاتو از این در بیرون گذاشتی، به روح خواهرم، سیاه وـ از امروز حق نداری بری بیرون.تیام   

 .کبودت می کنم

 برنج، وقتی اینطور با بغض روح خواهرش را قسم می خورد یعنی کار تمام است.خواهری که تیام، با

 وجود ندیدنش، می فهمید که تا ارزش دارد.حتی یادش می آمد که پدربزرگش قبل از مرگ، مدام نام او را

می زدصدا  . 

 فکرش را از زیر بار خاطرات تلمبار شده بیرون کشید.نگاه به مادرش دوخت که دلگیر نگاهش می



 .کرد.برای یک لحظه از خود خجالت کشید.انگار که بار کوه را روی شانه اش گذاشته باشند

 .ـ بیا کمک کن.تیمور می رسه هنوز هیچ کاری نکردیم

از پشت بغل کرد.دست هایش را دور کمر باریکش گره زد.همیشهقبل از آنکه از اتاق خارج شود او را   

 .به الغری مادرش حسادت می کرد.او این را هم به ارث نبرده بود

 .هق زد: ببخشید مامان

 دست های برنج روی دست لرزان دخترش نشست.تمام دنیا برایش خالصه می شد در تیام.اگر بالیی او

 .را می گرفت، میمرد

ا کمک کنـ ول کن دیگه.بی . 

 دست هایش را محکم تر دورش حلقه کرد.اشک هایش را روی پیرهن گل دار بنفشش جا گذاشت: کاری

 .نمی کنم که واستون بد شه.بخدا قول میدم

 .دست هایش را از دورش باز کرد.اشک صورتش را خیس کرده بود

 .بی آنکه نگاهش کند دست به صورت خود کشید: بیا کمک

  
  

 از اتاق خارج شد.تیام همان جا روی زمین افتاد.سر روی بازویش گذاشت و از ته دل گریست.و چه

 ..احمقانه بود که در آن شرایط هم حرص آغوش بهرود را می زد

* 

 چشم اش به پنجره ی بسته خشک شد.تیام همیشه بعد از رسیدن به خانه، از پش ِت همین پنجره، با او

کرد و حاال این بی خبری خداحافظی می ... 

 .اخم در هم کشید و دست مشت شده اش را در جیب شلوار فرو کرد.دلش گواه بد می داد

 ـ *

 .الهم صل علی محمد و ال محمد

 ظرف اسپند را باالی سر تیمور چرخاند.حسین پیشانی آساره را بوسید: خوبی دخترم؟

 آساره خندید: شما خوبین عمو؟

مول برای دیدن ویرا در سر و کله ی هم میزدند.تیمور بلند خندید و برادر کوچکشمحمد و هیرو طبق مع  

 .را در آغوش کشید: یکی باید خودت رو بغل کنه

 برنج ظرف اسپند را سمت ویرا برد و با لذت موهای نرمش را بوسید: برنج فدات شه نازا ِرم)عزیز

 (دوردانه ی من

دربزگش لبخند زدویرا میان پتو و لحاف خود با لذت به ما . 

 تیمور به تیام نگاه کرد که ساکت گوشه ی خانه ایستاده بود و نگاهشان می کرد.همان نگاه کافی بود تا پی

 به حال آشفته اش ببرد.روبه رویش ایستاد و دست جلوبرد: خدمت رسیدیم برای دست بوسی.یه وقت نیای

 .به حرمت موی سفیدم سالم کنی
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 تیام تکیه از دیوار برداشت و سر باال گرفت.تیمور زیادی بلند بود.مثل برنج و حسین و بازهم او بی

 !!نصیب ماند از نعمت قد!اصال هرچه را که آن ها داشتند او نداشت!انگار که سر راهی باشد

 .دندان روی هم فشرد.از دست رییس بازی های تیمور آسایش نداشت.دستش را گرفت: سالم

ر دستی به موهای نارنجی خواهرش کشید: خوبی؟تیمو  



 .لبخند اجباری تحویلش داد: آره

 آساره سرخوش سمتش رفت: سالم تیام خانوم.خوبی؟

  
  

 .با همین خانوم، ذهنش پر کشید پیش بهرود.انگار که صدایش در گوشش زنگ میزد: تیام خانوم

ان بیشتری پیدا کرد و ویرا را از دست آساره گرفت: چرا انقدر دیرگونه هایش رنگ گرفت.لبخندش ج  

 اومدین؟

 ـ کارای شهر زیاد بود، تیمور وقت نمی کرد.بخدا من خیلی بهش اصرار می کردم.ولی امان از

 .گرفتاری

 سرش را به گردن ویرا نزدیک کرد و عطر تنش را بلعید.آخ که چقدر لذت می برد از عطر خالص

ن لمس ویرا، در رگ هایش چادر زدتنش.حس شیری . 

*** 

 تیمور به پشتی تکیه داده بودو تلویزیون تماشا می کرد.آساره ظرف میوه را روی زمین گذاشت و

 نشست.برنج به تیمور اشاره کرد.تیمور حرف مادرش را از چشم هایش می خواند.سینه صاف کرد و

ه می کرد گفت: تیام، ویرارو ببر تو اتاق.اینجاروبه تیام که گوشه ای نشسته بودو بی صدا ویرا را نگا  

 .شلوغه.بیدار میشه

 .حسین، ُچرت نیمه اش را رها کرد.نگاه گنگی به دخترش انداخت

 تیام بی آنکه حرفی بزند از جا برخواست و ویرا را همراه با خود به اتاق برد.وقتی تیمور چیزی می

خالفت کند.حتی حسین هم،به ندرت با او مخالفگفت، کسی نمی توانست روی حرفش، حرفی بیاورد و م  

 .می شد

 ویرا را گوشه ی اتاق گذاشت.سمت پنجره رفت و آن را باز کرد بلکه بهرود پشت آن باشد.اما جز سیاهی

 چیزی ندید.می دانست نبودنش بخاطر تیمور است.آه سردی کشید و پنجره را بست.چراغ را خاموش

د، پچ پچ مادرش و تیمور راشنیدکرد.قبل از آنکه از اتاق خارج شو . 

 تنش یخ بست.نکند برنج، نبود امروزش را به تیمور گزارش دهد؟به گونه اش چنگ انداخت.تیمور زنده

 .اش نمی ذاشت

 .گوشش را به در چسباند.به زحمت صدایشان را می شنید

 ـ از کار و بار حاج مهدی و اون پسرش چه خبر؟

ه اینطور نبود. مدتی که بهرود اومد، حسابی رونق داد. خوشم ازشـ مغازه حسابی واسشون گرفته.البت  

 .میاد.پسر کاری و خوبیه

 .دلش گرم شد.پس تیمور روی عزیزدلش حساب می کرد

 .ـ شما چی؟چه خبر از مادرش

 صدای آساره آمد: هنوز هم مثل قبل؟

  
  

یقم رو می کنید.من میرم بخوابمغرهای پدرش را می شنید: جلوی من، غیبت رف . 

 برنج تند شد: ولش کن تیمور.این شده کاسه داغ تر از آش.ندیده چه بالیی به سرمون اوردن.یادش رفته



 .چه نامردی هایی در حقم کرد همین عفت ذلیل شده

 .تیمور محکم گفت: اینطور نگو مامان.خوب نیست

 .از پشت درهم می توانست بغض مادرش را لمس کند

 ـ شما همتون فراموش کردین.اون موقع عقلت کامل شده بود.یادت نیست چیکار می کرد باهام؟یادت نیست

 ..اون کتری آب جوش

 .دست تیام روی دهانش نشست.صدای تیمور مانع ادامه دادنش شد: مامان

 .آساره به تیمور تشر زد: بذار خودشو خالی کنه

ن همه مدت باید کش پیدا کنهـ من اصال نمیفهمم چرا یه چیز احمقانه، ای . 

 ـ اون کش میده مادر.مگه منم؟تو خودت می دونی من هیچوقت به بد کسی راضی نیستم.این همه دروغ

 ..بست به نافمون، من چی گفتم؟حتی گفت

 .صدای هق هق مادرش را شنید.ابرو درهم کشید

 .ـ حتی گفت خواهر خدا بیامرزم رو خودمون کشتیم

اه ناباورش را به در بسته دوخت.انگار که مادرش را پشت آن در می دید.باورهین بلندی کشید و نگ  

 .چیزی که می شنید، برایش سخت تر از کندن کوه بود

 ـ آخه تو بگو آساره، کی اینو باور میکنه که یه پدر دختر خودشو بکشه؟

 تیمور لعنت بر شیطان فرستاد.سمت مادرش خیز برداشت و سرش را روی سینه نه

: ِزفشرد  

 ایی)زندگیم(، چرا انقدر خودتو عذاب میدی؟به قول خودت کی چنین حرفی رو باور میکنه؟

 ـ فقط همین بوده؟هرچی دلش خواسته گفته.هر تهمتی خواسته به بابای بدبخت من زده.باز تا من یه حرفی

 .میزنم بابات مدعی میشه

نید.دست روی گوش هایش گذاشتصدایشان در گوشش مثل زمزمه ای بود که از راه خیلی دور می ش  

 بلکه صدا قطع شود.عفت، همچین دروغی را به پای خانواده ی مادرش نوشته بود؟

 نفس حبس شده اش را به زحمت آزاد کرد.باورش نمیشد.اینکه خاله عفتش چنین حرفی زده باشد..صرفا

 بخاطر کینه ای قدیمی..مگر می شد؟

اله اش مریض شده بود.آنطور که بقیه ی مردم روستاسر روی زانو گذاشت.خاطرات را مرور کرد.خ  

 می او از دن

ن ِِ  

 گفتند قبل از متولد شد یا رفته.این را همه می گفتند و حاال عفت، روی چه منطقی چنین

  
  

هادروغ وحشتناکی سر هم کرده بود؟مگر پدربزرگش، آن پیرمرد مهربان و خوش قلب که با نفس بچه   

 زندگی می کرد ، می توانست انقدر هیوال باشد که چنین کاری کند؟

 .از جا برخواست و به سمت در دوید.نباید حرف هایشان را از دست می داد

 ـ زن عمو توروخدا انقدر خودتو اذیت نکن.می دونم خیلی سخته.اما این حرف ها که درست نیست.اینا یه

ی مردم زندگی نمی کنیدچیزی میگن.خدا خودش عالمه.شما که برا . 

 تیمور صورت مادرش را قاب گرفت.خیره در چشم های خیس قهوه ای اش گفت: تو اینطوری بی تابی

 .می کنی، می زنه به سرم.این چند روز که اینجام یه کاری دستشون میدما



رو نگیر فریاد حسین بلند شد: صدبار بهت گفتم زن، یه چیزی می شنوی دنبالش رو نگیر.دنبال این بحث  

 .بخدا که عاقبت خوشی نداره

 ـ عاقبت بد داره؟چیزی بدتر از عاقبت من هست؟تو فکر کردی سرم به بچه ها گرمه همه چیز یادم

 رفته؟بالیی که سر خانواده ام اوردن یادم رفته؟اون همه چپ چپ نگاه کردن ها رو فراموش کردم؟

 .ـ مامان آروم.تیام می شنوه

چه کردن اهالی این روستا با خانواده ی من.بدونه که بخاطر پچ پچ های در گوشی ـ بذار بدونه.بدونه که  

 اونا بود که بابام دق کرد مرد.زندگی ما خوب بود تا وقتی که عفت شروع به بد گویی کرد.گفت

 .دزدیم.بابای من با آبرو زندگی کرد.مال حروم نخورد و گفتن دزدیم..ای خدا

داد.حقیقت نداشت.چنین حرف هایی باد هوا بود حتما.درست نبودروی زمین نشست و به در تکیه  . 

 هق هق مادر، اشک تازه خشک شده اش را به جوشش دراورد.مادر بهرود، زنی که همه روی نامش

 !قسم میخوردند، دیو بود و مردم روستا، خبر نداشتند

 ..ـ این همه سال جون کندین تا حرفی به گوش تیام نرسه.حاال با این داد و بیداد

 .کالف بزرگی راه گلویش را بست.نمی توانست درست نفس بکشد

 صدای پدرش را شنید: منم همین رو میگم.میگم ما باید طوری رفتار کنیم که مردم ساکت شن و حرف

دیات باشیمنزنن.نه اینکه خودمون هم دنبال رو این چرن . 

 صدای گریه ی مادرش را می شنید.چی از او مخفی مانده بود؟چه بود که همه می دانستند جز او؟

 ـ زن عمو تیمور راست میگه.تیام بفهمه واسه همه بد میشه.شر به پا میشه.وای من اصال نمی تونم

 .تصورکنم چطور می تونه چنین چیزی رو هضم کنه

نمی دانست در این خانه چه خبر است نگاه ماتش را به در دوخت.اصال ... 

  
  

 .ـ ای خدا.حسین دخترم نفهمه

 چه را نباید می فهمید؟

 .ـ تو خودتو حفظ کنی چیزی نمیفمه.خودت رو جمع کن زن.تو که انقدر ضعیف و کم طاقت نبودی

و نقطه ای از سقف سفید را زیر نظرچه را نباید می فهمید؟زبان در دهانش خشک شد.به در تکیه داد   

 گرفت.این همه راز، در خانواده اش وجود داشت و او تنها کسی بود که هیچ اطالعی نداشت و شاید همه

 .چیز به او ختم می شد

 سرش را بین دست هایش گرفت بلکه از هجوم صداهای پوچ در امان باشد.طفلکی! برای امشب بس بود

رای امشب کافی بود.فردا همه چیز را می فهمیدشنیدن این حرف های مسموم.ب . 

 .پتو را روی خود کشید و سر روی بالشت گذاشت.فردا همه چیز را می فهمید.اصال از عفت می پرسید

 .چشم روی هم گذاشت

 !فردا همه چیز را می فهمید
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شگریه ی ویرا، از جایی دور گوشش را آزار می داد.پلک روی هم فشرد و پتو را روی سر  

 .کشید.صدای باز شدن در را شنید

 .ـ قربونت بشم، آروم، عمه رو بیدار می کنی

 لحظه ای بعد سکوت اتاق را فرا گرفت.چشم باز کرد و تاریکی زیر پتو را بلعید.این تاریکی حالش را



 خوب می کرد.دوست نداشت نور خورشید را ببیند.اگر می توانست تا پایان عمر زیر همان پتو می ماند و

 .خم به ابرو نمی آورد

 صدای خروس که بی دغدغه برای خودش آواز می خواند از حیاط به گوش می رسید.می دانست بهرود،

 .هرصبح، با بلند شدن صدای آواز خروس، به زمین می رود و تا عصر کار می کند

ش ناهارنزدیکی های ظهر هم، عفت یا طال برایش ناهار میبردند.چه لذتی داشت اگر روزی او برای  

 !میبرد.چه ناهار دلچسبی

 .صدای مادرش را شنید: بیا پسرم.این فالسک چای رو هم ببر

 بالشت را برداشت و روی سرش گذاشت تا خود را از شنیدن صدا های اطراف محروم کند.ترجیح می

شب داد بخوابد تا اینکه با خانواده روبه رو شود.حتی اگر این خواب، کابوس هایی باشد که سرتا سر  

 .دیده

  
  

*** 

 .ـ زن عمو اجازه بدین بخوابه

 .ـ ظهره.بد عادت میشه

 شانه اش تکان می خورد.صدای برنج که نامش را تکرار می کرد در ذوقش می زد.کالفه شانه اش را از

 .دستش خارج کرد و پتو را تا چانه باال کشید: ولم کن

 برنج گونه اش را چنگ انداخت: چرا انقدر داغی تیام؟

 دست روی پیشانی عرق کرده اش گذاشت.تیام به زحمت پلک هایش را از هم جدا کرد.نور بی رحمانه

 .مردمک چشم های سبزش را زد

 .دوباره چشم بست و پتو روی سر کشید: ولم کن مامان.می خوام بخوابم

را در دست گرفت: چی چیو ولم کن؟داری تو تب میسوزی...آساره،برنج نگران پتو را کشید.دست تیام   

 ..آساره

 ـ چی شده ؟

 ـ بیا دست بذار ببین داغه یا من اشتباه می کنم؟

 آساره نگران کنار تیام نشست.گونه های گل گرفته اش خبر از داغی تنش میداد.دست روی گونه اش

 گذاشت: می خواید به تیمور بگم ببریمش شهر؟

زوی تیام را گرفت: بلند شو تیام.پاشو دخترمبرنج با . 

 .اخم هایش درهم شد.آب دهانش را قورت داد بلکه از تلخی گلویش بکاهد

 بی جان سرجایش نشست.برنج بادیدن چشم های به خون نشسته اش به صورتش چنگ انداخت: ای خدا

 .منو بکشه.آساره نگاه چشماش

چی شدی؟ تیام خسته نگاهش کرد.آساره لب گزید: تیام  

 چه شده بود؟خودش هم نمی دانست.چیزی در وجودش می سوخت و او را مثل کوره داغ می کرد.آنقدر

 .داغ که از چشم هایش آتش بیرون زده بود

 ...ـ محمد، محمد

 ـ بله مامان؟

 .برنج از جا پرید.به سمت آشپزخانه دویید: برو به بابا و تیمور بگو بیان.بدو



و به سمت اتاق برد: ای خدا چه خاکی به سرمون شد پر از آب ولرم کرد تشتی . 

  
  

 تیام با کمک آساره روی صندل ِی دا ِر قالی نشست.سر داغش را در آغوش گرفت و موهایش رانوازش

 .کرد: دیشب که حالت خوب بود دختر

ب تا حاال فکری مثل موریانه تمامحالش خوب بود؟آن ها می دانستند چه برسر او آورده بودند؟از دیش  

 تنش را تکه پاره کرده بود.فکری که خواب راحت شب را از او گرفته بود و مشتی کابوس درنده برایش

 به جا گذاشته بود.فکری که از آن فراری بود اما جز خود لعنتی اش چیز دیگری به ذهنش نمی رسید.این

نکندمخفی کاری ها، این احتیاط برای نفهمیدن او،  ... 

 با حس آب سرد روی پاهایش لرزید.آساره کنارش نشست و در آغوشش کشید: چیزی نیست.االن تبت

 .پایین میاد

 چشم بست و لباسش را چنگ زد.به کجای این دنیای بزرگ بر می خورد اگر جای آساره، بهرود کنارش

می خورد اگر تمام این اتفاقاتبود؟اگر جای این خانه، خانه ی خودش و بهرود بود؟به کجای این دنیا بر   

 خواب باشد؟

 .آساره نرم موهایش را نوازش کرد: تیام

 سعی کرد چشم هایش را باز کند اما نمی توانست.ذهنش پر شده بود از سوال های بی جواب.دوست

 داشت تا ابد و یک روز در میان تاریکی مطلق دست و پا بزند.دوست داشت خود را میان این ظلمات

میان تاریکی که غرق می شد هیچ یک از سوال هایی که در روشنایی ذهنش غوطه ور شدهخفه کند.  

 .بودند را نمی دید و چه بهتر از تاریکی

 ـ هوم؟

 ـ بهتری؟چرا اینطوری شدی؟گلو درد داری؟

 سر تکان داد.نداشت.فقط وجودش می سوخت.آتشفشانی در وجودش منفجر شده بود که قصد خاموشی

 !نداشت.انگار او هم از فکر زیادی باال می آورد

 ...لب های خشک شده اش را از هم باز کرد: من

 برنج نگران دخترش را نگاه کرد.لب هایش را می دید که بی جان تکان می خورد و سعی در گفتن

 .چیزی دارد

 .ـ چیه دخترم؟چیه تیام؟چیه چشمام؟بگو

ه اتاق هجوم بردندصدای در باز شد.تیمور و حسین وحشت زده ب . 

 حسین کنار برنج نشست: چش شده؟

 ..بغض گلویش را آزرد: نمیدونم.از صبح

 .اشک مجال نداد و بارید

  
  

 تیمور دست روی پیشانی خواهرش گذاشت: تیام، آجی، صدامو میشنوی؟

هایش دوخت.چرا کوچکترینصدای تیمور در گوشش به اکو درامد.آجی؟نگاه بی رمقش را به چشم   

 ..شباهتی به برادرش نداشت؟چرا کوچکترین شباهتی به هیچ یک از اعضای خانواده اش نداشت؟نکند



 ـ بابا ببریمش شهر دکتر؟

 .ـ درمانگاه اینجا هست.اما نمی دونم امروز دکتر داره یا نه

 .آساره مانتو و روسری برای تیام برد و به زحمت تنش کرد

و آهسته خواهرش را در آغوش کشید تیمور دست برد . 
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 ـ میبرمش شهر.حالش خوب نیست.خدایی نکرده تبش باال بره چی؟مامان آب خنک بیار و یه دستمال تو

 .ماشین بکش به صورتش

 .برنج گریان از جا برخواست: ای خدا خودت کمک کن.دخترم داره از دست میره.خدا

یاید.من و تیمور و برنج میریمحسین روبه آساره و محمد گفت: شما دوتا ن . 

 .ـ بهمون خبر بدین بابا

 !سرش را به سینه ی تیمور چسباند.اگر واقعا خواهر تیمور نباشد، بازهم این همه نگرانش می شود؟

 .تیمور آرام زمزمه کرد: االن میبریمت شهر.خوب میشی

ن موریانه ی بد قلق، از دیشبشاید او در این خانه پاسخ سوالش را می داد.شاید او درک می کرد که ای  

 .چه بر سرش آورده.شاید او با یک جمله آتشفشان سرکشش را خاموش می کرد

 تیمور در نی

ن ِِ  

 سا آبی رنگ را باز کرد و تیام را آرام روی صندلی خواباند.دست ضعیف تیام روی مچ

 .دستش نشست: داداش

زمین، خواهرش بود.نگاهش که می کرد تیمور نگران نگاهش کرد.زمین به آسمان می رفت و آسمان به  

 .وجودش آتش می کشید

 دست برد و موهای نارنجی اش را که به پیشانی خیسش چسبیده بود نوازش کرد: بله؟جات ناراحته؟

 نگاه بی جانش را در چشم های نگران تیمور دوخت.اگر برادر واقعی اش نباشد که اینطور نگران نمی

 شود.می شود؟

ه توام؟ـ من خواهر واقعی  

  
  

 آنگار که یک سطل آب یخ روی سرش خالی کرده باشند.مات نگاهش کرد.فهمیده بود؟نکند حرف های

 .دیشب شان را شنیده باشد؟ابرو در هم کشید : این چه حرفیه؟معلومه که خواهر منی

 .تیام بی حال چشم بست.تیمور دستش را کشید و روبه خانه فریاد زد: زودباشید دیگه

 ت *

 یامش را می دید که چطور بی جان در آغوش تیمور افتاده.تمام وجودش بهت زده تیمور را نگاه می کرد

 .که تیام را در ماشین گذاشت

روبه راه نیست.ماری دلش را نیش میاز همان دیروز که تیام جلوی پنجره نیامد، می دانست که اوضاع   

 زد و نهیب اتفاقی را می داد.دست مشت کرد و با قدم های لرزان جلو رفت.اگر کاری نمی کرد، دیوانه

 .می شد

 .آن راه کوتاه، چند قرن کش آمد و نفسش را گرفت.تیمور با دیدنش سالم کرد

بید: چی شده؟خدا بد نده؟نگاه به داخل ماشین کشاند.جسم بی جان تیام، تنش را درهم کو  



 .ـ یکم ناخوش احواله.میبریمش شهر

 حسین و برنج از خانه خارج شدند.برنج نگاه خشمگینی به بهرود انداخت و بی آنکه پاسخ سالمش را

 .بدهد درون ماشین نشست

 .حسین اما جلو رفت و دست داد

دختر سخت ترین بغض هارا روانهبار دیگر نگاهش را روی تیام کشاند.آخ تیام.آخ که جسم بی جان این   

 ی گلوی مادر مرده اش کرد: کاری ازم برمیاد؟کمک می خواید؟می خواید همراهتون بیام؟

 صدایش می لرزید.تنش آتش می گرفت.دست هایش مشت شده بودند و روی پایش می نشستند اما اهمیتی

 داشت؟نهایت می فهمیدند و تمام.مگر غیر از این بود؟

بهرود انگار که جان گرفته باشد، چشم باز کرد و تکانی به تن درهم کوفته شده اشبا شنیدن صدای   

 داد.برنج دستش را گرفت: چیزی میخوای تیام؟

 بی آنکه پاسخ بدهد سر چرخاند.خودش بود.توهم نزده بود.بهرود بود که نگران با تیمور حرف می زد و

 .درون ماشین سرک می کشید

هرود را کنارش داشت.شاید آنطور کمی حالش بهتر می شد.کاش که میکاش جای تمام آن ها، فقط ب  

 .توانست دست دراز کند و ته ریش هایش را نوازش کند

تیمور و حسین هردو سوار شدند.بهرود اما نرفته بود.همانطور پر اخم تیام را نگاه می کرد.پ ِس نگاه 

 سبز

داشت قید همه چیز را بزند، تن بی جانش رابه خون نشسته اش، چه حرف ها که تلمبار نشده بود.دوست   

  
  

 در عشقش م

ق ِِ  

 در آغوش بکشد و به پناهگاه کوچکشان فرار کند.آنطور آنقدر غر ی کرد که بیماری

 .فراموشش شود

 .ماشین رفت و دل او را با خود برد.کاش می توانست همراهشان باشد

* 

اال کشید.چند ساعتی می شد که دخترکش به خواب رفته بود.خوابی عمیق، بعد ازپتو را تا زیر چانه اش ب  

 .آن تب طوالنی

 حوله ی خیس را آرام بر انگشت هایش کشید.تیمور در زد و وارد اتاق شد.نگاه خیس برنج حالش را

 .دگرگون کرد: باز که داری گریه می کنی

 .کنارش نشست و به چهره ی معصوم تیام چشم دوخت

ودت که دیدی.دکتر گفت چیزی نیست.گفت سیستم ایمنی بدنش ضعیف شدهـ خ . 

 .ـ من که از حرف های اون سر در نمیارم

 تیمور چهره ی متفکری به خود گرفت.صدای جیرجیرک از بیرون به گوش می رسید.یکی از آن ها کنار

 .پنجره نشسته بودو بیخیال از همه چیز ترانه خوانی می کرد

ریشان تیام کشید و آرام گفت: فکر می کنم تیام یه چیزایی فهمیدهدستی به موهای پ . 

 .دلش لرزید.نگران به تیمور نگاه کرد

 ـ شما حرفی بهش نزدین؟



 ـ چی بهش بگم؟

 .ـ امروز توی ماشین، قبل از اینکه شما بیاید ازم پرسید

 .برنج به صورتش چنگ انداخت: ای داد

 .ـ مامان آروم باش.از گفتن پشیمونم نکن

 ـ از کجا فهمیده؟

ـ نمیدونم.من بهش اخم کردم.گفتم که اشتباه می کنه.ولی تیام بچه نیست مامان.ترسم از ای ِن روزی 

 حقیقت

 .رو از کسی جز ما بشنوه.بهم میریزه

 ...ِ چشم هایش کدر شد: حتما کار اون عفت

نیست.مهم ای ِن شما قبل از دیگران این موضوع رو به تیام بگید ـ مامان بس کن.اینکه کار کیه مهم . 

 .ـ چیزی نیست که الزم به گفتن باشه

  
  

 ـ تا کی قراره مخفی شه؟

 .برنج ناراحت به دخترش نگاه کرد.بی خبر از همه جا خوابیده بود

الزم نیست حتما اون بچه از وجود خودت متولدـ تیام دخترمه.بزرگش کردم.تیمور، برای مادر بودن،   

 شه.من از لقمه ی خودم زدم تا به تیام بدم.خو ِن دل خوردم تا این دختر بزرگ شد.حاال بهش بگم

 چی؟اصال که چی بشه؟چیزی از مادر بود ِن من کم میشه؟

دانند.الزم بود تیمور تنها شانه باال انداخت.از جا برخواست و آرام گفت: صالح مملکت خویش،خسروان  

 .به عنوان پسر بزرگ این خانواده، نشون بدم که در آینده چی رخ میده.باقیش با خودتونه

 دیگر حرفی برای گفتن نداشت.از اتاق خارج شد و به اتاق خواب رفت.آساره هنوز بیدار بود و در

 .سکوت ویرا را نگاه می کرد

ا باز کرد.با زیرپیره ِن نخی بازهم احساس گرماجوراب هایش را از پا دراورد و دکمه های پیرهنش ر  

 می کرد.دراز کشید و دست زیر سر گذاشت.آساره سمتش چرخید و نیم رخ همسرش را نگاه کرد.تنها

 خدا می دانست که چقدر از داشتنش به خود می بالد.دلش برای نیم رخ تیره اش رفت!دست برد و

 موهایش را نوازش کرد: با زن عمو حرف زدی؟

آنکه نگاهش کند لب زد: از آینده می ترسم آساره.هیچ حس خوبی به این اتفاقات ندارم بی . 

 بازویش را باز کرد تا بالشت همسرش شود.آساره لبخند محوی زد و سرش را روی بازویش گذاشت: منم

 .امروز با دیدن حال تیام ترسیدم.دختر حساسیه.نگرانشم

رت مهتابی آساره چرخاند.آساره، به راستی ستارهتیمورروی پهلو چرخید و نگاهش را روی صو  

 .بود.ستاره ی زندگی اش که روز و شب می تابید و دلش را جال می داد

 .ـ شاید خودم بهش همه چیزو گفتم

 .ـ بنظر منم همین بهترین کاره.بالخره یه روز با حقیقت روبه رو میشه

.فردا یه فکری واسش می کنیمپتو را رویشان کشید.چشم بست و زیر لب زمزمه کرد: بخواب . 

 .این فردا هم، انگار معجزه می کرد در دل هایشان.کمی اعصاب ضعیف شان را آرام می کرد
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 عصبی در اتاقش قدم می زد.دلش یک جا قرار نداشت.لجباز پاهایش را روی زمین می کوبید و خبری از

م فکرش نزد او پرسه می زد.از وقتی رفته بودند، بارها پشت پنجره ی اتاقجانب تیام طلب می کرد..تما  

 !ایستاده بود بلکه خبری به دست آورد.اما هیچ.از بی فایده هم بی فایده تر بود

 .خون در رگ هایش یخ زده بود.مثل کسی که به چیزی اعتیاد دارد، مدام به خود می پیچید

ای خودش می دید که مشکلی ندارد.با گوش هایش می شنید کهباید همراهشان می رفت.باید با چشم ه  

 .دکتر خیالشان را راحت کرده.باید خودش شخصا تیام را به شهر می برد

 .دست میان موهای پرپشت و کوتاهش کشید.فشار دستش آنقدر زیاد بود که کم مانده بود از ریشه بکنند

 نگاهش روی ساعت چرخید.از ده گذشته بود.دستی به صورتش کشید و زیر لب استغفرالهی گفت.این

 حس عجیب، نفسش را بریده بود.هرگز فکر نمی کرد اگر برای تیام اتفاقی بیفتد تا این حد از خود بی

نزدخود شود.هرگز فکر نمی کرد یک بی خبری ساده چنین بالیی سر او بیاورد.اویی که صبرش زبا  

 .همه بود

 باید یک بار دیگر پنجره ی اتاقش را چک می کرد.شاید خبری شود.شاید تیام هم حاال، منتظر حضور او

 .باشد.شاید دوباره سایه اش را ببیند که با لطافت گیسوان نارنجی و پرپشتش را می بافد

سابی توجه به فریاد مادرش از خانه خارج شد.طال دنبالش رفت: بهرود، داداش وای . 

 کالفه ایستاد.وقت گیراورده بود؟سمت خواهرش برگشت.طال نگران مقابلش ایستاد.دست هایش را در

 .آغوش کشید و خود را بغل کرد

 .ـ چیزی شده بهرود؟از صبح بهم ریخته ای

 .نگاه به جایی در آسمان تاریک دوخت: نه.چیزی نشده

 .ـ اگه مساله ای هست بهم بگو

: که توام بری به همه بگی؟نگاه تیزش را به طال دوخت  

 .طال دلخور نگاهش کرد: دستت درد نکنه.خیر سرم خواهرتم.خواهر محرم رازه

 تحمل نگاه مشک

ی ِِ  

 دلخورش را نداشت.نفس عمیقی کشید و چشم های خسته اش را ماساژ داد.طال دوباره

 .گفت: بخدا یه چیزیت هست

اعتماد را دارد.برعکس زینب و فاطمه که حرف دو دل نگاهش کرد.طال بارها ثابت کرده بود که لیاقت  

 !برایش آلوی خیس نخورده بود

 .طال همیشه محرم اش می شد و اگر جز این را می گفت قطعا بی انصافی بود

 .طال نگاهی به خانه انداخت.مادرش را می دید که از پنجره مراقب اشان است

  
  

ادرش دوخت.صدایش را پایین اورد: در رابطه با تیا ِم.آره؟نگاه زیرک اش را به بر  

 فقط سر تکان داد.نای حرف زدن نداشت.دروغ چرا؟این حس برای خودش هم تازگی داشت.این

 .دلواپسی.. بغضی مدام در گلویش می نشست و جان به لبش می کرد.آخ که به بد دردی مبتال شده بود



 ـ تیام چی شده؟

ست های مشت شده اش را در جیب شلوارش جا داد: حالش بد بود.بردنشنگاه به زمین دوخت.د  

 .شهر.نمی دونم.ازش بی خبرم طال

 .نگاهش را باال اورد: چیکار کنم؟دارم دیوونه میشم

 طال صورتش را چنگ انداخت: بهرود، گریه می کنی؟

.گریه نمی کرد،به صورتش دست کشید و سر باال برد بلکه چشم های گرم شده از اشکش را خالی کند  

 فقط چشم هایش بی اراده اشک می ریخت.چشم بود دیگر!اختیار خودش را داشت.هرکاری که دوست

 .داشت می کرد

 .ـ بهم بگو چیکار کنم طال؟بی خبری داره دیوونم می کنه

 طال دست روی بازویش گذاشت و آرام نوازشش کرد: قربون دل پاکت بشم. نگران نباش. می خوای برم

بپرسم؟ هوم؟ حالش رو  

 برق امید در چشم هایش روشن شد: می تونی؟

 لبخند مهربانی زد: کاری نداره. همین االن میرم. خودت هم باهام بیا، اما عقب بمون. نمی خوام کسی

 .ببینتت. فقط بیا چون هوا تاریکه

این اسم نفسش را رها کرد و طال را در آغوش کشید.موهای موج دار قهوه ای اش را بوسید: الحق که  

 .برازندته

 .طال ریز خندید: خودتو لوس نکن. وایسا برم چادرم رو بیارم

 صدای عفت را شنید: طال؟ ازش پرسیدی؟

 .چادرش را برداشت: چیزی نیست مامان. میام االن

*** 

 .ـ تو همین جا وایسا. جلوتر نیا. میرم ببینم می تونم کاری کنم یا نه

 .بی آنکه حرفی بزند ایستاد. نگاهش را به طال دوخت که در می زد

  
  

 از روشنایی خانه، می دانست که برگشته اند. آن لحظه انگار فرشته ی مرگ هزاران بار از جلوی چشم

شب را درهایش میگذشتت. در گرمای تابستان، عجیب احساس سرما می کرد. تنش می لرزید. اگر ام  

 ...بیمارستان مانده باشد چه؟اگر بستری اش کرده باشند

 .ضربه ی محکمی به سنگ جلوی پایش زد.زیر لب لعنتی ایی حواله ی حا ِل زارش کرد

 .در که باز شد لبخند ملیحی زد.عمو حسین بود

 .ـ سالم عمو

ی بهرود را دید. نگاهشحسین که از دیدنش جا خورده بود نگاهی به اطراف انداخت. در تاریکی سایه   

 را روی طال چرخاند: سالم عموجان. خوبی؟ خانواده خوبن؟

 ـ ممنون. شما خوب هستین؟ خاله برنج؟

 .ـ آره دخترم. همه خوبن. مهدی چیکار می کنه؟بهش بگو بی معرفت خبری نیست ازت

 .طال ریز خندید: سالم می رسونن

 ـ دخترم این وقت شب، کاری داشتی؟

کشید و نگاه به داخل حیاط کشاند: راستش از بهرود شنیدیم که حال تیام جان بد شده چادرش را جلو . 



 اومدم بپرسم ببینم بهتره؟کمکی از ما برمیاد؟

 .حسین دست روی سینه اش گذاشت و کمی سر خم کرد: دستت درد نکنه دخترم. آره خداروشکر بهتره

 .االنم خوابه. نگران نباشید خداروشکر به خیر گذشت
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 .چشم های طال نور باران شد: خداروشکر.اگه کمک خواستید حتما بگید. در خدمت هستیم

 .ـ حتما حتما.بیا داخل عموجان.بهرود هم همراهت هست.بیا داخل

 .ـ نه دستتون درد نکنه.مزاحم نمی شیم.خداروشکر که حالش خوبه. انشاا... همیشه سالمت باشه

 .ـ سالم به مهدی برسون

رو می رسونم. شب بخیرـ بزرگیتون  . 

 .به سمت بهرود دویید. لب هایش به خنده باز شده بود: مژدگونی بده، تیام خانوم حالشون خو ِب خوبه

 ـ مطمئنی؟ اوردنش خونه؟

 .ـ اره. خیلی هم تعارف کرد

  
  

روی شانه هایش را به نفس حبس شده اش را رها و صورتش را زندانی دست هایش کرد. بار سنگین  

 .یکباره برداشتند

 .نگاه خسته اش را به طال دوخت: دستت درد نکنه طال

 ـ خیالت راحت شد؟

 .فقط سر تکان داد

 .ـ خیلی خب. بیا بریم که حسابی داد مامان رو دراوردیم

 بی آنکه حرفی بزند به اتاقش رفت.صدای عفت را می شنید: کجا رفتین یهو؟

 ـ یکی از دوستای بهرود حالش بهم خورده بود. جز خواهرش کسی خونه نبود. من رو فرستاد حالش رو

 .بپرسم

 عفت نگاه مشکوکی به طال انداخت: کدوم دوستش؟

 .فقط شانه باال انداخت: اگه بخواد بهت می گه

 !ـ طال

 .صدایش را پایین اورد: مامان، بهرود بزرگ شده. انقدر بهش گیر نباش

دندان روی هم سایید و نگاه غضب ناکش را به طال دوخت: من هرچی که میگم برای خودش میگمعفت  . 

 طال دوباره شانه باال انداخت و بیخیال، بی آنکه حرفی بزند، سیب بزرگی از توی سبد برداشت و گاز

 .زد.دندان هایش، طع خوش شیری ِن سیب را به یغما بردند

*** 

به قالی نیمه کاره نگاه می کرد. حوصله ی حرف زدن هم نداشت، چه پشت دار نشسته بود و بی رمق  

 .برسد به سر و کله زدن با قالی

 .ـ تیام جان

 سرجایش چرخید و به آساره را نگاه کرد.صورت سفید و چشم های درشت مشکی با آن بینی کشیده و لب

 .های باریک چهره ی بانمکی را برایش ساخته بود

اری نداری؟ـ داریم میریم عزیزم.ک  



 .ویرا را از دستش گرفت.دخترک بی خبر از همه جا خوابیده بود

 ـ چرا انقدر زود؟

  
  

 انگشت روی گونه ی نرم ویرا کشید و نوازش کرد.پلک هایش لرزید اما بیدار نشد.لبخند زد و آرام

 .بوسیدش

نسبتی با این بچه داشت؟صدایی در سرش فریاد زد.لبخند روی لبش ماسید.چه   

 ابرو درهم کشید و پلک هایش را روی هم فشرد. دست آساره روی شانه اش نشست: خوبی تیام؟

 .بی آنکه نگاهش کند سر تکان داد: آره.خوبم

 ویرا را در آغوشش گذاشت. از جا برخواست وبه سمت پنجره رفت.قبل از آنکه بازش کند روبه آساره

 گفت: چرا انقدر زود؟

را دور ویرا محکم کرد: این شاگرد تیمور، زنگ زده میگه بار جدید رسیده.تیمور میگه خودم حتما پتو  

 .باید باشم.خیلی دوست داشتم بمونم

 آهانی گفت و پنجره را باز کرد.با دیدن بهرود، پشت پنجره زیر درخت، وا رفت.بهرود تکیه از درخت

 .گرفت و جلو آمد

پنجره را بست و به آن تکیه داد: چی؟ با صدای ویرا به خود آمد.فوری  

 آساره نگاه کنجکاوش را به پنجره دوخت: میگم کاری نداری؟چیزی نمی خوای از اونجا واست بفرستم؟

 برای آنکه زودتر از حضورش در اتاق خالص شود جلو رفت.گونه اش را بوسید و مهربان گفت: نه

 .ممنون.سفرتون بی خطر باشه

ب خودت باش تیامآساره هم بوسیدش: مواظ . 

 .ـ شماهم همینطور.مواظب ویرا هم باشید

 از اتاق که خارج شد به سمت کمد هجووم برد. روسری فیروزه ای اش را سر کرد. نفس عمیقی کشید و

 .پنجره را باز کرد.بهرود هنوز همان جا ایستاده بود و پنجره را دید می زد

داشت همان لبخند معروف مهربان را روی لب های باریکش . 

 لب زد: می خوام ببینمت. میتونی؟

 .نگاهی به در اتاق انداخت.صدای مادرش را می شنید که درگیر بدرقه بود.سر تکان داد یعنی می تواند

 .بهرود آرام پلک زد: میبینمت.همون جای همیشگی

 صدای تیمور را که شنید سراسیمه پنجره را بست.روسری را از سرش کند و گوشه ی اتاق

 .انداخت.خودش را به در رساند

 .تیمور در را باز کرد: تیام

  
  

 !دست هایش را پشت کمرش گرفت.قلبش در یک قدمی دهانش بود

 ـ بله؟

 .ـ خیلی دوست داشتم باهات صحبت کنم.اما وقت نشد

عیب نداره. بار بعد هیجان مجال فکر کردن نداد. حتی حرف هایش را هم جویده جویده می شنید: . 



 .ـ مواظب خودت باش. حسابی ترسوندیمون

 لبخند کج و کوله ای به رویش پاشید. به هال رفت و بدرقه اشان کرد. بعد از رفتنشان سکوت عجیبی

 برخانه حاکم شد. نه او حرف می زد، نه مادرش.هیرو هم حتی برخالف همیشه، ساکت گوشه ای نشسته

زی می کردبود و با اسب چوبی اش با . 

 .برنج با لیوا ِن شربت نعنا سمتش رفت: بیا، اینو بخور توی این گرما می چسبه

 نگاهش بر رنگ سبزش ثابت ماند.روزهای اول برای بهرود، شربت نعنا درست کرده بود.لبخند محوی

و سیقتزد و لیوان را گرفت.برنج که از لبخند اش جان تازه ای گرفته بود زیر لب زمزمه کرد: َچشام ِ   

 زنه ایم..)چشمام فدات زندگیم(

 .تیام اما اصال در این حال و هوا نبود.فکرش حوالی آن روز پرسه می زد و دلش رنگ عوض می کرد

 !صورتی و بنفش می شد.گاهی هم یاسی.همرنگ حس بینشان!همرن ِگ عطر خوش دست هایش
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تمام سعی اش این بود که ذهن اش راکمی ازشربت خنک مزه کرد و سر به پشتی تکیه داد. چشم بست.   

 از تمام فکرهای مزاحم خالی کند.حوصله ی کنکاش نداشت. حداقل حاال.دوست داشت وقتی بهرود را می

 .بیند، هیچ خستگی ای در چهره و رفتارش نباشد

 پ *

 .یرهن یاسی رنگی که ترکیبی از گل های طالیی و فیروزه ای بود را تن کرد

اهمیتی نداشت.برای حرف هایش، پاسخ قاطعی داشت مادرش خواب نبود اما . 

 صدای بهم خوردن ظرف ها را در آشپزخانه می شنید.خود را در آیینه ی قدی کنار در نگاه کرد.موهای

 .نارنجی رنگش، هارمونی جالبی با روسری طالیی سرش ایجاد کرده بود

 .ـ دارم میرم این اطراف یه دوری بزنم

ستاد. چشم هایش را ریز کرد تا تیام را بهتر ببیند: کجا؟برنجی در چهارچوب در ای  

 .در آیینه به تصویر مادرش نگاه کرد: میرم این اطراف یکم قدم بزنم. شایدم برم پیش زهرا

  
  

 !زهرای بیچاره

 .برنجی لب گزید.راضی به رفتنش نبود: قرارمون این بود که از خونه بیرون نری تیام

 برگشت.نگاه بی تفاوتی به زنی که شک داشت واقعا مادرش باشد انداخت.چنگک تیزی دلش را چنگ زد

 و خونش را مکید. اینکه برنج، مادرش نباشد بدطور دلش را می سوزاند.فکر اینکه تمام این سال ها یک

 .احمق فرض شده باشد بدطور خونش را به جوش می آورد

ند.حداقل اجازه ندهد چهره اش ، تشویش درونی اش را برمال کند اماسعی کرد خونسردی اش را حفظ ک  

 مگر می شد؟درست که ممکن است برنج اورا به دنیا نیاورده باشد، اما حداقل از زمانی که یادش می آمد

 .زیر دست او بزرگ شده بود و با تمام حاالتش آشنایی داشت

وقتی همه چیز رو ازم پنهون می کنید دلیلیلب تر کرد: برقراری حرفمون به خودتون بستگی داشت.  

 .برای موندن روی قرار نمیبینم.پنهان کاری رو خودتون یادم دادین.یادتون باشه

 منتظر حرفی نماند.می دانست اگر بماند، انکار پشت انکار.دیوار حاشا بلند بود و همه به خوبی از این

 .بلندی استفاده می کردند.پس ماندن را جایز ندانست

 .صدای برنج هم مانع از خروجش از خانه نشد



* 

 با دیدنش از جا برخواست.دروغ چرا؟تا وقتی اینطور روبه رویش نایستاده بود، دلش بی قراری می

 !کرد.حاال، دختر چشم سبز مقابلش، بهترین هدیه ی جهان بود

 تیام لبخند مهربانی به رویش پاشید: چرا اینجوری نگاهم می کنی؟

 ـ خوبی؟

پلک زد: میبینی که خوبم آرام . 

 بهرود نزدیکش شد.تیام سر بلند کرد و در چشم های قهوه ایش خیره ماند.نگرانی، در چشم هایش بال بال

 !می زد

 لبخند یک ثانیه هم از لب هایش دور نمی شد.قدرشناسانه زمزمه کرد: نگرانم شدی؟

حتمالی دادم..آخ تیام..آخبهرود خندید: نگران؟تنها چیزی که دیدم جسم بی جونت بود.هر ا .. 

 چشم بست و نجوا کرد: چیکار کردی با من؟

 جلو رفت و دست دراز کرد.دستش را گرفت و روی سینه اش گذاشت.تپش بی امان قلبش، خون زیادی

 را به صورت تیام فرستاد.قلب بهرود، درست زیر دست کوچکش، جان می کند.می لرزید.گریه می

شکالت داغ نگاهش دوختکرد.نگاه بهت زده اش را در . 

  
  

 ـ میبینی چطور میزنه؟این بی تابی ها، همه بخاطر توعه..تیام، اگه نباشی قلبم واسه کی بتپه؟

 قلب که سهل است، آخ که چقدر دوست داشت ذره ذره وجودش را لمس کند.هیجان مثل پسربچه ای در

خیره بهرود را نگاه می کرد. اصال مگر کاری از دستش بر می آمدسلول های بدنش می دوید و او تنها   

 جز حل شدن در نگاه خواستنی اش؟

 صورتش در دستان قدرتمند بهرود اسیر شد. دست های لرزانش را روی آرنجش گذاشت.حس خوش

 !یاسی رنگ به تمام رگ های بدنش دوید. تعجب نمی کرد اگر تمام بدنش به رنگ یاسی در می آمد

مام امید من توی زندگی، وجود توعه. و اگه نباشی، نمی دونم زندگیم چه معنایی پیدا می کنه. پسـ ت  

 خواهش می کنم،تیام برای بار هزارم دارم بهت می گم، خواهش می کنم مواظب خودت باش.به زندگیم،

 .بهونه برای پاشیدن نده

زش، عطر خوش چای سبز را در فضاتیام آرام سر تکان داد و پلک زد. پلک که می زد، چشم های سب  

 .پخش می کردند و بهرود حریصانه عطرش را می بلعید

 .لب هایش را روی هم فشرد و زمزمه کرد: خوبه

 فاصله که گرفت، تیام چشم های را روی هم فشرد. دست روی قلبش گذاشت بلکه ضربان را به آن

 .بیچاره باز گرداند

دعوتش کرد بهرود روی تخته سنگی نشست و به نشستن . 

 سر چرخاند و صورت گل انداخته اش را نگاه کرد.از آن فاصله ی کم به خوبی عطر خوش سیب قرمز

 .گونه هایش را می چشید

 لبخند محوی زد: تیمور رفت؟

 از نگاه در چشم هایش فراری بود.دست روی زانوهایش کشید و کش و قوسی به تنش داد: آره. امروز

 .صبح

ازت تعریف کردبا ذوق افزود: کلیم  . 



 .مثل بچه ها خندید: گفت که اهل کاری

 .بهرود هم خندید.با خنده اش به وجد می آمد: دستش درد نکنه

 ..ـ بهرود

 ـ بله؟

 ـ تا حاال شده خاله دلیل این اختالفات رو بهت بگه؟

 .ـ نه.هیچوقت اشاره ای نکرده

  
  

 زیر لب آهانی گفت.بهرود زیرک نگاهش کرد: چیزی شده؟

 شانه باال داد: نه.مثال چی؟

 .چشم ریز کرد: منو نگاه کن

 نگاهش را به بهرود دوخت.بهرود لحظاتی نگاهش کرد : چی شده؟

 .اجباری خندید: هیچی.اگه اتفاقی بیوفته بهت میگم.مطمئن باش

و را گول میزد؟تیام را نشنانسد که برای مردن خوب استبهرود نگاه عاقل اندر سفیهی حواله اش کرد.ا  

 از جا برخواست.وقت فرار بود.می دانست بهرود حرفش را باور نکرده.اگر می ماند بازهم باید هجوم

 .سوال های بی جواب را تحمل می کرد

 ـ باید برم بهرود.اومدم که ببینی حالم خوبه.حاال آروم شدی؟

نوز مشکوک بود.دست در جیب فرو برد: تا وقتی ما ِل من نشی نه، بهرود از جابرخواست.نگاهش ه

 آروم

 .نمیشم

 .ـ تنها آرزوم تموم شدن این روزاست

 بغض گلویش را آزرد.حرف دلش بود.دوست داشت به چند وقت قبل برگردد.زمانی که هیچ چیز نمی

ها ، در بی خبری کامل بهدانست.زمانی که این خوره ی لعنتی به جانش نمی افتاد.زمانی که مثل احمق   

 .سر می برد.حماقت گاهی خواستنی تر از هرچیزی است

 سر خم کرد و صورتش را مقابل صورت تیام قرار داد. در چشم هایش نگاه کرد و محکم گفت: تمومش

 .می کنیم. همه چیز درست میشه. تا اون روز، من آروم نمیشینم

عمیق کشید بلکه بغضش را فرو دهدسر تکان داد.دست روی گونه هایش گذاشت و نفس  . 

 .ـ همراهم نیا.خودم میرم.خداحافظ

 منتظر پاسخ نماند.با قدم های بلند از بهرود دور شد.بهرود، اگر می فهمید دختر کس دیگری است، باز

 هم اورا می خواست؟

 .اشک صورتش را خیس کرد و هق هق بی صدا سر داد
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نگاه نگرانی به در بسته ی اتاق انداخت.برای ناهار هم از اتاقش بیرون نیامده بود.با دیدن این رفتار برنج  

 ها دلش آتش می گرفت.دیروز، وقتی تیمور گفت که تیام فهمیده، باور نکرد.اما حاال با دیدن حال و هوای



 ..تیام

بود و استراحت می کرد.گه گداری لبش را گزید و سمت اتاق رفت.حسین زیر پنجره ی باز دراز کشیده  

 نسی

م کم جانی پرده ی توری را کم و بیش جابه جا می کرد.در را بست ِِ . 

 ـ حسین؟

 چشم باز کرد و خسته همسرش را نگاه کرد.نگرانی که در صورتش موج می زد از هزار فرسخی هم

 .پیدا بود

 ـ بله خانوم؟

از دستم می رهکنارش نشست.نگاه دیگری به در انداخت: تیام داره  . 

 ابروهایش جمع شد: مگه چی شده؟

 ـ تیمور دیروز بهم گفت.باور نکردم.امروزم ناهار نخورد.هرچی صداش زدم انگار نه انگار.ظهرم وقتی

 .بهش گفتم بیرون نرو، خیلی بد جوابم رو داد

 حسین با صورت درهم سرجایش نشست.به دیوار تکیه زد: چی بهت گفت؟

 .ـ گفت پنهان کاریو خودتون یادم دادین

 دست روی زانوی حسین نشاند: یعنی فهمیده؟

 .حسین متفکر به قالی فیروزه ای رنگ نگاه کرد

 .ـ بعید می دونم.خیلی وقته که دیگه حرفی از اون روزها زده نمیشه

 ..ـ عفت.حسین،کار عفته

 کا ِر

ه انداختی که به اینجا رسیدیمحسین چشم غره رفت: انقدر توی این خونه عفت عفت را . 

 ـ تو چرا انقدر از این زن دفاع می کنی؟

 ـ من از زندگیمون دفاع می کنم.برنج، باز شدن زخم های گذشته، به نفع کسی نیست.خانواده ی شما،

 .متهمه.و درست نیست که دوباره تمام حرف های گذشته مرور شه

ش اورده بود: توام حرفاشون رو باور می کنی؟برنج دلخور نگاهش کرد.حسین همه چیز را به روی  

 ـ این چه حرفیه؟من کی اینو گفتم؟

 ـ همین االن.تو محرم پدرم بودی حسین، حاال میگی خانواده ی من متهمه؟

  
  

 حسین کالفه از جا برخواست.گاهی حس می کرد برنج اصال او و حرف هایش را نمی فهمد.به سمت در

 رفت: باز واسه خودت بریدی و دوختی.من فقط میگم، اگه تیام بفهمه، مقصر کسی نیست جز خودت.حاال

 .تو اینجا بشین، قید زندگیتو بزن و به این و اون شک کن

 برنج بی حرف نگاهش کرد.از اتاق که خارج شد چشم بست.از گذشته تا به امروز حتی یک ثانیه هم

 .رنگ آرامش را ندیده بود

ل شده بود که کسی که تمام اشتباهات از اوست.تبدیل شده بود به شیطان، مردم سنگش می زدند.باتبدی  

 حرف هایشان سیلی می زدند و چقدر غصه می خورد وقتی پدر بی گناهش آنطور بی رحمانه زیر سوال

 .می رفت

ان می زدند واگر قسم حاج مصطفی، بزرگ روستا نبود، این مردم، قصد کوتاه آمدن نداشتند.زخم زب  



 کارد به استخوانش می رساندند.بخاطر همین حرف ها مجبور شد تیام را غیرحضوری به مدرسه

 .بفرستد.مجبور شد خانه نشینش کند

 به پای تیره اش نگاه کرد.هنوز، رد سوختگی را به خوبی می دید.پوست پایش انگار قصد باز شدن

ر ترین چیز دنیا بودنداشت.جمع شده بود و دید ِن هرروزه اش عذاب آو . 

 آن روز را به خوبی به یاد می آورد.روزی که با عفت بحثش شد.روزی که کتری آب جوش روی پایش

 .چپ شد

 آن روز، تیام را در مدرسه اذیت کرده بودند.وقتی تیام با آن چشم های سب ِز خیس از اشکش به خانه

که کسی با او در مدرسه بازی نمی بازگشت، وقتی آنطور معصوم نگاه در چشم هایش ریخت و گفت  

 کند، وقتی با بغض گفت که دیگر دوست ندارد به مدرسه برود، خون در رگ هایش به جوش آمد.خودش

 .هم نفهمید چطور شد که بی آنکه به کسی بگوید به خانه ی عفت رفت

 .چشم بست.چه دعوایی، چه واویالیی به راه افتاد

می کردند.بافریاد عفت به حیاط دویدندطال و زینب ترسیده آن دو را نگاه  . 

 برنج دنبال عفت راه افتاده بود.عفت اما بی توجه به حرف هایش به آشپزخانه رفت و زیر کتری را

 خاموش کرد.آن وقت ها، گاز نبود.پیکنیک کوچکی کنج خانه می گذاشتند و با آن کار خود را راه می

 .انداختند

یخوای دست از سرخانواده ی من برداری؟اون بچه چه گناهیـ هرچی می کشم از دست توعه.چرا نم  

 داره؟ها؟چرا باهاش اینطوری می کنی؟

 عفت خونسرد نگاهش کرد.از حرص خوردن برنج کیف می کرد.وقتی مثل اسپند روی آتش می شد،

 .جگرش حال می آمد

  
  

 دست به کمر زد و در چشم هایش خیره شد: اون بچه ، حرومه.وجودش نحسه.نمی خوام جایی باشه که

 .بچه های ما هستن.بقیه رو هم نجس می کنه

 .بغض وحشیانه به گلوی برنج هجوم آورد

 ـ هیچ میفهمی چی میگی؟

 .عفت به تخت سینه اش کوبید.برنج عقب رفت

ی ما نمی دونیم که این بچه از کجا اومده؟ـ تا کی می خواید مخفی کنید؟فکر کرد  

 ..اشک راه خود را روی گونه هایش باز کرد: اون بچه ی خواهرمه

 ـ خواهر؟همونی که سربه نیستش کردین؟قبول دارم که بچه های خواهرته، ولی پس خواهرت

 کجاست؟ها؟

سی حق نداشتخون به صورتش جهید.کسی حق نداشت درباره ی خانواده ی او اینطور صحبت کند.ک  

 نگاه چپ به دختر بیچاره اش بیاندازد.او که گناهی نداشت.هرچه بود تقصیر خواهرش بود.خواهری که

 ناخواسته این بدنامی را برایشان به جا گذاشته بود.بدنامی که حقشان نبود!دروغ بود!هیچ چیز آنطور که

 !مردم فکر می کردند نبود

حمله کرد.فقط می دانست صدای جیغ می آمد و عفت او راخودش هم نمی دانست به چه قصدی به عفت   

 .به سمت کتری در حال جوش هل داد
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 دست به سوختگی روی پایش کشید.بعد از آنکه این خبر در روستا پیچید، حاج مصطفی ، همه را به

دسکوت قسم داد.به سکوتی که بوی مرگ می داد.سکوتی که اگر چه خاموشی بود ، اما حرف ها در خو  

 ..داشت و وای به روزی که این سکوت بشکند...وای

* 

 .از صبح کنار پنجره نشسته بود شاید که بهرود را ببیند. نمی دانست امروز هم قصد دیدنش را دارد یا نه

 .این چند وقت خود را در اتاق حبس کرده بودو در برابر همه چیز مقاومت می کرد

پدر خیره ماند.پدری که شک کرده بود واقعا پدر باشد باصدای در نگاهش از پنجره گرفته شد و به ! 

 در چهره ی خسته اش خیره ماند.چرا هیچ شباهتی پیدا نمی کرد؟حاضر بود حتی رنگ پوستشان مثل هم

 باشد تا این افکار بیهوده را از سرش بیرون کند.اما تیام کجا و این خانواده کجا؟

تیام خانومحسین روبه رویش نشست: دیگه مثل قبل نیستی  . 

  
  

 نگاه خجالت زده ای به چشم هایش انداخت.هرچقدر هم با برنج بی رحمانه رفتار کند، با حسین نمی

 تواند.این مرد الیق بیشتر از این هاست.این مرد کم برایش نگذاشت.چه روزها که از دست برنج گریه

 .می کردو حسین پناه گاهش می شد

کسلمـ یکم  . 

 ـ خدا بدنده دخترم.چرا؟

 .تیام نگاهش را به جایی از سقف دوخت: به قول بابا بزرگ، خدا که بد نمیده

 ـ تیام تو عزیز دل منی.هروقت مشکلی داشتی بهم بگو.باشه؟

 بغض گلویش را چنگ انداخت.مثل زالو، دندان های تیز خود را در گلویش فرو کرده بود و آزارش می

 .داد

را گرفت و مهربان نوازشش کرد: نمی خوام فکر کنی تنهایی. من هستم. باشه؟حسین دستش   

 بی آنکه حرفی بزند سر تکان داد.چه می گفت وقتی بغض تا خرخره اش آمده بود؟

 حسین سر جلو برد و پیشانی اش را بوسید.شاید دخترش نباشد اما این بوسه، عطری جز عطر خوش

 .حمایت نداشت

د روی لب هایش نشست.محبت های حسین، دروغی نبودبعد از چند روز لبخن .. 

* 

 با خوردن سنگی به شیشه از جا پرید.قالی را به حال خود رها کرد.روسری اش را سر کرد و نگاهی به

 .آیینه ی کوچک انداخت

 از گوشه ی در بیرون را چک کرد.خانه در سکوت مطلق بود.برنج به مرغ و خروس ها می رسید.شاید

 .هم نان می پخت.خیلی وقت بود که از خانه اشان بوی نان بلند نشده بود

 .پنجره را باز کرد.بهرود با لبخند همیشگی پشت پنجره ایستاده بود

 .تیام روی دو زانو نشست.با ذوق نگاهش کرد

 ـ سالم.بالخره اومدی؟

که عطرت هست.خونتون ـ بی دیدنت زندگی نمی گذره.حتی اگه خودمم نخوام، پاهام می کشونتم جایی  

 ..عطر یاس دستاتو پخش می کنه انگار

 .ـ کاش می شد هروقت که خواستم بیام ببینمت.دوست ندارم کسی جز ما توی این دنیا باشه



  
  

 بهرود نگاه به اطراف انداخت.تا جایی که امکان داشت از دید مخفی شده بود اما هنوز ترس ته دلش رژه

 می رفت.بعد از آنکه فهمیده بود مهدی برایش بپا گذاشته است، از هرکاری می ترسید.اصال همینطور از

 .قرارهایشان با خبر شده بود

 .ـ باید برم تیام.نمی تونم خیلی بمونم.اومدم بهت بگم که امروز نمی تونم بیام جای همیشگی

شلب هایش آویزان شد.دلش به قرار امروز خوش بود.به دیدن .. 

 .ـ تیام

 .نگاهش کرد اما حرفی نزد.ناراحتی اش را پنهان نکرد.نمی توانست پنهان کند.ذوق زده بود برای امروز

 .ـ بابا دست تنهاست.باید کمکش کنم

 .ـ باشه.من که حرفی نزدم

 !ـ الزم نیست چیزی بگی.چشمات باهام حرف میزنه.حالتو بهم میگن

 ـ پس کی ببینمت؟

برم.کاری نداری؟ـ خبرت می کنم.باید   

 .سر تکان داد: نه برو.خدا به همراهت

 .ـ مواظب خودت باش

 و چپ چپ نگاهش کرد.تیام ریز خندید .دست روی گونه های گل افتاده اش گذاشت: برو دیگه.خداحافظ

 .کنار پنجره ماند تا محو شدنش را ببیند.رفت و دلش را هم با خود برد

*** 

ند اما حوصله ی خانه ماندن را نداشت.سکوت خانه آزارش میمی دانست امروز بهرود را نمی بی  

 داد.دوست داشت به جای همیشگی اشان برود، پا در آب زند و یا حتی آن اطراف را بگردد، اما در خانه

 .نماند.نه او حرفی برای گفتن داشت و نه برنج

های درخت باالیروی تخته سنگی نشست و با چوب دستش آب را تکان می داد.نگاهش را به برگ   

 .سرش چرخاند

 اینبار صدای زمزمه ی گنجشک ها هم برایش لذت بخش نبود.اصال برای لذت بردن از تمام قشنگی های

 دنیا، باید بهرود را کنارش داشته باشد.بهرود که باشد، خود به خود همه چیز را زیبا می کند.به همه چیز

ودش، دلگیر روی سنگ کز کرده بودو از سکوترنگ می بخشد. روزش را خوش می کند و حاال در نب  

 .کسل کننده بهره می برد

 .از جا برخواست و لباس هایش را تکاند.اگر همانطور آنجا می نشست، قلبش حتما منفجر می شد

  
  

ت داشتبه پشت سرش نگاه کرد.روستا را نمی دید.حتی صدای پای کسی هماز آن اطراف نمی آمد.دوس  

 کمی آن اطراف قدم بزند.شاید برای خلوت هایشان جای تازه ای پیدا کند و کمی این بهشت کوچک را

 .وسعت بخشد

 از روی سنگ های وسط رود گذشت.آن سمت رود حتی صدای گنجشک ها هم نمی آمد.سکوت در میان

 .درختان سر به فلک کشیده اش، ِلی ِلی بازی می کرد و عجیب مرموزش ساخته بود



 آنقدر راه رفت تا به نفس نفس افتاد.ایستاد و نگاهی به اطرافش انداخت.طبعیت روستایش آنقدر زیبا بود

 که هرروز چیز تازه ای در آن کشف می کرد.این سبزه های سبز رنگ ودرختان تنومند که با فخر به

ین زیر پایشان نگاه می کردند، منظره ی نفس گیری را خلق کرده بودزم . 

 .دستش را سایبان کرد و جلوی هجوم نور را گرفت.اطراف را دید زد

 !دورتر سیاه چادری را دید.سیاه چادر ها یک جمع بودن نه چادری تنها وسط جنگل بلوط

مس می کردچشم ریز کرد.از همان فاصله هم کهنگی اش را زیر دست هایش ل . 

 پشت سرش را نگاه کرد.کسی نبود.بد نبود اگر سر و گوشی به آب می داد.به جای که بر نمی

 !خورد.حداقل در جان کسل و در مانده اش هیجانی می انداخت

 تمام راه را با احتیاط طی کرد.نور خورشید مستقیم بر چادر می تابید.اگر کسی در چادر باشد که قطعا تا

خته استحاال از گرما پ ! 

 نه گاو و گوسفندی دید، نه اسبی که با آن چادر حمل کنند.اخم هایش درهم شد.این دیگر چطور سیاه

 چادری بود؟دروغ چرا؟این خلوت شک برانگیز تمام دل و جراتش را گرفت.باید بر می گشت.همه چیز

 .این چادر مشکوک بود

م بردارد صدای ناله ای که از درون چادرسرجای خود چرخید و عزم رفتن کرد.قبل از آنکه قدم از قد  

 .بلند می شد. سرجا خشکش کرد

 تنش یکباره یخ بست.صدا انقدر ضعیف بود که برای شنیدن دوباره اش گوش تیز کرد.ابروهایش درهم

 .کشیده شد

 .صدای ناله که بلند شد دست روی قلبش گذاشت.این صدا اورا می خواند

خواهد سینه اش را بشکافد و بیرون بزند.انگار که جادویش کرده قلبش آنقدر تند می زد که گویی می  

 .باشند.دیگر حتی حرکت پاهایش هم دست خودش نبود.جلو رفت و کنار چادر ایستاد

 .صدا قطع شده بودو بار دیگر سکوت یقه ی اطراف را گرفت

  
  

باشد.حس خوبی به این چادر نداشت.مغز فرمان می داد برای یک لحظه قدم عقب کشید.شاید اشتباه شنیده  

 .که تا جایی که میتواند از آن دور شود.برگشت.باید زودتر از آنجا می رفت

 با صدای فریاد از جا پرید.این صدا اورا می خواند و دیووانه نشده بود.کسی درون این چادر، او را صدا

 .میزد.می دانست که آن جاست

جلو برد و گوشه ی پارچه ای را که چادر را می بست گرفت دست مشت شده اش را . 

 ...نام خدا را زیر لب صدا زد و پارچه را کنار زد

#41 

 با صدای پایی که شنید، سراسیمه نگاهش را از چادر گرفت.عقب کشید.صدای مردی را شنید: چیکار می

 کنی دختر؟

ان چادر چه می کرد؟نگاه گنگی به اطرافشبا دیدن مرد جوان قوی هیکل به خود لرزید. ان جا نزدیک   

 .انداخت و پارچه را رها کرد. قدم دیگری عقب گذاشت.مرد به سمتش گام تند کرد

 بی آنکه معطل کند چرخید و پا به فرار گذاشت.با آخرین سرعت می دوید و هر از گاهی پشت سرش را

که می تواند از آن منطقه دور شود.باید نگاه می کرد.کسی دنبالش نبود اما می ترسید. می خواست تا آنجا  

 ..می رفت و دیگر هرگز پا به آن محیط ترسناک نمی گذاشت.اصال آن جا پر از انرژی منفی بود انگار



 به خانه که رسید بی توجه به فریاد های برنج به اتاق رفت.به در چسبید.قلبش در سینه می کوبید و امان

به سرش می فرستاد و آن را داغ می کرد.مغز بیچاره اش بانمی داد.هرچه خون در رگ هایش بود،   

 .تمام قدرت نبض می زد و دست و پا می زد از هجوم ناگهانی این حجم از خون

 .به سمت دار قالی رفت و روی آن نشست.دستش را روی سینه اش گذاشت که باال و پایین می رفت

 صدای ناله هنوز در گوشش بود.انگار که همین حاالهم صدایش میزد.رهایش نمی کرد.صدایی وسوسه

 انگیز که او را به فضایی عجیب می برد.جایی که تا به حال ان جا نبود و انگار که هرلحظه در آن دست

 .و پا می زد

 .آرنج روی زانویش گذاشت و سر میان دستانش گرفت

 ـ تیام خوبی؟

فقط کمی ترسیده بود.مثل بچه گنجشکی بی پناه به برنج نگاه کرد.برنج نگران جلو رفت.دست خوب بود،  

 به موهای دخترش کشید: چیه مادر؟چت شده؟چرا رنگ پریده؟

 نگاه به پنجره ی بسته ی اتاق اش انداخت.یادش رفت که تا چند ساعت پیش حتی جواب برنج را هم نمی

کسی را جز برنج داشت؟حقیقت همین بود.او بود و برنجداد.همه چیز یادش رفت.مگر او چه  . 

  
  

 ...ـ یه چادر هست بیرون

 انگار که آن را می دید.اشاره کرد: خودم دیدمش.یه چادر عجیب غریبه.هیشکی اونجا نیست.شما دیدینش؟

 .ـ نه.حتما جز سیاه چادرها است

واست و وسط اتاق ایستاد: نه.نیست.مطمئنم.خواستم برم داخلش رودست های برنج را پس زد.از جا برخ  

 ...ببینم ولی

 برنج عصبانی فریاد زد: چیکار کنی؟

 تکان سختی خورد.این همه عصبانیت برای چه بود؟

 ـ تک و تنها پاشدی رفتی چادرای مردمو بگردی؟

 .ـ کسی اونجا نبود

 ـ واسه همین میگم.بالیی سرت میومد چی؟

ه دریا زد: یکی توی اون چادر بود.یکی بود منو صدا می زدتیام دل ب . 

 برنج مات نگاهش کرد: چی؟

 سردرگرم در اتاق می چرخید.انگار که با خودش حرف می زد: منو صدا می زد.خودمو.انگار که کمک

 می خواست.انگار که درد می کشید.من، من، ندیدمش.فقط صداشو شنیدم.صداش یه جوری بود.یه صدای

ی.بیش از حد تکراری.چیزی که انگار بارها شنیدم اما نشنیدمتکرار . 

 .چشم بست و دست روی سرش گذاشت: موهای تنم سیخ می شد با صداش

 رنگ از رخ برنج رفت.برای دخترش می ترسید.اگر بابت همان کینه ی قدیمی، کینه ای که عفت زخم آن

 را مدام نمک می پاشید، کسی بالیی سر دخترکش بیاورد چه؟

 می دانست پدر مرحومش آنقدر دشمن دارد که یکی از آن ها می توانست هنوز هم بعد از این همه سال

 .هنوز دنبال تالفی باشد

 جلو رفت.دست تیام را گرفت: داخل که نرفتی تیام؟

 تیام گنگ نگاهش کرد.فقط سر تکان داد.داخل نرفته بود.قبل از ورودش آن مرد قوی هیکل مانع شد.بد



ز این بیشتر؟شانسی ا  

 برنج تیام را روی زمین نشاند.موهایش را نوازش و عرق پیشانی اش را پاک کرد.نمی دانست چطور به

 دخترکش بفهماند که نباید به کسی اعتماد کند.نمی دانست چطور باید به او حالی کند که اطرافشان دشمن

رنج.زخمی که با این اتفاق انگارزیاد هست.درمانده نگاهش کرد.تیام هم خیره شده بود در چشم های ب  

  
  

 وجودش را فراموش کرده بود، دوباره جان گرفت و تیر کشید.اخم هایش درهم شد.اختیار زبانش را

 نداشت.کار از کار گذشت: مادر من نیستی؟

دن این روز میتیری تا مغز استخوانش رسوخ کرد.آنقدر درد داشت که بی اراده چشم بست.از رسی  

 ترسید.فرار می کرد و حاال با این فرار درست مقابلش قرار گرفته بود.مثل اینکه تمام مدت را در مسیری

 ...دایره ای دوییده بود و باز هم جای اول

 ـ میشه بگی مادر واقعیم کی بوده؟میشناسیدش؟

 برنج چشم باز کرد.اشک، چشمش را پر آب کرده بود.مثل ظرفی که لبریز است و هرلحظه خطر ریزش

 دارد.لبخند مهربانی به روی تیام پاشید. صورتش را قاب گرفت و پیشانی اش را بوسید: من مادرتم.کی

همیشه یادتجز من می تونه باشه تیام؟تو فرشته ی منی.تک دختر منی.هیچ چیز اینو عوض نمی کنه.این   

 .باشه، هیچکس جز من مادر تو نیست

 این حرف، هرچند دروغ اما کمی و فقط کمی التهابش را خواباند.انگار که آت ِش زیر خاکستر باشد.دیگر

 نه شعله ور بود و نه خاموش. حسی بین این دو. از طرفی می دانست چیزی این وسط می لنگد و از

حرف از جانب برنج بود.مادرش و یا زنی که ممکن بود طرف دیگر تمام این روزها منتظر همین  

 ..مادرش باشد

*** 

 خسته به پشتی تکیه داد.کارهای زمین یک سمت و ندیدن تیام یک سمت دیگر.روزی که او را می دید،

 نیروی چند برابر داشت.انگار که آدم آهنی شده باشد!کار می کرد و آخ نمی گفت. ولی وای به روزی که

یده باشد. از همان اولین ثانیه های صبح، بی رمق می شد. انگار که حوصله ی خودش را همتیام را ند  

 .نداشت. اصال انگار همان اول صبحی تمام دنیا را روی شانه هایش گذاشته بودند

 .طال لیوان چای را مقابلش گذاشت

 ـ واسه بابا هست؟

 .ـ آره.یه آبی به دست و صورتش بزنه، واسش می ریزم

یلون سبزی ها را اورد و روی زمین گذاشت: بیا کمک طال.باید آمادشون کنیم واسه مغازهعفت نا . 

 سرش را به پشتی تکیه داد.چشم بست و چشم تیام را مقابلش دید. ِسر عجیبی بود میان چشم بستن او و

او چشم های تیام.هروقت که پلک روی هم می گذاشت، انگار که جا ِی تاریکی، سبزی ت ِک چشم های 

 را

 .می دید

 بایاد خنده هایش، لبخند محوی روی لب هایش نشست.وقتی می خندید، نسیم بهاری در اوج گرمای

 .تابستان ، نوازشش می کرد و آخ که چه طعمی داشت

  



  

 عفت نگاه زیرکی به پسرش انداخت.معنی لبخند محوش راخوب می فهمید: به چی فکر میکنی؟

ی عفت او را از دست و پا زدن میان موج گیسوی تیام نجات داد.نگاه گنگی به مادرشصدا  

 انداخت.دروغ چرا؟بدش نمی آمد اگر جای این خانه در خانه ی خودش باشد و کنار خانواده اش، تیام را

 ..داشته باشد.جرم که نبود.دلش تیام را می خواست.همین وبس

 .ـ دارم فکر می کنم

م های خسته ی برادرش دوخت.آخ که قربان قهوه ای چشم هایش شود.خواهر که باشی،طال نگاه به چش  

 .دلت برای خستگی نگاه برادرت هم ضعف می رود

 عفت سبزی پاک شده را در ظرف انداخت : به چی؟

 بهرود نگاهی به مادرش انداخت.شاید فرصت بدی نباشد برای گفتن خواسته هایش.انگشت بر لبه ی لیوان

بلش کشید و آرام گفت: به اینکه میشه یه روز تو خونه ی خودم باشم با زن خودم؟چای مقا  

 عفت تیز نگاهش کرد: این زن خوشبخت کیه؟

 .بهرود بی آنکه نگاهش کند گفـت: می تونه تیام باشه

 .ـ باز شروع نکن بهرود

 چشم برهم فشرد.صدای پدرش را شنید: چی رو شروع نکنه؟

کرده.میگه واسم زن بگیرید تانـ دوباره فیلش یاد هندوس . 

 مهدی که خوب می دانست بهرود چه کسی را زیر سر دارد بی آنکه نگاهش کند به اتاق رفت و از

 همانجا گفت: چی بهتر از این؟حاال کی رو زیر سر داری باباجان؟

 ـ یعنی تو نمی دونی؟

 مهدی به هال آمد.خونسرد بی توجه به حرص خوردن های عفت، جانمازش را پهن کرد: می دونم.اما می

 .خوام از زبون خودش بشنوم

 ..ـ مهدی

 بهرود که آشکارا از نرمش پدر روحیه گرفته بود سینه صاف کرد و روبه مادرش گفت: ماد ِر من، قبال

ای جز تیام باشم نباشهم بهت گفتم.منتظر اینکه من دنبال دختر دیگه  . 

 طال لبخند تلخی زد.چه می شد اگر برادر تیام هم مثل برادر خودش، د ِل نشان دادن مخالفت را داشت؟چه

 می شد اگر جای آنکه صلح را انتخاب کند، می جنگید؟می جنگید برای داشتن او.چیزی که همیشه

 ..حسرت نشسته در کنج دلش بود

وبحث مادر و بهرود داد افکارش را پس زد و حواس به جر . 

  
  

 .ـ منم بهت گفتم نه.تا آخر عمر بی زن بمون.چیکارت دارم؟تصمیم خودته

 بهرود از جا برخواست.فایده نداشت.باید از در دیگری وارد می شد: چرا هیچوقت به من نگفتید دلیلتون

 چیه؟چرا پنهان می کنید؟

ی جانماز گذاشت: هللا و اکبر...از دست شما.بهرود، بابا جان کوتاه بیامهدی تسبیح دستش را رو . 

 ـ چرا کوتاه بیام؟چرا حر ِف گفتن که میشه باید کوتاه بیام؟من نباید بدونم دلیل این مخالفت های بیجا چی

 بوده؟

 .عفت زیر لب غر زد: بیجا..همچینم بیجا نیست



ه؟بگید منم بدونم.بابا، چرا بزرگ شدن منو باوربهرود سمت مادرش برگشت: نیست؟خب بگید چی شد  

 ندارید؟

 :عفت عصبی سبزی دستش را زمین انداخت.از جا برخواست و با هیکل تپلش به سمت بهرود رفت

 بخاطر اون دختر تو روی من وامیسی؟

 بهرود خم شد و دست عفت را بوسید.جلویش زانو زد: قربونت بشم من تو روی شما وانسادم.فقط می

م دلیل این همه مخالفت رو بدونم. بهم حق نمی دین؟خوا  

 عفت پر تردید نگاهش کرد. مهدی نفس کالفه اش را بیرون داد: بگو زن.چاره چیه؟از این می

 ترسیدیم.از همون بچگی که این دوتا بهم وابسته شدن، از امروز ترسیدیم.چاره چیه؟بگو حداقل خودت

 .راحت شی

رش انداخت.قسم خورده بود.همه قسم خورده بودند به سکوت.به فاشعفت نگاه پراز شکش را به همس  

 نکردن این راز..رازی که زمانی خون به راه انداخته بود.اما حاال انگار دست روزگار قصد داشت بار

 .دیگر همه چیز را شروع کند

 ..لب تر کرد : همین جا چالش می کنی بهرود.نری به دختره حرفی بزنی

بچه ام؟ ـ نمیگم مامان.مگه  

 عفت نفس عمیقی کشید.خیره شد در نگاه بهرود.همین فاصله ی کوتاه حرف زدنش، برای بهرود قرنی

 بود.قلبش بی حرکت ایستاده بود.انگار او هم در این استرس انجام دادن کار خود را فراموش کرده

میان سکوت بیبود.دوست داشت فریاد بزند : زودتر.قلب بیچاره ام جان کند از بس دست و پا زد   

 ..رحمانه اتان

 اما در سکوت با چشمان منتظر به لب های مادرش نگاه کرد..لب هایی که بالخره تکان خورد و صدایی

 .پر بغض که از آن خارج شد: پدر برنج، پدر منو کشته
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 !صورتش رنگ باخت.این بال دیگر از کدام آسمان نازل شد؟

 شوکه به مادرش نگاه کرد.توان پلک زدن را هم از دست داده بود.احتمال هرچه را می داد جز این

 .یکی.برای چند لحظه سکوت، گوش خانه را کر کرد

 طال به دیوار تکیه داد و زانو بغل گرفت.خاطرات آن روز در ذهنش جان گرفت.او خیلی قبل تر از این

که تیمور این مساله را بازگو کرد، عالقه اش را تمام شده میها همه چیز را فهمیده بود.همان روز   

 دید.می دید که تیمور، من من می کند و از مخالفت حرف می زد.می دید که از او فراری است.تیمور،

 برای او نجنگید و حاال بهرود، مردانه برای همان مرد، م

 .خواه ِر ی جنگد

نش تکرار می کرد که مرد کدام بود؟تیموری که به قولحاال هرروز ، هزاران بار این سوال را در ذه  

 جمع! را بر همه چ

ح ِِ  

 .خود صال یز ترجیح داد ، یا بهرودی که صادقانه پایه تیام اش ایستادگی می کند

 صدای عفت، او را از بهت بیرون کشید.مستقیم در چشم هایش خیره شده بود.هیچ نرمشی در آن ها ندید

ابل مادرش، روی زمین نشستو همین دلش را لرزاند.مق . 



 .ـ حاال فهمیدی چی شده؟پدر بزر ِگ دختری که تو واسش سینه سپر کردی، پدر من رو کشته

 بغض گلویش را لمس می کرد.می دانست به سختی خود را کنترل می کند.عفت همیشه داغ پدر را در

رش را بخاطر پسرگوشه ی دلش داشت.تک فرزند بود و نزد پدر زیادی عزیز.زمانی که همه پد  

 نداشتن،بی پشت و پناه می دانستند او مدام عفت را پشت خود می نامید.و عفت تمام این سال ها داغ این

 ...را داشت، نتوانسته بود برای پدرش کاری کند و شاید اگر پسر بود

 .عمیق نفس کشید و اشک چشم هایش را پس زد

ون پدرمو ازشون بگیرمـ اون زمان، پشتی نداشتم که بهش تکیه کنم.که خ . 

 خم شد و دست بین موهای مشکی و کوتاه بهرود کشید: االن پشتم تویی.می خوام بهت تکیه کنم.حاال توهم

 ...می خوای من رو دشمن شاد کنی؟باشه.حرفی نیست.من رضایت میدم به این وصلت

رف زمستانی به جانصاف ایستاد.دست به کمر زد و خیره ی بهرود شد.سرمای نگاهش، بدتر از هزار ب  

 .بهرود لرز انداخت.نگاه کدر مادرش را نمی شناخت

 .ـ ولی یادت باشه بهرود.تو دشمن شادم کردی و من از این به بعد پسری به اسم تو ندارم

 طال معترض مادرش را صدا زد.مهدی بی آنکه حرفی بزند ذکر می گفت و به مهر سجاده اش خیره

 .مانده بود

خانه، روی زمین نشسته بودو قالی را دید می زد.حالش مثل سربازی بود که وس ِطبهرود اما در وسط   

 مرز، خبر فوت عزیزش را شنیده.انگار تمام مصیبت های عالم را سرش ریخته بودند.انگار خدا، تمام غم

  
  

د.از شدت ناراحتی سینه اش تیرمردم زمینش را گرفته بود و یک جا آن را روی دوش بهرود گذاشته بو  

 کشید.چشم بست.هرچه سعی می کرد نمی توانست این موضوع را در ذهنش هضم کند.اصال در مخش

 !فرو نمی رفت

 طال صدایش زد.به چشم های مهربانش نگاه کرد.تنها لبخند کج و معوجی حواله اش کرد و از جا

از خانه بیرون زدبرخواست.بی آنکه توجهی به چای سرد شده اش بیاندازد  . 

 .باید چند ساعتی را با خود تنها می ماند

*** 

 چند روزی را پشت پنجره بی صبرانه منتظر بهرود سپری کرده بود.اما او انگار فراموش کرده بود که

 .تیام نامی هست

 .نه سر قرار هایشان رفته بود و نه پشت پنجره می آمد برای دیدنش

ش نرفت، پا به جنگل نذاشت.می ترسید.صدایی که از آن سیاه چادر بلندخود تیام هم وقتی بهرودی دنبال  

 شده بود، دست از سرش بر نمی داشت و می ترسید دوباره به آنج با برگردد.می ترسید مثل بار قبل،

 اختیار پاهایش را از دست بدهد و باز به پیش آن چادر مشکوک برگردد.اصال از هرچیزی می

 ترسید.چیزی در ضمیرناخودآگاهش مدام صدارا در گوش هایش به اکو می انداخت و تنها راه چاره اش

 .این بود که دست روی گوش بگذارد و از آن فرار کند.اما در فرار هم موفق نبود

 کالفه دست هایش را زیر چانه زد و نگاه به درخت همیشگی انداخت که تکیه گاه بهرود می شد.نبودش

زها بدطور به رویش دهن کجی می کرد.اصال انگار تمام زندگی چشم دراورده بود.نبودن بهروداین رو  

 را دید می زد و زبان به او در می آورد.بعد از آن روز که چادر را دید، لحظه شماری می کرد تا برای

 .مردش تعریف کند.اما حاال نبودن بهرود عجیب در ذوقش می زد



ب به آن نرسیده.زرد و پژمرده..گلبرگ هایش یکی پس از دیگری می ریختدلش مثل گلی شده بود که آ  

 و مجال انجام کاری به او نمی داد.دستش به هیچ کاری نمی رفت.تنها چیزی که برایش لذت بخش بود،

 نشستن پشت پنجره ی لعنتی و زل زدن به تک درخت معروف بود.لذتی که زجر نبودن بهرود را ثانیه به

ایش فریاد می زد.اصال خود آزاری گرفته بود.جای خالی او را درست زیر تک درختثانیه در رگ ه  

 ... نگاه می کرد و با لذت زجر می کشید!آخ که چه حال عجیبی

 صدای برنج او را از فکر نبودن بهرود بیرون کشید: تیام نون درست نمی کنی؟

ش را برداشت و پشت دار قالینگاه از بیرون گرفت. مثل هرروز ناامید پنجره را بست.روسری ا  

 .نشست: االن دست به کار می شم

 .ـ یکم زودتر.می خوام واسه کبری خانوم هم بفرستم

  
  

 از جا برخواست.می دانست تا دست به کار نشود، برنج ول کن نیست.روسری اش را سر کرد و از اتاق

 .خارج شد
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می شد ودست از این خودآزاری ها بر می داشتشاید اینطور کمی سرگرم  . 

* 

 کبری خانوم را که می دید خجالت درسته قورتش می داد.اصال توان نگاه های سنگینش را نداشت اما به

 قول برنج آخر چه؟ وقتی همه در یک روستا بودند، این پنهان شدن کمی دور از ذهن به نظر می

 .رسید.بالخره روزی باید روبه رو می شدند

 زنبیل را در دست گرفته بود و تکان می داد.جلوی خانه ایستاد و در زد.نگاهش را به این سو و آن سو

 چرخاند بلکه بهرود را ببیند اما بی فایده بود.دلش گر فت.ابروهایش به هم دست دادندو اخم بزرگی روی

 .صورتش درست شد

سمان نگه داشته و خود معلوم نیست به چه کاریدلیل این نبودن هارا نمی فهمید.او را معلق بین زمین و آ  

 .مشغول است

 نفسش را پرحرص بیرون داد.تصمیمش را گرفت.اگر بهرود هم بخواهد، دیگر او حاضر نیست به

 .پناهگاه کوچکشان برود

 ...نشانش می داد که چقدر لجباز است

* 

رفته بودند.عفت گاهی گریهاز آن شب به بعد، نه او حرفی زده بود و نه عفت.هردو روزه ی سکوت گ  

 ..می کرد و باعث و بانی را نفرین

 دل او زخم می خورد با شنیدن صدای گریه ی مادر.به محض آنکه تصمیم قطعی می گرفت، صدای

 ...عفت را می شنید و تمام

 تمام تصمیماتش دود می شد و به آسمان می رفت.هربار که تصمیم می گرفت و عزم دویدن سمت تیام را

رد، صدای لرزان عفت خط قرمز پررنگی روی تمام نتیجه گیری هایش می کشیدمی ک . 

 نفس عمیقی کشید و روی پهلو چرخید.این چند روز خود را از دیدن تیام محروم کرده بود.دوست نداشت

 با این آشفته او را بب

ن ِِ  



 ذه یند.ممکن بود با او سردی کند و می دانست تیام این را خوب میفهمید.آخر

 .چطور دلش می آمد دل دختر چشم سبزش را بشکند

  
  

 با یاد آوری خنده ی تیام، چشم بست.حسی خوش در دلش النه کرد.انگار که تمام رگ های بدنش می

 .لرزید

پودسرجایش نشست و دست میان موهایش فرو برد.این بال کی به دلش افتاده بود که حاال انقدر در تار و   

 .بدنش، ریشه دوانده

 هرچه بیشتر از فکر و خیال تیام دوری می کردف ریشه های این درخت، بیشتر در دلش جان می

 گرفت.دور دست و پای دلش می پیچید و او را بدتر از قبل اسیر خود می کرد.هرچه بیشتر سعی می کرد

ی کرد و مگر کاری از دست اواین ریشه ها را از دور خود باز کند، خسته تر از قبل عقب نشینی م  

 ساخته بود؟

 از جا برخواست و پشت پنجره ایستاد.شهریور ماه روبه پایان خود می رفت.هوا دمای مطبوعی داشت و

 نسیم جسورتر از قبل همه جا سرک می کشید.انگار برای تابستان روبه اتمام ُکری می خواند!انگار آغاز

 .سلطنت خود را فریاد می زد

شم دوخت.دلش هوای ستاره هایشان را کردهب ود.ستاره هایی که هرشب امیدبخش، بهبه آسمان چ  

 .رویش لبخند می زدند و در آن شرایط برای او دری بود به سوی خوشحالی

 اما امشب تکه ابری سیاه آسمان را در چنگال خود گرفته بود.نه صدای خندیددن ستاره ای می آمد و نه

ایش را زمزمه می کرد.امشب، نه ماهی مشخص بود و نه ستارهماه در گوش آسمان عاشقانه ه  

 ای.سیاهی مطلق بود و او در این سیاهی چطور راه را پیدا می کرد؟

 صدای در که بلند شد، سینه صاف کرد.مهدی وارد اتاق شد.مثل همیشه با لبخند.مهدی همیشه همین

بودبود.خو ِد بهرود هم این لبخند دائمی را از پدر یاد گرفته  . 

 .ـ بیا بشین اینجا.دو کلمه حرف دارم باهات

 .چشم زیر لبی گفت و کنار پدرش نشست.به پشتی تکیه داد و منتظر نگاهش کرد

 ـ چه تصمیمی گرفتی؟

 از آن روز که مهدی قرارهایشان را به رویش آورده بود دیگر هرگز حرفی در این باره نشنیده بود و

د. بی آنکه خجالت بکشد در چشم هایش خیره شد. مرد شده بود! بایدچقدر ازاین بابت از پدرش ممنون بو  

 .حرفش را رک و بی خجالت می زد

 ـ حرف های مادر همه درست بود؟

 ـ یعنی می خوای بگی مادرت دروغ میگه؟

 اخم کرد: من چنین حرفی نزدم.فقط میخوام بدونم هیچ شکی درش نیست؟

  
  

نگاهش کرد.زیر نقاب جدیتی که بهرود بر چهره داشت، پسربچه ای ماتم زده کز کرده مهدی عمیق  

 !بود.انگار که توپ فوتبالش را گرفته باشند.پسرش را نمی شناخت که باید میمرد

 .سردرگمی اش را از سکوت سنگینش درک می کرد.سکوتی که این چند روز به هیچ قیمتی نشکسته بود



این کار رو به گردن نگرفت.و البته هیچ مدرکی هم مبنی بر اینکه اون باعث ـ حامد خان هرگز انجام  

 قتلش شده وجود نداشت. مادرت خیلی اصرار داشت.می خواست شکایت کنه اما به قول خودش با کدوم

 پشت؟از این روستا تا اون روستا، اون زمان و با جو حاکم دیوونگی بود.خون و خون ریزی راه

ن بودو اون یکی..مردم بسیج می شدن و جنگ درست می شد.جنگاهی طایفه ای و قبیلهمیفتاد.این یه خا  

 .ای.کی این رو می خواست؟مادرت هم ترسید.ترسید که این وسط، اونا برنده شن و اون آواره شه

 ـ شما چی؟

 ـ من درهمه حال کنار مادرت بودم.هرتصمیمی که می گرفت حرفی نداشتم.ریش و قیچی رو دست

 .خودش دادم

 نگاه از پدر گرفت و کنج اتاق دوخت: یعنی ممکنه مامان اشتباه کنه؟

 ـ از اون زمان خیلی گذشته بهرود.دنبال ثابت کردن اینکه اشتباه بوده یا نه نرو.برای خودت دردسر

 میشه.اگه االن دارم باهات درموردش حرف میزنم برای این نیست که تو بخوای این گندآب قدیمی رو

بزنی شخم . 

 ـ شما هنوزهم من رو قانع نکردین.تنها چیزی که فهمیدم این بوده که ممکنه قتلی رخ داده باشه.اما هنوز

 .نگفتین دلیل این قتل چی بوده

 .مهدی عمیق نگاهش کرد.آنقدر عمیق که بهرود حس کرد ذره ذره سلول های بدنش را کنکاش می کند

 .ـ ما قسم خوردیم به سکوت

برد: چرا؟من حق ندارم بدونم چی شده؟منم نوه ی همون مردم صدایش را باال . 

 ـ من فقط می خوام یک چیز رو بدونم.اونم اینکه با تمام این اتفاقات بازهم تیام رو می خوای؟

 ـ تیام گناهی نداره.نه من نه اون.و نمیفهمم چرا باید چوب این جریانات رو بخوریم.درصورتی که حتی

ها به وجود اومدن.بابا، گناه ما چیه؟ نمی دونیم چرا این حرف  

 سر زیر انداخت و پرشرم زمزمه کرد: اینکه هم دیگه رو می خوایم؟

 مهدی بی آنکه بخواهد لبخند زد.بهرود شباهت زیادی به خودش داشت.این شرم نهفته در کالمش، او را

رمایه بود و رضا خانبه سال ها قبل برد.وقتی که عقت را از رضا خان خاستگاری کرد.او پسری بی س  

  
  

 چقدر سخت موافقت کرد.او تنها بود. پدری نداشت و تمام دارایی اش مادر پیری بود که به زحمت خرج

 .دوا و درمانش را تهیه می کرد.برای همین رضا خان ابتدا فکر کرد بخاطر پول پا جلو گذاشته

پس زد و توجه اش را به بهرود داد وقت مرورو خاطرات نبود.افکارش را . 

 ـ حتی اگه این اتفاق واقعا افتاده باشه، من و تیام باید قصاص شیم؟

 مهدی نفس عمیقی کشید.حرف های بهرود منطقی بودو او با عفت چه کند؟!عفت که مصرانه برای پدرش

 .دنبال قاتلی بود

ود سختی های پی ِش رو؟ـ این یعنی تیام رو می خوای؟حتی با وجود این شرایط؟با وج  

 بهرود دوباره خیره ی زمین شد: این یعنی بخشی از وجودم تیام رو می خواد و بخشی دیگه رضایت

 .مادر رو

 .ـ هنوز تصمیمی نگرفتی

 سر تکان داد.حقیقت را به پدرش گفت بلکه او هدایتش کند.مهدی اما خونسرد روی شانه اش زد: درست

عمر، حسرتش به دلت نمونهتصمیم بگیر.اونطور که تا آخر  . 



 و بی آنکه حرف دیگری بزند از جا برخواست و از اتاق خارج شد.ناباور به پدرش نگاه کرد که چطور

 بی تفاوت از اتاق خارج شد.او کمک می خواست و همه در این شرایط تنهایش گذاشته بودند.کالفه نفس

گرفت.دوباره او ماند و افکار بی سر و بیرون داد و سرش را به پشتی چسباند.نگاهش سقف را نشانه  

 ...ته.چیزهایی که هرچه بیشتر به آن ها فکر می کرد بیشتر بی نتیجه می ماند

 ...و سوالی بزرگ که در سرش زنگ می زد.درست مثل یک زنگوله

 دلیل این قتل چه بود؟
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.هوا روبه سردی میپاییز با قدرت دستان خود را به درختان می کشید و آن ها را عریان می کرد  

 .رفت.البد قرار بود فصل پربارانی باشد که از همان ابتدا غرش آسمان ثانیه ای بند نمی آمد

 حریف بغضی که تا دهانش باال آمده بود نشد.اشک گرم روی گونه ی سردش نشست.نگاه به حیاط دوخته

باز کرد تا هوای خنک واردبود.قطره های باران خوشحال از رها شدن، به زمین می خوردند.پنجره را   

 اتاق شود. دلش بی اندازه گرفته بود.حس کسی را داشت که با توده ای در سر زندگی می کند و این توده

 هرلحظه بزرگ تر از قبل می شود.دوست داشت، صورتش را در بالشت پنهان کند و تا جان در تن دارد

 .جیغ بکشد

  
  

 این نبودن ها خون را در رگ هایش خشک کرده بود.مواد مذاب هرلحظه در دلش می جوشید.اصال دست

 خودش نبود.نه دستش به انجام کاری می رفت و نه دلش چیزی می خواست.او بود و تنهایی خفه کننده ی

 .اتاق

ر که سمتش می رفتبه پنجره ی بسته ی اتاق نگاه کرد.دیگر حتی ثانیه هم آن را باز نکرده بود.هربا  

 جای خالی بهرود دهن کجی می کرد.دلش تاب نمی آورد.روی زمین نشست و به پشتی تکیه

 داد.زانوهایش را بغل گرفت.نگاهش روی پنجره قفل شده بود.خدا صدایش را نمی شنید انگار.این چند

 .روز آنقدر بودن بهرود را از او خواسته بود که زبانش مو دراورده بود

گونه اش کشید و اشک هایش را پاک کرد.بالشت را جلو اوردو سر روی آن گذاشت.اگردست روی   

 .اجازه می دادند می خوابید و دیگر هرگز بیدار نمی شد

*** 

 میان حسی گنگ دست و پا می زد.بین خواب و بیداری.رویاهای آشفته و خواب سبک، تمام تن و روحش

 .را کرخت کرده بود

ازی خوش صدا به گوشش می رسید.خمیازه بزرگی کشید و چشم بستصدای قطرات باران مثل س . 

 با ضربه ی سنگی بر پنجره ی اتاقش هراسان پرید.بالشت را بغل گرفت و به پنجره چشم دوخت.توهم که

 نزده بود؟

 چشم هایش هم گوش شدند حتی. با صدای سنگ دیگری که به پنجره خورد، ذوق زده از جا پرید.دور

دانست چیکار کند.صدایی در سرش داد می زد که تالفی این چند وقت را در بیاورد وخود چرخید.نمی   

 از طرفی دلش..آخ دل بیچاره اش.مثل دختر بچه ای که قول شکالت به او داده اند، دست زیر چانه زده

 .بود و با جان و دل پنجره را نگاه می کرد.مثل اینکه بخواهد نگاه شکالتی بهرود را پشت آن ببیند

 عمیق نفس کشید و به سمت در اتاقش دوید.صدای بهم خوردن وسایل از آشپزخانه می آمد.محمد با صدای

 بلند درس هایش را می خواند و هیرو با ذوق با اسباب بازی هایش بازی می کرد و جیغ و داد راه



 .انداخته بود

ی خبری حداقل می توانست دلیلآب دهانش را قورت داد.این دیدار را از دست نمی داد.بعد از چند وقت ب  

 .نبودنش را بپرسد. این کمترین حقش بود

 با عجله روسری اش را که پش ِت پشتی پنهان کرده بود بیرون کشید و سر کرد.برخالف همیشه آنقدر

 .عجله داشت که حتی نیم نگاهش هم به تصویر خودش در آیینه نیانداخت

م اورد.لرزید و چشم تنگ کرد.صدای بهرود را شنید: احوالپنجره را که باز کرد، باد سرد به داخل هجو  

 ...تیام خانوم

  
  

 روی زانو نشست و دلخور بهرود را نگاه کرد.بعد از چند روز آمده و طوری رفتار می کند انگار که

 .هیچ اتفاقی نیوفتاده

: فردا میتونی بیای بیرون؟با لب های جمع شده از حرص نگاهش کرد.بهرود لبخند زد  

 .لبش را گاز گرفت.زیادی پررو نبود؟پر حرص نفس بیرون داد: میتونم، اما نمیخوام که بیام

 ناراحتی اش را درک می کرد.چشم هایش دلخوری را فریاد می کشیدند.دست هایش را در جیب شلوار

ه در آن شرایط اهمیت داشت، تیامفرو کرد.باران به سر و رویش سیلی می زد اما مهم نبود.تنها چیزی ک  

 بود.بعد از چند روز تازه سبزی پر طراوت چشم هایش را نفس می کشید و حاال بخاطر غرش آسمان این

 لحظه ی ناب را از دست دهد؟

 .ـ ازم ناراحتی. می دونم

 بی آنکه حرفی بزند نگاهش را دزدید.دلش کمی ناز کردن می خواست.نازی که خریداری حریص داشته

 .باشد و حاال، چه کسی بهتر از بهرود.اصال دلیل ناراحتی اش هم خود او بود

 بهرود لبخند مهربانی زد.دلش ضعف رفت. انگار که زلزله ای عظیم در آن رخ دهد.همه چیز در دلش

 .فرو ریخت و آوار شد.این ناز کردن های تیام برایش گران تمام می شد

 .ـ می دونی که این چند روز رو بی دلیل ازت دور نبودم.فقط بهم فرصت بده تا واست توضیح بدم

 نگاه سبزش را روی بهرود انداخت.آب باران از موهایش سر میخورد و روی پشیانی اش می ریخت.لب

 گزید.اگر دلش لمس موهای خیسش را بخواهد گناه کبیره است؟

باران را از نوک مژه هایش بدزدد.دوباره نگاهش را دزدید و بی دوست داشت دست جلو ببرد و قطرات  

 .میل جواب داد: اگه بارون نبود میام

 .بهرود زمزمه کرد: تو بیا.بارون هم باشه خودم چترت میشم

 .قلبش لرزید.انگار تازه خون به تنش دویید.گونه هایش گر گرفت و دمای کم بدنش یکباره باال رفت

مدام روی صورتش می دوید اما او با سرسختی جایی نامعلوم را هدف نهایی نگاهش نکرد.چشم هایش  

 چشم هایش قرار می داد.صدای رعد و برق تنش را لرزاند.اینبار بی تاب شد.نگاه نگرانش را به بهرود

 .دوخت: برو سرما میخوری

 .بهرود خندید: بگو که میای
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ر انداخت و با خجالت زمزمه کرد: مگه میتونم نیام؟لب های او هم طاقت نیاورد.لبخند ملیحی زد.سر زی  

  



  

 .همین برایش کافی بود.عمیق نفس کشید: فردا میبینمت.دلم واسه عطر یاس دستات تنگ شده

 .سرخ وسفید شد.ریز خندید و سربه زیر نگاه به بهرود دوخت: برو دیگه

رنگ عوض کردن ها چند قدم عقب رفت و زمزمه کرد: برو بهرود که غرق در لذت شده بود از این  

 .داخل.نمی خوام سرما بخوری

 .تیام، دست روی چشم گذاش ومثل خودش لب زد: چشم.هرچی شما بگی

 با چشم دنبالش کرد تا از دیدش دور شود.روح تشنه اش سیراب شده بود.انگار نه انگار او همان کسی

خانه افتاده بود بود که این چند روز بی حال گوشه ی . 

 .دست روی گونه های گر گرفته اش گذاشت و ریز خندید.باید عطر دست هایش را برای فردا ذخیره کند

 !هرچند هنوزهم نفهمیده بود بهرود چطور از این دست ها عطر گل یاس را استشمام می کند

*** 

مخالفت کردن می ترسید.نگران هوا ابری بود اما بارانی نمی بارید.از برنج اجازه گرفت.طفلک برنج.از  

 در چشم های دخترش خیره ماند: ممکنه بارون بگیره.خیلی دور نشو.هواهم زود تاریک میشه

 تیام فراری از نگاهش روسری را دور سرش محکم بست.موهای موج دارش را به زحمت زیر روسری

 .جا داد: باشه.زود میام

خاطر هوای بارانی کسی در روستا نبود.می دانست همهبی آنکه منتظر جواب بماند از خانه بیرون زد.ب  

 از طغیان رودخانه می ترسند.همه از آن فرار می کردند و او مثل دیوانه ها، برای دیدن عزیزش به

 .سمت رودخانه می دوید

 فضای جنگل تاریک بود.بازوهایش را بغل کرد و با احتیاط جلو می رفت.صدای غرش آسمان را می

کشان راه خود را باز می کرد.انگار که او هم از فریاد های آسمان ترسیده باشد، هراسانشنید.رود نعره   

 .فرار می کرد

 لرزید.هوا سرد بود.بهرود هنوز نرسیده بود و او از سرما و ترس به خود می لرزید.عصبی پایش را

ردتکان داد و زیر لب برای خودش شعر خواند بلکه این سکوت ترسناک دست از سرش بردا . 

 با افتادن کت روی شانه اش از جا پرید.دست بهرود روی شانه اش نشست.صدایش، ازجایی نزدیک به

 گوشش آرامش را به رگ هایش تزریق کرد.صدای گرم و لحن محکمی که داشت حس بد لحظه ای پیش

 .را از وجودش دور کرد: آروم.منم

 ن

 ف ِس داغی که به گوشش خورد ، دلش را زیر و رو کرد. لبه های کت را گرفت و کشید.قدردان نگاهش

 .کرد: ممنون.سردم بود

 ـ چرا به اندازه لباس نپوشیدی؟

  
  

 !عمق نگاهش سرزنش به همراه داشت.چشم گرد کرد.باید مظلوم می شد

شهـ فکر نمی کردم انقدر سرد با . 

 .نگاه به پیرهن نازکش کرد: خودت چی؟سرمامیخوری

 .زیرلب غرید: من به درک.تو مهمی

 .ابرودرهم کشید: این چه حرفیه



 .ـ تیام

ن ِِ  

 لح زیبای بیانش، دلش را از قبل بیچاره تر کرد.اختیار صدایش را از دست داد.می لرزید.درست مثل

 سرما د

تن ِِ  

 .یده اش

 ـ بـله؟

تا آخرین سلول های تن او را هم گرم کرد.تا حرارت این دو چشم قهوه ای گرمای شکال ِت نگاهش،  

 مانده، چه نیازی به کت دارد؟

 بهرود در تک تک اعضای صورتش دقیق شد.این چشم ها، مژه های قهوه ای رنگ کوتاه و کم پشت،

همان ها انگاربینی کشیده و لب های کوچک، تمام دارایی اش در دنیای به این بزرگی بود و آخ که با   

 .تمام جهان را در مشت داشت

 .نفس عمیقی به ریه هایش فرستاد: نمی دونی چقدر بی تاب دیدنت بودم

 صدای گرم و رسایش، با غرش آسمان ترکیب شد.اشتباه شنید؟پرتمنا نگاهش کرد.دوست داشت یقه اش را

 .سفت بچسبد و فریاد بزند: بازهم بگو

که بهرود با همان صدای»نبال همین واژه ها بود.له له می زد برای آروح درمانده اش تمام این مدت د  

 گرم و اطمینان بیانش برایش زمزمه کند و او را تا مرز جنون برساند.و چرا در تمام قصه ها، مجنون

 !مرد است؟!مگر لیلی، مجنون نمیشود؟

 نفس بند آمده اش را به زحمت بیرون داد و لب زد: این چند روز کجا بودی؟

 .چشم هایش کدر شد یا توهم بود؟صدای دندان هایش را که روی هم ساییده می شد شنید

 .ـ قرار نیست به این چند روز فکر کنم

 .قبل از آنکه اعتراض کند غرید: تیام، من ازت چیزی جز آرامش نمی خوام

روزدست های لرزانش را گرفت و بوسید.عطرشان را حریصانه نفس کشید: حرف نزن.از این چند   

 .حرف نزن که به سختی خودم رو راضی به اومدن کردم

  
  

 دست هایش را روی چشم هایش گذاشت و با مژه های بلندش، آرام نوازششان کرد.چشم هایش هم طلب

 !عطر یاس می کردند

 ..ـ نمی خوام به این فکر کنم که نباید اینجا باشم.فقط همین رو میخوام که

ام مثل برق گرفته ها دست کشید و از جا برخواست.اشتباه می شنید نه؟تی  

 بغض بدی به گلویش راه باز کرد.به سختی نالید: نمی خواستی بیای؟

 .بهرود پلک هایش را برهم فشرد: تمام آرزوم در کنار تو بودنه

 .ـ نیست

تری که اینطور سرش فریادفریادی که کشید، داد چند کالغ را دراورد.بهرود بهت زده نگاهش کرد.دخ  

 کشیده بود تیام بود؟

 تیام قدمی به عقب برداشت.ناباور سر تکان داد.صدای بهرود هنوز در گوشش زنگ می زد: نباید اینجا

 باشی؟برای دیدن من به سختی خودتو راضی کردی؟



 :نفسش بند آمد.پریدن رنگ صورتش را به خوبی حس کرد.بهرود از جا برخواست و آرام زمزمه کرد

 .باید توضیح بدم

 .ـ توضیح؟از دیروز تا حاال می خوای توضیح بدی

 جلو رفت و دستش را گرفت.تیام با خشونت پسش زد و دوباره عقب رفت.بهرود متعجب صدایش زد.تیام

در گوشش همان چند کلمه ی آغاز بود.همان که می گفت به زحمت خودش را اما کر شده بود.تنها صدای  

 .راضی به آمدن کرده

 مگر او خواسته بود؟خود بهرود تقاضای دیدار کرده بود و حاال می گفت نباید آنجا باشد؟

 .بهرود دست هایش را به نشانه ی تسلیم باال برد: نمیدونی این چند روز چی بهم گذشته

نقدری خوب بوده که نخوای منو ببینیپوزخندزد: او . 

 ..صدای دندان هایش را به خوبی میشنید: تیام

 .بغضش را فرو داد.نفس عمیق کشید و سعی کرد اشک هایش را کنترل کند: دیگه دنبالم نیا.تیام مرد

 .بهرود مات نگاهش کرد.به گوش هایش اعتماد نداشت

ها شده باشد روی صورتش دوید.چانه اش میطاقت نیاورد.بغضش شکست.اشک مثل آبی که از سد ر  

 .لرزید و دل بهرود را می سوزاند: تیام مــرد

  
  

 اجازه ی هیچ حرفی نداد.بی آنکه پشت سرش را نگاه کند دوید.بهرود خان حسابی از خجالتش درامده

 !بود

رد.هق هق گریه امانش را برید.چه فکر میخسته از دویدن، همان جا ایستاد و روبه آسمان سر بلند ک  

 ...کرد و چه شد
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 با دیدن چشم های سرخش لب گزید.تیام زیر لب سالمی کرد و فوری به اتاق رفت.می دانست چشم های

 خیس از اشکش، حال دلش را لو می دهند.برنج بی حرف به در اتاق که بسته می شد نگاه کرد و دامنش

ه بود.از همان لحظه که از خانه خارج شد، هیوالیی ترسناک باولع حال خوشرا چنگ زد.دلش شور افتاد  

 .دلش را می بلعید و این استر ِس عظیم را در وجودش به جا گذاشته بود.کاش حسین زودتر می آمد

* 

 نمی دانست چند دور اتاق کوچکش را طی کرده، فقط می دانست که کو ِه مواد مذاب دوباره در وجودش

آمده است به حرکت در . 

 دست روی دهانش گذاشت و برای لحظه ای چشم بست.سعی کرد خونسردی اش را حفظ کند اما مگر می

 شد؟دستان سردش را به سمت دهان برد و ها کرد.بدنش مثل تن یک جنازه سرد بود و از درون التهاب

نش را ؟چانه اشروانی اش می کرد.آتشفشان فروران کرده ی وجودش را باور کند یا قطب نشسته در ت  

 .به شدت می لرزید.دندان هایش را روی هم قفل کرد بلکه از بهم خوردنشان جلوگیری کند

 .صدای بهرود هنوز در گوشش زنگ می خورد

 .ـ نمی خوام به این فکر کنم که نباید اینجا باشم

 کنار او بودن را نمی خواست.خودش گفته بود.زور که نیست.حتما کنار او حس صورت

ی ِِ  

امش راآر  



 .نداشت

 .ـ به سختی خودم رو راضی به اومدن کردم

 این حرف یعنی اورا دوست نداشت.دوست نداشتن که شاخ و دم ندارد.اگر کسی را بخواهی برای لحظه

 .لحظه کنارش بودن جان می دهی و این حرف یعنی دوستش نداشت

 بغض خرطوم بزرگ خود را در گلویش فرو کرده بود و ذره ذره شیره ی وجودش را می مکید.انگار که

 زمین را از زیر پایش کشیده باشند، روی زانوهایش فرود آمد.بالشت بیچاره اش را در آغوش کشید.تنها

 ..همدم تنهایی هایش.تنها رفیق روزهای خاکستری مایل به تاریکی اش

د و از ته دل هق زدسر در آن فرو بر . 

  
  

 .کسی در سرش با قدرت طبل می کوبید و حقیقت را بر صورتش سیلی می زد

 ..تمام شد

 .هق زد و مشت محکمی به بالشت بیچاره کوبید

 ...تمام شد

دند.کمنفس در سینه اش بند آمد.اشک هایش بی درنگ روی بالشت سر می خوردند و آن را خیس می کر  

 .که نبود

 ..امروز همه چیز تمام شد

* 

 خودش هم نمی دانست با چه قدرتی جنازه اش را به خانه رساند.باران سرتا پایش را هدف خود قرار داده

 .و سخاوتمندانه از آب سیرابش کرده بود

 .صدای مادرش را شنید: سرتا پا خیس شدی.یه حوله بپیچ دور خودت

را شد. برادرش رنگ به رو نداشتطال زیرک نگاهش کرد.دلش او . 

 .بهرود بی توجه به عفت به سمت اتاق رفت.عفت معترض صدایش زد: بهرود

 .واکنشی نشان نداد.در اتاق را بهم کوبید.صدای طال را شنید: حوله اش کجاست؟من میبرم

دش هنوزخود را کنج اتاق انداخت.سرش را به دیوار تکیه داد و سقف را زیر نظر گرفت.چیزی از وجو  

 کنار آن رودخانه ی خروشان جا مانده بود.چیزی که باعث می شد قلبش همچون طبلی تو خالی به کار

 .خود ادامه دهد

 دست روی سینه اش گذاشت و چشم بست.صدای نگران طال باعث شد چشم باز کند: خاک تو سرم.بهرود

 خوبی؟

د.گنگ طال را نگاه کرد.طال کنارشنجوا می کرد.اوهم می دانست اگر عفت بفهمد راحتش نمی گذار  

 زانو زد.حوله را روی سرش انداخت و مهربان موهایش را خشک کرد.بهرود اما، بی آنکه واکنشی نشان

 .دهد به روبه رویش خیره مانده بود

 طال حوله را به گردنش کشید که بهرود لرزید.کنارش نشست.دست سردش را در دست گرفت: چی

 شده؟خوبی؟

ش کرد سر تکان داد یعنی خوب است.دروغ نمی گفت.خوب بود اما انگار قسمتی ازبی آنکه نگاه  

 وجودش را بیرون از خانه جا گذاشته بود.این که چیزی نبود.اصال برای همیشه قلبش را همانطور تو

 خالی تحمل می کرد.مگر عیبی داشت؟!به کجای دنیا بر می خورد؟اصال مگر دنیایی برایش مانده



  
  

بود؟پوزخند تیام، تمام دنیای نهفته در صور ِت آرامش را متالشی کرده بود و دیگر هیچ دنیایی در 

 زندگی

 !اش وجود نداشت

 طال دست روی صورت برادرش گذاشت.نگاهی به در انداخت و سپس آرام گفت: درمورد تیامه؟

 طبل تو خال

ی ِِ  

 لعنت

ی ِِ  

استخوانش رسوخ کرد.کالفه چشم بست و فریاد زد: بروقلبش، منفجر شد.درد تا مغز   

 .بیرون طال

 طال به گونه اش چنگ انداخت: وا! مگه چی گفتم؟

 .حوله را مچاله کرد و به دیوار روبه رویش کوبید: فقط تنهام بذار

 .طال ناراحت از رفتار برادرش،از جا برخواست و بی آنکه حرف دیگری بزند از اتاق خارج شد

 دست روی قلبش مچاله کرد.کاش می توانست آن را از سینه بیرون بکشد.اگر می شد، حتی یک لحظه هم

 .درنگ نمی کرد

 با هر تپش، صدای جیغ تیام را که میان هیاهوی باد گم شده بود ، در وجودش جاری می کرد.اگر ثانیه به

در رگ هایت صدای فریاد چشم ثانیه ی عذابش را برای کسی می گفت، قابل درک بود؟اینکه جای خون  

 هایت باشد...کسی میفهمید چه زجری را تحمل می کند؟!هیچکس متوجه نمی شد.بخدا که اگر حتی بر

 روی زبانش مو سبز شود بازهم این جماعت یک کالم از حرف هایش را نمی فهمند و آخ که ادعای

 .فهمشان گوش عالم را کر کرده

.شقیقه هایش را فشرد و زیر لب فحشی نثار بی فکری اشسرش را میان دست هایش زندانی کرد  

 کرد.مگر این همه حماقت از یک نفر ممکن بود؟اگر در جهان مسابقه ی انتخاب برترین احمق ها برگذار

 .شود قطعا او رتبه ی نخست را می اورد

دلشچشم بست وابروهایش را درهم گره کرد.رفتن تیام را نمی خواست.عقلش او را پس می زد و   

 کودکانه عطر نان پنهان شده در نارنجی موج دارش را طلب می کرد.عقلش با قدرت به روی تمام

 رویاهایش رنگ سیاه را می پاشید و دلش مصرانه مثل بچه ای با ذوق شرابی می کرد تک تک

 .آرزوهایش را

 دراز کشید و سر روی زمین گذاشت.آرنج روی چشم هایش کشید و دست دیگرش را روی شکم

 گذاشت.دلش تاریکی می خواست.تاریکی از جنس روشنایی.تاریکی که هرلحظه امید را در دل خود جا

 داده باشد و که می گوید تمام سیاه های جهان ننگ ناامیدی را به دوش می کشند؟دلش تاریکی می خواست

بزیبا نوری عظیم که هرلحظه اش را رنگ و عطر زندگی می داد.تاریکی که ترکیب باشد از س  

 .پرطراوت و یاسی خوش عطر و بویش

  
  



 اگر او نقاش می شد، بر روی بوم، رن ِگ سیاهی را می کشید مملو از نارنج ِی دوست داشتنی که جدیدا،

 زیباترین رنگ دنیایش شده بود!و اگر او نقاش می شد تمام سیاهی های عالم را برای همه سرشار از

عشق می کرد تا همیشه امید را در ثانیه هایشان نفس بکشند رنگ شرابی .. 

 به سختی آب دهانش را قورت داد.توده ای بزرگ را در گلویش حس می کرد و درد بزرگتری را در دل

 !همان توده ی بزرگ

 روزی به غیر از امروز، تصمیمش را می گرفت.امروز تمام رگ های تنش جیغ می کشیدند و اگر می

همان لحظه صدایشان را برای همیشه قطع می کرد.آنقدر که نه صدای جیغی بماند و نه حرف شد با تیغ  

 احمقانه ای که دل تیامش را برنجاند.آنقدر که او بماند و سیاه

ی ِِ  

 پر از سبزی با طراوتش.. و وای بر

 ...دهانی که بی موقع باز شود.وای
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آنقدر در خودش غرق شده بود که همه ی خانواده به اصرار برنج همراهش به زمین رفته بود.این مدت  

 .را نگران کرده بود

 اختیاری از خود نداشت.سیل عظیم اتفاقات او را همراه خود می کشید و مگر کاری از دستش ساخته

 بود؟

 روی زیرانداز نشسته بود و خیره به مادرش نگاه می کرد که چطور دوشادو ِش پدرش کار می کرد.در

مینطور بود.مرد و زن کنارهم کار می کردند و حاصل زحمتشان می شد میوه هاییروستا همیشه ه  

 .خوش طعم و آبدار.یا گردوهای مغزدار و نرم که در دهان آب می شد

 برنج سبد پر از سیب را روی سرش گذاشت و سمت تیام رفت.تیام از جا برخواست و کمکش سبد را

 .روی زمین گذاشت.برنج کش و قوسی به تنش داد: از این سیب ها بخورد مادر.خوش طعمن

 .سرتکان داد و آرام زمزمه کرد: میل ندارم

 برنج دست به کمر زد و نگران نگاهش کرد.دخترکش در این چند روز حسابی الغر شده بود.نه شامی

ند کلمه چیزی نمی گفت و آخ که اینمی خورد و نه ناهاری.هرچه سر صحبت را باز می کردند جز چ  

 .حالش، تا اعماق وجود او را می سوزاند

 جلو رفت و موهای تیام را که از روسری بیرون زده بودند نوازش کرد: رنگ به رو نداری دختر.یه

 .چیزی بخور

 .بغض گلویش را آزرد.این اواخر همینطور بود.تا کسی چیزی می گفت، بغض لعنتی اش می شکست

دش هم نبود.دلش زیادی نازک نارنجی شده بود.منتظر تلنگر بود تا چرک دلمه بسته در وجودشدست خو  

 .را با اشک بیرون بریزد

  
  

 نگاهش را از چشمان مادرش دزدید.دست های گرمش را گرفت و به سختی لبخند زد: اگه بخوام می

 خورم.االن میل ندارم.کمک نمی خواید؟

رنج لحظه ای غمگین نگاهش کرد و سپس نگاهش را به سمت حسین سوق داد: نه دیگه تمومه.کاریب  

 .نیست

 .صدای خنده ی پر هیجان محمد و هیرو را می شنید



 یکی از کارمند های پدرش فریاد زد: حاج حسین، حاج مهدی و پسرش اومدن.دارن میان سمت شما برای

 بار زدن میوه ها.آماده هستین؟

با دستمال سفیدی عرق پیشانی اش را گرفت.نفس زنان گفت: بگو بیادحسین   

 .ـ تیام اون بطری آب رو واسم بیار.یه چیکه آب بخورم گلوم خشک شد

 تیام اما در این عالم نبود.تمام وجودش جاده ی خاکی را نگاه می کرد و گوش هایش صدای چرخ های

ذوق زده باال و پایین می پرید.صدای مادرش باعث نیسان را به گوش می کشید.قلبش با شنیدن این خبر  

 .شد نگاه از جاده خاکی بگیرد: تیام بابا با توعه

 .پر عجله از جا برخواست: ببخشید نشنیدم

 حسین دقیق دخترش را نگاه کرد.رنگ به صورت نداشت.از حرکاتش دست پاچگی را به خوبی تشخیص

 .می داد

سر کشید.صدای حسین را که شنید، سرجایش چرخید و سر زیرلیوان آب را از دستش گرفت و یک نفس   

 .انداخت

 .ـ سالم حاج حسین عزیز

 .حسین لیوان را به تیام داد: سالم مهدی جان.پارسال دوست، امسال آشنا

 مهدی لبخند مهربانی زد.دو مردبهم دست دادند.برنج با شادی سالم کرد.مهدی نگاه عمیقی سمت تیام

 انداخت: خوبی دخترم؟

کرد.صدای بهرود را که شنید چشم بست.وجودش به دو قسمت تقسیم شده بی آنکه سر باال آورد تشکر  

 بود.از طرفی دلش عروسی گرفته بود بابته دیدنش! و از طرف دیگر دیدنش را نمی خواست.حداقل

 .امروز دیدنش را نمی خواست

اال با دیدنش بعد از چند روز بی قراری،بهرود نگاه گذرایی به تیام انداخت.انتظار دیدنش را نداشت و ح  

 .خوشحال ترین مرد جهان بود

 مهدی نگاهی به انارهای در سبد انداخت: ماشاا... . چه محصولی.از رنگ و روشون معلومه حسابی

 .بهشون رسیدی

  
  

 حسین یکی از انارهارا برداشت.با چاقو آن را قاچ کرد و نصفش را به بهرود داد و نصف دیگرش را به

 مهدی: بخورید گوشت شه به تنتون.یه سری از درختا آفت زدن مهدی.وقت داری قبل از بار زدن یه

 نگاهی به اونا بندازیم؟

 .ـ آره حتما

نگ انداخت: ای خدا مرگ بدهصدای فریاد هیرو که آمد برنج نگران صورتش را چ . 

 فریاد زد: محمد باز چیکار کردی؟

 و به سمت صدا دوید.رفتن برنج کافی بود تا با بهرود تنها بماند.با ناخن های دستش بازی می کرد.نگران

 بود.انتظار حرفی از جانب بهرود را می کشید اما تنها چیزی که بینشان حاکم بود سکوت بود و جز آن

 .هیچ چیز

و درهم کشید و عزم رفتن کرد.صدای بهرود سرجا خشکش زد: تیامابر . 

 دلش لرزید.بیچاره بود.جز بیچارگی چه چیزی باعث می شد هنوز با شنیدن صدایش به خود بپیچد.لب

 .هایش را روی هم فشرد بلکه جلوی پاسخ دادنش را بگیرد



می شنید.نباید می ماند.این رادرست پشت سرش ایستاده بود.صدای نفس هایش را به خوبی کنار گوشش   

 خوب می دانست اما مگر میشد از شنیدن این نفس های بی تاب دل بکند؟

 ـ دیگه حتی نگاه هم نمی کنی؟

 سرچرخاند و نگا ِه برافروخته اش را در چشم هایش دوخت: چرا اومدی اینجا؟

 چشم های بهرود پر از تعجب شد: دوست نداری اینجا باشم؟

ا بدهد روسری اش را جلو کشید.باد سردی که وزید باعث شد در خود جمع شود.دستبی آنکه پاسخش ر  

 .هایش را بغل کرد و به خود لرزید.صدای آرام بهرود قلبش را زیر و رو کرد

 .ـ کاش می شد کتم رو بدم گرم شی

مالتتنش گر گرفت و گونه هایش مثل انارهای باغ اشان سرخ شد.روح تشنه اش دربه در دنبال همین ج  

 بود تا سیراب شود و عقلش با آخرین توانش آن را پس می زد.می ترسید نگاهش کند و راز دلش فاش

 .شود.می ترسید نگاهش کند و بهرود چشمان له له زدنش را ببیند

 سر زیر انداخت.بیشتر در خود جمع شد و آب دهانش را به زحمت قورت داد.جراتش را جمع کرد.دلش

حرف را می زد.نگاهش نکرد.خیره شدن در چشمانش، جراتش را می گرفت و نمی آمد ولی باید این  

 ...آنطور چیزی می گفت که نباید

  
  

 لب تر کرد و زیر لب غرید: مواظب باش چی میگی.نمی خوام کسی بشنوه و بدنامی بشه واسه من.تو که

ه.نمی خوام بی دلیل دل بابا بشکنهواست مهم نیست ولی این چیزا واسه من خیلی مهم . 

 در آخر نگاه خشمگینی حواله ی چشم های در آتش نشسته ی بهرود انداخت و بی آنکه محلت پاسخی

 .بدهد از آن جا دور شد

 بهرود عصبی دست هایش را در جیب فرو و رفتنش را نظاره کرد.مقصره این رفتار کسی جز خودش

قول معروف، خود کرده را تدبیر نیست.باید می سوخت و مینبود.هرچه سرش می آمد حقش بود.به   

 ..ساخت

 نفسش را کالفه بیرون فرستاد و سنگ ریزی را که جلو پایش بود به سمتی پرتاب کرد.این روزهای

 .مزخرف، انگار قصد تمامی نداشتند
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تیام هم چیز هرکس، به هرطریقی می تواند اطرافیان را فریب دهد اما خودش را هرگز.خوب شدن حال  

 .پنهان شدنی نبود

 هرکس را که گول می زد خود را نمی توانست.با دیدن بهرود، کوک شده بود.درست مثل عروسکی

 .کوکی که تا اهرمش را می چرخانی کار می کند و بعد از آن بی حال و بی جان گوشه ای میفتد

 برنج کنجکاو از تغییر حال ناگهانی اش به حسین اشاره می داد و حسین هربار فقط می گفت که نباید

 سخت بگیرد.اما برنج مثل او خود دار نبود.نمی دانست باید از این سرحال شدن ناگهانی اش خوشحال

 .باشد یا نگران.این اواخر، اصال نمی دانست باید با تیام چطور رفتار کند

خبر از همه جا پشت دار قالی اش نشسته بود.بعد از چند روز، که کم از قرن نداشت، دست بهتیام بی   

 .دار قالی برده بود و با ذوق نخ های رنگ رنگ را باهم ترکیب می کرد

 بوی نان تازه که چند ساعت پیش دست کرده بود هنوز در بینی اش رفت و آمد داشت.انگار دودستی پرز

ده بود و بیرون نمی رفت.امروز، صدای گاو بیمار درون آغل هم آزارش نمیهای بینی اش را چسبی  



 داد.تا قبل از دیدن بهرود، با صدای آواز گنجشک ها هم حتی گریه می کرد اما حاال گوش هایش با جان

 .و دل صدای چهچه گنجشک هارا به اعماق خود می سپرد

.صدای دعوای محمد و برنج می آمد.دوبارهکش و قوسی به تنش داد بلکه خستگی را از خود دور کند  

 مهر آمد و این دو سر انجام تکالیف به جان هم افتادند.مادرش سواد نداشت، اما درس و تحصیل مهم ترین

 .مساله در خانه اشان بود.آنقدر که ترجیح دادند جای انکه تیام خانه نشین شود، غیر حضوری تحصیل کند

یکی در میان از جلوی چشم هایش رد می شدند.اما آنقدر کمرنگ،چشم بست.خاطرات دوران کودکی اش   

 .و آنقدر دور که یادش نمی آمد دقیقا به چه دلیل دیگر مدرسه نرفته

  
  

 با صدای اثابت سنگ ریزه به شیشه مشتاق چشم باز کرد.آمدن بهرود برایش لذت بخش بود.اینکه دست

طعمی مثل طعم توت فرنگی را زیر دندانش جا می گذاشت از سرش بر نمی داشت . 

 .صدای محمد و برنج باال گرفته بود

 ـ سر زمین که نمیری.میگی می خوام درس بخونم.تو خونه ام هیچ کاری نمی کنی.اون بابای بدبختت گناه

 .داره.به اون رحم کن

همیشه پشت پنجره می رفت؟دروغبا صدای دوباره ی سنگ، رو گرفت و به پنجره خیره ماند.باید مثل   

 چرا دلش بی تابی می کرد.انگار اگر نمی دیدش دنیا تمام می شد.از طرفی هم دوست نداشت به این

 زودی به او رو نشان دهد.فکر می کرد حق این را دارد که قهر کند، ناز کند، خانومی کند و بهرود مثل

 ..مرد ها نازش را بکشد

ست و روسری را سر کرد.قلبش بی تابی می کرد.سرخ شدن صورتش رااز جا برخواست.در اتاق را ب  

 حس می کرد اما سعی کرد رنگ بی تفاوتی به چشم هایش ببخشد.می توانست یا نه، این را نمی دانست تا

 به حال از این کارها نکرده بود.فقط این را می دانست که نباید خود را ببازد.نباید مو شود در دستان

ضیح بشنود و او که هنوز چیزی جز آن حرف های ناب! از زبان بهرود نشنیده بودبهرود.باید تو . 

 نفس عمیقی کشید.اسم خدا را صدا زد.ابروهایش را درهم کشید و سعی کرد اخم ساختگی برای خود

 .بسازد.پنجره را باز که کرد با دیدن بهرود سر جای همیشگی اش، قلبش روی دلش آوار شد

ند زد.سخت بود اما زد.از پدرش یاد گرفته بود باید لبخند بسازد.حتی اگربهرود با دیدنش لبخ  

 .مصنوعی.اصال لبخند برای او راهی بود برای پنهان کردن خستگی.مثل حاال

 ـ ازم ناراحتی؟

 تیام مثل احمق ها نگاهش می کرد.هرچه رشته بافته بود پنبه شد.نباید خود را می باخت این را می دانست

شد؟از اخم دروغین پیشانی اش خبری نبود.سعی کرد حداقل جلوی لبخند زدن لب هعایشاما مگر می   

 !رابگیرد

 .ـ نه.چرا ناراحت باشم؟موضوعی بود و تموم شد

 نگاهش را به سمت دیگری دوخت.او هنرمند نبود.هنر این را که در چشم های بهرود زل بزند و حرفش

نگاه کردن به بهرود و نفس کشیدن را نداشت.او هنرمند را بی آنکه زبانش بند بیاید بزند نداشت.هنر  

 !نبود!و چقدر این هنرمند نبودن را دوست داشت

 .ـ تیام.منو گول نزن.خودت نه، اما چشمات همه چیز رو لو میده

 ..بی آنکه نگاهش کند گفت: پس از اول همه چیز رواشتباه فهمیدی

 ـ من اینو میفهمم که می خوای دلیل حرفام رو بدونی.آره؟



  
  

 .اینبار نگاهش کرد.حرف دلش را زده بود

 .بهرود نگاه مشتاقش را که دید گفت: همون ساعت همیشگی، همون جای همیشگی.منتظرتم

قت این چیز هارا نداشت.حاال که منتظر نماند.می دانست اگر بماند با مخالفتش روبه رو می شود و و

 خو ِد

 .تیام می خواست، همه چیز را باید می گفت

*** 

 دست هایش را در آغوش کشیده و با احتیاط قدم بر می داشت.بعد از چند روز، بیرون رفتنش را در خانه

یناعالم می کردبرنج آنقدر خوشحال شد که بی هیچ حرفی پذیرفت.دخترش سرحال آمده بود و چه از ا  

 مهم تر؟

 بهرود را دید.میان درختان بلند،زیر تک درخت بید مجنون، روی تخته سنگی دست کنار رودخانه نشسته

 .بود

 سرجایش ایستاد.اگر می شد تا ابد همانجا می ماند.اگر می شد تمام لحظه های عمرش را، در همان ثانیه

 .ها زندگی می کرد
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شد و آن منظره را بارها و بارها ثبت کند.بهرود، روی تختهدوست داشت دوربینی همراه خود داشته با  

 سنگ نشسته بود و در سکوت آسمان را نگاه می کرد.باد مالیمی می وزید و گیسوان سبز درخت بید را

 جابه جا می کرد.چه از این زیباتر؟حاضر بود قسم بخورد بهشتی که خداوند، وعده داده حداقل برای او،

لحظه ایست.حاضر بود قسم بخورد که خدا اصال، بهرود را برای این ساخته که درست چنین جا و چنین  

 با او بهشت را تماشا کند.بهرود را به زندگی اش فرستاده تا بفهمد که هرلحظه ی آن، طعم شراب ناب

 .بهشتی را دارد!شرابی که حتی با بوییدن آن مست می شدی

 .با برگشتن بهرود پا تند کرد

واست: سالمجلویش از جا برخ . 

 .بی آنکه نگاهش دهد، روی همان تخته سنگ نشست و در خود جمع شد: سالم

 انگشتانش رادرهم گره زد.سعی کرد زیر نگاه ملتهب بهرود تاب بیاورد اما بی فایده بود.انگار که در

وارد می شد که می دانست حتما هم رنگ فاصله ی یک قدمی خورشید باشد.آنقدر حرارت به صورتش  

شده.شاید هم پوستش را سوزانده و رگ هایش را بیرون انداخته باشد خون ! 

 لب باز کرد.با جان کندن گفت: گفتی حرف میزنی.من اینجام.بهتر نیست جای نگاه کردن حرفاتو

 .بزنی؟فرصت زیادی نداریم

  
  

بل اما االن وقتش نبودبهرود روبه رویش زانو زد.دوست داشت دستانش را بگیرد.مثل ق . 

 ...ـ آره.درسته

 تیام منتظر در چشمان قهوه ایش نگاه کرد.در دل خدارا شکر می کرد که می توانست بازهم در این

 فاصله ی کم چشمانش را ببیند.همان قدر قهوه ای و بی کران.قهوه ای چشمانش در سبز باطراوت او می



 .دوید و آخ که این دویدن چقدر خوش طعم بود

 .ـ با خانواده درگیرم

 .ـ اینکه چیز تازه ای نیست

 نگاهش را گرفت.نمی توانست در چشم هایش خیره بماند و دروغ بگوید.از ظهر تا همان لحظه فکر کرده

 ساله ای با این همه16 بود.به تیام چه می گفت؟می گفت پدربزگش، قاتل پدر بزرگ اوست؟!به دختر

 آرزو و امید گفتن چنین حرفی درست بود؟

 .از طرفی تیام اگر می فهمید می رفت و پشت سرش را نگاه نمی کرد

 از جا برخواست.روبه رودخانه ایستاد و دست در جیب فرو کرد.جمالتی را که تا آن لحظه با خود تکرار

از همه فقط مادرمه.و میکرده بود مثل طوطی، به زبان اورد: می دونی که همه مخالفن.البته منظور   

 .دونی به هیچ صراطی مستقیم نمیشه

 .سرچرخاند و نگاهی به تیام انداخت که منتظر به او چشم دوخته بود

 دوباره نگاهش را چرخاند: اون روز، قبل از اینکه بیام پیش تو با مادر دعوام شد.یه جورایی می دونه که

مادره تیام، نمی تونم تو روش وایسم.برای همینحریف من نمیشه و می خوام تمام تالشش رو بکنه.  

 .اونطوری بهم ریختم.نمی خواستم تا قبل از راضی شدنش ارتباط خاصی بینمون باشه.اما نمی تونستم

 چرخیدو به تیام نگاه کرد که سعی در هضم جمالتش داشت: نمی تونم دووم بیارم.به دیدنت معتادم.اما

تیام؟زمان بده تا این مشکالت رو از سر راهم بردارم مجبورم.می خوام بهم زمان بدی.باشه . 

 تیام نگاهش را باال اورد و در چشمان بهرود خیره ماند.کلمه به کلمه ی حرف هایش را تن کرده بود و

 .حاال لباسی چهل تکه به تن داشت.لباسی چهل تکه که عجیب بدقواره و زشت بود

 ـ و اگه نتونی اینکارو بکنی؟

کشید.سعی کرد صدایش مثل همیشه اطمینانش را فریاد بزند.چیزی که جای آن در بهرود عمیق نفس  

 .وجودش عمیقا خالی بود

 .ـ قبال هم بهت گفتم.با تو، از پس همه چیز بر میام.فقط کنارم باش.همین

 تیام لحظه ای خیره در چشم های قهوه ای اش شد .سعی داشت از چشمانش درست و غلط حرف هایش

ا نمی توانست.شاید برای این کار زیادی بچه بودرا بخواند ام . 

  
  

 عمیق نفس کشید.سینه صاف کرد و از جا برخواست: حرف دیگه ای هم مونده؟

 ابروهای بهرود درهم شد: جواب تمام حرف هایی که زدم همین بود؟

س مشکالتت بربیای.تا اون روزـ جواب تمام حرف هایی رو که زدی وقتی میدم که تونستی از پ ... 

 دلش به کلمات درون گلویش چنگ می انداخت.می خواست جلوی خارج شدنشان را بگیرد اما دستی

 .نامرئی تمام کلمات را باال اورد: خداحافظ

 منتظر حرفی نماند.صدای بهرود را شنید.پایش سست شد.لنگ شد. دلش شیون می کرد.برسرخود می زد

ندو موهایش را می ک . 

 .مغزش نبض می زد.دهانش طعم بدی به خود گرفته بود و دریغ از بزاقی برای قورت دادن

 ...دستان منجمدش را مشت کرد و کنار بدنش محکم نگه داشت، مبادا لحظه ای از رفتن بازبماند

*** 

 فضای خانه عجیب آرام بود.می دانست تیمور امشب می آید و می دانست چنین وقت هایی مادرش کسی



 نبود که یک جا بنشیند.اما حاال از پشت در شیشه ای می دید که روی زمین کنج دیوار نشسته بود سرش

 را با دستمالی بسته است.محمد هم کنارش به دیوار تکیه داده بود وهیرو...هیرو کجا بود؟

 هراسان در را باز کرد.صدایش از نگرانی می لرزید: چی شده؟هیرو کجاست مامان؟

روی تیام ثابت ماند.دلش لرزید.سیاهی چشمانش در دو کاسه خون شناور بود.محمد تکیه ازنگاه برنج   

 دیوار گرفت و جلو رفت: تا حاال کجا بودی؟

 ابرو درهم کشید.بازویش را گرفت و کناری هولش داد ولی حریفش نشد.زیر لب غرید: به توچه؟تو

 چیکار داری؟
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ریخت.بند بند بدنش درد می کرد.برخالف هیاهوی چندی پیش،کنج اتاق نشسته بود و بی صدا اشک می   

 حاال خانه عجیب آرام بود.فقط گاهی صدای ناله و نفرین برنج بلند می شد

 ـ خدا ازت نگذره تیام.خدا ازت نگذره که بی آبرومون کردی.آخه فکر کردی خانوادشون آدمن؟فکر

 کردی همین بهرود واقعا تورو می خواد؟ ِد اگه می خواستت دور از چشم همه نمی کشوندت جای به اون

 ..خلوتی

 دلش شیون به راه انداخته بود.در آن شرایط تنها چیزی که طالب آن بود جرعه ای سکوت بود و کاش

 .برنج این را می فهمید

  
  

زحمت باال اورد و اشک هایش را پاک کرد.درد امانش را برید.نفسش بند آمد.میدست دردناکش را به   

 ترسید خود را در آیینه نگاه کند.دلش طاقت نداشت چهره ی کبود خود را ببیند.مگر چه گناهی کرده بود

 که اینطور کتک خورده بود؟مگر عاشقی جرم بود؟

ه پی کینه ی اون عفت ذلیل شده رو می گرفتـ خدا به بچگیت رحم کرده.اگه بالیی سرت میورد چی؟اگ  

 و بالیی سرت میورد چی؟ها؟ما چه خاکی به سرمون می ریختیم؟

 حرف هایش مثل خنجری نوک تیز روحش را خراش می انداخت.قبول نداشت.این حرف ها درباره ی

 ...بهرود درست نبود.بهرود مهربان و دل رحم او

ونه اش را خیس کرد.دلش بی تابانه بهرود را میچانه اش لرزید و گلوله های درشت اشک گ  

 خواست.صدای گرم و پر اطمینانش را وقتی که می گوید همه چیز درست می شود.دلش لبخند پر از

 .مهرش را می خواست.بهرودی که باید باشد تا در برابر همه از او محافظت کند

ادـ فایده نداره.من حریف تو نمیشم.باید به تیمور بگم.وایسا بی . 

 تنش لرزید.چشم هایش از ترس گشاد شد و به هق هق افتاد.کتک هایش کافی نبود؟باید تیمور را هم به

 جانش می نداشته اش م

ن ِِ  

 انداخت؟چه از جا ی خواست؟دست روی دهانش گذاشت بلکه صدای گریه اش

ی کردرا خفه کند.تیمور زنده اش نمی گذاشت.سرش را گوش تا گوش می برید و در حیاط چالش م ! 

 تیمور راحتش نمی گذاشت.دیگر یک آب خوش از گلویش پایین نمی رفت.تیمور بیچاره اش می کرد.تمام

 کتک هایی که از برنج خورد یک سمت و تیمور یک سمت.او قابل کنترل نبود.برادر بزرگتر بودو

 .هرکاری که می خواست می کرد.اصال همان شب جانش را می گرفت.کسی هم نمی فهمید

را به دیوار تکیه داد و به سقف خیره شد.دلش عزراییل را صدا می کرد.در آن لحظه به مرگسرش   



 خود راضی بود.آنطور داغش به دل خیلی ها می ماند.آنطور برنج، از اینکه کتکش زده بود پشیمان می

 .شد.آنطور بهرود از اینکه او را اینطور از خوددور کرده بود غصه می خورد

ن دراز کشید.لبش را گزید و ناله ی خفیفی کرد.حتی اگر برنج حرفی به تیمور نمیبه زحمت روی زمی  

 زد خودش می فهمید.مگر می شود او را با این وضعیت ببیند و متوجه نشود؟

 اشک بی هیچ کنترلی روی صورتش می لغزید و به زمین فرود می آمد.کاش تا قبل از رسیدن تیمور

 .میمرد

*** 

گوشش را در هم پیچاند.از جا پرید و ترسیده خود را به دیوار چسباند.نفسش بیرونفریاد تیمور پرده ی   

 .نمی آمد

 ـ دختر خیره سر چیکار کرده؟

 .صدای آساره را می شنید که سعی در آرام کردنش دارد: تیمور صدات تا ده تا خونه اونورتر میره.آروم

  
  

که رفته دیگه چه اهمیتی داره؟ـ بره به درک.آبروی ما   

 صدای برنج در گوشش زنگ زد: بخدا هزاربار بهش گفتم.من دیگه حریفش نمیشم.ما همینجوری هم نقل

 دهن مردم این روستا هستیم.مارو با بی آبرویی می شناسن.این دخترم شده قوز باال قوز

 ـ کجاست؟االن کجاست؟

ی لباس، در سردترین نقطه ی زمین ایستاده باشد.خود رادر با شدت باز شد.تنش می لرزید.مثل اینکه ب  

 به دیوار چسباند.چشم های تیمور به خون نشسته بود.کمربندی که در دست داشت، باعث ترکیدن بغضش

 شد.چه کاری از دستش بر می آمد؟التماس می کرد؟فایده ای هم داشت؟

 .ـ چشم ما روشن.اینطور که پیداست خانوم اهل قرار گذاشتن شده

 الل شده بود.مثل اینکه زبانش را بریده باشند.حرفی برای زدن نداشت.نگاهش را سمت پنجره

 چرخاند.کاش بهرود می آمد.کاش می آمد و صدایشان را می شنید.آنطور شاید کاری می کرد و او میان

 .این همه، پناه گاهی می یافت

 تیمور فریاد زد و سمتش خیز برداشت.از ترس روی زمین نشست و سرش را میان دستانش جا داد.تمام

 وجودش زیر ضربه ی کمربند جیغ کشید.دوست داشت التماس کند اما زبانش نمی چرخید.نفسش بند امده

 بود.قلبش بی هیچ ضربانی سر جای خود ایستاده بود.پس چرا نمیمرد؟

نجاتش شد: نزنش تیمور.توروخدا.گناه دارهصدای آساره فرشته ی  . 

 آساره را کناری هل داد و سمت تیام خیز برداشت.آساره خود را روی تیام انداخت.سرش را در آغوش

 کشید: نمی ذارم بزنیش.ترسیده.سکته می کنه بخدا.تقصیر تیام چیه آخه؟اون گولش زده.نزنش جان ویرا

 .نزنش

نداخت و دست میان موهایش فرو برد.برنج ویرا را به اتاق دیگریتیمور کالفه کمربند را گوشه ای ا  

 .برده بود بلکه از فریادهایشان نترسد

 .نگاه به تیام انداخت.انگشت تهدید سمتش دراز کرد: فکر بهرود رو از سرت بیرون می کنی

 .منتظر پاسخ نماند.کمربند را برداشت و از خانه بیرون زد

کرد.صورتش را بین دستانش گرفت.لبش را گزید و پر تاسف صورت کبودآساره موهای تیام را نوازش   

 .شده اش را نگاه کرد.گوشه ی لبش کمی پاره شده بود.انگشت روی آن کشید.اخم های تیام درهم شد



 ـ درد داره؟

 بی آنکه حرفی بزند رو گرفت.به در اتاق نگاه کرد: تیمور کجا رفت؟

  
  

ه سرش را در آغوش کشید.موهایش را نوازش کرد و سعی کرد کمی آرامش کندآسار . 

 .ـ نمی دونم

 .تیام نگران دستش را گرفت و نگاهش کرد: نره سراغ بهرود

 آساره ناراحت سر تکان داد.سر تیام را به سینه اش چسباند.تیام خود را در آغوشش جمع کرد و لباسش

بت آساره عجیب مرحم زخم هایش شدرا چنگ زد.بین این همه بی مهری، مح . 

 .ـ تو به فکر خودت باش طفلکی

 .و موهایش را بوسید.بغض گلویش را آزرد: بابا نفهمه آساره

 ...نفس بیرون داد: فعال هیچی نگو.هیچی

 اگر حسین می فهمید میمرد.دیگر با چه رویی در چشم های پیرمرد نگاه کند؟

*** 

عفت و طال هردو پشت پنجره ایستادند.مهدی هنوز به خانه برنگشتهکسی بی امان در حیاط را می کوبید.  

 .بودو دل عفت عجیب شور می زد

 .ـ شما برید کنار.یکی می بینتتون پشت پنجره زشته.من باز می کنم

 .عفت بی حرف به آشپزخانه رفت اما طال همانجا پشت پنجره ماند

 ـ کیه؟

اینجا ببینم در را که باز کرد تیمور یقه اش را کشید: بیا . 

 آنقدر شوکه شده بود که توانایی انجام هیچ واکنشی را نداشت.بهت زده به تیمور نگاه کرد.چشمان در

 خون نشسته اش گواهی خبر بدی را می داد.دست روی یقه اش گذاشت و سعی کرد آن را آزاد کند: چی

 شده داداش؟

روی صورتش گذاشتسیلی محکمی که روی صورتش خوابید، برق از سرش پراند.دست   

 ـ داداش؟من داداشتم؟من داداشتم و تو باآبروی ناموس من بازی می کنی؟

 ...دلش لرزید.فهمیده بود.تیمور همه چیز را فهمیده بودو این یعنی

 تنش کرخت شد.تیام در چه وضعی بود؟

 تیمور تکان محکمی به تنش داد و اورا به دیوار کوبید: یه عمر زخم زبون مادرت بس نبود که حاال قصد

 ابرومونو کردین؟

  
  

 چه می گفت؟از خود دفاع می کرد؟اصال می توانست؟ هر سخن تیمور حق بود و او در برابر حرف حق

 چه می کرد؟

بیا بریم داخل داداش.یکی میبینه زشته.بیا بریم واست توضیح میدمبه اطرافش نگاه کرد:  . 

 تیمور به سمت در هولش داد: چیو توضیح میدی مرد تیکه؟

 در باز بود.نتوانست خودش را کنترل کند و به داخل حیاط پرت شد.طال با دیدنش به صورتش کوبید: یا



 .حسین

مامان بیا.یا خدا تیمور را دید که به سمتش می رفت.جیغ زد: یا حسین . 

 .چادرش را از روی پشتی برداشت و سر کرد.تیمور قصد جان برادرش را کرده بود

 عفت هراسان به هال آمد: چی شده طال؟

 .از پنجره بهرود و تیمور را دید.محکم بر سرش کوبید: یا حضرت عباس

خواهر او چشم داشت.آن تیمور با مشت به جان بهرود افتاد.امروز خونش را حالل می کرد.کم نبود.به  

 .هم نه از راه درست.او را سر قرار کشیده بود.خواهر ساده و احمق او را به جایی خلوت برده بود

 بهرود بی آنکه از خود دفاعی کند، تسلیم مشت هایش شد.حقش بود.باید اجازه می داد تا داغش را خالی

تیام.هرچند شاید تا حاال کند.باید می گذاشت خود را با او آرام کند نه با کتک زدن ... 

 .پر درد چشم بست و ناله کرد.دل طال ریش شد.فریاد زد: ولش کن.ولش کن تیمور.کشتیش.ولش کن

 گوشه ی آستینش را گرفت و کشید.تیمور چرخی زد و سینه به سینه ی طال در آمد.دیدن طال همچون

در چشمانش خیره شد .غرید: چیکار با تیری بود در قلبش.همان قدر تیز و همان قدر دردناک.طال بیخیال  

 داداشم داری؟ها؟ضعیف گیر اوردی؟

 چشم روی صورتش چرخاند.از آخرین باری که طال را می دید زمان زیادی گذشته بود.خودش می

 !خواست با او روبه رو نشود.بخاطر گذشته اش...بخاطر گذشته اشان

خواهر من چیکار کرده؟دندان روی هم سابید: ضعیف؟هیچ می دونی داداش تو با   

 رنگ از رخش پرید.بدترین فکرها در سرش آمد.صدای عفت نظر تیمور را به خود جلب کرد: الهی

 ...دستت بشکنه.الهیی خیر نبینی..ببین با پسرم چیکار کردی..بهرود..بهرود، مادر

.سعی داشتکنار بهرود نشست.کمکش کرد سرجایش بنشیند.نگاه طال هنوز روی تیمور ثابت مانده بود  

 حرف هایش را کنارهم بگذارد و به نتیجه ی درستی برسد.بهرود چیکار کرده بود؟

 .آه و ناله ی عفت اعصاب خط خطی اش را مورد لطف خود قرارداد

 .ـ اون از بابای بدبختم.اینم از پسرم.ولم کنید.چی از جون ما می خواید؟دست از سرمون بردارید

  
  

 ..سمت بهرود و عفت خیز برداشت.عفت چادر بر صورت زخمی بهرود کشید : بهش دست نمیزنی

 ـ پسر شما خواهر منو گول زده.پسرت اگه خیلی مرد بود میومد جلو از راهش می گفت من تیام رو می

 .خوام نه اینکه مخفیانه بکشوندش تو کوه و بیابون

زد که خود اسطوره ی آن بود.تیمور از چیزی ایراد ابروهای طال درهم شد.تیمور از چیزی حرف می  

 می گرفت که خود بارها آن را انجام داده بود و چطور این کار برای خودشان عیب نداشت؟

 جلو رفت و بازویش را گرفت.عصبی سمت خود چرخاندش.تیمور متعجب به دستش نگاه کرد.طال عمیق

ره اش را زیر آن فرستاد.در چشمانش خیره شد: ایننفس کشید.چادرش را جلو کشید و موهای قهوه ای تی  

 .چیزا، اگه عیبه برای همه عیبه.نه تنها برای داداش من

 از دو دو زدن چشمانش روی صورتش، متوجه شد که حرفش را لمس کرده.دندان روی سابید و سینه

 سپر کرد: من نمیذارم داداشم رو اینطوری غریب کش کنی.کسی که ادعای چیزی رو داره، اول از همه

 .خودش به اون عمل میکنه و واسه بقیه نسخه نمی پیچه آقا تیمور

 .آنقدر محکم روی آقایی که گفت تاکید کرد که تیمور لب بست.صدای مهدی باعث شد چشم از طال بگیرد

 ـ اینجا چه خبره؟



اه مهدی روی بهرود چرخید: بهرود.یا خدا، بهرود، بابا جاننگ . 

 سمت بهرود دویید.تیمورسری به نشانه ی تایید برای طال تکان داد.یعنی حق دارد.درست می گوید.یعنی

 .حرف هایش را تا پوست و گوشت تنش به جان کشیده

صورتش را پاک می سپس سمت مهدی برگشت.مهدی نگران سر بهرود را در دست گرفته بود و خون  

 .کرد

 .ـ این رسمش نیست عمو.رسمش نیست که اجازه بدی پسرت، آبروی دختر رفیقتو ببره

 مهدی تنها نگاهش کرد.می دانست از چه حرف می زند.می دانست بالخره از مالقات های بهرود و تیام

 .با خبر شده اند.بهرود حسابی زبانش را کوتاه کرده بود

له ی طال کرد.طالیی ای که سر زیر انداخته بود و مثل بچه گنجشکی بی پناه میتیمور نگاه دیگری حوا  

 .لرزید.بی آنکه چیزی بگوید از کنارش رد شد و از خانه خارج شد

 خارج شدنش همان و زانو زدن طال همان.غمگین به چهره ی برادرش نگاه کرد.اگر تیمور آن زمان،

نداشت، حال این حق را نداشت که برادرش را به این روزجرا ِت نشان دادن چنین جسارتی را از خود   

 .بیاندازد

  
  

 خود را روی زمین کشید و سر بهرودش را در آغوش کشید.پیشانی اش را بوسید.چشمان خسته ی بهرود

ه و بهرود را بهنیمه باز شد و تصویر گنگی از طال دید.مهدی و عفت هردو برخواسته بودند تا آماده شد  

 .درمانگاه برسانند

 ...بهرود چشم بست و نالید: تیام

 رد باریک خون از بینی اش جاری شده بودو تمامی نداشت.طال پیشانی اش را به پیشانی برادرش چسباند

 ...و نالید: چیزی نیست بهرود.همه چیز درست میشه

 ...ته دلش لرزید.خودش هم به حرفی که زده بود ایمان نداشت
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 یک پا در شکم جمع کرده و آرنج روی آن گذاشته بود.فریادهای عفت و مهدی تمامی نداشت.حاال که از

 سالمتش مطمئن شده بودند، قصد کشتنش را داشتند.آن هم نه با سالح گرم.با نیش و کنایه قبرش را کنده و

تیز خود را در پرده ی اصرار عجیبی به چال کردنش داشتند.فریادهای اطراف،بی رحمانه دندان های  

 گوشش فرو کرده بودند و با قساوت تمام آن را می درید.کیسه ی یخ دستش را گوشه ای انداخت.فریاد

 .عفت بلند شد: اون یخ هارو بذار روی ورم صورتت

 گوشه کنایه هایشان را باور می کرد یا نگرانی شان را؟! پر حرص یخ را برداشت و روی ورم صورتش

ش درهم شد.درد مثل جریان قوی برق، تمام رگ هایش را نوازش دادفشرد.اخم های . 

 مهدی خسته از راه رفتن روی زمین نشست.به دیوار تکیه داد.پا در شکم جمع کرد. آرنج روی آن

 گذاشت و سرش را به دستش تکیه داد: آبروی منو بردی بهرود. زبونمو کوتاه کردی.کاری کردی کتک

دهن باز کنم.بهت گفته بودم راهش نیست.گفته بودم اشتباه می کنی. اینم چوبخوردنتو ببینم اما نتونم   

 .ندانم کاری هات.خدارو شکرکن که تیمور کوتاه اومد. خداروشکر کن که طال بود

 نگاه همه به طال افتاد.طال بی خبر از همه جا سر به دیوار چسبانده بود و با چشم بسته در دنیای تاریک

 .خود پرسه می زد

یای تاری ِک خالی از هر رنگی.تاری ِک تاریک.وهم آور و ترسناک.آنقدر ترسناک که قلبش درست دن



 نمی

 !زد و چه کاری از دستش بر می آمد برای پیروزی دربرابر این حجم از سیاهی پر از سیاهی

 عفت همانطور که هیکل تپل اش را در امتداد خانه همراه خود حمل می کرد غرید: پدربزر ِگ خدا

 بیامرزت به درک.بخاطر اون عقب نشینی نکردی باشه، هیچ عیبی نداره.ولی آخه بچه، مگه تو حیا رو

 قورت دادی؟دختر مردم رو کشوندی اونجا که چی؟که چی توی گوشش بخونی؟

 روی ران خود کوبید : تا دیروز زبون من دراز بود و از امروز تو منو بیچاره کردی بهرود.منو

 .سرافکنده کردی

  
  

 مهدی فریاد زد: پسر دار شدم که بشه عصای دستم.هر همسایه ای ما رو می دید می گفت بدبختا پسر

 ندارید؟

نگاه کنم به بهرود اشاره کرد: این هم از پسر. آبروی منو بردی. دیگه نمی تونم تو چشمای حسین . 

ود. کم که نیست. پدرش، از او ناامید شده بود.کم کهآب دهانش را قورت داد بلکه بغض سنگینش مهار ش  

 نیست. کمر مادرش را شکسته بود.کم که نیست. خواهر مهربانش، همین چند ساعت پیش بخاطر او سینه

به سینه ی مردی خشمگین ایستاده بود. کم که نیست. تیا ِم چشم سبزش با آن روح لطیف و کم طاقت، 

 بدنام

اشت؟ تا کی می توانست ببیند و دم نزندشده بود. مگر چقدر توان د . 

 طال نگاه خسته ای به برادرش انداخت. چشم های غمگین بهرود برایش زنگ خطر شد. حال بد خودش

 را جایی کنج قلبش چال کرد تا آخر شب، زیر پتوی گرم خود، روی بالشت همیشگی، بغض لعنتی اش را

رود رفت. بهرود سرش را زیر انداخته بود و باخالی کند.عمیق نفس کشید واز جا برخواست. سمت به  

 قال

 .نق ِش ی بازی می کرد. دستش را دراز کرد: پاشو بهرود

 صدای خشمگین عفت آمد: نمیشنوی داریم حرف می زنیم؟

 کالفه بود.انگار تمام تنش محرک شده بود و با هر صدایی خطی روی اعصابش کشیده می شد. با کج

شماتون دورش می کنم تا انقدر حرص نخوریدخلقی پاسخ داد: از جلوی چ . 

 عفت دست به کمر زد: خوبه خوبه.خدا شانس بده.اون خراب کرده، ما باید دهن کجی خانوم رو تحمل

 .کنیم

 .طال دستش را سمت بهرود تکان داد: چیو نگاه می کنی؟مگه شاخ و دم دارم؟بلند شو دیگه

ناله اش که بلند شد عفت نگران به صورتش چنگبهرود بی درنگ دستش را گرفت و از جا برخواست.  

 .انداخت: بلد نیستن دختر خودشونو کنترل کنن،پسر منو می زنن.دستت بشکنه تیمور

 .بهرود بی آنکه منتظر حرفی بماند به اتاق رفت.طال آرام روبه پدر و مادرش زمزمه کرد: کاریه که شده

 .انقدر خودتونو حرص ندین چون چیزی درست نمیشه

لت حرف دیگری نداد و به اتاق رفتمه . 

*** 

 شب تا صبح، پلک روی هم نگذاشته بود. چشمش به سقف اتاق خشک شد.تا نیمه های شب که تمام خانه

 درسکوت و خاموشی فرو رفته بود منتظر پدرش بود و دریغ از خبری.خدا را شکر می کرد که حداقل

را نداشت دیشب حاضر به دیدنش نشده.توان روبه رو شدن با او . 



 در جایش ن

ن ِِ  

 سما

 غلت زد.از پنجره به آ یمه روشن نگاه کرد. صدای اذان را از مسجد می شنید. عمیق

 نفس کشید.از دیشب آنقدر گریه کرده بود که نه چشمانش اشک ریختن را یاری می کرد و نه گلویش توان

 جد

را از روی بالشت بلند کرد بلکه دو تحم ِل بغ ِض ید را داشت.صدای هللا اکبر پدرش را که شنید، سرش  

  
  

 گوشش میهمان این صدای آسمانی شوند.در این شرایط، با حال خرابی که داشت، دلش تنها آغوش امن

 پدرش را می خواست. آغوشی که تمام خاطرات دریشب را از ذهنش پاک کند. این همه شعر که در

 وصف پدر می گفتند دروغ نبود. آغوشش از هر مسکنی پرقدرت تر بود. لذتش برابری می کرد با لذ ِت

 .آن که در اوج گرمای تابستان، پای تاول زده ات را میان حوض آب سرد فرو کنی

 پدرش اذان را زمزمه می کرد. می دانست تا چند لحظه ی دیگر قامت میبندد. نفسش بند آمد. دست روی

گذاشت بلکه طناب گره شده دور آن را باز کند. یعنی پدر مهربانش می دانست او در اتاق درحال گلویش  

 جان کندن است برای جرعه ای از آغوشش؟ می دانست دلش برای شنیدن صدای پر مهرش سیاه پوشیده؟

ر کهچشم بست. سعی کرد ذهنش را از چنگ افکاری که مثل پیچک دور آن می تنیدند رها کند. صدای د  

 .آمد تنش لرزید

 عطر پدرش کل اتاق را در بر گرفت. صدای قدم هایش که نرم روی قالی می گذاشت خواب نبودنش را

 فریاد می زد. حضورش را کنارش حس کرد. از هیجان، قلبش در حلقش بود! همین چند ثانیه پیش بود که

 ..با جان و دل پدرش را می خواست و حاال حضورش انقدر نزدیک

دست روی صورت کبود دخترش کشید.بغض تا گلویش باال امد.اشتباه کرده بود اما هرگز راضی حسین  

 به این همه سخت گیری نبود.موهای نارنجی دخترکش را نوازش کرد.دختر او نبود درست، هیچ ارتباط

شد باخونی بایکدیگر نداشتند اما دلش عجیب برای وجو ِد نازنینش پر می زد.تیام که وارد زندگی اش   

 خود برکت اورد.باخود مهر و محبت اورد و هرگز منکر این امر نمی شد.اما حاال اتفاق افتادن این

 .ماجرا، دلش کدر شده بود.باید تنبیهش می کرد اما بازهم نمی خواست به این روز بیفتند

واست و برقخم شد و نرم پیشانی اش را بوسید.پلک هایش لرزید.می ترسید بیدارش کند.آرام از جا برخ  

 اتاق را خاموش کرد.نگاه دیگری به دخترکش انداخت و از اتاق خارج شد.بسته شدن در همان و بلند

 .شدن هق هق بی صدای تیام همان

*** 

 مژه هایش بهم چسبیده بود.قدرت باز کردن چشم هایش را نداشت.سرش از شدت در جیغ کشید.دست

رون نمی آمد.انگار اصال از اول حنجره ای در کارروی آن گذاشت و ناله کرد.صدایش از حنجره بی  

 !نبود

 به زحمت سرجایش نشست.کش و قوسی به تن کوفته اش داد.صدای ترق تروق کمرش کمی به بدنش

 .جان داد

 با کمک دیوار از جا برخواست.با یاداوری دیشب و نوازش های پدر، محو لبخند زد.هنوز در این خانه

رش رد پایی جا گذاشته بود.به زحمت چشم باز کرد و به سمت درجایی داشت وهنوز در قلب پد  



 رفت.زمین از زیر پایش کشیده می شد اما توجهی نکرد.تا ابد که نمی توانست از چشم خانواده مخفی

  
  

که دیدنیشود.بی آنکه خود را نگاه کند از جلوی آیینه رد شد.دل دیدن خود را نداشت.حال و روزش   

 .نبود.خود را می دید و بدتر وحشت می کرد

 .به هال رفت.آساره با هیرو و ویرا بازی می کرد.با دیدن تیام لبخند مهربانی زد: سالم صبح بخیر

 در این میدان جنگ دیدن لبخند آساره غنیمتی بود.غنیمت جنگی باارزش!با دیدن برنج که سبد به دست از

زیر انداخت و زمزمه کرد: سالمآشپزخانه بیرون می آمد سر  . 

 .برنج نگاه غضب الودی حواله اش کرد: سالم

 برای فرار از نگاهش به سمت در رفت.برنج از باال تا پایین براندازش کرد.با دیدن صورت کبو ِد تیام

 .دلش ریش شد.عمیق نفس کشیدو نگاهش را دزدید

 .قبل از آنکه تیام به حیاط برود گفت: خودتو اماده کن

 ایستاد.مادرش را نگاه کرد.چهره ی برنج، دلش را لرزاند.ترسید.نگاه به آساره دوخت که خود را به راه

 .دیگر زده بود ونگاهش نمی کرد

 .ـ امروز میرم پیش کبری خانوم

 لرزید.آب دهانش را به زحمت قورت داد و دوباره مادرش را نگاه کرد.برنج بی توجه به او به سمت در

 هال رفت.سبد دستش را روی سر گذاشت.در را باز کرد و قبل از خروجش بی آنکه تیام را نگاه کند

 گفت: بهش میگم تا امروز فکر کردیم روی پیشنهاد خاستگاریش.االنم موافقیم.قرار خاستگاری رو هم می

 .ذارم برای چند وقت دیگه که حال و روزت بهتر شه

گفت این زن.او و امین؟ بهت زده به مادرش نگاه کرد.چه می  

 برنج به حیاط رفت و در را پشت سرش بست.چرخید و به آساره نگاه کرد.اشک تا پشت پلک هایش جمع

 شد.صدایش می لرزید: آساره، شوخی می کنه دیگه آره؟شوخی می کنه؟

 ..آساره نگاه شرمنده ای حواله اش کرد: خیلی سعی کردم منصرفشون کنم

 ..ـ وای

اشت.دنیا می چرخید و او گردونه ای شده بود به دور این دنیادست روی سرش گذ ! 

 ..نالید: ای وای

 این همه غافلگیری برای او زیاد بود.اویی که دیروز یک قدمی مرگش را دیده بود.جیغ آساره در گوشش

 ...اخرین چیزی بود که شنید.تمام شد.دنیا سیاه شد و او غوطه ور در این دنیای سیا ِه خود ساخته
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 از وقتی که مادرش این حرف را زد ، گریه امانش را بریده بود.هرچه جیغ می زد و التماس می کرد

 .فایده نداشت.برنج مدام تهدیدش می کرد.آساره ی بیچاره حریف هیچکدام نمی شد

ته بودویرا مدام گریه می کرد و هیرو ترسیده به بحث مادرو خواهرش چشم دوخ . 

 تیام گوشه ی هال نشسته بود.سر میان دستانش گرفته بود و هق می زد.برنج در هال، مقابل چشمانش

 رژه می رفت و سرکوفت می زد.صدایش مانند کشیده شدن شی نوک تیزی بر روی شیشه، اعصابش را



را نمیفهمیخط می انداخت: آخه دختره ی نادون، تو فکر کردی بری خونه ی بهرود خانومی می کنی؟چ  

 تیام؟اون خانواده از ما کینه دارن.بابا، پس فردا بری تو خونه ی اونا، تو میشی مظلو ِم تنها و اونا میشن

 شمش

 ظال ِم یر به دست.فکر کردی اون موقع کاری از دست ما برمیاد؟نمی تونیم هیچ کاری واست انجام

 .بدیم

رف هایش را باور داشت.با شناختی که از عفتبا چشم های اشکی به مادرش نگاه کرد.جایی کنج دلش ح  

 و دخترهایش داشت جز این انتظار نمی رفت و دل او با این حال بهرود را می خواست.دل بود دیگر.نمی

 .فهمید

 برنج مقابلش ایستاد.دست به کمر زد.اخم هایش اساسی درهم فرو رفته بودند: بعدم، تو واقعا فکر کردی

 بهرود تورو می خواسته؟

سینه اش کوبید و سر روبه آسمان بلند کرد: ای خدا این بچه های من چقدر احمقن به . 

 دوباره نگاه خشمگین خود را به تیام دوخت: نه خانوم.اون تمام این کارهارو کرد تا تورو بدنام کنه.تا

یبشی یه ننگ واسه خانوادت.تا داغ اون عفت از خدا بی خبر رو سرد کنه.وگرنه کو؟کجاست این آقا  

 .عاشق؟چرا سراغی ازت نمی گیره؟چرا اون روز حرفی به تیمور نزده؟چرا نگفته که تورو می خواد

 دست روی گوش هایش گذاشت و جیغ زد: بسه.ولم کن.دست از سرم بردار.نمی خوام، من هیچی از شما

 .نمی خوام.فقط بذار به حال خودم باشم

حشت داشت و چقدر زود به به سرش آمدهبرنج بغض کرده نگاهش کرد.چقدر از آمدن این روز و  

 بود.دخترکش مثل بید می لرزید و او باید اینطور تشر می زد بلکه این عشق کورکورانه را از سرش

 .بیندازد

 ...ـ دارم واسه خودت میگم تیام.حرفام سخته قبول

وی گوش هایشتیام از جا پرید.توان شنیدن دوباره ی حرف هایش را نداشت.پا به زمین کوبید و دست ر  

 گذاشت: نمی خوام بشنوم.ولم کن مامان.دست از سرم بردار. تمام این حرفا دروغه. تمام این چیزا رو از

 خودتون در میارید. اصال از کجا معلوم که تیمور واقعا سراغ بهرود رفته باشه؟

 .صدای تیمور باعث شد حرفش را ناتمام بگذارد

 .ـ اینجا چه خبره؟صداتون تا ده تا کوچه اونورتر میره

  
  

 تیام بی آنکه نگاه به تیمور کند، زیر چشمی چشمانش را سمت پدرش فرستاد که بی حرف نگاهش می

 .کرد. چرا حس می کرد قامتش خمیده شده. زیر لب زمزمه کرد: سالم بابا

به تیموری که دیروز کم مانده بود با کمربند سیاه و کبودش کندفقط به پدرش سالم کرد!نه  . 

 .به سمت اتاق راه کج کرد که صدای حسین متوقفش کرد: تیام وایسا ببینم

 اگر تیمور صدایش می زد توجهی نمی کرد اما حساب این مرد با بقیه جدا بود.ناچار چرخید و بی آنکه

 نگاهش کند نالید: بله بابا؟

د و بیداد برای چیه؟تو خونه ی من اینطوری صداتو برای مادرت بلند کردی؟ـ این همه دا  

 تندی حسین زخم شد بر روحش. از دیشب تا حاال هیچ حرفی نشنیده بود و حاال حسین هم مثل باقی با

 .تشر با او حرف می زد.انگشت درهم گره زد و آرام گفت: هیچی بابا.ببخشید

د.دلش پر از حرف بود و زبانش خالی از واژه.دلش پر از گلهزبانش به زدن حرف دیگری نمی چرخی  



 .بود و زبانش خالی از توان برای چرخیدن به نالیدن

 تیمور قدمی سمتش برداشت: پس اون من بودم جیغ می زدم؟بایان حساب و لحن حرف زدن تو،یه چیزی

 هم باید بهت بدیم دیگه آره؟

دست بر قضا خانواده اش بودند گیر افتاده بودو چه می کرد  او تنها، بین این همه آد ِم حق به جانب که

 جز

 ناله و گریه؟

 او بی کس، میانشان افتاده بود و هرکس به میل خود زخمی بر زخم هایش اضافه می کرد و او چه می

 .گفت جز آه و آه و آه

اخش کردی کهبرنج که سکوت تیام رو دید روبه حسن گفت: این دخترو تو انقدر لوس کردی.انقدر گست  

 .حاال زل بزنه تو روی من و بگه چرا واسم تصمیم گرفتی

 روبه تیام کرد: زمان ما، دخترو و پسر فقط سر سفره ی عقد هم دیگه رو میدیدن.تازه بعدشم هرچی که

 بود باید کلی خداروشکر می کردن بابته چنین ازدواجی.چه خوب چه بد کی حق اعتراض داشت؟حاال تو

من میگی خوشت از امین نمیاد؟زل زدی تو چشم   

 از اینکه مادرش جلوی تیمور و پدرش این حرف را زده بود احساس شرم کرد.پاسخی نداد که صدای

 حسین درآمد: ما خیر و صالحتو می خوایم.تیام.درست اینه که تا گند این قضیه در نیومده زودتر شوهر

 ..کنی

می داد.آنقدر که تهوع سختی به جانش انداخت ناباور به پدرش نگاه کرد.حرفی که زد بوی گندآّب . 

 این حرف، یعنی می خواهد او را از سر خود باز کند!یعنی اگر حاال نروی، فردا پس فردا دیگر کسی

 .راضی به وصلت با تو نیست.یعنی زودتر گورت را گم کن که ما راضی به بودن تو در این خانه نیستیم

  
  

که همین یک حرف پدر توانش را گرفت.طاقتش را طاق کرد و فریادش را بلند: من اضافه ام واستونآخ   

 آره؟
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 .چانه اش لرزید.صدایش هم: یعنی این همه اصرار واسه خیر و صالح من نیست.واسه خاطر خودتونه

 .اشک روی گونه اش لغزید: واسه خاطر خودتونه که زودتر از شر من خالص شید

ر دل حسین آتش روشن کرد.طاقت دیدن اشک هایش را نداشتکسی د . 

 تیام عقب رفت: اگه واستون اضافه ام میرم.میرم خونه عمه.میرم اونجا و فراموش می کنم که خانواده ای

 .بوده

 صدایی در گوشش جیغ زد.دست روی گوش هایش گذاشت.به برنج زل زد: اگه واقعا خانواده ی من

 .باشید

 رنگ از روی برنج رفت.تیمور نگاه به مادرش انداخت که هر لحظه امکان ضعف کردنش بود.آساره به

 سمت برنج دویید و زیر بازویش را گرفت.حسین با صدای لرزان گفت: معلومه که ما خانوادتیم

 باباجان..این چه حرفیه می زنی؟اصال من کی این حرفو زدم؟من کی گفتم تو برای ما اضافه ای ؟

 .تیام خندید.دیوانه شده بود.شب گذشته عقل خود را از دست داده بود وبه جنون رسیده بود

 چه نصیبش شد از این همه مراعات جز کتک و فریاد؟چه نصیبش شد از سکوت جز زور برای ازدواج

 .با مردی که حتی یک ثانیه هم به آن فکر نکرده بود



مور بهت زده نگاهش می کرد.تابه حال تیام را با این حالمیان گریه اش آنقدر خندید که نفس کم اورد.تی  

 .و روز ندیده بود.این اولین بار بود که چنین رفتاری از او می دید

 تیام لحظه ای جدی در چشم های همه نگاه کرد.در نگاه مادرش، ترس را لمس می کرد.کینه ای نبود اما

ریق کرد.انگار که سالحی یافته باشد برایتر ِس نگا ِه مادرش حس قدرت و پیروزی به رگ هایش تز  

 .دفاع از خود

 در چشم های آساره و تیمور بهت موج می زد.پوزخند زد.فکر می کردند دیوانه شده.باید هم این فکر به

 سرشان خطور کند.چه کسی جز خود آن ها دیوانگی برایش رقم زده بود؟

سردی که غیر منتظره وسط تابستان بوزد مردمک لرزان حسین، لرز انداخت بر تار و پودش.مثل باد . 

 لرزید.خود را بغل کرد و آرام گفت: خانواده با بچه اش چنین کاری می کنه؟

  
  

 جز صدای گریه ی ویرا دیگر صدایی نمی آمد.هیرو هم درمانده شده بود و پر ترس آن ها را نگاه می

 .کرد

پیراهنش را باال زد و آن را روبه برنج گرفت: مادر با بچه اش اینکارو می از سکوت استفاده کرد.آستین  

 کنه؟

 .برنج بی حال روی زمین افتاد و آساره باالی سرش نشست: زن عمو

 تیام بی توجه تیمور را نگاه کرد.مرد به ظاهر برادرش را و اگر برادرش نبود چه نسبتی باهم

ه خود جرات داده بود به روی او کمبرند بکشد؟داشتند؟غریبه ای بیش نبودو این غریبه ب  

 بغض بدی به جان گلویش افتاد: برادر آدم به روش کمربند می کشه؟

 تیمور آب دهانش را قورت داد.قدمی به تیام نزدیک شد و تیام به تبعیت از او قدمی عقب رفت و روبه

که می دونستم ممکنه پدرم نباشید.ممکنهحسین نالید: نمی دونید چقد دلتنگتون بودم. دل تنگتون بودم با این  

 ..مردی باشید که هیچ نسبت خونی باهاش نداشته باشم

 بغضش ترکید.اشک روی گونه هایش لغزید.نفسش باال نمی آمد.به هق هق افتاد.نگاهش را روی همه

نمیفتنچرخاند و نالید: خانواده ی من، برای خالصی ازم، اونم توی شرایطی که نیازشون دارم، به فکر   

 .که بزور شوهرم بدم

 آنقدر عقب رفت که به دیوار خورد.روی زمین نشست: شما خانواده ی من نیستید.حتی،حتی امانت دار

 .خوبی هم نیستید

 سرش را روی زانویش گذاشت و بی صدا اشک ریخت.بعد از آن، تنها سکوت بود که بینشان حرفی

 .برای گفتن داشت

*** 

ر و سنگین گذشت که انگار چند قرن را زندگی کرده بودندچند رو ِز بعد آنقدر دلگی . 

 برای بهرودی که هرروز به امید دیدن تیام پشت پنجره می آمد و برای تیامی که خود را در اتاق حبس

 .کرده بود، عذاب،از آتش جهنم هم سوزان تر بود

هم هیچ صدایی بلند نمی شد خانه به راستی قبرستان شده بود.نه رفتی نه آمدی.حتی از ویرای زبان بسته . 

 پشت دار نشسته بود و به قالی نیمه کاره نگاه می کرد.خیلی وقت بود که کاری با آن نداشت.این قالی،

 شاهد چه روزهایی بود.تمام دردها و شادی هایش را بافت.تمام خیال بافی هایش به این قالی پیوند خورده

 بود و حاال همین دست رنج نیمه کاره، برایش کوهی از خاطره شده بود.کوهی از خاطره که با فکر



 کردن به آن ها گاه می خندید و گاه بغض می کرد.گاه دلش می لرزید و گاه به شیطان لعنت می فرستاد و

 .خشمش را فرو می خورد

  
  

ه رفت.چشمانش بی رمق به تصویر دختری که گویا خودش بود نگاهاز جا بر خواست و سمت آیین  

 ..کرد.زیر چشمش کمی کبود بود و لبش

 دست روی پارگی آن کشید.بهتر شده بود اما هنوز درد داشت و کبود بود.آه سردش، فضای اتاق را

 منجمد کرد.کبودی های جسمش خوب می شد، با کبودی روحش چه می کرد؟آن هم خوب می شد؟

اهش سمت پنجره خزید.تمام این مدت با خود جنگیده بود که مبادا فکر باز کردن آن به سرش بزندنگ . 

 نمی خواست برای یک لحظه هم آن را باز کند. می ترسید از اینکه بهرود منتظرش باشد و دوباره

 .دیدنش، دلش را هوایی کند.دلی را که به زحمت یک جا نشانده بود، باز سرکش و نترس کند

ست برد و دستگیره ی آن را کشید.نور با خوشحالی تمام به سرعت از گوشه ی پنجره به اتاق سرکد  

 کشید.انگار که خیلی وقت است که منتظر دویدن به فضای اتاق او بود.منتظر بود تا فضای منجمد و یخ

 .بسته اش را بهار کند
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جای خالی بهرود جیغ کشید و اخم های کمی طول کشید تا چشمانش به تاریکی عادت کرد.قلبش با دیدن  

 او درهم شد.می خواست مثل همیشه او را پشت این پنجره ببیند.دوست داشت مثل همیشه نگاه شیفته اش

 را روی خود لمس کند.دوست داشت مثل همیشه با باز کردن این پنجره، عطر اورا وارد فضای اتاق کند

 .و برای چند روز بعد مدام آن را نفس بکشد

ما حاال هیچ خبری نبود.نه از آن نگاه نفس گیر، نه از آن عطر دل انگیز.حاال نه کسی بود که گوشا  

 .هایش با صدای آن عشق بازی کند و نه حرفی می شنید تا دل به گرمای آن بسپارد

 :حاال خودش بود و خودش و جایی در اعماق وجودش حرف برنج را در سرش می کوبید

کرد تا تورو بدنام کنه.تا بشی یه ننگ واسه خانوادت.تا داغ اون عفت از خدا بیاون تمام این کارهارو   

 .خبر رو سرد کنه

 دندان روی هم سایید. شاید برنج حق داشت. انگار زیادی دل خوش کرده بود به نجواهای پراز خالی

 .بهرود

ا به تک درخت روبه رویشقبل از آنکه پنجره را ببندد، صدایی از دور قلبش را لرزاند. نگاه ناباورش ر  

 دوخت.جایی پشت آن ، بهرود پناه گرفته بود و اورا صدا می زد. نفس حبس شده اش را رها کرد و بی

 صدا خندید. دست روی دهانش گذاشت بلکه هیجانش را کنترل کند.ترسید اگر اجازه دهد هرآن تمام

 !هیجانش را باال اورد

هوا روبه تاریکی می رفت و کمتر کسی در تاریکی روستابهرود نگاهی به اطراف انداخت.کسی نبود.  

 .بیرون می آمد

  
  

 جلو رفت و با فاصله از پنجره ایستاد.تمام لذت ناشی از دیدنش را در چشم هایش ریخت و نامش را صدا

 ..زد: تیام



خسته و بی رمق دل اوآخ که صدایش چه کرد با دل کویری اش.صدایش باران بود برای خاک  . 

 .روی زمین زانو زد و به هق هق افتاد.هق هقی خشک که از شدت هیجان بود نه غم و گریه

 .نه می دانست می خندد و نه گریه می کرد.چیزی بین این دو که برای خودش هم تازگی داشت

یامبهرود دوباره صدایش زد و چه خواستنی در صدایش موج می زد: تیام.باهام حرف بزن.ت . 

 .طاقت نیاورد.دست روی دهانش گذاشت و ناله کرد: بهرود

 بهرود دست روی لب هایش گذاشت: هیس.آروم.می شنون.جانم؟جان بهرود؟صدام کن تیام.باهام حرف

 .بزن.عطش صدات رهام نمی کنه

 تیام لبش را گزید: خودتی؟اینجایی؟

 نرم پلک زد: آره اینجام. همینجا. روبه روی تو.درست جلوی چشمات..خوبی تیام؟ چیکارت کردن؟

 اذیتت کردن اره؟

 به زحمت آب دهانش را قورت داد.به در اتاق نگاه کرد و دوباره روبه بهرود برگشت: می خوام از اینجا

، ممکنه مجبور به انجام کاری شمبرم.نمی تونم بمونم.دیگه نمی تونم. بهرود اوضاع خوبی نیست. ممکنه  

 .که نمی خوام

 اخم بهرود در هم شد: چی داری میگی؟

 تیام نگران در اتاق را نگاه کرد.می ترسید از اینکه دوباره کسی مچش را بگیرد.نیروی از دست رفته

 اش را جمع کرد و از جا برخواست.سخت بود، دست و پایش از هیجان دیدن عزیزترینش می لرزید اما

 .بالخره ایستاد

 ... ـ چند روز پیش، حرف از امین شد. بهرود،نمی خوام.باید از اینجا برم.کمکم کن.خودمو می کشم اما

 خجالت می کشید بگوید.شرم داشت از تمام کردن جمله اش.چه می گفت؟خودش می گفت می خواهد

 !خانوم خانه اش شود؟اگر بهرود نمی خواست چه؟آنطور چوب دو سر طال می شد

 بهرود دست های مشت شده اش را در جیب فرو کرد بلکه از دید تیام مخفی بمانند.صدایش پر اطمینان

 .بودو لحن حرف زدنش مثل همیشه قاطع و محکم: اتفاقی نمیفته.بهت قول میدم

 ..نالید: بهرود

 .ـ تیام، بهم قول بده کاری نکنی.من همه چیز رو درست می کنم اما تو کار اشتباهی نکن

  
  

 همه چیز را درست می کرد.این حرف را از همان ابتدا مدام در گوشش خوانده بود و حاالهم عجیب دلش

 .گرم شد با شنیدن دوباره اش

 .ـ بهم قول بده

 .ـ به جون خودت قسم

بهت کهدست روی چشم هایش گذاشت: به جو ِن تیام قسم همه چیزو درست می کنم.از دستت نمیدم.  

 .گفتم.من از حقم نمی گذرم و تو ح ِق منی

 .صدایی که از هال آمد ترساندش: باید برم بهرود

 .بهرود قدم به عقب گذاشت: نگران هیچی نباش

 .ـ از تنهایی می ترسم

 .ـ من هستم.تنها نیستی. از هیچی نترس

فته اش آرام بگیرد. همینفقط سر تکان داد و پر عجله پنجره را بست. روی زمین نشست بلکه تن گر گر  



 .چند کلمه، تمام دلهره اش را دود کرد و هوا فرستاد

 سرش را به دیوار تکیه داد و چشم بست.بهرود گفته بود همه چیز را به او بسپارد.گفته بود درست می

 .شود

 .دیگر چه غمی در دنیا داشت؟!همین کافی بود

*** 

ا مانده بود.مدام دست در موهایش می کشید و زیرفکر و خیالش هنوز روی کبودی های صورت تیام ج  

 لب به خود فحش می داد.از وقتی به خانه بازگشته بود با کسی حرف نزده بود.در اتاق کوچکش راه می

 رفت و نقشه می کشید.راه می رفت و فکر می کرد.دنبال راهی می گشت تا تیام را از این شرایط رها

همیشه این کابوس لعنتی را از سرش بیرون کند کند.دنبال چاره ای می گشت تا برای . 

 تیام زن کس دیگری شود؟مگر او مرده بود؟باید از روی جنازه اش رد می شدند تا چنین اجازه ای می

 داد.اصال شب عروسی هم داماد را می کشت و هم خودش را از بی او بودن خالص می کرد.بهرود نباید

ری بیایدباشد تا نام تیام اش کنار نام کس دیگ . 

 طال در زد و وارد اتاق شد.می دانست در این شرایط یک ثانیه هم نباید از چشم از بهرود بردارد. می

 .دانست بهرود تنهاست و نیاز به پشتیبانی دارد

 به در تکیه داد: چی شده بهرود؟

  
  

 .بی آنکه بایستد گفت: نمی تونم طال.دیگه نمی تونم صبر کنم.باید تموم شه.باید این بازی رو تموم کنم

 ـ می خوای چیکار کنی؟

 .ـ تیام رو می خوام

 ـ به هر قیمتی؟

 این سوال را سال ها قبل از تیمور پرسیده بود.گفته بود که او را به هر قیمتی می خواهد و سکوت تیمور

ده بودعجیب کر کنن . 

 ..بهرود مصمم نگاهش کرد: به هر قیمتی. امشب، وقتی دیدمش

 نتوانست ادامه دهد.ایستاد و نفس گرفت.دوباره طال را نگاه کرد: تیام داره از بین میره و من باید این

 شرایط رو تموم کنم.وقتش حاال است طال.نه هیچ وقت دیگه.من می خوامش. مشک ِل همه اینه که رسما

رو نگفتم؟در چهارچوب و قاعده خاستگاری نرفتم؟ چنین چیزی  

 دست مشت کرد و لب برهم فشرد: باشه.درخواستم رو همونجور که می خوان میگم.و اینبار کسی نمی

 .تونه مانعم بشه

 عیبی داشت اگر به تیام حسودی کند بابته داشتن چنین مردی؟لبخند تلخی زد به گذشته ی تلخ تر از

باد رفته اش.جلو رفت و دست روی شانه ی برادرش گذاشت.زمانی خود از بودنلبخندش.به آرزوهای بر  

 با تیمور منع شد.زمانی که تا حال کش آمده بود، حسرت گرفتن دستان مردانه اش گوشه ی دلش چادر زد

 و حاال هرکاری می کرد تا برادرش به خواسته اش برسد.مهم بهرود بود و قلب پر از عشقی که برای

پید و آینده هرچقدر ترسناک، بازهم نمی توانست جلویش را بگیردتیام می ت .. 

 لب باز کرد و با مهربان ترین لحن ممکن برادرش را یاری کرد: روی من حساب کن.هرکاری که بتونم

 .واستون انجام میدم

یبهرود قدردان طال را نگاه کرد.صورتش را با دستانش قاب گرفت و پیشانی اش را بوسید.یک طال کاف  



 !بود تا دنیا را فتح کند

 آری،آغاز دوست داشتن است

 گرچه پایان راه ناپیداست

 من به پایان دگر نیندیشم

 .که همین دوست داشتن زیباست
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 صبح زود از خانه بیرون زد. می دانست پدرش بعد از خواندن نماز به باغ می رود .باید با او صحبت

تمام شب گذشته حرف هایش را مزه کرده بود و حاال وقت عمل به آن ها رسیده بودمی کرد. . 

 هوا روبه سردی می رفت.ژاکت طوسی رنگش را دورش پیچید بلکه جلوی نفوذ سرما را بگیرد.هوا

 گرگ و میش بود.هر از چندگاهی، صدای پارس سگ را می شنید.از کنار چند نفر که گذشت، سر زیر

ودی صورتش را نبینند.هرچند با داد و هوار آن روز بعید می دانست مردم روستا چیزیانداخت بلکه کب  

 .نفهمیده باشند

 .به باغ که رسید تمام افکارش را پشت در جا گذاشت.برای رسیدن به هدفش، ذهن خالی می خواست

حال صدای پدر و کارگرشان را که در چادر نشسته بودند و حرف می زدند می شنید.مهدی جدی در  

 .سفارش کردن بود.همیشه همین بود.صبح زود می رفت و سنگ هایش را با کارگرانش وا می کند

 .منتظر بیرون چادر ایستاد.مهدی یا علی گفت و از چادر بیرون امد

 .انتظار حضور بهرود را نداشت.نگاه عمیقی حواله اش کرد و جواب سالمش را زمزمه وار داد

 بهرود آرام گفت: می تونم باهاتون حرف بزنم؟

 .مهدی دستمالی دور دستش بست: اگه ضروری نیست بذار برای بعد کار

 .دلش تا عصر تاب نمی آورد.سمت پدرش رفت: خیلی وقتتون رو نمی گیرم بابا.باید باهاتون صحبت کنم

یاورم پیشانی اش دل مهدی را لرزاند.نگاه دزدید.به چادر اشاره کرد: ب . 

 .روبه روی هم نشستند.مهدی به او زل زده بود و بهرود به زمین.روی نگاه کردن به پدرش را نداشت

 .ـ می شنوم

 سر باال اورد و نگاهش را به چشم های پدرش دوخت.شباهت زیادی به او داشت.عفت می گفت مهدی هم

 .در جوانیش مثل او بوده

وست سبزه و مژه های بلند و پر.حاال با اینکه سنیهمین چشم های قهوه ای و موهای شب رنگ.همین پ  

 از پدرش گذشته بود، با اینکه شبرنگی موهایش به سمتی سپیدی صبح می رفت اما بازهم رگه های

 .جذابیت جوانی در صورتش پیدا بود

 ... لب تر کرد و آب دهانش را به سختی قورت داد: درمور ِد

هدی برایش کندن کوه بودبا اتفاقات اخیر آوردن نام تیام جلوی م . 

 ..ـ درمور ِد... تیام

 مهدی انگشت درهم گره زد و جدی تر از قبل گفت: فکر نمی کنی کمی دیر به فکر افتادی؟خیلی قبل تر

 .از این ها باید این کارو می کردی

  



  

فرصت زیادی ندارم.شما از همون اولبهرود پلک روی هم گذاشت: هرچی که بگید قبول می کنم.اما بابا   

 .ازم خواستید این جریان رو درست پیش ببرم و االن به کمکتون نیاز دارم

 در چشمان پسرش دقیق شد.کوچکترین نشانه ای از تردید و دو دلی در آن نبود که اگر چنین چیزی را

را نمی دادحس می کرد، آسمان به زمین می رفت و زمین به آسمان، اجازه ی چنین کاری  . 

 نفس عمیقی کشید: تصمیمت رو گرفتی؟

 .ـ بله

 ـ مطمئنی پشیمون نمیشی؟

 .سینه صاف کرد: هیچوقت انقدر مطمئن نبودم

 ـ از من چی می خوای؟

 ـ راضی کردن مامان.می دونم که با حرف زدن من و طال راضی نمیشه.مخصوصا حاال با این اتفاق،

نکنن، ممکنه مخالفت بیشتری داشته باشه.اما می خوام که شماچون امکانش هست خانواده ی تیام قبول   

 .باهاش صحبت کنید

 مهدی چشم ریز کرد: اگه راضی نشد؟

 ـ راضی میشه.انقدر اصرار می کنم تا راضی شه.بابا، از نظرم بر نمیگردم.انقدر اصرار می کنم تا

 .بالخره همه راضی به این وصلت شن

و سپس گفت: اول خودت باید با مادرت حرف بزنی.وقتی که گفتنگاهش کرد مهدی لحظه ای در سکوت  

 .نه، من وارد عمل می شم.اینطوری حداقل احترامش رو حفظ کردی

 .ـ کمکم کنید

 مهدی لبخند زد.همین که پسرش تصمیم جدی گرفته بود جای شکر داشت.در این شرایط اخم می کرد که

اشت قطعا همه چیز جای بهتر شدن، بدتر می شدچه؟چیزی عوض نمی شد و اگر بهرود را تنها می گذ . 

 دستش را جلو برد و روی زانوی بهرود گذاشت: نگران نباش.درستش می کنیم.فقط تصمیم بچگانه ای

 .نگیر.من کنارت هستم

 بهرود هم دستش را گرفت و فشرد.به زدن لبخند اکتفا کرد.مهدی دست روی زانو زد وبا ذکر یا علی

درت؟برخواست: میای کمک پ  

 .بهرود هم سریع از جا برخواست: حتما

  
  

 با جواب مثبتی که از پدرش گرفت نیروی تازه ای به بدنش دوید.انگار که انگیزه گرفت برای از نو

 جنگیدن.راست می گویند که پدر، تکیه گاه عجیبی است..فکر بودنش تمام ترس ها را از دل آدم دور می

 .کند

*** 

 دیس برنج را وسط سفره گذاشت.تیمور در اتاق را نگاه کرد: نمی خواید تیام رو صدا کنید؟

 .برنج پر غصه پسرش را نگاه کرد: از اتاق بیرون نمیاد.خودت که شاهد بودی

 آساره صدایش را پایین آورد: من باهاش حرف بزنم؟

 .حسین نه قاطعی گفت.نگاه همه حتی هیرو رویش ثابت ماند

ن آرام گفت: فعال نه. باید زمان بدیم بهش.باید بتونه کنار بیادحسی . 



 .برنج بغض کرده سر زیر انداخت با غذایش بازی کرد.حسین مهربان صدایش زد: خانوم

 .چشم های اشکی اش را در نگاه پرمحبت حسین دوخت: دخترم از دستم میره

دخترو با زحمت بزرگ کردیم.مطمئنحسین بی توجه به حضور بچه ها دست روی زانویش گذاشت: این   

 .باش خدایی مواظب د ِل همه هست ، به ماهم نگاه می کنه

 .برنج لبخند کج و کوله ای تحویلش داد و سر زیر انداخت
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 تیام گوش از در گرفت و به سوی پنجره رفت.نگاهش را به آسمان ابری دوخت.آسمان، زیر لباس سنگین

رنجی گرفته بود.نه باران می آمد نه برف.آسمان اما لباس مخصوص بهخود، پنهان شده بود و رنگی نا  

 .تن کرده و منتظر نشسته بود

 روی زمین نشست و سر به پشتی چسباند و چشم بست.نگران بود اما این نگرانی لحظه ای بیشتر طول

ندنمی کشید.حرف های بهرود درست مثل شوالیه ها سرمی رسیدند و دل مرده اش را گرم می کرد . 

 دلش برای بهشت کوچکشان تنگ شده بود.اگر می شد همین حاال یک نفس می دوید و خود را به آنجا می

 .رساند

 چشم بست بلکه خود را میان جنگل سر سبز و درختان سر به فلک کشیده بیابد.این روزها آنقدر فکرش

رده بوددرگیر آینده شده بود که آن سیاه و چادر و صدای ناله را به کل فراموش ک . 

 .کاش زودتر همه چیز درست می شد

*** 

  
  

 .ـ نـه

 فریادی که زد برق از سر بهرود پراند.عقب نکشید.پایش رادر یک کفش کرده بود و از خواسته اش

 .دست نمی کشید: می خوامش

قات ِل پدربزرگت عفت با صورت برافروخته سمتش رفت: خجالت نمی کشی؟بهرود تو کر شدی؟میگم .. 

 حرف مادرش را برید.میان هال دور خودش چرخید: می دونم مامان می دونم اما اینا چه ربطی به تیام

 داره؟بابا، پدربزرگ این بنده خدا یه کاری کرده، چرا ما تاوان کار اونو بدیم؟

زرگت؟عفت دست روی دهانش گذاشت: یعنی تو انقدر بی غیرتی که بری با نوه ی قاتل پدرب  

 بهرود کالفه مشتی میان موهایش کشید: چه ربطی به غیرت داره؟

 .طال پادرمیانی کرد: مامان شاید قسمت اینه تمام این کدورت ها دور ریخته شه

 .عفت دست باال اورد: تو یکی ساکت.معلوم نیست چی بهت گفته که این همه طرفداریشو می کنی

 .ـ چه ربطی داره؟من طرف حقم.حق با بهروده

 عفت معترض روبه مهدی گفت: مهدی یه چیزی به این دخترت بگو.وسط دعوا نرخ تعیین می کنه واسه

 .من

 مهدی نگاهی به بهرود و طال انداخت.التماس را در چشمان بهرود می خواند.روبه عفت کرد و گفت: منم

 .باهاشون موافقم عفت

 .عفت با چشم های گرد همسرش را نگاه کرد.شبیه بمب آماده ی انفجار بود

 .ـ امشب همه دست به یکی کردین آره؟همه می خواید تن بابای خدا بیامرز منو توی گور بلرزونید

 به مهدی اشاره کرد: دستت درد نکنه مهدی.دستت درد نکنه، خوب روی پدرمو سفید کردی.سن اینا قد



؟نمیده ولی تو چی  

 .اشک روی گونه هایش جاری شد: تو که می دونی چی به سرمون اومد.تو که یادته چقدر زجر کشیدم

 مهدی دهان باز کرد تا حرفی بزند اما عفت مانع شد: من راضی نیستم.بهرود تو هرچی می خوای

 .بگو.من راضی نیستم

در طال را لرزاند.بهرود کالفه این را گفت و بی آنکه منتظر حرفی بماند به اتاق رفت.صدای بهم کوبیدن  

 .دستی به پیشانی اش کشید

 ..مهدی از جا برخواست.طال نگاه نگرانی به در انداخت: بابا

 .مهدی زمزمه کرد: درست میشه.شما همین جا بمونید

  
  

ه چیز تعیین میبهرود گوشه ای نشست و منتظر به در اتاق چشم دوخت.امشب شب سرنوشتنش بود.هم  

 ...شد و اگر بازهم نه می شنید

 .واقعا نمی دانست باید چکار کند

 .عفت زانو در شکم جمع کرده بود.دست روی آن گذاشته و سرش را به دستش تکیه داده بود

 با ورود مهدی به اتاق ابرو درهم کشید و جابه جا شد.پشتش را به او کرد و دستی به صورتش کشید بلکه

را پاک کنداشک هایش  . 

 مهدی با فاصله ی کمی از عفت نشست.نگاهش را به صورت شکسته ی همسرش انداخت.از یاد نبرده

 . بود.لحظه لحظه زجر هایش را به خوبی به یاد داشت.لحظه لحظه دلتنگی ها و تنهایی هایش را

حسرت میلحظه لحظه تالشش را برای گرفتن خون پدرش.درست یادش بود روزی را که زار می زد و   

 .خورد که ای کاش پسر بود بلکه می توانست حق پدرش را بگیرد

 آه کشید.اگر پای بهرودش وسط نبود امکان نداشت این همه به عفت فشار بیاورد اما چاره چه بود؟بهرود

 و تیام درست در ابتدای جوانی بودند و با آن آتش تند..می ترسید اتفاقی که نباید بیفتد.آنطور یک عمر

انی یقه ی عفت را می گرفتپشیم . 

 .خود را سمت عفت کشید.دستش را گرفت و صدایش زد: عفت جان

 .عفت عصبانی دستش را کشید. از همه ی دنیا گله داشت و از مهدی بیشتر از تمام دنیا

 .ـ تو دیدی چی به روز من اومد و با این حال، این همه اصرار می کنی

زی درست نمیشه.بهرود تصمیم خودشو گرفته.با مخالفت ما حریصـ من دیدم درست.اما با مخالفت ما چی  

 .تر میشن

 ...ـ بهرود همیشه به من گوش می داد.نمی دونم چی شده که اینجوری

 مهدی میان حرفش دوید: کاریه که شده.می خوای چیکار کنی؟عفت ببین چه روزیه بهت میگم.جلوی راه

چیکی باهم قرار میذارن، پس می تونن کارای خطرناک ترماین دوتارو نباید بست.وقتی توی ده به این کو  

 کنن.از اون روز می ترسم که یه ننگ بمونه برای دو خانواده.تا امروز با وجود تمام کدورت ها، همه ی

 مردم این روستا برای ما احترام قائل بودن.نمی خوام روزی برسه که نه ما ، نه اونا توانایی بلند کردن

باشیمسرمون رو نداشته  . 

 عفت دستی به صورتش کشید.مهدی مهربان زمزمه کرد: خودت دست این دوتا جوون رو بذار تو دست

 .هم.خانومی کن، تموم کن این کینه ی چند ساله رو
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 عفت سرفه ای کرد.حرف های مهدی ترس بدی در وجودش انداخته بود.مثل پتکی واقعیت را در سرش

فکر کند.مثل» کوبید.واقعیتی را که تمام این مدت از آن فراری بود و نمی خواست حتی یک ثانیه هم به آ  

 .بچه ای شده بود که بری رسیدن هب خواسته اش اصرار می کرد و اصال به عاقبت کار فکر نمی کرد

را گفته بود که حقیقت همین بود.مهدی درست می گفت.اگر کار از کار می گذشت چه؟بهرود بار ها این  

 دست از خواستن تیام بر نمیدارد و این را با چشم هایش دیده بودو با وجودش لمس کرده بود.اگر خدایی

 .نکرده حرف های مهدی عملی می شد آن وقت چه خاکی بر سرش می ریخت

دراینچشم بست.از این همه تنش خسته شده بود.از خواستن بهرود و نخواستن او.اصال نمی فهمید بهرود   

 .دختر بچه چه دیده که اینطور عقلش را از دست داده

 نگاه به مهدی دوخت که منتظر بود و چشم برنمی داشت.شاید می شد قبول کند اما بعد از آن بهرود را

 برای خود حفظ کند.شاید راهی بود که بپذرید و با این حال بهرود را از دست ندهد.شاید می توانست

که تیام را از خانواده اش دور کند و اینطور کمی زندگی اش رنگ آرامش بهرود را هم تحریک کند  

 میگرفت.این هم راهی بود که ذهنش را درگیر کرده بود.اگر به این وصلت راضی می شد و با این حال

 بهرود را برای خود حفظ می کرد، می توانست به واسطه ای تیام را هم از خانواده اش جدا

ته ی تیام را او می دانست و هیچ اطمینانی نبود که وقتی تیام با آن روبه روکند.مخصوصا اینکه گذش  

 .شود بازهم برنج را بخواهد.نوری هرچند کم قدرت،در دلش روشن شد

 .لب تر کرد.اشک هایش را با گوشه ی دستمال پاک کرد و پر تردید گفت: بهش بگو قبول می کنم

: خیلی خوشحال میشهصورت درهم مهدی باز شد و با شادی لبخند زد . 

 ـ اما به یک شرط مهدی.اونم اینکه بیان با خودمون زندگی کنن.نمی خوام پسرم ور دل برنج و اون

 .خانواده باشه

 .ـ خودت بهش بگو

 .عفت از مهدی رو گرفت: نمی خوام ببینمش.فعال دوست ندارم جلوی چشمام باشه.تا بعد

یمهدی از جا برخواست: از تصمیمت پشیمون نمیش . 

 .عفت پوزخند پرصدایی زد: امیدوارم

 مهدی خوشحال، حامل خبری خوش برای بهرود از اتاق بیرون رفت.در اتاق که بسته شد عفت پلک

 .روی هم گذاشت

 ...دلش این وصلت را نمی خواست و فقط خدا رحم کند به وقتی که عفت از چیزی ناراضی باشد

آن خانواده آرامش قبل از طوفان یعنی حا ِل همان لحظه ی .. 

 .صدای خداروشکر بهرود و خنده ی پراز ذوق طال، پوزخند روی لبش را پررنگ تر کرد
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 جلوی بقالی ایستاده بود و سر به زیر بی آنکه به اطراف توجهی کند گوجه های سالم را از خراب ها جدا

 .می کرد

از گلش شکفت.خیلی وقت بود آن ها را ندیده بود.دستی به پره یکبری و اقدس خانوم را که دید گل   



 .روسری اش کشید.سینه صاف کرد و باصدای بلند گفت: سالم کبری خانوم

 کبری نگاه گذرایی به او انداخت.با غیض رو گرفت و زیر لب سالم سردی تحویلش داد.برنج مات از

این نگاه را خوب می شناخت.سال ها پیشرفتارش ماند.نگاه اقدس را هم روی خودش می دید.جنس   

 بخاطر خواهرش، هرروز زندگی اش را با این نگاه ها سر کرده بود.لب گزید.یعنی فهمیده بودند؟پلک

 روی هم فشرد.از رو نرفت.باید می فهمید اوضاع تا چه حد وخیم شده.خود را نزدیک تر کشاند.لبخند

ی پرید: چه خبرا اقدس؟عروست نزایید؟مصنوعی روی لبش نشاند و میان حرف اقدس و کبر  

 !اقدس چپ چپ نگاهش کرد.انگار که می گفت خر خودتی و هفت جد آبادت

 .به کبری نگاهی انداخت و لب کج کرد: خبرا که پیش شماست برنجی خانوم

 نامش را با چنان غیضی صدا زد که وادار به سکوت شد. بی آنکه چیزی بگوید گوجه ها را در نایلون

 .انداخت و وارد بقالی شد.پشتش به آن ها بود اما صدایشان را به خوبی می شنید

ـ دخت ِر همون مادره.چیز بهتری میشه؟حیف امی ِن تو که می خواست با چنین آدمی بره زیر یه 

 سقف.این

 .یکی افتاده بیرون و ما همه فهمیدیم.وای به حال قبلیا

نبود اگر آسمان هم برایش می شکست و زمین میصدای شکستن دلش گوش فلک را کر کرد.عجیب   

 .ریخت

 خواهرش زنده نبود که اینطور راحت پشت سرش حرف می زدند.خواهرش همان سال ها مرده بود.در

 .تنهایی وبی کسی.حاال هیچکس حق نداشت پشت سر جنازه اش اینطور بد بگوید

فته سر قرار.بعد خانوادش واسه امی ِن ـ اصال من نمی فهمم این دختره بی حیا با چه دل و جراتی می ر

 من

 .کالس می ذاشتند

 صدای فروشنده او را از دن

ن ِِ  

 .پسر جوا یا بیرون کشید: مادر با شمام

 به خود آمد.پول را حساب کرد و از مغازه خارج شد.اقدس خود را از سر راهش کنار کشید.کبری ادامه

برنج کنارشان ایستاد.نگاه پر کدورتی حواله اشانی حرفش را خورد و خود را سرگرم خیارها نشان داد.  

 کرد و غرید: زشته.خودتون مدیون می شید.دختر زبون بسته ام هیچ.به خواهر خدا بیامرزم رحم کنید.اون

 .دنیا ازتون نمی گذره

  
  

ت و رفت.دروغ نیست کهنه کبری نگاهش کرد و نه اقدس.بیشتر ماندن را جایز ندانست.راهش را گرف  

 !می گویند تاریخ تکرار می شود

*** 

 ناراحت کنار حسین روی زیرانداز حصیری نشست.حسین با دقت چهره ی همسرش را نگاه کرد.بعد از

 عمری زندگی، تمام حاالتش را می شناخت: چی شده؟

فت،دوم اینکه با اینـ امروز رفته بودم در بقالی، کبری خانوم رو دیدم.اول اینکه سالم کردم رو گر  

 زنیکه اقدس پچ پچ می کردن زیر چشمی منو نشون می دادن. آبرومون رفت حسین.دروغ نمی گن که از

 .هرچی بترسی سرت میاد.این همه بهش گفتم نکن بچه.گوش نکرد.اینم از آبرومون که ریخت



 .حسین عمیق نفس کشید: آدم باید پیش خدا آّبرو داشته باشه

داد و پوزخند زد: داریم؟برنج ابرو باال  ! 

 ـ کی از پیشش اومده؟اینایی که پشت سر ما و دخترمون حرف می زنن ابرو دارن؟تو چیزی

 .نگو.گناهاشونو نشور.بذار هرچی که می خوان بگن.چند صباحی دیگه اونا مقصر می شن و ما بی گناه

و رسوایی که بار اورد، اینم از ـ قربون خدا برم که از در و دیوار داره واسمون می ریزه.اون از تیام  

 ..فهمیدنش

 دست روی زانوی همسرش گذاشت و نگران زمزمه کرد: حسین، خجالت می کشم توی چشماش نگاه

 کنم.وقتی میبینمش، انگار که خواهر خدابیامرزم داره نگاهم می کنه.انگار که اون داره گریه می کنه،

هم اون زمان تمام این روزهارو به چشم دید.تمام اون داره زجر می کشه.جیگرم آتیش می گیره.طوبی  

 ..این سختی ها

 حسین مهربان نگاهش کرد و آرام گفت: به خودت و ما سخت نگیر.تموم میشه.مهمترین چیز در این برهه

 از زمان اینه که ما بتونیم آرامش خودمون رو حفظ کنیم.وگرنه در دهن مردم رو که نمیشه بست.بعد این

چیزی افتاده دستشون که ازش استفاده کنن برای اذیت کردن تو.تو باید نشون بدی کههمه سال بازم   

 .واست مهم نیست.نباید حساسیت تورو ببینن.مطمئن باش اینطوری خودشون عقب نشینی می کنن

 .برنج سر زیر انداخت.دستی تکان داد: چی بگم واال.دلخوشم به همین حرفای تو

 ـ نمی خوای با تیام حرف بزنی؟

 ـ چی بهش بگم؟

 .ـ مادرشی.باید کنارش باشی.رفتار تو و تیمور درست نبود

 برنج اخم کرد وتند شد: یعنی چی درست نبود؟دخترمونو از سر قرار کشوندیم بیرون، قربون صدقه اشم

 بریم؟

  
  

 ـ من اینو گفتم؟باید باهاش برخورد می کردین اما نه با این شدت.دختره، چشمش به محب ِت دست

 ماست.همین االنم منتظر ما بریم سراغش.مخصوصا اینکه به رومون اورده که از تمام اتفاقات خبر

 .داشته

 ـ میگی چیکار کنم؟

د بهش نزدیک شیم برنج.نباید به این حالـ من میگم اول تو که مادرشی پیش قدم شو.بعد ما میریم جلو.بای  

 رهاش کنیم.اون زمان با طوبی این کارارو کردیم چی شد؟

 .ـ طوبی فرق داشت حسین.جریان طوبی یه چیز دیگه است

 .ـ به هرحال نباید تیام رو تنها گذاشت
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ود کهحرف های منطقی حسین همیشه به دلش می نشست.اصال پدرش هم می گفت.همیشه ورد زبانش ب  

 رام همین کالم همیشه منطقی و گرمش شده.پرعشق همسرش را نگاه کرد.کسی آن اطراف نبودو به

 کجای دنیا بر می خورد اگر کمی مهربانی خرج همسر خسته اش کند.دست جلو برد و دستش را

 .فشرد.حسین هم نگاهش کرد و لبخند پررنگی تحویلش داد

ه وحشی نشسته در چشم هایش، اورا به همان روز اولهربار که برنج را نگاه می کرد، برق نگا  

 عروسی اشان برد.وقتی برای اولین بار برنج را دید شیفته ی برق نشسته در نگاه پر شرمش شد و مگر



 .خدا به چند نفر از مردمش لطف کرده و همسری مثل برنج به آن ها داده است

*** 

رخواست و به استقبالش رفت.این جریاناتصدای الستیک های نیسان مهدی را می شناخت.از جا ب  

 .کوچکترین تاثیری در رفتار این دومرد باهم نداشت

 مقابلش ایستاد و لبخند روی لبش نشاند.بعد از آن دعوا اصال مهدی را ندیده بود.تیمور در حالی که عرق

 .پیشانی اش را می گرفت کنار پدرش ایستاد و به نیسان آبی نگاه کرد

خوان؟ـ اینجا چی می   

 حسین نگاه معنی داری به تیمور انداخت.یعنی اینکه من هنوز زنده ام و تا وقتی هستم حق اینطور

 .صحبت کردن نداری

 .ـ نبینم اینطور با مهمون من حرف بزنی تیمور

 تیمور بی آنکه چیزی بگوید سر زیر انداخت.صدای مهدی باعث شد نگاه از پسرش بگیرد و به استقبال

حسین خا ِن بزرگ برود: سالم بر . 

  
  

 دو رفیق باهم دست دادند و یک دیگر را سخت در آغوش گرفتند.انگار می خواستند با این کار ثابت کنند

 .هیچ یک از این اتفاق ها بر رابطه اشان تاثیری نذاشته

او حس نمی کرد.بالخره مهدی نگاهش را بر تیمور انداخت.ته دلش هیچ حس ناراحتی و کدورتی به  

 برادر بود و غیرتی.از طرفی هم برای بهرود خوب بود که ببیند تیام کس و کار دارد و شهر هرت

 نیست.چشم هایش را باز کرد تا بالخره تصمیم عقالنی بگیرد و اگر خدا بخواهد بالخره پسرش تصمیم

 .خود را گرفت

نید: سالم آقا مهدیحسین به سمت زیرانداز هدایتش کرد.صدای برنج را ش . 

 مهدی سرچرخاند و برنج را نگاه کرد.ته نگاهش دلخوری داد و بیدادی به راه انداخته بود که ان سرش

 .ناپیدا.سر زیر انداخت وشرمنده گفت: سالم آبجی

 برنج سنگین جوابش را داد: حال شما خوبه؟عفت جان خوب هستن؟

 .مهدی لبخند زد و سعی کرد لحن پر کدورتش را نادیده بگیرد: همه سالم می رسونن

 .حسین برای عوض کردن جو دست مهدی را گرفت: بشین داداش.خسته میشی

 .برنج فریاد زد: تقی، اون ظرف میوه که اماده کرده ام رو بیار واسه آقایون

اشته باشیدمهدی آرام گفت: آبجی اگه موردی نداره شماهم تشریف د . 

 کسی انگار دلش را چنگ زد.مثل مردم آزاری که ناخن به شیشه بکشد و تنش را بلرزاند حاال کسی در

 دلش چنگ می زدو تار و پودش را از هم می پاشاند. می دانست مهدی بی دلیل نیامده و از اینکه بخواهد

 .درباره ی آن جریان صحبت کند فراری بود

 .اصال برایش حکم مرگ داشت

 نگاهی به حسین انداخت و حسین با سر اشاره کرد یعنی بشین.مهدی روبه تیمور گفت: شماهم بیا تیمور

 .جان.بیا بشین اینجا امروز با همتون دو کلوم حرف دارم

 تقی، پسر نوجوان الغر اندام ظرف میوه را وسط گذاشت: با من کاری ندارید اقا؟

نی بینشان حاکم شده بود.تیمور با دستما ِل دستش بازیحسین با خوش رویی پاسخش را داد.سکوت سنگی  

 می کرد و حتی برای یک ثانیه هم سرش را بلند نکرد.از این همه آرامش مهدی خجالت می کشید.او در



 حیاط خانه اش آنطور پسرش را کتک زده و فحش داده بود، حاال مهدی انقدر آرام و متین روبه رویش

ند.وسط پاییز و هوا انقدر گرم؟!اصال امکان داشت؟با دستمال عرق پیشانینشسته و با لبخند نگاهش می ک  

 .اش را گرفت

 .برنج لبخند زورکی روی لب هایش نشاند.ظرف را برداشت و جلوی مهدی گرفت: بفرمایید.نوش جان

 .مهدی تعارفش را رد کرد: دستت درد نکنه.اما برای خوردن میوه اینجا نیومدم

  
  

 دست لرزان برنج از نگاهش دور نماند.زودتر رفت سر اصل مطلب: صحبت امروز من با شما،درمورد

 .تیام وبهروده

 ..حسین نفس عمیقی کشید.سینه صاف کرد و آرام پاسخ داد: این دوتا بچه خامی کردن

نشدهمهدی نگاهش کرد.بی هیچ نرمشی و محکم گفت: بهرو ِد من هیچ خامی ایی رو مرتکب  . 

 تیمور تیز شد در چشم هایش: قرار گذاشتن با یه دختر وسط جنگل خامی نیست؟

 .حسین بر زانویش زد: تیمور

 ـ نه تیمور جان.شما منظور منو اشتباه متوجه شدی.منظور من اینه بهرو ِد من دختر شمارو می خواد و

نباید با این جور لفظ ها بیاین خواستن رو به حساب خامی نذارید.دوست داشتن حس محترمی هستش که   

 حرمتش کرد. من میگم جریانات پیش اومده رو بذارید به پای بچگی که از این راه وارد شده.البته ما هم

 .مقصریم.کوتاهی کردیم

 .نگاه گذرایی به برنج انداخت

 ـ انقدر در گوش این بچه ها از این نفرت و کینه ی قدیمی حرف زدیم که واسشون بزرگ شد و فکر

 .کردن اگه خواسته اشون رو به زبون بیارن اعدام می شن

 برنج حق به جانب بادی به غبغب انداخت و گفت: واال داداش خودتونم می دونید که ما هیچ کاره

 ..بودیم.من هزاربار خواستم صلح کنم هرچی که بوده رو تموم کنم
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م گذاشت: خانوم االن بحث سرحسین که نگاهش به صورت رنگ گرفته ی مهدی بود حرفش را ناتما  

 .اون کینه ی قدیمی نیست.اینجاییم ببینیم چه کاری برای این دوتا بچه از دستمون بر میاد

 مهدی به بازویش کالمت.من برا

ن ِِ  

 با

 .زد: قر ی همین اومدم

 تیمور دست در هم گره زد : خب شما چی امر می کنید؟

 هر سه منتظر به لب های مهدی چشم دوختند.مهدی سر زیر انداخت.عمیق نفس کشید: من می خوام تیام

 .رو برای بهرود از شما خاستگاری کنم

 برنج لب گزید.مهدی سریع گفت: البته اشتباه نکنید.این حرف من، خاستگاری نیست.می خوام اجازه

تمام مراسم ها تشریف بیاریم منزلتون بگیرم که اگر راضی هستین یک شب برای به جا اوردن . 

  
  



 هیچ کس حتی نفس هم نمی کشید.برنج که انتظار شنیدن هر حرفی را داشت جز این در سکوت مهدی را

 نگاه می کرد.وقتی مهدی گفت حرف دارد فکرکرد حتما برای زدن زخم زبان امده و اصال احتمال این را

تیام را خاستگاری کندنمی داد که  . 

 مهدی نگاهش را روی هر سه چرخاند:نظرتون چیه؟

 .تیمور نفس حبس شده اش را رها کرد.به حسین و برنج اشاره کرد: هرچی شما بگید

 برنج نگاه مرددی به حسین انداخت.مهدی لبخند کم رنگی زد: این دوتا بچه واقعا هم دیگه رو می

پاشون نیفته و به مراد دلشون برسن.ما خودمون جوون بودیم.هم منخوان.اجازه بدیم دیگه سنگی جلوی   

 هم تو حسین.آتیش بچه ها توی این سن و سال تنده.فکر می کنن اگه نشه قیامته و اگه بشه صاف سر از

 بهشت در میارن.وظیفه ی ما اینه توی این سن جلوی هر اشتباهی رو بگیریم.حس یک طرفه ای بینشون

از جانب هردو است.پس بسم ا... بگیم و دستشون رو بذاریم توی دست هم.هم مانیست.هرچی که هست   

 .راضی باشیم هم خودشون و هم خدا از تمام ما

 :حسین که تمام حرف های مهدی را منطقی می دید و از طرفی حرف دل خودش هم بود روبه برنج گفت

 چی میگی خانوم؟

ی باشد، گفت: چی بگم واال.با این آبرو ریزی که راهبرنج دست تکان داد.دود دل، انگار که از ناچار  

 .افتاده االن کل این روستا با خبر شدن.فکر نمی کنم راه دیگه ای مونده باشه

 مهدی لبخند زد.می دانست حرف های منطقی لحظه ای پیش در او هم اثر کرده.بالخره برنج هم مثل

ن کابوس ها روبه تمام شدن می رفتعفت کوتاه امده بود.حسین نفس راحتی کشید. بالخره ای . 

 روبه مهدی گفت: ریش و قیچی دست شما.من به حرف شما اعتماد می کنم و بهرود رو مثل پسر خودم

 .می دونم.انشاا... از پس این فرصت آخری که بهش میدم بر بیاد

 .مهدی از جا برخواست.ضربه ای روی شانه اش زد: سربلندت می کنه.خیالت راحت

یمور انداخت که از جا برخواسته بود و آن ها را نگاه می کرد: شما هم دیگه انقدر دلواپس نباشنگاه به ت  

 .تیمور جان.بهرود ناامیدتون نمی کنه

 .تیمور لبخند کجی زد.به مهدی دست داد : من از شما خیالم راحته.می دونم کار اشتباهی نمی کنید

ندارید؟ مهدی سر تکان داد و روبه برنج گفت: کاری با من  

 .برنج سرخم کرد: سالم برسونید

 ـ بزرگیتون رو می رسونم.من از ته قلب اطمینان دارم که این وصلت همه چیزو برای دو خانواده بهتر

 .می کنه

  
  

 برنج آه کشید و امیدوار انشاا.. گفت.حقیقت همین بود.خودش هم از این همه سال موش و گربه بازی

 خسته شده بود.دوست داشت حداقل برای یک هفته هم که شده کمی بی دغدغه و فکر و خیا ِل همیشگی

 .باشد

 .مهدی که رفت حسین روبه برنج گفت: یه خبر خوب محسوب میشه برای تیام

 .برنج لبخند کم رنگی زد: دخترم بعد از چند روز بالخره درست و حسابی غذا می خوره

حق بزرگی خودت قسم، به دخترم آرامش بده.خوشبختش کن به سینه زد: ای خدا به . 

 تیمور دستمال را روی زیرانداز انداخت و بی آنکه چیزی بگوید به سرکارش برگشت.جایی که تیام و

 ...بهرود ایستاده بودند، همان جایی بود که روزی برای خودش و طال می خواست و حیف



 دست به تنه ی درختی گرفت و به آن تکیه داد.سر زیر انداخت و چشم بست.در زندگی حسرت بعضی

 چیزها کالفه ات می کند.کنج دلت می نشیند و مثل درختی چند ساله ریشه می دواند و دمار از روزگار

 خودت و احساست در می اورد.گاهی انقدر بدقلق می شود این درخت لعنت

ی ِِ  

ی آتشپیر که دوست دار  

 بزنی بر هستی اش و بعد از آن به فاصله ی چند روز یکی دیگر همان جا سبز می شود...تو خسته می

 .شوی و این حسر ِت الکردار دست بر نمی دارد از جنگیدن با نف ِس مانده ات

 نفس کالفه ای کشید و سر باال اورد و نگاه به آسمان دوخت.همه ی خواسته ها که نباید عملی شود.مگر

 .در این دنیا غیر از این است؟فقط باید یاد گرفت که چطور با آن زندگی کرد

*** 

 چنان شور و شوقی در خانه به راه افتاده بود که انگار نه انگار تا همین چند روز پیش ماتم سرا بود.حاال

گذاشتند برنج و آساره خوشحال خانه تمیز می کردند و تیمور و حسین بهترین میوه های باغ را کنار می . 

 همه خوشحال بودند جز تیامی که به او خبر آمدن خاستگار را داده بودند.خاستگاری که نه می دانست

 .کیست و نه دلش می خواست برای یک لحظه رویش را ببیند

 صدای در که بلند شد نگاه سمت آن چرخاند.برنج وارد اتاق شد: ای وای خاک عالم.تو هنوز آماده نشدی

 بچه؟

ش را مثل طنابی سفت و سخت درهم گره زد و رو گرفت: من امشب توی جمع نمیامابرو های . 
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 برنج به سمت کمد رفت.بقچه اش را بیرون کشید و از بین لباس ها پیرهن صورتی رنگ ابریشمش را

 .بیرون کشید.طرح های نقره ای روی پیراهن آن را به راستی زیبا کرده بود

  
  

 تیام دندان روی هم سایید.خود را سمت برنج کشاند و لباس را از دستش گرفت: من نمیخوام مامان.چرا

 باهام اینجوری می کنید؟

 برنج لحظه ای نگاهش کرد.خنده اش گرفته بود.برای آنکه بتواند خود را کنترل کند سر زیر انداخت و

تیام، موهاتو ببافی ها.نذار باز بمونه زشته.میگنروسری را هم برایش جدا کرد: بیا.اینو هم بپوش روش.  

 .دخترشون چقدر شلختس.نمی دونن دخترم رو ماه بزرگ کردم

 !!تیام پوزخند غلیظی زد و زیر لب نالید: دخترتون

 برنج صدایش را شنید اما خود را به کوچه ی علی چپ دعوت کرد.صدای آساره خانه را لرزاند: ای خدا

ن قشنگی رو شکوندی.زن عمو..زن عمو بیایدمحمد زدی گلدون به ای . 

 صدای فریاد محمد و خروجش از خانه باعث شد برنج از کوره در رود و دنبالش کند.آساره که دید برنج

 از خانه حارج شده با سرعت به اتاق تیام رفت.تیامی که ناامید گوشه ای نشسته بود و به لباس های

زد: خیلی نازه دستش نگاه می کرد.کنارش نشست و لبخند . 

 .تمام التماسش را در چشم هایش ریخت: یه کاری کن

 آساره خم شد و پیشانی اش را بوسید: امشب بهترین شب عمرت میشه تیام.بهمون اعتماد کن.هرگز

 .پشیمون نمیشی.فقط لباساتو تنت کن و مثل یه خانوم از اتاقت بیرون بیا

 ..ـ آساره



را نگاه کرد: بله زن عمو؟ آساره نیم خیز شد و از پنجره برنج  

 ـ بیا این خورده شیشه هارو جمع کنیم.محمد اخرش منو دق میده

 .آساره خندان از جا برخواست و برای بار آخر روبه تیام گفت: بهمون اعتماد کن

 چشمکی زد و از اتاق خارج شد.بغض بدی به جان گلویش افتاد.از جا برخواست و عصبانی لباس را

.میان موهای نارنجی شانه نشده اش چنگ زد و محکم کشیدشان.دوست داشت همینگوشه ای پرت کرد  

 .لحظه جان از تنش فرار کند.دوست داشت چشم ببندد و هرگز دوباره نور خورشید را نبیند

 هراسان سمت پنجره رفت و آن را باز کرد.بهرود را نمی دید.از بعد از آخرین دیدارشان دیگر حتی

 یکبار هم او را ندیده بود و فاجعه از این بیشتر؟بی تاب باشی و آرا ِم جانت نباشد؟اینطور انگار تمام دنیا

 .دهان کج کرده و به ریشت نداشته ات می خندد

 با دیدن جای خالی اش اشک روی گونه هایش جاری شد.بی آنکه تالشی برای بستن پنجره کند همانجا

ست.برنج ترسیده به اتاق دویید: تیام.تیام چی شده؟نشست و هق هق گریه اش برخوا  

 .کنارش نشست.آساره هم به اتاق رفت: تیام جان

  
  

 برنج نگاهی به آساره انداخت و لبخند زد.آساره دست مهربانی به موهای تیام کشید: شب اشک شوق

 .میریزی ها.از ما گفتن بود

همین االن حسابی خودتو خالی کن شب یه وقت گریه نکنی آبرومون بره.بگن برنج از جا برخواست: پس  

 .دختره از ذوق شوهر گریه کرد.آساره بیا که کارا مونده

 .آساره هم بلند خندید و از اتاق خارج شد

 تیام پر نفرت در بسته را نگاه کرد.بالشت را نزدیک کشید و سر روی آن گذاشت.باید کمی می خوابید.به

مید که دیگر بیدار نشوداین ا . 

*** 

 روبه روی آیینه ایستاد و مات به تصویر دختری که می دید نگاه کرد.این دختر که اینطور در این پیراهن

 صورتی آرام گرفته بود هیچ شباهتی به تیام همیشگی نداشت.نه چشمانش مثل سابق برق می زد و نه لپ

 .هایش گل انداخته بود

ح تر از هروقت دیگری شده بود.جای کتک های روی صورتش محو شدهرنگش زرد و صورتش بی رو  

 ساله تا16 بودند و دیگر کسی حتی اگر کلی دقت هم می کرد نمی توانست تشخیص بدهد که این دختر

 !سر حد مرگ کتک خورده.آن هم از دست خانواده ای که خانواده اش نبودند

روسری بیرون نیفتند.صدای در که بلند شد صدای موی بافته اش را باالی سرش جمع کرد بلکه از زیر  

 همهمه ی خانه هم برخواست.پوزخند صدا داری زد.در اتاق باز شد و محمد صدایش زد: تیام

 .اومدن.مامان میگه منتظر باش وقتی صدات زدیم بیا

ش رااز آن روز کذایی به بعد حتی یک کلمه هم با محمد حرف نزده بود.باهم حرفی نداشتند. زندگی ا  

 .نابود کرده بود و چه می گفت؟دیگر کاری با او نداشت.نه االن نه هیچوقت دیگر

 برای بار آخر ناامیدتر از قبل سمت پنجره رفت و جای خالی بهرود خنجر شد و در قلبش نشست.بهرودی

مینکه ادعای مردی داشت حاال میان این همه نامردی تنهایش گذاشته بود.پنجره را بهم کوبید و روی ز  

 .نشست

 .صدای پدرش را در حیاط شنید: بفرمایید.خیلی خوش آمدین



 با شنیدن صدای آشنا راست سر جایش نشست.گوش هایش تیز شد.انگار دو قیف بزرگ در آن گذاشته

 !بودند تا صدای تمام کائنات را ببلعند

 .ـ سالم مجدد خدمت رفیق قدیمی

دزدکی حیاط را نگاه کرد.نفسش گرفت.دست رویعمو مهدی اش بود؟روی زانو به سمت پنجره رفت و   

 دهانش گذاشت بلکه هیجان وارد شده بر قلبش را پنهان کند و فریاد نکشد.خودشان بودند.مهدی و

 ...عفت..پشت سر آن ها هم طال و بهرود

  
  

ی به خوبی روی تنش نشسته بودآخ بهرود.با آن کت شلوار براق مشکی.با آن قد بلند که پیراهن لیموی . 

 خواب بود .حتما خواب بود.از جا برخواست و دور خود چرخید.بازویش را نیشگون گرفت آنقدر که ناله

 .کرد و چه بهتر از این که بازهم صدایشان را از هال می شنید

 .دست روی صورتش گذاشت و روی زمین نشست: ای خدا

 .به سجده افتاد: شکرت

 به هق هق افتاد.هق هقی که از غم نبودو از شادی بود.مثل آنکه سکسکه اش گرفته باشد.دست های

 لرزانش را به دیوار تکیه داد و به زحمت از جا برخواست.زانوهایش می لرزید.توان ایستادن نداشت.با

کرد.موهایش را هرجان کندنی بود تعادلش را حفظ کرد.روبه روی آیینه ایستاد و بار دیگر خود را نگاه  

 که به زحمت جمع کرده بود باز کرد. می دانست بهرود موهایش را بافته دوست دارد.آنطور که از زیر

 .روسری بیرون بخزند و برایش دلبری کنند

 دست روی سینه اش گذاشت و سر به آیینه ی خنک چسباند.خنکی لذت بخشش، تمام وجود گر گرفته ی

 .تیام را خنک کرد

ی کشید و یکبار دیگر خداراشکر کرد.انگار همه چیز به سمت درست شدن می رفتنفس آسوده ا ! 
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 آرام و قرار نداشت.مدام در اتاق راه می رفت و گاهی از گوشه ی در هال را دید می زد.صدای گفت و

آنگو را به خوبی می شنید.برایش مهم نبود چه می گویند، تنها می خواست بهرود را ببیند.بهرود را با   

 کت شلوار زیبایی که به تن داشت.بهرود را با آن نگاه گرم وگیرا.بهرود را با آن موهای یک دست

 .مشکی که انگار امشب از همیشه سیاه تر شده بودند

 .زمان آنقدر کند و سنگین می گذشت که کم مانده بود هانجا بنشیند و زار زار گریه کند

 .با صدای برنج از جا پرید: تیام

یخ زده اش را درهم گره زد.این لحظه در تاریخ ثبت می شد!بعد ها برای بچه هایش از شبی دست های  

 می گفت که بعد از کش مکش های زیاد بهرود به خاستگاری اش رفته و او تمام مدت پراضطراب در

هیچاتاق قدم زده.بعدا برای فرزندانش از شبی می گفت که برای دیدن پدرش جان داده.از شبی که برایش   

 .فرقی با یک رویا نداشت

  
  

 در که باز شد آساره اولین کسی بود که به رویش لبخند پاشید.عمیق نفس کشید و لبخند کج و کوله ای

 زد.سر زیر انداخت و سالم کرد.جرات نگاه کردن نداشت.خانه اشان پر از آدم بود و او میان همه ایستاده



را مثل تیری تیز و زهر آلود بر تیره ی پشتش حس می کردبود.نگاه عفت  . 

 حاج مصطفی اولین کسی بود که سالم کرد: سالم دخترم.ماشاا...، هزار ماشاا... برای خودت خانومی

 .شدی بابا جان

 نگاه معذب خود را روی پیرمرد انداخت.لبخند پرخجالتی زد و به دستور برنج به آشپزخانه رفت تا چای

 .بیاورد

 .ـ تیام

 .نگران به آساره نگاه کرد.آساره بازویش را گرفت و آرام پرسید: خوبی؟رنگ به رونداری

 .دست سردش را به دست گرم آساره سپرد: خیلی می ترسم آساره.این همه آدم، من هنوز باورم نمیشه

 آساره ریز خندید.دست به کار ریختن چای شد: می خوای بگم برن؟

شنیدن شوخی این حرف هم اذیت می شد.حاال که آمده بودند نباید به هیچ چپ چپ نگاهش کرد.حتی از  

 .قیمتی می رفتند. روی زمین نشست: چرا بهم نگفتین؟حداقل یه آمادگی بهم می دادین

 ـ زن عمو نذاشت.گفت اینجوری خوشحال تر میشی.یه جورایی خواستیم دلتو به دست بیاریم به جبران

تیاین همه تنش که این مدت داش . 

 چیزی نگفت.آساره سینی چای راسمتش گرفت: بیا.از حاج مصطفی شروع کن.هول نکنی بریزی

 .ها.حواست باشه

 سینی را گرفت. نفس عمیقی کشید و لبخند زوری روی لب هایش نشاند.با ورودش به هال همه ساکت

رگ روستایشانشدند.آنقدر پر استرس و نگران بود که سینی چای در دستش می لرزید.حاج مصطفی، بز  

 با لذت نگاهش کرد.تیام همان دختر بچه ای بود که زمانی وجو ِد کوچکش آنطور جنجال به راه انداخته

 بود و حاال برای ازدواج همین دختر پاپیش می گذاشت.برایش لذت بخش بود.گذر زمان را در بزرگ

 .شدن تیام می دید و خاطرات این روستا جلوی چشم هایش جان می گرفت

 مهدی مهربان سالمش کرد.سینی را جلوی همه ی ریش سفیدانی که امشب آمده بودند چرخاند.فامیل های

 .پدری بهرود همه آمده بودند.عموهایش به ترتیب نشسته و زن عمو هایش او را می سنجیدند

 بهرود نگاهش را روی تیام کشید و نوازشش داد.عزیزدلش امشب زیادی خواستنی شده بود.در این

راهن صورتی ملیح، گونه هایش هم صورتی شده بود.آهسته گفت: سالمپی . 

 زبان در دهانش سنگینی می کرد.مثل آدم اللی که می خواهد حرف بزند اما نمی تواند.درست مثل روز

 اولی که بعد از ماه ها بهرود را دید.آن روز هم آنقدر استرس داشت که نتوانست آنطور که می خواهد

  
  

 حرف بزند.حاال هم صدای نامفهومی از حلقش بیرون آمد که لبخند بهرود را پررنگ تر کرد.تیا ِم

 !عزیزش نگران بود

 چرخید و سینی چای را جلوی عفت گرفت.عفتی که با ریزبینی تمام حرکاتش را زیر نظر گرفته

راب کندبود.انگار دنبال ایرادی می گشت تا همان لحظه همه چیز را خ . 

 زیر لب سالم کرد.بعد از سکوتی سنگین آرام جواب سالمش را شنید.عفت با آرامش تمام استکان چای را

 برداشت.بدش نمی آمد واکنش تیام را به این آرامش ببیند.حاال که ناراضی به این وصل راضی شده بود

ده بودند.آن هم دختری کهحداقل اینطور کمی خود را آرام می کرد.پسرش را دو دستی از چنگش دراور  

 .نه ظاهر آنچنانی داشت و نه هنر خاصی از آن دیده بود

 بعد از آنکه به همه چای تعارف کرد سینی را به آشپزخانه برد.صورت گر گرفته اش را میان دستان یخ



یزده اش گرفت بلکه کمی از داغی آن ها کم کند.انگار در کوره ی نان پزی زندانی شده بود.از طرفی م  

 .لرزید و از سوی دیگر شر شر عرق می ریخت

 صدای حاج مصطفی را که شنید به هال رفت: تیام جان دخترم شما هم بیا اینجا.این مراسم برای شما دو

 .جوون برگذار شده

 عمیق نفس کشید.ماندنش در آشپزخانه بد تعبیر می شد هیچ دوست نداشت بهانه دست عفت و فامیل هایش

 .بدهد

مادرش نشست. نه می دید و نه نمی دید.انگار که همه چیز تار باشد.هاله ای غلیظ رویمعذب کنار   

 چشم هایش را پوشانده بود و دیدش را تار می کرد.تمام این چند سال امشب برایش یک رویای دست

 .نیافتنی بود و حاال انقدر ساده همه چیز کنار هم چیده می شد

ت کرد: این دو جوون هم دیگه رو می خوان.ازدواج همحاج مصطفی با صدای ضعیف شروع به صحب  

 که سنت خداون ِد.از قدیم گفتن وقتی پسری قصد زن گرفتن کرد جلوی پایش سنگ نندازید.ماهم امشب

 .جمع شدیم تا این دوتا جوون رو بهم برسونیم

تحمل بهعفت پر حرص بله ای زیر لب گفت و نگاه روی مهدی چرخاند.مهدی آرام پلک زد بلکه کمی   

 !همسرش تزریق کند

 می دانست اگر دست عفت باشد همین حاال قید همه چیز را می زند و تا خانه می دود!هنوز هم دلش به

 .این وصلت راضی نبود

 .حاج مصطفی بر روی زانوی بهرود زد: بهتره شما دوتا سنگاتونو باهم وابکنید

  
  

روی هم سایید: قبال حرف ها زده شده حاجی.االن مثل قدیم نیست.جوونا زودتر عفت پیش قدم شد.دندان  

 حرفاشون رو بهم میزنن.اصال خانواده هارو به حساب نمیارن.قدیم یه چیزایی بود به اسم حیا.جوونای

 .االن اینو قی کردن بیرون

خواست و مگر اینبهرود آب دهانش را قورت داد و سر زیر انداخت.یک امشب از مادرش صبوری می   

 انتظار زیاد بود؟حتما باید تیکه بارشان می کرد؟

 تیام لبش را گزید و دستانش را درهم گره زد.اینکه انقدر مستقیم چنین مساله ای را جلوی این همه آدم به

 رویشان اورده بود برایش سنگین بود.برنج بری آنکه جو را آرام کند و انگشت اتهام را از دخترخود دور

پیش دستی کرد و گفت: خب به هرحال زمونه عوض شده.بعدهم جرم که نکردن.اگه ازدواج کردن کند،  

 .جرمه که خدا نصف دین رو باهاش کامل نمی کرد

 .عفت چشم چرخاند.دست هایش را درهم گره زد و بله ی پر حرصی گفت

کشید: خب با این حاج مصطفی جرعه ای از چای آلبالویی رنگش نوشید.دست به سبیل های پرپشتش  

 حساب حرف ها زده شده.مهریه ای هم تعیین کردین؟

 .متری شهری قرار بدم200 مهدی پیش قدم شد: تصمیم دارم مهریه ی تیام جان رو خونه ی

 نگاه عفت میخ همسرش شد. قبال حرفی در این باره نزده بود.بی هماهنگی او مهریه تعیین می شد؟

از مهدی آسوده بود.می دانست پدر همیشه بهترین هارا برایش در نظربهرود درآرامش لبخند زد.خیالش   

 .دارد.از همان روزی که همه چیز را رسما به پدرش واگذار کرده بود نتیجه اش را هم گرفته بود

 تیام کسل از بحث های پیش آمده سر به زیر بهرود را دید زد.اصال معنی این حرف ها را نمی

ت وقتی کنار بهرود زندگی می کرد؟گیرم خانه ای و سکه ای مهرشفهمید.مهریه چه اهمتی داش  



 باشد.تاثیری بر زندگی آینده اش داشت؟از اول تا اخر او می ماندو بهرودی که تا آخر عمر خانومی می

 .کرد برای خانه اش و بهرودی که مردانه کنارش می ماند

ت: با اجازه ی بزرگان مجلس، بایدبرنج به حسین اشاره کرد.حسین سینه صاف کرد و روبه مهدی گف  

 بگم دخترمون رو با سختی بزرگ کردیم.نمی خوام بی پشتوانه باشه.خودتون می دونید دنیا گذراست و

 هرروز که می گذره امکانش هست هزارجور اتفاق بیفته.دوست دارم دخترم پشتوانه ای برای فردای

50 خودش داشته باشه.اگر راضی هستین اون باشهسکه هم عالوه بر  . 

 :مهدی که تمام حرف های حسین را قبول داشت لبخند زد.لب باز کرد چیزی بگوید که عفت فرصت نداد

 ای بابا.حاال کی مهریه داده و کی گرفته؟این ها رسمه برای اینکه چیزی وجود داشته باشه.وگرنه این دوتا

نیست.درضمن مهریه ی سنگین جوون قرار یک عمر باهم زندگی کنند.اینکه مهریه چی باشه اصال مهم  

 دل هارو از هم دور می کنه.اینطور نیست آقا حسین؟

 برنج پرنفرت عفت را نگاه کرد.تمام این چرب زبانی ها برای این بود که مهریه ی مناسبی را قبول نکنند

 .و چه کسی آینده ی تیام را با وجود زنی مثل عفت تضمین می کرد

  
  

حسین متین و آرام گفت: فرمایش شما صحیح آبجی.اما حرف ما همی ِن.قصد بی ادبی نداریم.ولی خب 

 حق

 .بدین.قطعا شماهم برای دختراتون کم نذاشتید.اینطور خیال ما راحت تره

 اینبار بهرود به حرف آمد.خودش باید کار را تمام می کرد.اگر دست به کار نمی شد عفت تا فردا این

کش می داد: من مشکلی با این میزان مهریه ندارم موضوع را . 

 عفت بادهان باز پسرش را نگاه کرد.مهدی هم مات بهرودش را نگاه کرد که چشم به روبه رو دوخته بود

 .و حرف میزد

 ـ من از خودم مطمئنم.می دونم که هرگز نیازی به پرداخت مهریه پیدا نمی کنم.وقتی قدم جلو گذاشتم به

که هرگز قرار نیست زندگی روبه شکستی رو در پیش بگیرم.حرف های عمو هم کامال این فکر کردم  

 صحی

ح ِِ  

 .پس همین مهریه رو قبول دارم.

 نگاه تیام رویش ثابت ماند.لبخند محوی کنج لبش نشست.بهرود حرف دلش را زده بود.او هم گفته بود

 .نیازی به مهریه نیست

د و روبه آساره گفت: پس دخترم شما هم شیرینی تعارفحاج مصفطی از سکوت پیش آمده استفاده کر  

 .کنید.انشاا... این پیوند مبارک باشه و خاتمه ای بری دعوای این دو خانواده

 ..همه صلوات فرستادند.بهرود زیر گوش پدرش گفت: درباره ی محرمیت

 مهدی همانطور که گاز بزرگی به شیرینی اش می زد، لبخند زد و سر تکان داد. آتش بهرود تند بود.می

 خواست زودتر به مقصد برسد و این مهدی را یاد جوانی های خودش می انداخت. زمان آن ها همه چیز

ه را در شیشهسخت تر بود.دیدن دختر و سر قبل از ازدواج گناه کبیره به حساب می آمد و او خون هم  

 .کرده بودتا عفت را زودتر به عقد خود در بیاورد
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 مهدی دستی به ریش هایش کشید و بار دیگر سینه صاف کرد.نگاه به چهره ی حسین انداخت.خستگی



 نشسته در چهره ی رفیقش را درک می کرد.حسین با اتفاقات این مدت به خوبی کنار آمده بود اما کسی

 .منکر خسته شدنش نبود

 ـ با اجازه ی شما اگر موافق باشید تا زمانی که ما مراسم عقد و عروسی رو آماده می کنیم، صیغه ای

 .بخونیم تا این دو جوون بهم محرم شن و در کنارش همه چیز رنگ رسمیت به خودش بگیره

 .نگاهی به بهرود انداخت و خندید: این آقا پسر منم مطمئن شه که تیام از دستش نمیره

ندیدن جز عفت که خنده اش کم از پوزخند نداشت: بهرود از اول هول بود.امیدوارم تصمیمات هولهمه خ  

 .هولکیش باعث عذابش نشه

  
  

 .طال آرام به ران مادرش کوبید.زیر لب غرید: مامان

داختحرکت طال از چشمان تیمور دور نماند.چشم از دست ظریف طال گرفت و سر زیران . 

 حسین بی آنکه به حرف عفت واکنشی نشان دهد روبه مهدی گفت: از نظر من اونطوری همه چیز

 .بهتره.شما امر بفرمایید کی؟ما اطاعت می کنیم

 تاریخ همه چیز معلوم شد.مبلغی هم برای شیربها درنظر گرفته شده بود.)شیربها: مبلغی که به مادر

چند ساله اش برای بار آوردن عروس تشکر کنندعروس می دهند تا به عبارتی از زحمات  .) 

 آخر شب، وقتی که ماه هم در آسمان زیر پتوی گرم و پنبه مانند خود خوابیده بود عزم رفتن کردند.تیام

 گوشه ایستاده بود و بی آنکه چیزی بگوید بهرود را نگاه می کرد که با همه خداحافظی می کرد.با

ود غافلگیرش کرده بود.از همان فاصله لبخند دلگرم کننده ای بهبرگشتنش خود را جمع کرد اما بهر  

 .تیامش زد و زیر لب خداحافظی کرد.تیام پرشور قدمی جلو برداشت و خداحافظی کرد

 بعد از رفتنشان در خانه سکوت سنگینی حاکم شد.نه به شور و اشتیاق اول صبح و نه به سکوت

ت.آساره هم زیر لب شب بخیر گفت ودنبال همسرش به اتاقحاال.تیمور بی آنکه چیزی بگوید به اتاق رف  

 .رفت

 تیام ماند و حسین و برنج.محمد و هیرو در اتاق خود خوابیده بودند.حسین دراز کشید و دست دراز

 کرد.برنج نرم پای خود را روی دستانش گذاشت.صدای ترق تروقشان خانه را برداشت.عادت همیشگی

 !اشان بود

ه و چشم بسته بود.صدای برنج باعث شد چشم باز کندتیام زانو بغل کرد . 

 .ـ این هم از امشب

 نگاه گنگ خود را به مادرش دوخت.حس عجیبی داشت.بی وزنی خاصی که نمی دانست به چه دلیل

 سراغش آمده.حس می کرد باید خوشحال تر این ها باشد اما عجیب دچار خال شده بود.حال دلش را هیچ

عجیب می ترساندش.فکر اینکه تمام مدت حس دوست داشتن بهرود در دلش درک نمی کرد.همین حال  

 .هوس بوده قلبش را می لرزاند و از طرفی هم هرچه سعی می کرد دلیلی برای حال عجیبش نمی یافت

 حسین که جنس نگاه دخترش را می شناخت آرام گفت: چی شده باباجان؟

خ داد: فکر می کردم اگه این اتفاق بیفته خیلیتیام نگاه مظلومش را به پدر دوخت و صادقانه پاس  

 .خوشحال میشم.اما االن اینطور نیست

 برنج کنارش نشست و دست روی زانویش گذاشت.خیلی وقت بود اینطور با او خلوت نکرده بودند و

 بنظر زمانی رسیده بود تا کمی مادرانه خرجش کند.تیام را زیادی تنها گذاشته بود.حق داشت اگر اورا

 !مادر خود نمی دانست



 ـ چرا؟حالت خوبه؟

  
  

 دست در هم گره زد و دور زانویش انداخت: بنظرتون، کارم اشتباه نیست؟

 حسین ریز خندید.دخترکش ترسیده بود.مثل هر دختر دیگری با رسیدن این روز حس عجیبی را تجربه

 .می کرد.او هم جلو رفت و کنارش نشست

ر آدمی یه روز ازدواج می کنهـ ه . 

 ...صورت تیام سرخ شد.به من من افتاد.نگاهش را به قالی دوخت: منظورم این نیست.منظور من انتخا ِب

 ..آرام زمزمه کرد: بهرو ِد.آخه شما همه مخالف بودین.یعنی می خوام بگم

موهایش زد.شباهتش بهبرنج لبخند زد.حرفش را ناتمام گذاشت.سرش را در آغوش کشید و بوسه ای بر   

 .طوبی، دلش را می لرزاند.فکر اینکه خواهرش حاالدارد دخترکش را تماشا می کند دلش را شاد می کرد

 ـ به این چیزا فکر نکن.ما اگه مخالفتی داشتیم بخاطر خودت بود اما حاال فقط به مثبت ها فکر کن.توهم

لحظه ای غم توی زندگیت نبینم واسه خودت خانومی شدی. مبارکت باشه این وصلت.الهی که . 

 تیام دست دور برنج حلقه و سرش را در سینه اش پنهان کرد.بعد از چند روز تنش حاال فاصله ی بینشان

 از بین رفته بودو او بازهم خود را دختر این خانواده می دید.حس می کرد کدورتی که در قلب هایشان

یافته بوده از بین رفته و بازهم جای خود را میانشان . 

 لبخند روی لبش نشست.هرکس در زندگی اش نیاز به خانواده ای دارد تا لحظه به لحظه همراهش

 باشد.همانطور که درخ ِت بی ریشه نمی شود، فرد بی خانواده هم وجود ندارد و وای به حال اینکه ریشه

با دست خود، خودش ی کسی زرد و پوسیده باشد.آنطور اگر آسمان با پای خودش به زمین بیاید و زمین  

 .را بلند کرده و به آسمان برود باز هم چنین آدمی با ریشه ی زرد اصیل نمی شود

 در آغوش برنج جا خوش کرده بود و حس وحال قبل را نفس می کشید.حس وقتی را که بی دغدغه و از

چشمهمه جا بی خبر خود را به دست نوازشش می سپرد و چقدر مادرش را دوست داشت!می خواست   

 .ببندد و خود را مثل پروانه ای سبک بال به آنروزها بفرستد

 با شنیدن صدای برخورد سنگ بر شیشه که از اتاق بود از آغوش برنج بیرون پرید.هول هولکی شب

 .بخیر گفت و به اتاق رفت

 دیدار امشب رنگ دیگری داشت.رنگ زیبای یاسی که خالی از نگرانی وتشویش بود.یاسی که سرتاسرش

رامش بودو حس شیرین عاشقی.دیگر نگران این نبود که کسی سرزده به اتاق بیاید.اگر کسی هم میآ  

 .رفت او بیخیال بهرودش را نگاه می کرد و از بودنش لذت می برد

 .پنجره را باز کرد.بهرود با دیدنش لبخند پهنی زد: سالم عروس خانوم

  
  

اش شد.بهرود به او عروس گفته بود.عروس خانوم!و چقدر این دو کلمه ساده میخ لب های برجسته  

 برایش شیرین و خواستنی بود. راست می گفت.عروس بود، آن هم عروس بهرود.چیزی که پیش از این

 خوابش را می دید حاال درست در یک قدمی اش قرار داشت.خوشبختی از این بیشتر؟

ود را نگاه کرد که چطور با چشم های براق او را زیر نظرروی دو زانو نشست و از پنجره بهر  

 گرفته.بار دیگر بهرود را با کت شلوار خاکستری تصور کرد.آنطور جذاب و آرام وارد خانه شد و دلش



 .را برد.هنوز هم زلزله می آمد در دلش با تصور آن لحظه: امشب خیلی خوب بودی

خوب میبینهبهرود دست در جیب شلوار فرو برد: چشمای تو  . 

 .دست زیر چانه زد: بهرود

 وجودش گرم می شد وقتی نامش را از لب های تیام می شنید.حاضر بود جانش را بدهد فقط تیام یکبار

 بیشتر صدایش زند: بله؟

 ـ واقعا راسته؟همه چیز درست شده؟

 .بهرود عمیق نفس کشید و مقتدر گفت: بهت گفتم همه چیزو درست می کنم

 در سکوت نگاهش کرد.دوست داشت در قهوه ای نگاهش که همیشه براق تر و شفاف تر شده بود حل

 شود.دوست داشت چشم های بهرود دریایی باشد از جنس نگاهش و او تا ابد در آن دست و پا بزند.شنا هم

 نمی دانست که نمی دانست.چه بهتر از غرق شدن در دریایی از جنس نگا ِه بهرود؟

سکوتش را دید نرم پلک زد: خسته ای؟ بهرود که  

 .سرتکان داد: بیشتر گیجم تا خسته.هنوز نتونستم اتفاقات رو باور کنم

 .ـ می فهمم چی می گی.من کنارت هستم.باهم جلو میریم و همه چیز قابل باور میشه

طمینانلبخند زد.صدای گرم و مردانه بهرود با روح و روانش بازی می کرد و این حرف های مثبت و ا  

 بخش حس خوبی را در وجودش می انداخت: حرفایی که می زنی، دلگرمم می کنه.همیشه از این حرفا

 .بزن.دوست دارم بشنوم

 .بهرود ریزخندید: برو بخواب

 .ـ ممنون بهرود.ممنون که اوضاع رو درست کردی

 .آرام و خواستنی پلک زد: من ازت ممنونم که صبور بودی

سنگین شده بود.صدای بهرود به الالیی می مانست.الالیی که مستقیم از از جا برخواست.پلک هایش  

 .بهشت می آمد و روحش را آرام می کرد

 .ـ بعدا میبینمت

  
  

 .ـ تا سه روز آینده بعید می دونم فرصت اومدن داشته باشم.باید با بابام برم سراغ کارای عروسی

 دلش لرزید.عروسی!عروس

ی ِِ  

 !او و بهرود.خواب بود؟

 با صدایی پر التهاب زمزمه کرد: اما سه روز دیگه، از لحظه ی بع ِد محرمیت، نمی خوام حتی یک ثانیه

 .هم ازم دور باشی.اون موقع دیگه ما ِل منی.خو ِد خو ِد من

 گونه هایش رنگ انارهای باغشان را گرفت.حس موذی خجالت در رگ هایش دست و پا زد.بهرود که

 .شرم دویده بر چهره اش را به خوبی درک کرده بود نجوا کرد:من میمونم و تو.بدون هیچ مزاحمی

 .تیام غرق در خواهش نگاهش کرد: تنها.همونجوری که روزای اول می گفتی

 بهرود لبخند زد.یاداوری آن روز، روزی که برای اولین بار عالقه اش را به تیام نشان داده بود جلوی

ه رفتچشم هایش رژ  

 .ـ برو بخواب.میبینمت.فقط سه روز مونده تا رهایی

 تیام ریز خندید و شب بخیر گفت.بعد از رفتن بهرود، تنها صدایی که شنید صدای الالیی آسمان بود که



 مهربان برای ستاره ها زمزمه می کرد.سر روی بالشت گذاشت و چشم بست.اگر خدا بخواهد بعد از مدت

 .ها با آرامش می خوابد
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 سردرد امانش را بریده بود.آسایش به او نمی آمد.به محض آنکه می خواست کمی خوشی کند بالیی از

 .آسمان نازل شده و ذوقش را کور می کرد

 این چند شب هم خواب چادر کذایی سردرد بدی را برایش به جا گذاشته بود.آنقدر بد که حتی حوصله ی

 .سفارش های مادرش را هم نداشت

ظهر میان سراغت برای اصالح و آماده کردنت واسه مراسم.برو دوش بگیر.طول ندیـ وسطای   

 .تیام.هزارتا کار داریم باید آماده باشی

 .بی حوصله باشه گفت و خود را در حمام انداخت

به تصویر خودش در آیینه نگاه کرد و اشک ریخته شده از چشم هایش را پاک کرد.صدای ِک ِل طال تا 

 چند

رف تر هم می رفتخانه آن ط . 

 .ـ ماشاا... زن داداشم.چشم حسود کور ببین چقد ناز شدی

 با خجالت به برنج نگاه کرد.برق تحسین در چشم های برنج دیدنی بود.جلو رفت وموهای دخترکش را

 .بوسید: مبارکت باشه دخترم

  
  

 تشکر کرد و نگاهش را به عفت دوخت.عفت با دیدن نگاه تیام لبخندش را جمع کرد و جدی گفت: مبارک

 .باشه

 : نه به لبخند چند لحظه ی پیش و نه به این لحن خشک!بی توجه لبخند غلیظی به رویش پاشید

 .ممنونم.انشاا... بتونم عروس خوبی براتون باشم

ش.عرو ِس خوب نمی خوامعفت رو گرفت: زن خوبی واسه پسرم با . 

 با شنیدن این حرف دلش گرفت.انتظار هرچیزی داشت جز این.عفت می توانست کمی مهربان تر باشد و

 .این کار را نمی کرد.مگر او چه کرده بود؟ارث پدرش را که نخورده

رکتآساره برای عوض کردن جو خود را در آغوش تیام انداخت: قربونت برم چه ناز شدی.انشاا... مبا  

 .باشه عروس خانوم

 به سختی لبخند زد و یکبار دیگر خود را در آیینه نگاه کرد.ابروهای حالت گرفته و صورت صاف و

 براقش عجیب چهره اش را عوض کرده بود.اگر می دانست این همه تغییر می کند زودتر دست به کار

 !می شد

زمزمه کرد: بهرود بی صبرانهاز جابرخواست و روسری از را سر کرد.آساره آرام کنار گوشش   

 .منتظرته

 فکر دیدن بهرود آن هم با این همه تغییر تنش را گرم کرد.آساره خندید و چشمکی زد: گونه هاشو نگاه

 .چه رنگی گرفته

 .خندید و ضربه ای به بازوی آساره زد.برنج روبه آن دو گفت: بریم دخترا؟همه منتظرن

رفت: ببخش توروخدا اذیت شدیآساره سمت طال رفت و ویرا را از او گ . 

 طال سرش را در گردن ویرا فرو برد و عطرش را بلعید.عطر تنش آشنا بود.آشنایی قدیمی به وسعت تمام



 تنهایی هایش.آشنایی قدیمی به وسعت تمام اشک هایی که شبانه و در خلوت خود ریخته بود.لبخند

د.مواظبش باشمحزونی زد و گرفته روبه آساره کرد: طفلک هیچ کاری نکر . 

 آساره ویرا را در آغوش کشید.پیشانی اش را بوسید.بچه با ذوق خندید و انگشت مادرش را به بازی

 گرفت.دل طال از خنده اش به تنگ آمد.می خندید بیش از پیش شبیه تیمور می شد.تیموری که شاید دیگر

 .دوستش نداشت اما حسرت بودنش در زندگی عجیب برایش سنگین بود

گـ زند  

ی ِِ  

 .باباشه.یه مو از سرش کم شه تیمور بیچاره ام می کنه

 کسی در دلش کبریت کشید و خرمنی گندم را آتش زد.آساره بی آنکه بخواهد و بداند آتش به جانش انداخته

 .بود.پر حسرت نگاهش کرد و از ته دل آه کشید

  
  

ت و دخترش را محکم در آغوش می کشید.امروز او باید با ذوقامروز او باید جای آساره قرار می گرف  

 نام تیمور را می گفت و بچه ای را بزرگ می کرد که از وجود او و تیمور باشد.امروز خیلی اتفاق ها

 .باید میفتاد که نیفتاد و داغ بر دلش گذاشت

 .با صدای عفت افکار را از خود دور کرد.همه به سمت خانه به راه افتادند

 صدای ساز کل روستا را پر کرده بود.یک محرمیت ساده بودو این همه تدارکات!وای به حال

 عروسی.تیام لبخند بر لب سر زیر انداخت.تنها اقوام درجه یک دعوت بودند.همه با لذت نگاهش می

یکردند.این دختر برای همه عزیز بود جز خاندان عفت.قومی که کینه ی پدربزرگش را در دل داشتند.وا  

 !به حال تیام

 مهدی جلو رفت و پر محبت سرش را بوسید: توام مثل طال.هیچ فرقی نداری.به خانواده ی ما خوش

 .اومدی

 .خندید و تشکر کرد.برعکس عفت، مهدی همیشه با او مهربان بود

 زینب و فاطمه به همراه شوهر هایشان با دو دستمال رنگی محلی می رقصیدند و باقی دست می زدند و

 .کل می کشیدند

 تیمور جلو آمد و مقابل تیام ایستاد.تیام پر شرم نگاهش کرد.چشم های تیمور برق عجیبی داشت.تا به حال

 او را با این وضع ندیده بود.خم شد و پیشانی خواهرش را بوسید.سرش را در آغوش کشید و زیر گوشش

 .گفت: امیدوارم خوشبخت شی آجی کوچیکه

شد.مثل اینکه نسیم خنکی از بهشت در قلبش بوزد و آن را جال دهد.بی توجه بهبا محبت تیمور دلش گرم   

 گذشته و تمام دعواهایشان دست دور کمرش انداخت و در آغوشش کشید.برادر یعنی ارتش.یک ارتش

 .هزار نفره که در هرشرایطی کنار توست

 .ـ ممنون که کنارمی

فتنآساره خود را وسط انداخت: خواهر برادر چه گرم گر . 

 .تیام خود را از آغوش تیمور بیرون کشید.آساره گفت: همه داخل منتظرن.به خصوص آقا داماد

 .دلش غنج رفت با لفظ آقا داماد.او عرو ِس این آقا داماد بود
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 به همه سالم کرد و تبریک شنید.سنگ تمام گذاشته بودند.دو خواهر بهرود و دامادهایشان با دستمال های



رافشان می رقصیدند و کل می کشیدند.بهرود اما بی توجه به همه روبه روی تیام ایستادهسرخ و زرد اط  

 بودو نگاهش می کرد.انگار که همه چیز غیب شودو تنها تیام بماند با آن لبخند ملیحی که بر لب

  
  

ت به روسری قرمزش کشید و خجالتداشت.جلو رفت و روبه رویش ایستاد.تیام بی آنکه سر بلند کند دس  

 زده سالم کرد.روی نگاه کردن در چشم هایش را نداشت.حاال که وقتش شده بود همه چیز رسمی شود او

 .خجالت می کشید و حتی نمی توانست نگاهش کند

 .بهرود نامش را صدا زد: تیام

می داد.نگاهش را باالصدایش می لرزید.دل او بدتر.انگار کسی دودستی دلش را گرفته بود و تکان   

 فرستاد و غرق شد در چشمان قهوه ایش.خواب بود؟باورش نمی شد.بهرود روبه رویش بودو او تا

شد.اگر لحظاتی دیگر محرمش می شد.بهرود روبه رویش بود و او تا چند روز دیگر خانوم خانه اش می  

این همه خوشبختی را می شد دست روی دهان می ذاشت و با تمام وجود جیغ می کشید.قلبش تحمل  

 .نداشت

 صدای خوشحال طال آن دو را از عالم خود بیرون کشید: نمی خواید بشینید؟بعدا واسه نگاه کردن بهم

 .وقت دارید.همه منتظرن

 تیام گرگرفته سر تکان داد.باالی خانه، کنارهم نشستند.حاج مصطفی آمده بود تا صیغه را بخواند.برنج

را نگاه می کرد.با آن لباس سبز و روسری قرمز بیش از هروقت دیگری شبیهگوشه ای نشسته بودو تیام   

 .طوبی شده بود

 صورت گر گرفته و دست های کوچک و تپلش که درهم گره می خورد دلش را مالش می داد.تیام تمام

 دارایی خواهرش بود و خدا را شکر کرد که ثمره ی خواهرش را به جایی رسانده.آساره کنارش ایستاد و

 درحالی که ویرا را تکان می داد آرام زمزمه کرد: زن عمو خوبی؟

 .نگاهش کرد و لبخند زد.نم چشم هایش را گرفت: واسش دعا کن آساره.سفید بخت شه

 بزرگان فامیل و سپس چند نفری از دختران سینی به سر وارد شدند.سینی ها را روبه روی تیام و بهرود

زیه روی سینی چشمک می زد.عفت دست برد و برگه ی سفید راگذاشتند.قند و نبات و بخشی از جه  

 برداشت.لیست جهزیه را خواندو یک یک زیرآن را امضا کردند.حاج مصطفی عینک بر چشم زدو با

 دقت به تیام و بهرود نگاه کرد که چطور رنگ به رنگ می شدند.لبخند زد: اگه موافق باشید صیغه رو

 .جاری کنیم

 همه صلوات فرستادند و حاج مصطفی صیغه را خواند.تمام شد.تمام آن چه که زمانی برایشان رویا بود

 .به واقعیت پیوست

 بهرود دست جلو بردو دست تیام را گرفت.تیام سر بلند کردو نگاهش کرد.ذوق زده خندید: دارم خواب

 میبینم؟

اربهرود هم خندید و سر تکان داد: بیداری. بیدارتر از بید .. 

  
  

 نفس عمیقی کشید و نگاهش را به جمعیت دوخت.می دانست امشب فکر تنها ماندن با تیام را باید از سر

 بیرون کند.به اندازه ی تمام این چند سال دلتنگش بود.دوست داشت دست هایش را ببوسد و عطر یاسشان



یر نگاه کردنش را به او بدهکار بودرا در ضمیر ناخوداگاهش ذخیره کند.یک دل س . 

 ...زینب و فاطمه جلو رفتند و دست در گردن برادرشان انداختند.زینب اشک هایش را پاک کرد: انشاا

 .خوشبخت شی

 بهرود زمزمه کرد: مادرجون نیومده؟

ابیفاطمه سر تکان داد و زیر گوشش گفت: پیغام فرستاده که این وصلتو قبول نداره.مامان سرهمین حس  

 .کفری بود.به زحمت آرومش کردیم

 .بی آنکه چیزی بگوید چشم بست و عمیق نفس کشید.زینب روبه تیام کرد: عروس خانوم

 تیام مظلوم نگاهش کرد.حس زینب و فاطمه را نسبت به خود نمی دانست.تجربه ای هم نداشت که بداند

ت: برادرم دستت امانته.ممکنه ماچطور باید رفتار کند.فاطمه دستش را فشرد و در دست بهرود گذاش  

 .راضی نباشیم اما خوشبختی بهرود آرزوی همه ی ماست.پس خوشبختش کن

 .حرف های رک و بی پرده ی فاطمه نفسش را بند آورد.پلک زدو به زحمت گفت: تمام تالشم رو می کنم

قدر بهم میاید شماطال که نزدیک شد یخ بینشان شکست: ماشاا... داداش و زن دادا ِش گلم.ماشاا... چ . 

 .و چشمکی حواله ی بهرود کرد.بهرود نفس راحتی کشید.طال همیشه به موقع می رسید

 آن شب همه چیز همانطور که باید پیش رفت.عفت برخالف همیشه تیکه پرانی هایش را کنار گذاشت و

ت حتما کاسه ایسکوت اختیار کرد.آنقدر که برنج هم تعجب کرده بود و راه و بی راه به آساره می گف  

 !زیر نیم کاسه دارد

 عزم رفتن کردند.بهرود دست در جیب کرده و تیام را نگاه می کرد.تیمور برشانه اش زد: با اجازت شاه

 .داماد

 .لبخند زد.دست تیمور را محکم فشرد: ممنون تیمور.امیدوارم ناامیدت نکنم

 .ـ خوبه که می دونی.تیام دستت امانته.مواظبش باش

رفت و یکبار دیگر تیام را در آغوش کشید: زیر سایه ی حق خوشبخت شید مهدی جلو . 

 .تیام لبخند زد: اول زیر سایه ی حق، دوم زیر سایه ی شما

 .طال شیطان شد: نیومده داری جای منو می گیریا

  
  

ش ماسید.تیمور بی هیچ لبخندیهمه خندیدند.طال با حس نگاه تیمور سر باال اورد.لبخند روی لب های  

 نگاهش می کرد.انقدر عمیق و نافذ که تمام تنش لرزید.بی اراده دست سمت روسری اش برد و آن را جلو

 .کشید.خود را جمع کرد و پشت زینب پناه گرفت.با نگا ِه تیمور غریبه بود
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باهم خداحافظی می کردند.صدایبهرود و تیام کناری ایستادند.تیام نگاهی به خانواده اشان انداخت که   

 .بهرود باعث شد چشم از آن ها بگیرد و نگاهش کند

 .ـ نمی خوام اجازه بدم بری

 ابرو باال داد و مثل خودش گفت: نکنه فکر کردی من دوست دارم برم؟

 .بهرود جمع را نگاه کرد و آرام گفت: بیا فرار کنیم

 .تیام بلند خندید.وقتی می خندید لذت عالم به قلب بهرود سرازیر می شد

 .ـ وقتی می خندی کل جهان به روم می خنده.همیشه بخند

 تیام لبخند پررنگی زد.دهان باز کرد پاسخ بدهد اما صدای برنج مانع شد: بچه ها فردا رو ازتون



 .نگرفتن.تیام جان دیره بابا خسته است

د را نگاه کرد.بهرود مهربان لبخند زد: برو.فردا میبینمتتیام ناراحت بهرو . 

 .انگشت تهدید سمتش گرفت: فردا بیای ها

 .خندید.دست روی چشم گذاشت: به چشم.فردا میبینمت

 .روبه روی عفت ایستاد و هرچه مظلومیت در وجودش داشت درون چشم هایش ریخت: شب بخیر

داد: شب توهم بخیر دخــترمعفت دندان روی هم سایید و پرغیض پاسخش را  . 

 آنقدر واضح دخترم را غلیظ گفت که برنج بی اراده دست تیام را گرفت .عفت قصد تکان دادن پرچم سفید

 نداشت!و این موضوع او را می ترساند.اینکه نمی دانست آینده ی دخترش زیر دست عفت چه می شود

 .دلش را خالی می کرد

*** 

یز شده و از نوک موهایش می ریخت!دراز کشید و به بالشت تکیهآنقدر خسته بود که خستگی سرر  

 داد.آرامش ذره ذره مثل کودکی نوپا در رگ هایش راه می رفت و وجودش را گرم می ساخت.صدای

 .حرف زدن از هال می آمد اما خستگی مجال این که حتی حرف هایشان را بشنود به او نمی داد

  
  

ند ثانیه یکبار صدای رعد و برق گوشش را پر می کرد.ذهنش نزد بهرود بال زد.حتما او هم درهرچ  

 اتاقش با آرامش دراز کشیده و حتی شاید به او فکر می کرد.با تصور این خیال شیرین ذوق زده خندید و

 .دست هایش رابهم کوبید

د.نمی خواست مقابلش کسل باشد.پتو رابهرود فردا به دیدنش می آمد و او باید امشب را خوب می خوابی  

 تا گلویش باال کشید و چشم بست.چشم هایش به بازی با خواب رفته بودند که با صدای برخود سنگ با

 .شیشه تمام بدنش هوشیار شد

 مردمک های گشاد چشمش را به پنجره دوخت و مثل فنر از جا پرید.روسری اش را از کمد بیرون کشید

ه کرده بود که فراموشش شده بود که بهرود محرمش شده و نیاز به روسری نیستو سر کرد.آنقدر عجل ! 

 .پنجره را باز کرد.بهرود زیر باران ایستاده بودو اورا نگاه می کرد.روی زمین زانو زد: بهرود

 آب از موهای مشک

 حالت دا ِر ی اش پایین می ریخت و از یقه ی لباسش داخل می رفت.تیام دست روی

ت و بی تاب گفت: سرما می خوری.چرا اومدی اینجا؟دهان گذاش  

 .ـ دلم طاقت نیورد.تا صبح دیوونه میشم.بیا بیرون تیام

 .چشم هایش گرد شد.نگاهی به آسمان انداخت.باران با شدت می بارید و همه جا را خیس می کرد

 ـ االن؟

 .ـ اره.االن.می خوام ببینمت

 .ـ چرا نمیای داخل؟بخدا سرما می خوری

ی پر تحکمش سکوت را به لب هایش اورد: تیام، بیا بیرونصدا . 

 عمیق نفس کشید.چشم های بهرود بی تابی اش را فریاد می زد.قهوه ای چشم هایش از همیشه تیره تر

 شده بود و او را به سمت خود می خواند.انگار که چشم هایش زبان باز کرده بودند و نامش را صدا می

بهرود بودن را می خواست.لب تر کرد: االن میام زدند.دروغ چرا دل اوهم با . 

 بلند شد و ژاکتش را پوشید.صدای مادرش را از اتاق می شنید.در زد و وارد شد.پدرش دراز کشیده بود



 و مادرش روبه روی آیینه موهایش را می بافت.هردو متعجب تیام را نگاه کردند: چی شده؟

ه؟ـ بهرود بیرون منتظرمه.میرم زود میام.باش  

 چشم های برنج گشاد شد: خاک تو سرم.این وقت شب؟

 .ـ زود میام مامان

 حسین نیم خیز شد و محکم گفت: االن بارونه.چرا نمیاد داخل؟

  
  

 دست هایش را درهم گره زد و روی سینه گرفت: توروخدا بابا.زود میام.تازه جایی نمیریم که.همین پشت

 .خونه ایم.بخدا زودی میام

 سکوتی که حاکم شد طاقتش را گرفت.بی آنکه منتظر جواب بماند به سمت در خانه رفت.صدای فریاد

 .برنج بلند شد: تیام زود بیا.کسی ببینه درست نیست

 باشه ای گفت اما مطمئن نبود که برنج صدایش را شنیده باشد.تا پشت خانه دوید.بهرود با دیدنش چند قدم

ند انداخت .بهم که رسیدند ایستاد.نفس نفس می زد.باران سرتاپایش را خیس کرده بود.صدای پارسبل  

 سگ هارا می شنید اما کنار بهرود از چیزی نمی ترسید.قوی ترین مرد جهان راداشت و از صدای سگ

 !بترسد؟!چه شوخی جالبی

نداخت.در آن تاریکی آسمان عجیبتیام بازوهایش را در آغوش کشیدو درخود جمع شد.نگاهی به آسمان ا  

 .ترسناک شده بود.لرزید: عجب بارونی میاد

 بهرود اما محو صورت خیسش بود.قطرات باران یکی پس از دیگری از نوک بینی اش می چکید.گاهی

 قطره ای کوچک روی صورتش را می افتاد و مژه هایش را می شست.صورت گل افتاده اش زیر بارش

بود قطرات باران براق شده . 

 چطور باید خدا را برای داشتنش شکر کند؟اگر هزاربار به سجده می افتاد کافی بود؟برای تشکر باید تا

 .پایان عمر به خدا سجده می کرد.باید یک عمر بندگی می کرد

 تیام دست جلو برد.قطرات باران بر دستش فرو می آمدند و آن را نوازش می کردند.ذوق زده خندید.نگاه

ه شکالت داغ بهرود دوخت: میگن خدا زیر بارون آرزوهارو براورده می کنهبراقش را ب . 

 بهرود بالخره لب گشود.لبخند محوی روی لب هایش نشسته بود.هیجان صدایش اورا هم به وجد آورده

 بود: آرزوی تو چیه؟

 .تیام عمیق نفس کشید: اینکه هرروز بارون بباره

 ـ چرا؟

ت زده اش را در چشم های بهرود دوخت: تا بتونم روزی هزار بارلب هایش را برهم فشرد.نگاه خجال  

 .تورو آرزو کنم

 لب های بهرود از هم باز شد بلکه حرفی بزند اما صدا یاری اش نکرد.نفس در سینه اش گره خورده

 بود.تیام با قلبش چه می کرد؟این دختر با سن کمی که داشت روحش را به بازی گرفته بود و در مقابلش

کاری از دستش بر نمی آمدهیچ  . 

 تیام آرام پلک زد و لبخند زد: فکر می کنم خوابم.انگار که تمام اینا یه رویاست.یه رویای خیلی شیرین که

 .نمی خوام هیچوقت تموم شه

  



  

سمان بی رحمبا صدای رعد و برق به خود لرزید.به آسمان نگاه کرد.باران هرلحظه شدیدتر می شد و آ  

 .تر.گه گداری باد سردی می وزید و تا مغز استخوانش را می لرزاند

 !صدای بهرود باعث شد تنش گر بگیرد.نجواهای پرنیاز بهرود در آن سرما مثل بخاری عمل می کرد

 .ـ هیچوقت تنهام نذار

جازه ی باز کردنمثل برق گرفته ها نگاهش کرد.انگار که رعد و برق به تنش اصابت کرده باشد.باران ا  

 چشم هایش را نمی داد.دست به صورت کشید و آب را از صورتش کنار زد.نگاه بهرود همچنان رویش

 .میخ شده بود و مشتاق می کاویدش.لب باز کردو صادقانه گفت: اگه تو نری، من هیچوقت نمیرم

ش می کشید.حاالبهرود سر بلند کرد و صورت روبه آسمان گرفت.باران دست نوازش خود را بر صورت  

 که تیام را دیده بود کمی از آتش وجودش که از سر شب اورا می سوزاند کم شده بود.بی قراری دلش

 .کمی خوابیده بود.حاال که تیام را دیده بود کمی آرام شده بود

 دوباره نگاهش کرد.چشم های سبزش در آن تاریکی برق می زد.وسوسه ی بوسیدن چشم هایش را از سر

 شب در سر داشت.عمیق نفس کشید.فاصله ی بینشان را کم کرد و صورتش را در دستان قدرتمندش

 گرفت.تیام مثل بچه گنجشکی بی تاب دست روی دست هایش گذاشت و نگاهش کرد.قلبش پر هیجان می

 .کوبید و دیوانه بازی در می آورد

مثل گل بر لب هایش شکفت.بوسهلب های داغش در آن هوای سرد پوست لطیف تیام را سوزاند.لبخند   

 ای که بر چشم هایش نشست طعم خوش انار های ترش و شیرین باغشان را در رگ هایش تزریق

 کرد.درست مثل اینکه در فصل بهار وسط باغی پر از گل باشد.عطر تمام گل های جهان را در بینی اش

 .حس کرد.تن گر گرفته اش بی تاب آغوش بهرود شد

ریز خندید.بهرود که فاصله گرفت چشم باز کرد.چشم های قهوه ایش حاال آرام گرفتهعمیق نفس کشید و   

 .بود.صدای گرم و زنده اش در گوش هایش اکو انداخت: حاال می تونی بری

 .دست هایش را در آغوش کشید.لبخند لحظه ای از لب هایش جدا نمی شد: زود برو خونه سرما نخوری

چشم.شب بخیربهرود دست روی سینه اش گذاشت:  . 

 !شب بخیر گفت و به سمت خانه دوید.اولین رو ِز خانو ِم بهرود بودن عجیب شیرین گذشته بود
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 انگار کسی با ناخن روی شیشه می کشید.دست روی گوش هایش گذاشت و وحشت زده اطراف را نگاه

دست و پا می زد کرد.صدایش را می شنید اما صاحب این صدای ناهنجار را نمی دید.در تاریکی مطلق  

 و کسی با سماجت تمام نامش را می خواند.کسی که عجیب برایش آشنا بود.آشنایی دور که کم از هزار

 .غریبه نداشت!درست همانند همان صدایی که از آن چادر لعنتی شنیده بود

  
  

ه مرده بود.دهان باز کرد و با تمامدست روی سینه اش گذاشت.ضربان قلبش را حس نمی کرد؛ انگار ک  

 .وجود فریاد زد بلکه کسی به کمکش بیاید

 میان آن تاریکی مطلق صدای پایی را شنید.چشم تیز کرد و سایه اش را دید.کسی سمتش می آمد.سعی

 کرد عقب برود اما انگار با چسب پاهایش را به زمین چسبانده بودند.میخ شده بود و سایه نزدیک و

می شد.دست روی چشم هایش گذاشت و با قدرت نام بهرود را صدا زد نزدیک تر . 

 چشم که باز کرد در تاریکی اتاق غوطه ور شد.نفسش بند آمده بود.سرجایش نشست و اطراف را دید



 زد.دست روی قالی کشید.اتاق خودش بود!به سختی آب دهانش را قورت داد.طعم تلخ آن بدطور آزارش

خیس از عرقش کشید.کابوس رهایش نمی کرد؛ مثل آنکه اصرار داشت طعممی داد.دستی به پیشانی   

 خوش این روزهارا برایش تبدیل به زهر کند.دوباره سر جایش دراز کشید و سرش رادر بالشت نرم فرو

 برد.پتو را تا خرخره اش باال آورد و خودرا به دست گرمای لذت بخش آن سپرد.تنش می لرزید.صدایی

بود، در بیداری هم یار و همدمش شده بود که در خواب شنیده . 

 پلک برهم فشرد بلکه خواب به سراغش بیاید و او را از این همه افکار آشفته خالص کند.اما بی فایده

 !بود.همین را کم داشت.که خواب هم از چشم هایش فراری شود

*** 

هایش با بهرود صحبت گره ی روسری اش را محکم کرد.امروز باید درباره ی آن سیاه چادر و خواب  

 می کرد. بس بود پشت گوش انداختن.شاید کاری از دست بهرود برنمی آمد اما حداقل او کمی سبک می

 .شد

 صدای برنج گوشش را پر کرد: تیام دور نرید.اطمینان نیست به آسمون.یهو دیدی بارون گرفت.رود اومد

 .باال خطرناکه

روزشان رنگ دیگری داشت.رنگی متفاوت با تمام یاسیباشه ای گفت و از خانه بیرون رفت.قرار ام  

 های دنیا.دیگر از آن استرس که در وجودش النه کرده بود اثری نمی دید.حاال با خیال راحت به دیدن

 .بهرود می رفت

 اصال اینبار همه چیز رنگ تازه ای داشت.چمن های زیر پایش از همیشه سبزتر و تازه تر بودند.بوی

 خاک نم گرفته بینی اش را قلقلک می داد و حس تازگی به رگ هایش می فرستاد.گیسوان درخت ها

 .عاشقانه در آغوش هم فرو رفته بودند و با هم عشق بازی می کردند

 نگاهش را تا آسمان باال برد.حتی آسمان هم پاک تر از همیشه بود.آبی کمرنگ با آن ابرهای پنبه ای که

ان لم داده بودند.آفتاب هم با بیخیالی موهایش را همه جا افشان کرده بودو زیر لببی خیال در دل آسم  

 .آواز می خواند

  
  

 لبخند بر لب هایش نشست و عمیق نفس کشید.همه چیز در چشمش زیبا می نمود.متفاوت تر از همیشه و

گ دیگری می کند.جال می دهد.بدترین چیزهااصال خاصیت عشق در همین تفاوت است.همه چیز را رن  

 برایت نعمت های بهشتی می شوندو چه بهتراز عاشق شدن و عاشقی کردن؟

 با دیدن بهرود که روی سنگ بزرگ کنار رود نشسته بود نیشش شل شد.آخ که چقدر دوست داشت دست

که هر دختری در روی چشم هایش بگذارد و از او بخواهد حدس بزند که کیست.از همان فانتزی ها  

 .سرش دارد

 بهرود سر چرخاند.با دیدنش از جا برخواست و لبخند زد: بالخره اومدی؟

 ـ دیر کردم؟

 .ـ من زیادی زود اومدم.ذوق داشتم واسه دیدنت.اولین قرارمون بعد از محرمیت

ودخانهتیام ریز خندید و روی سنگ نشست.دمپایی هایش را گوشه ای انداخت و پاهاش را در آب سرد ر  

 .گذاشت.خنکای آب زالل و پر قدرت رود، مثل جریانی لذت بخش در تمام تنش پخش شد

 .لبخند محوی به این لذت پخش شده در سرتاسر تنش زد.غافل از اینکه بهرود محو تماشایش شده بود

 نگاه بهرود مهربان و نوازشگر بر صورتش لغزید .تیام سرچرخاند و نگاهش را غافلگیر کرد.آنقدر



 !عشق در نگاه بهرود ریخته بود که برای جمع کردن آن باید کیسه ها می دوخت

 اصال بهرود که نگاهش می کرد می رفت در فصل تابستان جا خوش می کرد.میان آن گرمای طاقت

 .فرسا.انگار که فرسنگ ها زیر نور آفتاب دوییده باشد.نفسش بند می آمد و تنش گر می گرفت

ازی به عاشقانه سرودن نبود.همین نگاه خبر می داد از حرف های دلش و آخ کهبا نگاه بهرود دیگر نی  

 !چقدر شیرین است این حس و حال

 ـ چرا اینجوری نگاهم می کنی؟

 بهرود دست دراز کرد و طره ی موی ت

و ِز یام را که از روسری گل صورتی اش بیرون زده بود لمس ِِ  

تش مثل گل های قرمز رنگ گرفت.نفس داغش راکرد.نگاه تیام بر دستش لغزید.پوست نازک صور  

 بیرون داد.دست بهرود را سوزاند.بهرود خیره در چشم هایش شد.نگاه سب ِز تیام براق تر از همیشه

 .صورتش را می کاوید

 ـ انقدر لطیفی که آدم دوست نداره لمست کنه.یه چیز مقدس که فقط می خوام نگاهت کنم.دوست دارم با

ه ذره روح و جسمتونگاهم لمست کنم.ذر . 

  
  

 بهرود قصد دیوانه کردنش را داشت حتما.قلب در سینه اش میزدو یکهو شوکه از حرف های بهرود می

 ایستاد.انگار او هم نمی دانست کار درست کدام است.اصال حرف های بهرود، نزدیکی هایش تمام سیستم

 .بدنش را مختل می کرد

ش را رها کرد و کمی عقب کشید.لبخند محوی زد: عمو خوبه؟خاله برنج چی؟طره ی موی  

 نگاه حیرانش را از بهرود گرفت.هنوز نفسش را باز نیافته بود.من من کنان پاسخ داد: خوبن..سالم

 ..رسوندن

 .بهرود آرام خندید و نگاهش را به جایی در رودخانه دوخت.عزیزکش به حرف های او عادت نکرده بود

م انگار تازه یادش افتاده بود بیخیال از حال دگرگون شده اش ،دست بهم کوبید : راستیتیا .. 

 بهرود منتظر نگاهش کرد.تیام لب باز کردو ماجرا آن روز و چادر را تعریف کرد.بهرود متفکر نگاهش

 کرد: چرا زودتر بهم نگفتی؟

 ـ وقت نشد.می دونی که چی پیش اومد.اصال تا این اواخر فرصت فکر کردن بهش رو نداشتم.اما حاال

 .مدام کابوس میبینم.مدام فکر و خیالش همراهمه

 بهرود عمیق نفس کشید.اخم هایش درهم شده بود ونگاهش دنبال نقطه ای نامعلوم می گشت: می دونی که

 کار خیلی خطرناکی کردی؟

ه چیزی بگوید لب گزید و سر تکان داد.با بلند شدن بهرود، تیام متعجب نگاهش کرد: چی شد؟تیام بی انک  

 .ـ بیا بریم.شاید هنوز اونجا باشه

 .با وجود این همه بارون که اومد؟محاله :اخم هایش درهم شد

 ـ خب االن که بارون نیست.امکان نداره حتی اگه رفته باشن، حاال برگشته باشن؟

ش افتاد.دوست نداشت دوباره پا در آن محیط ترسناک بگذارد.اصال اسمش که می آمد مثلاسترس به جان  

 .انکه از قتلگاهش حرف می زدند.مدام کسی در سرش جیغ می زد که نباید دوباره به انجا برود

 .ـ نمی خوام بیام بهرود

دست بهرود بهرود که متوجه ترسش شده بود مقابلش زانو زد.دست نرمش را در دست گرفت.زبری  



 حواس تیام را پرت می کرد.دست دیگرش را هم بر دست زمخت بهرود گذاشت و با جان و دل

 فشرد.انگار که می خواست همان دستش را در وجودش حل کند.نگاهش را در چشمان بهرود

 دوخت.بهرود مثل همیشه با همان لحن مصمم خود که حتی ذره ای نمی لرزید گفت: از چی می

کنارت نیستم؟ ترسی؟مگه من  

 ...ـ چرا، اما

  
  

 ـ نمی شه که همینجوری دست روی دست بذاریم.میشه؟بالخره باید پیگیر شیم و ببینیم جریان

 چیه.اینجوری توهم کمتر اذیت میشی.این بهترین کاره.درضمن تو بار قبل اونطور خودسرانه جلو رفتی

یی سرت بیاد، اصال شاید یه تله بوده باشه.اما حاال که من همراهتم میبی اینکه فکر کنی ممکنه بال  

 ترسی؟

 حرف های بهرود آنقدر درست و منطقی بود، و لحن بیانش محکم و قاطع که صدا در گلویش خفه

 ...کرد.چه می گفت؟حرف هایش را قبول داشت.بار قبل واقعا اشتباه کرده بود.اگر بالیی سرش می آمد

ن موضوع تنش لرزید.بهرود بازوهایش را گرفت و آرام گفت: وقتی با منی از هیچیبا فکر به ای  

 نترس.باشه؟

 مثل مسخ شده ها نگاهش کرد.بهرود همیشه می دانست چه بگوید تا او را رام کند.اصال می دانست باید

 .چطور نگاه شکالتی اش را در چشم های او بدوزد تا خلع سالح شود

خوبه ای گفت و از جا برخواست.دست سمت تیام دراز کردو لبخند مهربانی به فقط سر تکان داد.بهرود  

 رویش پاشید: عروس خانوم افتخار همراهی میدن؟

 .این عروس خانوم گفتن هایش درما ِن درد بود!اوهم لبخند زد ودستش را گرفت

عبور کنی با زحمت از رود گذشتند.جریان تند و سردی آن مانع می شد تا راحت از روی سنگ ها . 

 .تمام مدت بازوی بهرود را سفت چسبیده بود.نگاهش را به اطراف می انداخت

 نمی توانست منکر این شود، حاال که بهرود بود هیچ چیز این محیط برایش ترسناک نمی آمد.حتی شاید

 زیبا هم بود!این درخت های سربه فلک کشیده دیگر کوچکترین ترسی در وجودش ایجاد نمی کردند و

مین بخاطر وجود بهرود بود.اگر بهرود نبود امکان نداشت یکبار دیگر حاضر به اینجا بودن شوده . 

 بخاطر گذشته، همه جا تم

ن ِِ  

 بارا یز و برگ درختان هنوز نم گرفته بود و خاک زیر پایشان نرم و گل آلود

 .بود

ازوی بهرود را کشید.بهرودوقتی رسیدند جای خالی چادر بد دهن کجی می کرد.تیام همان دور ایستاد و ب  

 سمتش چرخید: چی شد؟

 .ـ اون جا بود ولی حاال دیگه نیست.نباید میومدیم

 بهرود نگاهش را بر زمی

ن ِِ  

 خالی از چادر انداخت.دست در جیب فرو برد و ژست همیشگی اش را

 گرفت.تیام قدمی عقب برداشت و تمام التماسش را در صدایش ریخت: حاال میشه برگردیم؟

 ـ تمام مدت که این راهو اومدیم به این فکر کردم که چطور و با چه عقلی این هم مسیر رو تنها طی



 .کردی

  
  

 نگاه جدی اش راه زدن هر حرفی را بر تیام بست.وقتی بهرود اینطور جدی می شد تمام رحم و مهربانی

شت اینطور حماقتش را به رویش بیاورد اما از طرفیچشم هایش دود می شد و هوا می رفت.دوست ندا  

 .هم حرفی برای زدن نداشت.تنها سر زیر انداخت و زیر چشمی بهرود را نگاه کرد: ببخشید

 .نگاه بهرود دوباره بر جای خالی چادر چرخید: نمی دونم چطور باید پیداش کنیم
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یی را نمی دانست.چیزهایی را مثل اینکهتیام هم نگاهش را به همان سمت انداخت.بهرود هنوز چیزها  

 دختر این خانواده نیست.حسی عجیب اورا به سمت چادر می کشید.انگار که کسی می گفت تمام سواالتت

 را در آن چادر پیدا خواهی کرد و اگر این موضوع را به بهرود می گفت چه واکنشی نشان می داد؟اگر

 از انتخابی که کرده بود پشیمان می شد؟

ی که جلوی چشمانش تکان می خورد او را به خود آورد: تیام با توام.کجایی؟دست  

 گنگ نگاهش کرد: ها؟

 .ـ میگم تو دیگه ذهن خودتو درگیرش نکن.همه چیزو بسپر به من

 .ـ نمی خوام واست دردسر شه بهرود.من هیچ حس خوبی به این چادر ندارم

گی اش را بفهمد و دیگر او را نخواهد.چه کسیدروغ می گفت.درواقع می ترسید بهرود راز بزرگ زند  

 دختری را می خواست که حتی نمی دانست خانواده اش کیست؟

 بهرود فاصله اش را کم کرد.روبه رویش ایستاد: دیگه این حرفو نزن.از این به بعد هرچیزی که مربوط

 .به تو باشه ، مربوط به منم هست.پس دیگه هیچوقت اینو نگو

طور باید متقاعدش کند تا دست از سر این چادر کذایی بردارد.شاید از اول هم اشتباهاصال نمی دانست چ  

 می کرد.نباید او را وارد این جریان می کرد و حاال چه کاری از دستش بر می آمد.بر حماقت خود لعنت

 !فرستاد.قرار نبود او هیچوقت با عقل تصمیم بگیرد

*** 

داد.نگاهش را از پنجره ی هال به حیاط کشاند صدای در که بلند شد به کمرش کش و قوس . 

 عفت از آشپزخانه فریاد زد: میری درو باز کنی طال؟

 دست روی زانو گذاشت با ذکر یاعلی برخواست.صدای مفاصلش را حین برخواستن شنید.چادرش را

 .برداشت : دارم میرم

.کارش پیش اون دختره تموم شده ـ احتماال بهروده.بهش گفتم قبل اینکه بره پیش مهدی بیاد غذا ببره

 !انگار

  
  

 طال بی آنکه پاسخی بدهد به حیاط رفت.حیاط نسبتا بزرگشان حاال شسته و تمیز، بوی تازگی می داد.تک

 درخت توتی که گوشه ی آن داشتند با برگ های زرد خود زیبایی بی شماری به آن داده بود.گل های

نگ صورتی و زردشان خوشحال کنار گل های بنفش و سفید ِ بنفشه آرام گرفته بودند و شایدداوودی با ر  

 زیر لب باهم نجوا می کردند.فکر مادرش بود که کنار درخت توت، چند گل مقاوم به سرما بکارند.دوست



 .داشت خانه اش همیشه نشانه ای از حیاط را در خود داشته باشد

 مرغ و خروس های جلوی پایش را کیش کرد و به سمت در رفت.با باز کردن در مات ماند.انتظار

 هرکسی را داشت جز او.اویی که درست مقابلش ایستاده بود و با همان نگاه غریبه تر از همیشه اش

 .نگاهش می کرد

می خواست عصبانیتشنفسش را بیرون داد و چادرش را جلو کشید.ابروهایش بی آنکه بخواهد درهم شد.ن  

 را نشان دهد.نمی خواست جلوی تیمور خود را ضعیف نشان دهد اما حرکاتش دست خودش نبود.دیدن

 !تیمور پشت در آنقدر شوکه اش کرده بود که انگار در تمام دنیا دوباره جنگ جهانی راه افتاده بود

 .صدای تیمور در گوشش زنگ زد: سالم

داد.خیلی وقت بود که طال را از نزدیک ندیده بود.نگاهش بر لب باز کرد و سالم محکمی تحویلش  

 صورتش چرخید.هنوز همانطور بود.بی تغییر.با همان صورت گرد که چشم های قهوه ای و ابروهای پر

 .مشکی را در خود جای داده بود.با همان بینی کشیده و قوز دار با لب های کوچک و گوشتی

اه هایش را دوست نداشت.او همیشه نگاه تیمور را مهربان و پر ازطال رشته ی افکارش را پاره کرد.نگ  

 .تحسین دیده بود و حاال با این نگاه سرد، سخت غریبه بود

 ـ امری داشتین؟

 تیمور لب تر کرد و پشت سر طال را دید زد.نمی دانست کسی خانه است یا نه.کارش ریسک بود می

شان کدورتی باشد.راهی که آن دو رفته بودند اشتباه بوددانست اما دلش طاقت نمی آورد.دوست نداشت بین  

 و در اوج جوانی و خامی حسی را تجربه کردند که سرانجام نداشت.نمی خواست طال مدام ذهن خود را

 با این موضوع درگیر کند.حاال که او زندگی خودش را داشت، همسری مهربان و فرزندی سالم، طال هم

داد.هرچند حسرتی کهنه تمام عمر کنج قلب هردو می ماند اما زندگیباید این فرصت را به خود می   

 .گذراست و از هرلحظه ی آن برای بهتر شدن استفاده کرد

 .ـ می خواستم باهات حرف بزنم

 چیزی در قلب طال باال و پایین پرید.به یک باره تمام بزاق دهانش خشک شد.سعی کرد خود را بی تفاوت

 نشان دهد: درباره ی چی؟

یمور بار دیگر به پشت سرش نگاه کرد: کسی خونه نیست؟ت  

 .طال بی اراده چادر جلو کشید و سر زیر انداخت: چرا مامان هستن

  
  

 .ـ درمور ِد...خودمون و اتفاقاتی که افتاد

 .رنگش به وضوح پرید.تنش گر گرفت.به در اشاره کرد: برو بیرون

اورد: لطفا بهم گوش کن.نم یخوام مزاحمتی ایجاد کنم اینو خودت می دونی.اما باید بهدست هایش را باال   

 .حرفام گوش کنی

 .صدای عفت باعث شد هردو نگاهشان را به پنجره بدوزند: سالم تیمور خان

 تیمور سر زیر انداخت و لبخند زد: سالم خاله حالتون خوبه؟

یمعفت پر غیض نگاهش کرد: به خوبی شما که نیست . 

 طال صورت گر گرفته از حرف مادرش را زیر انداخت.چرا عفت بس نمی کرد؟این همه بحث و دعوا

 کافی نبود؟همیشه باید حرفی میزد؟تیکه ای می انداخت تا دلش آرام بگیرد؟

 ـ خیر باشه.کاری داشتی؟



 .ـ خواستم با طال خانوم درباره ی تیام وبهرود صحبت کنم

دو چرخاند.او دخترش را می شناخت.می دانست همین حاال رنگ به عفت نگاه مشکوکش را بین آن  

 .صورت ندارد.لرزش تنش را از زیر چادر قهوه ای رنگش می دید

 .با این حال بی آنکه چیزی بگوید باشه ای گفت و پنجره را بست

یکطال همچنان سر به زیر انداخته بود و منتظر حرف های تیمور بود.جان در تن نداشت.انگار با   

 .مکنده ی قوی تمام روح و قدرتش را از تن خارج کرده بودند

 تیمور دوباره روبه طال گفت: زمانی بین ما یه چیزایی بود طال.چیزایی که هم تو می دونی و هم من.اما

 .تموم شد.ناخواسته تموم شد

 .نگاه تیز طال در چشم هایش دوخته شد.مثل همان روزها نگاه برنده ای داشت

 !ـ ناخواسته تموم شد؟

 ـ تو هنوز از من کینه داری.طال نباید اینطور فکر کنی.نباید با این افکار ، با این خیال، زندگی خودتو

 .نابود کنی.هرچی که بود تموم شد رفت، باید زندگی کنی

 حرف هایش بوی تعفن می داد.این مرد فکر کرده بود او هنوز عاشق است؟فکر کرده بود هنوز همان

ختر خام و بچه است که آنطور عاشقی می کردو محبت پایش می ریخت؟این مرد فکر می کرد او انقدرد  

 وقیح است که یک مرد زن دار را بخواهد؟انقدر خار و ذلیل می دانستش که درباره اش چنین فکری می

 کرد؟

  
  

مور را پنبه کند.می خواست گندآب ذهش را انقدر بهمدندان روی هم سایید.می خواست تمام افکار خام تی  

 بزند و تا بوی تعفن در تمام سرش بپیچد.می خواست همان جا دندان بر گلویش بگذارد و انتقام تمام سال

 .های تنهایی اش را بگیرد

 قدمی جلو برداشت و سر بلند کرد.چشم در چشم تیمور درامد و از بین دندان های غرید: چی فکر کردی

 با خودت؟با چه فکری اومدی اینجاو این حرفارو تحویل من میدی؟فکر کردی من انقدر احمقم که هنوزم

 فکر آدم پستی مثل تورو توی سرم داشته باشم؟کسی که حتی بهم نگفت دلیل رفتنش چی بود؟بی خبر رفت

تمام تنهایی هاییشهر و با زنش برگشت؟فکر کردی انقدر حقیرم که با تمام بالهایی که سرم اوردی، با   

 که بهم دادی بازم توی قلبم حفظت کنم؟

 بلند خندید.اشک بر گونه اش لغزید.حالش عجب حالی بود.لب هایش می خندید و چشم هایش اشک می

 .ریخت.تن بی جانش در قطب می لرزیدو پیشانی اش عرق شرم می ریخت از حرف هایی که شنیده بود

داغش را پاک کرد.آب دهانش را به سختی قورت داد وتودهدست برگونه ی سردش کشید و اشک های   

 ی عظیم بغض را خورد.دوباره زل زد در چشمان متعجب تیمور و ادامه داد: همون روزی که بی خبر

 رفتی و بعدش با آساره دست تو دست برگشتی واسم تموم شدی.همون روز فاتحه اتو خوندم و توی قلبم

 .چالت کردم

وبید: اینجا.دیگه تویی توش نیستی که این حرفارو تحویلم می دی.تنها آرزویی همبا مشت بر سینه اش ک  

 که برات دارم خوشبختیه.حاال هم از خونه ی ما برو بیرون.برو همون جایی که سال ها پیش رفتی و

 .دیگه هیچوقت برنگرد.چون حالمو بهم می زنی

از خانه بیرون رفت و چشمش به در گوشه ی پیرهنش را گرفت وبه سمت در هل داد.تیمور بهت زده  

 بسته شده خشک شد.این طال، ظاهرش نه، اما باطنش با طالی آن روزها زمین تا آسمان بود.این طال،



 دلش مثل طالیی بود که خاک روی آن را پوشانده.این طال را اصال نمی شناخت.حتی ذره ای هم فکر

 ..نمی کرد که روی چنین دختری از او بسازد
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نایلون را برداشت و از خانه بیرون زد.هوس مسجد رفتن به سرش زده بود.دوست داشت در این برنج  

 غروب دل انگیز پاییز نمازش را در مسجد بخواند.تیمور و آساره عزم رفتن کرده بودند.قرار نبود به این

تیام راحت شده زودی ها بروند اما تیمور خیلی ناگهانی دستور رفتن را صادر کرد.حاال که خیالش بابت  

 .بود دوست داشت کمی بیشتر آنجا بمانند.اصال نمی فهمید چرا این همه عجله دارد

 از دور کبری خانوم را دید که وارد مسجد می شد.سرجایش ایستاد.بی آنکه بخواهد لبخند پیروزمندانه ای

د زبانش راروی لب هایش نشست.حاال که دخترکش سرو سامان گرفته می تواند هرچقدرکه می خواه  

 سر این جماعت دراز کند.حاال به جای آنکه سر زیر بیاندازد و حرص بخورد به راحتی پاسخ اشان را

 .می دهد

  
  

 مسجد کوچکی بود.سالنی کوچک داشت که با پرده ای سبز رنگ زن و مرد را از هم جدا کرده

 بودند.فرش های فیروزه ای زیبایی داشت که یکی از آن هارا تیام بافته بود.آن روز را فراموش نمی

 کرد.مثل توپ در روستا صدا کرد که تیام برای مسجدشان قالی بافته.چراغ نفتی که بی صدا گوشه ای

 .ایستاده بود و بی آنکه مزاحمتی ایجاد کند فضا را گرم می کرد

ر سفید گل سبزش را سر کرد.صدای زمزمه ی اطرافیانش را می شنید اما اهمیتدر صف ایستاد و چاد  

 .نداد.این ها در مسجد هم ول کن قضاوت و غیبت نیستند

 پسربچه ای آیه ای خواند و با ذکر صلوات تمامش کردند.تسبیح گلی اش را برداشت و زیر لب ذکر

گرفت وصف شدنی نبود.انگار رها و آزادگفت.حس آرامشی که بعد از هرنماز بند بند وجودش را می   

 می شد، سبک و بی درد.مثل پرنده ای که بال باز کرده و باد زیر بال های آن را می گیرد و از زمین

 بلندش می کند.نماز که می خواند حس می کرد می تواند تا ته دنیا برای خدا بندگی کند.حس غروری لذت

 .بخش در رگ هایش جاری می شد

ر را بوسید و از جا برخواست.چادرش را مرتب کرد و در نایلون گذاشت.صدای کبری خانومتسبیح و مه  

 خیلی غافلگیرش نکرد: سالم برنج خانوم.احوال شما؟

 هیچ چیز صمیمی در صدای این زن پیدا نمی کرد.هرطور فکر می کرد یادش نمی امد دقیقا کی این همه

 .با او غریبه شده بود

ورت صدایش را نادیده بگیرد.لبخند پررنگی به رویش پاشید و خیلی گرمنگاهش کرد.سعی کرد کد  

 .پاسخش را داد: سالم.خوبی؟سالمتی؟کم پیدایی کبری جان

 .کبری چشم و ابرویی باال انداخت: کم پیدایی که مال شماست.به سالمتی دختر شوهر دادی

 .خندید: سالمت باشی.برای عروسی حتما دعوتید

واال فکر نمی کنم بتونیم بیایم.حاجی پاهاش درد می کنه می بریمش شهر.امینکبری صورت جمع کرد:   

 .هم که تنها جایی نمیره خودت میدونی.حاال چه مراسم عروسی باشه چه مراسم ختم و عزا

 با حرفی که زد ته دلش خالی شد.این زن از چه می سوخت که مراسم عروسی دخترش را کنار اسم عزا

م تری به او فروخته بود؟کبری خودش هم می دانست او از هرکسی بیشتر بهاورده بود؟مگر چه هیز  

 وصلت تیام و امین راضی بود اما مگر دست او بود؟



 .بی آنکه به روی خودش بیاورد لبخند مصنوعی بر لب هایش نشاند.صدایش می لرزید اما اهمیت نداد

منو به خانواده برسون.با اجازهـ انشاا... حاجی هرچه زودتر سالمتیش رو به دست بیاره.سالم  . 

 منتظر حرف بیشتری نماند.وسایلش را برداشت و از مسجد بیرون رفت.خدا خودش به حق همین حال و

 ..هوای عزیز حقشان را می گرفت

*** 

  
  

 صدای برنج را از هال شنید: تیام آماده ای؟

مانی برود.حاال که عفت دعوتشان کرده بود مگر می شد نهحوصله نداشت اما مجبور بود به این مه  

 بیاورد؟همین که راضی به این کار شده بود خیلی بود و باید از فرصت استفاده می کرد تا خود را در دل

 .او جا کند

 آساره آماده کنار در ایستاده بود.صورت رنگ پریده ی تیام زنگ خطر شد برایش: تو چرا انقدر رنگ

؟وروت پریده  

 نگاهش کرد.خیلی وقت بود تیام را با این حال ندیده بود.برق چشم هایش خاموش شده بود و رنگ پوستش

 .به زردی می زد

 .لبخند بی جانی تحویل آساره داد.از کنارش رد شد و به حیاط رفت: چیزی نیست خوبم

ند: ببینمت تیامآساره بی آنکه جلب توجه کند دنبالش رفت.بازویش را گرفت و اورا سمت خود چرخا . 

 تیام بی حال نگاهش کرد.حوصله ی خودش را هم نداشت چه برسد به آساره.برای شنیدن راه و چاهی که

 .می داد اصال وقت نداشت

 آساره در چشم هایش کندوکاو کرد: با بهرود حرفت شده؟

را شرمنده ی خندید.بیچاره بهرود اگر این را می شنید خودش را می کشت.او انقدر خوب بود که تیام  

 .خودش می کرد

 .ـ بهرود انقدر خوبه که نمی تونی فکرشو بکنی

 آساره نفس راحتی کشید.آرام پلک زدو پرسید: پس چی شده؟چند وقته کم غذا شدی، خوابت درست

 نیست.اتفاقی دیدم که برق اتاقت روشنه.مشکلی پیش اومده؟

 مردد نگاهی به خانه انداخت.صدای تیمور و برنج را می شنید.زمان این را ثابت کرده بود که می تواند

 .به آساره اعتماد کند.مظلوم گفت: فکر و خیال دیوونم کرده آساره

 آساره ویرا را در آغوشش جابه جا کرد: فکر و خیال چی؟چی شده؟

 .ـ اون چادر، کابوس بهم اجازه ی خواب نمیده

چشم هایش خیره شد و پر التماس گفت: باید چیکار کنم.تو میدونی؟بهش فکر نمی کنم اما شبا خوابشو در  

 .میبینم.حس می کنم یکی بهم نیاز داره.نمی تونم بی تفاوت باشم به صدایی که شنیدم

 اخم های آساره درهم شده بود: چرا اینو زودتر نگفتی؟

کنم.سر جریا ِن ـ نمی خوام فکر و خیال جدید واستون درست ... 

  
  

 خجالت می کشید قرار گذاشتنشان را بگوید: سر اون اتفاقاتی که افتاد همه خیلی اذیت شدیم و دوست



 .ندارم یه فکر جدید وارد این خونه کنم

 ..ـ این چه حرفیه تیام

فت.محمد پله هارا دوتا یکی پایین امدوبا باز شدن در حرفش نیمه ماند.تیام سر زیر انداخت و فاصله گر  

 ..به سمت در دویید.هیرو هم پشت سرش رفت.صدایش را باال برد: هیرو آروم.میخوری زمین ها

 هیرو اما بی توجه از در خانه بیرون زد و دنبال محمد رفت.تیمور به سمت آساره رفت و ویرا را از

دآغوشش بیرون کشید.مثل بچه خرگوشی آرام خوابیده بو . 

 تیمور زیر لب غر زد: نمی فهمم چرا این همه لفتش میدی که مجبور میشیم بیشتر بمونیم و به این

 .مهمونی بریم

 آساره چشم گرد کرد.تیمور تابه حال اینطور حرف نزده بود اما این چند وقت عجیب بی حوصله شده

ی کرد.این دوروز عجیببود.دیگر مثل سابق نه خیلی حرف می زد و نه خیلی به حرف هایش توجهی م  

 .کالفه شده بود و هرطور که او سعی می کرد راهی به خلوتش باز کند موفق نبود

 دست هایش را باز کرد: مگه تقصیره منه.زن عمو گفت بمونید بعد این مهمونی برید.خودتم که دیدی

 .عفت خانوم چقدر اصرار کرد که بمونیم

و گرفتین رو سرتون؟تیمور حاال تو امروز نرو فردا بروبرنج دمپایی هایش را پوشید: چتونه خونه ر  

فرق داره به حالت؟عفت بعد سالی مارو دعوت کرده نمیشه نریم بی ادبیه.اگه می رفتین یه بهونه خیلی  

 .می دادین دستش تا این بچه رو اذیت کنه

ازی می کردو به تیام اشاره کرد.تیامی که بی صدا سر زیر انداخته بود و با سنگ جلوی پایش ب . 

 ـ تیام مامان خوبی؟

 .تیام سر بلند کردو برنج رانگاه کرد.لبخند بی جانی تحویلش داد: آره خوبم

 .ـ چیزی شده؟چند روزه خودت نیستی

 .آهسته گفت: نه چیزیم نیست

 تیمور بی توجه گفت: حاال فکر کردی ما بیایم عفت خانوم کاری با تیام نداره؟یه چیزی گیر میاره با او ن

 .اذیتش میکنه

 .آساره تشر زد: تیمور

 برنج از کوره در رفت: توهی ته دل منو خالی کن باشه؟دلشم بخواد چرا باید دختر منو اذیت کنه؟واال

 .صدسال هم که می گشت یکی مثل تیام پیدا نمی کرد

  
  

 حسین به اطراف اشاره کرد: فضول زیاده.فردا پس فردا حرفاتونو می ذارن کف دستشون، اونوقت بیا و

 .درستش کن

 .برنج پشت چشم نازک کرد و دستی به روسرش اش کشید: بریم دیگه

 آساره جلو رفت دست تیام را گرفت.لبخند مهربانی تحویلش داد.از همان لبخند ها که می دانست ته دل

گرم می کند تیام را . 

 .ـ بریم

*** 

 اخرین باری را که به خانه اشان دعوت شده بودند یادش نمی امد.او خیلی بچه بود.حاال بعد از سال ها

 برای شام آنجا بودندو این بخاطر پیوند او و بهرود بود.همین یک قدمی که عفت برداشت تا حدودی خیال



 .برنج را راحت کرد که قصد اذیت کردن ندارن

د جلویشان درآمد: سالم.خیلی خوش اومدینبهرو . 

 .حسین با خوش رویی دست دراز کرد و دست گرمش را فشرد: سالم شاه داماد

 .بهرود خندید و به خانه اشاره کرد: بفرمایید

 نگاهش برتیام افتاد که خیره او را نگاه می کرد.لبخند شیرینی که بر لب داشت، لب های او را هم شکوفا

خانوم کرد: سالم حاج . 

 تیام ریز خندید: سالم حاج آقا.احوال شما؟

 .بهرود سر جلو بردو آرام گفت: حاال که شمارو میبینم خوب

 خوب را کشید و دل تیام رفت برای این غلیظ گفتنش.لبخندش پررنگ تر شد و عمیق نفس کشید: چه

کنارتم حس می کنم عطری بهرود.خیلی گرسنمه.این چند وقت اصال نتونستم غذا بخورم.ولی حاال که  

 .اشتهام باز شده

 .بهرود به جلو اشاره کرد و سرخم کرد: بفرمایید داخل حاج خانوم

 خنده اش پررنگ تر شد.با دیدن مهدی سمتش رفت و مودب سالم کرد.مهدی پیشانی اش را بوسید: خوش

 .اومدی دخترم

که برادر دو قلو بودند!سیبی چطور می شود دونفر این همه شبیه هم باشند؟مهدی و پدرش حسین انگار  

 .که از وسط دو نیم می شود

 :عفت خیره نگاهش می کرد.در نگاهش نرمشی نمی دید اما سعی کرد سرش را از فکر منفی رها کند

 .سالم مامان

  
  

و پیدا کند.حاضر بودسخت بود برایش از لفظ مادر استفاده کند اما شاید اینطور می توانست جایی در دل ا  

 .تمام راه های دنیا را امتحان کند.در آن صورت اگر موفق نمی شد پیش خود شرمنده نبود

 عفت بی آنکه در صورت خود تغییری ایجاد کند سالم کرد.نه دستی دراز کرد برای گرفتن دستش، نه

 .حرف اضافه ای زد

ه بود.به او هم یک سالم ِ خشک و خالیبرنج نگران ان دو را نگاه می کرد.عفت با اوهم دست نداد  

 تحویل داده بود اما حق نداشت با تیام اینطور رفتار کند.تیام دست او امانت بود و کسی حق نداشت با

 .امانت او بد رفتار کند

 تیام بی آنکه خم به ابرو بیاورد به سمت طال رفت.طال برعکس مادرش گرم او را در آغوش کشید و

آساره بعد او وارد شد و سالم کرد.نگاه طال بر تیمور خیره ماند.تیمور هم نگاهگونه اش را بوسید.  

 .سنگینش را به او دوخته بود

#69 

 عمیق نفس کشید و سعی کرد مکالمات آن روزشان را فراموش کند.حداقل برای چند ساعت سوزش

تکان دادن سر اکتفا کرددردناک قلبش را بیخیال شودو به آن فکر نکند.جدی سالم کردو تیمور تنها به  . 

 همه دورهم نشستند.عفت حرف زیادی نمی زد.این آساره و طال بودند که گرم صحبت شده بودند و

 صدای خنده هایشان سکوت خانه را می شکست.مهدی و حسین مثل همیشه باهم حرف می زدند و از

 .مشکالت باغ و آفت درختان می گفتند. این حرف ها هیچوقت برایشان تکراری نمی شد

 تیمور بی حرف خیره به قالی شده بود و سعی می کرد این مهمانی اجباری را تحمل کند.دوست نداشت



 دوباره جلوی چشم های طال ظاهر شود.بار قبل خیلی واضح حرف هایش را شنیده بود و می خواست تا

ند از این روستا و مردمش فاصله بگیرد.زندگی او در روستا راکد بود.بوی گذشته را می داد ومی توا  

 تنها فکرش را درگیر می کرد.او زندگی شهرش را می خواست با تمام تفاوت های ریز و درشتی که

 .داشت

خود نمیبهرود با لبخند به جمع اشان نگاه کرد.وقتی مادرش گفت می خواهد مهمانی بدهد در پوست   

 گنجید.انقدر خوشحال شد که پیشانی او را بوسید.هرچند عفت خیلی رک دلیل این مهمانی را گفته بود.گفته

 بود می خواهد بین مردم او اول مهمانی بدهد تا جلوی حرف و حدیث را بگیرد؛اما همین کار، شاید قدمی

 .بود روبه بهتر شدن اوضاع

وید به گل های قالی خیره شده بود.رنگ پریده ی صورتش دلشنگاهش بر تیام لغزید.بی آنکه چیزی بگ  

 را به درد می آورد.می دانست این روزها زیادی درگیر آن چادر است.چادری که کسی تا به حال ندیده

 .بودو هیچ ردی از آن پیدا نمی کرد

 .اصال انگار یک توهم بود.یک رویا

  
  

ن چشم های سبز که برخالف همیشه بی حالت و بی هیچ برقی»حال گرفته، دیدن  حاال دیدنش با این  

 .بود، دلش را به درد می اورد.دوست نداشت او را با این وضع ببیند

 برای شام تدارک زیادی دیده بودند.سرگوسفند بریده بودند.بوی خوش دنده کباب و کوبیده فضارا پر کرده

هارا کباب می کردند و محمد و هیرو درون حیاط بازی می کردندوبود.تیمور و بهرود کنارهم گوشت   

 جیغ و داد راه انداخته بودند.حسین و مهدی هم گوشه ای از حیاط ایستادده بودند و گه گاهی در کار تیمور

 !و بهرود دخالت می کردند و توصیه می کردند که چطور گوشت هارا آبدار کباب کنند

د.سفره ی بزرگی که هرچه اراده می کردند روی آن بود.از آش َکشکینهزن ها در خانه سفره می چیدن  

 .گرفته تا قورمه سبزی و مرغ.طال ظرف های کوچک سبزی را بافاصله ی کم از هم روی سفره گذاشت

 .تیام هم دوغ محلی را که با پونه تزیین شده بود کنار دیس برنج تزیین شده با زرشک و خالل گذاشت

به ویرا شیر می داد با لذت گفت: عجب سفره ای.دستتون درد نکنه عفت خانوم آساره همانطور که . 

 عفت که از دیدن دسترنجش حسابی خوشحال بود برای اولین بار در طول آن شب لبخند زد: نوش

 .جونتون

 طال نگاه نامحسوسی به تیام انداخت.تیام هم معنا دار نگاهش کرد و محو لبخند زد.پاسخ گرم عفت حس

به دل هایشان فرستاد.حتی برنج هم از این گرما سیراب شد.دست بهم زد وباالی سر سفره خوبی  

 ایستاد.بد بود اگر اوهم از فرصت استفاده می کرد؟برای خودش نه، برای تیام الزم بود کمی صلح برقرار

 .شود.نمی توانست با لج کردن های بیخود آتش بیار معرکه شود و دخترش را بیچاره کند

قعا عالیه.خسته نباشیـ وا . 

 عفت نگاهش را به برنج انداخت.برنجی که به سفره خیره شده بود اما گوش هایش منتظر شنیدن جواب

 .بود.آرام گفت: زحمتی نبود

 همین جواب برای برنج کافی بود.نمی شد که یک شبه همه چیز را خوب کرد.کینه ی چند ساله ی بینشان

و یک مهمانی از بین برود اما می شود کم رنگ شود.آن هم فقط چیزی نبود که به سادگی با یک شب  

 .بخاطر تیام که اگر تیام نبود دنیا هم می خواست او با عفت صلح نمی کرد

 کباب هارا که اوردند همه مشغول خوردن شدند.تیام و بهرود کنار هم نشسته بودند و بهرود گاهی برای



و پرلبخند برنج خجالت بکشد یا به چشم و ابرو آمدن مادرشتیام لقمه می گرفت.بی آنکه از نگاه خیره   

 .اهمیت دهد.دوست داشت حاال که کنار تیام است تا می تواند قوت به رگ هایش تزریق کند

 تیام هم با لذت لقمه هارا از دستش می گرفت.اگر می گفت خوشمزه ترین غذای عمرش را می خورد

 دروغ نمی گفت.هر لقمه طعم عسل می داد انگار.از عسل های معروف لرستان که ناب بودند و شیرین و

 .شفاف.از همان ها که طعم خوش زندگی را زیر دندانت جا می گذاشتند

 .دست وری شکمش گذاشت و صادقانه گفت: ترکیدم

  
  

کباب درون نون گذاشت و سمتش گرفت: این آخریشه بهرود با لذت نگاهش کرد.تیکه ای از . 

 .صورتش را جمع کرد: آی نمی تونم

 .بهرود لقمه را سمت دهانش برد: همین یه دونه

 خندید و لقمه را از دستش گرفت.نگاهش به طال افتاد که چطور مهربان به آن ها خیره شده بود.صورتش

بود که اصال متوجه نگاه اطرافیان نشداز خجالت سرخ شد.انقدر گرم محبت های بهرود شده  . 

 شانه باال انداخت و لیوان دوغش را یک نفس سر کشید.طعم خوش دوغ غلیظ و محلی در دهانش جا

 !ماند.مثل کشک بود

 شام را خوردند و طال و آساره مشغول شستن ظرف ها شدند.تیام را از کار مرخص کردند.طال با خنده

رن؟گفت: مگه عروس خانما ظرف میشو  

 .عفت بشقاب های میوه را دستش داد: تو اینارو بذار

 چشم پررنگی گفت و بشقاب های میوه را گذاشت.بهرود هم ظرف بزرگ میوه هارا چرخاند و آن را

 !وسط گذاشت.محمد و هیرو هنوز بیرون خانه بازی می کردند.انگار خستگی برایشان معنا نشده بود

اتاقش اشاره کرد.تیام لب گزید.خجالت می کشید جلوی جمع بلندبهرود نگاهش را به تیام دوخت و به   

 شود و بابهرود به اتاقش برود.بهرود هم که خوب این را فهمیده بود از جا برخواست و باالی سرش

 .ایستاد.دست دراز کرد: بریم اتاقمو نشونت بدم

راحت باش.اینجا و چشمک زد.تیام معذب عفت را نگاه کرد.عفت هم بی هیچ حرف اضافه ای گفت:  

 .دیگه خونه ی خودته

 برنج خوشحال به تیام اشاره کرد که بیش از این معظلش نکند.تیام هم خدا خواسته دستش را گرف و از

 .جا برخواست و به اتاق رفت

 .قبالز آنکه بهرود کلید برق را بزند گفت: روشن نکن.همینجوری خوبه، نور ماه میاد توی اتاق قشنگه

لطیف تیامش لبخند زد.تیام جلو رفت و روبه رو پنجره ایستاد.از پشت پنجره آسمان را بهرود به روح  

 .نگاه کرد: چه اتاق خوبی داری.من ماه رو تو اتاقم ندارم اما تو درست کنار گوشته

 بهرود جلو رفت و پشت سرش ایستاد.آرام زمزمه کرد: من ماه رو توی زندگیم دارم و فقط چند دقیقه

توی اتاقم گذاشته است که پاشو . 

 با این حرف بهرود وجودش سرشار از حس خوب شد.لبخند عمیق زد و بی آنکه چیزی بگوید نگاهش

 رابه عمق تاریکی شب فرستاد.جایی که جز سیاهی چیزی نبود.و در دل این تاریکی حسی بد تمام حال

  
  



ت روی گلویش گذاشت بلکه راحت تر نفس بکشد.حتی برایخوشش را دود کرد و به آسمان فرستاد.دس  

 .یک ثانیه هم نمی توانست نگاهش را از سیاهی آسمان بگیرد

 صدایش می لرزید اما تالشی برای پنهان کردنش نکرد: تا حاالشده حس کنی یکی بیرون اینجا بهت

 احتیاج داره؟یکی که چشم به راه و منتظره تا تو بری و ببینیش؟

با دقت حرف هایش را گوش می داد عمیق نفس کشید.افکار تیام مثل خوره به جانش افتاده بهرود که  

 بودند.برایش می ترسید.با این فکر ها دیوانه می شد.هنوز آنقدر تیام را نمی شناخت که بداند باید در این

 .شرایط چکار کند اما شاید کمی عشق حالش را خوب می کرد

رد.برای اولین بار می خواست پا فراتر بگذارد و مگر عیبی داشت؟تیامدست هایش را پر تردید جلو ب  

 زنش بودو چه ایرادی داشت اگر زنش را لبریز از عشق می کرد؟

 دست جلو برد و دور تیام حلقه کرد.تیامی که شوکه لرزید و دست بر دست هایش گذاشت.از این تماس

 ناگهانی خون در رگ هایش یخ زد.شاید چون اولین بار این حس به سراغش آمد.بهرود محکم دست دور

 کمرش حلقه کردو سر پایین برد.جایی درست کنار گوشش زمزمه کرد: نه.چون من خودم محتاجم.محتاج

 تو.تا حاال فکر کرد

ن ِِ  

 به بود ی شاید اونی که مدام صدات می کنه من باشم؟

ن خورد.معذب بود.این نزدیکی یکهویی چیزی نبود که انتظارش را می کشید.برای اویی کهتیام کمی تکا  

 تا به حال تنها خالفش گرفتن دست بهرود بود کمی زیادی سنگین بود و کمی زیادی طول می کشید تا آن

نهرا هضم کند.زبانش سنگین شده بود و اجازه ی زدن هر حرفی را از او می گرفت.بهرود چانه بر شا  

اش گذاشت و کنار گوشش زمزمه کرد: من خودم به کمکت نیاز دارم.چون عجیب فکرمو مشغو ِل 

 خودت

 .کردی

 .آرام تر زمزمه کرد: چون عجیب وابستت شدم

 نفسی که در سینه اش گره خورده بود به یکباره رها شد.جان از تنش رفت .چشم بست و لبخند بر لب

ده اش را جان دوباره بخشید.خون سرخوش در رگ هایشهایش نشست.گرمای تن بهرود بدن یخ ز  

 جوشید.ضربان قلبش آنقدر آرام گرفته بود که روبه ایستادن می رفت و اگر می ایستاد می مرد؟حاضر

 !بود همان لحظه در آغوش بهرود جان دهد!اصال کنار او مردن هم طعم شیری ِن زندگی داشت

بهرود دورش حصار محکمی ایجاد کرده بود و چقدر اینسر عقب بردوبه شانه اش تکیه داد.دست های   

 حصر را دوست داشت.زندانی باشی و میله های قدرتمند مردت باشد؟جانش در م

ن ِِ  

 زندانت دستا ی رفت

 !برای چنین زندانی

 لب بهرود که بر گونه اش نشست چشم بست و ریز خندید.بوسه اش عطر خوش دارچین درون چای را

چه های کشمشی که عصر، خسته از همه جا در حیاط مینشینی و با لذت طعمشانداشت!و طعم خوش کلو  

 را در وجودت حل می کنی.بوسه اش اصال او را انداخت درست وسط بهشت.همانجایی که خدا وعده

 !داده.همانجا که هم نهر دارد و هم درخت انگور

  
  



ی.دوست دارم هربار نگاهت می کنم چشمات برق بزنه.شاد باشی وـ دوست ندارم اینطوری ناراحت باش  

 .با گونه های گل افتاده ببینمت.اینجوری دلم آشوب میشه

 تیام دم عمیقی کشید و برای لحظه ای نفسش را حبس کرد.انگار که در ریه هایش خانه ای ساخته بود

می خواست در وجودش حلبرای ذخیره ی عطر بهرود.خود را به فشار دست های بهرود سپرد.   

 .شود.آرام زمزمه کرد: خوبه که هستی

 .صدای بم و محکم بهرود حرفش را کامل کرد: خوبه که دارمت

 دست هایش را روی دست های قدرتمند بهرود گذاشت و آرام فشار داد: همیشه باش بهرود.من به جز تو

 .هیچکس رو توی زندگیم ندارم

عنی زندگی کسی شوی که جزئی از وجودت شده.کنار گوشش با نرمبهرود لبخند شیرینی زد.حس خوبی ی  

 .ترین حالت ممکن گفت: تا من هستم نگران هیچی نباش

 .صدای طال از خلسه ی ناب بیرونشان کشید: بچه ها بیاید می خوایم بازی کنیم

رخاندتیام سر چرخاند و بهرود را نگاه کرد.بهرود ناراضی از حرف طال چشم در نگاه سبز تیام چ : 

 .وایسا بریم خونه ی خودمون

 !تیام ذوق زده خندید و از بهرود فاصله گرفت.مگر آرزویی جز رسیدن آن روز داشت؟
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 می دانست تیام خانه تنها است.این اواخر آمار همه چیز را داشت.اینکه عصرها برنج هم کنار حسین در

اند با همه صحبت کند.حتی تیموری که امشب بهباغ کار می کند.فهمیده بود اگر حاال به باغ برود می تو  

 .شهر برمی گشت

 .تیمور با دیدنش بیل را به درخت تکیه داد و سمتش رفت: سالم

 دست دراز کرد و دست سرد تیمور را فشرد: سالم.خوبی؟

 در ان هوای سرد کار کردن در باغ واقعا کار دشواری بود و اکثر محصوالت حسن هم زمستانی.تازه

 .فصل برداشت می رسید و کلی دردسر می کشیدند

 ـ عمو هست؟

 تیمور نگاهش را در باغ چرخاند: آره هستن.کاری داری؟

  
  

 بهرود دست در جیب فرو برد: درواقع با همتون حرف دارم.اگه در حد چند دقیقه برام وقت بذارید ممنون

 .میشم

بیرون کشید و خیسی صورتش را گرفت: خیر باشه تیمور دستمالی را از جیبش . 

 .بهرود آرام گفت: خیره

 .ـ همین جا بمون االن برمی گردم

 منتظر ماند.چنددقیقه گذشت تا آمدند.برنج و حسین همراه هم و تیمور پشت سرشان.حسین لبخندی به

 .رویش پاشید: سالم پسرم

مبهرود مودب سر زیر انداخت.دست حسن را گرم فشرد:سال . 

 برنج نفسی تازه کرد : خوبی بهرود جان؟

 ـ ممنون.شما خوب هستین؟

 برنج هم مثل حسین لبخند زد.بهرود پسر خوب و مودبی بود.هرچه می گشتند تا ایرادی در او پیدا کنند



 موفق نمی شدند و همین دلشان را گرم می کرد.برنج روی زیرانداز نشست: تیمور گفت می خوای

 .باهامون حرف بزنی

 .حسین هم کنارش نشست : بشین باباجان

 تیمور و بهرود روبه روی آن دو کنارهم نشستند .بهرود لحظه ای نگاهشان کرد: تیام نمی دونه من

 .اینجاهستم

 ـ بهش نگفتی؟

 تنها سرتکان داد.تیام مخالف سرسخت این موضوع بود.دوست نداشت بهرود پی این ماجرا برود و از

ست بی تفاوت از بین رفتن تیام را تماشا کند.خود را به آب و آتش می زد تاطرفی بهرود هم نمی توان  

 .اورا شاد کند اما هیچ فایده ای نداشت و تیام روز به روز بیشتر در فکر و خیال غوطه ور می شد

 .برنج دستی بر زانویش کشید و کمی جابه جا شد: بگو دیگه بهرود.جون به لبمون کردی

ط خواستم بدونم که شما از جریان اون سیاه چادر باخبر هستین؟درسته؟ـ موضوع مهمی نیست.فق  

 .تا حسین دهان باز کرد پاسخ بدهد برنج پیش دستی کرد: آره.من درجریانم

 حسین نگاه به برنج انداخت: موضوع چیه؟

 حاال تیمور هم کنجکاو نگاهشان می کرد.بهرود به برنج خیره شد: به عمو نگفتین؟

به حسین انداخت: می خواستم بگم اما کار پیش اومد و می دونی کهبرنج نگاهش را  ... 

  
  

 حسین جدی تر از قبل دوباره سوالش را تکرار کرد: موضوع چیه برنج؟

 برنج همه چیز را تعریف کرد.تمام آن چیزهایی را که تیام برایش تعریف کرده بود گفت.حسین کالفه سر

ت: من االن باید بدونم؟زیر انداخ  

 .ـ راستش فکر نمی کردم انقدر مهم باشه

 .تیمور هم عمیق نفس کشید: اشتباه کردین مادر.این دیر گفتن باعث شده ذهن تیام انقدر درگیر شه

 .بهرود گفت: من بارها جایی رو که تیام بهم نشون داد گشتم اما هیچ چیزی که به درد بخوره پیدا نکردم

 ـ کی گشتی؟

 تیمور بود که می پرسید.نگاهش کرد: هروقت که بیکار میشم می رم اون اطراف و می گردم اما تا

 .امروز چیز مشخصی رو اونجا پیدا نکردم.اصال انگار نه انگار روزی سیاه چادری اونجا بوده

 .حسین زمزمه کرد:مدت زیادی ازش می گذره.باید هم همینطور باشه

تون کمک بخوام.من تنهایی از پسش برنمیام.حسین دست روی شانه اش گذاشتـ حاال به اینجا اومدم تا از  

 .و لبخند اجباری زد: خوشحالم که مواظبشی.تو مرد خوبی هستی

 .بهرود لبحند زد: ممنون

 تیمور هم همانطور که به برنج نگاه می کرد گفت: ما حرفی به تیام نمی زنیم.مگه نه مادر؟

انست حتما با حسین سر این موضوع بحث می کند.حسین از او میبرنج بی حرف سر تکان داد.می د  

 خواهدهمه چیز را بگوید و حاال بابته این پنهان کاری به شدت ناراحت شده است.اما او تقصیری

 .نداشت.یادش رفته بود که اصال چنین چیزی بوده است

اهی حس می کرد پاهایشبهرود از جا برخواست.برنج دست بر زانوهایش گذاشت و به زحمت بلند شد.گ  

 .یاری نمی کنند: شام بیا پیش ما پسرم.تیام خوشحال میشه

 حسین هم حرف برنج را تایید کرد.بهرود لبخند زد.دست تیمور را فشرد: مزاحمتون نمیشم باید برم



 خونه.فقط مطمئن باشم این جریان بین خودمون میمونه؟

ت.ممنون که بهمون خبر دادی و انقدر به فکر تیامتیمور دستی به شانه اش زد: آره داداش خیالت راح  

 .هستی

 .ـ خبری شد بهم می گید؟من خودم هم پیگیر هستم.هر چیز تازه ای فهمیدم درجریانتون می ذارم

 حسین که از این همه عالقه بهرود نسبت به تیام به وجد آمده بود گفت: برو خیالت راحت باشه.ما کنارت

کسی هستی که میفهمی مطمئن باش.فقط تا می تونی کنار تیام بمون.تنهاش هستیم.هرخبری بشه تو اولین  

 .نذار.تیام دخت ِر من بوده.بزرگش کردم.می دونم توی این شرایط به بیشترین چیزی که نیاز داره تویی

  
  

 .بهرود دست برچشم گذاشت: به چشم.خیالتون راحت
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بیرون زد نفس عمیقی کشید.سوار نیسان آبی رنگش شد و به سمت خانه حرکتبعد از آنکه از باغ   

 کرد.انگار که باری از دوشش برداشته شد.حاال می دانست تنها نیست و همه سعی در حل این معما می

 .کردند.می دانست کار درست را انجام داده.خانواده ی تیام باید می فهمیدند.اینطوری برای همه بهتر بود

* 

ره چمدانش را کنار در گذاشت.تیام به دیوار تکیه داده بودو تماشایش می کرد.دلش به رفتن آن هاآسا  

 راضی نبود.درست که حضور تیمور آنجا برایش سنگین بود اما بازهم با شرایط روحی که داشت دلش

 .نمی آمد از ان ها جدا شود

 ـ حاال حتما باید برید؟

: نمی دونی چقدر دوست داشتم بمونم.اما تیمور رو که میآساره جلو رفت و دست هایش را گرفت  

 .شناسی.هرچی بگه باید فوری عملی شه

 تیام سمت ویرا رفت.برادرزاده اش بیدار بودو اطراف را می کاوید.خم شد و چشم های مشکی اش را

 .بوسید: حداقل این وروجکو نبر

درست و خوب نشان دهد.کنارش نشست آساره خندید.تیام با آن رنگ پریده هم سعی داشت همه چیزرا  : 

 .تیام

 چشم های سبزش را به آساره دوخت: هوم؟

 .آساره دست بر صورتش گذاشت: یکم به خودت برس.بخاطر بهرود.رنگت حسابی پریده

 خوشش از این حرف ها نمی آمد.بخاطر بهرود یعنی چه!؟حتی وقتی حالش خوب نیست باید تظاهر به

نرنجاند؟این بود نظام طبیعت؟ خوب بودن کند تا مردش را  

 .ابرو درهم کشید :اون اگه منو می خواد، باید همینجوری که هستم بخواد

 !آساره لبخند ملیحی زد.تیام هنوز اول راه بود

 ـ درسته.اما بد نیست اگه به خودت برسی.مردا عقلشون تو چشمشونه.دوست دارن خانومشون خوشگل

 !موشگل باشه

  
  

 به لحن آساره خندید.آساره که از خنده اش شیر شد صبر کنی گفت و درون کیفش را گشت.رژ صورتی



 رنگی را از آن بیرون کشید و سمت تیام گرفت: بیا.این کادوی من.اگه قسمت شد و دوباره اومدم واست

 .میخرم از شهر میارم

 ..تیام با چشم های گرد نگاهش کرد: آساره

امان نداد و یک نفس گفت: االن دخترای شهری همه از اینا میزنن.آرایش می کنن به خودشون می آساره  

 رسن.البته نه خیلی ها.توام که قرار نیست کاری کنی.این اصال رنگش معلوم نیست.امتحان کن مطمئنم

 ..بهرود خوشش میاد.بالخره مرده،باید حواست به این چیزا باشه

سیده از جا برخواستند.تیام رژ را مثل شی ممنوعه ای در آستینش پنهانصدای در که آمد هردو تر  

 .کرد.برنج مشکوک نگاهشان کرد: سالم

 هردو مثل دو آدم خطاکار سالم کردند.تیمور فریاد زد: آساره آماده ای؟

 .آساره از خدا خواسته ویرا را در آغوش کشید: آره خیلی وقته، بریم

رفت.درکمد را باز کرد و ترسیده رژ را میان لباس هایش پنهان کرد.یک تیام سر زیر انداخت و به اتاق  

 چشمش به در بودو یک چشمش به کاری که انجام می داد.می ترسید مادرش بفهمد و دعوایش کند.حسین

 .صدایش زد: تیام بابا، دارن میرن

از رفتن حسابی باهم صدای تیمور و محمد می امد که کشتی می گرفتند.همیشه همین بساط را داشتند.قبل  

 کشتی می گرفتند تا تیمور به محمد ثابت کند می تواند از او شکست بخورد و آنطور محمد احساس مرد

 .بودن می کرد.در آن صورت در کارها کمی بیشتر به پدر کمک می کرد

.هماز اتاق خارج شد.آساره لبخند زد و گونه اش را بوسید.کنار گوشش زمزمه کرد: مواظب خودت باش  

 .دیگه رو دوست دارید.عشق مراقبت می خواد.مراقب این حس قشنگی که بینتون جاریه باش

 تیام هم لبخند زد.حرف های آساره سرتا پا حس مثبتش می کرد.درست مثل نوشابه ی انرژی زا، انرژی

 .دوباره می بخشید به تن و فکر خسته اش

ودت باش.یه خواهر بیشتر ندارم.دوست دارمتیمور هم جلو رفت.خواهرش را در آغوش کشید: مواظب خ  

 .وقتی برگشتم سالم ببینمت.قوی تر از همیشه

 و موهایش را بوسید.لبخند بر لب های تیام رنگ دوباره ای گرفت و نگاهش را به برادرش دوخت: زود

 .بیاید

 .ـ حتما.مواظب مامان، بابا باش

من مرد خونه ام، من باید این کارو انجاممحمد مشت محکمی حواله ی بازوی تیمور کرد: مگه نگفتی   

 بدم؟

  
  

 .تیام اخم کرد و سمت محمد هجوم برد: نزنی داداشمو ها

 .تیمور جای مشت محمد را ماساژ داد و خندید.به راستی مردی شده بود برای خودش

مشغول کار خودش شد.تیام به برنج پشت سرشان آب ریخت.وقتی رفتند خانه یکباره ساکت شد.هرکی  

 اتاقش پناه برد و رژ رااز میان لباس هایش بیرون کشید.مثل شی قیمتی آن را در دست گر فت و مقابل

 آیینه ایستاد.رنگ صورتی میلحی که داشت به پوست سفید و موهای نارنجی اش می آمد و چهره ی

ژ را روی سینه اش فشار داد.دستت طال،بانمکی برایش ساخته بود.بعد از مدت ها ذوق زده خندید و ر  

 .آساره خانوم!بهرود حتما خوشش می آید

* 



 حسین دلخور به برنج نگاه کرد.برنجی که بی حرف موهایش را جلوی آیینه می بافت.کم و بیش تار مویی

 سفید در سیاهی موهایش می یافت که تجربه های زندگی اش را به رخ می کشیدند.نگاه دلگیر حسین

 رادر آیینه دید.حق داشت.گفتن این موضوع انقدر اهمیت داشتکه نباید آن را پشت گوش می انداخت.بافت

 موهایش که تما مشد سمت حسین چرخید.منتظر بود به حرف بیاید.بعد از این همه سال زندگی مشترک

 .می دانست حسین باید ناراحتی اش را به لب بی آورد تا آرام شود

 ـ داشتیم خانوم؟
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 .برنج کنارش دراز کشید.پتوی کلفت را تا زیر چانه اش باال اورد: حق داری

 حسین نگاهش را از برنج برنداشت: من تو این خونه نقشی ندارم که سعی داشتی تنهایی این مشکل رو

 حل کنی؟

 ـ این چه حرفیه؟

 .ـ معنی کارت که جز این نبود

خودت می دونی این اواخر چه شرایطی رو سمت حسین چرخید.دست زیر سرش گذاشت: حسین جان،  

 .پشت سر گذاشتیم.واقعا فراموش کرده بودم

 .حسن هم کنارش دراز کشید: نمی دونم باید از کجا شروع کنم

 ـ چرا این دختر این همه اذیت میشه؟

 حسین بی آنکه چیزی بگوید به سقف خیره ماند.برنج هم دیگر حرفی نزد.امشب از آن شب هایی است که

کس در افکار خود غرق شده.کسی با کسی کاری ندارد.نه نگاه پر حرارتی است نه حرف و زمزمه وهر  

  
  

 خنده ای.امشب از آن شب هایی است که دغدغه ی بچه ها مجال نفس کشیدن نمی دهد!از همان شب هایی

 .که به سختی صبح می شود

*** 

کرد مبادا رنگ لب هایش را ببیند.بعد از مدت ها دوباره برای دیدن سربه زیر از مادرش خداحافظی  

 بهرود هیجان داشت.این مدت انقدر در افکارش غوطه ور شده بود که به کل بهرود را از یاد برده بود.اما

 حاال دوباره پرانرژی به دیدنش می رفت.درست مثل همان روز اول ذوق داشت و هیجان.هیجا ِن عکس

.آساره بی راه نمی گفت.همین ساده حسابالعمل بهرود  

ع ِِ  

 تنو ی او را سرحال اورده بودو ذهنش را از آن

 لعنت

 .چاد ِر ی به سمت بهرود و واکنشش کشیده بود

 طبق معمول دوباره بهرود زودتر از رسیده و منتظر مسیر آمدنش را نگاه می کرد.با دیدنش از جا

را بلند بردارد و تیامش را سفت در آغوش بکشد.از دیروز برخواست.دوست داشت این چند قدم راه مانده  

 .تا حاال دل بیچاره اش درد کشیده بود از دوری این دختر چشم سبز

 تیام هم لبخند زد.سرش زیر انداخت و فاصله ی بینشان را کم کرد.بی آنکه سربلند و درچشم هایش نگاه

 .کند لب گشود: سالم بهرود

نگت بودـ سالم.نمی دونی چقدر دل ت . 



 تیام بازهم سر باال نیاورد.حتی برای یک لحظه ای کاری که کرده بود پشیمان شد.اگر خوشش نمی آمد

 چه؟اگر از نظر او زشت و بی ریخت شده باشد؟!کاش قبل از این ابتدا مطمئن می شد که بهرود دوست

 .دارد بعد دست به کار می شد.کاش مثل همیشه بی گدار به آب نمی زد

رود از جایی خیلی نزدیک آمد: نمی خوای سر بلند کنی تیام خانوم؟از دیروز تا حاال دربه درصدای به  

 .دنبال همین نگا ِه سبزتم

 فاصله ی بینشان انقدر کم شده بود که هرم نفس های بهرود را روی پوست خود حس می کرد.عمیق نفس

داد این مرد.دوست داشت دست کشید و عطر تنش را به ریه فرستاد.بوی خو ِش مردانگی و کار می  

 .هایش را بگیرد و بر پینه های آن بوسه بکارد

 سر باال آورد و چشم هایش در نگاه بهرود ریخت.نگاه بهرود جز به جز صورتش را کاوید.اورا حتی با

 .همین رنگ پریده، با همین موهایی که انگار سال هاست شانه نخورده دوست داشت

 اصال بخاطرهمین چیزها بود که اورا می خواست.بخاطر همین سین زدنش دوستش داشت.وقتی سالم می

 کرد سی

ن ِِ  

 !بی نوا را انقدر با مزه می گفت که بهرود دوست داشت تمام سین های عالم را ببوسد

 نگاهش که بر لب های صورتی اش افتاد، تیام دوباره صورت گر گرفته اش را زیر انداخت.محرمش

 .بودها، اما چیزی ته دلش عجیب شرمگین بود.صدای بهرود سکوت را شکست: راه افتادی تیام خانوم

 !به حرفش خندید.سرباال اورد و نگاهش کرد: آساره بود

  
  

را کسیکه این زیبایی  بهرود اما جدی نگاهش کرد.او را اینطور دوست نداشت.زیبا شده بود اما چه فایده  

 جز خودش دیده؟

 دست جلو برد و با احتیاط بر لب های تیام کشید.تیام خشک شده حرکت دستش را نگاه می کرد.صورتش

 گر گرفت و تمام تنش لرزید.بی آنکه بخواهدکمی عقب کشید.روسری اش را جلو کشید و سر زیر

 .انداخت.بهرود که خنده اش گرفته بود گفت: محرم شمام تیام خانوم

خودش دست برلب هایش کشید و رنگشان را پاک کرد.از اول هم کارش اشتباه بود.باید می دانست تیام  

 که بهرود خوشش نمی آید.نباید چنین حماقتی می کرد.ناراحت روی تخته سنگ نشست. نگاهش را به

د وزمین دوخت.تمام حس خوبی که داشت دود شد و به آسمان رفت.او این کار را بخاطر بهرود کرده بو  

 .بهرود اینطور سنگ روی یخش می کرد

 بهرود که متوجه ناراحتی اش شد جلوی روی دوپا نشست و دست هایش را گرفت: ناراحتت کردم؟

 تیام نگاهش را به جایی دیگر کشاند: نه.از حرکتت ناراحت نشدم.باید می دونستم که خوشت نمیاد.من

 ..نباید

ادا کرد تا جای هیچ بحثی نگذارد: بدم نمیاد.خیلی زیبا بهرود حرفش را نیمه گذاشت.محکم جمالتش را  

 شدی تیام.بیشتر از چیزی که فکرشو کنی.اما من تمام این زیبایی که با این رنگ و لعاب ها بیشتر می شه

 رو برای خودم می خوام.نه هیچکس دیگه.همونطور که از اول گفتم تو ما ِل منی، حاالهم میگم زیبایی تو

ش که کم نیست! برای منهبا تمام جزییات . 

 سپس دست روی گونه اش گذاشت و با انگشت شصت آرام صورتش را نوازش کرد.چشم های خمار تیام

 بسته شد و خود را به نوازش بهرود سپرد.حرف هایش، نوازش هایش انقدر خوش آیند بود که برابری



 !می کرد با خواب تابستانی جلوی کولر

فت و بارها بوسید: خوشحالم که میبینم امروز حالت بهترهبهرود دوباره دست هایش را گر . 

 چشم باز کرد و پر تمنا نگاهش کرد.این مدت آنقدر از خودشان غافل شده بود که فراموش کرده بود

 .نوازش های بهرود چه طعمی دارد.با دست به کنارش اشاره کرد: بیا بشین کنارم

بی مهبا سر روی شانه اش گذاشت.بی ترس از اینکه بهرود چشمی گفت و کنار تیام جا خوش کرد.تیام  

 .کسی میبیند.بگذار همه بدانند بهرود تکیه گاهش شده.کوهی که دست تمام کوهای عالم را از پشت بسته

 .ـ این مدت کمی کسلم.ببخش

 .بهرود دست تپل و نرم تیام را گرفت و فشار داد: باهم از این روزها عبور می کنیم.مثل همیشه

الذت چشم بست و دلش گرم شد به این نجوای بهرود.حرف بهرود حرف بود.این به او ثابت شده بودتیام ب  

 .و همین باعث می شد با اطمینان بیشتری به سخن هایش گوش دهد

  
  

 .عمیق نفس کشید و گفت: باید برم نخ بخرم بهرود.برای قالی می خوام

 ـ از شهر؟

 .ـ آره.ولی نمی دونم بابا می تونه ببرتم یا نه

 بهرود دست نوازش بر چانه ی تیام کشید.کاش می فهمید با این نوازش ها دلش افسار پاره می کند و وقت

 .هایی که بهرود نبود پدر او را در می آورد

 ـ می خوای خودم همراهت بیام؟

ی شهری رو نگاه کنی؟سر از شانه اش برداشت و پر حرص نگاهش کرد: که دخترا  

 صدای خنده ی بهرود بلند شد.انقدر بلند که لبخند بر لب های تیام نشاند.تا به حال بهرود را در حال قهقه

 .زدن ندیده بود و چقدر این حالت به او می آمد

 میان خنده هایش گفت: آخه چشمای من کیو جز تو میبینه؟

ین همون دخترای شهری بودم و بنظر من تو یهصورتش را در دستانش قاب گرفت: من چند ماهو بب  

 .الماسی که بین اونا می درخشی

 قلبش گرم شد و دلش آرام گرفت.خود را در آغوشش جا داد و دست بهرود دورش حلقه شد: خب حاالکه

 .فکر می کنم میبینم بد نیست اگه باهم بریم

یم.کی می خوای بریم حاال؟موهایش را که از روسری بیرون افتاده بود بوسید: چشم باهم میر  

 .ـ چند روز دیگه.یکم هوا بهتر شه بعد

 صدای رعد و برق باعث شد هردو از جا بپرند.با بارش اولین قطره تیام نگاهش را به آسمان رساند: اوه

 !اوه.حالل زاده رو

یبهرود از جا برخواست و تیام به تبعش.دست بهرود را گرفت: بریم خونه ی ما؟مامان خانوم غذا  

 .خوشمزه درست کرده

 بهرود خندان دنبالش راه افتاد.خدارا شکر کرد که کیف تیامش امشب حسابی کوک است.در دل دعا کرد

 .کاش قضیه ی چادر همینطور برایش روز به روز کمرنگ تر شود

 !اما نمی دانست روزگار چه خوابی برایشان دیده
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اصرار قبول کردند تا با بهرود به شهر برود.آن ها هم می خواستند این روحیه ی ضعیف خانواده با کمی  

 تیام، کنار بهرود دوباره قدرت یابد برای همین مخالفتی نداشتند.حتی سفارش کردند اگر قرار بود شب در

ردشهر بمانند به خانه ی تیمور بروند.این هم پیشنهاد بدی نبود البته اگر بهرود قبول می ک . 

 !از بی خوابی شب قبل چشم هایش می سوخت و سردرد عجیبی دو دستی یقه ی سرش را چسبیده بود

 سبدی را که مادرش آماده کنار در گذاشته بود برداشت.خود را در آیینه نگاه کرد.موهایش را مثل همیشه

ری ایجاد کردهبافته و دو طرف شانه اش انداخته بود.نارنجی غلیظشان هارمونی جالبی با سبزی روس  

 .بودند.حس تازگی را به وجودش القا می کرد

 سبد سنگین را برداشت و به زحمت به حیاط برد.بهرود منتظرش ایستاده بود.با دیدنش لبخند زد.جلو رفت

 و سبد را از دستش گرفت.مات چشم های به خون نشسته اش شد: چشمات چرا انقدر سرخ تیام؟

رینش زد.لذت یعنی همین چیزهای کوچک.همین صدای نگران که درلبخند مهربانی به نگرانی عزیزت  

 گوشت زیباترین موسیقی می شود و همین نگاه پر از سوال که منتظر با لب هایت بازی می کند: چیزی

 .نیست.دیشب خوب نخوابیدم

 صدای برنج مانع حرف اضافه شد: دیگه سفارش نکنم بچه ها.اگه خواستین شب برید خونه ی

لی خوشحال میشهتیمور.خی . 

 .بهرود سرش را تکان داد: چشم شما فکر خودتونو مشغول نکنید

 خنده مثل گل رز بر لب های برنج شکفته شد.جلو رفت و پیشانی دامادش را بوسید: هزار مرتبه شکر

 .برای داشتن چنین دامادی

 .تیام لب غنچه کرد و پر حرص گفت: حسودیم شد

 چشم های به نم نشسته ی برنج خندان شد.تیام را در آغوش کشید و عطرتنش را بلعید.هم دخترش بود و

 نه ا

 هم عطر خواهرش را داشت: ِهنا َسم. ِز ییم.دآت ِو فدا او َچشیات)نفسم، زندگیم، مادرت به فدای

 (چشمات

هرود آسوده شده بود که به کلتیام سفت برنج را در آغوشش فشرد.این روزها آنقدر خاطرش بابته بودن ب  

 .روز های سختش رابا برنج و خانواده اش از یاد برده بود

 .صدای محمد آن ها را از هم جدا کرد: یادت نره گفتم چی واسم بخری

 .برنج اخم کرد: بذار راحت باشن

هایتیام خندید.سر محمد را بوسید.با وجود بهرود این همه نزدیک و درست وسط زندگی اش، شیطنت   

 .محمد هم رنگ دیگری گرفته بود: باشه یادم هست

  
  

 هیرو تلو تلو خوران با کاسه ی آب به سمتشان رفت.دلش برای آن حجم کوچ ِک تپل با آن چشم های سبز

و گونه های سفی ِد گل افتاده ضعف رفت.روی زمین نشست و لپ های برادرش را آب دار بوسید: 

نتقربو  

 .برم



 .بهرود که صدایش کرد از جا برخواست: تیام دیره

 برنج کاسه ی آب را از هیرو که بی صدا نگاهشان می کرد گرفت: برید خدا به همراهتون

 هیجان عظیمی وارد قبلش شد.اولین بار بود بی حضور پدر و مادرش سفر می رفت.آن هم با بهرود.آن

بود تا االن سکته هم می کرد هم شهر.ذوق داشت و شاید اگر کسی جای او ! 

 سوار ماشین که شد برای محمد و هیرو که دنبال ماشین می دویدند دست تکان داد.مادرش کاسه آب را

 .پشت سرشان خالی کرد

 بهرود نیم نگاهی سمتش انداخت: کمربندتو بستی؟

ولین باره داریمتازه یادش افتاد.دست برد و کمربندش را بست.ذوق زده نگاهش را به بهرود دوخت: ا  

 .دوتایی باهم از روستا خارج می شیم

 .لبخند محوی بر لب های بهرود نشست: آخرین بار هم نیست

 .تیام نگاهش را به طبیعت زیبای بیرون از ماشین دوخت: ولی همیشه اولین چیزا خیلی خوشمزن

 ـ مثل اون چای که قراره االن از دست بانو می خورم؟

د.خم شد و ازسبد لیوان و فالسک را برداشت.چای خوش رنگی برایشتیام نگاهش کرد و خندی  

 ریخت.بهرود یک دستش به لیوان و یک دستش به فرمان، لیوان را سمت بینی اش برد و عطر چای را

 .نفس کشید: این چای خوردن داره.عطر یاس دستات توش مانور میده

تیام آرام زمزمه کرد: تا االن هوا خوب بوداخندید و دیوونه ای حواله اش کرد.باران نم نم می بارید. . 

 .بهرود اطرافش را نگاه کرد: اینطوری طبیعت قشنگ تره

 راست می گفت.مخملکوه پر عظمت زیر قطرات باران یک پارچه سبز شده بود و آبشارهای موقت از

ود گرفته بودو هرازباالی کوه به سمت پایین به جریان درآمده بودند.ابر قله ی کوه ها را زیر بال و پر خ  

 چند گاهی با غرشی قدرت خود را نشان می داد.دشت سرسبزتر از همیشه پذیرای باران الهی بود.مه کم

 .رنگی هم جاده را پوشانده بود

 .لبخند زد: واقعا زیباست

 .بهرود دست گرم تیام را اسیر دستانش کرد: کنارتو همه چیز زیباتره

  
  

دستش را بر لب های ملتهبش گذاشت.تیام ریز خندید و او هم دست بهرود را بوسید.حقیقت این بود که و  

 دوست داشت تمام روح و جسمش را ببوسد.غرق در عشق بهرود می شد و دوست داشت غرق شدن در

 .این دریای بیکران را.دریایی که نه آغازش را می دید نه پایانش را

داد و با چشم های خمار بهرود را تماشا کرد: تا شهر چقدر راهه؟سرش را به صندلی تکیه   

 .بهرود بی آنکه نگاهش کند پاسخش را داد: حدود یک ساعت.تو بخواب وقتی رسیدیم بیدارت می کنم

 پلک هایش سنگین بود.بی خوابی دیشب کار خودش را کرد.دوست نداشت حاال که با بهرود تنهااست

 .بخوابد اما دست قدرتمند خواب جادویش کرد و او را به عالم خود برد

بهرود بود که چشم باز کرد.آرام پلک هایش را ازهم فاصله داد.صورت بهرود با فاصله ی با صدای  

 کمی مقابل صورتش بود.گرمی نفس هایش را روی پوست صورتش حس می کرد.دست بهرود بر پیشانی

د: رسیدیم خانوم خانمااش نشست و نرم نوازشش کر . 

 !تنش گر گرفت با نوازش دست بهرود.اگر همینطور ادامه می داد که باز خواب می شد

 .سرچرخاند و نگاهش را به بیرون انداخت.شهر بود.شلوغ و پر صدا.لبخند زد: آره.رسیدیم



هم چشمدست بهرود زیر چانه اش رفت و صورتش را سمت خود برگرداند.دوست نداشت حتی یک ثانیه   

 هایش را از او بگیرد.نگاهشان درهم قفل شد.نفس تیام حبس و نفس بهرود در صورتش پخش می

 شد.نفس می گرفت با هر نفسی که بهرود می کشید.انگار از جان خودش در او می دمید.دست بهرود

 سمت چشم هایش رفت و پلک های نازک تیام را نوازش کرد.شراب چشما ِن تیام، سبز بود.هم طعم

شربت نعنایی که از دست هایش می خورد با این تفاوت که او را مس ِت مست می کرد.خم شد و لب 

 های

 داغش را بر پیشانی تیام چسباند.بی آنکه فاصله بگیرد لب زد: وقتی خوابی، مثل فرشته ها می

 .شی.دوست دارم تو بخوابی و من یه گوشه بشینم و زل بزنم بهت

انی اش بازی می کرد و بیچاره تیام.مگر بهرود برایش نفس میلب های بهرود با پوست پیش  

 گذاشت!آنقدر پرالتهاب در گوشش زمزمه می کرد و او را غرق تمنا کرده بود که اصال الزم نبود لمسش

 کند.همین صدای گرم و محکم، همین نفس ملتهب و کش دار کافی بود تا او از زمین جدا و به عرش

پیشانی اش را بوسید و فاصله گرفت آسمان برسد.بهرود دوباره . 

 فاصله ی بینشان که زیاد شد، تیام خود را روی صندلی باال کشید و روسری اش را جلو داد.قلبش هنوز

 .نامرتب می زد.دست هایش از هیجان این نزدیکی می لرزید

 ـ خب حاال باید کجا بریم؟

م.تو منو ببر یه جایی که بتونم نخ بخرمتیام نگاه خود را اطرافش چرخاند: من که اینجارو نمی شناس . 

 بهرود ماشین را روشن کرد.با احتیاط از پارک خارج شد: چون نزدیک عیده شلوغه.عیب نداره؟

  
  

 .ـ نه اصال.بالخره باید خرید کنیم.واسه محمدم باید ماشین بخرم

دیگر آمده بود و تشنه ی دید زدن اطراف همه چیز برای تیام جدید بود.از محیطی به محیطی . 

 .ـ اینجا همه چیز متفاوته.حق داشتی که اون همه وقت برنگشتی روستا

 بهرود لبخند زد: برای من یک هفته ی اولش همه چیز متفاوت بود.بعد از اون دوست داشتم تمام زندگیم

.تو هوایی که تو نفس می کشی نفسرو جا بذارم و تا خود روستا بدو َوم.دوست داشتم فقط کنار تو باشم  

 .بکشم.هر صبح بیام نزدیک خونتون و عطر نونی رو که درست می کنی بدزدم

 تیام نگاهش کرد.برق شیطنت در چشم هایش نشسته بود: حتی دخترای شهری هم واست یکنواخت شدن؟

ن یکی نه هنوزبهرود یکی از همین دخترهای شهری را که تیام مدام ورد زبانش بود نشانش داد: ای  

 .یکنواخت نشده

 جیغ بنفش تیام که در ماشین پیچید بهرود لبخند زد و دستش را گرفت: آخه چشمای من کی و جز تو

 میبینه دختر خوب؟

 تیام پشت پلک نازک کرد و روبرگرداند.خیابان ها حسابی شلوغ بود حتی با وجود باران نم نمی که می

کنجکاو نگاهش را همه جا می چرخاند و هرچیز جالبی که میآمد مردم هنوز در جنب و جوش بودند.  

 .دید به بهرود نشان می داد

 از خانه ای قدیمی نخ هایی را که می خواست خرید.کارشان خیلی زودتر از چیزی که فکر می کرد تمام

اشد.همراه بهرود در رستورانی ناهار خوردند.کنار بهرود بودن آنقدر لذت بخش بود که گذر زمان ر  

حس نمی کرد.انگار تمام برگ های تقوی ِم یکساله همین یکی دوساعت ورق خورده و سال تمام شده 

 !بود



 دست در دست هم خیابان هارا گشتند.وارد یکی از اسباب بازی فروشی ها شدند و برای محمد و هیرو

 خرید کردند.نزدیکی های غروب خیابان آنقدر شلوغ شده بود که جای سوزن انداختن نبود.مردم در تکاپو

 .بودند و برای عید خرید می کردند.آخرین زور خود را می زدند تا از یکدیگر جا نمانند

د بنفش را باوارد پاساژی شدند تا برای بهرود خرید کنند.تیام از بازویش آویزان شد و پیراهن آستین بلن  

 چهارخانه ی ریز طوسی نشانش داد: این چطوره؟

 .لبخند بر لب بهرود نشست: عالیه

 ـ بریم امتحانش کنی؟

 .ـ هرچی شما بگی خانوم

 تیام ذوق زده دنبال بهرود راه افتاد.برای لحظه ای گذر سایه ای از کنارش باعث شد مردد بایستد و

ده بود و پیراهن را به فروشنده را نشان می داد.به تیام اشارهاطرافش را نگاه کند.بهرود وارد مغازه ش  

 .کرد تا زودتر داخل برود

  
  

 دوباره نگاهش را اطراف چرخاند.چیزی ته دلش فرو ریخته بود.حس بد دوباره مانند بختک به جانش

ن پاساژ تند کرد.دست خودشافتاده بود.به زحمت آب دهانش را قورت داد و پا به سمت بیرو  

 نبود.نیرویی او را به بیرون پاساژ می کشید.درست مثل همان صدایی که از چادر بلند شده بود؛ حس می

 .کرد کسی آن بیرون انتظارش را می کشید

 بهرود سر از مغازه بیرون اورد و متعجب تیام را نگاه کرد.هرچه صدایش می زد فایده نداشت انگار که

ن عالم نبود.مثل مسخ شده ها راهش را می رفتاصال در ای . 

 تیام کنار یکی از مغازه ها نزدیک در ورودی ایستاد و نگاهش را به خیابان دوخت.میان جمعیت دنبال

 کسی بود که خودش هم نمی دانست کی است.فقط می دانست چیزی انتظارش را می کشد.او حاال باید آن

 .را پیدا می کرد

د و با دقت به سایه ای مقابل پاساژ کمی دورتر خیره شد.برای یک لحظه انگار کهچشم هایش را ریز کر  

 همه چیز محو شد.جان از تنش رفت و اگر دیوار نبود نقش بر زمین می شد.دست به دیوار گرفت و

 ترسیده به مرد مقابلش نگاه کرد.مردی که به او خیره شده بود و با لب زدن انگار می خواست چیزی

 .بگوید

رد که جلو آمد او به زحمت قدمی عقب برداشت.دست و پایش را گم کرده بود.تمام تنش می لرزید وم  

 عرق سرد بر تیره پشتش نشسته بود.سرچرخاند و به پشت سر نگاه کرد.بهرود را می دید که متعجب

دور او انجا ایستاده و او را نگاه می کند.دلش آغوش امنش را می خواست.صدایش را شنید که از جایی  

 را می خواند.همین جان دوباره به پاهایش داد.مثل کودکی که تازه راه رفتن را یاد گرفته خود را به

 بهرود رساند و بی توجه به اطراف دست دور گردنش انداخت.بهرود متعجب از رفتار های تیام اطرافش

ام انداخت و او را داخل مغازهرا نگاه کرد.نگاه مردم حس خوبی به او نداد.با این وجود دست دور کمر تی  

 برد.مغازه دار که رنگ و روی پریده ی تیام را دیده بود گفت: حالتون خوبه؟

 بهرود تقاضای آب کرد و مغازه دار لیوانی آب برایش اورد.تیام یک نفس آب خنک را نوشید بلکه کمی

بود.بهرود کنارش نشست واز حرارتش کم شود.اما فایده نداشت.کسی در دلش انبار کاه به آتش کشیده   

 دستش را گرفت: چی شد تیام؟

 ..تیام نگاه ترسیده اش را در چشم هایش دوخت: اون...اون مر ِد کنار چادر



 :اخم های بهرود درهم شد.تیام آب دهانش را قورت داد.زبانش سنگین شده و به لکنت افتاده بود

 .اینجا...بود

و بهرودبهرود که از جا برخواست دستش را گرفت: نر . 

 او را هم از جا بلند کرد و دنبال خود کشید: کجاست؟

  
  

 :تیام بی حال تر از قبل دنبالش کشیده شد.از پاساژ خارج شدند.تیام جایی را که مرد ایستاده بود نشان داد

 .اونجا بود

 .بهرود با دقت اطراف را نگاه کرد.تیام نالید: انگار آب شده رفته تو زمین

 .خود را به بازوی بهرود چسباند: بهرود

 :صدایش آنقدر التماس در خود داشت که بهرود را روانی کند.نگاهش را در چشم های تیام دوخت

 ترسیدی؟

یزی رو بهم بگه.اما نفهمیدم چیـ چی ازم می خواد؟داشت باهام حرف می زد بهرود.می خواست یه چ  

 می گفت.حتی سمتم اومد.دیدم که سمتم اومد.ترسیدم

 بهرود تیام را کناری کشید.هذیان می گفت.حرفش را قطع کرد و دوباره پرسید: تیام، اون روز توی چادر

 وقتی دیدیش حرفی هم زد؟

از جلوی چشم هایش می تیام سرتکان داد.بغض بدی آزارش می داد.تمام کابوس هایی که دیده بود  

 گذشت.صدای ناله ای که از دور می آمد دوباره در گوشش پخش می شد و حالش را بد می کرد.دست

 .روی گوش هایش گذاشت و چشم بست.نالید: راحتم نمی ذاره.بهرود کمکم کن.می ترسم.راحتم نمی ذاره

به لرزه افتاده بود.دستبغضش شکست و به هق هق افتاد.شانه هایش که هیچ، کل بند بند وجودش   

 .قدرتمند بهرود روی بازویش نشست : به من نگاه کن تیام

 نگاه سبز و نم ناک تیام که در چشم هایش نشست او را یاد طبیعت سبزی انداخت که بین راه دیده

 بودند.دستش را روی بازوهایش حرکت داد و با لحن محکم همیشگی گفت: تا من هستم از هیچی

م.نمی ذارم کسی اذیتت کنه.قول میدمنترس.من کنارت . 

 تیام در حالی که میان بغض سنگینش دست و پا می زد گفت: میشه برگردیم؟

 .نگاهش را به هوای تاریک بیرون پاساژ داد: فقط می خوام برگردم بهرود.اینجارو دوست ندارم

دیمدست بهرود بر کمرش نشست و نرم نوازشش کرد: هرچی تو بگی.همین االن برمی گر . 

 لحظاتی بعد درحالی که دست تیام را محکم در دستانش گرفته بود از پاساز بیرون زدند.سعی کرد لرزش

 تن عزیزکش را نادیده بگیرد اما مگر می شد؟درد در تک تک سلول های تنش فریاد می کشید و کاش

گر بود مانند طنابیمی توانست برای تیامش کاری کند.این فکر که تیام از بین می رفت و او فقط تماشا  

 .دور گردنش پیچیده بود واجازه ی نفس کشیدن را از او گرفته بود

 .وهیچ چیز سخت تر از این نیست که مرد باشی و هیچ کاری از دستت برای تکه ای از وجودت برنیاید
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ی پرسید و پوزخند تیام هربار پررنگ ترنخ هارا سر جایشان گذاشت.برنج مدام از این سفر دو نفره م  



 می شد.مادرش عجب دل خوشی داشت!اگر بداند این سفر لذت بخش چطور برایش تبدیل به زهر شده این

 .همه ذوق نمی کرد

 با بهرود هماهنگ کرده بود که حرفی به خانواده نزنند.نمی خواست بیخود نگرانشان کند.هرچند حسی در

می دانست اما او با لجبازی تمام در برابر آن حس مقاومت می کرد اعماق وجودش این کار غلط . 

 .برنج با تقویمی وارد اتاق شد.نگاه تیام بر دستش ثابت ماند.برنج لبخند مهربانی زد: بیا

 تقویم را از دستش گرفت: این چیه؟

شیم برنج با ذوق گفت: واست دور تاریخ عروسی دایره ی قرمز کشیدم.چیزی نموند باید آماده . 

 با این حرف مادرش حسی شیرین کنج دلش نشست.درست می گفت.چند روز دیگر عید و چند وقت بعد

 .آن عروسی اش بود.عروسی او و بهرود.چیزی که در خواب می دید

 برنج جلو رفت وحین اینکه پرده را از جلوی پنجره کنار می کشید گفت: بابا رفته شهر نوبت بگیره برای

 .آزمایش خون

با گستاخی تمام به داخل اتاق هجوم اورد.تیام روی صندلی جلوی دار قالی نشست.برنج به سمتشنور   

 .برگشت و ادامه داد: خودمونم باید بریم پارچه بخریم

 با این حرف سلول های بدنش هوشیار شد.صاف نشست و نگاله به مادرش دوخت: تو خونه پارچه

 نداریم؟

 ـ وا!مگه میشه واسه ی لباس عروس از پارچه ی کهنه استفاده کرد؟

 ـ آخه چه کاریه؟این همه راه بریم شهر.جاده ام خطرناکه،اسرافم هست.این همه پارچه بمونه واسه ی کی؟

 برنج گویی عجیب ترین حرف های عمرش را می شنید.بی آنکه به مخالفت های تیام توجه کند به سمت

لی کار ریخته سرمون تیام.از یه طرف کارای عروسی، از طرف دیگه کارای عید.بایددر اتاق رفت: خی  

 .حسابی کار کنیم

 برنج که از اتاق خارج شد تیام دوباره تقویم را نگاه کرد.عروسی اشان اردیبهشت ماه برگذار می شد.از

ش زلزله آمد و تمامجا برخواست و آن را به میخ کنار پنجره آویزان کرد.با نگاه کردن به آن در دل  

 بناهای آن ویران شد.چرخید و نگاهش را در سرتا سراتاق چرخاند.اتاق خاک گرفته و کثیف بود.حق را

 !به مادرش داد.زندگی اش عجیب بوی خاک گرفته بود و تا عید کار زیادی برای انجام دادن داشتند

دور کندشاید اینطور می توانست این افکار پوچ و بی سر و ته را از خود  . 

*** 

  
  

 راه باغ تا خانه را هم پای حسین شد.حسینی که در سکوت حرف هایش را می شنید و برق نگرانی در

 چشم هایش کز کرده بود.دست هایش مثل پیچک مدام در هم می پیچید و اضطراب بی اندازه اش را نشان

ی فهمید که دستانش یخ بسته و عرق کرده استمی داد.نیازی به لمس نبود.با نگاه هم م . 

 .به پایان حرف هایش که رسید حسین آه کشید: دخترم داره از دست میره

 .ـ اگه کمی زودتر از پاساژ خارج می شدم امکان داشت اون مردو ببینم.من مقصرم

م هایش راحسین مشکوک نگاهش کرد.بهرود واقعا فکر می کرد مردی در کار است؟بهرود که تردید چش  

 خواند گفت: چرا اینطوری نگاهم می کنید؟

 .حسین سر زیر انداخت و آرام گفت: فکر نمی کنم مردی در کار بوده باشه

 ...اخم های بهرود درهم شد: یعنی شما فکر می کنید که تیام



 .حسین حرفش را برید: نمی دونم.این فقط یه احتماله

تیام توهم بوده باشد حالش را بد می کرد.چطور میدلش آشوب شد.فکر اینکه دیدن آن مرد برای   

 .توانستند چنین چیزی به دخترشان نسبت دهند؟تیام اگر حرفی می زد حتما درست بود.حتما رخ داده بود

 بی آنکه دنبال این بحث را بگیرد پرسید: شما پرس و جو کردین؟

ی ندیده.راه دیگه ای هم به ذهنم نمیـ خیلی.حتی تا روستاهای اطراف رفتم اما کسی تابه حال چنین چادر  

 رسه.خانواده ی ما نفوذ قبل رو نداره.با اتفاقاتی که افتاد دید اکثر مردم به ما بد شده و هر حرفی یه مشت

 حرف دیگه واسمون دنبال خودش میاره.من تا جایی که ذهنم کار می کرد همه جارو گشتم از همه

 ...پرسیدم.اصال بخاطر همین میگم

رفش پرید: عمو حسین لطفا.من به تیام مثل چشمام اعتماد دارم.می دونم امکان نداره چنین چیزیمیان ح  

 رو اشتباه دیده باشه.حتی فکر کردن بهش حالم رو بد می کنه.یعنی شما می گید دخترتون روانی شده؟

ان.فقط میگمحسین که انگار کمرش خمیده تر از قبل شده بود زمزمه کرد: من چنین حرفی نزدم بهرود ج  

 که این اواخر فشار زیادی به تیام وارد شده.شاید تمام اینا خطای دید باشه.شاید با کمی استراحت ذهنش

 .آروم بگیره و همه چیزو از یاد ببره

 دیدن آن مرد توهم،شنیدن آن صدا توهم ولی چادر چه؟چطور می توانست آن چادر را هم توهم زده

قبول حرف های حسین نبود.نه، فقط می دانست حسین دنبال راهی باشد؟!چیزی نگفت.سکوتش به معنی  

 .می گردد تا این اتفاقات را توجیح کند و دلش نیامد با مردی به سن او جر و بحث راه بیندازد

 .باقی راه در سکوت طی شد.جلوی در که رسیدندحسین دستش را گرفت: بیا داخل

بود اما هنوز سوز بدی داشت هوا روبه تاریکی می رفت.از سرمای آن کمتر شده . 

  
  

 دوست داشت دعوتش را قبول کند.دلش برای تیام لک زده بود.با اینکه مدت کمی از ندیدنش می گذشت

 .اما بازهم دلش بی قراری می کرد

 .ـ مزاحمتون نمیشم

 .حسین در را باز کرد: این چه حرفیه پسر؟عضوی از این خانواده شدی.تیام هم خوشحال میشه

 صدای یاا... حسین با بسته شدن در یکی شد.تیام را دید که پشت پنجره ایستاده و با لبخند نگاهش می

رفت: سالمکند.با سر سالم کرد.تیام با ذوق، مثل دختربچه ها از اتاق بیرون دوید و به استقبالشان  . 

 .حسین خم شد و پیشانی اش را بوسید: سالم بابا جان

 تیام سالم کرد و سمت بهرود رفت.جلوی حسین شرمش می شد حرفی بزند.نگاه دزدکی به پدرش انداخت

 و به گفتن سالم ساده ای اکتفا کرد.حسین که شرم دخترش را لمس می کرد گفت: بابا جان شما هیچوقت

ن نیومدیااینجوری به استقبال م . 

 و خندید.تیام سرخ و سفید سر زیر انداخت.بهرود محو شرم صورتش شده بود.با آن موهای نارنجی که

 صورت سرخ و سفیدش را قاب گرفته بود و خنده ی ملیح روی لب های کوچکش، درست مثل فرشته ها

 .شده بود.چه کسی گفته فرشته فقط در آسمان ها هست

چرخاند.از بسته بودن در که مطمئن شد شیطان بهرود را نگاه کرد.لبتیام صدای در را که شنید سر  

 هایش هوس چشیدن طعم ته ریش زبرش را کرده بود.بر پنجه ی پا بلند شد و بوس طوالنی بر گونه ی

 .بهرود چسباند

 بهرود پر لذت خندید: خوبی خانوم خانوما؟



یش کم بود.چیزی از این دنیا نمی خواستفاصله گرفت.بازوهایش را بغل کرد و سر تکان داد.خواسته ها  

 .جز همین آرامشی که کنار بهرود لمس می کرد.مثال حاال هم با همین بوسه ی کوچک سیراب شده بود

 ـ تو خوبی؟

 .بهرود لبخند مهربانی زد: کنار تو همیشه خوبم.بریم داخل سرما می خوری.چیزی تنت نیست

ود کرد: بیا بشین اینجا باباجانتیام مطیع جلوتر راه افتاد.حسین روبه بهر . 

 صدای قهقه محمد باعث شد همه به سمت اتاق تیام برگردند.تیام متعجب گفت: اونجا چیکار می کنی؟

 .محمد شکلکی دراورد و میان خنده اش گفت: دیدم بوسش کردی

 .صدای فریاد برنج خانه را برداشت: ای وای خدا مرگ بده.محمد

  
  

 نامش را آنقدر محکم گفت که محمد میان خنده هایش به اتاق پناه برد.تیام خونی را که به صورتش دوید

 حس کرد.حسین اما سعی در کنترل خنده اش داشت و سر زیر انداخته بود.نمی خواست با خنده اش تیام

د.برنج برای عوض کردنبیش از این خجالت زده شود.بهرود هم که هاج واج به در اتاق خیره مانده بو  

 جو از آشپزخانه بیرون آمد: چه خبر پسرم؟مامان خوبه؟

 .حال عفت برایش کوچکترین اهمیتی نداشت اما در این شرایط بهانه ی خوبی بود

 تیام از فرصت استفاده کرد و به اتاق پناه برد.تمام تنش گر گرفته بود.دوست داشت کله ی محمد را را از

قدر فضول؟تنش جدا کند.پسر ان  

 نمی دانست چه مدت جلوی پنجره ایستاده.با بلند شدن صدای در برگشت.بهرود بود، لبخند بر لب: من

 .امشب اومدم کیو ببینم؟تو که همش توی اتاقی

 تیام لب گزید: دیدی محمد چیکار کرد؟

 .ـ بچه است دیگه.ماهم از این شیطنتا داشتیم.منتها االن یادمون نمیاد

د که تو کار همه سرک بکشهـ خب باشه.نبای  

 بهرود جلو رفت و مقابلش ایستاد.دست جلو برد و نرم بر موهای تیام کشید: چرا موهاتو نمی بافی؟

 !و تیام نفهمید این سوال، چه ربطی به حرف او داشت

 .مثل الل شده ها فقط نگاهش کرد و جان سپرد به دستی که بر موهایش آرام حرکت می کرد

پنجره می ایستادم و سایه اتو نگاه می کردم که موهاتو می بافی ـ هرشب، پشت اون . 

 دست پایین اورد و نرم الله ی گوشش را نوازش کرد.خرمنی در دل تیام آتش زدند.انگار به یکباره در

 کوره ی آتش افتاده بود.تمام تنش عص ِب حسی شده بودو به دست زبر بهرود واکنش نشان می داد و

 .عجب واکنش شیرینی

 ـ آدما حریص می شن.تا قبل اینکه محرمم باشی لحظه شماری می کردم واسه این لحظه و االن لحظه

 شماری می کنم واسه ی روزی که خانو ِم خونم باشی.هربار میام خونه ببینمت که با موهای نارنجی بافته

 .و این دامنای چین چینی سرخ و نارنجی چراغ خونم شدی

ر لب های تیام از هم باز شد و شکفت.بهرود به همین دامن چین چینی همبا توصیف بهرود گل خنده ب  

 .که او به تن داشت ذوق می کرد و لذت یعنی کسی، برای تو همانطور که هستی ذوق داشته باشد

 صورتش که میان دستان قدرتمند بهرود اسیر شد نگاه در چشمش میخ کرد.نگاه بهرود صورتش را

 .کاوید

تیام را نوازش داد: برای یک لحظه کنارت بودن جونمم میدم صدای زمزمه اش گوش . 



  
  

 اگه یه روز نظرت عوض شه.اگه یه روز ازم :ترسی که بر دلش چنگ انداخته بود راهی زبانش شد

 ..خسته شی

کنه نظرمحل شد در آغوشش و حرفش نا تمام ماند.صدای بهرودرا جایی کنار گوشش شنید: چطور مم  

 عوض شه؟آدم مگه از روح خودش خسته میشه؟

 !همین حرف کافی بود تا تنش گرم شود و مگر وسط بهشت آتش روشن می کنند؟

 گیسوان موج دارش، عطر خوش گل های محمدی را برای تداعی می کرد و دیوانگی از این بیشتر که

 !موی معشوقه ات بت شود و تو بت پرست؟

اموشم نخواهی شدبه موهایت قسم هرگز فر  

 به شب های پر از حسرت، هم آغوشم تو خواهی شد

 خنده ی ریز تیام و سری که بر سینه اش نشست جا ِن شیرین در رگ هایش نواخت.وجودش دخیل سبز

 .بسته بود به همین خنده هایی که نرم و پرناز می نشست بر لب های کوچک تیام

 تمام جا ِن من بر خنده ی سرخ تو جان دارد

مام جا ِن من بودی، همه روحم تو خواهی شدت  

 (نگین.کوگانی)

 صدای در که بلند شد انگار تازه به خود آمدند.بهرود پر تردید فاصله گرفت و دل از وجود پر آرامش تیام

 !کند.سر محمد از کنار در وارد اتاق شد

 ..ـ مامان میگه شام حاضره

م وجودش چشم شده بودو او را نگاه می کردتیام نگاه پر خجالتش را به بهرودی دوخت که تما . 

 بهرود لبخند مهربانی به رویش پاشید: تمام وجودم کنارت سست و بی اراده میشه.خداروشکر که به

 .زودی راحت می شیم

 .سپس به سمت در اشاره کرد: بفرمایید شام بانو

ن هایش.این بانویی که نون آنتیام لبخند پرلذتی زد.همه چیز این مرد برایش دلچسب بود.تمام خانوم گفت  

 را پرغلظت می کشید و دل او را به پرواز در می آورد و کاش خدا هرگز این روزهای شیرین را

 .نگیرد

 !فقط ای کاش
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 چای خوش رنگ جا خوش کرده درون لیوان را نگاه کرد.بخار غلیظی از آن بیرون می آمدو لبخند بر

می نشاند.قندان کوچک شیشه ای را کنار استکان روی سینی گذاشت.کسی خانه نبود و حاال میلبش   

 .توانست از این خلوت دو نفره استفاده کند

 عفت تیام را برای شام دعوت کرده و محمد هم همراهشان رفته بود.هیرو بی صدا گوشه ای با اسب

 چوبی اش بازی می کرد و هرازچندگاهی صوت نامیزانی از دهانش خارج می شد.برنج غمگین نگاهش

 .کرد.پسرکش باید تا به حال زبان باز می کرد.اما او هنوز حسرت شنیدن مادر گفتنش را می خورد



میحسین که نگاه ناراحتش را دید دستش را در دستان گرمش گرفت و فشار مختصری داد: قبل از عید   

 .بریمش دکتر

 برنج نگاه نم ناکش را از هیرو گرفت .با گوشه ی روسری اشک هایش را ربود: یادت نیست؟گفت تنبلی

 .داره

 ـ ازش غافل شدیم برنج.دیگه اونطور که باید تمرین هایی رو که دکتر گفت انجام نمی دیم.این تمرینایی

االن چی؟که دکتر داد رو باید هفته ای سه بار انجام می داد اما   

 !ـ چی بگم

 .ـ قبل از عید می بریمش دکتر تا دوباره تمرین هارو از سر بگیریم.حاال خیالمون بابت تیام راحت شده

 با این حرف حسین انگار تازه گره ی گلوی برنج باز شده بود.بغض کرده گفت: چه خیا ِل راحتی؟دلت

ی بهش فکر می کنم و دوست دارم بزنمخوشه حسین.این دختر رو رد کردیم پیش گر ِگ این روستا.گاه  

 .زیر همه چیز اما از حرف مردم می ترسم.مخصوصا کبری،آخ مخصوصا این کبری

 اخم های حسین درهم شد: چی شده؟

 ـ پچ پچا به گوش تو نمی رسه.تو بین زنای این روستا نیستی.هرجا می رسم یه پچ پچی به گوشم می

رو بینشون بخونیم؟ رسه.حسین، بهتر نیست زودتر خطبه ی عقد  

 ـ آخه مگه الکیه خانوم؟باید آزمایش بدن، باید با عاقد هماهنگ شه.کلی دنگ و فنگ داره. همینجوری

 .الکی که نیست

 ـ نمی دونم چطور باید به این ملت ثابت کنم که بابا این دوتا بچه محرم همن.حاال دست گرفتن که نه به

دختر همون خواهر که اینطوری راست راست داره تویخواهرشون که حبسش کردن تو خونه، نه به   

 ...روستا می گرده.می گن

 .قطره اشک درشتی را که از چشمش چکید پاک کرد: می گن اینم دختر همون ز ِن که اینجوری شده

 !خدابیامرز طوبی.اون دستش از دنیا کوتاه است و اینا همینجوری دارن واسش خیرات می فرستن

  
  

 صورت درهم حسین نشان از ناراحتی اش داشت.این حرف ها برایش مهم نبود.تنها دلیل این اخم غلیظ

 نشسته بر صورتش حال بد برنج و اشک هایش بود.می ترسید روزی این همه حرص خوردن کار دستش

دبدهد.از طرفی هم نمی دانست باید چه کند تا از شر این همه تبلیغ منفی راحت شو . 

 سینه صاف کرد و بامحکم ترین لحن ممکن گفت: این حرف ها همیشه هست برنج.باید بهشون عادت

 کنی.مردم هنوز گذشته رو از یاد نبردن.گذشته ای که برای همه خاطره ی بد داره.پس این حرف ها تموم

ی روحیت تاثیریکه نمیشه هیچ تازه ممکنه بیشترهم بشه.پس باید خودتو باهاش وفق بدی.نباید بذاری رو  

 داشته باشه.چون تو که اذیت باشی، ماهم پابه پای تو پژمرده ایم.پس سعی کن مثل همیشه خودت رو پیدا

 .کنی.تو مادر چهارتا بچه ای

 .برنج بی آنکه پاسخی بدهد آه کشید.این حرف هارا بارها شنیده بود.اصال تمام آن هارا از بر بود

تیام پر کشید.کاش می شد خودش هم امشب همراهش برود.تیامنگاهش را به پنجره دوخت.دلش پیش   

 توان جنگیدن با زخم زبان های عفت را نداشت و اگر عفت امشب دور از چشم او دخترکش را اذیت کند،

 .هرگز او را نمی بخشد.نه او می بخشد و نه طوبی

* 

عمرش را گذرانده بود.طال وآنقدر خندیدند که اصال نفهمید کی به خانه رسید.یکی از بهترین شب های   



 .بهرود انقدر شوخی کردند تا اشک از چشم هایش جاری شد و فکش از شدت خنده درد گرفت

 .محمد جلوتر از تیام وارد خانه شد.سمت بهرود برگشت و قدردان نگاهش کرد: امشب خیلی خوب بود

ی و لب هایت به لبخند بازبهرود لبخند همیشگی اش را بر لب نشاند.اصال مگر می شود تیام را ببین  

 .نشود؟این دختر تصویر تمام خوبی های عالم بود

 .ـ واسه اینکه حالت خوب باشه همه کاری می کنم

 تیام خندید.سرچرخاندو به چراغ های روشن خانه نگاه کرد: کاش می شد بیای داخل.دوست ندارم ازت

 .جداشم

 .ـ به زودی دیگه هرگز ازهم جدا نمی شیم

 .تیام به عقب گام برداشت: شب بخیر

 .ـ خوب بخوابی

 در را که بست به آن تکیه داد و نفس عمیقی کشید.نگاهش را به ستاره های نشسته درآسمان

 انداخت.امشب شب خوبی بود.از اینکه می دید عفت بعد از هر دیدار نرم و نرم تر می شود لذت می برد

می تواند به این کینه ی چندین وچند ساله پایان دهد و با تمام سادگی فکر می کرد این ازدواج . 

  
  

 با همین فکرها ذوق زده دست برهم کوبید و به سمت خانه دوید.شاید این یکبار همه چیز خوب پیش

 !برود

* 

کردنعفت خسته به پشتی کرم رنگ تکیه داد و پاهایش را دراز کرد.طال در پذیرایی مشغول جمع   

 :ظرف های میوه بود.مهدی لم داده و تلویزیون تماشا می کرد.بهرود که وارد شد عفت نگاهش کرد

 رفت؟

 .بهرود جلو رفت و کنار مادرش نشست: دستت درد نکنه مامان

 و موهایش را بوسید.حسی خنک، به خنکای نسیم اول صبح تابستان در دل عفت وزید.سعی کرد

ختر بدی به نظر نمیادخوشحالی اش را نشان ندهد: د . 

 طال نگاه زیرچشمی به بهرود انداخت و لبخند محوی زد.بهرود هم لبخند زد: بهتون که گفتم.تیام ارزش

 .اون همه اصرار من رو داره

 .عفت بی آنکه چیزی بگوید سر به پشتی تکیه داد و چشم بست

ادرت داره با تیام نرم می شهمهدی خمیازه ای کشید و کش و قوسی به تنش داد: اگه خدا بخواد دل م . 

 .ـ من با این دختر مشکلی ندارم.مشکل من با مادر ِش.اگه اون نباشه که حرفی نیست

 طال از جا برخواست.ظرف های کثیف را با یک دست و ظرف میوه را با دست دیگرش گرفته

 .بود.همانطور که به آشپزخانه می رفت آرام گفت: اونم یه روز حل می شه

پوزخند غلیظی روی لبش نشاند: شما باشید از خون پدرتون می گذرید؟این حرف   

 بهرود اعتراض کرد: این چه حرفیه؟

 .مهدی آرام خندید: خانوم از جون من مایه نذار

 عفت پشت چشم نازک کرد و دیگر هیچ نگفت.این جماعت درد او را نمی فهمید.تا وقتی خودت داغ پدر

ی گویند.آن هم پدری که بامظلومیت کشته شودو هیچ کس نتواند حقشرا نچشی نمی فهمی اطرافیان چه م  

 .را بگیرد



 مار چشم هایش را نیش زد.دست بر زانو گذاشت و از جا برخواست.قبل از آنکه اشک هایش جاری شود

 شب بخیر گفت و به اتاق رفت.داغ پدر هنوز برایش تازگی داشت و قسم خورده بود تا وقتی که بیچارگی

نبیند آرام نگیرد قاتلش را . 

*** 

  
  

 هرچه زمان می گذشت و عید نزدیکتر می شد استرس او هم افزایش می یافت.آنقدر غرق در کارها شده

 .بود که تمام فکرهای اضافه از ذهنش خط می خورد.بهرود هرروز سراغش می رفت و هم را می دیدند

محمد به شهر رفته بودند.برای هیرو نوبت دکتر گرفته بودند و حاال تمامبرنج و حسین،به همراه هیرو و   

 .مسولیت های خانه به عهده ی تیام بود

 .یک دستش به قابلمه ی پر از خورش روی گاز بودو دست دیگرش سیب زمینی هارا خالل می کرد

 در و پنجره های خانه را باز گذاشته بود تا هوای خانه عوض شود.صدای گنجشکان که در البه الی

 .درختان سرود می خواندند همه چیز را زیبا تر می کرد و نوید فرا رسیدن بهار را می داد

 صدای در که بلند شد سر کشیدو به ساعت نگاه کرد.می دانست بهرود است.خوشحال با دستمال دست

یش را پاک کرد و جلوی آیینه دوید.موهایش را همانطور که بهرود می خواست بافته و دوطرف شانهها  

 .اش انداخته بود

 دستی به دامن پر چین نارنجی رنگ و بلوز زردش کشید.این دو رنگ کنارهم هارمونی جالبی با پوست

 .سفیدش ایجاد کرده بودند

د: کیه؟صدای در برای بار دوم بلندشد.به سمت آن دوی  

 .صدای آرام بهرود را شنید: منم بانو

 در را که بازکرد قامت بلند بهرود پشت آن اولین چیزی بود که دید.بهرود وارد شد و در را پشت سرش

 .بست.تیام برروی پنچه ی پا بلند شد و بوسه ای روی گونه اش نشاند

ه ی ریز تیام در باغ بهشت را بهقبل از آنکه فاصله بگیرد دستان قدرتمند بهرود دورش حلقه شد.خند  

 رویش گشود.سر پایین برد و کنار گوشش زمزمه کرد: نمیگی اینجوری دلبری می کنی صبرم تموم

 میشه؟

 تیام دست باال اورد و بر سینه اش گذاشت.کمی فاصله گرفت.نگاه شیطانش را در چشمان بی تاب بهرود

لوم که من همین قصدو نداشته باشم؟دوخت.ابرو باال داد و آرام زمزمه کرد: از کجا مع  

 بهرود بار دیگر او را در آغوشش چالند و موهایش را بوسید.حجم این دلتنگی آنقدر زیاد بود که هیچ

 .جوری سیراب نمی شد

 .باید این فاصله ی هرروزه تمام می شد تا او و دل بی تابش نفس راحتی می کشیدند

رون کشید.به سمت خانه رفت: بیا داخل هوا سرده بهرود.نمیتیام خود را از آغوش گرم و امن بهرود بی  

 .شه بیرون نشست.بیا تا واست شربت درست کنم

 بهرود دنبالش راه افتاد: از همون شربتای نعنا؟

 تیام خندید: یادته؟

  
  



ره؟طعمش هنوز زیر دندونمبهرود دنبالش به آشپزخانه رفت و حرکاتش را نگاه کرد: مگه می شه یادم ب  

 .جا مونده

 تیام دو بطری شربت را سمتش گرفت: شربت توت یا نعنا؟

 .بهرود به چهارچوب در تکیه داد: توت!می خوام با این یکی هم خاطره بسازم

 تیام چش ِم غلیظی گفت و مشغول شد.نگاه بهرود بر او بود و حواس تیام پی مایع غلیظ و سرخ رنگ

لیوان ریخته می شدشربت توت که در  . 

 سرکه باال اوردو نگاه خیره ی بهرود را دید لبخند زد: میشه پارچ آب رو از یخچال بیاری؟

 .بهرود بی آنکه چیزی بگویدبه سمت یخچال رفت.پارچ آب را بیرون کشیدو کنار تیام ایستاد

گ داشت ثابتتیام پارچ را از دستش گرفت و نگاه بهرود بر دستان کوچکش که سعی در گرفتن تن  

 !ماند.این دست های ظریف توانایی گرفتن پارچ آب به این سنگینی را داشتند؟

 .ـ بده به من

 تیام چشم گرد کرد: چرا؟

 پارچ را از دستش گرفت: چرا برای همه چی دلیل می خوای؟

 تیام بی حرف سر زیرانداخت.قاشق کوچک را در لیوان گذاشت و محتویاتش را َهم زد. بهرود از

پزخانه خارج شدو تیام دنبالشآش . 

 ـ عمو و زن عمو کجان؟

 .ـ هیرو رو بردن دکتر

 ـ بخاطر حرف زدنش؟

 تیام فقط سر تکان داد و بی حرف کنارش نشست. سکوت به وجود آمده را دوست داشت. بودن بهرود

 خودش بلند ترین فریاد در زندگی اش بود و حاال این فریاد در اوج سکوت در سرش طنین می انداخت و

 .از حضورش لذت می برد

 بهرود کمی از شربتش مزه کرد. برای زدن حرفی به اینجا آمده بود که حاال بعید می دانست بر زبان

گوشه ای خیره شده بودو با موی بافته اش بیاورد.نگاهش را بر تیام انداخت.تیامی که ساکت و مظلوم به  

 .بازی می کرد

 نگاهش چرخید و تا گیسوی نارنجی رنگش باال رفت.نگاه تیام را که بر روی خود حس کرد، میخ

 صورتش شد. لبخند مهربانی به رویش پاشید. تیام سکوت را شکست: به چی فکر می کنی؟

  
  

ابقه است این همه ساکت یه گوشه بشینیـ به اینکه بی س . 

 .تیام خندید : کنار تو حتی سکوت هم لذت بخش می شه

 بهرود دست جلو برد و نرم گونه اش رانوازش کرد: من ساکت نیستم.درسته وقتی با توام لب هام چیزی

 .نمی گن اما بند بند وجودم اسمتو صدا می زنه

ست بهرود سپرد.صدای لرزان بهرود که صدایش زد چشمتیام پر لذت چشم بست و خود را به حرکت د  

 .باز کرد

 .ـ یه خبری واست داشتم

 .تیام منگ از نوازش بهرود فقط نگاهش کرد

 .بهرود به لیوان شربت خیره شد و آرام گفت: یه چیزایی درباره ی اون چادر دستگیرم شده



رت شده باشد!محسوس لرزید و نگاهتن گر گرفته ی تیام یکباره یخ زد.انگار از وسط جهنم به قطب پ  

 .نگران بهرود بر او خیره ماند.چشم های پر التماسش دل بهرود آتش زد

 .زبانش آنقدر سنگین شده بود که نمی توانست سوالی بپرسد.فقط منتظر بهرود را نگاه می کرد

روستاهای بهرود زبان بر لب کشید و با آرام ترین لحن ممکن گفت: یکی از دوستانم، توی یکی از  

 .اطراف می گه قبال اون مردو دیده.درست با همین مشخصاتی که تو دادی

 .نگاه تیام همچنان بر صورتش قفل بود

 ـ تنها زندگی می کرده و از ساکنان همون روستا بوده.اما خیلی ناگهانی از اونجا رفته.نه دوستی داشته نه

 .هیچ قوم و خویشی.بعد از اون هم دیگه هیچوقت ندیدنش

 .نگاه تیام سر گشته بود: اما ینفر دیگه هم توی اون چادر بود.خودم صداشو شنیدم

 بهرود چانه اش را میان دستانش زندانی کرد.خیره در چشم هایش شد: می دونم تیام جان.بالخره می

 .فهمیم که جریان از چه قراره.بهم اعتماد کن

میشه بهم ریخته بودو اینبار سوال یگری بهتیام اما کالفه دستش را پس زد و از جا برخواست.مثل ه  

 ذهنش سرازیر شده بود: به باباکه حرفی نزدی بهرود؟

 سکوت بهرود و سر زیر افتاده اش خط کشید بر اعصاب نداشته اش.بغض تا گلویش باال آمد و احتمال

 .می داد هرآن سد بزرگ جلوی آن فرو بریزد

 .قدمی عقب برداشت: بهت گفتم نگو

  
  

 بهرود از جا برخواست و سمتش رفت.باید آرامش می کرد.اصال از اول نباید در این باره چیزی می

 گفت.انگار یادش رفته بود که تیام حتی با آوردن نام آن چادر کذایی حالش دگرگون می شود و باز مثل

 .احمق ها رفتار کرده بود

ما تقال کرد بلکه از دستش فرار کند: تو تنها کسی هستی که تویجلو رفت و بازوهایش را گرفت.تیام ا  

 .این دنیا دارم. بهت اعتماد کردم. اما تو چیکار کردی

 .ـ باید بدونن تیام. دخترشونی و باید در جریان باشن

 تیام خیره درچشم هایش کالفه فریاد زد: ولی من نمی خوام.نمی خوام به چشم یه روانی بهم نگاه شه.نمی

 خوام وقتی هیچ ردی از اون چادر نیست فکر کنن دیوونه شدم و توهم زدم.نمی خوام بهرود چرا نمی

 فهمی؟هیشکی توی این دنیا منو باور نداره.از همون روزی که گفتن دیگه مدرسه نرو اینو فهمیدم.از

نفهمیدم.از همون روزی که همه ی بچه ها منو به یه چشم دیگه نگاه می کردن و من هیچوقت دلیلش رو  

 همون روزی که کسی نمی ذاشت من به بچه اش دست بزنم اینو فهیمدم.حاال من چطور می تونم توی این

 روستا راه بیفتم و در این باره با کسی حرف بزنم؟

 اشک بر گونه اش لغزید و دل بهرود به قعر جهنم فرستاده شد.انگار فرشته های عذاب بدترین شکنجه

دند که اینطور دگرگون شدهارا بر او اعمال کر . 

 ـ می دونی اگه این خبر توی روستا پخش شه چی می شه؟همه چی بهم می ریزه.همین یه ذره آرامشی که

 داریم.من دارم، خانوادم داره..من تازه با تو آرومم. تازه دارم باتو معنی خوشبختی رو می فهمم.تازه دارم

ر داره.وجودمو، حضورمو... و نمی خوام با این جریانفکر می کنم که یک نفر توی این دنیا من رو باو  

 .همه چی از بین بره.نمی خوام از دستت بدم

 دست بر سینه اش گذاشت و یقه اش را در مشت گرفت: نمی خوام می فهمی؟هر چیزی که به این چادر



زیاد شه، من لعنتی مربوط می شه یه قدم منو از تو دورتر می کنه و اگه فاصلمون به اندازه ی یه دنیا  

 !چیکار کنم؟

 سیل کلماتش آنقدر بی مهابا بر سر بهرود فرود می آمد که ثانیه ای توان هیچ کاری نداشت.مات ایستاد و

 .عزیزکش را که مثل بید در دستانش می لرزید نگاه کرد

 ...ـ تیام

ساس امنیتسر بر سینه اش گذاشت و از ته دل زار زد.دستان بهرود که دورش حصار شد فقط کمی اح  

 .کرد

 ...ـ تیام من

 دست باال برد و بر دهانش گذاشت.دلش سکوت می خواست. سکوتی که میان بازوان بهرود پیدا کرده بود

 تمام نداشته هایش را جبران می کرد. همین سکوت و حصار محکم دورش تمام عقده های کودکی اش را

  
  

ودی می شدو از چشم هایش بیرون می ریخت. و هیچ چیز را در دنیا به اندازهمثل برف آب می کرد و ر  

 ی همین پنهان شده در م

ج ِِ  

 .گن یان بازوانش نمی خواست

 ـ هیچی نگو.فقط کنارم بمون.تو تنهاکسی هستی که منو باور داری و از دست دادنت منو صاف می

 .فرسته وسط جهنم

و آن را به چشم هایش چسباند.زمزمه کرد: جهنم چرا؟یهبهرود بوسه ای نرم بر کف دستش گذاشت   

 .روزی می رسه که بهشتمونو باهم می سازیم

 ـ می دونی بهشتی که تو اونجا نباشی واسم بدتر از هزار جهنمه؟

 تنگ در آغوشش گرفت و کنار گوشش زمزمه کرد: من فقط اینو می دونم که برای من بهشتی که خدا

شه تو وجود تو.شاید قیامت شده و خدا پاداش کارای بدم رو هم با خوبی دادهوعده اشو داده خالصه می  ! 

 بوسه ای که بر گوشش جا گذاشت لذت تمام عالم را در دلش سرازیر کرد و زندگی یعنی همین بوسه های

 !کوچک که تو را تا عرش باال می برند

#76 

پهن کرد.طال ظرف بزرگ سبزه راماشته ی)جاجیم به زبان محلی( قرمز و مشکی را روی زیرانداز   

 روی آن گذاشت و ذوق زده گفت: بخاطر شما دو نفر، دوباره بعد از سال ها این دو خانواده عید رو

 کنارهم جشن می گیرن.من که یادم نمیاد اما مامان می گه اون دوران که این مشکالت نبود همه چی یه

 .رنگ دیگه داشت

 تیام ظروف آبی سفالی کوچک پایه دار را با سلیقه دور تا دور سبزه ی بزرگ چید: شاید دوباره همه چیز

 .رنگ همون روزها شه

 .طال لبخندی به دل پاک و دریایی اش زد: انشاا... که همینطوره

 .صدای بهرود باعث شد هردو به عقد برگردند: عروس و خواهرشوهر چی پچ پچ می کنن

پایه بهرودش را از نظر گذراند.با همان ژست همیشگی ایستاده بود.دست در جیب داشت و آنتیام سرتا   

 ها را نگاه می کرد.تی شرت سبزی که به تن داشت حس طراوت و تازگی را به رگ هایش جاری می

 .کرد



 طال ملیح خندید: کی اومدی؟

  
  

ست و بوسه ی کوچکی بر گونه ی بهرود جا گذاشت.دل طال رفتتیام بی توجه به حضور طال بر خوا  

 برای دو عاشق کوچک!حس خوش زندگی مثل نسیم در وجودش جریان یافت و مگر می شد این دو را

 !دید و ذوق نکرد؟

 .از ته دل گفت: خداروشکر که شما دوتا کنارهمید

تیام داشت و لب هایش پاسخ طال را بهرود دست نرم و تپل تیام را در دستان قدرتمندش گرفت.نگاه به  

 .می داد: هیچوقت انقدر خوشبخت نبودم طال

 طال دست بر زانو گذاشت و از جا برخواست.مهربان پیشانی بهرود و تیام را بوسید: همیشه خوشبخت

 .باشید

 .ـ چه خلوت کردین

دین سفره رو درستنگاه همه بر عفت چرخید.رحل قران به دست از پله پایین آمد و سمتشان رفت: اوم  

 کنید یا دل بدین و قلوه بگیرید؟

 و نگاهش بر دست تیام و بهرود ثابت ماند.تیام برای عوض کردن فضا به سرعت سمتش رفت: بدین من

 .بذارم مامان

 عفت ابرو درهم کشید و تند گفت: چی گفتی؟

آورد.چیز بدی نگفتهدست تیام در هوا خشک شد.ذهنش قفل شد و سعی می کرد آخرین حرفش را به یاد   

 !بود

 عفت سکوتش را که دید دندان برهم سابید: من مادرت نیستما.دفعه ی آخرت باشه به من این حرفو می

 .زنی.بگو زن عمو.اینطوری راحت ترم

 چیزی در گلوی تیام تکان خورد.مگر این حرف چه ایرادی داشت.با این حرف مادرش که نیم شد!سر

م.ببخشید نمی خواستم ناراحتتون کنمزیر انداخت و نجوا کرد: چش . 

 .بهرود پیش دستی کرد.رحل قران را از دستش گرفت: بده من مامان

 :تیام چند قدمی عقب رفت و بی حرف نگاه به سه نفر مقابلش دوخت.عفت سفره را نگاه کرد و لبخند زد

 .دستتون درد نکنه.عالی شد

 طال که تی

رنگی را نشان مادرش داد: اینارو ببین مامان.تیام ا ِم بغض کرده را می دید، تخم مرغ های  

 .درستشون کرده

 .لبخند کم جانی برلب های تیام نشست و قدردان طال را نگاه کرد

 .عفت لبخندی از سر رضایت زد: دستت درد نکنه.قشنگ شدن

  
  

ه این نگاه روشن را ناامید نکند لبخندنگاه چراغانی شده ی بهرود بر تیام نشست.تیام هم برای آنک  

 .پررنگی زد و تشکر کرد: کاری نکردم.وظیفه ام بوده

 طال از جا برخواست: شام میمونی تیام؟



 .ـ نه ممنون.مامان شام درست کرده منتظرمونه

 عفت تیز نگاهشان کرد: توام میری بهرود؟

 .بهرود به تیام اشاره کرد که آماده شود.هوا روبه تاریکی می رفت و برنج منتظر بود

 .تیام که وارد خانه شد بهرود آرام زمزمه کرد :منم میرم

 .ـ خوب داره می کشونت سمت خودش ها.حواست باشه بهرود

 .بهرود پلک برهم فشرد.به خانه اشاره و زمزمه کرد: مامان، تیام می شنوه

حق را به بهرود داد: راست میگه مامان.دعوتش کردن نمیشه که نره.از همین حاال تا کی؟طال هم   

 تیام که به جمعشان اضافه شد سکوت کردند.بهرود لبخند مهربانی زد: بریم؟

 .ـ اوهوم

 .عفت روی زیرانداز نشست: فردا منتظرتونیم تیام

 .ـ چشم زن عمو.حتما خدمت می رسیم

و از خانه خارج شدند.بهرود زیر چشمی به تیام نگاه کرد.آرام لب زد: از مامانبرای طال دست تکان داد   

 ناراحت شدی؟

 تیام بی آنکه نگاهش کند پاسخ داد :نه چرا؟

 .ـ بخاطر حرفی که زد

 نفس عمیقی کشید.دوست نداشت همین آغاز، راه با دلخوری آغاز شودو حاال چه عیبی داشت اگر عفت

ه راضی شده بودو بهرود را کنار خود داشت کافی بودحرفی بارش می کرد؟همین ک . 

 .ـ اولش آره.ولی دیگه نه.یکم طول می کشه تا دل خانواده ها نرم شه

 !لبخند محوی بر لب بهرود نشست.گاهی تیام واقعا فهمیده می شد.آنقدر که جگرش حال می آمد

ین سالی که کنارهم قرار گرفتیم وـ خوبه که ناراحت نیستی.فردا قرار سال جدیدی برامون آغاز شه.اول  

 .نخواستم با دلگیری شروع شه

  
  

 تیام از خلوتی اطراف استفاده، فاصله را کم کرد و دست دور بازوی بهرود پیچید.نگاهش را در نگاه

می شه تحمل بهرود ریخت و صادقانه گفت: همین مهمه که تو کنارمی.تا وقتی تو هستی این حرف هارو  

 .کرد

 بهرود لبخند زدو نگاهش را به روبه رو دوخت.خواسته ی بزرگی بود اگر آرزو می کرد که تیام تا ابد

 !همینطور بماند؟

*** 

 همه دور سفره جمع شده بودند.هوای اولین روز بهار عجیب خنک و دلچسب بود.با وجود باران دیشب

ه هایشان را جال می داد.گنجشکان نغمه ی شادی سرهمه چیز تازه شده بود.عطر خاک خیس خورده ری  

 .می دادند و عید را بهم تبریک می گفتند

 در سکوتی سنگین کنارهم نشسته بودند و انتظار تحویل سال را می کشیدند.طبق قرار هرسال، یکی از

 .همسایه ها هنگام تحویل سال تیری شلیک می کرد و فریاد شادی سر می داد

کرده و با صوتی زیبا آیات کوتاهی از آن را می خواند.با شلیک شدن تیر جیغ همه مهدی قرآن را باز  

 .بلند شد.مهدی قران را بوسید و روی رحل گذاشت.شور و هیجان عجیبی در قلب همه حاکم شده بود

 محمد و هیرو با شادی باال و پایین می پریدند.سه خواهر بهرود با هم روبوسی کردند.مهدی و حسین



دو زوج را بوسیدند.دل همه در این سال جدید آنقدر شاد بود که انگار نه انگار از اول کینه ای مهربان  

 این بین بوده.لبخند لحظه ای از لب برنج و عفت دور نمی شد.هرچند باهم روبوسی نکردند اما همین نگاه

 .های گذرا که به هم می انداختند حکم خیلی چیزهارا داشت

بهرود را نگاه کرد.حسی عجیب بر قلبش سایه انداخته بود.اولین سالش را کنار تیام با چشم های براق  

 بهرود آغاز می کرد و راست می گفتند سالی که نکوست از بهارش پیداست.بهرود که باشد این بهار ابدی

 !است اصال

یامبهرود لبخند مهربانی به رویش پاشید.لبخندی که بوی آسایش می داد.آسایشی ناشی از حضور ت  

 .کنارش

 .تیام پیش قدم شد و پرهیجان زمزمه کرد: عیدت مبارک

 بهرود نفسش را بیرون داد.هرم نفس داغش بر صورت تیام حسی خوش ایجاد کرد.چشم بست و پر لذت

 .عطر نفسش را بلعید.صدای زمزمه ی بهرود باعث شد چشم باز کند

 .ـ دوست دارم سال آینده رو خونه ی خودمون باشیم.اون میشه عید واقعی برای من

 .خندید.آرام پلک زد: به سال آینده هم می رسیم

  
  

 .ـ سایه ی تو برابری می کند با تمام سین های هفت سین!عیدت مبارک پر معناترین سی ِن امسالم

بلکه هیجان وجودش را جیغ نکشد.چشمانش لبریز از اشک شد و با تمام دست تیام بر دهانش نشست  

 قدرت سعی در پس زدن آن داشت.کسی خوشبخت تر از او در این دنیا بود؟

 عفت روبه برنج گفت: تیمور نمیاد؟

 چیزی در دل طال فرو ریخت.بودنش را می خواست و نمی خواست.دو حس که هم را رد می کردند و او

اینکه بخواهدش،نه..تیمور برایش حکم کابوسی وحشتناک داشت اما دلش عجیب وسوسه شده را کالفه.نه  

 بود برای دیدنش و خودش هم درست نمی دانست اسم این حس را که غوطه ور در نفرتی عمیق بود چه

 .بگذارد.تمام وجودش چشم شد و به لب های برنج خیره ماند

ساره گفت مریضه.بعد میان اینجاـ نه.چند روزی رو پیش ماه سلطان میمونن.آ . 

 بهرود آرام کنار گوش تیام زمزمه کرد: ماه سلطان کیه؟

 .ـ مادر آساره.خیلی ساله که مریضه امسال بدتر از همیشه

 ـ شهر زندگی می کنه؟

 .ـ آره.یه خونه نزدیک خودشون داره.مواظبش هستن

ناری تر می کرد.برای آنکه از آنطال نفس راحتی کشید.نگاه خیره ی زینب صورت گرگرفته اش را ا  

 وضعیت رها شود از جا برخواست: سفره رو بندازیم؟

 .عفت هم از جا بلند شد: آره.ممکنه کسی بیاد

 ناهار میان شلوغ کاری های بچه ها و شوخی و خنده میل شد.خیلی سال بود که بین این دو خانواده نه

د اما حاال صدای خنده هایشان تا خانه ی همسایه هاخنده ای جابه جا می شدو نه شوخی.همه چیز راکد بو  

 .می رفت.انگار پرنده ی کوچک و زیبای محبت به قلبشان سر زده بودو سرمای آن را آب کرده بود

 .تیام و بهرود گوشه ای کنارهم نشسته بودندو به خانواده هایشان نگاه می کردند

انواده کنارهم مثل یه رویا بود.اما حاال واقعی شدهـ خداروشکر که همه شادن بهرود.یه زمانی این دوتا خ . 

 .بهرود دستش را گرفت: این واقعی شدن بخاطر وجود توست



 .چشمکی حواله اش کرد: پا قدمت خوب بوده

 تیام ریز خندید و سر زیر انداخت.مهدی قرآن را باز کرد و به همه عیدی داد.تیام که جلو رفت پیشانی

عطر پدرش را می داد.همانقدر مهربان و دل رحم بوداش را بوسیداین مرد عجیب  . 

 بهرود آرام کنار گوشش زمزمه کرد: بریم تو اتاق؟

  
  

 تیام که انگار منتظر تعارف بود فوری سرتکان داد.با ببخشیدی به اتاق رفتند.تیام فوری روسری اش را

گرما می کنه برداشت: آخی.اصال بهار که میاد ادم احساس ! 

 بهرود جلو رفت و موهایش را بوسید: دوست دارم یه خونه ی بزرگ داشته باشیم تیام.یه خونه ی بزرگ

 .برای دوتامون

 .ـ اوه اوه.البد کلی بچه ی قد و نیم قدم می خوای

 .بهرود بلند خندید: بچه می خوام چیکار؟من فقط خودتو می خوام.نه بچه نه هیچی

لول هایش نشست اما نشان نداد: یعنی بچه دوست نداری؟لذت در گوشه کنار س  

 دست دور کمرش انداخت و او را به خود نزدیک کرد: هرچی که منو به تو می رسونه رو دوست

 دارم.وقتی قرار یکی دیگه باشه که نیمی از وجود تورو در خودش داشته باشه ،چرا نباید برای داشتنش

 حریص باشم؟

 اینبار پر لذت خندید.بی آنکه اهمیت دهد که صدای خنده ی پر ذوقش تا بیرون می رود و گوش بقیه را

تو می خوای دوست داره؟ تیز می کند.روی پنجه بلند شد و چانه ی بهرود را بوسید: کی منو اینطور که  

 .بهرود ابرو باال داد و جدی گفت: کسی حق چنین کاری نداره

بِرنو که کنار اتاق روی زمین بود افتاد.از آغوش بهرود بیرون آمد: این چیه بهرود؟نگاه تیام بر تفنگ   

 کنار تفنگ نشست و دستی بر بدنه ی قهوه ای براقش کشید.تمیز و براق و پر غرور آنجا دراز کشیده

 بود.بهرود هم کنارش نشست: چند وقت پیش یکی از دوستا واسمون اورد.واسه سیزده بدر که میریم

ون میارمشبیر . 

 .اخم های تیام درهم شد: میاری که چی بشه؟خطرناکه ها

 بهرود خندید و دستش را نوازش کرد: چیزی نمیشه.می دونم چطوری باید ازش استفاده کنم خیالت

 .تخت.شما به فکر سیزده بدر باش که باید واسمون غذا درست کنی

ید: من؟چشم هایش گرد شد.حرف بهرود او را از فکر تفنگ بیرون کش ! 

 .ـ بله شما.همه ی فامیل هستن.می خوام ببینن الکی انتخابت نکردم

 فکر اینکه بهرود به او اعتماد کرده بود حس غرور را در رگ هایش جاری می کرد.چشم غلیظی

 !گفت.باید سنگ تمام می ذاشت تا همه ی حرف و حدیث هارا تمام کند.می خواست همه را سربلند کند
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 از صبح شور و شوق زیادی در دل همه برپا بود.بعد از سال ها دو خانواده باهم به سیزده بدر می

 .رفتند.به دور از کینه و دشمنی و این موضوع برای همه مثل رویای نیمه شب بود

ب هایشتیام کمی از قورمه سبزی در حال جوشش چشید.طعمش خوب بود.لبخندی از روی رضایت بر ل  



 .نشست

 .برنج وسایل را درون سبد گذاشت: محمد بیا اینو ببر

 .مالقه را از تیام گرفت وخورش را مزه کرد: خیلی خوب شده.فقط یکم دیگه نمک بریز

 باشه ی آرامی گفت.قرار بود همگی به باغ آن ها بروند.تیمور و آساره زودتر رفته بودند تا آنجا را آماده

اعث شد برنج نگران به پذیرایی بدودکنند.صدای جیغ هیرو ب . 

 محمد از تر ِس برنج به حیاط فرار کرد: من کاریش نداشتم

 دستی بر سر هیرو کشید و سعی کرد هق هق گریه اش را آرام کند: محمد خدا بگم چیکارت کنه.کم سربه

 .سر این بچه بذار

همی بود.مهمانی و جمع بودنتیام پرهیجان دور خود چرخید.دست خیسش را با دامنش پاک کرد.روز م  

 تمام فامیل یک طرف و تولد او طرف دیگر.اولین تولدش کنار بهرود بود و دوست داشت واکنشش را

 .ببیند

 صدای برنج او را از فکر و خیال بیرون کشید: تو برو باغ تیام.من غذاهارو میارم.اوناهم االن دیگه می

 .رسن. زشته تو اونجا نباشی

با آن جمعیت هیجانش را بیشتر کرد و استرس عجیبی در تنش انداخت.لبش را بهفکر روبه رو شدن   

 دندان گرفت.از نگاه برنج دور نماند: چیه؟

 ـ هیچی.نگرانم.غذا خوب شده؟

 برنج لبخند زد.حال دخترش را درک می کرد.خود او هم در اولین مهمانی که در خانه اش برگذار می

: آره عالی شدهشد حسابی هیجان زده و ترسیده بود . 

 .ـ خدا کنه.من برم لباس بپوشم

 .مهلت حرف دیگری ندادو از آشپزخانه خارج شد

 حسین به استقبالش رفت.زیرانداز را از دستش گرفت و بوسه ای بر پیشانی اش کاشت: تولدت مبارک

 .باباجان

 .لبخند غلیظی بر لب هایش نشست.صدای پر آرامش پدر تمام استرش را دود کرد: خیلی ممنون

 .حسین پرلذت سرتاپایش را نگاه کرد: انشاا... هزار ساله باشی

  
  

 .ـ زیر سایه ی شما

 صدای محمد آمد:منم بیام بابا؟

ن شاید مامان کارت داشتحسین به سمت در رفت و تیام دنبالش: تو بمو . 

 تا باغ راه زیادی نبود.آساره با دیدنش لبخند زد.جلورفت و سبد را از دستش گرفت.تیمور مشغول انداختن

 .زیرانداز بود

 .ـ تولدت مبارک تیام جان

 .لبخند پهنی زد: ممنون

 .یکسال بزرگتر شدن حس خوبی به زیر پوستش تزریق می کرد.حس خانوم شدن، بالغ شدن

مور هم جلو آمد و خواهرش را در آغوش کشید.تیام زمانی دختربچه ی تخس و شیطانی بود و حاالتی  

 !انقدر سریع بزرگ شدنش را می دید.انگار واقعا داشت پیر می شد

 با صدای بوق نیسان هرسه چرخیدند.با دیدنشان نفس در سینه اش حبس شد.خوابش را هم نمی دید که



نواده روبه رویشان بایستد.برای او عجیب دیوانه کننده بودروزی به عنوان عروس این خا . 

 عالوه بر خانواده ی بهرود، عمو و خاله اش هم آمده بودند.می دانست بهرود دو عمو دارد که یکی از آن

 .ها شهر است و فرصت سر زدن به روستا راندارد

ام را نرم فشرد و زمزمه کردآساره همانطور که نگاه پر لبخندش را به جمعیت داده بود دست سرد تی : 

 .نگران نباش.همه چی خوب پیش میره

 .لبخند زوری بر لب هایش نشاند و به همراه آساره به استقبالشان رفت

 .طال تیام را محکم در آغوشش گرفت: تولدت مبارک

 صورتش گر گرفت: می دونستید؟

 .ـ بهرود بهم گفت.انشاا... هزارساله شی

بهرود چرخاند که درحال احوال پرسی با تیمور بود.سمت عفت رفت و مودب لبخند زد و نگاهش را بر  

 .صورتش را بوسید: سالم زن عمو

 .عفت نگاه به سرتاسر باغ انداخت.سرسبز و زیبا بود: سالم

 زنی به سمتش رفت.نگاهش به شکم برجسته اش افتاد که زیر پیراهن گشاد گل صورتی پنهان شده

ر راه داشت ضعف رفت.فکر تولد بچه همیشه حالش را خوب می کردبود.دلش برای بچه ای که د . 

 .دست دراز کرد: سالم خوش اومدین

  
  

 .زینب زن را معرفی کرد: زن عموم هستن تیام جان

 .لبخندش وسعت گرفت: خیلی خوشبختم

از عفت،دلش را می آساره با عفت و خواهرش احوال پرسی کرد.نگاه این زن، وحشتناک تر  

 .لرزاند.حسی سیاه چشم هایشان را پر کرده بود

 تیام جلو رفت و اوهم سالم کرد.نگاه پر تحقیر منیر خاطرش را آزرد.بی اراده اخم کرد.حس خوبی به

 خاله ی بهرود نداشت.تا به حال فکر می کرد که تنها عفت با او مشکل دارد اما حاال می دید که نگاه

بان تر از نگاه اوست.خاله ی عفت که نامش منیر بود پر کنایه گفت: مادرت تشریفعفت بسیار مهر  

 نداره؟

 سعی کرد لبخند بزند اما جز خطی کج بر لب چیزی عایدش نشد: االن میان.شما بفرمایید بشینید.خدمت

 .می رسن

 همه به سمت زیرانداز رفتند.صدای بهرود باعث شد سرجایش بچرخد.اخم چند لحظه ی پیش جای خود

 .را به لبخندی شیرین داد

 .ـ سالم تیام خانوم

 ـ سالم.خوبی؟

 دلش هوای همان بوسه های همیشگی را در سرداشت اما با وجود این همه چشم که آن ها را زیر نظر

 .گرفته بود دستش کوتاه بود

رود آرام زمزمه کرد: تولدت مبارکبه . 

 قشنگ ترین جمله ی جهان همین تولدت مبارک است که از لب های عشقت بیرون می آید.همین جمله ی

 .دو کلمه ای که یک دریا حس پشت خود دارد

 نفس عمیقی کشید.دوست داشت خود را در آغوشش بیاندازد و با تمام وجود از بهرودش تشکر کند اما این



ی لعنتی و نگاه های زیرک اجازه ی هرکاری را گرفته بودچشم ها . 

 .بهرود ابرو باال انداخت: کادوت پیش من محفوظه ها

 .لبخندش به خنده ای پرذوق تبدیل شد: ممنون

 .صدای ماشین اجازه ی حرف بیشتر نداد.همه آمده بودند

ند و گه گاه صدای خندهصدای جیغ بچه ها از جایی درون باغ به گوش می رسید.همه غرق صحبت بود  

 .ی دخترها بلند می شد.تیام بی خیال از همه جا می گفت و می خندید و طال پابه پایش قهقه می زد

  
  

 طال با لمس نگاهی آشنا بر صورتش بی اراده سر بلند کرد.تیمور ایستاده بود و او و تیام را نگاه می

م کردکرد.سر پایین اوردو سال . 

 عمیق نفس کشید.ته نگاه تیمور هیچ چیز نبود جز احترام.اوهم سالم را زمزمه کرد و سریع رو

 گرفت.بودن این مرد آن هم روبه رویش حالش را بد می کرد.با دیدنش به یاد می آورد که چقدر احمق

شتش فروبوده و همین زجرش می داد.بی آنکه بداند از روی بی حواسی دست مشت کرد.ناخن در گو  

 .رفت

 عفت و خواهرش انگار که عصا قورت داده بودند.بی حرف نشسته و پر غیض اطراف را دید می

 .زدند.خیلی زود ظهر شدو همه مشغول پهن کردن سفره شدند

 هیچکس جز مهدی از دست پخت تیام تعریف نکرد و دلش گرفت.انتظار چیز عجیبی را نداشت نه.فقط

ش تشکر کنند.نه اینکه با اکراه بر سفره ی ناهار حاضر شوند و چپدلش می خواست حداقل از زحمت  

 چپ نگاهش کنند.حتی نگاه مهربان بهرود هم بغضش را از بین نمی برد. لبخندهای مهربانش هم تسکینش

 نمی داد.چطور آرام می شد؟وقتی به زحمت عفت و خواهرش منیر را راضی کردند تا لقمه ای غذا

وردن چند قاشق کنار کشیده و تشکری نکردند چطور می توانست لبخند بزند وبخورند، وقتی بعد از خ  

 .خود را بی تفاوت نشان دهد.هرچیزی ممکن بود جز این کار

 با دلخوری واضح مشغول جمع کردن سفره شد.برنج نگران نگاهش می کرد و زیر لب غر می زد بلکه

دانست عفت و منیر وقتی باهم باشند بهتر از اینعفت بشنود و دست از این بچه بازی ها بردارد.باید می   

 .رفتار نمی کنند و لعنت به این همه بی فکری اش

 آساره بشقاب هارا از دستش گرفت: من بر می دارم.می شه از تو ماشین میوه هارو بیاری؟

 .ـ آره حتما

هیزم تری به به سمت ماشین رفت.دلش کمی دوری از این جمع را می خواست.جمعی که معلوم نبود چه  

 آن ها فروخته که اینطور به خونش تشنه هستند.اخم هایش درهم شده بودو زیر لب غر می زد: مثل

 .میرغضب میمونه.معلوم نیست مشکلش با من چیه.هرچی بوده بین تو و مامانم بوده دیگه به من چه آخه

ز دستش افتاد و جیغ کشیدهمین که برگشت سینه به سینه ی بهرود در آمد.آنقدر ترسیدکه سبد میوه ا . 

 ـ یا حسین، چی شده بابا؟

 .بهرود بلند خندید و برای آنکه خیال حسین را راحت کند گفت: چیزی نیست عمو.من ترسوندمش

 تیام خشمگین نگاهش کرد: این چه طرز وارد شدنه؟

 بهرود ابرو باال انداخت.کمی شیطانی بد نبود: خب تقصیره من چیه تو با خودت حرف میزنی صدای قدم

 هامو نمی شنوی؟

لبو نداشت: حرفامو شنیدی؟ لب گزید.صورتش دست کمی از  



  
  

؟بهرود دست به سینه زد.اخم ساختگی میان ابروهایش انداخت: میرغضب با کی بودی  

 .دست هایش را درهم گره زدو هول پاسخ داد: بخدا با زن عمو نبودم.با خاله منیر بودم

 قبل از آنکه زبانش را گاز بگیرد حرفش را زده بود.سر زیر انداخت و پلک هایش را برهم

 !فشرد.خواست جمعش کند اما بدتر شد

 ابروهای بهرود باال پرید: چشمم روشن.به خاله ی من میگی میرغضب؟

ی آنکه چیزی بگوید روی زمین نشست و میوه ها را درون سبد انداخت.بهرود هم کنارش زانو زد.سیبیب  

 .را از روی زمین برداشت

 .ـ تیام

 .تیام روی نگاه در چشم هایش را نداشت: جانم

 .ـ منو نگاه کن

 .سر بلند کرد ودر چشم هایش خیره ماند.قهوه ای نگاهش زیادی جدی بود

نطوری حرف بزنی.نه تنها درمورد خاله ی من بلکه درمورد هیچکس.دوست ندارمـ خوشم نمیاد ای  

 خانومم ته دلش سیاه باشه از نفرت و کدورت.می خوام همیشه سفید باشی.هروقت ناراحتی به من غر

 بزن به من بد و بیراه بگو اما به کسی جز من نه.باشه؟

ست حرفی راجبه خانواده اش بشنود و خبمنظورش آنقدر روشن بود که چیزی نگوید.بهرود نمی خوا  

 .این طبیعی است.کدام ردی چنین چیزی را تحمل می کند؟ تنها سر تکان داد

 .ـ بابته رفتار خانواده ام معذرت می خوام.درست نبود میدونم

 .تیام سبد را برداشت: مهم نیست.تموم شده

حظه ای تنها باشد اما حضور بهرود ومنتظر شنیدن پاسخ نماند.به سمت جمعیت دوید.رفته بود ه چند ل  

 .حرف هایش تمام انرژی اش را گرفت

 کمی دورتر روی سنگی نشسته بودو بهرود را نگاه می کرد.هرکس مشغول کار خود بود.زن ها که

 .همچنان در سکوت سپری می کردند و مردها با تفنگی که بهرود آورده بود سر و کله می زند

د.درست مثل اینکه وزنه ای سنگین بر قلبش آویزان کرده باشند.ناراحتچیزی روی دلش سنگینی می کر  

 .بود.اما نمی فهمید این ناراحتی از بهرود است یا خودش

 سرش را روی زانو گذاشت برای لحظه ای چشم بست.صدای بهرود در گوشش طنین می انداخت: مثل

 .اینکه تیر توی لوله اش گیر کرده

  
  

 سربلند و نگاهشان کرد که چطور با آن ور می رفت.زلزله ی چند ریشتری دیوار دلش را آوار کرد.برای

 یک لحظه تمام بدن گرمش سرد شد و دلش لرزید.انگار موجودی خون خوار گلویش را چنگ زد.بی

به دلش اراده از جا برخواست.پاهایش می لرزید و خودش هم نمی دانست این حس شوم یک هو از کجا  

 .سرک کشیده.هنوز نگاهش پی اسلحه ای بود که اینبار به تیمور رسید

 نوک آن را بر زمین می کوبید و قلب او هم عجیب کوبش گرفت.دروغ نبود اگر می گفت نفسش حبس

 شده.مثل اینکه اصال از اول شش ایی در سینه اش نبود تا تنفس را انجام دهد. قلبش مثل ماهی دور افتاده



باال و پایین می پرید و میان اکسیژن دست و پا می زداز آب  . 

 حرفی تا نوک زبانش آمد اما این یک تیکه گوشت لعنتی آنقدر سنگین شده بود که توانایی حرف زدن

 نداشت.مثل الل ها دست بلند کرد و اشاره کرد.اشاره ای گنگ به پدرش که تفنگ را روی شانه اش

 .گذاشته بود و با دقت درون لوله اش را نگاه می کرد

 .قدمی جلو برداشت و سعی کرد تمام جا ِن در تنش را خرج کند و پدرش را صدا بزند

 نام پدرش میان صدای جیغی که در فضا پیچید گم شد.چشم بست و دست روی گوش هایش گذاشت.برای

ب که حس کرد شاید در خال دست و پا میلحظه ای فضا در سکوتی عجیب فرو رفته بود.آنقدر عجی  

 زند.نه هوایی برای تنفس بودو نه صدایی می شنید.درست مثل اینکه پرده ای زخیم روی گوش هایش

 .افتاده

 به زحمت چشم باز و مات به جسمی که بی جان روی زمین افتاده بود نگاه کرد.دهان باز کرد و نالید.ناله

 .ای که تنها خودش شنید و بس

فریاد تیمور و تفنگی که بر زمین افتاد دیده اش را تصدیق کرد.نفس در سینه اش شکست و روی صدای  

 زمین افتاد.ریه اش مچاله شد و برای لحظه انگار پر شد از مایعی لزج که ریه و شش هایش را بهم

ت.میچسبانده و توانایی هرگونه تنفسی را از او گرفته.دست از روی گوش برداشت و بر گلویش گذاش  

 خواست دست هایی را که جلو تنفسش را گرفته بود از دور آن باز کند.پاهایش تاب نیاورد و روی زمین

 .افتاد. آخرین چیزی که دید رنگ پریده ی پدرش و پیره ِن خون ِی جس ِم بی جا ِن رو ِی زمین بود
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ام حسینصدای جیغ و داد همه بلند شده بود .تیمور وحشت زده فریاد می زد: یا ام . 

 مهدی کنار جسم درخون نشسته ی برادرش نشسته بودو ناله می کرد.بهرود و حسین اما مات ایستاده و

 .فقط نگاه می کردند.آنقدر شوکه شده بودند که نمی دانستند باید در آن شرایط چیکار کنند

ن نشست و محکمصدای جیغ تال، زن عموی بهرود که بلند شد انگار تازه به خود آمدند.حسین روی زمی  

 بر سر خود زد.برنج و آساره دورتر هم را در آغوش گرفته بودند و در بهت به منظره ی مقابل نگاه می

 .کردند

  
  

 تال خود را روی جنازه ی همسرش انداخت.پیرهنش را در چنگ فشرد و زار زد: یا امام رضا،یا امام

ت عباس رحم کن.یا خدارضا بچه ام یتیم شد.یا حضر . 

 سیلی محکمی درگوش شوهرش زد: بیدار شو مرد.بیدار شو وقتش نیست منو تنها بذاری.یا حضرت

 .عباس

 نفسش باال نمی آمد و رنگش به کبودی می زد.عفت و منیر جلو رفتند و دستانش را که دیوانه وار به

ز آن شرایط رها کند: ولم کنید.ولم کنیدسینه شوهرش میرزا مشت می زد گرفتند.تقال کرد بلکه خود را ا  

 .بچه ام بی پدر شد

 .به صورتش چنگ زد و جیغ کشید: خدا

 مهدی باالی سر جنازه ی برادرش نشسته بودو خون گریه می کرد.تیر سینه اش را شکافه بودو خون

 .غلیظی از آن بیرون می زد

و این بچه رو واسه چی تنها کردی؟تال دست هایش را به سمت آسمان دراز کرد و نالید: خــدا من   

 .و مشت محکمی بر شکمش زد: نمی خوام.بچه ام یتیم شد.بچه ام بی پدر شد



 جیغ های تال تن حسین را می لرزاند.تیمور سمتش رفت ودست بر شانه اش گذاشت.صورت سفید و لب

تا همسایه هایهای لرزان پدر وجودش را آتش زد.اشک هایش بی اختیار جاری شدزمان زیادی نگذشت   

 باغ مجاور به آنجا رفتند.صدای ناله وشیون عفت و منیر و تال اعصاب همه را خط خطی می کرد.عده

 ای دور حسین حلقه زده بودند مبادا فرار کند!حسینی که رنگ به رو نداشت و گل های زمین را بر سرش

ریخت بلکه کمی حال بیایدمی ریخت.آساره روی زمین نشسته بودو جرعه جرعه آب به دهان برنج می  . 

 بهرود گوشه ای زیر سایه ی درخت ایستاده بودو تصویر مقابلش را نگاه می کرد.آنقدر دندان هایش را

 برهم سابیده بود که فکش در می کرد.همه چیز ناگهانی بودو هرچه سعی می کرد اتفاقات را در ذهنش

 .بازیابی کند موفق نمی شد.اصال نفهمید چطور تیر شلیک و به عمویش خورد

 عمیق نفس کشید و برای لحظه ای چشم هایش را بست.صدای ناله ی تیام در گوشش زنگ زد.هوشیار

 شد.تازه یادش آمده بود که از تیام خبری نیست.تکیه از درخت گرفت و نگاه در باغ چرخاند.جایی دورتر

ن افتاده بود.بند دلش پاره شد.جان از پاهایش رفت.موهایش را چنگ زد: یا خدا خودتتیام روی زمی  

 .کمک کن

 به سمت تیام دوید.پایش لغزید و سکندری خورد اما توجه نکردو خود را به جسم سرد دخترک

 ...رساند.صورت مهتابی اش را در دست گرفت: تیام

زد: تیام چشماتو باز کن.خانومم چشماتو باز کن تکانش داد اما فایده نداشت.سیلی آرامی به صورتش . 

 .نفسش بند آمد: یا حسین.یا حسین چیکار کنم

  
  

 نگاه هراسانش را در باغ چرخاند.از میان همه طال متوجه اشاره اش شد.با دیدن جسم بی جان تیام در

اش را پاک کند پارچ آب را برداشت و بهآغوش بهرود رنگ از رخش پرید.بی آنکه چشم های اشکی   

 .سمتش دوید.کنارش نشست و قطره قطره آب به صورت تیام پاشید

 پلک هایش که تکان خورد، جان تازه به رگ های بهرود دمیده شد.نفسش را بیرون فرستاد و پیشانی به

 .پیشانی اش چسباند: خداروشکر

چشم هایش سایه انداخته بود.صدای جیغی که از تیام گنگ نگاهش کرد.تصویرش تار بود.هاله ای روی  

 اطراف می شنید در گوشش مثل وز وز زنبود بود.به زحمت نشست.نگاهش که به جمعیت افتاد همه چیز

 یادش آمد.دست بهرود را سفت چسبید. دوباره آن حال مزخرف سراغش آمد. قلبش ارام نداشت : بابا کو

 بهرود؟

اهش کند.طال سر زیر انداخته بودو زار می زد.بهرود چانه اش راهق هق بلند طال باعث شد مات نگ  

 .گرفت و صورتش را سمت خود برگرداند: همه چیز درست می شه

 تمام حواسش پی لب های بهرود بود که تکان می خورد و چیزی را نجوا می کرد.چه باید درست می

 شد؟مگر چیزی خراب شده بود که درست شود؟

هم بلند شد.چشم چرخاند.جسم بی جانی که لحظه ای قبل از افتادنش دیده بوداز جا برخواست.بهرود   

 هنوز همان وسط بودو زنان باالی سرش شیون می کردند.جلو رفت.پاهاش می لرزید.دست از بازوی

 بهرود گرفت: اون کیه افتاده اونجا؟

د.جایی میان چندهق هق طال بر اعصابش خط کشید.مردمک چشمش را چرخاند بلکه پدرش را پیدا کن  

 .مرد احاطه شده روی زمین نشسته بودو در سرخود می زد

 .تیمور را می دید که با عمو مهدی اش حرف می زند و مهدی در سکوت اشک می ریزد



 تال خود را سر جنازه انداخته بود بی آنکه به خونی شدن لباس هایش اهمیت دهد و صدای مردی را می

لیس بیاید.اسم پلیس که آمد دنیا چرخید.تکان واضحی خورد.بهرود بازویششنید که می گوید زنگ بزنید پ  

 را گرفت.نگرانش بود: خوبی تیام؟

 بی آنکه جواب دهد بازویش را کشید.پلیس برای چه؟پدرش بی گناه بود.بی گناه ترین آدم روی

بی پدر شود؟زمین.کسی که آزارش به یک مورچه هم نمی رسد.حاال پلیس بیاید؟بیاید او را ببرد و   

 با همین افکار به سمت پدرش پا تند کرد.کسی سعی کرد مانعش شود.صدایش شبیه صدای تیمور بود.با

 خشونت دستش را پس زد و خود را از میان حلقه ی مردان رد کرد.پدرش با چشم های سرخ و صورت

و بردار از اینجاپر شرم نگاهی می کرد.مقابلش نشست.صدای غرش مردی را شنید: بهرود بیا این زنت . 

  
  

 صدای جیغ عفت مثل کشیده شدن ناخن بود بر شیشه: اون دخترو نچسبونید به پسر من.اون زن پسر من

 .نیست

 هوش و حواسش پی نگاه شرمگین پدرش بود.مرد محکم روزگارش حاال خمیده تر از هرخمیده ای انجا

نمی آمد آخرین بار کی اش ِک چشم های پدرش را دیده بود.فقط مینشسته بودو گریه می کرد.یادش   

 .دانست این اشک ها کمر او را می شکست.وجودش را آتش می کشید

 .دست های کوچک و تپلش را جلو برد و بر صورت پدرش گذاشت: گریه نکن بابا

 حسین دستی به صورتش کشد و اشک هایش را پاک کرد.هرگز فکر نمی کرد روزی اینطور مقابل بچه

 .هایش شرمنده شود

 لبخند تلخی زد و دخترش را در آغوش کشید.تیام خود را به گرمای محبت پدر سپرد.بوسه ای که

ذت بردنبرموهایش نشست حس خوبی به رگ هایش ریخت.حس اینکه هنوز پدر هست.هنوز فرصت ل  

 .از وجودش را دارد

 صدای آژیری که آمد باعث شد ترسیده از جا بپرد.حسین هم به زحمت بلند شد.ماشین اورژانس و پلیس

 ..هردو واردباغ شدند.بدنش می لرزید.دست سرد پدرش را گرفت و نالید: بابا.نبرنت

سمت جنازه رفتندو تیمور جلو رفت و با پلیس حرف زد.چند نفری با لباس های سفید و مشکی به  

 عالئمش را چک کردند.حسین نگاه پر التماسش را به بهرود انداخت.بهرود حرفش را خواند.جلو رفت و

 .بازوی تیام را گرفت و عقب کشید.صدای برخورد دندان های تیام را بهم می شنید

 .حرف عفت بهرود را عصبی کرد: به اون دست نزن

.وقت دیگری گیر نیاورده بود برای مخالفت؟نمی دید حال تیامشچرخید و نگاه خشنی به مادرش انداخت  

 خوب نیست؟نمی دید مردی با چشم التماسش کرده که مواظب دخترکش باشد؟ حاال وقت خالی کردن داغ

 و دل هایش بود؟

 .از بین دندان های قفل شده اش غرید: االن نه مامان.االن نــه

مه ی ماجرا یک اتفاق بوده انگار نه انگار.اصال تاثیریتیمور حریف پلیس نشد.هرچه می نالید که ه  

 !نداشت.برنج در آغوش آساره بی تابی می کرد.خدارا شکر که بچه ها آنجا نبودند

 تیام به پلیسی که به دست های پدرش دسبتند می زد نگاه کرد.به تیمور نگاه کرد که چطور جلوی پلیس

 .خود را می زند

مو می برن بهرودصدایش می لرزید: دارن بابا . 

 ..بهرود قدم دیگری عقب آمد و بازوی تیام را کشید: درستش می کنم تیام



 خنده دار ترین حرف دنیارا تحویلش داده بود: چطور می خوای درستش کنی؟

  
  

 !سکوت بهرود عجیب در چشم بود

صحنه دورش کند.چشم چرخاند.جنازه را دریکی از پلیس ها با تیمور حرف می زدو سعی می کرد از   

 .آمبوالنس گذاشتند.تال از حال رفته بود و طال و زینب آب قند در حلقش می ریختند

 .تیام دست هایش را به هم سابید و دوباره پدرش را نگاه کرد

 .قدمی جلو رفت: دارن می برنش بهرود یه کاری کن

 .بهرود دستش را گرفت: جلو نرو تیام

دستش را پس زد: بهرود یه کاری کن دارن می برنش با خشونت . 

 .بغضش شکست و جیغ زد: بابا

 .هق هق برنج بلند شده بود.تیمور جلو رفت و دست دور کمر تیام انداخت

 .تیام اما سعی کرد خود را خالص کند: ولم کن.تیمور بابارو دارن می برن.یه کاری کن.بابا

را به بهرود انداخت که با اخم تیام را نگاه می کردتیمور خواهرش را در آغوش کشید.نگاهش   

 .ـ برو سراغ محمد و هیرو

 ..تیام سرش را در سینه ی برادرش مخفی کرد و زار زد.رفتن پدرش را نگاه نکرد.. دلش را نداشت

 کدام دختری است که بردن پدرش را ببیند و نشکند؟ بی تابی نکند؟ آتش نگیرد؟ کدام دختری است که با

شرایط زنده بماند؟ اصال از قدیم می گویند دختر است و یک پدر.. کدام دختری است که از بین رفتناین   

 پدرش را ببیند و دم نزند؟ دست تیمور روی سرش نشست و موهایش را که از زیر روسری بیرون زده

 .بود بوسید

 .ـ نمی ذارم بابا اون تو بمونه تیام.قول میدم.نمی ذارم

 هیچ چیز نمی توانست تسکینش دهد.چطور می خواست پدرش را آزاد کند؟حرفش با خنده داری حرف

 بهرود بود.. تی شرتش را میان مشت هایش فشرد و نالید.. آنقدر عمیق که بغض کنترل شده ی تیمور را

 ...هم شکست. با این فکر هق هق اش شدت گرفت و نالید: هیچ راهی نیست.هیچی

که سیزده عددی نحس است.. حتی اگر تولد او باشد راست می گفتند ! 
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 صدای شیون و زاری از خانه ی مهدی می آمد.برنج سرش را با دستمالی بسته و گوشه ی خانه دراز

 کشیده بود.ویرا هم انگار به وخامت اوضاع پی برده بود.مدام بی تابی می کرد و آساره ی بیچاره با چشم

  
  

 های اشکی او را در خانه می چرخاند.محمد به دستور تیمور هیرو را بیرون برده بود بلکه از فضا دور

 .باشد و خود تیمور هم دنبال پدرش به کالنتری رفته بود

 تیام کنج اتاق نشسته و به نقطه ای خیره مانده بود.دست بر گوش هایش گذاشت تا از شنیدن صداهای

د.صدای گریه ی تال هنوز در گوشش وزوز می کرد و تنش را می لرزاند.آنقدر دراطراف در امان باش  

 این چند ساعت اشک ریخته بود که ابر چشم هایش دیگر یاری نمی رساند.سردرد بدی به جانش افتاده

 .بود.با شنیدن صدای قمر گوش هایش تیز شد



 ـ یا امام حسین.برنج چی شده؟

دایش بال دراورد.دلش او را می خواست.نگاه مهربان و همیشهاز جا بر خواست.اصال با شنیدن ص  

 صبورش را.همان که در بدترین شرایط معتقد بود همه چیز درست می شود.حاال انگار تمام وجود تیام

 .منتظر بودتا عمه را ببیند و از زبانش بشنودکه به زودی همه چیز روبه راه می شود

ون شد قمر.خاک بر سرمون شدصدای هق هق برنج بلند شد: خاک بر سرم . 

 قمر جلو رفت و کنار برنج نشست.آنقدر شوکه بود که نمی دانست باید چکار کند.خبر را که شنید به

 .سرعت خود را رساند

 برنج بر زانوی خود کوبید: ای خدا این چه مصیبتی بود.حسین امشب تا صبح توی اون دخمه دق می

 .کنه.بخدا دق می کنه

م که مظلوم نگاهش می کرد دلش ریش شد.در چشم های تیام آنقدر انتظار و تنهایی تلنبارقمر با دیدن تیا  

 شده بود که دل هرکسی را به درد می آورد.همین بهانه ای بود برای شکستن بغضش.دست باز کرد به

 .آغوشش اشاره کرد: بمیرم برای دلت تیام.چشمات چقدر پف کرده دخترم

، جلو رفت و خودرا به آغوش عمه سپرد.سرش را در سینه اش فرو برد وتیام هم که فقط منتظر اشاره  

 عطرش را نفس کشید.بوی پدرش را می داد.با درد چشم بست و دست دور گردن قمر انداخت: چرا

 اینطوری شد عمه؟

 جز صدای گریه چیزی نشنید.از قمر انتظار گریه نداشت.فکر می کرد حرفی می زند.با صالبت

گوید بلکه باری که بر دوش دارد سبک شود اما تن لرزان او حرف دیگری می زد همیشگی چیزی می . 

 :آساره از اتاق بیرون آمد.با دیدن قمر آرام سالم کرد و کنار برنج نشست.دست روی شانه اش گذاشت

 .زن عمو انقدر خودتونو اذیت نکنید.اجازه بدین تیمور برگرده ببینم چی میشه.خدا بزرگه

کوبید: بدبخت شدیم.آخر عمری این چه بالیی بود خدا برنج بر سرخود . 

 .تیام که هنوز در آغوش قمر بود نالید: بابا که از عمد اینکارو نکرده.اینو می فهمن ولش می کنن حتما

 سر بلند کرد و صورت سرخ از گریه ی عمه اش را نگاه کرد: مگه نه عمه جون؟

  
  

چیزی بگوید هق زد.چه دنیای کوچکی داشت تیام!اگر پلیس حسین را رها می کرد قومقمر بی آنکه   

 مغول مقابلش را چه می کردند؟حاال این جریان نقل دهان عفت و دار و دسته اش شده بود.ان ها نزده می

 .رقصیدند، حاال که دیگر ساز برایشان حسابی کوک بود

جا پریدند.آساره پر استرس دست برهم سابید: تیمور اومدبا بلند شدن صدای در آساره وتیام هردو از  . 

 تیمور کالفه پله ها را باال آمدو وارد خانه شد.با دیدن نگاه منتظر چهار زن آه سردی کشید.جوابشان را

 .چه می داد.دوست داشت خود را گم وگور کند.جایی که با کسی رو به رو نشود

 سر زیر انداخت.صدایش از ته چاهی عمیق و تاریک در می آمد: نتونستم کاری کنم.میگن باید منتظر

 .دادگاه و حکم باشیم

 .قمر صورتش را چنگ زد: ای خاک عالم بر سرمن

 ..برنج بی حال چشم بست: ای وای.ای خدا

 .مشت بر سینه اش زد: ای خدا

اورد.رنگ پریده اش در ذوق می زد.می ترسید بالییآساره سمت آشپزخانه دوید تا برای برنج آب بی  

 .سرش بیاید



 تیام اما جلو رفت و مقابل تیمور ایستاد.نگاه تیمور فراری بودو او در به در دنبال چشم هایش: گفتی که

 عمدی نبوده تیمور؟گفتی که بابای من قاتل نیست؟

ا انتخاب کرده بود: گفتم.هزار بارتیمورعصبی تر از همیشه دستی میان موهایش کشید.تیام بد وقتی ر  

 .گفتم اما بی فایده است.جنازه رفته پزشکی قانونی.قتل رو تایید کردن و باید منتظر دادگاه باشیم

 تیام مشتاق در چشم هایش زل زد: خب وقتی بریم دادگاه می گیم بابا بی گناهه دیگه.اصال خودم می

ی رسه چه برسه به اینکه بخواد عمدی کسی روگم.هوم؟میگم بابای من زورش به یه مورچه هم نم  

 بکشه.مگه نمی گن شاهد باید باشه.خب منم شاهدم دیگه پس چیم؟مگه نه؟

 .تیمور عصبی فریاد زد: چی میگی تیام؟دلت خوشه ها

 برای شنیدن حرف دیگری نماند.یعنی حوصله ای برایش نمانده بود. او را کنار زد و به اتاق رفت.در را

د تیام از جا پرید.بغض تا گلویش باال آمد.برگشت و آساره را نگاه کرد که مغموم گوشه ایکه بهم کوبی  

 .نشسته بودو به او خیره مانده بود

 قمر میان گریه گفت: به محمد چی بگیم؟

 .ـ بچه که نیست.بذار بدونه چه خاکی بر سرمون شده.بذار بدونه باباش آخر عمری قاتل شده

زرگی بر اعصاب تیام کشیده می شد.دست هایش را مشت کرد و از میان دنداناسم قتل که می آمد خط ب  

 .هایش غرید: بابای من قاتل نیست

  
  

 زنان مشغول خوردن سرمزاری شدند.)سرمزاری: غذایی که در مراسم فوت کسی به عنوان وعده ی

ا باعث ناراحتی صاحب عزا می شودناهار یا شام به مهمان ها می دهند.نخوردن این غذ ) 

 .بهرود جلوی در ایستاده بود و به هرکس که می رسید خوش آمد می گفت

 .مهدی و حشمت هردو باالی اتاق نشسته و مردان نزدشان رفته، تسلیت می گفتند و گوشه ای می نشستند

 .بچه های کوچک تر خرما و چای تعارف می کردند

آشپزی که شام را آماده می کردو چشم دیگرش به جاده.می دانستبهرود یک چشمش به حیاط بودو   

 امکان ندارد تیام را ببینداما حسی ته دلش مدام انتظار می کشید.می نالید که شاید بیاید و یک ثانیه دیدار

 .هم یک ثانیه است.عاشق که باشی برای همین یک ثانیه ها جان می دهی

د.با همان لبخند همیشگی و نگاه مهربان که از مادرش بهبه حس دستی بر شانه اش برگشت.آروان بو  

 ارث برده بود.برعکس مهدی، حشمت اصا خنده رو نبود.مردی جدی که خیلی زود از کوره در می رفت

 و مدام از همه چیز ایراد می گرفت.مهدی بارها سراین موضوع با او بحث کرده بودو برادرانه راهنمایی

.حتی خانواده اش راهم کالفه می کرداش می کرد اما فایده نداشت . 

 .ـ خسته شدی

 .بهرود به دیوار تکیه داد: نمی دونم این مصیبت از کجا سرمون آوار شد

 آروان چندسالی از او کوچکتر بود.اما رابطه اشان برادری بود.همیشه تمام حرف های بهرود را می

کافی بود تا ته آن را بخواندفهمید.حتی اگر مستقیم به زبانن نمی آورد یک اشاره ی کوچک  . 

 ـ حاال تو و تیام چی می شید داداش؟

 نگاهش کرد.سوال خودش هم بود.حاال در این بَلبَشو تکلیف او و تیام چه بود؟

 شانه خدا

فتن ِِ  



 .باال انداخت و به گ ی ماهم بزرگه اکتفا کرد

 فعال نباید در این باره فکر می کرد.ترجیح می داد اجازه دهدمراسم تمام شودو بعد سر فرصت به خاکی

 که بر سرش شده فکر کند!اینطور فکر نبود تیام و جدا شدن از او بیچاره اش می کرد و مجال حضو ِر

 .خوب در مراسم را از او می گرفت

*** 

خبری بیرون کشید.ترسیده سرجایش نشست و در تاریکی صدایی مثل صدای انفجار او را از دنیای بی  

 چشم به پنجره دوخت.سعی کرد حیاط را ببیند اما فقط می شنید که همه جیغ می کشند و صدا هر لحظه

 .بیشتر می شود

  
  

االی سرش نشستهسراسیمه از جا برخواست و به هال دویید.مادرش گوشه ای از حال رفته بودو آساره ب  

 بود.ویرا و هیرو هردو گریه می کردند و محمد آن ها را در آغوش کشیده بود.تیمور مدام داد و بیداد می

 .کرد: برید تو اتاق.اینحا نمونید همتون برید تو اتاق

 .سمت مادرش رفت تا او را بلند کند و به اتاق ببرد

قط صدای سنگ هایی را می شنید که به حیاطشانتیام ترسیده به بیرون نگاه می کرد.چیزی نمی دید ف  

 .می انداختند و گه گداری صدای فحش می آمد

 .مثل مسخ شده ها به سمت پنجره رفت.تیمور فریاد زد: نرو جلو تیام

 جلو رفتنش همان و پایین ریختن شیشه ی کذایی پجره همان.جیغ زد و دست بر گوش هایش

کشید و کنار کشاند.جسم خواهرش مثل بید می لرزید گذاشت.تیمور جلو رفت و او را در آغوش . 

 بازویش را گرفت و سمت اتاق رفت.همه در اتاق نشسته بودند.آساره جرعه جرعه آب قند به گلوی

 برنجی می ریخت بلکه سرحال بیاید.صداها تمامی نداشت.تیام گوشه ای نشست و همانطور که اشک می

 .ریخت و دست برگوش هایش گذاشت

ر اتاق را قفل کرد.کالفه در موهایش چنگ زد و دور خود چرخید.خانواده اش اینطور بی دفاعتیمور د  

 .گوشه ی خانه افتاده بودو او زبانش کوتاه بود

 !و این تازه اول همه چیز بود
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 سکوت تلخی خانه را پر کرده بود.هرکس بی رمق گوشه ای نشسته بود.هرازچندگاهی صدای ناله ی تال

د و دل همه را ریش می کردبلند می ش . 

 ـ بچه ام یتیم شد.حاال بش بگم بابات کجاست؟

 زینب بی حال اشاره ای به طال کرد تا برای تال آب بیاورد.مهدی تمام مدت به اتاقش رفته بود و در این

 .شرایط تنهایی را ترجیح می داد

سر به دیوار چسبانده بود وطال دست بر زانو گذاشت به آشپزخانه رفت.بهرود بی آنکه چیزی بگوید   

 .چشم بسته بود.تمام روز مشغول آماده کردن تدارکات بود و حاال دست کمی از جنازه نداشت

 .طال صدایش کرد: بهرود

 سر باال اورد و به لیوان آبی که سمتش گرفته بود نگاه کرد.لبخند کجی زد و لیوان را گرفت و محتویات

 .آن را یک نفس سر کشید



  
  

 در که باز شد نگاه همه سمت مهدی برگشت.انگار تازه موهای سفیدش را می دیدند!مثل اینکه در همین

 .چند ساعت حسابی پیر شده بود

 .بهرود مقابلش بلند شد تا مهدی جای او باالی خانه بنشیند

 .عفت و خواهرش در گوش هم پچ پچ می کردند و خدا می دانست چه خواب دیده بودند

 مهدی چهارزانو نشست و درحالی که تسبیح سبزش را در دست می چرخاند و ذکر می گفت با صدای

 :آرامی شروع به حرف زدن کرد

همه ی اقوام میان.باید این اتفاق سنگین بود.اما نباید خودمون رو ببازیم.امروز خلوت بود اما از فردا  

 ... خودمون رو پیدا کنیم تا بتونیم مراسم خوبی برای

 صدایش لرزید.ریش هایش را لمس کرد و نفس عمیقی کشید: باید بتونیم مراسم خوبی برای میرزا

 .بگیریم

 اسمش را که اورد صدای گریه ی تال بلند شد.زینب دست بر شانه اش گذاشت: توروخدا زن عمو.به

حم نمی کنی به اون بچه ی زبون بسته رحم کن.یادگار عموستخودت ر . 

 تال برزانویش زد و به بدنش پیچ و تاب می داد: چقدر واسه این بچه ذوق داشت.همیشهمی گفت دوست

 ...دارم دختر دار شم.می گفت دختر چراغ خونه است.دختر عصای دستم می شه تو پیری

ونست هیچوقت بچه اش رو نمی بینهدست هایش را روبه آسمان بلند کرد: نمی د . 

 .مهدی که اخم هایش درهم شده بود گفت: اجازه بدین خودش رو خالی کنه.مصیبت سنگینیه

 سپس روبه بهرود کرد: بهرود بابا فردا حشمت می رسه.با آروان برید سمت روستاهای اطراف.زمان

.همه رو خبر کنیدتشیع جنازه رو بگید تا هرکس خواست بیاد.با کسی هم دشمنی نداریم . 

 بهرود چش ِم آرامی گفت و نگاهش را بر برنج چرخاند که نگاهش می کرد.حس خوبی به نگاه مادرش

 نداشت.می دانست حاال که این اتفاق افتاده هرکاری می کند تا جلوی وصلت او و تیام را بگیرد اما حاال

ر کردن به این مسئله انتخاب می کردوقت فکر کردن به این چیزها نبود.باید زمان دیگری را برای فک . 

 صدای مهدی او را از فکر بیرون کشید: فردا که حشمت رسید درباره ی مراسم مفصل تر حرف می

 زنیم.دست بر زانو وگذاشت و از جا برخواست.صدای مهره های تسبیح دستش گوش بهرود را نوازش

وز سنگینیهداد.مهدی روبه برنج گفت: بهتره االن استراحت کنیم.فردا ر . 

 .سپس روبه تال افزود: شماهم استراحت کن

 .به اتاق که رفت برنج آرام زمزمه کرد: هرچی می کشیم از دست این خانواده است

 روبه خواهرش افزود: اینا همه نحسی پای اون دخترشونه ها.با اون موهای قرمزش.کسی که اون شکلیه

 .نحسی هم داره

  
  

 .صدای محکم بهرود باعث شد حرفش نیمه بماند: مامان

 عفت پشت چشمی نازک کرد: مگه دروغ میگم.ها خواهر؟دروغ میگم؟

 بهرود امان نداد و محکم تر از قبل گفت: دختری که درموردش حرف می زنید زن منه.و اجازه نمیدم

 .کسی درمورد زنم اینطوری حرف بزنه



.بهرودعفت بر دستش کوبید: خدا مرگ بده ... 

 زینب اشاره ای به تال کرد: االن وقت این حرفاست؟

 .بهرود عصبی به عفت اشاره کرد: از مادرت بپرس

 عفت بی توجه به اعتراضشان گفت: فکرشم از سرت بیرون کن بهرود.اگه تا االن یک دلیل داشتم برای

 .مخالفت، حاال هزار دلیل دارم.فکرشم نکن

ام نیاورد و دعوای سختی صورت بگیرد غرید: بس کنیدطال که احتمال میداد بهود دو . 

 دست تالرا گرفت: این بندده خدا عزاداره شوهرشه و شمابحث عروسی میندازید؟

 .تال روبه طال گفت: راست می گن

 بهرود متعجب نگاهش کرد.چشم های مشکی رنگش سرخ شده و پف کرده بود.انقدر که به دو خط می

از بهرود بهت زده نگاهش می کردند مانست.زینب و طال هم بدتر . 

 .تال گفت: به خداوندی خدا خون بابای بچه ام پایمال می شه اگه تن به این وصلت بدی

 هق زد.با وجود شیون و زار هایش از صبح،باز هم اشک هایش اماده ی جاری شدن بود: نه من حاللت

 .می کنم نه این بچه

 بهرود دست هایش را مشت کرد.دندان روی هم سابید بلکه خود را کنترل کند و حرفی نزند.آنقدر

 عصبانی شده بود که پتانسیل خورد کردن تمام شیشه های آن خانه را داشت.روبه مادرش برگشت و از

پس میان دندان هایش غرید: تیام در حال حاضر زن منه.بهم محرمیم و حاضر نیستم این محرمیت رو  

 .بزنم.شما هم جای سواستفاده از فرصت بهتره به فکر مراسم فردا باشید

 .طال اخطار داد: بهرود آروم

 ...عفت پوزخند زد: بذار بگه.بذار راحت باشه

 صدای مهدی همه را ساکت کرد: چه خبره؟

 .بهرود تنها سر زیر انداخت.عفت هم پشت چشم نازک کرد: از پسرت بپرس

  
  

 ـ برادر من مرده شما به چی فکر می کنید؟برای این حرف ها بعدا وقت هست.می خواید همسایه ها بگن

 همین ش ِب اولی صدای داد و بیدادشونو بلند شد؟

 بهرود بی آنکه سر بلند کند شب بخیر گفت.منتظر حرف دیگری نماند و به اتاق رفت.می دانست این

را می گیرد اما احتمال نمی داد آن روز امشب باشد.و اصال احتمال نمی داد تالبحث دیر یا زود یقه اش   

 .هم هم پای مادر و خاله اش شود

 دست به دیوار چسباند و سرش را زیر انداخت.با دست دیگر چشم هایش را ماساژ داد.درست زمانی که

 .همه چیز درست شده بود این بالی آسمانی بر سرشان فرود آمد

ه، اما باید فکری می کردامشب که ن . 

 نگاه خشمگینی حواله ی برنج کرد.نفس هایش دوتا یکی بود.می دانست اگگر بیشتر بماند با کسی درگیر

 می شودپس به اتاق رفت.باید تنهایی فکری می کرد.خانواده اش انگار معنی بی گناه را نمی دانستند.انگار

د.همه دست روی دست گذاشته بودند تا حسین قصاصنمی فهمیدند که باید برای رهایی پدرش تالش کنن  

 .شود اما به چه جرمی؟انگار آن ها هم باورشان شده بود که حسین گناه کار است

 بازوهایش را در آغوش کشید و سر به پنجره چسباند.آه غلیظی کشید.خودش باید دست می جنباند.اینطور

 نمی شد
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دی را به جانشان می انداخت.تیام بازوهایش را بغل گرفته،صدای سازی که در روستا پیچیده بود سوز ب  

 .پشت پنجره ایستاده بود و حیاط سوت وکورشان را نگاه می کرد

 هرچه به مادرش برای شرکت در مراسم اصرار کرده بود فایده نداشت.هیچکس تمایل به شرکت در

ندمراسم نداشت.حق هم داشتند.جلو تمام این روستا سکه ی یک پول می شد . 

 عمیق نفس کشید و سرش را به شیشه چسباند.چشم بست و به ذهنش اجازه ی پرواز داد.ذهن لعنتی، دست

 خودش نبود.تا این اجازه صادی می شد پر می گرفت و کنار بهرود می نشست.آنقدر دلتنگش شده بود که

ود برایش همهحد اندازه نداشت.حال گنجشک کوچکی را داشت که دور از خانه و مادرش افتاده.بهر  

 .چیز بود وحاال دور از همه چیزش، هیچ چیز نداشت

 .صدای در که آمد برگشت.آساره را دید.لباس سیاه تن کرده بود.تمام اهل خانه لباس سیاه تن کرده بودند

 .ـ بیا به چیزی بخور تیام.از دیروز هیچی نخوردی

  
  

باره نگاه به آسمان صاف و بدون ابر دوخت.آبی زیبایش کمی اعصاب پرتیام بی آنکه چیزی بگوید دو  

 .تالطمش را آرام می کرد

 همانطور که خیره به آن آبی پر شکو ِه بی ابر شده بود گفت: بنظرت بهرود در چه حاله؟

 آساره ناراحت نگاهش کرد.حالش را درک میکرد.می دانست در این شرایط هیچ کس مثل تیام اذیت نمی

دشو . 

 در اتاق را بست و سمتش رفت.کنارش ایستاد و خیره اش شد: می خواستم درباره ی همین موضوع

 .باهات صحبت کنم

 .واکنشی از جانب تیام ندید.دست بر شانه اش گذاشت و آرام گفت: این اتفاق شرایط رو سخت کرده تیام

 دوست داشت دست بر گوش هایش بگذارد بلکه صدای آساره را نشنود.از چند روز پیش تا حاالاز اینکه

 .به این موضوع فکر کند فراری بود

 .ـ ممکنه خانواده ی بهرود با این ازدواج مخالفت کنند

نارچیزی ته دلش فرو ریخت.نوری که این مدت کم سو می زد حاال به کل خاموش شد و باد از گوشه ک  

 های دلش شروع به وزیدن کرد.سرمای وجودش، در رگ و خونش ریشه دواند و تنش لرزید.عالوه بر

 .ذهنش که در به در، درخیاالت دنبال بهرود می گشت، دلش هم بی قرار و بهانه گیر شد

 .از پنجره فاصله گرفت و گوشه ی اتاق نشست

عمو مهدی چیکار می کنه.نمی دونم چطور آدمیه.اما آساره بی توجه به حال تیام آرام ادامه داد: نمی دونم  

 عفت و دار و دستش رو هم تو می شناسی هم ما.دست به دامن هرچیزی می شن برای اینکه مارو خراب

 .کنند

 تیام همانطور که با گل قالی بازی می کرد نالید: اما ما که کاری نکردیم.بابای من بی گناهه.اینو همه می

 .دونند

که بخواهد به خوش خیالی تیام خندید: چه دل خوشی داری تیامآساره بی آن . 

 بغضش رفت.خوش خیال نبود.نه، فقط تمام مدت خود را با این فکر که پدرش بی گناه است گول زده

 بود.انگار همین لغت ساده ی بی گناه او را از این فضا دور می کرد و به زمان گذشته می برد.وقتی که

ودو بهرود و پدرش را باهم داشتهمه چیز امن و امان ب . 



 .به سمت در رفت: بیا یه چیزی بخور

 ـ آساره؟

  
  

 نگاهش کرد.برق چشم های سبزش خاموش شده بودو جای آن را دلتنگی غریبی پر کرده بود.لب هایش

عا خوشی به او نیامدهبه سفیدی می زد و پوست سفیدش زرد شده بود.دلش برای تیام سوخت.انگار واق  

 .بود

 ـ نمی ریم سر خاک اون مرحوم؟

 .ـ کسی راضی نیست.نریم بهتره.االن داغن کار درستی نیست.بعدا می ریم

 ـ بنظرت همه چیز مثل قبل می شه؟

 لب باز کرد که چیزی بگوید اما صدایی از گلویش خارج نشد.نگاه تیام آنقدر ملتمس بودو در انتظار

در گلویش خفه شد.سر زیر انداخت.خودش هم نفهمید چرا اخم هایش درهمحرفی خوش که صوت   

 .شد:غذا رو واست گرم می کنم

 و از اتاق خارج شد.تیام ماند و سوال بی پاسخی که روزی هزار بار در سرش تکرا می شد.ایا همه چیز

 مثل قبل می شد؟

*** 

ده بود.از خود صبح سرپا بود بی آنکهدست به گردنش کشید و سرش را تکان داد.کمر درد امانش را بری  

 .قطره ای آب بخورد

 .صدای مادرش را شنید: خانوم ها بفرمایید ناهار.غذای اون مرحومه اگه برید ناراحت می شیم

 :صدای ناله ی تال هنوز به گوش می رسید.شوکت، مادر عفت کنارش نشست.دستی بر شاننه اش گذاشت

چه رو عذاب ندهدخترم یا علی بگو.بسه خودت و اون ب . 

 .تال بی حال در آغوشش افتاد.شوکت فریاد زد: یه چیکه آب واسش بیارید

 .عفت کنارش نشست.صورت تال به سفیدی می زد.سیلی آرامی به صورتش زد: تال.چشماتو باز کن

 .تال بی حال، به زحمت چشم باز کرد.انگار دو وزنه ی خیلی سنگین به پلک هایش آویخته بودند

را به لب هایش نزدیک کرد : بخور یکم جون بگیری.آب قنده لیوان آب . 

 .زنان با تاسف نگاهش می کردند و در گوش هم پچ پچ راه انداخته بودند

 .ـ بمیرم براش مادری هم نداره توی این شرایط کنارش باشه

 ـ ناف این بچه رو با سختی بریدن.یادمه وقتی به دنیا اومد مادرش سر زا رفت، پدرش پاشو کرده ود تویه

 کفش که این بچه رو نمی خواهد.می گفت واسش نحسی اورده.باز خدا خیر بده پدربزرگشو که مسولیت

 .بزرگ کردنشو به عهده گرفت

 .ـ آره طفلک،حاالهم که اینطوری

  
  

 .عفت دخترانش را صدا زد: فاطمه، زینب بیاید تال رو ببرید آشپزخونه.ناخوش احواله

 .شوکت برخواست و کنار سفره نشست: بفرمایید توروخدا
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 وقتی به صدایی خو بگیری ،سکوت برایت ترسناک ترین صدای ممکن می شود.چند دقیقه ای از آرام

بی حال شده بود که آساره پتویی رویش انداخت و آرام بخشی به شدن اوضاع می گذشت.برنجی آنقدر  

 .خوردش داد تا راحت بخوابد.فشار زیادی بر او وارد شده بود

 تیمور ویرا را در آغوش گرفته و سعی می کرد آرامش کند.محمدهم بی آنکه چیزی بگوید گوشه ای

ی کردنشسته بودو موهای هیرو را که سر بر پایش گذاشته بود نوازش م . 

 دست آساره بر شانه اش نشست.سر بلند کردو به چشم های نگگران آساره خیره ماند.آساره سعی کرد

 !لبخند بزند اما لب هایش فقط کج و معوج شد

 .ـ پاشو برو بخواب تیام.اون از خدا بی خبرام رفتن

چیزی می گفت.دلشتیام گنگ فضای اتاق را از نظر گذراند.تیمور ویرا را تکان می داد و زیر گوشش   

 لرزید.احمقانه بود اگر به این طفل کوچک حسودی می کرد؟ویرا در آن لحظه چیزی را داشت که او بی

 .تابش بود.آغوش پدرش را

 زبان بر لب هایش خشک شده اش کشید و به زحمت از جا برخواست.بی آنکه چیزی بگوید از اتاق

ی به بزرگی یک بغض ته گلویش را پرخارج شد.خورده های شیشه روی قالی پخش بودند.چیز  

 .کرد.ابرو در هم کشید و بی درنگ به اتاقش رفت

 نگاه بی رمقی به پتو و متکا انداخت.میلی به خواب نداشت.یعنی جراتش را نداشت.می ترسید بخوابد و

 .اینبار مصیبت دیگری بر سرشان آوار شود

اریکی حیاط افتاد.هرگز فکرش را هم نمیگوشه ای نشست و زانوهایش را در آغوش گرفت.نگاهش بر ت  

 کرد سرانجام خانواده اش این شود.خانه ای خالی از حضور پدر.پدری که در اوج ساکت بودنش، گرمای

 عالم را به قلبشان می داد.در ذهن کوچکش نمی گنجید روزی پدرش نباشد و آن ها در خانه از ترس به

 .خود بلرزند

غ گونه ی سردش را به آتش کشید.دل تنگی اش برای پدر یک طرف وچانه اش لرزید و قطره اشکی دا  

 غصه ای که از بهرود کنج قلبش نشسته بود طرف دیگر.ناراحتی مثل ابری سیاه تمام قلبش را پوشانده

 بود و مجال نفوذ حس خوب نمی داد.فکر اینکه بهرود هم هم پایه بقیه به سمت خانه اشان سنگ پرتاب

دیوانگی می کشاند.کسی در سرش فریاد می زد که این امکان ندارد و حسی آزار کرده باشد او را تا  

 .دهنده در قلبش زوزه می کشید که مگر می شود بهرود از اتفاق امشب خبر نداشته باشد

  
  

ابی هوای چشمقطرات اشکش با شدت بیشتری می بارید.انگار ابر سیاه قلبش کار خود را کردده بود.حس  

 هایش بارانی شد.دستی به صورتش کشید بلکه از خیسی آن کم کند.خوشی به او نیامده بود.انگار خدا در

 آسمان را به رویشان بسته بودو اجازه نمی داد ذره ای خوشی از آن بر سر خانواده اشان بریزد.تا می

همه چیز را با خود می بردخواست دل خوش کند به آرام ِش حاکم شده، طوفانی عجیب می آمد و  . 

 صدای آساره را از هال می شنید.خورده شیشه ها را جمع می کرد و زیر لب نفرین می کرد: خدا ازشون

 نگذره.نمی دونم.نمی دونم چطور دل حاج مهدی راضی به این کار شد.آخه با زن و بچه ی دوستت این

 .کارو می کنی با انصاف؟به چه جرمی؟انگار همه باورشون شده که این قتل عمدی بوده

 راست میگفت.حق داشت.عمو مهدی ... نه عمو نه.کدام عمویی این کار را می کند؟حاج مهدی هم چشم

 بر همه ی خوبی های پدر بیچاره اش بسته بودو ذاینطور به جان خانواده اش افتاده بود.چطور وجدانشان

 راحت می گرفت و امشب می خوابیدند؟سایه ی پدر باالی سرشان نبودو قوم مغول با بی رحمی تمام خانه



 را بر سرشان آوار کردهبودند و حاال چطور با خیال راحت شب را به صبح می رساندند؟اصال چیزی به

 اسم وجدان داشتند؟

تونم بابارو بیارم بیرون یانه.باید باشه ـ فردا می رم شهر.میرم ببین مبا سند خونه یا زمین یا هرچی می  

 .تو این خونه.باید باشه دل گرم شیم به بودنش و بعد فکری برای آزادیش کنیم

 فکر برگشت پدر نوری کم سو در قلبش روشن کرد.انگار کمی از حجم ابرهای تیره کمتر شده بودو

 .خورشید نرم نرمک سرک می کشید

ت رو بیارم توی هال؟زمزمه ی آساره را شنید: رخت خواب  

 .ـ آره.خودت و ویرا توی اتاق بخوابید.من توی هال میمونم.دستت درد نکنه

 فکرش سمت فردا پر کشید.تیمور می گفت پدرش را از آن زندان لعنتی بیرون می کشد.پدر که به خانه

شیشه های برگردد همه رنگ تاز ه می گیرند.تمام سختی ها قابل تحمل می شود و گور بابای هرکس که  

 .خانه اشان را خورد کرده بود

 روی زانو به سمت رخت خوابش رفت و پتو را تا چانه اش باال کشید.حاال شاید خوابش می گرفت و تا

 .فردا که پدر بیاید هم خدا بزرگ بود

*** 

بههمه چیز را برق انداخته بودند.برنجی هم جان تازه گرفته بود.از صبح که فهمید تیمور به چه قصدی   

 شهر می رود روی پا بند نبود.چپ و راست می رفت و به این و آن دستور می داد و همه خوشحال به

 دستوراتش عمل می کردند.حق هم داشت.همدم این سال هایش بر می گشت و حاال حق نداشت کمی

 . خوشحال باشد؟بعد از چند روز دلهره آور این کوچکترین حقش در این دنیا بود

  
  

 محمد سیب بزرگی از ظرف میوه برداشت: من میرم سر زمین میگم زمین رو آماده کنن مامان.بابا اومد

 .ببینه میتونه بهمون اعتماد کنه

 .برنج پرلذت لبخند زد: باشه پسرم برو.زود برگرد وقتی برگشت اینجاباشی

ا بافت و روی شانه اش انداختتیام مقابل آیینه ایستاد و موهای پرپشت نارنجی رنگش ر . 

 آساره از اتاق بیرون آمد و پیرهنش را مرتب کرد.برنجی نگاهش کرد: خوابید؟

 ـ آره.یه مدته کم غذا شده.کاری ندارید انجام بدم زن عمو؟

 .برنجی جارو را در دست گرفت: قربون دستت اون ظرف اسپند رو آماده کن

یستاد.هر سه متعجب از پنجره ای که حاال شیشه نداشت بهتیام به سمت اتاق رفت.صدای در که آمد ا  

 حیاط نگاه کردند.برنج با صدای لرزان گفت: چشمام نمیبینه تیام.کیه؟

 آساره لب گزید و قدمی عقب رفت.تیام اما با قلبی لرزان جلوتر رفت و درست مقابل پنجره ایستاد.تیمور

کباره خاموش شده بود.نایلون دستش هنوز همراهشبا دیدنش سرجایش میخ شد.نگاه پر نور تیام حاال ی  

 .بود.مگر نباید سند حاال تحویل دهد تا پدر آزاد شود

 تیمور سر زیر انداخت و عمیق نفس کشید.گام اول گذشتن از تیام بودو خدا گام دوم را بخیر

 ...کند.مادرش

رق بود.در را باز کرد.مادرشبا قدم هایی سست و نامطمئن پله هارا باال آمد.دستش یخ زده و خیس از ع  

 .با دهان باز نگاهش می کرد

 .آساره که جنس نگاه همسرش را خوب می شناخت به دیوار تکیه داد و چشم بست



 برنج نایلون دستش را نگاه کرد: چی شد تیمور؟

 تیام قدمی جلو برداشت.نگاهی به کیسه ی دستش انداخت: بابارو دیدی؟امروز میاد دیگه آره؟

 تیمور نگاهی به او و مادرش انداخت.دهان باز کرد چیزی بگوید اما مثل ماهی تنها لب زد و صدایی از

 گلویش خارج نشد.تنها سر زیر انداخت.چه می گفت؟نتیجه کامال واضح بود.دادگاه هنوز برگذار نشده و

 .اجازه ی گذاشتن وثیقه را نداشتند

باالی ساختی چند هزار طبقه افتاد و خورد شد.دست بر جارو از دست برنج افتاد.امیدش هم انگار از  

 .زانویش افتاد بلکه جلوی افتادنش را بگیرد.تمام حال خوشش یکباره دود شد و به آسمان رفت

 .ـ آساره..اسپندو کور کن

  
  

دید و کاری ازصدایش آنقدر بغض داشت که کمر تیمور را خم کرد.شکست.گریه ی مادرش را می   

 دستش ساخته نبود.انگار روحش را سالخی می کردند.اوهم نایلون دستش را انداخت و همانجا روی زمین

 .نشست

 تیام اما مات نگاهی به تیمور و نگاهی دیگر حواله ی مادرش می کرد.از دیشب لحظه شماری می کرد

ای او شکستندبرای رفتن پدرش و حاال می دید مادر و برادرش چطور جلوی چشم ه . 

 دندان روی هم سایید.خودش باید فکری می کرد.شاید اگر تال و مهدی او را می دیدند دلشان به رحم می

 .آمد و به آزادی پدرش رضایت می دادند

 با این فکر به اتاق دوید.لباس هایش را با رنگ سیاه عوض کرد و روسری را روی موهایش انداخت و با

وهرش بود درست، مهدی گریان برادرش بود می دانست، اما هیچ یک از آندقت گره زد.تال عزادار ش  

 .ها حق نداشتند التماس او را نادیده بگیرند و می دانست عمو مهدی برایش کاری می کند

 .البته اگرهنوز دلش به سنگی سنگ های دیشب که به خانه اشان می افتاد نشده بود

باید دست به کار می شد و اینبار حتی فکر دیدن عفت همعمیق نفس کشید و از خانه بیرون زد.خودش   

 !نمی ترساندش
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 رفت و آمدها به خانه هنوز زیاد بود.زنان چادرهایشان را دور گردن می بستد و به خانه مهدی می

 رفتند.)قدیم در لرستان رسم بوده در عزاداری ها دو َپ ِر چادر را دور گردن می بستند(

یاط انداخت.همه در خانه نشسته بودند و کسی حواسش به او نبود.چشم چرخاند وپر تردید نگاهی به ح  

 .اطراف را نگاه کرد بلکه بهرود را ببیند.ناراحت بود درست اما دلیل نمی شد که بیخیال دیدنش شود

 کوچه خلوت بود و حدس می زد بهرود در یکی از خانه ها مشغول کمک باشد. ناامید از دیدنش دوباره

خودرا به داخل دوخت.لحظات سختی انتظارش را می کشید!عمیق نفس کشید و دست مشت کرد.ایننگاه   

 .کمترین کاری است که برای پدر از دستش بر می آید.با همین فکر عزمش جزم شد و قدم برداشت

 وارد که شد نگاه همه را به خود حس کرد.طال با چشم های وق زده خیره اش شده بود.انگار عجیب ترین

 .صحنه ی عمرش را می دید

 زیر لبی سالم کرد و روسری اش را جلو کشید.موهای نارنجی اش ساز مخالف می زد با لباس های

 .مشکی و زیادی در چشم بود

 نگاه خیره ی اطرافیان آزارش می داد.طال خود را جمع و جور کرد و نگاهی به مادرش انداخت.عفت و

ودند و پرخشم تیام را نگاه می کردند.زینب بدتر از طال هنوز درشوکت و منیر هردو باالی خانه نشسته ب  



 بهت بود. زیر گوش خواهرش زمزمه کرد: این چرا اومده؟

  
  

 طال تنها سر تکان داد.یعنی نمی داند.فاطمه با آرنج ضربه ی آرامی به پهلوی طال زد: برو جلو بش بگو

 .بره.خون به پا میشه طال

 حق با فاطمه بود.اصال نمی توانست واکنش تال را تصور کند.به نشانه ی باشه سر تکان داد.سینی خالی

 دستش را به فاطمه داد و سمت تیام رفت.تیام با دیدنش محو لبخند زد.حضور طال کمی، فقط کمی از

 ترسش کم کرد.طال کنارش نشست و آرام گفت: چرا اومدی تیام؟

دیدن طال به دست آورده بود از دلش رفت.صدای طالهم نگران بود.انگار اوهم ازتمام حس خوبی که با   

 واکنش بقیه می ترسید.همان یک ذره اعتماد به نفسی هم که داشت با صدای لرزان طال از بین رفت اما

 .بازهم خود را نباخت. بی آنکه نگاهش را از گ ِل قالی بگیرد نجوا کرد: بخاطر بابام

 .ـ االن وقتش نیست دختر خوب

 عفت برای طال باچشم خط و نشان کشید.طال اما از رو نرفت و همانطور آرام به تیام گفت: االن وقتش

 نیست.بخدا خون به پا میشه اذیت می شی.تال بارداره تیام.اذیت میشه طفلک گناه داره.برو بازم وقت

 .هست

بیش از هزاربار این آیه های یاس را از مادرش و تیام گوشش از این حرف ها پر بود.این چند وقت  

 آساره شنیده بود.اینکه االن وقتش نیست.اینکه نباید اینجا باشد.اینکه نباید فعال اطرافشان آفتابی شود.اما

 مگر آن ها نمی دیدند چه برسر زندگی اشان می آید؟!مگر فقط آن ها داغ دار بودند؟سر آن ها هم مصیبت

تما باید پدرش می مرد تا عزادار محسوب شوند؟ با این فکر لبش را گزید.حتینازل شده بود و ح  

 .تصورش هم وحشتناک بود

 بچه ای با ظرف خرما از کنارش رد شد و حتی تعارفش نکرد.لحظه ای از ذهنش گذشت وقتی بچه

 .هایشان این رفتار را دارند بزرگترها که حتما حکم قتلش را صادر کرده بودند

هش را به قالی دوخت: واسم مهم نیست.اصرارنکن طالدوباره نگا . 

 طال پر حرص نفسش را بیرون داد و همانطور که از جا بر می خواست غرید: توام عین بهرودی.لج باز

 .و کله شق.نرو ببینم چی نصیبت می شه

نبود با آمدن اسم بهرود دلش پر زد.دوست داشت حالش را بپرسد اما خودش را کنترل کرد.اینجا جایش . 

 سعی کرد خونسردی خود را حفظ کند.نرفتن او از کله شقی نبود.نرفتن او بخاطر دلتنگی اش برای پدر

 !بود.پدرش گوشه ی زندان بودو او دست روی دست بگذارد؟یکی از محال ترین پدیده های جهان

.صدایش آنقدرنگاهش را باال اورد و بر همه چرخاند.زنی آرام مویه می کرد و دل همه را می سوزاند  

 .سوز داشت که خود به خودهمه پابه پایش گریه می کردند

 تال را نمی دید.انتظار داشت آنجا باشد.با وضعیتی که او داشت عجیب هم نبود.احتمال داد در یکی از

 .اتاق ها استراحت می کند

  
  

تا بتواند با آنها صحبت کنددوباره سرش را زیر انداخت.دنبال موقعیتی می گشت  . 

 عده ای نگاهش می کردند ودر گوش هم پچ پچ راه می انداختند.رفتارشان طبیعی بود.خود را برای بدتر



 .از این ها آماده کرده بود

 صدای در یکی ازاتاق ها آمد.سرش را بلند کرد و تال را دید.رنگ صورتش پریده بود.یک دست به کمر

می رفت.روسری سیاهش با بی قیدی روی موهایش افتاده و با و آرام راهو دست دیگر به شکم زده   

 .همان نگاه اول می شد غم عظیمش را درک کرد

 تیام دست هایش را درهم گره زد و پوست کنار ناخنش را می کند.استرسش با دیدن تال بیشتر شده

قوم ... اتفاق جالبی انتظارش رابود.برای یک لحظه از کاری که کرد پشیمان شد.او اینجا تنها، بین این   

 .نمی کشید

 گلویش خشک شده بود.به زحمت آب دهانش را قورت داد بلکه کمی از خشکی اش کم شود.ماهی در

 .دلش مدام باال و پایین می پرید و حالش را آشوب می کرد

آن را عفت و شوکت جایی برای تال باز کردند وتال با احتیاط بینشان نشست.دست به روسری برد و  

 روی سرش مرتب کرد.نگاهش را بین زنان چرخاند.با دیدن دختر چشم سبزی که بی حرف گوشه ای

 نشسته بود دلش ریش شد.با دقت نگاه کرد و چند بار پلک زد.تیام روبه رویش بود؟

 نفسش به تنگ آمد.دست روی زانوی عفت گذاشت.عفت سرش را جلو برد و تال نالید: اون تیا ِم اونجا؟

پر غیظ نگاهی به دخترک رنگ پریده انداخت که پر استرس با ناخن هایش بازی می کرد عفت . 

 .ـ آره خودشه

 تال لبریز از خشم دست عفت را فشرد.نوبر بود واال!با چه رویی تک و تنها آنجا رفته بود؟دندان روی هم

 .ساییدو خشمگین غرید: هی دختر

 تیام پلک برهم فشرد.دست هایش را که یخ زده بود درهم قالب کرد.نگاه همه رویش چرخید.سربلند کردو

 !به تال نگاه کرد.شروع شد.کاش می شد فرار کند

 تال صاف نشست و غرید: اومدی اینجا چیکار؟ها؟

وسری جلوتیام معذب نگاهی به جمع انداخت.می دانست این لحظه تا روزها ورد زبان همه می شود.ر  

 .کشید و سعی کرد خود را جمع کند.نگاه به تال انداخت که مثل ببری زخم خورده خیره به او بود

 .لب باز کرد.صدایش از آن چه که فکر می کرد ضعیف تر بود: برای مراسم اون مرحوم اومدم

بخورید؟تال عصبی پوزخند زد: مراسم اون مرحوم؟خوبه واال.خودتون کشتید وحاال اومدین حلواشو   

  
  

 پچ پچ همه بلند شد.منیر و شوکت با پیروزی تیام را نگاه می کردند و عفت لحظه ای دلش برای بی کسی

 تیام سوخت.وقتی آنطور معصوم در چشم های تال خیره مانده بودو به پچ پچ بقیه گوش داد، برف های

دوست داشت سر به تن این خانواده نباشددلش آب شد.انگار یادش رفت که تا دیروز  . 

 .تیام نفس عمیقی کشید و آب دهانش را قورت داد.سعی کرد لبخند بزند اما لبش فقط کمی کج شد

 ...ـ همه می دونن که فقط یه اتفاق بود.بابای من از عمد

 .صدای جیغ تال که بلند شد تیام تکان سختی خورد

 .ـ اسم اون مردو جلوی من نیار

جر در قلبش فرو می کردند درد کمتری حس می کرد.لحن تال حس بدی را به قلبش جاریاگر خن  

 کرد.درست مثل اینکه جای خون در رگ هایش با اسید عوض شده باشد جوششی عجیب وجودش را

 گرفت. دندای روی هم سایید و سعی کرد آرامش خود را حفظ کند.دست هایش بی آنکه بخواهد مشت شده

 .بود



را زیر انداخت و اینبار با لحن محکم تری گفت: حق ندارید راجبه پدرم اینطوری حرفپلک هایش   

 .بزنید

 سکوت بلند ترین فریادی بود که آن لحظه به گوش رسید.این سکوت بوی خون می داد.بوی کینه و نفرتی

 .عمیق

ور کرده و بهطال لبش را گزیده بودو نگران تیام را نگاه می کرد.زینب و فاطمه خود را از جمع د  

 .آشپزخانه رفته بودند

 تال لحظه ای متعجب تیام را نگاه کرد.سعی داشت حرفش را هضم کند.تیام نگا ِه وحشی اش را باال آورد

 و به تال دوخت: پدر من کاری نکرده که اینطوری حرف می زنید.همه چیز یه اتفاق بود.و این اتفاق

ده عوض می شد حتیممکن بود درست عکس باشه.شاید جای دو خانوا ! 

 لب های تال کج شد و بلند قهقه زد.وقاحت این دختر عصبی اش می کرد.این روزها حال خوشی نداشت

 .و حاال حرف های تیام بدتر اعصابش را خط می کشید

 همانطور که نشسته بود دست به کمر زد و فریاد زد: دختره ورپریده واسه من بلبل زبونی می کنی؟اصال

ن نشستی روبه روی من؟روت می شه اال  

 .ادایش را دراورد: حق نداری اینجوری درباره ی بابام حرف بزنی

 بلندتر خندید.دستش را در هوا تکان داد و جیغ زد: پاشو گم شو از اینجا بیرون.گم شو بیرون نمی خوام

 .ببینمت.گم شو تا ندادیم بندازنت بیرون

  
  

کمش گذاشت و روبه آسمان نالید: ای خدا.این جماعت به شوهرم رحم نکردن حاال همسپس دست روی ش  

 .می خوان بچه ام رو بکشن

 .دست هایش را به سمت آسمان دراز کرد و از ته دل نالید: خدا ازشون نگذر

 طال نگران سمت تیام رفت و بازویش را گرفت.به زحمت بلندش کرد و پرالتماس نالید: بهت که گفتم االن

 .وقتش نیست.برو تیام توروخدا برو.این زن حال درستی نداره

 تیام باوزیش را از دست طال بیرون کشید.ساده نیامده بود که ساده برود.مادر او هم حال درستی

ماتم گرفته بودند.خدایا چرا این مردم نمی دیدند؟نداشت.خانواده ی اوهم  ! 

 جلو دوید و مقابل عفت نشست.عفت متعجب نگاهش کرد.هاله ای از اشک چشم های سبزش را پوشانده

 بود.چانه اش می لرزید و مشخص بود به سختی خودش را کنترل می کند.دست جلو برد و دستش را

فت.خیره در عمق چشم هایش شد و نالید: زن عموگرفت.سرمای دستش تضاد داشت با گرمای دست ع  

 من عرو ِس شما هستم.کمکم کنید.این انصافه؟بخدا بابای من بی گناه بود.شما که خودتون دیدین.چرا نمی

 خواید باور کنید؟ماهم ناراحتیم.ماهم عزاداریم.بخدا ماهم مصیبت آوار شده سرمون.چرا اینطوری می

 کنید؟

روس؟برو بابا دلت خوشهتال پر حرص پوزخند زد: ع .. 

 بهت زده نگاهشان کرد.منیر و شوکت پر خشم نگاهش می کردند و تال هم با پوزخندی کنج لب خیره اش

 بود.نگاهش را در چشم های عفت ریخت.هیچ حسی در چشم هایش نبود.جنس شان از سنگ بود

بود.طوبی.. مادری کهانگار.عفت لحظه ای خیره اش شد.چشم های تیام عجیب شبیه چشم های مادرش   

 شاید حتی برای ثانیه ای هم دخترش را در آغوش نکشید و مرد.به دست پدرش مرد.همان پدری که قاتل

 .پدر اوهم بود.این فکر بدتر تحریکش کرد.کالفه نفسش را بیرون فرستاد و دستش را بیرون کشید



حرف هایش را خواند. دیگر درعفت آخرین امیدش بود که اوهم ردش کرد.دستش را که پس کشید تا ته   

 .این خانه جایی نداشت

 نفسی نداشت اما نمی مرد.قلبش نمی زد اما هنوز می توانست سرپا بایستد.مرده ی متحک که می گفتند

 !خو ِد خودش بود.شاخ و دم که نداشت

.دخترنگاه تار از اشکش را به طال دوخت که شرمدده سر به زیر داشت.پچ پچ زنی را شنید: خوبه واال  

 .ندیده بودیم بیفته توخونه ها دنبال شوهر.دختره پررو هنوزم می گه عروستم

 .نگاهش را چرخاند اما نتوانست صاحب صدا را پیدا کند.زمزمه ای در گوشش زنگ زد

 !ـ فکر می کنه با یان وضعیت حاضرن بگیرنش

  
  

روی گونه اش چکید.حقیقت با بی رحمی تمام در صورتش تاب نیاورد.طاقتش طاق شد و قطره اشکی  

 .سیلی می زد و او بازهم نمی مرد

 میان چهارچوب در ایستاد و برای بار آخر نگاهش را به خانه انداخت.همه با چشم بدرقه اش می

یکردند.باید می رفت.انگار حق با مادرش بود.کسی در این خانه انتظارشان را نمی کشید.قرار نبود چیز  

 .تغییر کند.همه چیز فقط بدتر می شد

 دمپایی هایش را پوشید و سالنه سالنه خود را تا کوچه کشاند.دست روی قلبش گذاشت و نالید: چطور

 وقتی نمی زنی من هنوز زنده ام؟

 نبض شقیقه اش خود را به در و دیوار سرش می کوبید.آنگار جا برای اوهم تنگ بود که می خواست

 .بیرون بیاید

اول هم نباید می رفت.نباید کاری را می کرد که می دانست جوابی ندارد.حاال تنها چیزی که نصیبش از  

 می شد حرف مردم بود و چطور پاسخ مادرش را می داد؟اصال حاال چطور به خانه می رفت و در چشم

؟اینطورهایش نگاه می کرد؟می گفت از خانه بیرونش کردند؟اینطور به رگ غیرت تیمور بر نمی خورد  

 .برادرش هم خورد می شد همنطور که پدرش شکسته بود

 چیزی در سینه اش تیر کشید.خودش هم نمی دانست چیست اما درد بدی به جانش انداخت.ایستاد و روی

 زانو خم شد.سعی کرد نفس بکشد اما شش هایش درمانده تر از آن بودند که کاری از دستشان برآید.قطره

اش می چکیدهای اشک شرشر بر گونه  . 

 چند رهگذر نگاهش کردند و در گوش هم حرفی زدند.می توانست حدس بزند چه می گویند.نقل دهان همه

 .ی این زن ها پدر او بود.پدر مظلوم او که حاال اینطور به خاک سیاه نشسته بود

 از حاال به بعد حتما او را دختر قاتل صدا می زدند.تاریخ دوباره تکرار می شد و نمی توانست سرش را

 در روستا بلند کند.مثل همان روزها که از همه جا فراری بود.حاال حتما مثل قدیم بچه ها مسخره اش می

 .کردند ودلش را آتش می کشیدند

اه شنیده بود حتما.میان باور و ناباوری دست و پا میصدایی از جایی دور گوشش را نوازش داد.اشتب  

 .زد.به زحمت صاف ایستاد و برگشت.در شدید تر شد اما با چیزی که می دید همه چیز از یادش رفت

 از پس اشک مردی را دید که هراسان به سمتش می رفت.مردی که هرلحظه از روزهایش را در حسرت

مش.مردی که دلش می رفت برای اینکه نامش را از لب هایاو و آغوشش بود.آغوش پر اطمینان و گر  

 .او بشنود.مردی که این چند روز در خیال، کنارش قدم بر می داشت و از حال بدش برایش حرف می زد

 ..صدای تال در گوشش پیچید: برو بابا دلت خوشه



درست می گفت.حاالبهرود نزدیکش می شد و او می دید که با هر قدم فاصله اشان بیشتر می شود.تال   

 چه جایی در زندگی بهرود داشت؟پدر او عموی بهرود را کشته بودو او احمقانه اصرار داشت که هنوز

  
  

 سف

 هم عرو ِس بهرود است.عرو ِس ید پوشی که هرشب خوابش را می دید.همان رویای شیرین دوست

شتداشتنی که حاال قرن ها با آن فاصله دا . 

 بهرود سمتش می رفت و او قدم به عقب بر می داشت.اگر قرار بود ته این ماجرا سیاه باشد، نمی خواست

 دوباره بهرود رنگی خیالی به آن بپاشد.اصال از کجا معلوم؟شاید بهرود هم می خواست همین را در

 .سرش بکوبد.همین که دیگر امیدی نیست و باید قید همه چیز را بزند

هرلحظه بیشتر می شد و شدت اشک هایش همحجم گلویش  ... 

 تا این لحظه در به در دنبال این چشم های قهوه ای رنگ و وجود سرشار از گرما و عشق بود اما حاال

 باید می رفت.باید می رفت قبل از اینکه بهرود هم تمام سرکوفت هارا برایش دوره کند.باید می رفت و

ظ می کردباقی مانده غرورش را جلوی بهرود حف . 
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 جانی در بدن نداشت اما تا آنجا که می شد پا تند کرد.نمی خواس با بهرود روبه رو شود.نمی خواست

 حرفی از لب هایش بشنود.می ترسید بهرود هم بی رحم روحش را ازهم متالشی کند. در آن صورت چه

 پاسخ دل لعنتی اش را می داد؟

که به او پناه ببرد.صدای بهرود را می شنید.اصرار نامشاز شانس بدش کوچه خلوت بود.کاش کسی بود   

 .را می خواند و تیام از ترس می لرزید

 به پشت سرش نگاه کرد.هنوز دنبالش می دوید.دامن سیاهش را باال گرفت و در کوچه ی باریک

 !پیچید.خانه اشان را می دید.در رنگ و رو رفته ی کرم حاال انگار دری از درهای بهشت بود

ی در ایستاد و با مشت به آن کوبید.بهرود با چشم های خشمگین سمتش رفت.این رفتارهای تیام راجلو  

 .درک نمی کرد.چند دقیقه ی تمام دنبالش دوییده بود.اما چرا؟چرا اینطور فرار می کرد

شمواقعا بنظرش حاال وقت بازی بود؟حاال که از همه جا خسته و درمانده بود و در به در دنبال سبزی چ  

 .های تیام می گشت وقت این کارها بود

 جلو رفت و تیام ملتمس نگاهش کرد.حرفی نیم زد انگار خودش هم می دانست بهرود تا چه اندازه

 .عصبانی است

 اشک صورت گر گرفته و سرخش را خیس کرده بود.بهرود کالفه مچ دستش را گرفت.صدای پایی را از

از آنکه در باز شود کیان را کشان کشان دنبال خود برد حیاط می شنید که به سمت در می آمد.قبل . 

 تمام مدت بی حرف دنبالش رفته بود.نه بهرود حرفی زده بود و نه او.تمام مدت اشک گونه هایش را

 خیس می کرد و بی صدا هق می زد.خودش هم نمی دانست چه مرگش شده.دلش بهانه می گرفت.هم بهانه

دنش را.خودش هم نمی دانست چه می خواهد.از طرفی دوست داشت بای نبودن بهرود و هم بهانه ی بو  

  
  

 تنی لرزان در آغوشش پناه بگیرد و از طرفی دیگر دوست داشت همان لحظه برای همیشه از جلوی چشم



 .های بهرود محو شود

 راه را بلد بود.چشم بسته تا بهشت کوچکشان می رفت و می آمد.از دور نمای سنگ همیشگی را

 دید.همان درخت پر برگ که کنار سنگ بودو روی آن سایه می انداخت و همان گل های بابونه ی زرد و

حاال با این سفید که نشاط آور بود.دلش با دیدن آنجا خون شد.چه روزهایی را باهم در آن گذرانده بودند و  

 .ترسی که به جانش افتاده بود انگار به پایه چوبه ی دار می رفت

 بهرود دستش را رها کرد و لحظه ای پشت به تیام ایستاد.الزم نبود برگردد تا لرزش تنش را ببیند.می

 توانست حس کند که عزیزش مثل بید برخود می لرزد.دستی به صورتش کشید و چشم بست.خستگی

ده بودو همین کار تیام کافی بود تا عصبی شود.آب دهانش را قورت دادو نفس عمیقی کشیدکالفه اش کر . 

 .برگشت و نگاهش کرد.تیام اما نگاهش جای دیگری بود.جایی درست بین سنگ ریزه های روی زمین

بریجلو رفت و مقابلش ایستاد.تیام نگاهش را آرام باال کشید و به چشم های قهوه ای بهرود خیره ماند.خ  

 از عصبانیت لحظه ای پیش نبود.حاال دوباره مهربانی در چشم هایش شعله می کشید.همان که همیشه

 .وقتی نگاهش می کرد به رگ هایش سرازیر می شد

 چانه اش لرزید و بی آنکه بخواهد روی سنگ نشست.بهرود کالفه تر از قبل نفسش را بیرون فرستاد و با

ا اینجوری می کنی؟جونم داشت در می رفت واسه دیدنلحنی که پراز سرزنش بود گفت: چر  

 چشمات...چرا ازم فرار می کنی؟

 تیام اما سرش را زیر انداخته بود و فقط اشک می ریخت.دلش پر بود. به وسعت تمام جهان غم بر روی

 سینه اش سنگینی می کرد.حتی خودش هم دلیل رفتار احمقانه اش را نمی دانست.دلیل فرار از بهرود

.خسته بود.حس می کرد یک کوه بزرگ را جابه جا کرده و رد این خستگی هنوز بر تنش جا ماندهرا  

 .بود

 بهرود اما در آرامش مقابل روی زانو نشست.اهمیتی نداشت که لباس هایش خاکی شود یا نه.دلش برای

تیام گره تیامی که معصوم اشک می ریخت می لرزید.دست جلو برد و انگشتانش را میان انگشتان سرد  

 زد.تیام دوباره سر بلندکرد و با همان چانه ی لرزان نگاهش کرد.دلتنگی به دو طرف گلویش فشار آورده

 .بودو کالفه اش می کرد.اختیار هیچ یک از قطره های اشکش را نداشت

 بهرود دست جلو برد و نرم اشک را از گونه اش پاک کرد.زمزمه کرد: چرا گریه می کنی؟

ی وجودش خواهان دوباره ی لمس انگشتا ِن مردش بود.بهرود هم که انگار این را میتیام اما همه   

 دانست.انگشت خود را نرم بر پلک های خیسش کشید.تیام پر لذت چشم بست و خود را به نوازش دست

 .بهرود سپرد

  
  

اش را گرفت و صورتش را سمت خود بهرود اینبار بلند شد و کنارش نشست.با فاصله ای کم.چانه  

 برگرداند.تیام لحظه ای نگاه از نگاهش نمی گرفت.انگار همین تماس های کوچک یادش انداخته بود تا چه

 !اندازه دلتنگ بهرود است.اصال انگار جانش داشت در می رفت

کردی؟بهرود دست جلو برد و دسته ای از موهای جلوی پیشانی اش را لمس کرد: چرا ازم فرار   

 .با صداقت حرف دلش را بر زبان اورد.صدایش می لرزید اما مهم نبود: می ترسیدم

 ابروهای بهرود باال پرید: از من؟

 .تیام بی آنکه سوالش را پاسخ دهد گفت: رفته بودم خونتون

 دست بهرود از حرکت بازماند.هیمن باعث بود چیزی در دل تیام فرو بریزد.چرا با شنیدن این حرف از



وازشش دست برداشت؟ن  

 ـ چیکار کردی؟

 اشتباه می کرد یا واقعا لحن صدایش نرمش قبل را از دست داد؟بغض فشار دستانش را بیشتر کرد.نگاه از

 .بهرود گرفت.شاید او زیادی حساس شده بود

 .ـ نمی تونستم دست روی دست بذارم.رفتم که رضایت بگیرم

 بهرود همانطور که نگاهش را به نیم رخ تیام دوخته بود گفت کامال بی اراده پوزخند زد: گرفتی؟

 نگاه تیام ناباور بر لب هایش ثابت ماند.بهرود به او پوزخند می زد؟صدای یکی از زن ها پر سماجت در

 !گوشش پیچید: فکر می کنه با این وضعیت حاضرن بگیرنش

ز جا برخواست.بغض یادش رفت!دست روی گونه هایش کشید و خیسی آندست از دست بهرود کشید و ا  

 را کنار زد.از میان پلک های بهم چسبیده و پف کرده تصویر تار بهرود را دید: چرا باید رضایت بگیرم

 وقتی همش یه اتفاق بود؟

: پسبهرود هم از جا برخواست.به عادت همیشه اش دست در جیب فرو کرد و جدی به تیام نگاه کرد  

 چرارفتی خونمون؟

 دندان روی هم سایید. جوری طلبکار نگاهش می کرد انگار نه انگار دیشب خانه اشان رابا سنگ آباد

 کرده بودند!اینبار نوبت او بود پوزخند بزند: یعنی تو خبر نداری دیشب چی شده؟

 ابروهای بهرود یکباره درهم کشیده شد و گره ی محکمی ساخت:چی شده؟

دش را غلیظ تر کرد و دست به سینه مقابلش ایستاد: یعنی می خوای بگی خبر نداری؟تیام پوزخن  

  
  

 بهرود کالفه چشم بست.تیام امروز بدجور هوس بازی به سرش زده بود.چشم باز کرد و جدی تر از قبل

 .گفت: تیام حرف بزن لطفا

نگ بارون کردینـ هیچی.اتفاق خاصی نیفتاد.فقط خونمونو س . 

 ابروهای بهرود باال پرید: ما؟

 ..ـ نخیر.ما

 ـ یعنی چی؟درست حرف بزن بفهمم چی میگی.کی خونتونو سنگ بارون کرد؟

 تیام حرصش گرفته بود.واقعا بهرود فکر می کرد انقد احمق است؟مگر می شود او از این جریان بی خبر

 باشد؟

خونمو پایین اوردن ـ به لطف شماو عمو، نصف شب تمام شیشه های . 

 .بهرود اخم کرد و سر تکان داد: کار ما نیست

 .تیام عصبی خندید: آره میدونم...منم حیوون دراز گوش

 هروقت دیگری بود شاید از بلبل زبانی هایش لذت می برد اما این اواخر انقدر ذهنش با سوال های

می شد.دستی به پیشانی اش کشیدمختلف پر شده بود که جانی برای لذت بردن نداشت و فقط عصبی  : 

 .بهت میگم کار ما نیست تیام

 تیام بی توجه به بی حوصلگی بهرود بلندتر خندید.دست به کمر زد و در چشم های بهرود خیره ماند: خب

 !میشه بگی کار کیه؟از روستاهای اطراف بوده حتما آره؟

بازوی تیام را گرفت.کمی سمتکاسه ی صبرش تکان خوردو لبریز شد.با حرکتی جلو رفت و هردو   

 خود کشیدش و در چشم هایش که حاال خشم قبل را نداشت و بیشتر متعجب بود خیره شد.جدی با مکث



 بین کلماتش گفت: بهت میگم کار ما نیست.انقدر بی غیرت نشدم که خونه ی ناموسمو به رگبار سنگ

 ببندم.فهمیدی یا یه طور دیگه حالیت کنم؟

حکم و قاطع بود که دهانش را بست.نگاه کرد و سر تکان داد.بهرود با مکث رهایشلحن بهرود آنقدر م  

 کرد و قدمی عقب برداشت.دستی به چانه اش کشید و دوباره گفت: اما هرکی که هست جواب پس می

 .ده.اینو بهت قول می دم

زه می داد کمیدست هایش را درهم قفل کردو به جان ناخنش افتاد.پوست کنارش می کند و به ذهنش اجا  

 در خیال پرسه بزند.بهرود از این جریان خبر نداشت.و چه خوب که چیزی نمی دانست!انگار نور کم

 .سویی میان تاریکی وجودش روشن شد.مثل روشن کردن یک کبریت میان غاری عظیم

 .نگاه بهرود بر انگشتش ثابت ماند.عقب رفت و روی تخته سنگ نشست.به کنارش اشاره کرد: بشین

 .تیام نگاهش کرد و لبخند زد.اما آنقدر محو که بهرود نتوانست ببیندش

  
  

سکوت بینشان را قابل تحمل تر کرده بی حرف کنارش نشست و به حرکت رود نگاه کرد.صدای آن  

 بود.این مکان کوچک قبال چه زمزمه های عاشقانه اش را به خود دیده بودو حاال چه بی رحمانه همه

 چیز عوض شده بود.یاد روزی که بهرود دستش را گرفته بودو آنطور ناگهانی بر قلبش گذاشته بود لبخند

ند.به سردی قطب وبر لبش آورد.چه روز نفس گیری بود.وقتی نگرانی بهرود را دید...آه کشید.سرد و بل  

 به بلندی شب یلدا!شاید مدتی دیگر همین لحظه ی حال را هم نداشت.شاید چند وقت دیگر او می ماند و

 .زندگی که بی بهرود یک پایش که هیچ تمام پاهایش لنگ بود

 سرچرخاند و نگاهش کرد.بهرود هم او را نگاه می کرد.آنقدر مهربانی در چشم هایش موج می زد که بی

ه دست دراز کرد و سمت چشم هایش برد.شاید چند وقت دیگر این چشم های پراز عشق را برایاراد  

 .همیشه از دست بدهد

 .بغض لعنتی دوباره به جانش افتاد.دست خودش نبود.با کوچکترین فکر گلویش مثل سنگ می شد

اشت!برعکس اودستش هنوز مزه ی بلند بهرود را لمس می کرد.بهرود به عنوان یک مرد زیادی مژه د  

 که مژه هایش کوتاه و کم بودند.بهرود نرم خندید: بار اولته چشم های منو میبینی؟

 .لبخند تلخی برگلویش نقش بست.لب باز کرد و از میان خروارها بغض نالید: نه اما ممکنه بار آخرم باشه

جای خود را در همین حرف کافی بود تا بهرود دستش را بگیردو و چشم باز کند.چیزی شبیه نگرانی  

 چشم هایش باز کرد.دست تیام سرد بود و چانه اش لرزان.می فهمید که به زحمت جلوی ریزش اشک

 هایش را گرفت.این دختر امروز عجیب نق نقو شده بود!مدام غر می زد و از عالم و آدم ایراد می

 گرفت.از میان دندان هایش غرید: امروز چت شده تیام؟

ز دستش بیرون بکشد که فشار دست بهرود مانع شدسعی کرد دست هایش را ا . 

 ..ـ فرار نکن دخترخوب.باهام حرف بزن.اون از فرار کردنت و این هم از رفتا االنت.حرف بزن

 به دست هایشان چشم دوخت.قطره ی اشکی از چشمش چکید و روی انگشت بهرود افتاد.شانه اش می

ند روز تازه از خواب بیدار شدملرزید: امروز حقیقت رو فهمیدم.انگار بعد این چ . 

 .ـ خب بگو منم بفهمم.کشتی منو تیام

 ...ـ امروز وقتی رفتم خونتون

 :نگاهش هنوز روی دست هایش بودو لب هایش برای گفتن حرف مردد. بهرود محکم تر از قبل گفت

 بگو.بقیه اش؟



صورت بگیرهـ امروز وقتی رفتم خونتون همه می گفتن که دیگه قرار نیست وصلت بینمون  . 

  
  

 اینبار در چشم های پراز بهت بهرود خیره ماند.چانه اش می لرزید.آب دهانش را قورت داد بلکه کمی از

 !بغضش را کم کند اما فایده نداشت.نافش را با گریه بریده بودند

تی پشت هاله ای تار ومی لرزید و حس می کرد همه چیز اطرافش در چرخش است.تصویر بهرود ح  

 .پنهان بود.حتی فکر نبود بهرود از او یک دیوانه می ساخت

 ...ـ از زن غریبه ی دو روستا اونورتر، تا تال و مادرت

 نگاهش را دزدید و به دست هایشان خیره ماند.بهرود محکم دستش را چنگ زده بود بلکه از لرزشش کم

دندکند اما موفق نبود.شوک به تنش وصل کرده بو . 

 دهان باز کرد وبا هرجان کندنی بود حرفش را تمام کرد: همه می گفتن که محاله تو دیگه منو

 ... بخوای...می گفتن محاله بینمون اتفاقی بیفته..می گفتن محاله

 انگشت بهرود روی لب هایش نشست و اجازه نداد حرفش را تمام کند.نگاهش را تا چشم های بهرود باال

روحش لرزید.تنش لرزید.تمام وجودش فرو ریخت.شاید از ساختمانی هزار طبقه پایینکشید.قلبش لرزید.  

 افتاد و دلش هم سقوط کرد.نگاهش آنقدر گویا و شفاف بود که نیاز به شنیدن هیچ حرفی نداشت اما بازهم

 ...گوش هایش پر شد از نجوای بهرود: اونا هرچی می خوان بگن.اینو بدون که محاله بهرود بی تو باشه

 گریه ی بی صدای تیام حاال به هق هق تبدیل شد.بهرود حریص در آغوشش کشید.روسری از سرش

 افتاده بودو فرصت خوبی بود تا نفسش را از میان موهایش بیابد.دم عمیقی کشید و عطر نان همیشگی

 .النه کرده در موهایش را بلعید

 تیام پیرهن بهرود را میان مشت هایش گرفت و هق زد.از ته دل و نالید: حالم دست خودم نیست.نمی دونم

 چی میگم و چیکار می کنم.می خوام یه طناب گیر بیارم و بهش آویزون شم.یه طناب از گذشته چیزی که

یگه نیست.خونهمنو بهت وصل نگه داره اما انگار همه پوسیده ان.بهرود، بابا نیست.بابا رفته د  

 خالیه.هرجارو نگاه می کنم میبینم که آروم راه می ره و با لبخند مامان و مارو نگاه می کنه.ولی

 نیست.فکر اینکه حاال داره تو یه اتاق تنگ وتاریک نفس می کشه دیوونه ام می کنه.بابا نیست حال همه

نداره.از وقتی نیست دارم میفهممبده.مامان که مدام گریه می کنه.محمد هم دیگه حس و حال شیطونی   

 !چرا میگن پدر ستون خونه است.کسی جاشو نمی گیره بهرود.تیمور هست اما چه فایده وقتی بابا نیست؟

 مویش را بوسید و دست نوازش بر کمرش کشید.می دانست دلش گرفته.می فهمید که باید این حرف هارا

ش گوش دهد به شرطی که بعد از آن تیام از این همهبزند تا سبک شود.حاضر بود تا ته دنیا به گله های  

 .غم راحت شود

 تیام خود را بیشتر در آغوش بهرود جا داد: حاال که بابا رفته دارن غریب کشم می کنن.حاال که می دونن

 بزرگ تر باالسرم نیست دارن بهم حمله می کنن.می خوان تورو ازم بگیرم.می خوان جدامون کنن.می

وده رو تموم کنن.بهرودخوان هرچی که ب ... 

  
  

 حال بد تیام نگرانش می کرد.لب بر شقیقه اش گذاشت و محکم و طوالنی بوسیدنش.ضربان نبض را زیر

 .لب هایش حس می کرد و حس خوبی می گرفت



 ...آه کشید و دوباره پر درد اسمش را نالید: بهرود

 اینبار بهرود؟

ن ِِ  

 جا

قاب گرفت و لب زد صورتش را : 

 ...ـ بابارو از دست دادم.نمی تونم.تو...تنها چیزی هستی که این روزا منو سرپا نگه داشتی...تو

 قطرات درشت اشک همه ی وجودش را سوزاند.لب های داغش را پر حرارت برپیشانی اش چسباند و

ی خواست.دختری که باعمیق، محکم ، طوالنی و پر حرارت بوسید.روح وتنش دیوانه وار تیام را م  

 .سادگی مقابلش نشسته بود و از عشقش می گفت

 پیشانی برپیشانی اش چسباند و چشم بست.نفس های داغ تیام که بر صورت می خورد حالش را عوض

 می کرد.آب دهانش را قورت داد بلکه از خشکی دهانش کم شود اما فایده نداشت.دست های تیام بر سینه

نش را می فشرداش مشت شده بودو پیره . 

 دوباره لب به پیشانی اش چسباند و برای بار دوم با لذت بوسیدش.بی آنکه لب هایش را از پیشانی داغ

 تیام جدا کند لب زد: بذار هرکی هرچی می خواد بگه.مهم منم که دلم از دلت کنده نمیشه.طناب الزم

ستنیست وقتی هرجا میرم نگاهم به نگاهت گره می خوره.طناب الزم نی  .. 

 صدایش تا آنجاکه می شد پایین آمد: وقتی همه ی وجودم برای باتو بودن بی تابی می کنه.وقتی دلیل

 ...گرمای من تویی

 بی آنکه مجال دهد در آغوشش کشید و اینبار زیر گوشش زمزمه کرد: بهت گفته بودم هرچی می گذره

ه بودم تو حق منی؟بازم می گم ازتحریص تر می شم؟گفته بودم از چیزی که حقم باشه نمی گذرم؟گفت  

 .نمی گذرم تیام

 زیر گوشش را بوسید و تن تیام را گرم کرد انگار در کوره افتاده باشد.جان از تنش یکباره رفت و خود

 ...را به نوازش دست بهرود سپرد

 یواش تر از قبل کنار گوشش گفت: این حرف ها واسشون تا ابد در حد یه حرف میمونه.حریص تر از

 ...اونیم که بخوام ازت بگذرم

 .آرامش قطره قطره در خونش چکید.نفس های داغ بهرود درست کنار گوشش گواه همه چیز بود

 سر در سینه اش پنهان کرد و یقه اش را در مشت گرفت.تمام دلهره ی لحظه ی قبل دود شد و به آسمان

رمایی او تمام وجودش را ذوب می کردرفت.زمزمه های پر التهاب بهرود دیوانه کننده و نفس گیر بود.گ  

 و به زمین می فرستاد...گوش و سرش آنقدر از نجواهای بهرود پر شد که یادش رفت اصال جریان از چه

 !قرار بوده
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اهیهمه رفته بودند.مادرش به همراه خاله و مادربزرگ دور هم نشسته بودند و آرام حرف می زدند و گ  

 چشم و ابرو می آمدند.فهمیدن موضوع حرفشان خیلی سخت نبود. می دانست حرف زدن با آنها بی نتیجه

 است و ترجیح داد مستقیم با پدرش صحبت کند.زیر لب سالم کرد و به سمت اتاق پدرش رفت.عفت

 مهربان گفت: شام خوردی بهرود؟

 .بهرود بی آنکه نگاهش کند لب زد: نمی خورم



اه بازویش را کشید: بیا بریم آشپزخونه بهرود.ببین می تونی ظرف توی کابینت باالیی رو بهمطال میان ر  

 بدی؟

 و معنادار نگاهش کرد.بهرود بی آنکه حرفی بزند دنبالش رفت.طال در آشپزخانه را روی هم گذاشت و

 .روبه روی بهرود ایستاد.چهره ی برادرش خسته بود

طاط با آرام ترین حالت زمزمه کرد: تیام امروز اومده بود اینجابرگشت و نگاهی به در انداخت و مح . 

 .بهرود پلک هایش را فشرد و آرام گفت: می دونم

 طال نگران دست هایش را بهم سایید: دیدین همو؟

 نفسش را بیرون داد و خواهرش را نگاه کرد.نگرانی طال با تمام نگرانی های عالم فرق داشت.لمس می

ش مدام برای حال او و تیام تکان می خورد و چقدر خوشبخت بود که چنین خواهریکرد که چیزی ته دل  

 .داشت

 .ـ آره

 طال دوباره سرچرخاند و نگران به در آشپزخانه نگاه کرد.دوباره نگاهش را به چشم های خسته ی

 برادرش داد. لب تر کرد و گفت: واست تعریف کرد؟

 !پوزخند زد: آره.سنگ تموم گذاشتن واسش

بار ابروهای طال کم رنگ درهم شد: حق بده بهرود.داغ عمو هنوز تازه است.من از تیام تعجب کردماین  

 که با چه جراتی پاشد اومد اینجا. می دونی که اصال شرایط خوبی نیست.تال بخاطر وضعش جون نداشت

 .وگرنه شک نکن یه سیلی جانانه نثار تیام می کرد

بلند شد: طال بهرود کالفه چشم هایش را بست.صدایش . 

 عفت صدایشان کرد: چیکار می کنید شما؟

 .طال ضربه ای به بازویش زد و بلند گفت: االن میایم مامان

  
  

 .ـ اومدی یه پارچ آب بیار گلومون خشک شد

 بهرود پرسید: زینب و فاطمه کجان؟

فتم بیای اینجا فقط واسه این بود بهت بگم مواظبـ رفتن خونه ی مادر شوهر. ول کن اینو.. بهرود اگه گ  

 .تیام باش. االن شرایط خوبی نیست. بگو دندون رو جیگر بذاره. با این کارا بیشتر لج می کنن

 اینبار بهرود از کوره در رفت: اینارو بهش گفتم ولی چیکار کنه؟می دونی دار و دستمون چکار

رون کردنکردن؟دیشب نصف شبی رفتن خونشون رو سنگ با . 

 .طال بر صورتش کوبید: ای وای خدا مرگ بده

 ...ـ اون طفلکم ترسیده. فکر کرده بیاد اینجا چیزی عوض می شه. نمی دونسته این قو ِم

 طال دست روی دهانش گذاشت: هیس.می خوای بشنون؟همینجوری هم فضا متشنج هست.فعال مدارا کنید

 .عجول نباشید.تازه عمو رو خاک کردیم.انشاا... زمان که بگذره اوضاع بهتر می شه

 .بهرود به خوش خیالی خواهرش پوزخند زد: کاری نداری برم؟باید با بابا حرف بزنم

 ... ـ

ن ِِ  

 بهرود تورو جو

سر ناموسممیان حرفش پرید و جدی گفت: قسم نده طال. نمی تونم بشینم و نگاه کنم هربالیی دوست دارن   



 بیارن.جدا از تمام کینه ها، جدا از اون خانواده، تیام االن ز ِن منه.نامو ِس منه.انقدر بی غیرت نشدم که

 .بشینم و نگاه کنم تا سرحد مرگ بترسوننش

 .این را گفت و مقابل نگاه بهت زده ی طال از آشپزخانه خارج شد

دنش بهتر بود! زن عمویش هم به جمع سه نفره یتال را نمی دید و حدس می زد در اتاق خواب باشد.نبو  

 .مادر و خاله اش اضافه شده بود

 ـ زن عمو آروان کو؟

 .ـ حشمت فرستادش دنبال کاری

 .دست مشت کرد.در دل گفت: خدا کنه تو جریان دیشب تو دخالت نکرده باشی آروان

 .در اتاق را که زد صدای پدرش را شنید: بیا تو

هم به پشتی تکیه داده بودند و درباره مراسم حرف می زدند. پدرش در اینپدر و عمویش حشمت کنار  

 مدت کوتاه انگار چندسال پیرتر شده بود. وابستگی عجیبی به عمویش داشت و حاال این غم عجیب او را

 .خمیده کرده بود

 ـ کاری داری بهرود؟

 ـ می تونم بشینم؟

  
  

 .ـ آره راحت باش

 مقابل پدرش نشست.حرفی با عمویش حشمت نداشت.یعنی ارتباط چندانی نداشتند.حشمت از وقتی شهر

 رفته بود حسابی شهری شده بود! آن ها را تحویل نمی گرفت و بهرود هم دیگر حرفی با او نداشت.حتی

آروانآن چند ماهی هم که در شهر بود برخالف اصرارهای پدرش هرگز سمتشان نرفته بود.هرچند با   

 .در رفت و آمد بود اما رفتارهای حشمت را نمی توانست تحمل کند

 حشمت یک پا در شکم جمع کرده بود و آرنجش را به زانوی آن تکیه داده بودو روی پای دیگرش نشسته

 بود.نگاهش را از او گرفت و به پدرش دوخت.کاش تنها بودند و آن وقت حرف می زد.در این جریان از

نداشت و اصال از کجا معلوم همین، کا ِر او نبوده باشد؟ موضع حشمت خبر  

 .مهدی که دو دلی پسرش را درک کرده بود لبخندی زد: بگو باباجان.راحت باش

 بهرود نفس عمیقی کشید و لب باز کرد: از جریان دیشب خبر دارید؟

یل هایش میشاید پریدن رنگ حشمت فقط توهم بهرود بود!نگاهش را از حشمتی که حاالدست به سب  

 .کشید گرفت و به پدرش دوخت.مهدی حاال به وضوح اخم کرده بود

 ـ دیشب چی شده؟

 !حشمت حرف میان حرف آورد: داداش خبر داری دختر حسین امروز این جا بوده؟

 مهدی آرام گفت: از این که خبر دارم. دیشب چی شده؟

پوزخند زد: اتفاق خاصی نیفتاده.دیشب،بهرود حاالدیگر مطمئن شده بود حشمت دستی در این کار دارد.   

 .نصف شب، خونه ی حاج حسین رو سنگ بارون کردن

 ابروهای مهدی باال پرید.دهانش باز مانده بود: چیکار کردن؟

 .بهرود در سکوت نگاهش کرد.تعجبش را درک می کرد خودش هم وقتی شنیده بود همین وضع را داشت

ردن که کردن.تورو سنن؟حشمت از سکوت پیش آمده استفاده کرد: ک  

 .بهرود بی آنکه بخواهد خندید: عمو مثل اینکه خبر ندارید.زن من توی اون خونه زندگی می کنه



 اینبار نوبت حشمت بود ابرو باال بیاندازد و بخندد: زن؟کدوم زن؟اگه منظورت دختر حسی ِن که باید به

 قرارداد باش

خ ِِ  

 .فکر فس ی

 .خون خونش را خورد.سعی کرد خود را کنترل کند: معامله نکردم که حاال بخوام فسخش کنم

 مهدی سر چرخاند و برادرش را نگاه کرد: کار شما است؟

  
  

 حشمت لحظه ای نگاهش کرد.انتظار این سوال را انقدر رک نداشت. بی آنکه خود را ببازد گفت: آره

کار کیه؟بالخره باید حالیشون شه با چه خانواده ای در افتادن یا نه؟ داداش.پس  

 بهرود خوونش به جوش آمد.انگار سرب داغ در رگ هایش ریخته بودند.نتوانست این همه وقاحت را

 .تحمل کند.از جا برخواست که مهدی محکم گفت: بشین بهرود

طور با خودتون کنار اومدین که چنین کاریبهرود بی توجه به پدرش گفت: اون خونه االن پدر نداره.چ  

 !کنید؟

 حشمت ابروهایش را درهم گره زد.کمی جلو خم شد و گفت: تو مثل اینکه حالیت نی.اون خانواده ای که

 .سنگشو به سینه می زنی عموی تورو کشته.داداش منو

نی؟صدایش هرلحظه بیشتر اوج می گرفت: حاال تو جقله جلوی من واسادی دم از چی می ز  

 تنها کاری که از دستش برآمد پوزخند زد بود.کاش می شد دهان باز کند و هرچه دوست دارد بارش

 کند.این مرد در سال حتی یک بار هم سراغ برادرهایش را نمی گرفت و حاال ادعای برادری

 .داشت.صدای مهدی محکم در اتاق پیچید: کار درستی نکردین حشمت

؟یعنی بگیم عیب نداره خوب کردین کشتین؟ـ کار درست یعنی چی خان داداش  

 .در اتاق باز شد و عفت سر کشید: چه خبرتونه.صداتون تا ده تا خونه اونور تر می ره

 حشمت به بهرود اشاره کرد: بیا از پسرت بپرس زن داداش.کاسه ی داغ تر از آش شده.اگه اون مرحوم

می انداخت تو صورتشمی دونست برادرزاده اش پش ِت قاتلشو می گرفت دوتا تف  . 

 .عفت دست روی دست کوبید و ناباور گفت: بهرود

 بهرود که حاال متهم صددر صد شده بود نگاه به مادرش دوخت: دیشب نصف شبی ریختن خونشونو

 .سنگ بارون کردن

 منیر ابرو درهم کشید: خوب کردن.تو چرا حرص می خوری؟چه ربطی به تو داره؟

انگار تو این خونه تنها غریبه من و بهرودیم.همه خبر داشتید جز ما مهدی نگاهی به زنان انداخت: . 

 بهرود صدایش را بلند کرد: چرا نمی فهمید؟زن من توی اون خونه است.ترسیده، بی کسه.خدارو خوش

 .نمیاد

 حشمت از جا برخواست و مقابل بهرود ایستاد.دستی بر شانه اش زد: پسرجون، اون موقع که داداش منو

س فکر االنشم می کردنکشتن با . 

 ـ اون یه اتفاق بود.چه اصراری دارید یه قتل عمد ازش بسازید؟

  
  



 اینبار نوبت حشمت بود عربده بکشد: اتفاق؟تو طرف کیو می گیری؟یهو برو تو خونه اونات زندگی کن

نمک حرومت نمی کنیم خیال همه رو راحت کن.اینطوری مام می دوونیم چی به چیه.نون و . 

 .ـ نون و نمک من رو شما نمی دین عمو

 مهدی غرید: چرابه من نگفتید؟

 حشمت دستی تکان داد: وا ِس خاطر اینکه اگه به شما می گفتیم باید سه ساعت لنگ حرام و حاللش می

 .شدیم

 .لیال همسر حشمت تشر زد: حشمت

 ـ واال بخدا مگه دروغ می گم؟حاال همه شدن خوب اینجا من شدم بد؟من به فکر خانواده ام.االن سکوت

 !کنیم هرخری از راه برسه یکیمون رو می کشه اسمش رو می ذاره اتفاق

 بهرود عصبی خندید: آروان رو کجا فرستادی؟بره شر تازه درست کنه؟

ونشونو آتیش بزنهحشمت سینه جلو داد: شاید فرستادمش اینبار خ . 

 .مهدی صبر نکرد و فریاد زد: حشمت

 همه سکوت کردند.تال با صدای ضعیفی لیال را صدا می زد.لیال زیر لب غرید: این بنده ی خدارو هم

 .بیدار کردین

 از اتاق خارج شد.مهدی از جا برخواست.دانه های تسبیح را یکی یکی رد می کرد و زیر لب ذکر می

 .گفت بلکه آرام شود

 ـ خون رو با خون نمی شورن حشمت.اینجا همه چی طایفه ایه.اگه بقیه ی طایفمون بفهمن شما چنین

 کاری کردین خون به پا میشه.حتی سه روستا اونورتر باشن پا میشن میان اینجا و به خودشون اجازه می

ارا سکوت میدن هرکاری که دوست دارن کنن.قیامتی میشه که بیای و ببینی.فکر کردی مقابل این ک  

 کنن؟خانواده ی خودشون سکوت کنن قوم و خویشا و بزرگای طایفه اشون سکوت نمی کنن.خون و خون

 .ریزی میشه.قبال کم از این چیزا نداشتیم که شما می خواید شر تازه واسمون بیارید

 عفت صدایش را پایین اورد: یباره بگو رضایت بدیم و تمام.هیچ فکر کردی تال چی می کشه؟

هرود کالفه نفس بیرون داد و لب باز کرد چیزی بگوید اما مهدی ساکتش کرد: شما دخالت نکنب  

 .خانوم.شما فکرتون دنبال کینه ی قدیمی خودتونه.نه برادر بدبخ ِت جوون مر ِگ من

 طال دست بر دهانش گذاشت و بهت زده پدرش را نگاه کرد.مهدی هیچوقت با مادرش اینطور حرف نزده

روی عفت چرخید که بر و بر مهدی را نگاه می کرد.منیر پیش دستی کرد: دستت درد نکنهبود.نگاهش   

 .مهدی خان.حاال ما شدیم غریبه و فتنه گر؟دستت درد نکنه

  
  

 دست عفت را کشید و به هال برد.مهدی خسته دستی به صورتش کشید.حشمت پیروز به بهرود و مهدی

د.انگار این بازی را او برده بود. همه حق را به او می دادند و همین باعث می شد بعد از آننگاه می کر  

 .راه برایش باز باشد

 مهدی محکم تر قبل گفت: هرچند منم مثل بهرود فکر می کنم. این جریان همه اش یه اتفاق بود اما قصدی

ید جوری رفتار کنید که فردا پس فردابرای رضایت دادن ندارم.شماهم جای این حرکات بچه گانه سعی کن  

 مضحکه ی مردم نشیم.نمی خوام دیگه چنین چیزی به گوشم برسه.به والی علی حشمت، به والی علی

 .یبار دیگه از این خبرابشنوم نمی ذارم پاتو سر خاک اون مرحوم بذاری

 حشمت خشمگین د ندان روی هم سایید.مهدی دوباره گفت: شنیدی چی گفتم؟



زخند غلیظی زد: شما که یه بی سیم مثل این شازده دارید.دیگه از چی می ترسید.منم گردنم ازحشمت پو  

 ...مو باریک تر

 !و با تاکید گفت: خان داداش

 .این را گفت وبی آنکه منتظر پاسخی بماند از اتاق بیرون زد

تش باال ومهدی خسته سرجایش نشست و دستی به صورتش کشید.تسبیح فیروزه ای رنگ مدام در دس  

 پایین می شد.این روزها عجیب احساس تنهایی می کرد و چه کسی بهتر از خدا برای پر کردن تمام

 غصه هایش.دلش شکسته بود.فکر اینکه دیگر هیچوقت برادرش را نمی دید دیوانه اش می کرد و اگر

د و او امانت دارهمین ذکر های وقت و بی وقت نبود حتما جان می داد.برادرهایش دست او امانت بودن  

 .خوبی نبود.حاال جواب پدر و مادرش را چه می داد.روز محشر چطور با آن ها روبه رو می شد

 اشک چشم هایش را تر کرد.قبل از آنکه گریه اش شدت بگیرد دست به چشم هایش کشید.بهرود روبه

 .رویش نشست و آرام گفت: ببخشید

همه غم و دل شکستگی ببینندسربلند نکرد.نمی خواست بچه ها او را با ین  . 

 ..بهرود دوباره گفت: من دعوای امشب رو شروع کردم... من

 حرفش را برید: هرلحظه خبری شنیدی بهم بگو.حشمت کنترل شدنی نیست.نمی دونم شهر با روح و

 روانش چیکار کرده.قلدر شده وادعا داره.سنشم کم نیست که بگم سرش باد داره.باوجود یه بچه به اون

 سن این رفتار ها رو واسش منطقی نمی بینم.از وقتی توی اوون شهر خراب شده وارد بازار شده الت

 شده واسه خودش.باید مواظب باشیم.نباید اجازه بدیم دوباره خونی ریخته شه.آتیششون تنده درست ماییم که

گیره.منم با دادا ِشباید مهارش کنیم.تو با آروان حرف بزن.مطمئن شو که تحت تاثیر حشمت قرار نمی   

 .خودم دست و پنجه نرم می کنم

 حرف های پدر آبی شد بر آتش.مهدی وقتی می گفت مواظب است یعنی می شود روی حرفش حساب

 کرد.لبخند کم رنگی زد.دست روی دست سرد پدر گذاشت.مهدی هم نگاهش کردو سعی کرد لبخند

شی بهرود کافی بودبزند.طرح روی لبش کج و معوج بود اما همان برای دلخو . 
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 زمان کند و سنگین می گذشت.تیام پشت دار قالی نشسته بودو بی حوصله تر از همیشه به نخ های رنگی

 دست می کشید.دل و دماغ بافتن نداشت.فقط نخ هارا زیر انگشتانش لمس می کرد.نخ هایی که بی شباهت

نگار روی همین باربه زندگی آن ها نبودند.ا  

خ ِِ  

 ن یک راه می رفت.حس بند بازی را داشت که سعی می

 کند با خونسردی راه طوالن

ی ِِ  

 .مقابلش را طی کند

 تیمور مدام با مهدی در ارتباط بود و هربار بی نتیجه تر از بار قبل بر می گشت. به سفارش مادرش تا

سال حبس برای بی15م پدرش هم آمده بود. چهلم آن مرحوم صبر کرده بودند و بازهم بی فایده...حک  

 آزار ترین مرد دنیا.عمو مهدی هم انگار لج کرده بود! رضایت نمی داد.روز محاکمه ی پدرش خیلی

 محکم و قاطع اعالم کرد که رضایت نمی دهد.او هم یادش رفته بود که با پدرش نون و نمک خورده



 .بودند

د.بغ ِض گلویش را به زحمت با آب دهانش قورت دادنفس عمیقی کشید.چانه اش به لرز نشسته بو . 

 صدای تیمور را که شنید اشک روی صورتش را پاک کرد.از جا برخواست و به در تکیه داد بلکه حرف

 .هایشان را واضح تر بشنود

 .ـ می رم پیش حاج مصطفی مامان

کاری کنه.شاید بشه فکریصدای برنج را نمی شنید.تیمور دوباره با صدای آرامی گفت:شاید اون بتونه   

 کرد.اینطوری فایده نداره.شما نمی تونید از خونه بیرون برید.کوچیک و بزرگ با اشاره نگاهمون می

 .کنن.این وضعیت ادامه پیدا کنه مجبوریم جمع کنیم و از این روستا بریم

ر شوند آن جا رادلش مچاله شد.لب گزید و لحظه ای آینده ای که تیمور می گفت را مجسم کرد.اگر مجبو  

 .ترک کنند تکلیف او و بهرود چه می شد؟سر تکان داد.فکرش هم دیوانه کننده بود

 گوش خود را محکم تر به در چسباند.ابروهایش درهم شده بود و قلبش بی وقفه می زد.مثل اینکه اوهم در

 .این شرایط بی تابی اش را اعالم می کرد

فی می خواد چکار کنه؟کم جو ِر کینه ی قدیمی مارو کشیدهصدای زمزمه وار برنج را شنید: حاج مصط  

 که حاال واسه این یکیم زحمت بیفته؟

 اینبار آساره دخالت کرد: شاید راهی پیش رومون بذاره.چهل روز گذشته اما این حرف و حدیث ها

 .تمومی نداره

و گوش تا گوشتیمور با خشم گفت: حشمت یه جوری نگاه می کنه انگار عمدی گرفتیم سر داداشش  

 .بریدیم.هرچی می گم برادر من یه اتفاق بود،ممکن بود جای ما شما درگیر شید انگار نمی فهمن

  
  

 برنج نجوا کرد: چی بگم واال.برو شاید خدا کمک کرد و یه راهی جلومون گذاشت.ما که همه چیزو

 .امتحان کردیم.این یکی هم روش

 تیام لحظه ای ناراحت خیره به در بسته ی اتاق ماند و سپس عقب رفت و روی صندلی پشت دار قالی اش

 نشست.این آخرین طنابی بود که به آن چنگ می زدند.اگر این امیدشان هم از بین می رفت دیگر نمی

 ...دانست چیکار کند

*** 

ظرف اسپند در خانه می گشت بلکه حاج مصطفی بیمار و رنجور گوشه ی خانه افتاده بود.دخترش با  

 فضارا ضدعفونی کند.تیمور سربه زیر گوشه ای نشسته بود و به خس خس نفس هایش گوش می داد.حاج

 مصطفی بزرگ آن روستا بود و برای همه عزیز.این چندسال بیماری او را از پا دراورده بود و روز به

فش هم یک کالم بود.می گفت دکتر رفتن راروز حالش بدتر می شد.پی دوا و درمان هم نمی رفت.حر  

 .دوست ندارد

 .صدای ضعیفش را انگار از فاصله ی دوری می شنید.بی جان و نفس بود

 .ـ ماه سطان بسه بابا.برو توی اتاق در رو هم ببند

 ماه سلطان دختر کوچک حاج مصطفی چشمی گفت و مطیع به اتاق رفت.در دار دنیا همین یک دختر

ود.پسرهایش به شهر رفته بودند و شنیده بود که انگار یکی از آن ها سفر خارجیبرایش مانده ب  

 رفته!دودخترش هم هردو در کودکی بخاطر بیماری مرده بودند.یکی طاعون گرفته بودو دیگری

 .زردی.همسرش هم که سال پیش سکته کرده بود.حاال تنها ماه سلطان برایش باقی مانده بود



ش را به چهره ی مضطرب تیمور دوخت: بیا جلوتر باباجانحاج مصطفی نگاه خسته ا . 

 تیمور بی آنکه سر بلند کند کمی جابه جا شد و نزدیک رفت.معذب بود.نمی دانست حرفش را چطور

 .شروع کند

 ـ از بابا خبر داری؟

 برای شنیدن صدا باید گوش هایش را تیز می کرد. دستی تکان داد: خبر که چه عرض کنم. هفته ی پیش

 ...مالقات داشتن. مامان رو بردم دیدنش.کمی آروم گرفت اما

 به اینجای حرفش که رسید نگاه باال اورد و چهره ی پرتاسف حاج مصطفی را نگاه کرد

 حاج مصطفی دستمال روی دهانش گذاشت و سرفه ی شدید کرد.تیمور معذب تر از قبل شد.نباید می

 !آمد.مزاحمش شده بود

کار بودهـ حتما حکمتی توی این  . 

 ـ دلتون خوشه حاجی.چه حکمتی هست تو زندون رفتن بابام؟

  
  

 دست بی جان حاج مصطفی بر دستش نشست: اینطوری نگو جوون.خدا وقتی دری رو می بنده حتما چند

 در دیگه رو باز می ذاره.مگه می شه بنده اش رو توی عذاب رها کنه؟

ون داد و خیره به چشم هایش ملتمس گفت: چیکار کنیم حاجی؟زندگی حروم شده.شماتیمور نفسش را بیر  

 ... خودتون در جریان کینه ی قدیمی بین دو خانواده هستید.زخم ها دوباره باز شدن.هرجا میریم میگن

 حرف تا نوک زبانش آمد و دو دل به حاجی نگاه کرد.گفتنش درست نبود اما شاید بابیان این حرف ها می

 توانست چیزی را عوض کند.نگاه گرفت و آهسته زمزمه کرد: شدیم بحث داغ مجالس.هرجا پا می ذاریم

 !میگن خانوادگی قاتلیم

 .حاج مصطفی زیر لب ا... اکبری گفت و نگاهش را به دیوار گچی مقابلش دوخت

ی شانسـ از طرفی هم تیام این وسط مونده.دلم واسش می سوزه.شما خودتون در جریانید.از هیچ  

 ...نیورد.اون از مادر خدا بیامرزش

 .صدای پر اختیار حاج مصطفی در گوشش پیچید: تیمور

 ـ بذارید حرفمو بزنم.کی این جا غریبه است؟تموم شد اون روزایی که همه سکوت کرده بودن.این روزا

اره پیش کشیدههمه به چشم یه بچه ی .... یه بچه ی حروم زاده نگاهش می کنن.دوباره تمام اون بحثا د  

 می شه.خانواده ی اون مرحوم دیگه تیام رو نمی خوان... اسم بهرود روش مونده.یه لکه ی ننگ می شه

 ..واسش حاجی

 حاج مصطفی نگاه پر تردیدی حواله اش کرد: نظر بهرود چیه؟

 ..ـ نمی دونم حاجی

 سکوت فضای اتاق را پر کرد.هرکدام در فکرخود بودند.تیمور منتظر بود هرلحظه لب های حاج

 مصطفی باز شودو راه حلی مقابلش بگذارد.نفهمید سکوت چقدر کش پیدا کرد.یک دقیقه ، یک ساعت،

تشاید حتی یک روز و شاید حتی یک سال!به اندازه ی یکسال سکوت برایش ادامه پیدا کرده بود.هیچوق  

 .در زندگی اینطور حریصانه انتظار چیزی را نمی کشید

 :حاج مصطفی به زحمت سر جایش جابه جا شد و تیکه به دیوار داد.نگاه جدی به تیمور انداخت و گفت

 یک راه مونده که برای همیشه به این درگیری ها خاتمه داده شه.هم به این درگیری پیش اومده و هم به

به گذشته مربوط میشه تمام حرف و حدیث هایی که . 



 کسی در دل تیمور به پایکوبی پرداخت.راه های حاج مصطفی همیشه بهترین بود.می دانست همه چیز را

 سنجیده و بعد نظر می دهد. خوشحال و پر امید گفت: چه راهی حاجی؟هرچی باشه با چشم بسته انجام می

 .دیم.فقط بدونیم که مارو از این برزخ نجات میده

  
  

 حاج مصطفی دوباره نگاهش کرد.انگار خودش هم مردد بود اما ذوق تیمور را که دید تیری در تاریکی

 ..انداخت: عرو ِس خون بس

 وا رفت.نگاهش به لب های بی رنگ حاج مصطفی خیره ماند.منظورش را نمی فهمید.عرو ِس خون بس

 !چه ربطی به او داشت؟
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یزی بگوید اما نتوانست.انتظار شنیدن هرچه را داشت جز این یکی.فکر می کرد حاجلب باز کرد چ  

 .مصطفی خودش برای گرفتن رضایت داوطلب می شود اما حاال این حرف.... وا داده بود

 حاج مصطفی که شوکه شدنش را درک کرد به حرف آمد: یه رسم خیلی قدیمیه درست.اما میشه باهاش

گرفت.اگه دختری از شماجلوی این اختالفات رو  ... 

 صدایش را پایین آورد و محتاط تر از قبل گفت: تیام، ز ِن یکی از مردای اون خاندان شه، عالوه بر

 آزادی پدرت، تمام کدورت های قبل هم از بین می ره.دیگه کسی به خودش اجازه نمی ده دخالت کنه و

 .حرف تازه ای بسازه

د.تیام خون بس شود؟خون ب ِس یکی از آن قوم عجیب وتیمور همچنان بهت زده نگاهش می کر  

 .غریب؟اینطور همه راحت می شدند و تیام قربانی خودخواهی آن ها

 ... چند باری پلک زد و به هر زحمتی بود گفت: من چطور می تونم ...تیام

 خودش هم نمی فهمید چه می گوید.حاج مصطفی دل نگرانی اش را خیلی خوب لمس می کرد.خون بس

 سابقه ی خوبی نداشت.کم پیش می آمد خون بس اجرا شودو سرانجام خوبی داشته باشد اما حاال با

 شرایطی که پیش آمده بود تنها راه حل همین بود.از طرفی عمر خودش به این دنیا نبود نمی توانست تا

نمی کشد ابد دو خانواده را از هم جدا کند. می دانست در نبود او سرانجام خوبی انتظارشان را . 

 ـ می فهمم نگرانی چی هستی تیمور.اما راه دیگه ای نیست.من بارها به این مساله فکر کردم.اگه می

 .خواید پدرتون آزاد شه و تمام این حرف و حدیث ها یکباره پایان بگیره تنها راه همینه

با اجازتون منتیمور کالفه نفسش را بیرون فرستاد و سر زیر انداخت.با صدای تحلیل رفته نالید:   

 .مرخص می شم

 دست روی زانوهایش گذاشت و به زحمت از جا برخواست.مصطفی ناراحت نگاهش کرد: روی حرفم

 .فکر کن

 .ـ باید با مامان حرف بزنم

 .ـ این به نفع همه است

  
  

 ـ تیام جز این همه ای که می گید نیست؟

 ـ اینطور فکر کن که تیام می تونه خون ب ِس بهرود باشه.در این صورت این دوتا جوون هم به خواسته



 .اشون می رسن.بهرود هم تکیه گاه خوب و امنیه.مطمئنم با وجود اون کسی نمی تونه به تیام آسیب بزنه

که این رو انتخاب می تیمور در درگاه ایستاد و سمت حاج مصطفی چرخید.ابرو باال داد و گفت: اما کسی  

 کنه ما نیستیم حاجی. خانواده ی مقتوله و اگه تیام رو برای شخص دیگه ای بخوان چی؟

 حاج مصطفی بی آنکه چیزی بگوید نگاهش کرد.تیمور کفش هایش را پوشید: به هرحال ممنون حاجی.با

 .مامان حرف می زنم.بهتون خبر میدم.خداحافظ

از خانه خارج شد.ابروهایش سخت درهم گره خورده بود.بین راه به این را گفت و بی آنکه معطل کند  

 چند بزرگ روستا که از کنارش رد می شدند سالم کرد و جوابی نشنید.پوزخند بر لبش آمد.جواب سالم

 واجب بود!نفس عمیقی کشید و سعی کرد خود را بازیابد.حاال حرف های حاج مصطفی را چطور به

 .مادرش تحویل دهد

*** 

ی فریاد برنجی خانه را پر کرد: چیکار کنیم؟صدا  

 .تیام بهت زده به تیمور خیره مانده بود.مغزش هنوز فرمان هیچ حرکتی را صادر نکرده بود

 .ـ حاج مصطفی گفت تیام خون بس شه

 .دستی پیر روی گلویش نشست و با شدت فشار داد.نفسش تنگ آمد و روی زمین نشست

نه حاجی.حاال همین مونده دخترمو معامله کنمبرنج پر حرص گفت: دستت درد نک . 

 تیمور خجالت زده بی آنکه چیزی بگوید سر زیر انداخته بود.روی خیره شدن در چشم هایشان را

 نداشت.چطور تیام را نگاه کند وقتی به فکر معامله اش افتاده؟

فعال که چیزی نشدهآساره در همان حال که شانه های مادرش را ماساژ می داد نالید: زن عمو آروم. . 

 ـ فکر کردن چون سایه حسین باال سر این بچه نیست می تونن هرچی دوست دارن بگن؟گذشت اون

 زمون که رسم خون بس رو اجرا می کردن.اون فکرای بی سر و ته تموم شده.دیگه دوره ی این چیزا

 .نیست که دخترمو معامله کنن

کلمات تیمور را برای خود هضم کند.لقمه ی بزرگی تیام فقط نگاهشان می کرد.ذهنش هنوز سعی داشت  

 .بود برایش

 .تیمور آهسته گفت: آروم باش مامان.من گفتم که این کار رو نمی کنیم

  
  

 ـ ترجیح می دم از این روستای خراب شده برم تا اینکه این طفل معصوم رو بفرست زیر دست اون قوم

 .آدم خوار

سر بلندکرد و خواهرش را نگاه کرد.تیام بی حرف نگاهش به گ ِل قالی خشک شده بود.می تیمور 

 دانست

 اوهم از این خبر شوکه شده.هرچه با خودش کلنجار می رفت نمی توانست این کار رابا تیام کند.نمی شد

شت.چندسخت بود.خواهرت را در ازای خون بدهی.هر طور هم فکر می کرد این کار سرانجام خوبی ندا  

 خون بس نتیجه ی خوبی داشته که حاال این یکی داشته باشد؟

 تیام دست به دیوار گرفت و از جابرخواست.بی آنکه چیزی بگوید به اتاق رفت.تیمور با نگاه دنبالش کرد

 و در که بسته شد آه سردی کشید.دوست نداشت این حرف را جلوی تیام بزند.دوست نداشت او را در دو

د.می دانست از این لحظه تمام فکر و ذکرش این پیشنهاد می شود و تیمور این را نمیراهی قرار ده  

 .خواست.دوست نداشت خواهرش لحظه ای خم به ابرو بیاورد



 برنج که حاال آرام تر شده بود گفت: از من گفتن بود، ترجیح میدم از این روستا برم ولی دخترم قربانی

منشه.محاله اجازه ی چنین کاری رو بد . 

 ابرو های تیمور درهم شد.چشم بست و کالفه گفت: منم نمی ذارم.هنوز انقدر بی غیرت نشدم که خواهرم

 .رو معامله کنن

 از در فاصله گرفت و به سمت پنجره ی اتاقش رفت.دست هایش را درهم گره زده بود و با گوشت کنار

 !ناخنش بازی می کرد.انگار با این کار آرام می شد

 نفس عمیقی کشید و سعی کرد به ذهنش سر و سامان دهد.عجیب آشفته شده بود.صدای تیمور در سرش

 زنگ می زد.خون بس!بارها این واژه را از مادرش شنیده بود و تعریف هایی که می شنید، همیشه مو به

 .تنش سیخ می کرد

ددن بهش گفتن این میشه خونهـ دخت ِر اعظم با رسم خون بس قربانی شد.زندگی چی؟!یه آشغال دونی دا  

 ات.دوتا بچه که اورد شوهر پرتش کرد گوشه ی همون خونه و بچه هارو گرفت.می گفت نمی خواد بچه

 هاش زیر قاتل باباش بزرگ شن.ب

 ...دست دخت ِر یچاره دختر کنج همون خونه دق کردو مرد

 ..تنش لرزید.صدای مادرش پر قدرت تر از قبل در گوشش فریاد می زد

کسی که خون بس میشه دیگه بقیه دست ازش می شورن.خانواده ی اون دخترم نمی تونن هیچ دخالتی ـ  

 کنن توی زندگیش.ما توی این چند روستا ندیدیم خون بس عاقبت خوشی داشته باشه.یکی از دخترای

28سالش..به زور با همین رسم کوفتی شوهرش میدن به یه مرد 14روستای بغلی بچه بود.   

.دختره شب عروسی از ترس فرار می کنه.پیداش که می کنن داما ِد خیر ندیده تا جا داره میسالشه.  

 زنتش.چیکار کنن خانواده اش؟معامله کردن دیگه.دختره زخمی و خونی رو میندازن تویه انبار.از خدا بی

 ...خبرا چند وقت تو همون انبار کثیف نگهش داشتن

  
  

باز کرد و سرش را تکان داد.این فکر ها بدتر حالش را آشوب می کرد.فکر اینکه سرانجام اوهمچشم   

 .مثل یکی از همین دخترها باشد دیوانه اش می کرد

 دست از بازی با انگشتانش برداشت و اینبار لبش را به دندان گرفت.بازوهایش را بغل کردو در اتاق

تازه ای در سرش جوالن می دادچرخ زد.با هر قدم که بر می داشت فکر  . 

 پدرش االن گوشه ی اتاقی کوچک به هم بندی هایش نگاه می کند.پدری که به جرم قتل به زندان

 افتاده.احتماال حاال روی تختش دراز کشیده و به سقف ترک خورده خیره شده.احتماال االن دلش آن هارا

 .دنبال می کند

عصابش بدتر تحریک می شد.مادرش عجیب بی تابی میصدای گریه ی آرام برنج را می شنید و ا  

 کرد.بعد از آن که حسین را دیده بود این حالش بدتر شده بود.می گفت پدرش الغر شده.می گفت روی

 دیدنشان را ندارد.پدر مهربانش گفته بود دیگر به دیدنش نروند.دوست نداشت همسر و بچه هایش آواره ی

 .بازداشتگاه و زندان شوند

باالو پایین می پرید.او هم در این وضع بی قراری می کرد.روی صندلی جلوی دار قالی نشست وقلبش   

 گوش به مویه های پر بغض مادرش سپرد.گلویش سنگین شد و چشم هایش تر.تیمور گفته بود اگر او

اگر خون بس شود پدرش دوباره به خانه بر می گردد.گفته بود او کلید حل تمام این بدبختی هاست.یعنی  

 .او تن به این رسم بیخود می داد به قیمت قربانی شدنش باز خانواده را کنارهم شاد می دید



 صدای ناله ی برنجی کبریت می کشید و دلش را آتش می زد.اگر او قبول می کرد این ناله ها تمام می

ر وشد.چشم بست.انگار آن روز را جلوی چشم هایش می دید.شادی مادرش را، برق چشم های پد  

 !شیطنت های دوباره ی محمد و هیرو...این ها همه به قیمت قربانی شدن او به دست می آمد
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 تمام راه را تا باغ دویده بود. می ترسید بین راه کسی را ببیند و اذیتش کنند. تیمور تاکید کرده بود تنها از

 .خانه بیرون نیایندو حاال حتما با دیدنش حسابی عصبانی می شد

عکس همیشه سوت و کور بود. انگار دیگر هیچ یک از کارگرها دل و دماغ کار کردن را نداشتندباغ بر . 

 قدم هایش را آهسته کرد بلکه نفسی تازه کند. صدای بیل زدنی بی جان از ته باغ می آمد. حدس می زد

 .تیمور باشد و حدسش هم درست بود

ستمالی که از جیبش بیرون کشید پاک کردتیمور با دیدنش صاف ایستاد و عرق پیشانی اش را با د . 

 انتظار دیدنش را نداشت.سرتا پایش را از نظر گذراند.الغر تر و رنگ پریده تر از قبل شده بود.اگر

 :اصرار های برنج نبود همان یک ذره غذایی را هم که می خورد کنار می گذاشت.نفس عمیقی کشید

 .ـ چرا اومدی اینجا؟بهتون گفته بودم از خونه بیرون نیاید

  
  

ماه حسابی احساس لرز می کرد تیام بازوهایش را در آغوش کشید.در آن هوای خنک اردیبهشت . 

 :نگاهی به اطراف انداخت و گفت

 .ـ باید باهات حرف می زدم داداش

را زمین انداخت و تیام را به سمت زیر انداز هدایت کرد چیزی در دل تیمور فرو ریخت.بیل : 

 ـ درباره ی چی؟

 هردو روی زیرانداز نشستند.تیام نگاهش را باال میان شاخ و برگ درختان فرستاد.صدای فواره آب را

 می شنید و گنجشگان با بیخیالی و سرمستی برای خود آواز می خواندند.کاش اوهم مثل آن ها دو بال

از داشت.اینطور برای خود بال می زد و کیلومتر ها از آن خا ِک خون رنگ فاصله میبرای پرو  

 !گرفت.حداقل برای مدتی کوتاه

 .تیمور که تا حدودی حرف های تیام را پیش بینی کرده بود اجازه داد تا خودش به حرف بیاید

چرخاند گفت: درباره یتیام همانطور که نگاهش را در آسمان میان ابرهای سفید و پرتو خورشید می   

 .حرفی که زدی فکر کردم

 تپش قلب تیمور باال رفت.حتی یادآوری این موضوع برایش حال بدی می آورد.ابرو در هم کشید: کدوم

 حرف؟

 :تیام اینبار سر زیر انداخت و تکه چوبی از روی زمین برداشت و با آن بی هدف خاک را جابه جا کرد

 .ـ خون بس

بی شده بود.از جا برخواست و بی آنکه نگاهش کند دستمال سرش را دوبارهتیمور حاال واضح عص  

 .بست: برو خونه

 :تیام اما آرام تر از قبل گفت

 .ـ می خوام این کار رو بکنم

 انگار تمام وجود تیمور را به آتش کشیدند.برگشت و عصبانی فریاد زد: چه غلطی کردی؟

دنش در آن شرایط معنی خوبی نمی داد.باید به خانوادهلرزید اما به روی خودش نیاورد.عقب نشینی کر  



 اش می فهماند که برای انجام این کار مصمم است.سر بلند کرد و در چشم های به خون نشسته ی تیمور

 :خیره شد

 .ـ گفتم که می خوام این پیشنهاد رو قبول کنم

 تیمور چند قدم بلند برداشت و باالی سرش ایستاد: میفهمی چی می گی؟

یام هم برخواست.دست هایش را مشت کردو اینبار محکم تر از قبل گفتت : 

  
  

 .ـ آره. می فهمم. می خوام این کار رو انجام بدم

 .ـ و چی باعث شده انقدر خودسر شی؟ چرا فکر کردی ما اجازه می دیم

اما باید می گفت.باید میفهمیدند کهدل به دریا زد.می دانست با این حرف دل برادرش را می شکند   

 .تصمیمش را گرفته و حتی اگر مخالفت کند خودش این کار را انجام می دهد

 .ـ حتی اگه اجازه هم ندین بازم این کار رو انجام می دم

 سیلی که در صورتش خوابید تمام تنش را گرم کرد.برق از سرش پرید.صورتش گز گز می کرد و می

گین تیمور روی گونه اش ماندهدانست جای دس ِت سن . 

 فریادی که کشید پرده ی گوشش را پاره کرد: تو غلط کردی به گور من خندیدی. حاال دیگه انقدر بی

 غیرت شدم که خواهرم می خواد دستی دستی خودش رو بفروشه؟

 بغض گلویش را چنگ زد.نفس عمیقی کشید بلکه آرامشش را بازیابد اما موفق نبود.تیمور هنوز درحال

 .عربده کشی بودو اعصابش را تحریک می کرد

 .ـ فکر کردی این خبر به گوش بابا برسه خوشحال می شه؟خودش رو می کشه تا تو این کار رو نکنی

و صورتش حسابی سرخ شده بود.می ترسید سکته نگاهش را به تیمور دوخت.رگ گردنش بیرون زده  

 کند.آنقدر عصبانی بود که عرق شرشر از صورتش پایین می ریخت و پره های بینی اش باز و بسته می

 .شد

 ـ بابا باالی سرت نیست امامن که هستم. مامان که هست. فکر کردی بی کس شدی که می خوای چنین

هرکاری دوست داشته باشی انجام می دی؟غلطی بکنی؟که تو روی من وایسادی می گی   

 شایدهروقت دیگری بود با این سیلی احساس حقارت می کرد و ناراحت می شد.شاید به غرورش بر می

 خوردو قهر می کرد اما حاال تماموجودش پر شده بود از حسی ناب و عجیب که درکش نیم کرد.فکر

ا گرم می کرد.حاال می دانست اگر می گوید نه،اینکه تیمور با پیشنهادش تا ین حد عصبانی شده دلش ر  

 .از ته دل می گوید.لنگ رضایت او نیست و همین ها دلش را گرم می کرد

 .سعی کرد جلوی لرزش صدایش را بگیرد: بحث غیرت شما نیست

 تیمور نگاه خشمگینش را به تیام دوخت: پس بح ِث چیه؟ها؟یه کالم بگو بح ِث چیه؟

ه و دوباره خانواده رو کنارهم بینمـ می خوام بابا آزاد ش . 

 ـ فکر کردی با این تو خانواده رنگ شاد

 کا ِر ی رو میبینه؟

  
  

 بحث باتیمور بی فایده بود. می دانست حریفش نمی شود. همین که حرفش را گفته بود کافی بود.خودش



کرد. فقط باید قبل از هرچیز این حرف ها را بهنزد حاج مصطفی می رفت و باقی کار ها را درست می   

 .خانواده اش می گفت

 .منتظر حرف دیگری نماند. بی آنکه چیزی بگوید سرجایش چرخید و عزم رفتن کرد

 .ـ من می رم خونه. زود بیا داداش باید با مامان حرف بزنیم

 :صدای تیمور ولوله در جانش انداخت

 .ـ ممکنه خون ب ِس بهرود نشی تیام

 پایش لنگید و سرجایش ایستاد. این حرف همان چیزی بود که تا سرحد مرگ می ترساندش.همان چیزی

 بود که می توانست او را از این تصمیم منصرف کند.این حرف تمام وجودش را باز می داشت از قبول

 .کردن این شرط و تمام این مدت در به در فراری بود از این افکار شوم و مسموم

هم سایید و دست مشت کرد. نفس عمیقی کشید و تا آنجا که می توانست صدایش را محکم دندان روی  

 .جلوه داد: زود بیا داداش. منتظرتم

 !قدم هایش را تند کرد و از باغ خارج شد.اگر می ماند جلوی تیمور کم می آورد

*** 

 .برنج سمتش هجوم برد: دختره ی خیره سر

 .آساره جلویش را گرفت: زن عمو آروم

 برنج اما بی توجه فریاد زد: تو چی پیش خودت فکر کردی تیام ها؟چی پیش خودت فکر کردی؟ نمی شه

 یه روز فقط یک روز تن و بدن من رو نلرزونی؟

 محمد وهیرو ترسیده به صحنه ی مقابلشان نگاه می کردند.تیمور بی حرف و پراز خشم به تیام نگاه می

د و این بی تفاوتی او را می ترساندکرد.تیامی که عجیب بی تفاوت شده بو . 

 تیام بی دیوار تکیه داده و نگاهش را به جایی غیر از برنج دوخته بود: من با ت ِن شما چیکار دارم

 .مامان؟این تصمیمی ِ که گرفتم.کسی نمی تونه نظرم رو عوض کنه

در اوج ناراحتی و برنج مات دخترش را نگاه کرد.این آن تیام ینبود که می شناخت.تیامی که همیشه  

 .عصبانیتش احترام آن ها را حفظ می کرد حاال خیلی ساده حرف برنج را بی اعتبار کرده بود

 .آساره به تیمور اشاره کرد.تیمور گفت: تیام با این کار تو خانواده یک بار دیگه نابود می شه

 .ـ همچین اتفاقی نمیفته.من به همه چی فکر کردم و بعد تصمیم گرفتم

 .برنج بغض کرده گفت: تو نباشی خانواده ی ما نابود میشه تیام

  
  

 گلویش حجم گرفت.برای یک لحظه ی کوتاه قطره اشکی روی گونه اش سر خورد و دل برنج را آتش

پیری می کشید: تیام نمی ذارم.بابات، به بابات رحم کن.به فکر مننیستی به فکر اون پیرمرد باش که سر  

 .فهمه دخترشو فروختیم

 دست برد و گونه ی خیس از اشکش را پاک کرد.وقت گریه کردن نبود.فعال فقط باید حرف می زد.بعدا

 !وقت زیادی برای عزاداری داشت

 .ـ شما من رو نمی فروشید.خودم این پیشنهاد رو قبول کردم و خودم هم برای بابا توضیح می دم

سمت اتاقش رفت: فردا هم می رم با حاج مصطفی حرف می زنم.خواستم بگم تکیه از دیوار گرفت و به  

 ...اگه دوست داشتید باهام بیاید.اگه نه که

 به اینجای حرفش که رسید سکوت کرد.برگشت و نگاهی به اعضای خانواده اش انداخت.در چهره ی همه



 .تعجبی بزرگ نهفته بود

ت.صدای پرناله ی برن توانش رادرهم شکستعمیق نفس کشید ودر را باز کرد و به اتاق رف . 

 .ـ ای خدا این چه سرنوشتیه؟خدا این چه مصیبتیه

 .زانوهایش خم شد. روی زمین نشست و بی صدا زار زد
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 کسی از حال دل او خبر نداشت. همه به فکر خودشان بودند و او به فکر همه! دست روی گلویش

کند. صدای تیمور هنوز در گوشش زنگ می زد. اگر خون گذاشت. انگار می خواست راه نفسش را آزاد  

 ... ب ِس بهرود نمی شد

 می سوخت.مثل اینکه تمام وجودش در کوره افتاده بود. اشک هایش بی اختیار بود و صدای هق هق

 گریه اش هرلحظه بیش از قبل شدت می گرفت. ظرفیت قوی بودنش پر شده بود. می دانست همه صدای

نوند. می دانست حاال صدای زار زدنش گوش فلک را هم کر خواهد کرد و دیگرگریه اش را می ش  

 اهمیتی نداشت. وقتی خدا دانسته از حالش، بار به این سنگینی را بر دوشش گذاشته بود این فکرها چه

 جایی در زندگی اش داشت؟

اشک و آه به خواب زندگی او پدرش بود که در زندان به سر می برد. زندگی او مادری بود که هرشب با  

 می رفت. زندگی او چشمان پر التماس محمد بود و وقتی خدا خودش این سرنوشت را برایش خواب دیده

 .کی به افکار بچگانه ی او اهمیت می داد

 صدای باز شدن در را شنید اما توجه نکرد. حالش خراب تر از آن بود که به چیزی فکر کند. به اندازه ی

وی را بازی کرده بود. این بار برای شانه های او زیادی سنگین بود. این که تن بهکافی نقش آدم های ق  

  
  

 چنین کاری دهد، این که خود را وارد چنین معامله ای کند حکم مرگ داشت. انگار خود با پای خود به

 .پای طناب دار می رفت

ردی می شد که بعید می دانست بهرود باشد! بهرودچه فرقی داشت با مرگ؟ عمری اسیر دس ِت م  

 مهربانش. آخ بهرود مهربانش اگر می شنید.اگر می شنید می خواهد خود را معامله کند، چه آشوبی به پا

 می کرد. بهرودی که آخرین بار دیدنش هم تاکید کرده بود که همه چیز را درست می کند و حاال او بی

بودنشان را به دست باد می سپرد خبر از او همه ی روزهای باهم . 

 :دستی دور کمرش حلقه شد. صدای گرم تیمور در گوشش پیچید

 ـ وقتی دلت راضی نیست، این همه اصرار برای چیه؟

 سرش را در شانه ی امن برادرش پنهان کرد و اشک هایش را روی تی شرتش جا گذاشت. می خواست

کند. دوست داشت تا آخر دنیا در آغوش خانواده اش بماند.خانواده ای که این از تمام این لحظات استفاده  

 !اواخر فراموش کرده بود که ممکن است هیچ نسبتی با آن ها نداشته باشد

 آساره لیوانی آب آورد و به سمت دهانش نزدیک کرد.تیام جرعه ای از آب نوشید و دوباره سرش را به

هنوز بی هیچ تعارفی روی گونه هایش می چکید و او بی جان بهبازوی تیمور تکیه داد.اشک هایش   

 نقطه ای از سقف سفید خیره شده بود و آینده ی نامعلومش را در ذهن ترسیم می کرد. آینده ای که کنار

 .مردی رقم می خورد که کوچک ترین تصوری از آن نداشت

*** 

می لرزید. این چند رو ز لرز عجیبیمقابل حاج مصطفی نشسته بود و با ناخن هایش بازی می کرد.   



 داشت. حاج مصطفی خیره اما مهربان نگاهش می کرد.کسی همراهش نبود. یعنی کسی موافقش نبود که

 .حاال همراهیش کند

 ماه سلطان سینی چای را مقابلش گذاشت و روبه حاج مصطفی گفت : من توی اتاقم بابا.کاری داشتید

 .صدام کنید

 .ـ باشه بابا جان

م دست جلو برد و لبه ی استکان را لمس کرد. بخار چای نرم و سبک، بیخیال و فارغ از آن بیرونتیا  

 می زد. جدیدا به همه چیز حسودی اش می شد. حتی به همین بخار لعنتی! بعدتر شایدبه ز ِن کنار بهرود

 ..هم حسودی اش شود

وضوع او راتا این اندازه کالفه می کردبا این فکر دوباره گلویش باد کرد و دلش لرزید.وقتی فکر این م  

 .دیدنش حتما دقش می داد

 صدای حاج مصطفی او را از توهم بیرون کشید: تیمور باهات حرف زد تیام جان؟

 !سربلند کرد و گنگ نگاهش کرد. خیلی زودتر از چیزی که فکر می کرد سر اصل مطلب رفته بود

  
  

حال بدش را دید ا... اکبری زیر لب گفت و ناچار نالید: چای ات روبخور سرد می شهحاج مصطفی که  . 

 تیام اما هنوز نگاهش گیر محاسن سفید و بلند حاجی بود و فکرش جایی دیگر در پرواز. مادرش تا همین

زدهچند لحظه پیش نفرینش می کرد و تیمور او را به حال خود رها کرده بود. محمد هم در چشمانش زل   

 و گفته بود بخاطر اشک های مادر از او متنفر است. آساره هم از صبح به اتاق رفته بود و بیرون نمی

 آمد. حتی صدای گریه ی ویرا راهم نشنیده بود. همه چیز در خانه بهم ریخته بود چون او می خواست

 .برای شادی آن ها خود را قربانی کند

کردصدای حاج مصطفی بار دیگر اورا هوشیار  : 

 ـ حواست این جاست دخترجون؟

 :با من من گفت

 ..ـ بله ... حاجی

 ـ برای چی اومدی اینجا باباجان؟

 برعکس دیروز حاال زبانش به طرز عجیبی کرخت و بی حال شده بود. مثل الل ها فقط نگاهش می کرد

 .و توانایی حرف زدن داشت

 :حاج مصطفی ماه سلطان را صدا زد

لیوان آب برای تیام بیار ـ ماه بابا جان بیا یه . 

 ماه سلطان مطیع از اتاق بیرون آورد و لحظاتی بعد لیوان سرد آب را سمت تیام گرفت.تیام لیوان را

 .گرفت و با ولع آن را سر کشید. سردی آب تضاد دلچسبی با گرمای تنش ایجاد کرد

حالت بهتر شد؟ لیوان را روی سینی گذاشت و تشکر کرد.حاج مصطفی مهربان تر از قبل گفت:  

 .تیام تنها سر تکان داد. انگار همین یک جرعه آب تمام فکر های اضافه اش را با خود شسته و برده بود

 راست می گفتند که آب پاک کننده است. همین حاال او از شر تمام فکر های سیاهی که مانع از رسیدن به

 .خواسته اش بود پاک شده بود

 .این بار خود تیام بی آنکه در چشم های حاج مصطفی نگاه کند گفت: تیمور حرفاتون رو بهم گفت

 حاجی منتظر نگاهش کرد تا باقی حرفش را بزند. حال تیام نگرانش کرده بود. رنگ تیام به طرز عجیبی



خن هایش بازی میپریده و گونه هایش در تضاد جالبی گل انداخته بودند. چانه اش می لرزید و مدام با نا  

 .کرد وگوشت کنار آن ها را می کند

 .ـ مخالفن حاجی

  
  

 :صدایش می لرزید.حاج مصطفی نفس عمیقی کشید

 .ـ باید هم مخالف باشن. تصمیم ساده ای نیست

اونا هم تیام اینبار سر بلند کردو نگاهش کرد. لب باز کرد و بی مکث گفت: اما من قبول می کنم.  

 .مجبورن کنار بیان

 .چیزی در دل حاج مصطفی روشن شد. شجاعت تیام را تحسین کرد.تیام هم درست مثل مادرش بود

 طوبی، با همان روحیه ی پراز جسارت و نگاه نترس و شجاع که دست بر قضا همان هم کارش را

 .ساخت

 ..افکارش را پس زد و گفت: به همه چی فکر کردی؟ ممکنه

نکه حرفش کامل شود گفتقبل از آ : 

 .ـ بله حاجی فکر کردم. مشکالت رو واسم نشمرید. می خوام بابارو آزاد ببینم. به هرقیمتی که شده

 نگاه حاج مصطفی لحظه ای خیرهاش ماند.کمی خود را سر جایش باال کشید و گفت: تو دختر با درکی

 .هستی تیام. خانواده باید بهت افتخار کنن

کرد. سرزیرانداخت و دندان برهم فشرد تا حال بدش مخفی بماند. خانواده به خونش بغض گلویش را زخم  

 !تشنه بودند! افتخار کجا بود..چه دل خوشی داشت حاجی

 ـ من با خانواده ات حرف می زنم. بعد از اینکه رضایت اونارو گرفتیم با خانواده ی مهدی هم حرف می

ن نباشزنیم. انشاا... درست میشه بابا جان. نگرا . 

 در جواب تمام حرف هایش فقط سر تکان داد.حاج مصطفی مهربان تر از قبل گفت: چای ات رو بخور

 .تیام جان

 سینی را عقب هول داد و از جا برخواست. دلیلی برای ماندن نداشت. حرفش را زده بودو جواب را هم

می کشیدشنید. از این به بعدش را به دست حاجی سپرده بودو خود را باید کنار  . 

 ـ مرخص می شم حاجی. ممنون از کمکتون. کی با خانواده ام حرف می زنید؟

 . ...عجله ی تیام رادرک می کرد. لبخند تلخی زد: عصر انشاا

 تشکری کرد و آرام به سمت در گام برداشت.جان در تن نداشت.روز به روز، ثانیه به ثانیه به خون بس

. بعید می دانست تا پایان این ماجرا چیزی از تن و روحشنزدیک تر می شد و آشوب دلش هم بیشتر  

 !باقی بماند
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 صدای زمزمه های حاج مصطفی را می شنید. مثل مجسمه روی صندلی مقابل دار قالی نشسته بود و

ی دانست ذهن لعنتینقطه ای از زمین را نگاه می کرد. خودش هم نمی دانست به چه فکر می کند. فقط م  

 .اش یک به یک بدبختی های پس از این تصمیمش را می شمارد



 صدای گریه ی مادرش هم که جز همیشگی این خانه شده بود. انقدر خسته و کالفه بود که دیگر حتی به

 .گریه های برنج هم واکنش نمی داد. زبان بر لب خشکیدهاش کشید و آن را تر کرد

سر بلند کرد. آساره با چشم های سرخ در چهارچوب در ایستاده بود. اوهم گریه صدای قیژ در که بلند شد  

 کرده بود. آساره ای که از اول این ماجرا تا به حال جلوی آن ها خود دار بود حاال با چشم های سرخ

 .مقابلش ایستاده بودو او را نگاه می کرد

 چانه اش لرزید.نگاه چرخاند بلکه از فضای باریک در بیرون را ببیند. آهسته گفت: چی شد؟

 :آساره قدمی جلو گذاشت و در را بست

 .ـ هیچی. حاج مصطفی رفت

 :پرتردید پرسید

 ـ مامان راضی شد؟

لی واشک از چشمان آساره چکید. بی آنکه چیزی بگوید سر تکان داد. دلش آوار شد. جایی میان خوشحا  

 ناراحتی لنگ می زد. لب های را داخل کشید، سر تکان داد. با صدایی که به زحمت از ته حلقش خارج

 .می شد گفت: خوبه

 نفس عمیقی کشید و اشک چشم هایش را پس زد. لبخند کج و زورکی بر لبش نشاند: برو پیش مامان

 .آساره. تنهاش نذار می ترسم حالش بد شه

ایش گفت: کی به بهرود می گه؟آساره بی توجه به حرف ه  

 دهانش باز ماند. آساره دوباره گفت: خودت می گی؟

 فکرش هم تنش را می لرزاند. سر تکان داد و به زحمت آب دهانش را قورت داد: حاج مصطفی...گفته

 .که خودش حرف می زنه و کارارو درست می کنه

 .ـ اما االن گفت خودت باهاش حرف بزنی بهتره

 ـ چی؟

گرد نگاهش می کرد. همین یکی را در کلکسیون بدبختی هایش کم داشت. آساره آرام گفت با چشم : 

 ـ خیلی تاکید داشت خودت باهاش حرف بزنی. گفت اینطوری احتمال اینکه خون ب ِس خودش باشی

 .بیشتره

  
  

 .ـ ولی من نمی تونم. بهرود... بهرود خیلی عصبانی می شه

ون موقع که این تصمیم رو گرفتی باید فکرش رو می کردی. درضمن بالخره می فهمه. حاال هرچیـ ا  

 .زودتر بهتر

 نگران پرسید: داداش تیمور چی؟ اون چی گفت؟

 ـ اونم تایید کرد. کاریه که خودت باید انجام بدی تیام. تیمور می ره واست با بهرود قرار می ذاره هم

اده کن واسه عصردیگه رو ببینید. خودتو آم . 

 این را گفت و مجال حرف بیشتری نداد. آساره که از اتاق بیرون رفت، تیام نفس کالفه اش را بیرون

 .فرستاد. از در و دیوار برایش بدبختی می ریخت. طاقت روبه رو شدن با بهرود را نداشت

رده بود. دلپیچه و تهوعمثل مرغ سرکنده شده بود. مدام در اتاق چرخ می زد و نگاهش به ساعت گره خو  

 .امانش را بریده بود. معده اش تحمل لیوانی آب را هم نداشت

 خانه در سکوتی بزرگ و زننده فرو رفته بود و حتی صدای گریه ی ویراهم نمی آمد. انگار اوهم مثل



 .بقیه روزه ی سکوت گرفته بود

ر لرزید. حتما وقتش رسیده. آسارهکسی ضربه ای به در زد. نگاهش را به آن دوخت. با دیدن قامت تیمو  

 .گفته بود تیمور با بهرود قرا یم گذارد و حتما تیمور این کار را کرده

 دم عمیقی کشید بلکه نفس گره خورده در گلویش را آزاد کند اما بی فایده بودو به سرفه افتاد. تیمور که

 :حال بدش را دید به گوشه ای اشاره کرد

 .ـ بیا بشین

توجه با صدایی که از ته چاه بیرون می آمد گفتتیام اما بی  : 

 ـ کی قرار بهرود رو ببینم؟

 تیمور گوشه ای نشست و به پشتی تکیه داد. نگاهش بر صورت رنگ پریده ی خواهرش خیره ماند. می

 دانست فشار زیادی را تحمل می کند. از آن فاصله هم به خوبی لرز تنش را می دید و دست هایی که مدام

گره می خورد و بازی با انگشتانشدر هم  . 

کرد نگاه از او گرفت و جدی نقطه ای از قالی را نگاه : 

 .ـ هماهنگ کردم عصر هم دیگه رو ببینید

 :چیزی ته دلش فرو ریخت. توان ایستادن نداشت. روی صندلی مقابل دار قالی نشست و آهسته نجوا کرد

 ـ کجا؟ میاد اینجا؟

 !ـ می خوای شر تازه درست شه؟ بیاد اینجا تا حر ِف جدید واسمون بسازن

  
  

 ... ـ چه حرفی؟! شوهرمه

 :تیمور نگاهش کرد و جدی تر از قبل گفت

 .ـ شوهر؟! شما فقط محرم هم دیگه هستید. یه صیغه ی محرمیت خونده شده که همونم پس زده می شه

بس نباید به کسی متعهد باشی. از همون لحظه ای که این تصمیم رو گرفتی بهرود دیگهبرای رسم خون   

 .با تو نسبتی نداره

 سرمای کالمش او را جایی میان یخچال های قطب جا گذاشت. حس گنجشک بی پناهی را داشت که میان

 .باد و طوفان گیر افتاده و نگران دنبال پناهی می گشت

می بر سرش آوار کرده بود و او نمی دانست از زیر این آوار چطور جان سالمتیمور حقیقت را با بی رح  

 .به در ببرد. بی آنکه چیزی بگوید سر زیر انداخت و دندان روی هم فشرد. حالش اصال خوب نبود

 .دوست داشت بخوابد و وقتی چشم باز می کند تمام این ها یک خواب شوم باشد

نگاهش کرد تیمور که از جا برخواست تیام عاجز  : 

 .ـ داداش تیمور

 :سرچرخاند و نگاهش کرد. تیام من من کنان گفت

 ...ـ نمی تونم... نمی تونم بهرود رو ببینم... نمی تونم

 .نفس کم آورد. ابروهای تیمور غلیظ درهم شده بود. تیام سر زیرانداخت و نالید: خودت بهش بگو

ه دلش نیامد بیشتر از این با او جرو بحث کند. شرایط بهتیمور نفس عمیقی کشید. حال تیام آنقدر بد بود ک  

 .اندازه ی کافی برایش سخت بودو دلش نمی آمد همه چیز را سخت تر از این کند

 .باشه ی آرامی گفت و از اتاق خارج شد

 تیام نفس حبس شده اش بیرون فرستاد و صورتش را میان دستان سردش قاب گرفت. زیر لب خدا را



ور بار مسولیت سنگینی را از دوشش برداشته بودشکر کرد. تیم ! 

*** 

 روی تخته سنگ، سرجای همیشگی اشان نشسته بود. فاصله ی این مدت یک طرف و همین چند ساعت

 انتظار یک طرف دیگر. برای دیدن تیام دل در دلش نبود. قلبش در سینه می تپید.او هم منتظر بود تیام را

پاک و مهربان تیام حلقه کند. اصال تمام وجودش انتظار دیدنش را می ببیند تا دستان خود را دور قلب  

 کشید. شرایط این مدت آنقدر ناجور بود که حتی از همان پنجره ی کوچک هم توانایی دیدن عزیزکش را

 نداشت. می ترسید حشمت زاق سیاهش را چوب بزند و مچش را بگیرد. برایش مهم نبود فقط نگران

اواخر اصال حوصله ی دردسر جدید را نداشت پدرش بود. مهدی این . 

  
  

 با شنیدن صدای پا بی طاقت از جا برخواست اما قامت تیمور تمام امیدش را یکباره از بین برد. انرژی

 .اش تحلیل رفت و نفسش را بی جان بیرون فوت کرد

د. بهرود ناراحت پرسید: تیام نیومد؟تیمور روبه رویش رسد دست دراز کرد. باهم دست دادن  

 :تیمور بی آنکه نگاهش کند روی تخته سنگ نشست

 .ـ نتونست بیاد. من رو فرستاد باهات حرف بزنم

 وجودش لرزید. حرف تیمور بوی خوبی نمی داد. حتما خبر تازه ای شده بود. کنارش نشست و خیره به

 :نیم رخش گفت

 ـ چی شده؟

 تیمور هم برگشت و نگاهش کرد. حوصله ی کش دادن موضوع را نداشت. می خواست زودتر از این

 !روزها بگذرد. به این امید که شاید فردا کمی امیدوار کننده تر باشد

 ـ از رسم خون بس چقدر می دونی؟

 :بهرود مات نگاهش کرد. این سوال چه ربطی به آن ها داشت. لب برهم فشرد و گفت

سم خیلی قدیمیه. دختر در ازای خونـ یه ر  ... 

 به اینجا که رسید حرف در دهانش ماسید. گنگ و پرسوال تیمور را نگاه کرد. تیمور که نگاه پرسوالش

 :را روی خود دید گفت

 .ـ تیام می خواد خون بس شه

 :گوشش زنگ زد و سرش تیر کشید. چشم بست بلکه این حال بد را از خود دور کند. زمزمه کرد

 ـ می خواد چیکار کنه؟

 :تیمور نگاهش را از بهرود دزدید

 .ـ حرف حر ِف خودشه. خیلی باهاش مخالفت کردیم اما قبول نکرد. هرطور شده می خواد خون بس شه

 :بهرود گنگ تر از قبل گفت

 ـ در ازای عمو

ن ِِ  

 خو ی من

دور پرسیدتیمور به تکان دادن سر اکتفا کرد. بهرود سر چرخاند و خیره به نقطه ای  : 

 ـ شما هم حمایتش کردین؟

 !ـ مخالفتمون بی فایده بود. تیام تصمیم خودش رو گرفته. می گه هرطور شده باید این کار رو انجام بدم



  
  

 .سکوت بهرود را که دید ادامه داد: برای این کار باید صیغتون رو پس بخونیم

خون نشسته نگاهش کرد. شوک خبر به اندازه ی کافی زیاد بود و حاال اینبهرود اینبار با چشم های در  

 حرف تیمور هم به کل اعصابش را بهم ریخت: چی؟

 ... ـ شرایط خون بس همینه. دختری که خون بس می شه باید مجرد باشه! نمیشه که دوتا دوتا

 .صدای فریاد بهرود حرفش را نیمه گذاشت: تمومش کن تیمور

ونسرد سر چرخاندو نگاهش کرد. خشم از سرتا پایش می بارید. چشم هایش با دو کاسه خونتیمور اما خ  

 برابری می کرد و لب هایش را محکم بر هم می فشرد. این حالت بهرود را دوست داشت. بوی غیرت و

 .مردی می داد و می دانست بهرود هرکاری می کند تا تیام را داشته باشد

س دیگه ای شه که الزم باشه این صیغه پس خونده شه. اتفاقا برعکس، من از  ِ ـ قرار نیست تیام ما ِل ک

 این

 .قضیه به نفع خودمون استفاده می کنم

 .تیمور پرتردید نگاهش کرد: قضیه به همین سادگیا نیست بهرود. برای خون بس تو تصمیم نمی گیری

 .بزرگ خانوادتون تصمیم می گیره

ه. باهاش صحبت می کنمـ بزرگ خانواده ی ما االن پدرم . 

 !سعی کرد لحنش پر تمسخر نباشد اما موفق نبود: اگه قبول نکرد چی؟

 :بهرود سر تکان داد

 ـ تیمور باور کن بابای من بیشتر از هرکسی از این جریان ناراحته. از طرفی برادرش رو از دست داد و

 .از طرف دیگه بهترین رفیقش رو انداخته زندان

ته ، حشمت چی؟ اونو چیکار می کنی؟ـ باشه پدرت ناراح  

 بهرود از جا برخواست و خاک لباس هایش را تکاند. سینه صاف کرد و محکم گفت: اجازه نمی دم دست

 .کسی جز من به تیام بخوره. مطمئن باش

 دل تیمور کمی، فقط کمی گرم شد. دوست داشت دست های بهرود را ببوسد. اگر بهرود تیام را به دست

 .می آورد، تا آخر عمر نوکری اش را می کرد

 ـ حاال کجا می ری؟

 .ـ با بابا حرف بزنم

 ...ـ بسپر به حاج مصطفی. ممکنه همین حاال به عمو گفته باشه. فقط بهرود

 :بهرود منتظر خیره اش شد. نگرانی را خیلی خوب در چشم هایش می دید. لبخند زد و مطمئن گفت

مرده باشم که تیام ما ِل ک ِس دیگه ای شهخیالت راحت باشه. من باید  . 

  
  

 !تیمور هم لبخند زد. تیام حتما از شنیدن این حرف ها خوشحال می شد
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 عفت و منیر گوشه ی خانه نشسته بودند و حجم عظیمی از سبز ِی خورشی را پاک می کردند. شوکت هم

نه می زدسمت دیگر دراز کشیده و چرت عصرا ! 



 .طال صافی بزرگ سفید رنگی آورد و کنارشان نشست

 ـ تال کی میاد اینجا مامان؟

 .عفت همانطور که سبزی ها را پاک می کرد غر زد

 ـ چه می دونم. اصال کار و بارش معلوم نیست. بهش گفتم برگرد خونه خودمون شب واسه خواب، گفت

این کارا تا ببینم چی می شه. آخه بگو زن حامله و چه به . 

 .طال لبخند کم رنگی زد. عفت بیخودی همه چیز را سخت می کرد و مدام حرص می خورد

 .ـ چیکارش داریم؟ خب می خواد برم خونه پدربزرگش. اونجا راحت تره حتما جلوی بابا خجالت می کشه

 .عفت پر حرص سبزی را در سبد انداخت. سر بلند کرد و غرید

میاد؟ این مرحوم فوت شده دیگه نمی دونم چرا از ما فرار می کنهـ کو بابا؟ مهدی اصال خونه  . 

 .اینبار منیر به حرف آمد

 ـ ما کاری با تال نداریم مردم کار دارن. فردا پس فردا بفهمن تال اینجا نیست و با اون شرایط تک و تنها

روی خوش بهشتو خونه ی کلنگی پدربزرگش زندگی می کنه، حرف می اندازن که ما بیرونش کردیم.   

 .نشون ندادیم

 طال بی آنکه چیزی بگوید شانه باال انداخت. شوکت خمیازه ی بلندی کشید و سرجایش نشست. با چشم

 های خوابالود نگاهی به اطراف انداخت: مهدی کجاست عفت؟

 .ـ نمی دونم. حاج مصطفی پیغوم فرستاد که کار واجب داره. مهدی هم رفت ببینه موضوع از چه قراره

نیر پوزخند زدم : 

 .ـ حتما حاجی هم می خواد واسطه شه برای آزادی حسین

 :عفت غرید

 .ـ اینا خانوادگی عادت دارن! یه قتل انجام می دن، بعد میفتن دنبال رضایت گرفتن

 :طال دندان روی هم سایید تشر زد

  
  

 .ـ بس کنید چقد غیبت می کنید شماها

باز شد نگاه همه بر مهدی خیره درگدر خانه که   

 ماند. صور ِت درهمش نشان از فک ِر یرش می داد. عفت

 سرتا پایش را از نظر گذراند. با همان یک نگاه فهمید که حسابی ذهنش درگیر است. حدس منیر درست

 !بود انگار

 !ـ سالم. خوش اومدی

اد و گوشه ی خانه نشست. لحظه ای درمهدی اما در دنیای دیگری بود. در جواب عفت تنها سر تکان د  

 :سکوت به دیوار سفید خیره ماند و بعد روبه طال گفت

 ـ یه لیوان آب برای بابات میاری؟

 طال مطیع از جا برخواست و به آشپزخانه رفت. منیر زیر چشمی عفت را نگاهی انداخت و به مهدی

 اشاره کرد. عفت هم لب کج کرد و شانه باال داد. این مدت از خودش تا مهدی فاصله ی زیادی حس می

 کرد. چیزی که حسابی بی حوصله اش کرده بود. بعد از سال ها این رفتارهای مهدی برایش تازگی

 .داشت. این نادیده گرفتن ها آزارش می داد

نکه به کسی نگاه کند آن را یک نفس سر کشید و آرامطال لیوان آب را جلوی مهدی گذاشت. مهدی بی آ  



 تشنه

سالم کرد. دستی به صورتش کشید و ریش هایش را لمس کرد به ل ِب ی امام حسین . 

 :منیر طاقت نیاورد و پرسید

 ـ بِرار ) داداش( ، رفتی پیش حاج مصطفی؟

 مهدی انگار تازه به خود آمده بود. گنگ نگاهش کرد و زمزمه کرد: ها؟

ت زیر چشمی شوهرش را می پایید. کالفه شد و گفتعف : 

 .ـ مرد چت شده؟ چند وقته کل زندگیت رو فراموش کردی. نه حواست به من هست، نه خونه و بچه ها

 :منیر ضربه ای به پهلویش زد. عفت بی توجه به مینر عصبی تر از قبل گفت

بیاد. با این وضع پیش بره سکته می کنیـ خب االن چرا انقدر تو فکری؟ بگو شاید کاری از دستمون بر   

 دور از جون، خاک می همه

 .شه بر س ِر ی ما

 :مهدی بالخره نگاهش کرد و چشم غره رفت

 .ـ دور از جون عفت

 .طال که جلز ولز های مادرش را می دید طاقت نیاورد. تکیه از دیوار گرفت

 ـ مامان راست می گه بابا. حاجی چیزی گفتن؟

  
  

 مهدی نگاهی به چشمان منتظر همه انداخت. نمی توانست واکنششان را پیش بینی کند. خدا را شکر کرد

 که حشمت خانه نیست تا خون به راه بیاندازد. دست دیگری به صورتش کشید و چشم های خسته اش را

 .مالید

 .ـ حاج مصطفی گفت تیام می خواد خون بس شه

پادشاه در خانه رژه می رفت. انگار نه انگار چند لحظه پیش فریاد عفت در آسمانسکوت با وقار مثل   

 بودو به جان همه غر می زد. هرسه مات مهدی را نگاه می کردند که حاال سر زیر انداخته و بود و گل

 .های قالی را برانداز می کرد. طال زودتر از همه به حرف آمد

 !ـ یعنی چی؟

 ـ در ازای م

ن ِِ  

،خو یرزا  

ن ِِ  

 .ز یکی از مردای خاندان ما می شه

 طال هین بلندی کشید و به صورتش زد. انتظار شنیدن هرچه را داشت جز این یکی! تیام واقعا کله شق

 .بود

 عفت آرام گفت: خانواده اش چی؟ خبر دارن؟

 :منیر بدتر از عفت هنوز در شوک بود، همانطور که در ذهنش همه چیز را سبک سنگین می کرد گفت

 .مگه می شه خبر نداشته باشن

 .شوکت که تمام مدت سکوت کرده بود بالخره به حرف آمد

 !ـ چه دلی داره این دختر



 ـ حاال می خوای چیکار کنی مهدی؟

 ـ را ِه خوبیه برای تموم کردن اختالفات و مشکالت. حرف های حاج مصطفی هم خیلی خوب و منطقی

 .بود. جای هیچ بحثی رو برای من نذاشت

 .عفت زیر لب غر زد

 .ـ برای تو که بد نمی شه. رفیقتم آزاد می کنی

 مهدی جدی روبه همه گفت: گوش کنید ببینید چی می گم. چه این کار رو کنیم چه نه، من نهایت زمانی

 که اجازه بدم حسین اون تو بمونه یک ساله. بعدش رضایت می دم و تمام. اگر همین حاال رضایت ندادم

م صرفا بخاطر دل داغ دیده ی تال بود و ساکت کردن حشمت. خواستم تا یکسال دیگهو حرفش رو نزد  

 .آبا از آسیاب بیفته و همهبهتر با این جریان کنار بیایم

 عفت براق در صورتش گفت: از جونت سیر شدی؟ می خوای حشمت خون به پا کنه؟

  
  

شی های حشمت رو هم گرفتـ با اوردن تیام می شه جلوی سرک . 

 منیر زیرک گفت: اما تیام خون ب ِس کی می شه؟ بهرود؟

 :عفت به لب های بهم دوخته شده ی مهدی نگاه کرد. سکوتش را که دید از میان دندان هایش غرید

 .ـ امکان نداره بذارم. من عرو ِس خون بس نمی خوام

 .طال گله کرد: شما از اول تیام رو نمی خواستید

ابای برنجی، بابای خودم رو کشت و حاال بابای تیام، برادر شوهرم رو. بازم اون دختر رو بخوام؟ البدـ ب  

 بذارم رو سر حلوا حلواش کنم آره؟

 .طال از پنجره بهرود را دید که وارد حیاط شد. سریع گفت: بهرود اومد آروم تر

 .همه ساکت شدند. در باز شد و صدای بهرود در خانه پیچید

مـ سال . 

 تنها کسی که پاسخ داد طال بود. مشکوک نگاهش را بین همه چرخاند. سکوتشان زیادی عجیب بود. در

 .را آرام بست

 ـ چیزی شده؟

 مهدی نگاهش کرد: تو از تصمی ِم تیام خبر داری؟

 عمیق نفس کشید. پس حاج مصطفی همه چیز را به پدرش گفته بود. لب هایش را روی هم فشرد. نگاه به

خشمگین مادرش دوخت چشمان . 

 .ـ همین االن پی ِش تیمور بودم. اون بهم گفت

 .عفت به بهرود اشاره کرد

 ـ بفرما. خانوادگی نقشه ریختن واسمون. داداشش رو فرستاده که پسر من رو نرم کنه. فکرشم نکن که

 .خون ب ِس تو شه

 .ابروهای بهرود باال پرید

 ـ من! ت

م وقتی ز ِن منه چطور می خواد خون ب ِس یکی دیگه شه؟نرم کنه؟ من نرم هستم ماد ِر یا  

 .عفت دست هایش را در آسمان تکان داد

 ـ زن کجا بود هوا برت داشته؟! یه صیغه است که اونم چند روز دیگه تموم می شه. اگه خدا بخواد از



 .شرش راحت می شیم

 .بهرود خونسرد پاسخ داد: تیام شری نداشت برای زندگ ِی من

  
  

 .مهدی محکم صدایش زد: بهرود

 .ـ حر ِف حق رو می زنم بابا

 .مهدی گفت: من نمی خوام اون دختر رو بیاریم تو خانواده که اذیتش کنیم

 .عفت به صدا در آمد: پس نیاریدش که اذیت نشه. چرا نمی فهمید؟ می گم نمی خوام عروسم باشه همین

 .باباش قاتله نمی خوام حرف پشت سر خانواده امون باشه

 !ـ مامان قتل غیر عمد بوده

 !شوکت گفت: به اون خانواده باشه که می گن شوهر منم الکی و غیر عمد فرستادن زیر خاک

 مهدی در حالی که با تسبیح دستش بازی می کرد شمرده و آرام گفت: اگر تیام عرو ِس خانواده ی ما نشه

می شیم بسپریمش دست حشمت! یا هرکسی که معلوم نیست آینده اش چطوری می شهمجبور  . 

 .عفت بی تفاوت شانه باال انداخت

 .ـ این دیگه به ما ربطی نداره. دندش نرم قبول کرده پا ِی آینده اش هم بمونه

کنا ِربهرود نگاهش را در چشمان مادرش دوخت و با محکم ترین لحن ممکن گفت: اجازه نمی دم تیام   

 .کسی جز من باشه

 عفت از کوره در رفت.دسته ای از سبزی ها را سمت بهرود پرت کرد و فریاد زد: تو غلط کردی. پسره

 خیره سر، تو از کی انقدر زبون نفهم شدی؟

 بهرود بی آنکه پاسخ عفت را بدهد کنار پدرش نشست و گفت: بابا شما هم با من هم نظرید درسته؟

داد. چیزهایی در ذهن او می گذشت که هیچ یک از افراد این اتاق آن ها را نمی مهدی کالفه سر تکان  

 دید. بهرود تنها به فکر داشتن تیام بودو عفت کینه ی قدیمی اش را می شمرد و گاهی محض رضای خدا

 !سنگ برادر او را به سینه می زد

ام به حشمت، هیچ چیز تموم نمی شهـ می خوام تمام این بحث ها یکبار برای همیشه تموم شه. با دادن تی  

 که هیچ، همه چیز تازه شروع می شه. تیام گناهی نداره. من تیام رو مثل طال دوست دارم. نمی خوام

 .زندگی سختی داشته باشه

 نگاه بهرود انگار چراغانی شد. اینکه پدرش این همه منطقی و دل پاک بود او را مثل پرنده ای سبک بال

برد. لبخند زد و قدردان گفت: ممنونتا آسمان باال می  . 

 عفت دوباره فریاد زد: پدر پسر دارین میبرین و می دوزید. من س ِگ کیم؟

 .طال تشر زد: مامان

  
  

 ـ توام هم دست اینایی. اون موقع مخالفت کردم که تیام رو نیارید توی این خونه، پاش رو باز نکنید به

نحسی داره این دختر، همه زدین تو دهنم که این دوتا جوون هم دیگه رو می خوان. خر مغ ِززندگیمون.   

 من رو خورده نم

ن ِِ  



 جوو ی تونه فکر کنه. تو دیگه چته مهدی؟ ندیدی پا قدم اون دختر چیکار کرد با

رد. کشتنشبرادرت؟ اصال این دختر از همون اولش نحس بود. بعد اینکه تیام به دنیا اومد بابای من م  

 .واسه اینکه کثافت کاریاشون پنهون بمونه

 .منیر بازوی عفت را گرفت: آروم باش عفت

 ـ حاال هم دوباره بزنید تو ده ِن من باشه. اشکال نداره. ولی خدا رحم کنه به آخ ِر این قصه که از وقتی

 .شروع شده با عزا شروع شده و آخرش چی به سرمون میاد خدا می دونه

م مدت سرش را زیر انداخته بودو حرف های مادرش را می شنیدبهرود تما . 

 عفت نفسی تازه کردو بالخره حرف آخرش را زد: هوی پسر! برو بگیرش! اگه حشمت گذاشت، من هیچ

 !حرفی ندارم. آزادی هر غلطی که دوست داری بکنی

بلند کرد و به صدای نفس کالفه ی پدرش را شنید. می دانست او هم در دل نگران حشمت است. سر  

 صورت بغ کرده ی مادرش چشم دوخت. بعدا باید تمام این روزهارا از دلش در می آورد. نمی گذاشت

 !مادر مهربان و عزیزش از او کدورتی در دل نگه دارد. فقط االن نه، باید با حشمت حرف می زد
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ری نداد. ابروهایش راچشم های حشمت با شنیدن حرف های مهدی برق زد اما در حالت صورتش تغیی  

 .درهم کشیده و اخم بزرگی صورتش را پر کرده بود

 ـ یعنی شما می خوای بگی تیام در ازای خون داداش؟

 مهدی آرام سر تکان داد.از همان اول که سر صحبت را باز کرده بود، سعی می کرد با اختیاط جلو

 .برود

 .ـ این کار به صالح همه است

 .تمام بر ِق نگاه حشمت یک باره از بین رفت. پوزخند زد

 !ـ و بیشتر از همه به صالح رفی ِق شما

 مهدی به نشانه تاسف سر تکان داد و کالفه تر از همیشه گفت: خب حاال حرفت چیه؟ مخالفی؟

 حشمت همانطور که در اتاق قدم می زد گفت: نقشه ی پسرت بوده آره؟

  
  

 .بهرود که گوشه ی اتاق ایستاده بود گفت: پیشنهاد خو ِد تیام بوده

 !ـ توام که بدت نمیاد به این وسیله راحت به دختره برسی

 مهدی دستی به پیشانی اش کشید. خسته بودو این بحث ها تمامی نداشت. این مدت آنقدر آشفته بود که

اده بودند تا او را هرروز بیشتر از قبل آزار دهندخواب هم به چشمش نمی آمد. همه دست به دست هم د . 

 ـ حشمت حرف اول و آخرت چیه؟ این کار به صالح همه است. تا چندسال از شر تمام بگو مگو ها

 .خالص می شیم. موافقی یا نه انقدر حاشیه نرو

 .حشمت تای ابرویش را باال انداخت و لب کج کرد

 .ـ عه، عجله هم که دارید

ا بهرود خیلی خوب لمس کرد. مهدی در این جریان کنار او بودو حاال نوبت به حمایتخستگی مهدی ر  

 .بهرود از پدرش رسیده بود. محکم گفت: عمو

 مهدی روی زمین نشست. دستی بر گردنش کشید و آهسته گفت: خستم کردین. توان جنگ با همه ی شما

خسته شدم از بس بینتون ایستادم. تو نصف رو ندارم. اگه یک دلیل برای قبول این خون بس باشه همینه.  



 .شبی راه افتادی خونه ی مردم رو بستی به سنگ. انتظار چی داری؟ اوناهم صبری دارن. یک بار دوبار

 تیمور وقتی ببینه ناموسش نمی تونه توی این روستا راه بره اونم بخاطر تو و کارات و آدمات، آروم نمی

صحنه هاشینه. منم خسته شدم از دیدن این  . 

 حشمت بی آنکه چیزی بگوید فقط نگاهش کرد. لحن مهدی آنقدر سوز داشت که قلبش را آتش می زد و

 .اجازه ی هرگونه مقاومتی را از او می گرفت

مهدی سکوتش را که دید ادامه داد: از قدیم خونه محل آسای ِش آدم بوده اما برای ما دو خانواده چهل و 

 چند

نه ی عزا.. می خوام با این کار به همه چیز پایان بدمسا ِل که شده جهنم، خو . 

 حشمت نگاهش را از مهدی گرفت و به بهرود انداخت. بهرود سر زیر انداخته بودو حرف های پدرش را

 .می شنید

 .حشمت دوباره نگاهش را به مهدی دوخت. دسته به سینه ایستاد و گفت: باشه داداش هرچی شما بگید

تعجب سر بلند کرده و نگاهش کردند. حشمت اما جدی مهدی را نگاه می کردمهدی و بهرود هردو م . 

 .تعجبشان را خیلی خوب درک می کرد

 ـ همین رو می خواستی دیگه. که قبول کنم باشه قبول. اینطوری به تمام چیزایی هم که می خوای می

 .رسی

ولی به یک شرط نگاهش را به بهرود دوخت. چشم هایش برق عجیبی داشت. لبخند محوی زد: . 

 .برق نگاه بهرود یک باره خاموش شد. حاال رنگ نگاه مهدی هم کدر شده بود

  
  

 .چشمان حشمت بین بهرود و مهدی می چرخید. لب باز کرد و محکم گفت: تیام نباید به بهرود برسه

 بهرود طاقت نیاورد و سریع گفت: مشکلش چیه اگه برسه؟

 .ـ بهرود

 ـ نه بابا اجازه بدین. می خوام بدونم کیو واسش خواب دیدین. آروان؟

 حشمت بلند خندید: آروان؟ اون که توانایی اداره ی یه گوسفند رو هم نداره هنوز! می خوام یکی باشه که

 .حسابی بچزونه این خانواده رو واسمون

 !مهدی پوزخند زد: من می گم نره تو می گی بدوش؟

ا نر و ماده اش ندارم داداش! حرف من یه کالمه. بهرود تیام رو بگیره تو یکی دیگه رنگ من روـ کار ب  

 .نمی بینی

 .بهرود دندان روی هم سایید: نیست تا االن خیلی رنگ شمارو دیدیم

 .غرش مهدی صدا را در گلوی بهرود خفه کرد

 .ـ بهرود درست حرف بزن

وجه کند روبه مهدی گفت: خودم اون دختر رو می خوامحشمت بی آنکه به حرص و جوش های بهرود ت . 

 این حرف، آ ِب سردی شد بر تن گر گرفته بی بهرود. برای چند لحظه مات بی آنکه حتی پلک بزند

 نگاهش کرد. مغز بیچاره اش هنوز با حرفی که از دهان حشمت خارج شده بود کنار نیامد و به شدت می

 .جنگید تا آن را هضم کند

بهرود بدتر با چشم هایی که از شدت تعجب از کاسه بیرون زده بود حشمت را نگاه می کرد که مهدی از  

 با وقاحت تمام روبه رویش ایستاده بود و دم از خواستن تیام می زد. برادرش کی این همه بی شرم شده



دوخته و دمبود؟ تا جایی که یادش می آمد حشمت همیشه با وجدان بود و حاال اینطور چشم در چشم او   

 .از زن دوم می زد! آن هم دختری که حداقل سی سال از او کوچکتر بود

 فریاد بهرود باعث شد به خود بیاید و مانع او و حشمت شود. بهرود خشمگین خود را جلو کشید وسمت

 .حشمت خیز برداشت: نامر ِد چشم هیز

ابی بیرون زده بود نگاه میحشمت اما خونسرد سرجایش ایستاده بود و رگ غیرت بهرود را که حس  

 .کرد. خود را برای بدتر از این ها آماده کرده بود. در اتاق باز شد و عفت سراسیمه وارد اتاق شد

 .ـ بسم ا... . چی شده خونه رو گذاشتین روی سرتون

 !ناباور بهرود را نگاه کرد که سمت حشمت هجوم می برد. بر دستش کوبید و صدایش زد: بهرود

  
  

 بهرود اما بی توجه به همه فریاد زد: اون همه تو سرو کله زدنت واسه ین بود آره؟ چشمت به ناموس من

 بوده؟

 عفت با شنیدن این حرف هین بلندی کشید و متعجب حشمت را نگاه کرد. حشمت خونسردتر از قبل با

وی صحبتم با دادا ِشلبخندی کنج لب پاسخ داد: من به تو جواب پس نمی دم. ر . 

 .اینبار مهدی سمتش چرخید و انگشت تهدید سمتش دراز کرد

 .ـ نمی شناسمت حشمت. حس می کنم غریبه ای واسم

ـ نمی خوام دخت ِر قات ِل داداشم، بیفته دس ِت تو و پسرت که از گل نازک تر نگید بهش. این خانواده 

 زیادی

شدی با چنین خانواده ی بدنامی وصلت کنی به ما دین داره. اصال نمی دونم چطور حاضر . 

 .بهرود دوباره سمتش خیز برداشت. عفت وسط پرید و دست روی سینه ی پسرش گذاشت

 .ـ یا امام زمان. بهرود آروم باش مامان

 .بهرود دست دراز کردو فریاد زد

هرکی ندونه ما کهـ خیلی داداش داداش می کنی چیه؟ تا امروز حرفی نزدم به حرمت بابا بود آره. اما   

 .می دونیم تو سر اون چندتا تیکه زمین ارثیه چیکا ِر میرزا کردی

 حشمت بی آنکه توجهی به یقه پاره کردن بهرود کند به حشمت نگاه کرد و گفت: خب؟ نظرت چیه خان

 داداش؟

رونمهدی دندان روی هم سایید. سمت بهرود برگشت و خیره در چشمان به خون نشسته اش گفت: برو بی  

 .بهرود

 ..بهرود معترض گفت: بابا

 .مهدی فریاد زد: بیرون

 عفت لرزید. اولین بار بود مهدی را این همه به هم ریخته و خشمگین می دید. مهدی هیچوقت سر او و

 بچه ها فریاد نکشیده بود اما حاال اینطور از خود بی خود شده ، تنش می لرزید و دانه های ریز عرق بر

 .پیشانی اش می نشست

 .بازوی بهرود را کشید و آرام گفت: بسپر به بابات پسرم. بیا بریم

 اوهم از این شرایط آنقدر آشفته و ترسیده بود که ترجیح می داد خو ِد بهرود تیام را بگیرد! برای پسرش

آدم چقدر می ترسید اصال. می ترسید از این همه حرصی که برای تیام دارد، سکته کند. مگر قلب یک  

 ظرفیت عشق را دارد. وقتی لبریز شود با هیچ چیز آرام نمی گیرد و بهرود حاال لبریز بود از این حس و



 .بد بود که این شرایط سعی داشت دست او را از تیام کوتاه کند

  
  

به صورتش پاشید. همین بهرد برای بار آخر نگاه خشمگینی به حشمت انداخت و حشمت تنها پوزخند  

 .مانده بود یک الف بچه برایش اینطور یقه پاره کند و شاخ و شانه بکشد

 مهدی پشت سرشان در را بست. تسبیحش را دور دست پیچاند و سمت حشمت برگشت. حشمتی که مثل

 .جوان های جاهل پر از کینه نگاهش می کرد. برای یک لحظه دلش برای بچگی های حشمت تنگ شد

ار حاال هم مثل آن وقت ها وقتی کار اشتباهی می کرد کتکش می زد بلکه عقلش سر جا بیایدانگ . 

 چند قدمی در اتاق راه رفت بلکه قلب روبه انفجارش آرام بگیرد. زیر لب صلوات می فرستاد و ذکر می

 .گفت. این روزها تنها یاورش خدا بود

 حشمت بی حوصله گفت: داداش چی شد؟

دراز کرد و غرید مهدی انگشت سمتش . 

 ـ به من نگو داداش. تو حرمت حالیته؟ چی تو اون سرته حشمت؟ چی تو اون سرته؟ چشمت خورده به یه

 دختر بچه خواب و خیال دیدی؟ آره؟ انقدر ضعیف النفس بودی؟

 .حشمت کالفه دست در آسمان چرخاند

 ...ـ این حرف ها چیه می زنی داداش؟! من فقط

ش اون کینه ی لعنتی ات رو خاموش کنی می خوای این کار رو کنی آره؟ـ فقط برای اینکه آتی  

 چشم ریز کردو پر تمسخر گفت: فقط می خوای یه کار مثبت برای روح اون مرحوم انجام بدی. ِد آخه

 هرکی ندونه من که از کینه ی بین تو و میرزا با خبر بودم. یام نرفته توی سال حتی یه بعداز ظهرم تیوی

ا نمی ذاشتی. کسی که حتی عروسی برادرش رو هم مسخره می کرد و نیومد، حاال شده دایهخونه اش پ  

 ی مهربان تر از مادر! فردا پس فردا هم اون دختر بیچاره دوتا بچه اورد می فرستیش می گی گور بابات

 .بچه هام رو بده خودت ِهری من دختر یه قاتل رو نمی خوام

می کرد. می دانست عصبانی است و باید خود را خالی کند. میحشمت بی آنکه چیزی بگوید نگاهش   

 .خواست در آرامش با او حرف بزند

 .مهدی که سکوتش را دید ادامه داد

 ـ هیچ فکر کردی سر زنت چی میاد؟ خودت رو

ح ِِ  

 سر آروان؟ حشمت، حشمت، حمشت آخ حشمت. تو رو

واسه پول بیشتر دست به هرکاری می زنی سر اون چند تیکه زمی ِن لعنتی فروختی. از وقتی که فهمیدم  

 .دست ازت شستم. از همون وقت

 .دست روی سینه اش گذاشت و با درد چشم بست. انتظار چنین چیزی را از برادرش نداشت

 حشمت اما بازوهایش را در آغوش کشید و بی تفاوت گفت: حرف ها تموم شد داداش؟ خب حاال تکلیف

 .چیه؟ من اون دختر رو می خوام

  
  

 صدای سیلی که در اتاق پیچید رشته ی کالم حشمت را از سر زبانش پراند. مهدی نفس نفس زنان و پر



خشم نگاهش کرد: دهنت رو آب بکش. اون دختر لقمه ی بزرگ ِی برای ده ِن تویی که تو اون شهر 

 کوفتی

 همه چیزت رو فروختی. به والی علی اگه برادرم نبودی همین االن طالق اون ز ِن بدبختت رو می

 .گرفتم. عین خیالم هم نبود که چه بالیی سرت میاد. ولی چه کنم که هم خونمی

 حشمت میان بهت دست و پا می زد و نگاهش می کرد. مهدی با تنی لرزان قدمی عقب برداشت. آنقدر

دیوار خورد و به آن تکیه داد. تسبیح دستش را فشرد و بعد از لحظه ای سکوت نالید عقب رفت که به : 

 از خونه ی من برو بیرون. من این کار رو انجام می دم توهم چشمت تیام رو نمی بینه. لیاقت اون دختر

 !این نیست

ی را لمسحشمت که تازه حرف های مهدی را درک کرده بود دستی به صورتش کشید و جای سیلی مهد  

درد نکنه داداش. دستت درد کرد. چشم در چشمش انداخت و گفت: بخاطر یه دختر حروم زاده! دستت  

 !نکنه

 این را گفت و بی آنکه معطل کند از اتاق خارج شد. صدای بسته شدن در که آمد مهدی نفسش را رها

شک از روی دلش برکرد. روی زمین نشست و دستی به صورتش کشید. اگر خستگی این روزهارا با ا  

 !می داشت به جایی بر می خورد؟ مرد ها هم دل دارند دیگر
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 .حشمت که از خانه خارج شد، عفت به اتاق دوید. مهدی گوشه ای نشسته و سرش را زیر انداخته بود

 .نگران دست هایش را بهم سابید. با احتیاط جلو رفت وکنارش نشست

را گرفت. با صدای گرفته پرسید: رفت؟مهدی دستی به صورتش کشید و خیسی آن   

 .عفت سر تکان داد و آرام به صدا درآمد

 .ـ آره

 .مهدی به نشانه ی تاسف سر تکان داد و نالید

 .ـ نمی دونم برای نجاتش باید چیکار کنم

 عفت دست بر روی دست شوهرش گذاشت و نفس عمیقی کشید. مهدی ادامه داد: از بچگی سعی کردم

. پدر مادر که نداشتیم، تمام تالشم این بود روی پای خودمون باشیم. نذاشتم خم بهدرست بارش بیارم  

 .ابروشون بیاد. روی زمین های مردم کارگری می کردم. می خواستم همیشه چشم و دلشون سیر باشه

 . ...دنبال پول بیشتر کاری که نباید رو انجام ندن. اما حاال

  
  

نجا که رسید آه سرد و غلیظی کشید. آنقدر سرد که تن عفت یخ بست. مثل اینکه باد سردی همین حاالبه ای  

 .از سرد ترین نقطه ی زمین به سمت او وزیده بود

 عفت آهسته گفت: با این حرف ها که چیزی درست نمی شه. تو اعصاب خودت رو ناراحت نکن. حشمت

رده و بر می گردههم االن ناراحته. خودش می فهه اشتباه ک . 

 .ـ برای رضایت به اون هم نیاز داریم عفت. هم حشمت و هم تال

 عفت لبخند زد. دوست داشت در این شرایط کمک حال همسرش باشد نه آیینه ی دق. نمی خواست با غر

 زدن بیشتر اعصابش را از قبل متشنج تر کند. وقتی مهدی تا این اندازه برای انجام کاری مطمئن است

د حمایتش می کرد نه که او هم سدی شود مقابلشبای . 

 .ـ تال رو بسپار به من. باهاش حرف می زنم



 :مهدی نگاه قدردانی به عفت انداخت و آرام تر از قبل پرسید

 ـ بهرود کجاست؟

 قبل از آنکه عفت چیزی بگوید در اتاق باز شد. مهدی سر بلند کرد و بهرود را دید. چشم هایش همچنان

و تنفر بود. حالش را درک می کرد. شنیدن حرف های حشمت برای خودش هم درد داشت پر از خشم  

 .چه برسد بهرودی که دیوانه وار عاشق تیام بود

 .مهدی به کنار خود اشاره کرد و با مهربان ترین لحن ممکن گفت: بیا بشین اینجا بهرود

 آرامش مهدی آبی شد بر آتش خشم او. دست های مشت کرده اش را باز کرد و بی آنکه چیزی بگوید

 .کنار پدرش نشست

 ـ عموت رو دیدی که رفت؟

 بهرود دندان روی هم سایید بلکه جلوی پوزخندی که می آمد تا روی لب هایش بنشیند را بگیرد. اگر می

عمویی ندارد. کسی که به نامو ِس او چشم داشت بیشتر شد و نگران حال پدرش نبود می گفت که همچین  

 !شبیه دشمن خونش بود تا عمو

 .با وجود تمام فکر و خیال هایش تنها سر تکان داد. مهدی زبان بر لب های خشکش کشید

 ـ می دونی که دعوام باهاش باال گرفت. اونم نه بخاطر تو و تیام. بخاطر خودش. من حشمت رو

م و حاال همین قلبم رو فشار می دهاینجوری بزرگ نکرد . 

 .بهرود بی آنکه چیزی بگوید سر زیر انداخت. صدای پدرش ضعیف اما محکم بود

 ـ از این حرف ها بگذریم. جاش اینجا نیست. قلب من هم پر از حرفه که برای زدنش باید دنبال فرصت

بیچاره زجر بکشه. اون قربانی بیشتری باشیم. اما حاال تیام خون ب ِس تو می شه چون نمی خوام دختر  

  
  

 کارهای ما نیست. اشتباهاتی که سال هاست باهامون رشد کردن و تبدیل به عل ِف هرزی شدن که هر

 .لحظه بیشتر از قبل دور زندگیمون می پیچه

جای آن را حسی عجیب بهرود با لبخند پدرش را نگاه کرد. تمام خشم و نگرانی لحظه ی قبل دود شد و  

 فرا گرفت. انگار که بار بزرگی را از دوشش برداشته بودند. تیام مال او می شد و همین حرف دوباره

 .تمام دنیا را به او بخشید

 :مهدی در چشم هایش خیره شد. با جدیت ادامه داد

و صباح دیگه درمونده ـ نمی خوام ناامیدم کنی بهرود. نمی خوام حاال که این همه عاش ِق سینه چاکی، د

 و

 فراری شی. تیام رو به تو می سپرم چون اون دختر از بچگی سختی کشیده و اسمش واسه همه نحس

 بوده! نمی خوام واسش یه نن ِگ دیگه باشی. گناه داره. از طرفی هم دوست دارم حسین خیالش راحت

خون رو با خون نمی دن. می باشه. این جریان همه اش یه اتفاق بود. ناراحت هستم درست اما جواب  

 .بخشم بلکه خدا ببخشه و ازمون راضی باشه

 .بهرود مطیع دست روی چشم هایش گذاشت

 .ـ روی چشمام

 مهدی این بار به عفت نگاه کرد. چشم های عفت لبریز از اشک بود. می فهمید به زحمت خودش را

رو به تیمور بده کنترل می کند. نفس عمیقی کشید و روبه بهرود گفت: برو این خبر . 

 .بهرود مثل فرفره از جا برخواست. مقابل پدرش ایستاد. لبخند از لبش دور نمی شد



 .ـ ممنونم

 مهدی هم لبخند زد. رضایت را به خوبی در چشم هایش می دید. سرتکان داد و بهرود از اتاق بیرون

 .رفت

هدی مچ دستش را گرفتعفت دستی به اشک چشم هایش کشید. دست بر زانو زد که بلند شود. م . 

 ـ کجا خانوم؟

 دلخور نگاهش کرد. چشم های شوهرش حاال مثل قبل مهربان و آرام شده بود. توانش تمام شد. سر جایش

 .نشست و هق هق ریزی سر داد

 .ـ می دونی که فامیل پا توی این عروسی نمی ذارن

 .مهدی نفس عمیقی کشید. به تما ماین موضوعات فکر کرده بود

دونمـ می  . 

 .عفت سرتکان داد و پر بغض ادامه داد

  
  

 .ـ برای پسرم آرزوها داشتم

 .مهدی آرام گفت: تیام دختر بدی نیست. مطمئن باش بعدا خودت خدا رو شکر می کنی

 ـ نیست اما گذشته نداره. عروسمون یه دختر حروم زاده است! که پدربزرگش پدر من رو کشتن. این

 .چیزی رو عوض نمی کنه

 ـ من می خوام به تیام فرصت بدم. کم کاری نکرده. برای جون پدرش از آینده ی خودش گذشته. این یعنی

نهانتخابش کار اشتباهی نیست. یعنی می تونه بهرود رو خوشبخت ک . 

 عفت با گوشه ی روسری اشک هایش را پاک کرد. از جا برخواست و قبل از آنکه از اتاق خارج شود

 ...روبه مهدی گفت: باشه. من هم بهش فرصت می دم! ولی مهدی

 مهدی منتظر نگاهش کرد. عفت لحظه ای خیره اش شد و لب گزید. بی آنکه چیزی بگوید از اتاق خارج

 .شد

*** 

را تا خانه با قدم های بلندی طی کرد. اگر نگاه مردم روستا نبود بی مهابا می دوید و حتیتیمور تمام راه   

 فریاد شادی هم رس می داد! شادی همراه با استرس ناشی از اتفاقی که بنا بود رخ دهد. قلبش در حال

 .انفجار بود

ا در آغوشش تکان می داددر خانه را باز کرد. برنج با دیدنش از جا پرید. آساره همانطور که ویرا ر  

 نگاهش کرد. محمد هم از اتاق بیرون آمد. قبل از آنکه برود به آن ها جریان را گفته بود. تنها کسی که را

 .که ندید تیام بود. می دانست از تر ِس حرف هایش خود را در اتاق زندانی کرده

 ـ تیام کجاست؟

ری؟برنج بی طاقت پرسید: چی شده تیمور؟ خبر تازه ای دا  

 تیمور بی آنکه پاسخ مادرش را بدهد به اتاق رفت. همه دنبالش کشیده شدند. تیام نگران از روی صندلی

 .بلند شد و به تیمور خیره ماند. صورتش از هیجان سرخ شده و نفس نفس می زد

وتیام نگران دست هایش را درهم گره کرده بود و با انگشتانش بازی می کرد. آب دهانش را قورت داد   

 .زبان سنگینش را به زحمت حرکت داد

 ـ جوابشون رو دادن؟



 تیمور سر تکان داد. برنج زیر لب یاخدا گفت و دست از دیوار گرفت. آساره حال بدش را که دید بازویش

 .را در دست گرفت و روبه تیمور غرید

  
  

 .ـ کشتیمون دیگه تیمور. حرف بزن

نگاهش را از نگاه تیام بردارد گفت: با حاج مهدی حرف زدم. درخواستنمون رو قبولتیمور بی آنکه   

 .کردن

 چیزی در دل تیام فرو ریخت. دست در دهانش گذاشت. چشم هایش یکباره پر شد از اشک. اشک شوق یا

ادناراحتی خودش هم نمی دانست. با فکر اینکه بالخره اصرارش نتیجه داده وپدر تا چند وقت دیگر آز  

 می شود تمام وجودش غرق در خوشی می شد و از طرفی هم فکر اینکه با کسی جز بهرود باشد خوشی

 .را در کامش، هم طعم زهر می کرد

 برنج با صدای ضعیف و ناله مانند گفت: خون ب ِس کی می شه تیمور؟

واسش را در چشمتیمور اینبار نگاهش را روی هم چرخاند و دوباره خواهرش را نگاه کرد. تیام تمام ح  

 هایش جمع کرده و لب های تیمور را نگاه می کرد. حاضر بود قسم بخورد تپش قلبش متوقف شده. شاید

 اگر چک می کردند ضربان نداشت و قالبی زنده بود. تنها رگ شقیقه اش بود که خود را به در و دیوار

 .می کوبید، خون به صورتش پمپاژ و ابراز وجود می کرد

محوی زد. آرام گفت: بهرود. دیگه خیالم راحته که دارم تورو دست یه مرد می سپرم. بهرود تیمور لبخند  

 .خودش رو به هممون ثابت کرد

 تمام وجودش یکباره از جان خالی شد. پاهایش تحمل وز ِن تنش را نداشتند. دست روی قلبش گذاشت و

 همانجا افتاد. حرف بهرود برایش حکم آفتابی را داشت که پر نور از پشت ابر بیرون امده و همه را گرم

 .و خوشحال می کند

 تیمور که حالش را دید جلو رفت و کنارش نشست. دست بر شانه اش گذاشت و مهربان گفت: خدا حوا ِس

ت رسونددلت رو داشت. تو به ما کمک کردی و خدا هم تورو به خواسته ا . 

 صدای خداروشکر برنج و بعد هم هق هق گریه اش در خانه پیچید. آساره همانطور که شانه های برنج

 را ماساژ می داد خندید. بعد از مدت ها رنگ شادی را در خانه دیدند. خاواده ای که روزی برای

 !نرسیدن بهرود و تیام می جنگیدند حاال خدا را بابت بودن بهرود شکر می کردند

خود آمده بود آب دهانش را قورت داد، سر بلند کرد و تیمور را نگاه کرد تیام که کمی به . 

 ـ بابا کی آزاد می شه؟

 .ـ آخر همین هفته می ریم برای رضایت. وقتی هم که بابا اومد برای برگذاری مراسم آماده می شیم

برد. حاال تنها حس خوب بود کهتیام چشم بست. به یکباره تمام وجودش سیل امد و ناراحتی هایش را   

 .قلبش را به تپیدن وا می داشت

 .سر تکان داد و نفس آسوده ای کشید. انگار خدا دوباره نگاهشان کرده بود
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 روبه روی آیینه ایستاده بودو خود را نگاه می کرد. این مدت دوباره رنگ به رویش آمده و سرحال شده



موی بافته شده اش را روی شانه انداخت و روسری سر کرد. دل در دلش نبود برای دیدن بهرود بود. . 

 بعد از مدت ها به دیدنش می رفت. بی هیچ دغدغه و ترسی. حتی مطمئن تراز قبل. می دانست

 .رسیدنشان به هم، اینبار قطعی است. آسمان هم به زمین می آمد این اتفاق لغو نمی شد

ور به شهر برگشته بودند. قرار بود تیمور مدتی که در شهر است کارهای آزادی پدرش راآساره و تیم  

 انجام دهد. طبق گفته ی تیمور، عفت تال را راضی کرده و نمی دانست چطور. برایش جالب بود که

االعفت برای رسیدن او و بهرود بهم قدمی برداشته. فکر می کرد به هیچ قیمتی زیر بار نمی رود. شانه ب  

 .انداخت. تمام معادالتش به جواب اشتباهی رسیده بود

 !برنج هم که حاال کمی سرحال شده بود، با هیرو تمرین حرف زدن می کرد بلکه زبان بسته زبان باز کند

 .محمد هم مثل قبل به مدرسه می رفت. اوضاع خانه اشان تا حدودی روال قبل را پیدا کرده بود

نگاه کرد. دروغ نبود! برنج در همین مدت کوتاه چند سالی پیرتر شدهسر جایش چرخید و مادرش را   

 .بود

 .ـ می رم بیرون مامان

 .برنج با دقت نگاهش کرد

 ـ پیش بهرود؟

 .تیام لبخند پر از شرمی زد وسر تکان داد. برنج هم لبخند زد. تا آخر دنیا شرمنده ی بهرود شده بودند

 .ـ ازش تشکر کن

رنگ تر کرد. احساس غرور می کرد. می دانست این جریان جایگاه بهرود را درتیام هم لبخندش را پر   

 خانواده اش پررنگ تر کرده و این موضوع حس خوبی به او می داد. اینکه دیگر همه می دانند که

 .بهرود او را تا ته دنیا می خواهد ذوق زده اش می کرد

د. تا بهشت کوچشکان را دوید. استرسچشمی گفت و به سرعت از خانه خارج شد. بال دراورده بو  

 شیرینی تمام رگ و ریشه ی تنش را پر کرده بود. ذوقی عجیب که از لحظه ی قرار گذاشتنش با بهرود،

 .پشت پنجره ی همیشگی، مث ِل نسیمی نرم وجودش را نوازش می کرد

با دیدن بهرود همان یکبه آنجا که رسید بهرود منتظرش بود. ایستاد بلکه نفسی تازه کند اما کو نفس؟!   

 ذره جانی هم که در شش هایش برای کندن باقی مانده بود رفت. دست روی سینه اش گذاشت بلکه

 .ضربان قلب بخت برگشته اش را کنترل کند. لب هایش به خنده باز شده و چشم هایش پر از اشک بود

 بهرود هم که دست کمی از او نداشت خندید. دست در جیب شلوارش فرو کرد. نبودنشان برای هم آنقدر

  
  

 طوالنی و سخت شده بود که حاال نمی دانستند چه بگویند. اصال حالشان گفتن نداشت! فکر اینکه همه چیز

ام هیجا ِن عالم را به قلبشان سرازیر می کردتمام شده و بعد از این رنگ آرامش می بینند تم . 

 .بهرود جلوتر رفت و با لبخند مهربانی که بر لب داشت مقابلش ایستاد

 .ـ سالم

صدایش خو ِد خو ِد الالیی شبانه بود. از جنس همان الالیی ها که وقتی می ترسید پناهش می شد. همان 

 ها

هم با رویا فرقی نداشت. همین حاال همدر رویا دست و پا که او را تا د ِل رویا می کشاند. حا ِل االنش 

 می

 !زد. رویایی که عجیب رنگ واقعیت داشت. واقعیتی یاسی رنگ



 نفس عمیقی کشید. عیبی داشت اگر خود را در آغوشش می انداخت؟ دلش برای طع ِم ناب امنی ِت میان

سرش را میان سینه اش فرو برد وبازوانش تنگ شده بود. بی فکر جلو رفت دست دور گردنش انداخت.   

 عطر خال ِص تنش را نفس کشید. قصد داشت برای روز مبادا آرامش ذخیره کند. انگار بازهم می ترسید

 این لحظه ها را از دست بدهد. برای این زندگ

ی ِِ  

 لعنتی بهانه زیاد بود که شادی را به کامشان زهر کند و

کند! به دور از هر حرف و ترسی. به دور از هر فکر تلخ تیام می خواست تمام این لحظه ها را زندگی  

 .و گزنده ای. خودش باشد و فکر و خیال بهرود و آرامشی که نرم در لحظه هایشان قدم می زد

 بهرود آرام دست از جیب بیرون کشید و دورش حلقه کرد. موهایش را بوسید و آرام گفت: بهت گفته بودم

 .درستش می کنم

ت روی قلب بهرود گذاشت. صدای قلبش، تمام حج ِم گوشش را پر می کرد. با هر تیام سرش را درس

 تپش

 .آن، دل دیوانه ی او هم می لرزید و می تپید و می ریخت. لبخند زد

 قلبی که اینطور بی تابانه می تپید برای او بود. ما ِل او و تا ابد هم همینطور می ماند. آخ که چقدر دوست

ا زیر دستش حس کند. دلش می خواست بوسه ای طوالنی بر آن بزند. دیدنداشت ضربان بی تابش ر  

 تالش های بهرود برای به دست آوردنش بیشتر از قبل بی تابش می کرد و دیدن این تالش ها یعنی خو ِد

 .زندگی

 سر بلند کرد و نگاهش را در چشم های بهرود ریخت. او لبخند به لب داشت اما بهرود جدی بی هیچ

نگاهش میکرد و پس چشم هایش حسی عجیب موج می زد. چیزی که تا کوچکترین سلول هایشلبندی   

 .نفذ می کرد و به وجد می آمد

 .نفس عمیقی کشید

 ـ بابا کی آزاد می شه بهرود؟

 بهرود صورت تیام را در دستانش قاب گرفت. با انگشت شصت گونه اش را نوازش کرد و لب زد: خیلی

 .زود

اسش پی انگشت زبر بهرود بود گیج و منگ پرسید: خیلی زود... یعنی کی؟تیام که هوش و حو  

  
  

 بهرود بی توجه به منگی تیام دستی به موهای نارنجی سرکشش که از روسری بیرون زده بودند کشید و

 .آرام تر از قبل گفت: زودتر از چیزی که فکرش رو کنی

دستش گرفت. لحظه ای در چشمان بهرود که در موهایش چرخ می زد خیره ماند تیام یقه ی بهرود را در  

 و دوباره نگاهش را به یقه اش دوخت. حرکات بهرود همیشه او را خلع سالح می کرد. هوش و حواسش

 .پاک پرت شده بود! این بار نق زد

یم. تحمل ندارم دوبارهـ دیگه نمی تونم بهرود. می خوام زودتر همه چیز درست شه، تموم شه. راحت ش  

 .همه چیز بهم بریزه

 .بهرود لبخند محوی زد. سر جلو برد و لب هایش را طوالنی بر گونه ی نرم و گر گرفته ی تیام چسباند

 تن تیام لرزید. بازوی بهرود را چنگ زد. دلش که هیچ، تا فروریختن خودش هم چیزی نمانده بود. لب

 .های بهرود آرام روی گونه اش حرکت کرد. زمزمه اش را بی تاب از میان نفس هایش شنید



 ـ همه چی هرچقدر که می خواد بهم بریزه، مهم نیست. مهم اینه د ِل منم این وسط واسه با تو بودن می

 !ریزه و همین کافیه تا دنیا رو یه تنه واست بهم بریزم

لب های بهرود بر گونه اش ت ِن لرزانش را در آغوشش جا داد تیام منگ از صدای بی تاب و حرک ِت  

غ ِِ  

 دا

 .و صورت شرمگینش را میان سینه اش پنهان کرد

 .بهرود تنگ تر از قبل در آغوشش کشید. لبخند پررنگی روی لبش نشست که نشان از آرامش داشت

 !چقدر دلش برای تیام تنگ شده بود
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تیام سرش را روی شانه ی بهرود گذاشته بودو در سکوت به کنارهم روی تخته سنگ نشسته بودند.  

 صدای رود و بازی گنجشک ها گوش می داد. تا همین چند لحظه قبل فکر می کرد دوباره کنار بهرود

 بودن رویایی بیش نیت . خود را آماده کرده بود تا برای همیشه از بهشت کوچکشان خداحافظی کند. اما

التش بهم ریخت! و این بهم ریختگی عجیب به مذاقش خوش می آمدحاال.... بازهم تمام معاد . 

 .صدای آرام بهرود را که شنید لبخند ملیحی بر لب هایش نشست

 .ـ باید آماده شیم برای عروسی

  
  

رادلش ضعف رفت. در آن لحظه زیبا تر ازاین جمله وجود نداشت. دوست داشت هرچه زودتر آن روز   

 .ببیند تا از این خیاالت خالص شود و نفس راحتی بکشد

 ـ زن عمو و عموت چطوری راضی شدن؟

 .ـ مامان با زن عمو تال حرف زد

 اسمی از حشمت نیاورد. یادش که می افتاد اعصابش حسابی خط خطی می شد. ترجیحش این بود که

 .امروزش را با فکر کردن به حشمت خراب نکند

پرسید: یعنی مامانت هم راضی شده؟ تیام با خوش خیالی  

 بهرود نفس عمیقی کشید. نمی شد اسمش را راضی گذاشتن گذاشت! عفت موقتا سکوت کرده بود. آن هم

 .به حرمت پدرش مهدی و چقدر به لطف مهدی مدیون بود

 .آهسته و نامطمئن پاسخ داد: آره. مثل اینکه راضی شده

در آغوش بهرود جا داد. دست بهرود هم دور شانه اش پیچید وتیام ریز خندید و بیشتر از قبل خود را   

 سرش را روی سر تیام گذاشت و نرم موهایش را بوسید. آرامش مثل بارش قطرات باران و برخوردشان

 .بر روی شیشه، در رگ هایش در جریان بود

 !نفس عمیقی کشید و چشم بست. همه چیز آماده بود. فقط آزادی حسین مانده بود

*** 

رنج با ظرف اسپند در خانه چرخ می زد و صلوات می فرستاد. بچه ها هم بهترین لباس هایشان راب  

 .پوشیده بودند. کم اتفاقی نبود. حسین امروز می آمد

  
  



 در که باز شد تیام پشت پنجره دوید. با دیدن قامت پدرش در حیاط با آن ساک سرمه ای دستش که رنگ

رو رفته بود، قلبش از تپیدن ایستاد. بغض بدی به گلویش چنگ انداخت. بعد از چند ماه پدرش را می و  

 دید. سفیدی موهایش بیشتر از قبل شده بود. رنگش هم به زردی می زد و عجیب الغر شده بود. می

 .دانست زندان به او سخت گذشته

رش چرخاند و زیر لب دعا می خواند و بهبرنج با چشم های اشکی جلو رفت. ظرف اسپند را باالی س  

 .رویش فوت می کرد. حسین لبخند خسته ای به روی همسرش پاشید

 محمد و هیرو خود را در آغوش حسین انداختند و تیام تمام مدت آن ها را از دور تماشا می کرد. آساره

 .پشت سر حسین ایستاده بود و با لبخند آن ها را نگاه می کرد

 .نگاهش که به تیام افتاد لبخندش غلیظ تر شد. اضطراب تیام را از فاصله هم لمس می کرد

 به حسین اشاره کرد. یعنی جلو برود. تیام که انگار تنها منتظر اشاره بود با دست هایی که درهم گره شده

باال آمد بود و با انگشتانش بازی می کرد جلورفت. نگاه حسین میخ صورت تیام شد. بغض تا گلویش . 

 آزادی اش را مدیون تیام بود. وقتی تیمور گفت که تیام می خواهد خود را قربانی کند، زمین و زمان را

 بهم دوخت. حاضر بود بمیرد اما زیر بار این کار نرود. حتی برای انجام کار های آزادی اش هم

کاری نیست معامله کردنهمکاری نمی کرد. خود را گوشه ی اتاقش حبس کرده بود. برای یک پدر کم   

 .دخترش. حتی اگر دختر واقعی خودش هم نباشد

 .حسین لبخند مهربانی به رویش پاشید

 ـ خوبی دخترم؟

 تیام هم لبخند ملیحی بر لب هایش نشاند. تمام این مدت برای دیدن پدرش لحظه شماری می کرد و حاال

هم یادش رفته بودنمی دانست باید چه واکنشی نشان دهد. اصال انگار حرف زدن  . 

 .تیمور با لحن شوخ گفت: تیام خشک شدی؟ این همه بابا بابا می گفتی. اینم بابا

  
  

 حسین آرام خندید و دخترش را در آغوش کشید. تیام با لذت چشم بست و زیر لب برای بار هزارم خدا را

نارشان می ارزید. خانه ای که تا همین یک ساعتشکر کرد. تمام زجرهای این مدت به بودن حسن ک  

 پیش روحی نداشت، حاال دوباره جان گرفته بود. انگار که دو ستون محکم آن برگشته و همه چیز در آن

 .دوباره زنده شده و رنگ و روی زندگی گرفته است

 .تیام آرام زمزمه کرد: هرکاری کردم که اینجا باشی بابا

بغضش را کنترل می کرد پیشانی تیام را بوسید. دخترش نبود درست، اماحسین درحالی که به سختی   

 .برای دختری کرده بود! برایش بهتر از هزار فرزن ِد حق و خونی بود

 نگاهش را در چشم های سبزش دوخت. انقدر خوشحالی و ذوق در چشم های تیام ریخته بود که دلش

 .نیامد رنگش را سیاه و کدر کند

ت: به زحمت بابا رو راضی کردیم تیام. زیر بار نمی رفت. وقتی که فهمید بهرود اجازهتیمور دوباره گف  

 د

 .نداده اسم ک ِس یگه ای کنارت بیاد کمی آروم گرفت. مثل همه ی ما

 .حسین گوشه ای نشست و آرام گفت: کی جگرگوشه اش رو معامله می کنه

 .نگاه پر لذتش را به تیام دوخت

ما مدیون تو هستیم تیام. همه ی ماـ تک دخترش رو. همه ی  . 



 .تیام در حالی که سرخ و سفید می شد گفت: خوشحالم که تالش هام نتیجه داد. خدا دوباره نگاهمون کرد

 برنج هم کنارشان نشست و ذوق زده شوهرش را نگاه کرد. خنده از لب هایش دور نمی شد. این مدت بی

ی دیگر تبعید کرده بودند. بی هوا و در خالحسین نفس نداشت. انگار که اورا به سیاره ا . 

 .حسی شبیه کما و حاال دوباره نفسش برگشته بود

  
  

 .حسین لبخند مهربانی به برنج زد

 .ـ این مدت اذیت شدی خانوم

او هم برنج مثل تازه عروس ها سر زیر انداخت. لبخند دلچسبی زد که نشان از آرامش درونی اش داد.  

 .آسوده شده بود

 .ـ همین که االن دوباره سایه ات باالی سرمه کافیه

 حسین لحظه ای بی آنکه چیزی بگوید به گل قالی خیره شد. افکارش همه جا بود. تا دیر نشده باید تکلیف

 همه چیز روشن می شد. باید مهدی را می دید. قسم خورده بود دستش را ببوسد. مهدی در حقش بزرگی

 .کرده بود. هرچند قتل غیر عمد اما بازهم گذشتن از خو ِن برادر کار هرکسی نیست

 بعد از آن هم باید بهرود را می دید. دامادش را! کسی که حسابی دلش را قرص کرده بود. می دانست

 بهرود همان کسی است که می تواند دخترش را خوشبخت کند. تیام دست همه ی آن ها امانت بود. نمی

ت بدبختی اش را ببیند. بهرود هم بارها امتحانش را پس داده بود. می دانست از هرجهت می تواندخواس  

 به او اعتماد کند
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 مردد به در باغ نگاه کرد. از باغ صدای بیل زدن می آمد. می دانست مهدی از همان روز حادثه باغ را

احت است خود را با باغ و بیل زدنتعطیل کرده است. این را هم می دانست که مهدی هروقت که نار  

 .سرگرم می کند

 در باغ نیمه باز بود. زیر لب بسم ا... گفت. وارد شد و با قدم هایی لرزان به سمت صدا رفت. بعد از آن

 جریان هرگز مهدی را ندید مگر در دادگاه. آن روز هم مهدی بی آنکه حتی نیم نگاهی حواله اش کند

 برادرش نم

ن ِِ  

گفته بود که از خو ی گذرد. البته انتظار دیگری هم نداشتمحکم و قاطع  . 

  
  

 .بهرود و مهدی هردو مشغول کاشتن نها ِل تازه ای بودند. بهرود با دیدن حسین مات از حرکت ایستاد

رون دادمهدی که تعجب بهرود را دید، نگاهش را دنبال کرد. با دیدن چهره ی خسته ی حسین نفس بی . 

 .انتظارش را داشت. می دانست حسین بعد از آزادی حتما به دیدنش می رود

 .قدمی سمتش برداشت و سالم کرد. حسین هم قدمی جلو رفت و دستش را سمت مهدی دراز کرد

 .ـ سالم هم سنگر

 بهرود با دیدن دست دراز شده ی حسین، نگاه منتظرش را به مهدی دوخت. این را خوب می دانست که

 .پدرش آدم کینه ای نیست



 :مهدی هم دست دراز کرد. دستان سرد حسین را گرم فشرد. لبخند محوی به رویش پاشید و آرام گفت

 .رسیدن بخیر

 حسین که از برخورد مهدی حسابی به وجد آمده بود خم شد تا دستش را ببوسد. مهدی دستش را عقب

 .کشیدو حسین را تنگ در آغوش گرفت

رفیق؟ـ این چه کاریه   

 حسین اشک هایش را بر پیرهن گشاد و خاکی مهدی جا گذاشت. شانه هایش هم می لرزید. بهرود سر

 .زیر انداخت تا شاهد دیدن اشک های حسین نباشد

 .ـ خیلی مردی مهدی. نمی دونم چی بگم

 ـ من کاری ا

 .نکردم. جو ِر ین اتفاق رو تیام به دوش کشید

تی به صورتش کشید و اشک چشم هایش را گرفت. سمت بهرودحسین از آغوش مهدی بیرون آمد. دس  

 .که حاال لبخند به لب داشت برگشت

 .ـ خبر اصرارت برای تیام توی کل روستا پیچیده بهرودخان

 .بهرود تنها سری به نشانه ی احترام خم کرد. حسین هم لبخند زد

 .ـ دخترم دستت امانته و مطمئنم که امانت دار خوبی هستی

  
  

 بهرود بیل دستش را فشرد. نگرانی حسین را درک می کرد. می ترسید بعد ازازدواج تمام عاشقانه ها را

 !فراموش کند اما او بهرود بود

 .ـ نگران نباشید. برای من چیزی عوض نشده

 .مهدی به زیر انداز اشاره کرد و هردو سمت آن رفتند. بحث را در دست گرفت

 ـ کی رسیدی؟

 .ـ همین امروز صبح

 روی زیرانداز نشستند. حسین نگاهش را میان درختان بلند میوه جا داد. آبی آسمان میان شاخ و برگ

 درختان گم شده بود. خورشید دست خود را دراز کرده و از میان شاخ و برگ پایین کشیده بود و قسمتی

 .از زمین را روشن می کرد

کرد. لب تر کرد حرفی بر دلش سنگینی می . 

 . ...ـ مهدی اون اتفاق

 .نگاهش را در چشم های مهدی دوخت

 !ـ واقعا نمی دونم چی بگم. شرمنده ام زبونم کوتاه است. اصال نمی دونم با چه رویی تا اینجا اومدم

 .مهدی نگاهش را به زمین دوخت. دسته ای از مورچه ها با سماجت دانه ای را به سمت النه می بردند

خواست قبل از آن که این زخم کهنه شود حرف هایش را با حسین در میان بگذاردمی  . 

 .ـ جگرم سوخت حسین. میرزا برادر کوچکترم بود من زندگی و عمرم رو براش گذاشتم. دلم آتیش گرفت

 .حسین شرمنده سرش را زیر انداخت. مهدی ادامه داد

تصمیم رو گرفتم که تمام بحث و درگیری ها تمومـ اما با زندان افتادنت چیزی درست نمی شد. من این   

 .شه. که اگه نمی شد این قوم خون روی خون می ریختن. اینطوری به صالح هردو خانواده است

 بهرود فالسک چای را به همراه دو استکان مقابلشان گذاشت. مهدی استکانی چای ریخت و سمت حسین



 .گرفت

 ـ برای انجام مراسم آماده ای؟

  
  

 حسین استکان را گرفت. قندی برداشت و در دهانش گذاشت. صدایش تحلیل رفته بود. تعریف مهدی از

 .درد و رنجش باری شده بود روی گلویش و سنگینی می کرد

 .ـ آره. همه آماده ایم

شه. اصال شاید ـ اجرای رسم ممکنه کمی سخت باشه؛ اما تموم می شه. این بار برای همیشه تموم می  

 .خدا خواست این اتفاق بیفته تا رسم خون بس راه فرارمون بشه از تمام اختالفات

 .حسین زیر لب زمزمه کرد

 .ـ در هراتفاقی حکمتی است

 .ـ می خوام بالفاصله بعد از مراسم، عروسی رو برگذار کنیم

ت. بر ِق پیشانی خیس ازنگاهی به بهرود انداخت که کمی دورتر خاک پای نهال تازه کاشت می ریخ  

 .عرقش از آن فاصله معلوم بود

 ـ این دل خوردن! ا

ن ِِ  

 دوتا جوون خو ین وسط از همه بی گناه ترن. برن سر خونه زندگیشون خیال ماهم

 .راحت شه

 .حسین پر حسرت پاسخ داد

ست ماـ تنها آرزوم خوشبختی تیامه. نمی دونی بزرگ کردن بچه ی دیگری چقدر سختی داره. تیام د  

 .امانته پس باید همیشه خوشبخت باشه

 .ـ انشاا... خوشبختی همه ی بچه ها رو با چشمای خودمون می بینیم

 حسین استان چای را روی سینی گذاشت. نگاه زیر چشمی به مهدی انداخت که سخت در فکر فرو رفته

 .بود. مردد پرسید

 . ... ـ وضعی ِت... همسر اون مرحوم

 حرفش را نیمه رها کرد اما مهدی منظورش را فهمید. نفس عمیقی کشید. سر بلند کرد و نگاهش را به

 آسمان آبی دوخت. ابرها با سرعت پی هم می دویدند و هر از چندگاهی دسته ای پرنده خوشحال در

 !آسمان باهم کورس می گذاشتند

  
  

م این کار شده دیگه ندیدمش. حاضر نشده هم دیگه رو ببینیم. حتی برای دادنـ از وقتی تصمیم بر انجا  

 .رضایت، توی دادسرا هم ندیدمش

 حسین شرمنده تر از قبل سر زیر انداخت. برای تسکین دردهای مهدی حرفی نداشت. حتی نمی دانست

خواست. مهدی همچه بگوید که شرمندگی اش را نشان دهد. ماندن برایش سخت شد. یکباره از جا بر  

 .مقابلش ایستاد و بار دیگر بهم دست دادند

 .ـ بازهم برای همه چیز ممنون



 .مهدی لبخند زد

 .ـ انشاا... همه چیز ختم بخیر شه

 حسین سری تکان داد. خداحافظی کردو رفت. بهرود بیل را زمین انداخت. جلو آمد و کنار پدرش ایستاد

ن را شنیده بود. فکر می کرد پدرش مهدی خیلی گرم تر از اینو رفتن حسین را تماشا کرد. حرف هایشا  

 ها با حسین برخورد کند اما اینطور نبود. در کنار خوش برخوردی که داشت سرمایی حس می شد که

 .قطعا خود حسین هم این را حس کرده بود

هم قصدتون  بی آنکه از مسیر رفتنش چشم بردارد گفت: چرا بهشون نگفتی که قب ِل پیشنهاد خون بس

 این

 بوده که یکسال بعد رضایت بدین؟

 مهدی به زحمت نگاهش را گرفت. دستمال روی سرش را محکم بست و همانطور که بیل را بر می

 داشت گفت: کارهای خوبی رو که انجام می دی بی ارزش نکن. اونطوری ارز ِش خودت هم مثل کاری

پایین میاد که کردی برای اون آدم، حاال هرکی می خواد باشه، . 

 بهرود خیره به پدرش ماند. ابروهایش باال پریده و سری به نشانه ی تایید تکان داد. مهدی کوهی از

 !تجربه بود. هنوز خیلی چیزها وجود داشت که از او یاد بگیرد

#97 

تمام شب را بیدار پش ِت پنجره ی اتاقش نشسته و آسمان را نگاه می کرد. صدای پچ پچ برنج و حسین 

ار  

 .می شنید. می دانست آن ها هم نخوابیده اند. حتی حاضر بود بر بیدار بودن تیمور و آساره هم شرط ببندد

 .امروز آنقدر روز مهمی بود که همه بخاطر آن بی خواب شده بودند

  
  

د را به روشنایی روز میتاریکی شب مثل کودکی که تازه راه رفتن یاد گرفته باشد آرام آرام جای خو  

 داد. نو ِر پر قدرت خورشید همه چیز را روشن کرده بود. صدای بسته شدن در را شنید و لحظه ای بعد

 پدرش را دید که با بقچه ای زیر بغل به سمت حمام می رود. دست زیر چانه گذاشت و رفتنش را نگاه

 .کرد. امروز برای همیشه خیالش از بابت او راحت می شد

ای برخرد ظرف ها را از آشپزخانه می شنید. می دانست نگرانی برنج از تمام آن ها بیشتر است وصد  

 .این را سر ظرف های بیچاره خالی می کند

 .با صدای سنگی که به شیشه خورد از جا پرید. ابروهایش از تعجب باال رفت و در فرق سرش نشست

با عجله به سمت پنجره رفت. آن را باز کرد. بهرود با هوا هنوز کامال روشن نشده بود. از جا بلند شد و  

 چهره ی خوابالود بیرون ایستاده بود. موهای ژولیده و چشم های پف کرده اش لبخند بر لب های تیام

 آورد. روی دو زانو نشست و آرام گفت: سالم. اینجا چیکار می کنی؟

شلوارش فرو کرد بهرود سنگ ریزی که دستش بود را زمین انداخت و دست در جیب . 

 .ـ خواستم قبل مراسم ببینمت

 ته ت

ل ِِ  

 .د یام گرم شد. واقعا به این دیدار نیاز داشت. لبخند پررنگ تری به رویش پاشید

 .ـ امروز همه چیز تموم می شه



 .ـ به لطف تو خوب تموم می شه

 .تیام لب زد

 .ـ به لطف تو دس ِت کسی بهم نمی خوره

 .بهرود که شدید منگ خواب بود تنها لبخند زد

 .تیام نگاهش را زیر انداخت و لبه ی پنجره را به بازی گرفت

 .ـ برای خانواده ام هرکاری می کنم

 .ـ خوشحالم که این رو می شنوم. خیلی بزرگی که چنین کاری می کنی

 ـ عمو چطوره؟ خوبه؟

لب تر کرد. پر تردید گفت: بابا همیشه می دونهبهرود با یادآوری سکوت عجی ِب این روزهای پدرش   

 .چطوری خودش رو جمع کنه. مطمئنم این بار هم می تونه

  
  

 ـ خداروشکر. صبحانه خوردی؟

 .بهرود دستی به صورتش کشید. خمیازه بزرگی روی لب هایش جا خوش کرد

 .ـ به محض اینکه بیدار شدم اومدم پیشت

ا شنیدن صدای برنج به پشت سرش نگاه کردتیام ب . 

 .ـ تیام بیا صبحانه

 .ـ االن میام

 .دوباره نگاهش را به بهرود داد. دلش نمی آمد به این زودی خداحافظی کند اما راهی نداشت

 .ـ توی مراسم میبینمت

 .بهرود سر تکان داد و خداحافظ آرامی گفت. تیام پنجره را بست و به هال رفت

ای نشسته و به زمین زل زده بود. سالم که کرد تیمور سرش را باال اوردو خواهرش را تیمور گوشه  

 .نگاه کرد. در جواب سری تکان داد

 .برنج سینی چای را روی سفره گذاشت

 ـ آساره بیدار نشده؟

 .تیمور خود را تا سفره جلو کشید

رد خسته شد خوابید. برای مراسمـ تا نیم ساعت پیش پابه پای من بیدار بود. ویرا دیشب خیلی اذیت ک  

 .بیدارش می کنم

 .تیام استکان چای غلیظ را برداشت و به لب هایش نزدیک کرد. برنج ظرف شکر را سمتش گرفت

 .ـ تلخ نخور. تا ظهر یه چیکه آبم نیست بخوریم

اتیام مطیع ظرف شکر را گرفت. با باز شدن در نگاه هرسه به سمت حسین برگشت. لباس های سرتا پ  

 .سیاهش را تن کرده بود. تیمور و تیام هردو سالم کردند

 .حسین هم کنار سفره نشست و با نان جلوی دستش بازی می کرد

 ـ شمشیر رو دیروز اوردی تیمور؟

  
  



 .ـ بله بابا. خیالتون راحت همه چیز آماده است

 .نگاهش را تا چشم های برنج باال کشید

ی؟ـ کفن چ  

 برنج لب گزید. بغض گلویش را پر کرد. کمی از چای نوشید بلکه آن را بشکند. سر تکان داد و با صدای

 .گرفته ای که انگار از ته چاه خارج می شد جواب داد

 .ـ همه چی آماده است

 صدای زنگ در که بلند شد تیام برای آخرین بار خود را در آیینه نگاه کرد. موهای نارنجی رنگش را به

 .زحمت زیر روسری جا داده بود. حتی یک تار از آن را هم جا نگذاشته بود

 .تیمور هم مشغول بستن کمربند شلوارش بود. زیر لب هم به آساره غر می زد

 .ـ نباید ویرا رو تنها بذاری

 .آساره با آرامش ذاتی اش پاسخ داد: زود بر می گردم. نمی تونم توی این شرایط خونه بمونم

از بحث آن ها کند و به حیاط دویید. در را باز کرد. بزرگان طایفه همه آمده بودند. یک به یکتیام دل   

 .سالم کرد و آن ها وارد حیاط شدند

 همه لباس های سیاه تن کرده بودند. ریش های مشکی رنگشان حسابی بلند شده بود. دلش گرم شد. معلوم

 .بود که در ِد مشترکی دارند

رش جلوتر از همه پیشانی تیام را بوسیدسبزعلی، پسرعموی پد . 

 .ـ شیری که خوردی حاللت باشه

تیام لبخند محوی زد و تشکر کرد. ک ِس دیگری از میان جمعیتی که در حیاط ایستاده بودند گفت: شی ِر 

 پاک

 .خورده که می گن یعنی همین. این مدت انقدر خسارت دیدیم که حسابش از دستمون در رفته

ادامه دادسبزعلی آهسته  . 

 ـ نمی خواستیم ناراحتتون کنیم. شما خودتون به اندازه ی کافی برای حسین ناراحت بودین. اما اون قوم از

 .خدا بی خبر خیلی خسارت به کل طایفه زدن که سال ها باید برای جبرانش صبر کرد

 ـ چه خسارتی؟

آمد و با همه دست داد همه سمت تیمور برگشتند. تیمور محکم تر از همیشه از پله ها پایین . 

  
  

 .سبزعلی دستی به ریش هایش کشید

 ـ نه که فکر کنی منت می ذارم یا دنبال چیزی هستم نه جون داداش حسین. من و حسین این حرف هارو

سالخینداریم خودتون می دونید چقدر ناراحت شدیم. اما حدود بیست راس از اسب های ک ِل طایفه رو   

 .کردن نامردا. بماند که چقدر گوسفند دزدیدن ازمون

 تیمور ابرو درهم کشید و غرید: پس چرا زودتر نگفتید؟

 .سبزعلی آرام خندید. دستی در هوا تکان داد

 ـ هی آقا بگیم که چی بشه؟ خودتون کم غم و غصه دارید ماهم اضافه شیم؟ خداروشکر که حاال حسین

تموم می شه آزاد شده و تمام اینا هم . 

 .صدایی از میان جمعیت فریاد زد: حسین اومد. بر جمال محمد صلوات

 صدای صلوات همه بلند شد. تیام برگشت و پدرش را نگاه کرد. با دیدن کفنی که به تن داشت و شمشیری



 که بر گردن انداخته بود دلش ریش شد. دست روی قلبش گذاشت. انگار که می خواست قل ِب کوچکش

شید ِن پدرش را نبیندکفن پو . 

 حسین آرام از پله ها پایین آمد. پشت سرش هم برنج بود با چشم های اشکی و قرانی که بر سینه اش می

 فشرد. سبز علی جلو رفت و دست حسین را گرفت. خم شد که ببوسد اما حسین مانع شد در آغوشش

 .کشید. سبزعلی شانه اش را بوسید

این بال هم رفع شه ـ انشاا... صدساله شی پسرعمو. . 

 تیمور حتی لحظه ای به پدرش نگاه نمی کرد. د ِل دیدنش را در آن کفن نداشت. با فکر کردن به این

 .موضوع تمام روح و روانش آتش می گرفت چه برسد به دیدنش

 .ـ بریم تا دیر نشده

 .برنج حسین را از زیر قران رد کرد. و همه دنبال او به راه افتادند

ا اکثرا بیرون آمده بودند. حسین کفن پوش جلو راه می رفت و تیمور و محمد با لباس هایمردم روست  

 .مشکی دنبالش. زنان خانواده درحالی که گریه و ناله می کردند پشت سرشان و باقی طایفه دنبال آن ها

  
  

 صدای ساز چمرونه ) موسیقی محلی حزن آمیز لرستان( تمام فضا را پر کرده بود و با صدای گریه ی

 بقیه درهم نواخته شده بود. فضای خیلی غمیگنی را ساخته بودند. آن فاصله برایشان قد یک جاده ی بی

کندی سپری می شد انتها طول کشید. انگار که تمامی نداشت و مدام کش می آمد. زمان هم بدتر از آن به . 

ایستاده بودند و با رسیدن به خانه ی مهدی صدای ساز متوقف شد. طایفه ی مقابل جلوی خانه ی مهدی  

 .پر کینه نگاهشان می کردند. عفت و منیر و شوکت پشت سر مهدی، حشمت و تال ایستاده بودند

د و در چشم های خیسش خیرهمهدی با دیدن حسین که سرتا پا کفن پوشیده بود جلو رفت. مقابلش ایستا  

 .شد. غم و غصه از سر و رویش می ریخت. صدای هق هق برنج هنوز به گوش می خورد

 مهدی نفس عمیقی کشید. دست جلو برد و دس ِت یخ زده و کرخت حسین را در دست گرفت و صورتش

مه کرد: تمومرا بوسید. حسین خم شد دستش را بوسید. مهیدی هم در آغوشش کشید. آرام در گوشش زمز  

 .شد رفیق

 .ـ خیلی مردی حاج مهدی

 مهدی چند بار آرام بر کمر حسین زد و فاصله گرفت. اینبار نوبت حشمت بود. با جلو رفتن حشت تیام

 .ناخودآگاه قدمی به عقب برداشت. چشم های حشمت آنقدر خشم و نفرت داشت که قلب او را می لرزاند

ته بود. به محض آنکه تیام نگاهش کرد چشم غره ی غلیظی به اونگاه تیز بهرود آن ها را نشانه گرف  

 رفت و سرش را تکان داد. تیام که چشمان عصبانی بهرود را دید دوباره قدمی عقب برداشت و پشت

سرآساره پناه گرفت. این حرکت بهرود برایش قابل درک نبود اما از نگا ِه به خون نشسته و فکش 

 منقبض

 .شده اش حسابی ترسید

 .حشمت سر جلو برد و بی آنکه صورت حسین را ببوسد کنار گوشش نجوا کرد

 ـ داداشم رفت زیر خاک و دخترت افتاد تو ناز و نعمت! حیف نسپردنش دس ِت خودم تا تقاص کارتو پس

 .بدی

 تمام خو ِن بدن حسین یکباره به صورتش هجوم آورد. قبل از آنکه حشمت فاصله بگیرد بازویش را

پر تردید نگاهشان کرد. چهره ی سرخ و پر از خشم حسین خبر خوبی به مهدی نمی داد گرفت. مهدی . 



 .می دانست حشمت دوباره حرف نامربوطی زده

 .حسین اینبار کنار گوشش گفت: اس ِم تیام رو بیاری به خداوندی خدا بی هیچ ترسی خونت رو می ریزم

د را در سفیدی چشم هایش به رخ حشمتحشمت لحظه ای در چشم هایش خیره ماند. رگ های سرخ خو  

 .می کشاندند. بازویش را از دستش کشید و عقب رفت. مهدی نفس راحتی کشید

  
  

 اینبار تال جلو رفت. چشم هایش پر از اشک بود. حسین سرش را زیر انداخت. طاقت دیدن نگاه پر از

گذاشتحسرتش را نداشت. تال دست روی سینه اش  . 

 .ـ دلم رو سوزوندی. هم د ِل من رو هم دل بچه ام رو. میرزا عاش ِق این بچه بود

 .اشک مثل رودی پرخروش روی گونه هایش می غلتید

 .ـ ولی بخشیدم. خداهم ببخشه

 .این را گفت و عقب برگشت. عفت زیر بازویش را گرفت و سعی کرد آرامش کند

کرد. شمشیر و قرآن وسط خانه خودنمایی می کردند. مهدیحاج مصطفی همه را به داخل خانه دعوت   

 .قرآن را بوسید

 .ـ گذشتم

 .همه با شنیدن این حرف صلوات بلندی فرستادند. نگاه تیام و بهرود چفت هم بود

 .برنج همچنان گریه می کرد و آساره دستش را گرفته بود

یدی آوردند و رضایت کتبی خود راتیمور هم بی آنکه چیزی بگوید سر زیر انداخته بود. برگه ی سف  

 .نوشتند

 سندی تهیه شد. در آن نوشته شده بود که دیه کامال پرداخت شده و دیگر هیچ ادعایی در برابر خانواده ی

 .مقتول ندارند. همه ی خون رس ها و بزرگان طایفه آن را امضا کردند

سند دیگری نوشته شد. در آن ذکر شده بود که تیام به عنوا ِن خون بس به خانواده ی قاتل سپرده می 

 شودو

 .خانواده ی او هیچ حقی در مقابل دخترشان ندارند

 حسین با دست لرزان برگه نگاه می کرد. قطره اشکی تا پشت پلکش آمد. سعی کرد آرامش خود را حفظ

کرد کند. تیمور کنار گوشش زمزمه . 

 ـ خوبی بابا؟

 حسین تنها سر تکان داد. خودکار در دستش می لرزید. زیر لب نام خدا را آورد با دستی که شدیدا می

 .لرزید زیر آن را امضا کرد. سند دست به دست گشت و تمام طایفه آن را امضا کردند

  
  

مام وجودش را در آغوش کشید. سند معامله کردنش بودتیام نگاهش را به کاغذ انداخت. حسی عجیب ت ! 

 خودش خودش را در ازای خون فروخته بود. یعنی ارزش او به اندازه ی خونی بود که ریخته شده بودو

 .بلکه کمتر که اینطور معامله اش می کردند

زد نگاهش را در چشم های بهرود دوخت. اگر خون ب ِس او نمی شد همان لحظه خود را آتش می ! 
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 چند روزی می شد که زاق سیاهشان را چوب می زد! منتظر موقعیتی بود تا تیام را تنها پیدا کند. از بعد

 آن مراسم همه چیز آرام تر شده بود. حشمت و تال خداحافظی کرده و رفتند. مهدی این شب ها راحت تر

ف قبل، دیگر به جان بهرود غراز قبل می خوابید. حاال خیالش از همه جهت راحت بود. عفت هم برخال  

 نمی زد. سکوت کرده بود و این سکوت همه را متعجب می کرد. بهرود که هرلحظه منتظر بود تا عفت

 !دوباره مخالفت کند و سنگی جلوی پایشان بیاندازد

 در که باز شد پشر دیوار پناه گرفت. صدای خداحافظی تیام با پدرش را می شنید. هق هق گریه اش دلش

ریش کرد. سرش را از پشت دیوار بیرون کشید و محتاط نگاهشان کرد را . 

 .حسین تیام را در آغوش کشیده بود

 .ـ زود تموم می شه باباجان

 .تیام پربغض گفت: کاش می تونستم واسه این هم یه کاری کنم

یحسیم مهربان سرش را بوسید. دخترکش زیادی رویش غیرت داشت! لبخند بر لبش آمد. حس شیرین  

 .است برای یک پدر

 .تیمور اخطار داد

 .ـ دیر می شه بابا. ساعت سه باید اونجاباشی

 .برنج چادر بر سرش کشید و از خانه بیرون آمد. محمد و هیرو هم دنبالشان بودند

 برای بار آخر روبه تیام گفت: مطمئنی نمیای؟

انداخت تیام هنوز چشم از حسین بر نداشته بود. چانه اش می لرزید. سر باال . 

 .ـ دلم طاقت نمیاره

  
  

 خداحافظی کردند و سوار ماشین شدند. تیام کاسه آب را پشت سرشان خالی کرد. به خانه رفت و در را

 .بست. بهرود چند دقیقه ای منتظر ماند. وقتی از رفتنشان مطمئن شد به سمت خانه رفت

ند. زنی از کنارش رد شد. سالم کردمنتظر ماند تا تیام در را باز ک . 

 .تیام با شنیدن صدای بهرود از کوچه پا تند کرد. در را که باز کرد بهرود لبخند به لب نگاهش می کرد

 .با دیدن لبخند مهربان بهرود بغض گلویش آب شد و اشک دوباره بر گونه اش غلتید

 !ـ بابا رفت

ه انداخت. قبل از رخ دادن این اتفاق، این خانه همیشهبهرود وارد خانه شد. نگاهی به حیاط خاک گرفت  

 .برق می زد اما حاال معلوم بود که همه چیز فرق کرده

 .باهم وارد خانه شدند. تیام روسری را از سرش کشید و گوشه ی خانه انداخت. اشک هایش را پاک کرد

 با صدای گرفته ای روبه بهرود گفت: چای می خوری؟

 .بهرود دست در جیب فرو برده و وسط خانه ایستاد. سر تکان داد

 .ـ چیزی نمی خوام. اومدم خودت رو ببینم و باهات حرف بزنم

 تیام باشه ای گفت. بهرود گوشه ای نشست و تیام مقابلش. زانو در شکم جمع کرده و چانه روی آن

 .گذاشته بود. با گل های قالی ور می رفت

ی اش شده بود. خود را جلوکشید و دستش را که حریصانه قالی را می کاوید گرفتبهرود متوجه ناراحت . 

 .نگاه تیام باال آمد و درچشم های جدی بهرود نشست

 .ـ این سه سال خیلی زود تموم می شه تیام



 .تیام نفس عمیقی کشید سعی کرد خود را محکم نشان دهد. بی آنکه چیزی بگوید سر تکان داد

اما او دق می کرد. تنها دل خوشی اش همین کار کوچکی بود که برای پدرش انجام میزود تمام می شد   

 .داد

 .صدای بهرود او را از فکر و خیال بیرون کشید

 .ـ اومدم اینجا باهات حرف بزنم

  
  

و را از دور دیدهنگاهش کرد. چهره ی بهرود آرامش عجیبی داشت. از بعد آن روز خون بس، چند بار ا  

 .بود و همین چندبار انگار آرامش تمام دنیا را در صورتش ریخته بودند. این آرامش به او هم سرایت کرد

 .ضربان قلبش آرام گرفت

 .چهارزانو نشست و جدی نگاهش کرد

 ـ درباره ی چی؟

 .ـ نظر بابا اینه که دو هفته ی دیگه عروسی رو برگذار کنیم

هفته ی دیگر؟! زمان کمی بودچشم هایش گرد شد. دو  . 

 .بهرود انگار که سوال ذهنش را خواند. ادامه داد

 ـ هرچی زودتر مراسم اجرا شه بهتره. همه چیز تموم می شه. این داستان هم به سر می رسه. می تونی

 آماده شی؟

 .تیام سر تکان داد

از قبل خریدیم ـ کار زیادی نیست. فقط باید لباس رو آماده کنیم. پارچه ی اون رو هم . 

 .بهرود لب برهم فشرد و سر تکان داد

 ـ خوبه! این دوهفته هم می ریم شهر دنبال کارای مربوط به عقد. عاقد همون شب عروسی عقدمون می

 .کنه

 چیزی ته دلش تکان خورد. آنقدر لطیف که لبخند بر لبش نشاند. نسیم خنکی کل زندگی اش را زیر و رو

 لحظه

م ی پیش از یادش رفت و جای آن ح ِس شیرینی، به شیرینی توت فرنگی در رگ ِ کرد انگار. تمام غ  

 .هایش جریان یافت

 زیر نگاه دقیق بهرود طاقت نیاورد. گونه های گل انداخته بود. انگار نه انگار که تا لحظه ای پیش برای

 .حسین آنطور زار می زد

 .ـ می رم واست چای بیارم

خند زد. فرا می کرد و سر او را شیره می مالید!؟بهرود ابرو باال انداخت و لب  

 .بلندشد و دنبالش رفت. صدای غر زدنش را می شنید

 !ـ همچین سرخ و سفید میشی دختره ی شوهر ندیده انگار چه خبره

  
  

 خنده اش را کنترل نکرد. قاه قاه خندید و وارد آشپزخانه شد. تیام با قوری در دست مات نگاهش می

 !کرد. قلبش درجا ایستاد. حرف هایش را شنید دیگر آره؟



 .بهرود جلو رفت و مقابلش ایستاد. تیام که حاال سر در یقه اش فرو برده بود زیر چشمی نگاهش کرد

ای راه بیفتی دنبال من حرفامو گوش بدی؟ـ تو خونه ی خودمونم می خو  

 بهرود که هنوز لبخند به لب داشت دسته ای از موهای تیام را که برپیشانی اش افتاده بود کنار زد. چشم

دست بهرود باال رفت و دوباره درچشم هی بهرود نشست. عین فنر شده بود انگار. هرجا های تیام پی  

می گشتمی رفت دوباره به چشم های بهرود بر  . 

 .صدایش پایین آمد و قلب تیام را به بازی گرفت

 .ـ الزم نیست دنبالت راه بیفتم، هرجا که باشم قلبم صدات رو می شنوه

 مثل مسخ شده ها نگاهش می کرد. اصال یادش رفته بود باید نفس بکشد. انگشت بهرود دوباره دسته ای

 .از موهای نارنجی و بلندش را به بازی گرفت

ی امروز آخرین روزیه که ما محرم همیم؟ صیغه تموم میشه امروزـ می دون . 

تیام به زحمت آب دهانش را قورت داد. انگشتان بهرود نرم گونه ی نرمش را نوازش کرد. لطاف ِت 

 پوس ِت

 .تیام، مثل لطافت پوست نوزادها بود! با همان نرمی و رنگ و لعاب

ه و از صورتش آتش بیرون می زد. دست کمی از کوهتمام حوا ِس تیام فعال شده بود. تنش گر گرفت  

 !آتشفشان نداشت اصال

بهرود نگاهش را به انگشتش دوخته بود که نرم پوس ِت پر از لطافت تیام را نوازش می کرد و چشم 

 های

 تیام میخ ناب بود که خ

خ ِِ  

 .آن شکالت تل یلی حرف ها در خود داشت

اید صبر کنیم. این دوهفته یه عمره تیامـ امروز که تموم شه، تا دوهفته ی دیگه ب ! 

 اینبار گونه اش را نفس کش

 سر جلو برد و عط ِر ید. لعنتی همه چیزش بوی یاس می داد و همین برای

 .دیوانه کردنش کافی بود

 کمی فاصله گرفت. نفس های ملتهب تیام در گرمای وجودش گم شده بود. انگشتش را تا چانه اش پایین

دستان قدرتمندش گرفت اورد و آن را در . 

 .ابرو باال انداخت و با نگاه پراز شیطنت زمزمه کرد

  
  

 برای روز اخر، کمی شیطنت که بد نیست؟ هوم؟ _

 قوری از دست تیام افتاد و صدای بلندی ایجاد کرد. تنش می لرزید. فکری مثل خوره تمام وجودش را

جانی که داشت نجوا کرد می خورد. آهسته با آخرین . 

 ـ میون این همه اجبار، برای من جایی توی زندگیت هست؟

نگاهش میخ مردمک های لرزا ِن تیام شد. همان یک ذره طاقتش هم رفت. لرزی که به جانش افتاده بود 

 با

 .حرارت تنش تضاد داشت. لب هایش را نشانه گرفت

لزله تمام تنش را تکان داد. بهرود آگاه از حا ِل دست تیام بازوهای بهرود را چنگ زد. چیزی مثل ز



 بدش،

 .تیام را در آغوشش کشید و درست کنار گوشش زمزمه کرد

 .ـ من این اجبار رو به جون خریدم برای بودن تو توی زندگیم

 گرمای ب

 .تنش را ، لر ِز ی امانش را روی بدنش حس می کرد. کاش می شد او را در خود حل کند

ر شقیقه اش گذاشت و لب زدبوسه ی نرمی ب . 

 ...ـ میبینی؟ فلسفه ی زندگی همین اجبار بود

 سر به شانه اش چسباند و نفسش را آسوده رها کرد. آخ که اگر آغوش بهرود نبود، همانجا نقش بر زمین

 !می شد
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 از صبح زود همه دور خود می چرخیدند. یکی مشغول تزیین خانه با تور های رنگی بود و دیگری میوه

 ها را می شست. برنج خود در هال نشسته بود و ظرف حنا را تزیین می کرد. قمر هم جهاز تیام را در

ای محلی سینی های بزرگی می چید و زیر لب آهنگ) سیت بیا ِرم( را می خواند.) یکی از آهنگ ه

 استان

 (لرستان که در مراسم عروسی برای عروس خوانده می شود. به معنی برایت می آورم

 یکی از زنان روستا آمده بود و صورت تیام را اصالح می کرد. برنجی روبه آساره گفت: االن می

 رسن. آماده ای؟

 .ـ انقدر نگران نباشید زن عمو. همه چیز خیلی خوب انجام می شه

ن هم بودـ کاش حسی ! 

 .ـ انشاا... اگه بتونن فردا برای عروسی میان

 .در اتاق باز شد

  
  

 .ـ بفرمایید این هم تیام خانوم

 هر دو سمت تیام برگشتند. تیام لبخند بر لب پر شرم سر زیر انداخته بود. پوس ِت صورتش روشن تر از

وهای بورش حاال خوش حالت صورتش را قاب گرفته بودند. برنجقبل شده و حسابی گل انداخته بود. ابر  

 بلند

ل ِِ  

ک ی کشید و سمتش رفت ِِ . 

 .ـ الهی قربونت بشم. ای خدا شکرت دارم سر و سامون گرفتنش رو می بینم. ای خدا خوشبختش کن

 تیام خود را در آغوش مادرش رها کرد. آساره با ظرف اسپند سمتش رفت و دورش چرخید. برایش زیر

 .لب دعا می خواند و سمتش فوت می کرد

 .ـ بترکه چشم حسود

 .همه با هم پاسخ دادند

 . ...ـ انشاا

 .صدای ساز و دهل از حیاط بلند بود. مهمان ها یکی یکی آمدند

 .تیام و بهرود کنار هم ایستاده بودند و پرخنده و با دلی شاد به رقص دسته ی مقابلشان نگاه می کردند



دستمال های رنگی مقابلشان می رقصیدند. صدای خوش آهنگ کمانچه بر لب همه لبخندطال و آساره با   

 .آورده بود

 برنجی نگاهش را میان مهمان ها چرخاند. کبری خانوم نیامده بود! حدس می زد. آهی کشید و دوباره

ی ارادهنگاهش را به دخترش دوخت. تیام خوشحال بود. این را از چشم های غرق در نورش می فهمید. ب  

 .لبخند زد

 ـ خدا کنه همه ی حروم زاده ها خوشبخت شن! از پدر مادر که شانس نمیارن، حداقل واسه یه مدت کوتاه

 .همینطوری شاد باشن

 صدای عفت کنا ِر گوشش تمام خوشی دلش را پودر کرد. سرچرخاند و نگاهش کرد. صورت عفت از

کند تا این مراسم را بهم نریزد خشم سرخ بود. مشخص بود به سختی خود را کنترل می . 

 .ـ اگه اطرافیان اجازه بدن، دختر من هم خوشبخت می شه

 .عفت پوزخند زد. بی آنکه نگاهش کند از میان دندان هایش غرید

 .ـ اگه دخترت اجازه بده پسر من هم خوشبخت می شه

  
  

 آخ که اگر می شد همین االن تمام کالسه کوزه را سر عفت خراب می کرد. اگر می شد همه را از خانه

 اش بیرون می انداخت. تیام را هم در اتاقی حبس می کرد تا فکر و خیال بهرود از سرش بیفتد. اما تمام

ی به خرج می داداین فکر ها چه فایده داشت؟! حسابی کارش نزد این خانواده گیر بود. باید صبور . 

 ـ من کنار هرکس

 .اصال نگران نباش. دخت ِر ی که باشه اون مرد خوشبخت می شه

 چنان روی دخت ِر من تاکید کرد که دهان عفت بسته شد. اجازه ی حرف دیگری نداد و دنبال کارهای

 .پذیرایی به آشپزخانه رفت

گار دارم خواب می بینمتیام همانطور که نگاهش را به جمعیت داده بود آرام گفت: ان . 

 بهرود خندید و سر تکان داد. چهره ی تیام با آن ابروهای مرتب شده و پوستی که طراوت از آن می

 .بارید حسابی تغیر کرده بود. آنقدر که دوست نداشت چشم از او بردارد

مهمان هایجای حشمت و تال میان جمعیت خالی بود. بزرگان فامیل هم هیچ کدام نیامده بودند. تنها   

 .مراسم خانواده و طایفه ی تیام و خاندا ِن مادری بهرود بودند

 تیمور هم در مراسم حضور نداشت. به شهر رفته بود بلکه برای فردا حسین را از زندان مرخص کند و

 .تا به عروسی برسد. نمی شد که پدر عروس در مراسم عروسی حضور نداشته باشد

دور سر تیام می چرخید. نمی خواست کم و کسری حس شود. عفت هم مهدی اما تمام مدت مثل یک پدر  

 . هرچند وقت یکبار چشم غره ی غلیظی به او می رفت

 زینب و زهرا هم از اول تا آخر مراسم بی آنکه از جایشان تکان بخورند گوشه ای نشسته بودند. فقط طال

 .بودکه مدام دور برادرش بود

رزاده اش را نگاه می کرد. بعد از مدت ها لبخند واقعی اش را دیده بودقمر کنار منیر نشسته بود و براد . 

 .صدای منیر که آرام در گوش شوکت پچ پچ می کرد را می شنید

 .ـ عفت نباید قبول می کرد. نمی دونم با چه عقلی حرفی نزد. این کارش اشتباه بود

 .شوکت دستی تکان داد

ون همه سینه سپر کردنش که نمی خوام نه به االن که هیچیـ کدوم کار عفت از روی عقل بود؟ نه به ا  



 .نمی گه و سکوت کرده

 .ـ این خانواده نفرین شده است. بخدا که نفرین شده است مامان

  
  

 ...ـ فکر کردی نمی دونم؟ از پاقدم تیام معلوم بود. هنوز نیومده

 .قمر آرام توپید

قرار امروز تو خونه ی برادر من بخورید غیبت هاتون رو بذارید برای یه روزـ به حرمت نونی که   

 .دیگه. اینجا حرمت داره

 .منیر پوزخند زد

 ـ آره همون برادرت که داداش آقا مهدی رو کشت! بدت نیاد قمر اما شماهم اشتباه کردین. حسین همون

 از خدا ب

ن ِِ  

رو طالق می داد. نباید خودش رو درگیرروز که اون خا ی خبر پدر مارو کشت باید برنجی   

 می کرد. جز اون قتل وجود تیام هم شد یه نحسی دیگه که روی سرتون افتاده. اصال تیام نباید زنده می

 !موند

 .منیر بر صورتش کوبید

 ـ به داداش من رحم نمی کنی، خودت رو مدیون این بچه نکن. خدا رو خوش میاد؟ وقتی خدا خواسته این

اینجا باشه این حرف ها چیه؟ دختر االن  

 ـ خدا نخواست تیام اینجا باشه دوتا از بنده های احمقش این رو خواستن! نمی دونم طوبی چی با خودش

 !فکر کرده بود که با اون مردک اجنبی فرار کرد

 قمر از جا برخواست. بی آنکه توجه کسی جلب شود گفت: کاش می شد همین االن از خونه بندازمتون

 .بیرون. ولی چه کنیم که تیام از امروز به بعد زیر دست شماست

 این را گفت و سمت برنجی رفت. این مراسم تنها ظاهر شادی داشت. چرک و ِد َمل د ِل همه را سفت

 .چسبیده و قصد رها کردنشان را نداشت

زدند. تیام از شب شده بود. ظرف تزیین شده ی حنا را با رقص آوردند. همه کل می کشیدند و دست می  

 .شوق کم مانده بود گریه کند. مدام بلند می خندید و بهرود هم پا به پایش شادی می کرد

 .برنج روبه رویش نشست. لبخند زد و بلند گفت: دخترای جوونی که می خوان بیان واسشون حنا بذاریم

و در چشمانش نشست، بغضقاشقی برداشت و حنای سرد را بر دستان تیام گذاشت. نگاه تیام که باال آمد   

 .بدی به گلویش چنگ انداخت. چشم های تیام بیش از هر وقت دیگری شبیه چشمان مادرش شده بود

 مادرش طوبی! آخ که این بغض چند ساله چه درد بدی داشت. روزی آرزو داشت عروسی خواهرش را

هایش صحبت کند. اماببیند. با اسب جلویش رقص پا بزند و فردای رو ِز عروسی درباره ی تجربه   

  
  

 درست روزی که طوبی رفت، تمام آروزهایش پرپر شد. زندگی برایشان جهنم شد و مدام با خود فکر می

 کرد که شاید نحسی طوب

 .کا ِر ی بود که زندگی همه اشان را آتش زد



او زد. برنجی با حنا پاهای تیام را تیام که اشک مادرش را پای خوشحالی اش گذاشت لبخند دیگری به  

 .هم تزیین کرد. مهمان ها دور تا دورشان را گرفته بودند و شعر محلی می خواندند

 .در میان آن هیاهو و ساز و آواز صدای یکی از زن ها گنگ در گوشش پیچید

 .ـ تیام خیلی شبیه مادرشه. خدا کنه سرنوشتش به تلخی سرنوشت اون نباشه

ظه ای کوتاه ایستاد. او هم از شنیدن این حرف شوکه شده بود! سر چرخاند بلکه صاحبقلبش برای لح  

 .صدا را پیدا کند. همه اطرافش ایستاده بودند و با خنده نگاهشان می کردند

 چیزی در سرش صدا داد. شاید اشتباه شنیده باشد. صدا انقدر گنگ و دور بود که احتمال می داد توهم

مزمه کرد: مادرمباشد. زیر لب گنگ ز ! 

 .صدای بهرود که در گوشش پیچید افکارش را نیمه تمام گذاشت

 !ـ عروس دست و پا حنایی که می گن شمایی؟

 .لحن و آهنگ صدایش آنقدر بانمک و دلنشین بود که بی اراده خندید و افکار بد از ذهنش دور شد

بود امشب تا صبح را پای کوبی فکر کردن به چیزهای اضافه را به زمان دیگری واگذار کرد. قرار  

 !کنند. به انرژی اش نیاز داشت
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 چشم هایش از فرط خستگی می سوخت. تنها دو ساعت خوابیده بود و حاال خسته میان جمعیت نشسته و

 .به سرود خواندنشان گوش می داد

اراده لبخند زد نگاهش را بین همه چرخاند. زنان با ذوق برایش دست می زدند و آهنگ می خواندند. بی . 

 همه از دیشب برایشان سنگ تمام گذاشته بودند. با خودش صادق بود؛ هرگز فکر نمی کرد که این همه

 .برایشان خوشحال شوند

 بهرود که آمد کمی از خستگی اش فرار کرد. بهرود لبخندی به رویش پاشید و کنارش نشست. می دانست

تا با استقبال مردم روستا به خانه بروند. خانه ی بخت! با این مراسم روبه پایان است. باید آماده می شدند  

  
  

 فکر لبخندش وسعت بخشید. سر زیر انداخت. هرکس با این حال او را می دید بر دیوانه بودنش قسم می

 !خورد

ترسید به مراسم عروسیمهدی و حسین هردو وارد خانه شدند. تیام با دیدن پدرش نفس راحتی کشید. می   

 .اش نرسد و حاال با هربار دیدنش خدا را شکر می کرد

 همه ی بزرگان کنار هم نشستند. مهدی و حسین هردو قرآن را بوسیدند و آن را به بهرود و تیام دادند. آن

 .دو هم قرآن را بوسیدند. طال آن را گرفت و در جلد سبز مخملش پیچید و روی سینی جهاز گذاشت

 .مهدی لبخند مهربانی به تیام و بهرود زد. خستگی از چهره شان می بارید

 !ـ اگر اجازه بدین عروس رو به خونه ی خودش ببریم

 حسین نگاه پراز اندوهی به دخترش انداخت. پس نگاه تیام هم حسی غریب نشسته بود. برنجی آرام اشک

 .می ریخت و آساره سعی در آرام کردنش داشت

زانوی مهدی زدحسین دست بر  . 

 .ـ از این به بعد اجازه ی این دختر دست شماست

 بهرود و تیام که بلند شدند همه کل کشیدند. حسین جلو رفت و سرتا پای دخترش را نگاه کرد. میان آن

 لباس های محلی مثل فرشته ها شده بود. رنگ طالیی پارچه ی تنش، به خوبی با موهای نارنجی رنگش



ستی بر روی شانه ی دخترش گذاشت و او را در آغوش کشید. تیام با بغضی که تاهماهنگ شده بود. د  

 .گلویش باال آمده بود نالید

 .ـ ممنون که خودتون رو رسوندین بابا

 حسین درحالی که به زحمت ریزش اشک هایش را کنترل می کرد صورت تیام را در دستانش قاب

 .گرفت

 .ـ خوشبخت شی دخترم

یشانش اش زد. همه کل می کشیدند و دست می زدند اما کسی از سنگینی غ ِم بوسه ی طوالنی بر پ

 نشسته

 در دل حسین خبر نداشت. اینبار برنج جلو رفت و تیام را تنگ در آغوش کشید. تحمل تیام تمام شد. اشک

 هایش را در آغوش مادرش جا گذاشت. برنج آرام و پر محبت گفت: ببخش اگه تو خونه ی من بهت

ت تیامسخت گذش . 

  
  

 تیام انگار که دلش را به آتش کشیدند. اشک هایش شدت گرفت و بی آنکه چیزی بگوید سرش را تکان

 داد. عفت و منیر و شوکت هرسه کنار هم ایستاده و پرتمسخر آن ها را نگاه می کردند. عفت در گوش

در نیوردممنیر گفت: دوتا دختر شوهر دادم این همه ادا  . 

 !مینر پوزخند زد. گردنش را تکانی داد و گفت: دخت ِر حروم زاده دستشون امانته

 .آساره هم تیام را در آغوش کشید و از او خداحافظی کرد. تیام نگاه خجالت زده اش را به تیمور انداخت

 .تیموری که تمام مدت دور ایستاده بودو آن ها را نگاه می کرد

ید. تیمور جلو رفت و دستی بر شانه ی بهرود گذاشتلبخندی به رویش پاش . 

 .ـ خواهرم رو دست خودت می سپرم

 .بهرود نگاهی به تیام انداخت. لبخند پررنگی زد و آرام لب زد

 .ـ می تونی روی قولم حساب کنی

 عفت خود را وسط انداخت و پر حرص گفت: چه خبره آخه؟ سفر قندهار که نمی ره. همش چندتا کوچه

بینمونه فاصله . 

 تیمور برگشت و نگاهی به عفت انداخت. بد نبود اگر همین امشب چیزی به عفت می گفت و برای همیشه

 دهانش را می بست. لب باز کرد تا چیزی بگوید اما صدایش میان جیغ تیر تفنگ و خورد شدن شیشه ها

 .گم شد

 .ـ یا امام رضا

کنار هم نشسته بودند و بهت زده اطرافشان را همه جیغ کشیدند و روی زمین نشستند. تیمور و حسین  

 نگاه می کردند. انگار که دوباره به دوران بمب باران برگشته بودند،تمام شیشه های خانه روی زمین

 !ریخت و سنگ بود که به خانه می ریخت

 .مهدی در جایش نیم خیز شد و به سمت پنجره رفت

کشیدعفت به صورتش چنگ انداخت و پیرهنش را از پشت  . 

 .ـ نرو مرد خطرناکه

 مهدی بی توجه به حرف عفت، با احتیاط نگاهی به بیرون انداخت. همه جیغ می کشیدند. تشر زد: یه دو

 !دقیقه ساکت شید



  
  

 تمام صدا یکباره قطع شد و جایش را به سکوت مرگباری داد. میان زن ها پچ پج به راه افتاده بود. تیمور

 .و حسین و بهرود هم جلو رفتند. تیام کنار مادرش نشسته بود. قلبش مثل گنجشکی بی پناه می کوبید

 ـ چی شده عمو؟ کسی اون بیرونه؟

کی شب می دواند سر تکان دادمهدی پر اخم درحالی که نگاهش را میان تاری . 

 .ـ نمی دونم. بیرون رفتنمون االن خطرناکه

 .بهرود نیم خیز شد

 .ـ من می رم نگاه می کنم

 .مهدی مچ دستش را گرفت

 .ـ بشین سرجات. من و حسین می ریم

 ...تیمور اعتراض کرد: اما

بمونید. وقتی بهتونحسین در تایید حرف مهدی روبه دو پسر گفت: مهدی درست می گه. شما اینجا   

 .اشاره کردیم خانوم ها رو یکی یکی بفرستید بیرون. توی این وضعیت موندنشون اینجا درست نیست

 .اعالم کنید که مراسم تموم شده

 .تیمور به تکان دادن سر اکتفا کرد. حسین و مهدی هردو بی توجه به اعتراض زنان از خانه خارج شدند

د. همه جا را گشتند. خبری نبود. حسین نفس عمیقی کشید. صداییجز آن دو و تاریکی شب کسی نبو  

 .شبیه صدای ناله و سرفه ی زنی از دور باعث شد اخم کند. سر چرخاند و متعجب اطراف را نگاه کرد

 توام شنیدی؟ _

 .مهدی گوش تیز کرد اما دیگر صدایی نیامد

به کمر زد مرد ها یکی یکی از خانه بیرون ریخته بودند. مهدی کالفه دست . 

 .ـ لعنت بر شیطون

 حسین هم دستی بر ریش هایش کشید. برای زدن حرفش دود دل بود. اما باید می گفت. وقتی برای تلف

 .کردن نداشتند

 ـ به کسی شک نداری مهدی؟

  
  

چند روز قبل ازدروغ چرا؟ به تمام طایفه اش شک داشت! بیشتر از همه حشمت از خدا بی خبر که   

 :اجرای مراسم دوباره حسابی تهدیدشان کرده بود. عمیق نفس کشید. بی آنکه به حسین نگاه کند پاسخ داد

 .پیدا کردنش رو بسپار به من. االن فقط باید تا همه جا امنه مهمونارو راهی کنیم

 .سپس بی آنکه منتظر حرف اضافه ای بماند روبه داخل خانه فریاد زد

تیمور، خانومارو راهی کنید. آقایون منتظنـ بهرود،  . 

 .حسین لب زد: راضی کردن این جماع ِت مرد کار سختیه

 .حسین ضربه ای بر شانه اش زد

 .ـ تو برو پیش خانوم ها حسین. اونجا توی خونه ی خودت بمونی بهتره. بهرود رو بفرست کمک من

 .حسین سری تکان داد وبه سمت خانه رفت



اده بودند و مهمان ها را بدرقه می کردند. تیام سرجایش کز کرده بود و به قالی هایهمه کنار هم ایست  

 الکی رنگ نگاه می کرد. این هم از مراسم عروسی اش! حداقل دل خوش بود که همه چیز خوش و خرم

 ... تمام می شود اما حاال

امان از روزی که لباساصال همه چی ِز او بوی خون می داد. از لباس عروسش گرفته تا مراسمش. و   

 .عروسی رنگ خون بگیرد

 نگاهش را باال اورد و به زنی دوخت که از جلوی مادرش رد می شد. زن چادر رنگی اش را روی

 .صورتش کشید و و پر حرص از میان دندان هایش غرید

 ـ عروسی خون بس همین می شه. این دختر از اولش هم شانس هیچ چیزی رو نداشت. اون از به دنیا

 !اومدنش، این هم از مراسم عروسی اش

 برنج لب گزید و نگران تیام را نگاه کرد.تیام گنگ به زن خیره مانده بود که چطور هیکل چاقش را به

چند کوه به گوشش می رسید. مدام اکو می شد و سمت پله ها هدایت می کند. صدایش انگار از میان  

 .حقیقت وحشتناکی را در فرق سرش می کوبید

 حسین هم نگاهی به دخترش انداخت که بی روح آن ها را نگاه می کرد. انگار واقعا تیام از هیچ چیز

این را باشانس نداشت! دستش را به دستگیره بند کرد تا تعادلش را حفظ کند. کمرش خم شده بود و تیام   

 .چشم دید

  
  

 تیامی که دیگر هیچ چیزش شبیه عروس های عادی نبود! نه مجلس عروسی اش، نه لباس تنش که حاال

 به طرز مضحکی چروکیده و کثیف شده بود و نه حتی ح ِس درون سینه اش! تیام وقتی خم شدن کمر

 !پدرش را دید، درست در شب عروسی اش مرد
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 همه رفته بودند. خانه در سکوت محض فرو رفته بود. نه حسین حرفی می زد و نه برنج. محمدو هیرو

 .هم به اتاق رفته بودند. آساره نگاه ناراحت خود را میان خانواده ی از هم پاشیده چرخاند. دلش گرفته بود

 برای مظلومیت تیام. می

غ ِِ  

و حسابی مثل تمام عروسی ها بر دانست از حاال تا ابد دا یک عروسی درست  

 .دلش می ماند

 .بهرود و حسین به همراه عفت و دخترها برگشتند. نگاه طالهم مثل نگا ِه آساره پر از ناراحتی و غم بود

 .هم برای تیام و هم برای برادرش بهرود

 .عفت اما تمام مدت با نگاهی پر از کینه و پوزخندی گوشه ی لب نگاهشان می کرد

پسرم از عروسی هم نیوردهـ شانس  ! 

 .مهدی مقابل حسین که روی زمین در خود مچاله شده بود ایستاد. به سمت عفت غرید

 ـ خانوم االن وقت این حرف هاست؟

 .عفت هم تند شد. دستی در هوا تکان داد

 !ـ به نظر تو هیچوقت وقت این حرف ها نیست

تموم شد. باید بریم خونه ی ماسپس پر غیض روبه تیام گفت: هی عروس، بلند شو مراسم  . 

 تیام اما بی توجه به لحن تند عفت آرام از جا برخواست. با نگاه ماتم زده ای برنج و حسین را که هردو



 !سرجایشان کز کرده بودند نگاه کرد. به عنوان یک تازه عروس کمی زیادی بدبخت بود

داخت. نگا ِه بی حس و جان تیام پوزخند زد. بهرود جلو رفت و تور نبات رنگ را روی صورتش ان

 پشت

 .آن مخفی شد. دستش را محکم در دستان قوی خود گرفت و به سمت در رفت

 بغض تا گلویش باال آمد و اشک حریم گونه هایش را شکست. حتی رفتنش هم مثل عروس های عادی

 !نبود

  
  

بدرقه اش کردند. بیرو ِن خانه تیمور منتظرشان بود. نگا ِه  حسین و برنج مقابلش ایستادند و با لبخندی

 تیام

 از همان فاصله هم دلش را می سوزاند. کالفه دستی در موهایش کشید. چرا همیشه برای آن ها همه چیز

 !باید خراب می شد؟

به اینبا تیمور هم خداحافظی کردند. تیام حتی نگاهش نکرد. یعنی اصال حواسش آنجا نبود که بخواهد   

 چیزها توجه کند. نگاهش به روبه روی بود و تمام حواسش پی زنی که او را شوم می دانست. حتما حق

 .داشت. هرچه از اول زندگی اش را با خود مرور می کرد جز بدشانسی چیزی با خود به همراه نداشت

 همه جلوتر می رفتند و او و بهرود آرام دنبالشان. با شنیدن صدای پایی از پشت سر تمام حواسش فعال

 .شد و ایستاد. بهرود هم ایستاد و متعجب نگاهش کرد

 .تیام اما پشت سرش را نگاه کرد

 ـ توهم شنیدی؟

و شاخ برگ سیاه بهرود نگاهش را میان تاریکی بین درختان چرخاند. هراز چندگاهی نسیمی می وزید  

 درختان را تکان می داد. نور ماه هم حتی توان روشن کردن اطراف را نداشت. صدا بار دیگر تکرار شد

 .و اینبار بهرود فریاد زد

 ـ کی اونجاست؟

 .با شنیدن صدای بهرود همه ایستادند. مهدی جلو رفت

 ـ چی شده؟

هایش بهم گوش همه را پر می کردتیام مثل بید در جای خود می لرزید. صدای برخورد دندان  . 

 .عفت هم نگاهش را اطرافش چرخاند و دست هایش را بهم سابید

 ـ چی شده؟

 .مهدی جدی روبه همه گفت: شما برید خونه

 تیام بازوهایش را بغل کرد بلکه جلوی لرزشش را بگیرد. بهرود جلو رفته بود و اطراف را نگاه می

 .کرد

 !کسی اونجاست؟ _

اهی به تیام انداختعفت دو دل نگ . 

 ...اخه _

  
  



 .برو عفت، میالد و احمدهم باهاتون میان _

 .احمد پسر کوچکش را در اغوشش جابه کرد

 بیا بریم زن عمو _

 .طال جلو رفت و دست دور شانه ی تیام انداخت. ترسش را خیلی خوب درک می کرد. همه ترسیده بودند

ن امشب عجیب مرموز شده بودروستای کوچکشا ! 

 .ـ من پیش تیام می مونم. شما برید

 عفت دیگر چیزی نگفت و به راه افتاد. هردو داماد هم همراه انها رفتند

 تیام دیووانه وار سر می چرخاند بلکه کسی را ببیند. میان تاریک و روشن، پش ِت دیوار یکی از خانه ها

بش لحظه ای ایستاد. تمام تن و مغزش فلج شد. سایه لحظه ای ازسایه ای دید. دست بر دهانش گذاشت. قل  

 بین رفت و اینبار قامتی آشنا مردمک چشم هایش را گشاد کرد. قدمی عقب برداشت و دهان باز کرد. طال

 با دیدن حا ِل خرابش، نگاهش را دنبال کرد. با دیدن مردی چهارشانه و هیکلی که پشت دیوار ایستاده

نگاه می کرد جیغ زد و قدمی عقب برداشت. تیام اما مسخ شده سر جایش ایستاده و دربودو آن ها را   

 چشم های مرد نگاه می کرد. برق عجیبی داشت، انگار نیرویی عظیم مثل یک آهن ربا او را سمت خود

 می کشید. مثل اینکه با سرعت به مرکز زمین نزدیک می شد و گرمایی وحشتناک تمام تنش را به آتش

 .کشید

 مهدی و بهرود با شنیدن صدای جیغ طال تمام راه رفته را برگشتند. بهرود سایه ی مرد را که دید روانی

 .شد. بازویش را از دست مهدی کشید، دندان روی هم سابید

 .دهان باز کرد و فریاد زد

 !ـ بالخره دیدمت بی پدر

سوار موتورش شد و از آن جا فاصلهمرد که تازه متوجه بهرود شد قبل از آنکه دست بهرود به او برسد   

 گرفت. بهرود اما بی فایده دنبالش می دوید. خودش هم نمی دانست هنوز چرا می دود! نفس یاری اش

 نکرد و سرجایش ایستاد. از مهدی و طال و تیام فاصله ی زیادی گرفته بود. مسیر رفتن مرد را نگاه

 کرد. قلبش در سینه نمی ایستاد. ابروهایش درهم شده بود و حریصانه نفس می کشید تا اکسیژن وارد ریه

 .هایش شود

  
  

 برگشت و به راهی که امده بود نگاه کرد. می توانست تن لرزان تیام را در نظرش مجسم کند. نفسش را

شم کشید و ضربه ای به سنگ جلوی پایش زدکالفه بیرون داد و فریادی از سر خ . 

 .امشب برای دیوانه کردنشان همه چیز دست به دست هم داده بود! دوباره مسیر رفتن مرد را نگاه کرد

 ..دست هایش مشت شد. قسم خورد که پیدایش می کند
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در پا نداشت ونفسش درست در نمی آمد. میان تاریک و روشن هوا می دوید. آنقدر دویده بود که جان   

 هرلحظه نزدیک بود نقش بر زمین شود اما صدای قدم هایی که با سرعت تعقیبش می کرد مانع از

 ایستادنش می صورتش ترک

ق ِِ  

 .شد. اشک با عر یب شده بود

 درهمان حال که می دوید برگشت و پشت سرش رانگاه کرد. سایه اش را می دید. پیرهن عروسی اش را



ری به پاهایش دادباال گرفت و جان بیشت . 

 پایش به تکه چوبی گیر کردو زمین افتاد. جیغ کشید اما صدایش به جایی نمی رسید. همانطور که افتاده

 بود عقب خزید. مرد هرلحظه نزدیک تر می شد. مشتی خاک سمتش پرت کرد. لبخند پلیدی که بر لبش

ید و اسمش را صدا زد اما انگارنشسته بود حالش را بد می کرد. دلش بهر ود را می خواست. جیغ کش  

 .صدایش در همان ابتدای راه خفه شد

 .مرد هرلحظه نزدیک تر می شد و قلب او بیشتر از قبل در سینه خودش را به در و دیوار می کوبید

 .عقب رفتن بی فایده بود. چشم بست واز ته دل جیغ کشید

شد. دستش را روی قلبش گذاشت و سر وحشت زده چشم باز کرد. سینه اش از شدت ترس باال پایین می  

 جایش نشست. کابوس وحشتناکش آنقدر واقعی بود که اگر هرلحظه مردی از میان تاریکی به سمتش خیز

 بر می داشت اصال تعجب نمی کرد! سعی کرد نفس های به شماره افتاده ش را کنترل کند

. اینجا اتاق او نبود! اتاق جدید او واطرافش را نگاه کرد. لحظه ای طول کشید تا موقعیتش را درک کند  

 بهرود بود که دیشب پا به آن گذاشت. سرش را بلند کرد و به سقف نگاه کرد. تورهای تزیینی سرجایشان

 .بودند و دلش را آرام می کردند

 سرچرخاند و به بهرود نگاه کرد. خسته و بی خبر از همه جا خوابیده بود. لبخند بر لبش آمد. محتاط

و برد و موهای روی پیشانی اش را نوازش کرد. جدی جدی کنار او خوابیده بوددست جل ! 

  
  

 ضربان قلبش که به حالت عادی برگشت دوباره سرجایش دراز شد و خیره به بهرود ماند. دیشب وقتی

وری چقدر در نظر تیامچهره ی خسته و درمانده ی تیام را دید گفت که برایش صبر می کند و این صب  

 !شیرین آمد. به شیرینی خواب دلچسب بعدازظهر

 نفس عمیقی کشید. آنقدر نگاهش کرد تا دوباره چشم هایش گرم شد. زیر لب صلواتی فرستاد بلکه اینبار

 .بدون کابوس بخوابد

 !ـ تازه عروست قصد بیدار شدن نداره؟

ر در دهانش گذاشت و آرام گفت: خودتون می گیدبهرود لبخند محوی به مادرش زد. لقمه ای نان و پنی  

 !تازه عروس. یکم بهش ساده بگیرید

 ـ وا! خوبه واال مگه چیکارش کردم؟ زمان ما که بود، از ترس مادر شوهر همون روز اول کل خونه رو

 .گردگیری می کردیم. حاال این عروس های تازه واسه ما نازم می کنن

نور خورشید به داخل اتاق سرک می کشید. سرجایش غلت زد و جایپلک هایش را از هم فاصله داد.   

 .خالی بهرود را نگاه کرد. صدای عفت در سرش وز وز می کرد

 .ـ تو هم از همین حاال طرفش رو نگیر. انقدر رودارش نکن که فردا پس فردا نتونی جمعش کنی

 بلند شد و سرجایش نشست. دستی میان موهای درهم گره خورده اش کشید. حرف های عفت از همین

 !روز اول آغاز شده بود! سعی کرد خود را به بیخیالی بزند. از همین حاال حساس می شد تا کی؟

 نگاه مهدی زیادی روی بهرود سنگینی می کرد. سر باال آورد و به پدرش چشم دوخت. مهدی اشاره ای

 .به بیرون کرد و سپس از جا برخواست

 .ـ دستت درد نکنه خانوم

 .عفت لبخند مهربانی به روی همسرش پاشید

 .ـ نوش جان



 .همانطور که تسبیح را در دستش می چرخاند به سمت در رفت

 .ـ بهرود بابا یه سربه ایالت بزن، من بیرون منتظرم

دبهرود سریع از جا بلند شد. می داست پدرش عجله دار . 

 .ـ چیزی نخوردی که بهرود

  
  

 .ـ دستت درد نکنه مامان سیر شدم

 .بی آنکه منتظر حرف دیگری بماند به اتاق رفت. تیام ترسیده از جا پرید. دستی روی سینه اش گذاشت

 .ـ وای چرا اینجوری میای داخل

 .بهرود ریز خندید و سمتش رفت

ا کال با معقوله ی وارد شد ِن من مشکل داری آره؟ـ صبح شماهم بخیر. شم ! 

 تیام لبخند پررنگی به رویش پاشید. پشت چشمی نازک کرد ، خم شد و پتو و تشک هارا برداشت. بهرود

 .جلو رفت

 .ـ بده من سنگینه

 ـ می ری سر زمین؟

 .بهرود تشک ها را درون کمد گذاشت و در آن را بست

 .ـ آره

 .ـ واست ناهار میارم

دستت درد نکنه. کاری نداری باهام؟ بابا منتظره ـ . 

 تیام سمتش رفت. روی انگشت هایش پایش بلند شد و با گونه هایی گل افتاده، گونه ی استخوانی بهرود را

 .بوسید

 .ـ مواظب خودت باش

 .ـ دوست داشتم امروز نرم پیشت باشم. اما می دونی که بابا دست تنهاست

پرحوصله گفت: باید کمکشون کنی تیام آرام پلک زد. متین و . 

 بهرود به متانت تیام لبخند زد. تی شرت مخصوص کارش را تن کرد و از اتاق خارج شد. مهدی بیرون

 .منتظرش بود. با دیدنش گفت: چیکار کردی بهرود. چقدر دیر

 .مهدی اساسا آدم صبوری بود برای همین از این همه عجله ی او تعجب کرد

 ـ چیزی شده بابا؟

 .مهدی به سمتی هدایتش کرد

  
  

 !ـ امروز قبل از اذان با احمد و میال این اطراف دوری زدیم. میالد و احمد یه چیزی پیدا کردن

 ـ چی؟

 .مهدی نگاهی به طرف انداخت و صدایش را تا جایی که امکان داشت پایین آورد

شب بهمون گفتی می خورهـ یه سیاه چادر. مشخصاتش به چیزی که دی . 

 .ابروهای بهرود در هم جمع شد. تپش قلبش شدت گرفت



 ـ کجاست؟

 .ـ ظاهرا دیشب فرصت جمع کردن چادر رو نداشتن! همونجوری به امان خدا ولش کردن و رفتن

 میان آن همه درخت بلوط و کاج، جای خیلی دنج و خلوتی بود برای یک سیاه چادر. اطراف را با دقت

 گشتند اما اثری از کسی نبود. درون چادر هم کسی نبود. نه زیراندازی، نه هیچ شی با ارزشی که ردی

 از آن ها باشد. بهرود دستی میان موهای پرپشت و سیاهش کشید. وسط چادر ایستاد و سرش را بلند کرد

منافذ آن به داخل و سقف مربعی آن را نگاه کرد که خورشید با سماجت گیسوان خود را از الی سوراخ و  

 .می فرستاد

 !ـ به کاهدون زدیم

 .مهدی نگاهش را اطراف چرخاند. قدم می زد و تمام سوراخ هارا چک می کرد

 ـ حاال چیکار کنیم بابا؟ فکر می کنم بهترین راه اینه که پلیس رو در جریان بذاریم. من قبال تمام راه ها

ه ای هم که توی روستای جفتی می شناختن گفتن کهرو رفتم. کسی این نزدکی ها نمی شناسش. اون عد  

 .خیلی ناگهانی از اونجا رفته

 مهدی کالفه سنگ های جلوی پایش را کنار می زد. ذهنش درگیر پیشنهاد بهرود بود. حرف درست و

 منطقی می زد. باید جریان را با پلیس در میان می گذاشتند. نمی خواست سر جان خانواده اش ریسک

 .کند

را بر سنگ بزرگی گذاشت و فشردپایش  . 

 ...ـ همین امروز می ریم پیش پلیس. تیام رو هم بیار. باید تکلی ِف

 .با دیدن عکس کوچکی که زیر سنگ افتاده بود حرفش ناتمام ماند. ابرو درهم کشید و خم شد

 .بهرود که سکوتش را دید سمتش رفت. دست پشت کمر مهدی گذاشت

  
  

 ـ چیزی پیدا کردین؟

 .مهدی با دیدن عکس شوکه شده بود. برای لحظه ای مات عکسی شد که میان دست لرزانش گرفته بود

 .دهان باز کرد بلکه چیزی بگوید اما صدا در گلویش شکست

 بهرود عکس را از پدرش گرفت و نگاهش کرد. صورت آشنای زنی بود و چشم هایش، او را عجیب یاد

داخت. کسی که انگار سال ها او را می شناختهکسی می ان . 

 مهدی هنوز گیج و گنگ به گوشه ای خیره مانده بود و خاطراتش را مرور می کرد. این عکس نباید

 .اینجا باشد! هرطور که فکر می کرد با هر زاویه ای که می دید بودن این عکس اینجا اشتباه بود

یدصدای بهرود او را از فکر و خیال بیرون کش . 

 ...ـ شما صاحب این عکس رو می شناسید؟! خیلی واسم آشناست اما هرچی فکر می کنم

 .مهدی حرفش را ناتمام گذاشت. عکس را از دستش کشید

 ـ خبر داری حسین کی بر می گرده؟

 !بهرود متجب نگاهش کرد. سوال مهدی آنقدر ناگهانی بود که بری لحظه ای مغزش هنگ کرد

لوارش گذاشتمهدی عکس را در جیب ش . 

 .ـ فکر می کنم قرار بود ظهر با تیمور و آساره برگردن

 .مهدی فرصت را از دست نداد. از چادر بیرون دوید

 .ـ تو برو سر زمین بهرود. من کمی دیر میام



 دنبال پدرش از چادر خارج شد و مسیر رفتنش را نگاه کرد. یک چیزی این وسط درست نبود. چیزی که

خت اما بازهم هرچه فکر می کرد به نتیجه ای نمی رسید. کالفه نفسش را بیرونذهنش را بهم می ری  

 .فرستاد و به سمت باغ رفت. دیر یا زود همه چیز را می فهمید

 مهدی اما تا جایی که می توانست تند راه می رفت. سرش آنقدر با سوال های عجیب و بی جواب پر شده

ی شنید. االن فقط باید حسین را می دید. آن هم قبل از آنکه آنبود که اصال صدای سال ِم اطرافیان را نم  

 !جارا ترک کند
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 .صدای صحبت هایشان تا سرکوچه می رفت

 مهدی عکس را از جیب بیرون کشید و یکبار دیگر نگاهش کرد. تا جایی که می دانست این چهره ی زیبا

 متعلق به طوبی بود. امکان نداشت اشتباه کند. برق چشم های سبزش حتی از پس عکس قدیمی و مچاله

 !شده هوش از سر بیننده می برد

 .نفس عمیقی کشید و در زد

 .ـ محمد برو ببین کیه

 .آساره روبه تیمور فریاد زد

 ـ اون پیرهن سفید راه راه ات رو برداشتی؟

 .صدای گنگ تیمور از خانه آمد

 .در که باز شد محمد با دیدن مهدی دست و پای خود را جمع کرد

 .ـ سالم عمو

 .آساره سر جایش چرخید. اوهم انتظار دیدن مهدی را نداشت. دستی به روسری اش کشید و سالم کرد

 .ـ سالم. خوش اومدین بفرمایید داخل

را در خانه چرخاندمهدی که غرق افکارش بود و بی آنکه پاسخ تعارف هایشان را بدهد نگاهش  . 

 ـ حسین هست؟

 ابروهای آساره از تعجب باال پرید. حال آشفته ی مهدی از چهره اش نمایان بود. خودش جلو رفت و کنار

 محمد ایستاد. دستی دور شانه ی محمد حلقه کرد و روبه مهدی گفت: بله هستن. بفرمایید االن بهشون می

 .گم که اومدین

اط شد. برنجی همانطور که سینی برنج درستش را زمین می گذاشت از جامهدی یاا... گویان وارد حی  

 .برخواست

 .ـ سالم داداش. خوبی؟ خوش اومدی

 .مهدی تشکر کرد

  
  

 .ـ حسین، میخوام حسین رو ببینم

 .قبل از آنکه برنج چیزی بگوید صدای حسین در خانه پیچید

 .ـ سالم



ری حواله اش کردمهدی نگاه معنی دا . 

 .ـ سالم. خواستم قبل از رفتن ببینمت

 دو دوست به یکدیگر دست دادند. مهدی سر جلو برد و همانطور که روبوسی می کردند آرام در گوشش

 .خواند

 .ـ موضوع مهمیه. باید حرف بزنیم

م عظیمپچ پچ هایشان از گوش برنجی دور نماند. خود را به راه دیگری زد و سرگرم پاک کردن حج  

 .خورده برنج های مقابلش شد.اما زیر چشمی آن هارا می پایید

 حسین لحظه ای نگاهش کرد. بازویش را گرفت و او را کنج حیاط کشاند. آساره و محمد حاال به خانه

 .رفته بودند و فقط برنجی بود که کنجکاو نگاهشان می کرد

گرفت. منتظر واکنشش بود. می دانستمهدی نگاه محتاطی به اطراف انداخت و عکس را سمت حسین   

 .اوهم تعجب خواهد کرد

 .ابروهای حسین اما درهم شده بود و با چشم هاییی که از حدقه بیرون زده بود عکس را نگاه می کرد

 ـ اینو از کجا اوردی؟

 !ـ جریان همون سیاه چادریه که همه می دونستید و به ما نگفتین

 .حسین چشم از نگاه نافذ مهدی گرفت و بار دیگر عکس رنگ و رو رفته را نگاه کرد. خودش بود

 .طوبی، خواهر برنجی. انگشت بر عکس چروک شده کشید. انگار که بخواهد لمسش کند

  
  

ت: خدا آخر اینبرای لحظه ای صدای خنده های طوبی در گوشش طنین انداخت. چشم بست وآرام گف  

 .ماجرا رو به خیر کنه

 .ـ می خواستم برم پیش پلیس، اما می دونی که این کار جایز نیست

 .حرف های مهدی اشاره به گذشته ی سیاهشان داشت. حسین کالفه و خسته دستی به چشم هایش کشید

 ـ این همه فراز و نشیب توی زندگ

ی ِِ  

 !ما برای چیه؟

 ـ چی شده؟

له ی نزدیک به آن ها هردو را از جا پراند. حسین که انتظار نداشت ناشیانه عکسصدای برنجی از فاص  

 .را میان آستینش قایم کرد

 ـ چی چی شده؟

 .برنجی مشکوک به شی پنهان شده در آستین حسین نگاه کرد

 ـ اون چی بود قایم کردی حسین؟

 .مهدی سرش را زیر انداخت و حسین نفسش را بیرون فرستاد

ط پنهان کردن موضوع از برنجی کار درستی نبود. هرچه که بود به او هم ربط داشت. شایدبا این شرای  

 .می توانست گره از این کار باز کند

 .حسین نگاهش رابه در بسته ی خانه انداخت و دوباره به برنجی نگاه کرد

 .ـ بهت می گم اما آرامش خودت رو حفظ کن.نباید کسی بفهمه برنجی. بخصوص بچه ها

دق دادی من رو. بدو بگو دیگه چی شده؟ـ   



 .حسین نگاه دیگری به مهدی انداخت. مهدی آرام پلک زد و حسین عکس را از آستینش بیرون کشید

 .ـ اوایل صبح اون سیاه چادری رو که تیام ازش حرف می زد پیدا کردن

  
  

مهدی و حسین چرخاند. سکوت بینشان عذاب آور بودرنگ از رخ برنجی پرید. بی تاب نگاهش را بین  . 

 .تشر زد

 !ـ می خواید همین جا پس بیفتم؟

 .حسین پرتردید عکس را سمتش دراز کرد

 .ـ این رو توی اون سیاه چادر گیر اوردن

 .نگاه برنجی بر روی عکس مات ماند. برای لحظه ای ذهنش قفل شد

گاه کند. طوبی بود، خواهرش. دختر ته تغاری خا ِن باالهیچ فرمانی نمی داد جز آنکه عکس کذایی را ن  

 .ده! همان که همه برایش سر و دست می شکستند

 آب دهانش را به زحمت قورت داد و دست لرزانش را جلو برد. عکس را گرفت و به صورتش نزدیک

دبختیکرد. این عکس را خیلی خوب به یاد داشت. اصال بعد از گرفتن همین عکس بود که همه ی ب  

 .هایشان شروع شد

 پسر فرنگی به دهشان آمده بود و دست بر قضا در خانه ی آن ها مهمان شد. می گفت آمده برای فرنگ

 عکس بگیرد. آن وقت ها عقلش نمی رسید اما حاال می فهمید که عکس هایش فقط و فقط از بدبختی و

 .فالکت مردم بود

کس هایی را که از تشنگی و گرسنگی مردم گرفته بود بهبرای چه؟ هنوز هم نمی دانست. احتماال تمام ع  

 !فرنگ برده و گفته بود آن جا چطور جایی است

 عکس را نزدیک صورتش برد و نفس کشید. انگار که می خواست عطر خواهرشرا از پس آن یک تیکه

 کاغذ کهنه و زرد رنگ حس کند. قطره اشکی از چشمش چکید و آرام گفت: این عکس چرا باید توی

 اون چادر باشه؟
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 ـ سوال ماهم همینه آبجی. همه چیز خیلی گنگه. اگه اومدم اینجا ذهن شما رو درگیر کردم برای اینه که

بکشه. این جریانات همون موقع که حاج مصطفی همه ی مارو قسم دادنمی خوام کار به جاهای باریک   

 .تموم شد. حاال با این وضع دوباره همه چیز تازه می شه

 برنج خسته عقب رفت و روی سکو نشست. دو مرد در سکوت نگاهش می کردند. حال بدش قابل درک

زیر چانه اش گذاشته بود. بابود. برنجی دوباره عکس را نگاه کرد. طوبی روی صندلی نشسته و دست   

 آن لباس هایی که خیلی خوب رنگشان را به یاد داشت. شاد وگل گلی. سرخ آبی و براق که با پوست

 .سفیدش هارمونی خاصی داشت. آن روز برایش تداعی شد

 پسر فرنگی که حتی نامش را به یاد نمی آورد از بس اسم بدفهمی داشت! به خواهرش گفته بود می

سش را بگیرد. آن هم دور از چشم خانوادهخواهد عک . 

 پر درد چشم بست. آن روز با تمام توان سعی کرد طوبی را از این کار منصرف کند. می ترسید پدرش



 .بفهمد و خون به پا شود اما طوبی همیشه سرتق بودو کار خودش را می کرد

ام هم مثل مادرش وقتی پایش را دربرای همین بود که اصرار های تیام برای بهرود او را می ترساند. تی  

 .یک کفش می کرد دیگر درآوردن آن غیر ممکن بود

 دست حسین که بر شانه اش نشست او را به خود آورد. تکانی خورد و اشک چشم هایش راگرفت. مهدی

 .گوشه ای ایستاده و به زمین چشم دوخته بود

جرا خبر داره؟صدایش را صاف کرد و محکم تر از قبل گفت: تیام از این ما  

 .ـ نه. خیالتون راحت کسی چیزی بهش نمی گه. حتی خود بهرود هم نمی دونه

  
  

 ـ نمی خوام بفهمه. من یک عمر برای تیام مادری کردم. درسته بچه ی من نبود، درسته من اونو به دنیا

لم، تمام وجودم واسش رفت. حاال انصاف نیستنیوردم اما از همون وقتی که توی پتو پیچیدنش و دادن بغ  

 .بخاطر یه عکس و این چادر که نمی دونم از کجا اومده، چیزی بهش بگید

 .ـ خیالت راحت آبجی کسی چیزی به تیام نمی گه

 .برنجی نگاه دیگری به عکس انداخت

 !نگاهش آنقدر شیطنت داشت که هرکسی را وسوسه می کرد.چه برسد به آن پسره ی فرنگی

 ـ مرد توی اون چادر هم هرکسی که هست خواهر من رو می شناسه. نمی دونم کیه اما ممکنه یکی از

 .دشمنامون باشه

 .ـ من هم می خوام همین رو بدونم. که بعد مهارش کنیم

 !ـ باید فکر کنم. ولی باید فکر کنم ببینم کار کی بعد این همه سال به کینه های شتری اش چسبیده

 .حسین نالید

 .من امروز می رم.توی این شرایط مجبورم خانواده ام رو تنها بذارم _

 .برنج از جا برخواست

 .ـ نگران نباش. این جریانات اخیر لو برای تیمور تعریف میکنم. اون کنارمون می مونه

 .مهدی دستی بر شانه ی حسین گذاشت

 .ـ من هم هستم

 ـ تیراندازی دیشب چی؟! اون هم کار همین آدماست؟

دی نگاه عمیقی به برنج انداخت. سر تکان دادمه . 

  
  

 .ـ نمی دونم. باید با حشمت حرف بزنم

 .برنجی سر تکان داد و به سمت در خانه رفت. لحظه ی آخر ایستاد و سمت مهدی برگشت

 .ـ تیام من توی اون خونه امانته داداش. اول به خدا بعد به خودت می سپارمش

 .دلیل نگرانی برنجی را می دانست. لبخند زد

 .ـ نگران تیام نباشید

 .حسین تا جلوی در مهدی را بدرقه کرد

 .ـ هر خبری شد به تیمور بده مهدی. یه کاره پا نشی به برنجی بگی



 .ـ مگه بچه ام مرد مومن؟! برو انشاا... به زودی بتونی بیای

انداخت. نمی شد باغ را به حال خود رها کند. بهرودمهدی از همه خداحافظی کرد. نگاهی به ساعتش   

 کنجکاو می شد و می ترسید بی احتیاطی کنند. ترجیح داد صحبت با حشمت را به فردا موکول کند. تا

 .همین جا هم به اندازه ی کافی ذهنش درگیر شده بود
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تمام شب را کابوس دیدهصدای اذان صبح که در گوشش پیچید چشم باز کرد. بدنش کرخت و کوفته بود.  

 بود اما یادش نمی آمد چه بودند.سرجایش نشست و نگاهش را به جای خالی بهرود دوخت. انگار اوهم بد

 .خواب شده بود

 کش مویش را برداشت و موهایش را باالی سر جمع کرد. دلش دو رکعت نماز صبح می خواست. شاید

ام کند. ح ِس یک دریای خروشان را داشتمی توانست از این طریق کمی روح در تالطمش را آر . 

 .دریایی که مدام در رفت و آمد بود و نعره می کشید

 .در اتاق باز شد. بهرود را با آن دست و صورت خیس نگاه کرد. بهرود با دیدنش جا خورد

 ـ بیداری؟

  
  

 .تیام از جایش برخواست. دستی به سرش کشید

درد می کنه ـ آره. سرم . 

 .می خواست از اتاق خارج شود که بهرود راهش را سد کرد

 ـ بازم خواب بد دیدی؟

 .چشم هایش را از نگاه بهرود دزدید. حس بدی داشت. دلش نمی خواست بهرود او را ز ِن مریضی ببیند

 .ـ یادم نیست فقط می دونم که بد خوابیدم

 ـ کجا میری؟

 .ـ وضو بگیرم

هم بخونیمـ می مونم بیای با . 

 بهرود روی سجاده نشسته بود. در حال و هوای خود ش بود. ذهن اوهم زیادی درگیر شده بود. درگیر

 .پیدا کردن راه چاره

 تیام سجاده اش را پشت سرش پهن کرد و آرام گفت: منتظر منی؟

 .بهرود انگار تازه به خود آمد. سمتش برگشت. نگاهش کرد و لبخند زد

 .ـ آره

ند زد. چادر را سرش کرد و هردو درکنار هم نماز خواندندتیام هم لبخ . 

 آرامشی که به رگ هایش تزریق شد تمام نگرانی هایش را دود کرد و به هوا فرستاد. لبخند لحظه ای از

 لبش دور نمی شد. چادرش را جمع کرد و در کمد گذاشت. بهرود پشت پنجره ایستاده بود و بیرون را

میش بود نگاه می کرد. هوا گرگ و . 

 سیاهی آرام آرام جای خود را به روشنایی می

 .داد. جلو رفت و کنارش ایستاد

  



  

 ـ توهم بدخواب شدی؟

 بهرود از گوشه ی چشم نگاهش کرد. رنگش پریده بود. ترجیح داد فعال درمورد عکسی که در چادر پیدا

 .کرده بودند چیزی نگوید. نفس عمیقی کشید

 .ـ دیشب نخوابیدم

 .تیام دستش را در دست گرم بهرود گذاشت. نگاهش را به نیم رخ بهرود دوخت

 .ـ االن بخواب. باید زود بیدار شی

 .بهرودهم نگاهش کرد. صورتش را کاوید و زمزمه کرد

 !ـ انقدر خودت رو اذیت نکن

 .تیام صادقانه پاسخ داد

ست خودم نیست. همه ی فکرم پیش اتفاقاتیه که افتادـ د . 

ل ِِ  

 د بهرود برای مظلومیت ریخته در صدایش رفت. شانه هایش را در دست گرفت و در چشم هایش زل

 .زد

 .ـ همه چیز درست می شه. مثل قبل! ما روزهای سخت تر از اینم داشتیم

ام پلک زد و زمزمه کردپ ِس نگاهش انقدر اطمینان بود که بی اراده لبخند زد. آر . 

 .ـ آره همه چیز درست می شه

 دست هایش را دور کمر بهرود حلقه کرد و سرش را روی سینه اش گذاشت. لحظه ای طول کشید تا

 بهرود هم او را در آغوش بگیرد. نفسش را آسوده بیرون فوت کرد. صدای تپش های پر از نیاز قل ِب

به صورتش فرستادبهرود در گوشش خون را با شدت بیشتری  . 

سرش را باال آورد و نگاهش کرد. بهرود بی تاب بود. این را با همان نگاه اول فهمید. همین نگا ِه بی 

 تاب

 او خون به صورتش دواند. خودش هم نمی فهمید صورتش چرا تا این حد رنگ گرفته. اصال خنده اش

 .گرفته بود

  
  

در سینه برای با او بودن بی تاب می کرد. دست جلو برد و موهایش را پشت گوشش قل ِب بهرود اما  

 فرستاد. دس ِت خودش نبود که دلش این همه برای با او بودن بد اخالقی می کرد. انگار افسارش را از

 .دست داده بود

با آن گونه های پر تردید سر جلو برد. صورتش در یک قدمی صورت تیام بود. بر ِق نگا ِه سب ِز تیام 

 گل

 .افتاده و لبی که به دندان گرفته بود وضعش را بدتر کرد. نف ِس ملتهبش را بیرون فرستاد

 با پلک آرامی که تیام زد انگار اجازه صادر شد! دست هایش را دور ت ِن لرزانش حلقه کرد و لب هایش

 .را بوسید. صدای نفس هایشان گوش فلک را کر می کرد

*** 

نتظر حشمت ایستاده بودجلوی خانه م  .تسبیح را در دستش می چرخاند اما حواسش جای دیگری بود .

 دوست نداشت جلوی زن و بچه اش با او حرف بزند. ممکن بود بحث اشان باال بگیرد و نمی خواست آن



 .ها دعوای بین دو برادر را ببینند

 .حشمت با بی قیدی سمتش رفت

 .ـ سالم خان داداش

گفتنش طعنه ی زیادی پنهان شده بود. بی آنکه نگاهش کند صلواتی فرستادپشت ِ خان داداش  . 

 ـ بیا د

 !داخل. چرا د ِم ر؟ دوست نداری پات به خونه ی من باز شه؟

 !مهدی عصبی و کالفه نگاهش کرد. برای دعوا نیامده بود اما حشمت قصد آتش بس نداشت

 .ـ به قصد دعوا نیومدم حشمت. یه سوال می پرسم راست و حسینی جواب من رو میدی

 .حشمت ابرو باال انداخت

 .ـ یه جور حرف می زنی داداش انگار من تفنگ گذاشتم روی پیشونیت. نه ما اهل برادر کشی نیستیم

  
  

ن جا بودن را دوست نداشت. می خواست زودتر جوابمهدی سر زیر انداخت و لعنت بر شیطانی گفت. آ  

 .سوالش را بگیرد و برود. کاش حشمت هم زودتر راهی شهر می شد. آن جا ماندنش را درک نمی کرد

 دوباره سر بلند کرد و نگاهش را در چشم های حشمت ریخت. برعکس شخصی ِت پر از عیبش، چشم

است و دروغ حرف هایش را از آن بخواند و بابتههایش هنوز هم رنگ کودکی را داشت. می توانست ر  

 .همین خدارا شکر می کرد

 !ـ ش ِب عروسی کجا بودی؟

 ـ شهر. چرا؟

 .ـ حشمت به من دروغ نگو

 .ابروهای حشمت باال پرید

 .ـ دروغ کجا بود خان داداش؟ به روح میرزا شهر بودم

آن شعله ی دیگری روشن آب سردی بر سرش ریختند. آتشش خاموش شد و از میان خاکستر های ! 

 !ـ یعنی می خوای بگی تیراندازی کار تو نبوده؟

 .حشمت اخم کرد. عصبی خندید

 !ـ دمت گرم داداش دستت درد نکنه! فکر کردی تو مراس ِم برادرزاده ی خودم چنین کاری می کنم؟

 ـ پس چرا از شنیدنش تعجب نکردی؟

تظار داری خبر نداشته باشم؟ـ اوهوع! مثل اینکه زن و بچه ام روستا بودن! ان  

 مهدی با دقت نگاهش کرد. در چشم هایش چیز بدی نمی دید. انگار باید باور می کرد که کار حشمت

 .نبوده است

  
  

 .سری تکان داد

 ـ کی میری؟

 ـ می خوای بیرونم کنی؟

 .ـ محض رضای خدا حشمت انقدر تو روی من جواب نده



نشانه ی تسلیم دست باال اوردحشمت به  . 

 .ـ باشه حرص نخور. امشب احتماال

 .ـ قبلش بیا خونه ببینمت. بی خداحافظی نرو

 این را گفت و بی آنکه منتظر حرفی بماند راهش را کشید و رفت. خبر خوب برای دلش این بود که

 ...حشمت در این کار دست نداشته و خبر بد

د. کار حشمت نبود. پس تمام این ها برمی گشت به همان مر ِدچشم بست و دستی بر ریش هایش کشی  

 .چادری که کابوس شب و روز تیام شده بود

 همه چیز زیادی جدی بود. جدی و ترسناک. تا وقتی به نتیجه ی درستی نرسیده بودند نباید اجازه می داد

ماجرا تاوان سنگینی کسی از دو خانواده از خانه اشان خارج شوند! در دل دعا می کرد پایان این  

 .برایشان نداشته باشد
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رخت های خشک شده را از روی طناب جمع کرد و درون سبد ریخت. آفتا ِب داغ حسابی همه جا را 

 گرم

 .کرده بود. اوایل تابستان بود و هوا روز به روز گرم تر می شد

را زیر پتو باشد و از جایشتمام تنش کوفته بود اما به روی خود نمی آورد. دوست داشت تمام مدت   

 تکان نخورد. صبح وقتی بهرود بیدار شده بود او خود را به خواب زد. از رو به رو شدن با بهرود

 .خجالت می کشید

 سبد را که برداشت کمرش تیر کشید. نفس عمیقی کشید و سعی کرد لبخند بر لب بیاورد. نمی خواست

 .بهانه دست عفت بدهد

  
  

 طال پشت چرخ خیاطی نشسته بودو لبا ِس محلی می دوخت. کارش همین بود. بعد از اینکه لباس ها تمام

 .می شد، بهرود آن ها را به شهر برده و آن جا می فروخت

 عفت سینی آرد به دست سمت حیاط رفت. تیام نگاهی به او انداخت. سبد لباس ها را گوشه ای گذاشت و

نکه از خانه بیرون برود جلویش پریدقبل از آ . 

 .ـ بدین من نون می پزم

 .عفت که انتظار این حرکت تیام را نداشت از ترس باال پرید. ابرو درهم کشید

 .ـ دختره ی دیوونه. ترسیدم چرا همچین می کنی

 .تیام لبخند محوی زد. دوباره دست برد بلکه سینی آرد را بگیرد

من نون می پزم ـ شما استراحت کنید زن عمو. . 

 .عفت پر تردید نگاهش کرد

 !ـ بلدی؟

 .طال نگاه از پارچه های رنگی گرفت و دخالت کرد

 ـ ت

ن ِِ  

 .نون پخت یام درجه یکه

 تیام خوشحال از تعریف طال سرخ و سفید شد. بی آنکه منتظر پاسخی از جانب عفت باشد سینی را دست



 .گرفت و به حیاط رفت

ت. طال زیر چشمی نگاهش می کرد. می توانست لبخند محوی را که بر لبشعفت سبد لباس ها را برداش  

 .نشسته بود ببیند

 .ـ یه مدت که بگذره می بینی که تیام چقدر خوبه

 .عفت شانه باال انداخت

 !ـ ببینیم و تعریف کنیم

  
  

ش می باریدبا باز شدن در نگاه هردو سمت بهرود رفت. خستگی کار از روی . 

 .ـ سالم

 .طال لبخند پررنگی بر لب هایش نشاند

 ـ سالم. خسته نباشی. بابا نیومد؟

 .ـ میاد االن. رفت از دوستش خداحافظی کنه

 نگفت حشمت. دوست نداشت اسمش را بر لب بیاورد. به آن آلرژی پیدا کرده بود. نگاهش را در خانه

 . آهسته گفت: رفته نون درست کنهچرخاند. تیام را ندید. به سمت اتاق رفت. طال

 بهرود لبخندی زد. برایش سر تکان داد و به انبار رفت. تیام فارق از همه جا دامنش را باال زده بود و

 .آرد ها را خمیر می کرد. گرد سفیدی از آرد بر موهای نارنجی اش نشسته بود

 .جلو رفت. خم شد و الله ی گوشش را بوسید

زد تیام چشم بست و لبخند . 

 ـ کی اومدی؟

 بهرود هم کنارش نشست. همانطور که نگاهش را روی دست های آردی تیام می چرخاند گفت: همین

 االن. چه خبر؟ خوبی؟

 .سوالش زیادی پر معنی بود. تیام سر زیر انداخت و آرام پاسخ داد

 .ـ آره

 بهرود دوست داشت درباره ی مادرش بپرسد اما چیزی نگفت. نمی خواست بین این دونفر گیر کند برای

 همین باید در برخورد با هردو احتیاط

 .می کرد

 ـ چه خبر؟ همه چیز خوبه؟

  
  

 .ـ سالمتی. خداروشکر خوبه

گاهش کرد. خجالت می کشید اما نگاه بهرود انقدر پاکنگاهش را به نیم رخ زیبای تیام دوخت. تیام هم ن  

 .بود که همان یک ذره شرم را از وجودش شست

 نگاه بهرود تا یقه ی تیام پایین رفت. رد کمرنگ کبودی روی ترقوه اش در دید بود. دست جلو برد و

 .انگشت خودرا نرم بر روی آن کشید

 .ـ اوه اوه



ل خندید. صبح بعد از دیدن این کبودی کمرنگ حسی دلچسب دلش راتیام نگاهش را پایین انداخت و بیخیا  

 .پر کرده بود. لب باز کرد چیزی بگوید که صدای زنگ بلند شد

 .بهرود از جا برخواست

 .ـ همین جا بمون. االن میام

 .تیام رفتنش را دنبال کرد. هنوز هم لبخند بر لبش بود

نگاه برزخی. بهرود را تحویل نگرفت. حتی جواب سالمشدر را باز کرد. منیر بود. با ابروهای درهم و   

 .را هم نداد. عفت به استقبالش رفت

 ـ سالم. خیر باشه این همه عصبانی؟

 منیر نگاهی به خانه انداخت. بی آنکه مالحظه کند گفت: اون دختره داخله؟

صدای منیر را خیلی گوش های تیام تیز شد. کمر راست کرد و نگاهش را به در نیمه باز انبار انداخت.  

 .خوب می شنید

 .بهرود ابرو درهم کشید

 .ـ خاله

 .منیر انگشت تهدید سمتش دراز کرد

  
  

 ـ اینطوری منو نگاه نکن ها. من مامانت نیستم تا دوتا اخم کردی خام شد واست این دختره رو گرفت. بیا

 .داخل کارت دارم

د و هرسه به خانه رفتند. تیام که صدای در را شنید از جا برخواست. دامنش راعفت به بهرود اشاره کر  

 تکاند و از انبار خارج شد. برای شنیدن حرف هایشان حسابی کنجکاو بود. می دانست بحث سر او است

 .و نمی توانست این را از دست بدهد

یر را ا حیاط می کشاندپنجره ی خانه به اندازه ی روزنه ای باریک باز بود و فریاد های من . 

 .ـ دیگه پام رو توی این خونه نمی ذارم

 .عفت سعی داشت آرامش کند. بهرود هم آرام پاسخ می داد

 !ـ دلیل این حرکاتتون رو نمی فهمم. مشکل شما با اون دختر چیه؟ ارث باباتون رو خورده؟

هـ نخیر. ارث بابام رو نخورده ولی بابا بزرگش جو ِن پدر من رو گرفت . 

 تیام هین بلندی کشید. دست روی دهانش گذاشت بلکه صدایش بلند نشود. قلبش تند می زد. به آنچه گوش

 .هایش شنیده بود اعتماد نداشت

 .عفت نگران به حیاط نگاه کرد

 .ـ بابا می شنوه چتونه آروم

 !ـ بذار بشنوه. تو چرا اینجوری شدی عفت؟

 ـ چون قسم خوردیم چیزی نگیم. اگه به من بود همین االن بهش می گفتم چه گذشته ی درخشانی داره بلکه

 .خودش پاش رو از زندگی پسرم بکشه بیرون

 بهرود محکم تر از قبل روبه عفت گفت: مامان بس کن. تیام ز ِن منه چرا نمی خواید این حرفاتون رو

 تموم کنید؟

  



  

 چانه ی تیام می لرزید. نه از اشک بلکه از حرص. او آنجا گوشه ای پنهان شده بود و بقیه ساده

 .شخصیتش را لگد می زدند

 منیر نگاه پر از تاسفی به بهرود انداخت. این پسر چشم هایش کور شده بود و تنها تیام را می دید. اصال

 .انگار جادویش کرده بودند

ی زنت خبر داری؟ ـ تو اصال از گذشته  

 چیزی در دل تیام ریخت. به دیوار چنگ زد و سرش را به آن چسباند. اسم گذشته که می آمد بند دلش

 پاره می شد. اگر می گفتند که تیام دختر حسین و برنجی نیست چه؟ اگر بهرود می فهمید. دهانش تلخ و

 .خشک شده بود. قلبش باال و پایین می شد

ب دادبهرود با اطمینان جوا . 

 .ـ اونقدری که الزمه بدونم می دونم

 .منیر پوزخند پرصدایی زد. نگاهی به عفت و طال انداخت که هردو رنگ به رو نداشتند

 .دستی در هوا تکان داد

 .ـ اینکه پسرت نمی دونه زنش کیه تقصر تواِ عفت

 .عفت جلو رفت و دست بر شانه ی خواهرش گذاشت

پت پره آخه؟ تو که خوب بودی حتی مراسم عروسیشون هم اومدیـ بیا بشین منیر. چرا انقدر تو . 

 منیر خشمگین شانه اش را کشید. نگاه پراز غیضی به همه انداخت. دندان روی هم سابید و گفت: جایی

 .که یه حروم زاده باشه نمی مونم

 .عفت بر صورتش کوبید و فریاد بهرود بلند شد

رچی از دهنتون در میاد به زن می گید. خیلی ناراحتید دیگه ـ احترامتون دس ِت خودتون باشه خاله. ه

 نیاید

 .اینجا

 .عفت توپید: درست حرف بزن بهرود

  
  

 تیام اما منگ از حرف های منیر به گوشه ای خیره مانده بود. مغزش مث ِل خری که در گل مانده باشد

نمی کرد سرجایش ایستاده بود و هیچ فرمانی صادر . 

 .صدای بقیه در گوشش مثل وز وز زنبور بود

 .ـ نرو منیر. توروخدا یه دو دقیقه بشین اینجا باهم حرف بزنیم

 !ـ پسرت از خونه بیرونم کرد. کجا بمونم؟

 .با شنیدن صدای در انگار تازه به خود آمد. قبل از آنکه کسی متوجه حضورش شود به انبار دوید
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ا می شنید. حال کسی را داشت که دچار زندگی نباتی شده بود. حرف های منیر درصدای قدم هایشان ر  

 .سرش بر دور تکرار افتاده بود و تمامی نداشت. قلبش نمی زد و اصال یادش رفته بود که باید نفس بکشد

 .به نقطه ای خیره مانده بودو به نجواهای ذهنش گوش می کرد

 .عفت عصبانی در خانه را باز کرد

کنه دستی که نمک نداره. آدم اینجوری با خاله اش حرف میزنه؟ آره؟ـ بش  



 .بهرود عصبی در خانه قدم می زد. با این حرف عفت عصبی سمتش برگشت

 ـ باید ساکت باشم تا هرچی که دوست دارید بار زنم کنید؟

 .عفت بهت زده نگاهش کرد. طال پیش قدم شد

 .ـ بخدا صداتون رو می شنوه. مگه از اینجا تا انبار چقدر راهه؟! همش دو قدم بیشتر نیست

 .عفت روبه طال توپید

 .ـ به جهنم. بشنوه..بذار بفهمه چقدر پا قدمش بری زندگی ما نحس بوده

 .بهرود قدمی سمت مادرش برداشت

  
  

ین نه تیام. با بحث های الکیتون، با بگو مگو های بیخود. تحمل اینکهـ شما خودتون باعث این نحسی شد  

 ما یه زندگی آروم بدون این حرف و حاشیه ها داشته باشیم انقدر سخته؟

 .خنده ی عصبی عفت خانه را پر کرد

دـ پسر من تو با گرفتن تیام خود حاشیه رو گرفتی. حاال زندگی آروم می خوای؟! جای این همه داد و بیدا  

 .بشین یکم فکر کن خاله منیرت چرا چنین حرفایی زد

 ـ فکر کنم؟ به چی؟ به فحش هایی که به زنم می دیدن؟ اونم تو روی خودم؟

 .طال بازوی بهرود را کشید

 .ـ داداش توروخدا

 .بهرود بازویش را از دست طال بیرون کشید. به سمت در رفت و فریاد زد

یب نداره هرچقدر هم مخالف باشید بعد ازدواج درست می شه. اماـ تا امروز سکوت می کردم می گفتم ع  

 وقتی شما قصد آتش بس ندارید، من هم دیگه سکوت نمی کنم. تیام ز ِن منه و کسی توی این خونه حق

 .نداره بهش توهین کنه

 چشمش را روی فریاد عفت بست. از خانه خارج شد و در را بهم کوبید. قفسه ی سینه اش از حرص باال

 و پایین می شد. نمی دانست تیام حرف هایشان را شنیده یا نه. در دل دعا می کرد که نشنیده باشد. اصال

 !راهی برای تبرئه ی خاله ی نازنینش به ذهنش نمی رسید

 .صدای ناله و نفرین های عفت را می شنید. سرش را بلند کرد و به خورشید در حال غروب نگاه انداخت

رفت و دسته ای ابر پنبه ای در آسمان لم داده بودند. نور زرد خورشید خود را تا هوا روبه تاریکی می  

 .میانه ی آسمان کشیده و رنگ زیبایی به آن بخشیده بود

 .دستی به موهایش کشید. چشم بست و د ِم حبس شده در سینه اش را بیرون داد

 .قدم به سمت انبار برداشت. صدای عفت دیگر نمی آمد

  
  

 در انبار را باز کرد. فضای آن تاریک شده بود. از پنجره هیچ نوری نمی آمد. تیام را دید که بی حرکت

 .سرجایش ایستاده. دست در جیب فرو برد و پشت سرش ایستاد

 .ـ تیام

 .چرخید و نگاهش کرد. نگاهش گنگ بود اما حالت چهره اش این را نشان نمی داد

م پیش مامان بهرودـ می خوام بر . 



 .ابروهایش باال پرید

 ـ االن؟

 .تیام به سمت در انبار رفت

 ـ اره. مگه چشه؟

 .همین مانده بود با جو متشنجی که داشتند بحث سر زدن تیام به خانواده اش هم بیفتد

 ـ می خوای فردا بری؟

 .تیام سمتش برگشت. ته نگاهش ناراحتی موج می زد

مامانم باشم. عروس های دیگه روز بعد عروسیشون مادرشون رو می بینن. من ـ نیاز دارم که االن کنار  

 همین حق رو هم نداشتم. یکم بی انصافی نیست؟

 بهرود لب هایش را برهم فشرد. حس خوبی به این همه اصرار تیام نداشت اما حرفی نزد. باهم وارد خانه

 شدند. عفت گوشه ای نشسته بود و اشک می ریخت. تیام به اتاق رفت و بهرود گفت: تیام رو می برم زن

 .عمو رو ببینه

 .عفت پوزخند پر سر و صدایی زد

 .ـ خوبه واال. عروس خون بس این مدلی ندیده بودیم! توی سند نوشتن که هیچ حقی نسبت به تیام ندارن

ن برهم می سابید. سند! انگار خریده بودنش که اینطور سند سند راهتیام پشت در ایستاده بود و دندا  

 .انداخته بودند! بعد از شنیدن حرف هایشان در حیاط تحمل برایش دشوار تر شده بود

 از اتاق بیرون رفت و بی توجه به عفت روبه بهرود گفت: بریم؟

  
  

اشکی عفت نشست. حس بدی به روحش چنگ انداخت نگاه بهرود بر چشم های پف کرده و . 

 بی حواس برای تیام سر تکان داد و از خانه خارج شدند. روستا خلوت شده بود. اکثرا به مسجد رفته

 بودند. بهرود دست در جیب شلوار فرو برده بود. هرازچندگاهی به کسی که از کنارش می گذشت سالم

 .می کرد

می رفت. فقط خدا می دانست چه عذابی را تحمل می کند تا چهره اش تیام در سکوت کنار بهرود راه  

 چیزی را نشان ندهد. آرد و خمیر هارا همانجا وسط انبار رها کرده بود و حاال به سمت خانه اش می

 .رفت. خانه ی عزیز و قشنگش! همان که سال ها خیلی راز ها را در خود پنهان کرده بود

فاده کرد و آرام گفت: تیام در مورد حرف های خالهبهرود از این سکوت تیام است ... . 

 !تیام بی آنکه اجازه دهد حرفش را تمام کند گفت: من چیزی نشنیدم

 .بهرود نگاهش کرد. عضالت منقبض صورتش را خیلی خوب می دید

 .ـ شنیدی

واقعا نمی تیام اینبار دست هایش را درهم گره کرد و درحالی که با ناخن هایش بازی می کرد گفت :  

 .خوام چیزی بشنوم بهرود. واسم مهم نیست

 زبانش برای ادامه ی حرفی که درگلویش مانده بود سنگین و کرخت شده بود اما به هرجان کندنی که بود

 .گفت: مهم اینه که خودم می دونم این حرف ها واقعی نیست

رسد به بهروداعتماد نداشت. خودش هم چیزی چیزی را که گفته بود باور نداشت چه ب . 

 .در زد و لحظه ای بعد محمد در را باز کرد. با دیدن تیام چشمهایش برق زد: آجی

 آخ که چقدر دل تنگش بود. دست باز کرد و برادرش را در آغوش کشید. موهایش را بوسید. همین دو



 .روز برایش قد یک عمر گذشت. جلوی در ایستاد. بهرود متعجب ابرو باال داد

کنی بیام داخل؟ـ تعارف نمی   

  
  

 .تیام به سختی لبخند نصف و نیمه ای تحویلش داد

 .ـ بعد شام بیا دنبالم

 .حس بد بهرود بیشتر از قبل شد. نگاه سردی به خانه انداخت و دوباره به چشم های تیام زل زد

ناراحت شدی و می گی مهم نیستـ دوست ندارم بهم دروغ بگی. حرف ها رو شنیدی و میگی نشنیدم!  ! 

 .بچه نیستم باور کنم

 .تیام معذب نگاهش را زیر انداخت

 .ـ بعد شام میام دنبالت

 این را گفت و عقب برگشت. تیام رفتنش را نگاه کرد و سپس در را بست. مادرش در چهارچوب در

 .ایستاده بود و با چشم های نگران نگاهش می کرد

 .ـ قربون چشمات شم

ی آنکه واکنشی نشان دهد تنها نگاهش کرد. سرش پر بود از سوال های مختلفی که می خواستتیام ب  

 امشب به هر قیمتی که شده جوابشان را بگیرد. آب دهانش را قورت داد بلکه کمی از خشکی گلویش کم

 .شود. دست هایش را مشت کرد و وارد خانه شد

#108 

 .برنجی روبه روی تیام نشسته بود

 .ـ بخور دختر. رنگ به رو نداری

 نگاه برنجی بی تاب بود. دست پیش برد و کمی کلوچه در دهان گذاشت. طعم شیرین آن بدجور در ذوق

 .می زد. هیچ میلی به خوردن نداشت. کلوچه را به زور جرعه ای چای داغ پایین فرستاد

 .برنجی دستش را گرفت. سرما مغز استخوان هایش را سوزاند

ا انقدر سردی؟ـ تو چر  

  
  

 تیام گنگ نگاهش کرد. دست خودش نبود، دلش اصال آرام نمی گرفت. نگاهش را پایین آورد. دستش

 .میان دست برنجی آرام گرفته بود. نفسش حبس شد. دستش را کشید. دوباره انگشتانش را به بازی گرفت

. صدایش را پایین آوردبرداشت برنجی از حرکاتش چیز دیگری بود . 

 ـ درد داری؟

 .گونه هایش رنگ گرفت. دوست نداشت کسی به این موضوع اشاره کند. چیزی بود بین خودش و بهرود

 .حرف زدن درباره اش را درست نمی دید

 به تکان دادن سر اکتفا کرد. یعنی نه اما دروغ محض بود. درد داشت. هم جسمی و هم روحی. تنش

طه ی دیشب بود و روحش از ندانستن چیزهایی که مربوط به او بود درد می کردهنوز درگیر راب . 

 .برنجی نگران دست بر زانویش گذاشت و تکانش داد

 ـ ِد حرف بزن دختر مردم از نگرانی. عفت اذیتت می کنه آره؟



تنگاهش کرد. سوالی پررنگ و واضح در ذهنش حک شده بود. چطور باید به ماد ِر قالبی اش می گف  

 واقع

 که نا ِم ماد ِر یش را بگوید! با این فکر بی اراده خندید. چشم های برنجی گرد شد. زیر لب صلوات

 .فرستاد

 ـ جن رفته تو جلدت تیام؟ این حرکات چیه؟ من سالم فرستادمت توی اون خراب شده تو چرا اینجوری

 !شدی؟

لرزید. دیوانه وار گوشت کنار ناخنشاشک در چشم هایش جمع شده بود اما می خندید. چانه اش هم می   

 .را می کند و دردش را نادیده گرفته بود

 .تصویر برنجی پشت قطره اشک جمع شده در چشم هایش می لرزید. میان خنده و اشک هایش نالید

 ـ نه، کاری نمی کنه! گاهی یه حرف هایی می زنه ها. ولی مهم نیست! مثال امروز منیر اومد جمع شدن

م گفتن حرومزادهدورهم و به . 

 .برنجی بر صورتش کوبید. چشم هایش گشاد شده بودو در صورت گر گرفته ی تیام دو دو می زدند

 .ـ خدا مرگ بده

  
  

 انگار ت

ن ِِ  

 با

 .تازه ز یام باز شده بود. دست برنجی را چنگ زد و نالید

 ـ چرا این حرف رو زدن؟

وید نگاهش می کردبرنجی بی آنکه چیزی بگ . 

 ـ می فهمم یه چیزی هست که ازم پنهان می کنید. قبال شنیدم که درموردش حرف زدین. توروخدا بهم

 .بگید. بهم بگید تا از این وضع خالص شم

 .برنج لحظه ای نگاهش کرد. حرف تیام مثل پتک بر سرش کوبیده می شد و تمامی نداشت

 .تیام اینبار محکم تر تکانش داد. اصال هم حواسش نبود که ناخن در گوشت دستش فرو کرده است

 .ـ بخدا خسته شدم از ندونستن

 .بغضش پر صدا آب شد

 !ـ چرا نمی گید تا راحت شم

 .چانه اش دیوانه وار می لرزید و تنش هم. زبانش سنگین شده و به سقف دهانش چسبیده بود

 ..ـ من... من حروم

 حرفش را ناتمام گذاشت. نمی دانست چه می گوید و اصال چه باید بگوید. کلمه ی درستی در ذهنش هجی

 .نمی شد که بر زبانش جاری شود. اینبار میان بغضش گفت

 ـ پدر مادر واقعی من کین؟

 .برنج دست پاچه از جا برخواست. از این سوال تیام سرش تیر کشیده بود

 .ـ من و حسین

گفت: چرا بهم دروغ می گید؟ چرا قایم می کنید؟ از شما شنیدن بهتر از اینه که از دهن بقیه تیام پر عجز  

 .در بیاد و به گوشم برسه



 .برنجی محمد و هیرو را به اتاق فرستاد

 .ـ داداشت رو سرگرم کن بیرون نیاید

  
  

ورتش را پوشانده بود. دلش آتش گرفت. جلو رفتدر اتاق را بست و سمت تیام برگشت که حاال اشک ص  

 .و نشست. دست روی شانه اش گذاشت

 .ـ تو دختر منی. حق مادری به گردنت دارم

 ـ من گفتم نیستید؟ ندارید؟ من فقط می خوام بدونم کی من رو به دنیا اورده. می خوام این همه سوال که

اب برسهبیشتر از چند ماهه توی ذهن وجود داره حل شه، به جو . 

 برنج لحظه ای به لب های لرزانش نگاه کرد. دلش کباب شد. تا به حال تیام را انقدر آشفته و سردرگم

 .ندیده بود. نفس حبس شده اش را بیرون داد

 ـ نمی تونم دختر. پشت اسمی که من می گم، رازی خوابیده که قسم خوردیم هیچوقت درموردش حرف

 .نزنیم

 .ـ اما بقیه می زنن

دشون رو مدیون می کننـ خو . 

 .تیام کالفه از جا برخواست و در خانه چرخید

 ـ یعنی می خواید بگید تنها دلیل حرف نزدنتون همینه؟ یعنی همه ی این روستا حق دارن درمورد زندگی

 !من بدونن جز خودم؟

 .نگاه جدی برنج و کال ِم محکمش راه هر حرفی را بست

دختر منی و اینکه به دنیا نیوردمت منکر مادر بودن من نمی شه ـ من مادرتم تیام. هرچی که بشه تو . 

 .سپس از جا برخواست و به آشپزخانه رفت

 !ـ جای گریه کردن بیا سیب زمینی هارو خورد کن برای شام

 .به جای خالی مادرش خیره ماند. همین! تمام نتیجه ی بحثشان به سیب زمینی پوست کندن او رسیده بود

انده در چشمش روی گونه اش ریخت. چانه ی لرزانش را باال کشید و بازوهایش راقطرات اشک جا م  

  
  

 در آغوش کشید. برنجی حال بد او را می دید اما واکنشی نشان نمی داد! برای یک لحظه از ذهنش

می کرد؟ گذشت که اگر مادر واقعی اش هم بود مقابل اشک های او این همه خونسرد عمل ! 

 .چشم بست و سر تکان داد تا افکار بیخود را از ذهنش بیرون بریزد

 دستی به صورت اشکی اش کشید. دوست نداشت آنجا بماند. دلش بهرود را می خواست. درست که

 ناراحتش کرده بود اما میان این همه فکر و سوال بی جواب تنها آغوش امن بهرود بود که می توانست

 .آرامش کند

 .بی آنکه چیزی بگوید از خانه بیرون زد. برنجی دنبالش دوید

 .ـ تیام

 جواب نداد. حتی پشت سرش را هم نگاه نکرد. حس می کرد دیگر جایی در این خانه ندارد. از این همه

 مخفی بازی برنجی حالش بد می شد و هیچ راهی هم برای فهمیدنش وجود نداشت. این بیشتر از



 .هرچیزی عذابش می داد

 .هوا تاریک شده بود. می دانست بهرود بابت اینکه منتظرش نمانده دعوایش می کند اما اهمیت نداد

 درواقع این موضوع کوچکتر از آن بود که در این شرایط ذهنش را درگیر کند. االن فقط حرف های

 .آرامش بخش بهرود را می خواست و برای رسیدن به خانه درنگ نمی کرد

ط حیاط ایستاد. تیام هم بی حرف سرش را زیر انداخته بودبهرود با دیدنش وس . 

 .ـ بهت گفتم میام دنبالت

 .تیام آرام گفت: نتونستم منتظر بمونم

 ـ این وقت شب خودت تنها اومدی؟ اصال موقعیتی رو که داری درک می کنی تیام؟

بردنگاه رنجیده اش را باال اورد. بهرود نفس عمیقی کشید. دست میان موهایش فرو  . 

 .ـ خطرناکه تیام. ما هنوز نمی دونیم اون مرد چادری کیه

  
  

 !تیام ماتم زده نگاهش می کرد. این همه گره ی باز نشده در زندگی اش داشت و بازهم از رو نمی رفت

. عفت با چشمگره ای که هیچکس نبود برای بودنشان پاسخی پیدا کند. ببخشیدی گفت و به خانه رفتند  

 .های در خون نشسته نگاهش می کرد. زیر لب سالم کرد و به سمت اتاق رفت

 ـ خانوم تا دیروقت بیرونه معلوم نیست چه غلطی می کنه، االنم که اومده می ره توی اتاق. وایسا بینم کجا

 می ری؟ تا االن فقط پیش مامانت بودی؟! چرا نموندی بهرود بیاد سراغت؟

رفت. بهرود کالفه تر از قبل دستی به چشم هایش کشیدمهدی چشم غره  . 

 .ـ خودم بهش گفتم بیاد مامان

 .نگاه عفت و تیام بر بهرود سر خورد. بهرود چشم های ناراحت تیام را که دید آرام گفت: برو توی اتاق

 .االن میام

 طال که متوجه حال بد تیام شده بود آرام گفت: چی شده تیام؟

نه باال انداخت یعنی هیچی. چیزی نشده بود فقط همین یکی را کم داشت. این که تهمتچانه اش لرزید. شا  

 .هم به ریشش بچسبانند. دندان هایش را روی هم سایید بلکه جلوی بغضش را بگیرد و به اتاق رفت

 .مهدی عینکش را از روی چشم برداشت

 ـ تازه عروسه! اینطوری باهاش رفتار می کنن عفت خانوم؟

ندان روی هم سابید. مهدی با ابرو به اتاق اشاره کرد و او تنها سر تکان داد. می دانست مهدی بابهرود د  

 مادرش حرف می زند پس به اتاق رفت. تیام گوشه ای نشسته بودو هق هق گریه اش را در سینه خفه می

 .کرد. شانه هایش تکان می خورد. دلش ریش شد

نیم سرخ شده بود. دسته ا نفسش را بیرون داد. رفت و کنارش نشست.  

خ ِِ  

 رخش سر ی از موهایش را از

 .صورتش کنار زد و پشت گوش فرستاد. آرام گونه اش را نوازش کرد

 ـ چرا گریه می کنی؟

 تیام سر باال آورد و نگاهش کرد. بهرود ابرو درهم کشید و دست جلو برد. اشک هایش را پاک کرد و

لب زدصورتش را میان دستانش قاب گرفت. آرام  . 

 ـ بخاطر حرف های خاله است؟



  
  

 .سوالی بود که پاسخ آن را خودش هم می دانست. سکوت تیام هم تاییدش کرد

 تیام نگاهش را زیر انداخت. بهرود دم عمیقی کشید و سرش را در آغوش کشید. تی شرتش در دستان تیام

 مچاله شد و هق هق ریزش حجم سینه ی بهرود را پر کرد. میان هق هق شدید گریه اش با هرجان کندنی

 .بود نالید

 !ـ من چیزی که خاله ی تو می گه نیستم

 .موهایش را آرام نوازش کرد و بوسید

 !ـ می دونم

 ـ حتی اگرم باشم... می خوای... می خوای ولم کنی؟

کرد. چشم هایش لبریز بود و اشک مثل آبشار بر روی گونه های بیو سر بلند کرد و مظلوم نگاهش   

 رنگش می ریخت. مژه های خرمایی رنگش که حاال به هم چسبیده بودند دل بهرود را تکاند. به زحمت

 لبخند بر لبش نشاند. سر در گردنش فرو برد و نفسش را آنجا رها کرد. دستش را بر ستون مهره هایش

ست تیام کمرش را چنگ زدکشید و نوازش کرد. د . 

 .ـ این فکرها رو بریز دور. فقط خودت رو اذیت می کنه

 دلش خالی شد. پاسخی که انتظارش را می کشید این نبود. می خواست بهرود فریاد بکشد و مطمئنش کند

 .که اینطور نیست اما او خطی کشید بر تمام رویا پردازی هایش. حاال حتی آغوش او هم آرامش نمی کرد
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 زیر درخت نشسته بود و بهرود را نگاه می کرد که یک نفس بیل می زد. از داخل سبد سیب سرخی

 برداشت و برایش پوست کند. می دانست آخر شب به همراه مهدی به شهر می رود و در کنج دلش ترس

 .تنها ماندن با عفت نشسته بود

زیاد به پر و پایش نمی پیچید. می دانست اگراین چند وقت هیچ حرفی بینشان رد و بدل نشده بود. اوهم   

 .عفت حرفی بزند نمی تواند پاسخی بدهد برای همین بهانه دستش نمی داد

س خیس بود ِبهرود با دستمالی که به سرش بسته بود عرق پیشانی اش را گرفت. تی شرتش خی . 

  
  

ما خیره به موهای سیاه و شلخته ی بهرود در دل قربان صدقهکنار تیام نشست و نفسش تازه کرد.تیام ا  

 !اش می رفت

 .بشقاب میوه را سمتش گرفت

 .ـ سیب بخور

 .بهرود لبخند زد. دستی به گردنش کشید و ماساژش داد

 !ـ از دست شما خوردن داره

 ـ ساعت چند راه میفتید؟

یدبهرود قاچی از سیب را در دهان گذاشت و طعم شیرین آن را بلع . 

 .ـ هفت غروب

 ـ دیر نیست؟



 .ـ نه، باید اول کارهای اینجا رو راست و ریست کنیم

 .این را گفت و روبه یکی از کارگرها فریاد زد

 !ـ هزاربار بهت گفتم اینجوری نهال نمی کارن. مگه داری کشتی می گیری؟

روکش کرددستش را روی دست بهرود گذاشت. نگاه بهرود سمتش چرخید و آتش خشمش یکباره ف . 

 موهای خوش حالت تیام از روسری بیرون زده و پوست نرم و سفیدش را قاب گرفته بودند. اطرافشان

 آنقدر شلوغ بود که اجازه ی هیچ کاری نداشت! لبخندهایش را جمع کرد بلکه کش نیایند و لبخندش نمایان

 .نشود

 .نگاهش را از تیام گرفت و روی حصیر دراز کشید

 !ـ اینجوری نگاه نکن! هرکی نشناسه فکر می کنه عجب جادوگری هستی تو

 .تیام ریز خندید و قاچ دیگری از سیب برداشت و به سمت دهانش برد. بهرود سرش را عقب کشید

 .ـ تیام جان ملت اینجان! بذار بریم خونه بعد

  
  

بریم خونه دیگه بسه بقیه کارها رو انجام می دن تیام دوباره خندید و پرشیطنت گفت: خب ! 

بهرود هم خندید و اینبار با عشق نگاهش کرد. دس ِت خودش نبود. هربار نگاهش می کرد دلش زیر و 

 رو

 .می شد. دستی بر صورت خسته اش کشید و از جا برخواست. شلوارش را مرتب کرد

 .ـ وسایل رو جمع کن. نیم ساعت دیگه می ریم خونه

ش تیام شل شد و چشم غلیظی گفتنی . 

*** 

 .قلب بهرود درست زیر گوشش بی امان می کوبید. لبخند کمرنگی بر لبش آورد و سرش را بلند کرد

 ـ چند روز می مونی؟

 .بهرود هم نگاهش کرد. دستش را میان موهای نارنجی و عرق کرده اش برد و آرام نوازش کرد

م؟ـ هنوز نرفتم، عجله داری واسه برگشتن  

 تیام خندید و سرش را روی سینه ی بهرود گذاشت. نمی خواست حاال که قرار است چند روز دور باشند

 این لحظات آخر را با حرف و فکر بیخود به کامش تلخ کند. بی قرار بود اما دوست نداشت بهرود از

 .حال بدش با خبر شود

هم وقتی که نه مهدی هست و نه بهرود، فکر اینکه منیر دوباره بیاید هرچه دوست دارد بارش کند، آن  

 ترسناک بود. ترسناک تر از همه برگشتن تمام کابوس های روزهای گذشته اش بود. این چند روز به

 .طرز عجیبی آرامش داشت

 خودش هم دلیلش را نمی دانست فقط شب ها مثل قبل کابوس نمی دید و انگار با ندانستن هایش کنار آمده

 .بود

د و با همان لبخند کنج لبش سرجایش نشست. عضالت شکمش گرفته بود و کمی احساسنفس عمیقی کشی  

 .درد می کرد. دستی روی شکمش گذاشت و ابروهایش کم رنگ درهم شد

 .گرمای دست بهرود را بر کمرش حس کرد. سرجایش نیم خیز شد

 ـ خوبی؟

ه سرخی می زد. پیرهنش راتیام نگاهش کرد. لبخندش پررنگ تر شد. گونه های بی رنگش حاال کمی ب  



 .برداشت و همانطور که آن را تن می کرد گفت: خوبم چیزی نیست

  
  

 بهرود هم از جا برخواست. خانه در سکوت محض فرو رفته بود. عفت و طال هردو به دیدن شوکت و

م با فکر به مهدی لب گزیدمنیر رفته بودند. مهدی هم هنوز سر زمین مشغول کارهایش بود. تیا . 

 ـ خیلی بد شد که عمو توی باغ تنها موند، نه؟

 .بهرود خندید. تی شرت تمیزی از چمدان بیرون کشید

 .ـ مگه شما گذاشتی کمک کنم؟! من میرم حموم

 اینبار تیام هم خندید. کش و قوسی به تنش داد. این اواخر کوفتگی شدیدی داشت. دوست داشت مدام زیر

م و نرم بخزد و تا جان در تن دارد بخوابد. طال می گفت عوارض کم خونی است! او که اینپتوی گر  

 .چیزها را نمی دانست تا به حال همچین وضعی نداشت

 .موهایش را باالی سرش جمع کرد. در حیاط باز شد. طال وعفت بودند. به استقبالشان رفت

 ـ سالم. اومدین؟

 .طال لبخند مهربانی به رویش پاشید. عفت اما بی توجه او را کنار زد و وارد خانه شد

 ـ چای می خورید؟

 ـ کسی حمومه؟

 !تیام لب گزید و آرام پاسخ داد: بهرود

 .صدای عفت از اتاق آمد

 ـ عین بار قبل هرچی چای هست رو خالی نکنی توی قوری! نوبری واال یه چای درست کردن هم بلد

ی. یه پیمونه کافیه تیامنیست . 

 .طال بازویش را گرفت و آرام سمت خود کشید

 ـ تو چرا انقدر سرخی؟

 .دست بر پیشانی اش گذاشت. دمای بدنش باال بود

  
  

 !ـ تب داری تیام

 !تیام خود را کنار کشید. خندید و بیخیال گفت: تب چیه بابا؟ وسط تابستون

چوب در ایستاد و زیرک نگاهشان کرد. طال روبه مادرش گفت: بیا ببین تب داره مامانعفت در چهار . 

 .عفت هم جلو رفت و دمای بدنش را چک کرد

 !ـ راست میگه

 تیام خود را از حصارشان بیرون کشید

 .چیزیم نیست بخدا _

به دیوار چنگ زدحرفش را تمام نکرده بود که برای یک لحظه همه جا تاریک شد. قبل از آنکه بیفتد  . 

 طال بازویش را گرفت: ای وای. بیا بشین اینجا چی شدی تو؟

 .عفت بیخیال به اتاق رفت

 !ـ حتما سردی کرده. خوب میشه



 .ـ به بهرود چیزی نگو طال باشه؟ نمی خوام د ِم رفتن نگران من باشه. استراحت می کنم خوب می شم

اتاق یکم بخواب این مدت اصال خواب و خوراک ـ چای رو خودم دم می کنم. تو استراحت کن. برو  

 .درست و حسابی نداری

 .قدردان نگاهش کرد. طال زیادی خوب بود. گونه اش را محکم بوسید

 .ـ چای رو دم کنم بعد می خوابم

 به آشپزخانه رفت و کارهایش را انجام داد. خستگی و بی حالی کالفه اش کرده بود. بعد از بدرقه ی

رف ها به اتاق رفت و خوابیدبهرود و شستن ظ ! 

*** 

 .از وقتی منیر آمده بود خود را در اتاق حبس کرده بود. جای خالی بهرود زیادی در ذوقش می زد

 صدای پچ پچ هایشان را می شنید. می دانست حتما دوباره نقل مجلسشان شده. بالشت را روی زانوهایش

ابری بود. انگار نه انگار که در وسطی ترینگذاشت وسرش را به آن تکیه داد. هوا به طرز عجیبی   

 .فصل سال و در وسطی ترین ماه آن بارش باران غیر معمول بود

  
  

 .پلک هایش را روی هم فشرد. هنوز بی جانی قبل را داشت با این تفاوت که سرگیجه اش بیشتر شده بود

ود می رفت و چشمش به در خشک شده بودبی تابی اش هم. یک هفته ای از برگشت بهر . 

 .ـ دختر بیا یه لیوان آب بیار واسم. می شنوی تیام؟ با توام

 ابروهایش باال پرید. فکر می کرد عفت ترجیح دهد که جلوی چشمهای منیر آفتابی نشود. شانه باال

ند چه برسد بهانداخت و از اتاق بیرون رفت. زیر لب به منیر سالم کرد. دوست نداشت حتی نگاهش ک  

 !سالم کردن

 لیوان آب را روی بشقابی گذاشت و به هال رفت. سرگیجه امانش را بریده بود. سرجایش ایستاد و چشم

 .بست

 ـ بازم سرگیجه؟

 .چشم باز کرد و تصویر عفت را تار دید. سر تکان داد و لیوان را مقابلش گذاشت. منیر پوزخند زد

 !ـ انگار عروس نازنینت مریضه عفت خانوم

 لبش را گزید. سعی کرد حاال که مقابلش نشسته خود دار باشد. طال هم در انبار کار داشت و علنن تنها

 .مانده بود

 عفت بی حرف لیوان آب را سر کشید. مینر با آرنج به پهلوی عفت زد و گفت: یادت میاد مادرشم مریض

 !بود؟

و نگاهش کرد. نمی دانست درمورد کدام مادرش حرف می زندتیام سر باال اورد  ! 

 .ـ آره دیگه از قدیم می گن مادر رو ببین دخترو ببر. این هم لنگه ی اون ماد ِر خدا نیامرزشه

 .عفت سینی چای را سمتش کشید

 .ـ چای بخور منیر

بود. حرف های منیر  تیام اما هنوز نگاهش می کرد. ت ِن کرختش کم بود و تهوع هم به آن اضافه شده

 هم

 .درست مثل خنجری بر وجودش خراش می انداخت



  
  

 !ـ ماد ِر من زنده است. چرا اینطوری حرف می زنید؟

 .نگاه هردو باال آمد و بر لب های سفید تیام نشست. حا ِل بدش آشکار بود

که تورو به دنیا اورد مرد! البته نمرد ها،  ـ اشتباه می کنی گ ِل گالب. مادرت مرده. همون موقع

 !کشتنش

 .خون در رگ هایش یخ بست. عرق سرد بر تیره ی پشتش نشست و سر خورد و پایین آمد

 عفت ویشگونی از بازوی منیر گرفت اما منیر عصبی گفت: بذار بدونه. تا کی بذاریم توی بی خبری

 !باشه؟ حقشه بدونه کی مادرش رو کشته

هن بگیر منیرـ زبون به د ! 

 .تیام به سختی زبان چرخاند

 ..ـ بهم بگید.... من... من می خوام

 عفت کالفه از جو پیش امده سینی را برداشت و به آشپزخانه خانه رفت تا چای یخ زده ی منیر را

 !عوض کند. تا آنجا که می توانست طول داد.. دوست نداشت در جمع دو نفره اشان باشد

که زبانش برای کامل کردن حرف نچرخید. می لرزید و دندان هایش بهم می خوردآنقدر حالش بد بود  . 

 .تنش عین کوره ی آتش بود اما احساس سرما می کرد

 منیر که پیروز شده بود گفت: می خوای بدونی کی مادرت رو کشت؟ بهت می گم! همونی کشتش که پدر

پدربزرگتمن رو کشت! با نامردی بابای من رو فرستاد اون دنیا...  . 

 گوش هایش جیغ کشیدند و یکباره تمام صداها قطع شد. لب های منیر را می دید که تکان می خورد اما

 چیزی نمی شنید. چند باری پلک زد بلکه تصویری که هرلحظه تارتر از قبل می شد شفاف کند اما بی

 .فایده بود

برداشت و با بدجنسی تیا ِم رنگ پریده را نگاهمنیر آگاه از حا ِل بدش لبخند پیروزمندانه ای زد. لیوان را   

 .کرد

 .ـ سرده. بیا عوضش کن

 تیام گنگ به تصویر چرخان منیر نگاه کرد. صدای ترک برداشتن رگ هایش را می شنید. انگار در

 سرش ساعت کار گذاشته بودند. رگ های پیشانی اش نبض می زند. توانایی تجزیه و تحلیل حرف های

پدربزرگ او مادرش را کشته بود! پدربزرگ واقعی اش یا بابا حاجی مرحوم؟منیر را نداشت.  ! 

  
  

 دست منیر جلویش تکان خورد. بی حرف از جا برخواست و جلو رفت. سینی را برداشت اما قبل از آنکه

 .فاصله بگیرد منیر پایش رادراز کرد و پا جلوی پای تیام انداخت. تیام تعادلش را از دست داد و افتاد

 چای داغ بر صورت و دست هایش ریخت. لحظه ای طول کشید تا مغ ِز وامانده اش از شوک قبل بیرون

پوست صورتش می بیاید و خود را برای شوک جدید آماده کند. دستی به صورتش کشید. جیغ کشید. تمام  

 .سوخت. انگار کسی با سوزن آن را سوراخ می کند. عفت ترسیده بر دستش کوبید

 .ـ این چه کاری بود منیر

 .منیر بی تفاوت شانه باال انداخت



 !ـ حواسم نبود

 تیام هنوز جیغ می کشید و ناله می کرد. دست بر صورتش کشید بلکه مایع داغ را از پوستش کنار بزند

بود. سوز بدی به جانش افتاده بوداما موفق ن . 

 طال به خانه دوید. با دیدن تیام در آن شرایط نگاه پر خشمی به مادر و خاله اش انداخت. تنها کاری که از

 .دستش بر می آمد همین بود

 .دستمال کاغذی آورد

 .ـ آروم باش تیام. وایسا صوتت رو پاک کنم

ود. تمام دردهایش یک طرف و سنگ لعنتی که از معدهتیام اما دلش ضعف می رفت و بی حال افتاده ب  

 .اش تا پشت لب هایش آمده بود طرف دیگر

 نفهمید چه شد. درد صورت یادش رفت و از جا پرید. به سمت حیاط دوید و محتویات معده اش را که

پرقدرتچیزی هم نبود باال آورد. منیر و عفت هردو جفت هم ایستاده بودند و نگاهش می کردند. باران   

 می بارید و تیام وسط حیاط عق می زد بلکه از شر تهوع سمج خالص شود. طال پتویی برداشت و

 دنبالش رفت. تمام لباس هایش خیس شده بود. پتو را دورش پیچید و به زحمت بلندش کرد. آب باران بر

 .صورت تیام می خورد و آن را می سوزاند

به صورتت. چای اش خیلی داغ بودـ بیا بریم داخل. باید خمیر دندون بزنم  . 

  
  

 تیام بی حال خودش را کناری کشید و نشست. باران بر سر و صورتش می خورد. لباس هایش هم خیس

 .شده بود اما اهمیت نداشت

 !منیر بی آنکه نگاش را از جسم تیام که آشکارا می لرزید بگیرد روبه عفت گفت: حامله است
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 باران بی مکث می بارید و هرازچندگاهی رعد و برق می زد. عفت باالی سر تیام نشسته بود و حوله ی

 خیس و سرد بر پیشانی داغش می گذاشت. از دیروز که زیر باران مانده بود تب کرده و بی جان گوشه

نمی فهمید چه میی خانه افتاده بود. هذیان می گفت. کسی را صدا می زد اما آنقدر گنگ که عفت هم   

 .گوید

 کنار چشم هایش را خمیردندان گذاشته بودند. پوست تیام آنقدر حساس بود که جای سوختگی فوری قرمز

 .شده بود. نفس عمیقی کشید. تمام فکر و ذکرش این شده بود که بهرود تا خوب شدن حال تیام سر نرسد

. طال با عجله چادر سر کردصدای زنگ در که بلند شد نگاهش را از پنجره بیرون انداخت . 

 بهرود بود. برای اولین بار از دیدن برادرش خوشحال نشد. اصال نمی دانست با چه رویی تیام را

 !تحویلش بدهد. بهرود به هوای او تیام را تنها گذاشته بود و عجب امانت دا ِر بدی

 .ـ سالم

 .بهرود که سرش را تا حد ممکن پایین آورده بود سالم کرد

یری کنار طال؟ خیس آب شدمـ نم . 

 طال تازه به خود آمد. شل و بی جان کنار رفت. بهرود در حیاط را باز کرد و مهدی ماشین را داخل خانه

 .آورد

 بهرود بلند روبه پدرش گفت: جعبه هارو ببریم توی انبار بابا. می ترسم آب وارد ماشین شه و خرابشون

 .کنه



  
  

 مهدی هم از ماشین پیاده شد. یقه ی پیراهنش را تا جایی که می شد باال کشید. نگاهی به آسمان ابری

 .کرد

 !ـ چه وق ِت بارون اومدنه

 بهرود جعبه ای را از ماشین بیرون کشید. نگاهش به طال افتاد که مات همانجا ایستاده بود و آن ها را

 .نگاه می کرد

 .آب از سر و صورتش جاری بود

 ـ برو داخل طال. چرا اینجا وایسادی؟

 .چانه ی لرزان طال نگرانش کرد. قدمی سمتش برداشت. حاال ابروهایش درهم شده بود

 ـ چیزی شده؟

 .مهدی جعبه را از دست بهرود گرفت. بغض طال را خیلی خوب لمس کرد

 ـ طال بابا خوبی؟

ستشان دوخت و آرام نجوا کردطال چادر خیس را روی پیشانی اش کشید. نگاهش را به جعبه ی د . 

 .ـ چیزی نشده ها. نگران نشی بهرود

 .بند دلش پاره شد. اینبار بازوهای طال را گرفت و تکانش داد

 ـ تیام چیزیش شده؟

 نگاه شرمگین طال گویای همه چیز بود. یا خدا گفت و منتظر نماند و به خانه دویید. مهدی هنوز همانجا

 .روبه روی طال ایستاده بود

 ـ چی شده طال؟

 . ...ـ دیروز خاله اومد اینجا

  
  

 چیزی در دل مهدی فرو ریخت و رنگ از رخش رفت. تا ته حرفش را خوانده بود. جعبه را درون

 .ماشین گذاشت و اوهم با عجله سمت خانه رفت

 .بهرود اما در چهارچوب در ایستاده بود. عفت معذب جلویش برخواست

 ـ اومدی؟

 صدایش از ته چاه بلند می شد. خفیف و پر عجز. اما حواس بهرود اصال به چیزها نبود. بی آنکه پاسخ

 مادرش را بدهد جلو رفت. تمام وجودش چشم شده بود و تیام را نگاه می کرد که چطور میان خواب و

 .بیداری هذیان می گوید

نی عرق کرده اش گذاشت. پلک های تیام لرزید وقلبش بی تابی می کرد. کنارش نشست و دست بر پیشا  

 آرام چشم باز کرد. تصاویر گنگ روبه روی چشم هایش زیادی نا آشنا بود. آنقدر به وجودش مسکن های

 جور وا جور تزریق کرده بودند که مغزش توان هالجی تصویر مقابل را نداشت. پلک هایش دوباره

 .روی هم افتاد

مد و به رد خمیردندان کنار چشم هایش رسید. ابروهایش درهم شد. تصاویریانگشت بهرود آرام پایین آ  

 کوتاه از کودکی هایش جلوی چشم هایش آمد. وقتی بچه بود و می سوخت، عفت برایش خمیر دندان می



 .گذاشت تا سوزش آن کم شود

 .قبل از آنکه بهرود چیزی بگوید عفت من من کنان پیش قدم شد

تن چیزی نیست خوب می شه. یکم ضعیف شدهـ بردیمش درمونگاه. گف ! 

 .طال اما بی توجه به مادرش آرام گفت: حامله است

 .حرف طال مثل جریان برق شدید بود. تنش تکانی خورد و سر باال آورد و متعجب به طال چشم دوخت

 مهدی دست هایش را به هم سابید و خوشحال گفت: جدی می گی؟

  
  

 طال سر تکان داد و عفت لب گزید. بهرود اینبار نگاهش را پایین اورد. خبری که شنیده بود عین بمب

 بود در سرش. فکر آنکه بچه ای داشته باشد که نیمی از وجود خودش و نیمی از وجود تیام باشد دلش را

 .می لرزاند

ایی رنگش روی هم افتاده بود ودست جلو برد و نرم موهای تیام را نوازش کرد. مژه های کوتاه و خرم  

 می لرزید. خمی

ن ِِ  

 ردندا کنار چشم هایش دوباره در ذوقش زد. دستش را نرم بر مژه هایش کشید که پلک

 .تیام تکان خورد

 آرام گفت: چشمش چی شده؟

 نگاه پراضطرا ِب عفت از چشم هایش دور نماند. طال اینبار سر زیر انداخت و بی حرف به زمین چشم

 .دوخت

ل بهرود گواه بد می داد. نگاهش را به پدرش دوخت. مهدی هم ناراحت بود. انگار اوهم می دانست چهد  

 .خبر شده

 !اینبار محکم تر از قبل روبه عفت گفت: صور ِت زنم چی شده مامان؟

 نگرانی از چشم های عفت بدتر پر شدت تر از بارا ِن بیرون می بارید! نگاه طال تا مادرش باال آمد. می

 .دانست عفت حرفی نمی زند. اصال رنگش آنقدر پریده بود که می ترسید همانجا پس بیفتد. حق هم داشت

 چه می گفت؟ که دوتایی در نبودش تیام را غریب گیر آورده بودند؟

 خودش باید کاری می کرد. از طرفی هم دلش نمی آمد بخاطر تیام به بهرود دروغ بگوید. تیامی که

نه گوشه ی حیاط زار می زد. نمی گذاشت که ساده از این قضیه بگذرددیروز انطور مظلوما . 

 می توانست واکنش بهرود را پیش بینی کند. می دانست که شدیدا عصبانی می شود اما شاید تنها کسی که

 توانایی ت

حق ِِ  

 !گرفتن یام از منیر را داشت شوهرش بود

بودقدمی جلو برداشت و آرام گفت: دیروز خاله منیر اینجا  . 

  
  

 .سر عفت در یقه اش فرو رفت توان ماندن در اتاق را نداشت برای همین بی حرف ان جا را ترک کرد

 !اوضاع همینطور بد بود، حامله بون تیام هم همه چیز را بدتر می کرد



 .ابروهای بهرود درهم شد

 ...ـ خب

 .طال دامنش را چنگ زد

من پیششون بودم تیام توی اتاق بود. گفت نمی ره توی هال. اصال دوست نداشت با ـ بخدا تا وقتی که  

 ...خاله روبه رو شه. منم بخاطر همین رفتم انبار وگرنه

 .صدای بی تاب بهرود حرفش را ناتمام گذاشت

 .ـ اصل مطلب طال

اله بحثشون باالطال من من کنان گفت: اصل مطلب... اصل مطلب اینکه ... نمی دونم چطوری تیام و خ  

 می گیره... خاله بهش می گه که چای اش سرد شده. تیام می بره عوضش کنه که پای خاله میفته جلوی

 ....پاش و

 دیگر چیزی نگفت. همه چیز واضح و مشخص بود. نگاه بهرود هنوز بر لب های طال قفل بود. برای

ر هم گذاشت. فکر اینکه تیام تک ولحظه ای تمام حرف های طال در سرش رژه رفت و همه چیز را کنا  

 .تنها گیر منیر افتاده باشد، آن هم با وجود بچه ای در شکم موهای تنش را سیخ می کرد

 پای منیر خیلی اتفاقی جلوی پای تیام میفتد! از کی تا حاال منیر اختیار اعضای بدنش را ندارد!؟ پوزخند

 .غلیظی که بر لبش آمد طال را تا مرز سکته رساند

هدی که حال بهرود را دید آرام گفت: خدارو شکر حال تیام خوبه! منیر هم حتما از عمد نکردهم . 

 بهرود اما بی آنکه چیزی بگوید نگاه دیگری به تیام انداخت. دستی به موهایش کشید و نوازشش کرد. لب

 های کوچک تیام باز و بسته شد. کسی دلش را به آتش کشید. انگار که تمام وجودش در کوره می

 .سوخت. یکباره از جا برخواست و با چند قدم بلند به هال رفت

  
  

د از جاطال و مهدی هم دنبالش رفنتند. مهدی در اتاق را بست. عفت گوشه ای نشسته بود. با دیدن بهرو  

 .برخواست

 .ـ خمیر دندون گذاشتیم واسش. خوب می شه قول میدم که جای سوختگی نمی مونه

 بهرود اما لبش را به دندان گرفته بود و بی حرف وسط هال رژه می رفت. مهدی نگاه دلخوری به عفت

ک انسان نبودانداخت. انتظار چنین چیزی را واقعا نداشت. نه از او نه از منیر. این کارها در شان ی ! 

 .طال آرام جلو رفت و بازوی بهرود را گرفت

 .ـ بیا بشین داداش آروم شی

 همین حرف مثل جرقه ای بود در انبار باروت! بازویش را با شدت کشید عقب هولش داد. طال گنگ

 .نگاهش کرد

 .عفت نالید

 .ـ پسرم

 .فریاد بهرود حرف را در گلویش خفه کرد

ت نیستم. من هیچ نسبتی با تو ندارمـ به من نگو پسرم! من پسر . 

 .عفت مات و مبهوت نگاهش می کرد. بهرود جلو رفت و انگشت تهدید باال اورد

 ـ تو مادری؟ آره؟! اسم خودت رو می ذاری مادر؟! بهشت قرار زیر پای تو باشه؟ تویی که یه دختر

؟ نامرد تیام حامله است! میمظلوم و بی گناه رو تنها گیر میاری دندونات عین گرگ واسش تیز می شه  



 دونستید بچه ی من توی شکمشه و این کارو باهاش کردین؟ یعنی حتی نوه ات روهم دوست نداری؟ انقدر

 قلبت سیاه شده؟

 .ـ بخدا نمی دونستیم

 .فریادش خانه را لرزاند

 !ـ اسم خدا رو نیار

  
  

 .مهدی دخالت کرد

 .ـ بهرود آروم

رود اما بی توجه بر سر خود کوبیدبه . 

 ـ ای خاک بر سر من که تورو نشناختم. خاک بر سر من که بهت اعتماد کردم. خاک بر سر من که این

 !همه سال بهت گفتم مادر

 .عفت گریان جلو رفت بلکه دست های بهرود را بگیرد

 .ـ نزن بهرود. توروخدا نزن. هرچی می گی راست می گی فقط خودت رو نزن

 .بهرود بی توجه خنده ی بلند و عصبی کرد

 ـ خیلی اتفاقی پای اون زن که حتی نمی خوام اسمش رو بیارم پیچید جلوی پای تیام آره؟ فکر کردین با

 .یابو طرفید؟ من اگه تو و هفت جد آبادت رو بعد این همه سال نشناسم باید سرم رو بذارم بمیرم

 .طال خود را وسط انداخت

کته می کنیـ داداش االن س . 

 !ـ فکر کردین سکوتم از بی غیرت بودنمه آره؟ واسه همین هرکاری خواستید کردین

 .به سمت در رفت و چوب بزرگی که کنار آن بود برداشت

 .ـ همین امروز تکلیفم رو با این جماعت روشن می کنم

 .عفت جیغ زد

 .ـ مهدی نذار بره. آبرو واسمون نمی مونه نذار بره

 .مهدی نگاه خشمگینی حواله ی عفت کرد. دستی در هوا تکان داد. به بهرود اشاره کرد و غرید

 .ـ میبینی؟ عاقبت بی فکری هاتون همین می شه

 .این را گفت و دنبال بهرود دوید
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خلوت بود. زمین گل آلود و چاله طال و مهدی دنبال بهرود می دویدند. روستا بخاطر بارانی که می بارید  

 ها با آب پر شده بودند. بهرود بی توجه به زمین گل گرفته پا در چاله های آب می زد. در سرش فقط یک

 چیز بود، باید حق منیر را کف دستش می گذاشت. تیا ِم او دستشان امانت بود و غریب گیرش اورده

 .بودند

 .مهدی بازویش را گرفت

ن عصبانی ایی. بیا بریم خونه آروم که شدی می ریم باهاشوون حرف می زنیم. ببینیمـ بهرود بابا اال  



 .اصال حرف حسابشون چیه

 .بهرود مهدی را پس زد

 ـ چقدر باید سکوت کنم؟ زن من رو کتک زدن! کتک زدن که شاخ و دم نداره. اونم وقتی که من اینجا

وی دست بگذارم و سکوت کنم؟نبودم. بنظرتون انقدر بی خیال و بی غیرتم که دست ر  

 طال

 .گوشه ی آستینش را کشید

 .ـ داداش غلط کردم گفتم. تورورخدا اینجوری نکن آبرومون میره

 ـ آره اگه تیام رو بزنن آبرومون نمی ره! اگه هربالیی دوست دارن سرش بیارن آبرومون نمیره چرا؟

ش از پدربزرگش که معلوم نیستچون عرو ِس خون بسه. چون ازش کینه دارن. اون هم نه از خود  

 .چیکار کرده

 .این را گفت و دیگر منتظر حرفی نماند. با مشت به در فلزی می کوبید. صدای منیر را شنید

 .ـ چه خبرته سر اوردی؟ اومدم

 دست بر نداشت. مهدی و طال پشت سرش ایستاده بودند. منیر که در را باز کرد او را عقب هول داد و به

یدداخل خانه پر . 

  
  

 منیر تلو تلو خورد و چند قدمی عقب رفت. لحظه ای گنگ بهرود را نگاه کرد. چهره ی عصبانی اش

 .گویای خیلی چیزها بود. خودش را جمع کرد و غرید

 !ـ هوش چه خبرته

 !ـ من چه خبرمه یا شما که مدام سرتون توی زندگی منه؟

نگران گفت: خاله بهرود عصبانیه نمی فهمه چی میگه طال خود را وسط انداخت و . 

 منیر که حاال حسابی اخم هایش درهم شده بود گفت: نه بذار بگه! گوشم با شماست بهرود خان. می شنوم

 !که چطوری با خاله ات حرف می زنی

 .بهرود چوب دستش را در آسمان تکان داد و فریاد زد

ه؟ خاله ی من وقتی چشم من رو در می بینه باید دست روی ز ِنـ خاله؟! تو اسم خودت رو می ذاری خال  

 حامله ی من بلند کنه؟

 .منیر دست به سینه ایستاد و رو از بهرود گرفت

 ـ عت

ن ِِ  

 .برو بابا توام با اون ز یقه ات

 !مهدی روبه منیر غرید: آبجی نمی بینی اوضاع رو؟ هیزم روی آتیش می ذاری؟

 بهرود عصبی بی توجه به کشمکش های آن ها سمت منیر رفت. طال بازویش را گرفت بلکه او را عقب

 بکشد اما بی فایده بود. مهدی به طال اشاره کرد که کاری نداشته باشد. اوهم بدش نمی آمد این ز ِن زبان

 .دراز کمی گوش مالی شود

 .صدای شوکت را از خانه می شنید

 !ـ کیه منیر؟

ا را شکر کرد که پاهای پیرزن توانایی راه رفتن زیاد را نداشت وگرنه اوهم کربالیی دیگر برپامهدی خد  



 .می کرد

  
  

 ـ چندبار بهتون گفتم، بازهم می گم. پاتون رو از زندگی من بکشید بیرون. بار قبل با زبون خوش گفتم

همسایه ها حرف های مارو بشنون. پاتون رو از زندگی لعنتیتوجهی نکردین رسید به اینجا که کل این   

 من بکشید بیرون. تیام برای شما هرچی که باشه ز ِن منه و به خداوندی خدا یکبار دیگه ببینم وقتی تیام

 .توی اون خونه است پات رو گذاشتی اونجا، خودم می ندازمت بیرون

ید. بهرود هنوز نگاه خشمگینش را روی مینر قفلمنیر بی آنکه چیزی بگوید پرحرص دندان روی هم سای  

 کرده بود. پوزخندی که منیر زد بدتر کفری اش می کرد. آخ که اگر این زن خاله اش نبود، خواهر

 .مادرش، تمام دندان هایش را خورد می کرد

 .مهدی جلو رفت. بازوی بهرود را کشید و به سمت در هل داد

تا آبرو نموند واسمونـ بسه دیگه تمومش کن. توی این روس ! 

 منیر به سمت در رفت. آن را باز کرد. جمعیت درون کوچه با باز شدن در قدمی عقب رفتند. دندان برهم

 فشرد و روبه مهدی گفت: شازده پسرت به فکر آبروی هیچکس نیست. ممنون می شم اگه از خونه ی من

 .ببریش بیرون

نکه چیزی بگوید از حیاط بیرون رفت. نگاهش بر مردم قلاینبار نوبت بهرود بود تا پوزخند بزند. بی آ  

 .خورد. حتی باران هم مانع از فضولیشان نمی شد. بی آنکه اخم هایش را از هم باز کند از آنجا دور شد

 منیر بازوهایش را بغل گرفته بودو به نقطه ای زمین نگاه می کرد. مهدی جلو رفت و روبه جمعیت

گی بود. بفرمایید خونه هاتون بارون تندهگفت: یه بحث کوچیک خانواد ! 

 طال جلو رفت و دست روی شانه ی خاله اش گذاشت. منیر بی حرف نگاهش کرد. لبخند تلخی زد. مهدی

 .قدمی سمتش برداشت

 .ـ من تیام رو نیوردم که این بحث ها بدتر کش پیدا کنه! اوردمش که بینمون صلح و دوستی برقرار شه

وایداما انگار شما نمی خ . 

 .سپس مسیر رفتن بهرود را نگاه کرد و ادامه داد

  
  

 .ـ این هم بهای کینه توزی هامون! بیا بریم طال

 .طال نفس عمیقی کشید و دنبال مهدی راه افتاد
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داز جا برخواست. احساس ضعف و تهوع بیچاره اش کرده بود. تصویر خودش را در آیینه نگاه کر . 

 .رنگش پریده بود و صورت تپلش حاال کمی الغرتر می نمود

 در اتاق باز شد. با دیدن بهرود چرخید. دیدنش در آن شرایط بزرگترین نعمت زندگی بود. نفس عمیقی

 .کشید و سمتش دویید و خود را در آغوشش انداخت. دست های بهرود دور کمرش حلقه شد

 !ـ مامان بچه هام چطوره؟

را میان سینه ی بهرود پنهان کرد و ریز خندیدپر شرم سرش  . 

 .ـ حاال که باباشون اینجاست و مواظبشه خو ِب خوبه



 .بهرود صورت تیام را با انگشتانش قاب گرفت

 .ـ خوبه که سالمی. اگه اتفاقی واست میفتاد هیچوقت خودم رو نمی بخشیدم

 !یعنی منیر جریان حرام زاده بودنش را به بهرود گفته بود؟! گفته باشد و بهرود این همه مهربانی کند؟

 .حتما هنوز نمی داند

 .ـ از حاال به بعد دیگه تنهات نمی ذارم. کسی اذیتت نمی کنه

 .به حرف های دلگرم کننده ی بهرود لبخند زد. دست جلو برد و ریش هایش را لمس کرد

وقت زندگی آرومی نداشتم و تنها آرزوم اینه که تو و خودم و بچه امـ من هیچ ... 

 !با آوردن نام بچه لبخند ملیحی بر لب هایش نشست. چشم هایش هم خندید حتی

  
  

 .ـ تنها آرزوم اینه که یه زندگی آروم داشته باشیم

اغ و ملتهبش را تا لب های تیام پایین آوردبهرود در جواب پیشانی اش را بوسید و لب های د . 

 تیام سعی کرد افکار مزاحمش را پس بزند و از بوسه ی پر حرارت بهرود لذت ببرد اما نشد. حس

 .تهوعی که به گلویش چنگ انداخت باعث شد نفس زنان بهرود را پس بزند و فاصله بگیرد

 .بهرود چهره ی رنگ پریده ی تیام را نگاه کرد

خوبی؟ ـ چی شد؟  

 تیام دست بر دهانش گذاشته بود. به بهرود اشاره کرد که نزدیک نشود و تنها سر تکان داد. یعنی خوب

 .است

 .بوی پیاز داغی که در خانه پیچیده بود بدتر حالش را بهم زد و به حیاط دویید

 .ـ آروم تیام

 .عفت از آشپزخانه بیرون آمد

 ـ چی شد؟

اخت. بعد از آن روز عفت عجیب سکوت کرده بودو رابطه ی بینشانبهرود نگاه سنگینی به مادرش اند  

 .سرد شده بود

 .ـ حالش بهم خورد

 .عفت لبخند پرذوقش را پنهان کرد. دست های خیسش را با پیرهنش خشک کرد

 .ـ چیزی نیست طبیعیه. واسش جوشونده دم می کنم

کرد و دستی بر دلش گذاشت بهرود دنبال تیام به حیاط رفت. تیام دهان خیسش را با دست پاک . 

 !ـ تا به دنیا بیاد من رو می کشه

  
  

 .بهرود پر ذوق خندید و او هم دستش را روی شکم تیام گذاشت

 ـ دختره یا پسر؟

 با بیرون آمدن طال از انبار هردو ناشیانه عقب کشیدند. طال با دیدنشان بلند خندید. جلو رفت و پر شیطنت

 !گفت: وسط حیاط دل می دیدین و قلوه می گیرید؟

 .عفت از پنجره صدا زد



 .ـ تیام بیا واست آش درست کردم. باید بخوری جون بگیری

 طال بی آنکه چیزی بگوید به خانه رفت. تیام بازوی بهرود را گرفت و آرام گفت :یه کاری بخوام انجام

 می دی؟

 .بهرود مشتاق نگاهش کرد

واهـ شما دو کار بخ ! 

 .تیام نگاهش را از پنجره در خانه چرخاند

 .ـ از زن عمو عذر خواهی کن

 .بهرود لحظه ای متعجب نگاهش کرد. حرف تیام برایش قابل درک نبود

 !ـ یادت رفته چه حالی داشتی؟

 .تیام ابروهایش را درهم کشید

 ـ بهرود اینطوری حرف نزن. نمی بینی چطوری

 نگاهت می کنه؟ مادره خب نگرانته فکر می کنه انتخاب من کار اشتباهی بوده. چرا انقدر سخت می

 .گیری

 .اینبار ابروهای بهرود هم درهم شده بود. دست به سینه ایستاد و پر نفوذ نگاهش کرد

  
  

 ـ این کارت برای چیه؟

هرود تا این اندازه نباید کار سخت باشدتیام نفس عمیقی کشید. متقاعد کردن ب . 

 .ـ بهرود هر مشکلی که این بین باشه، تو نباید دخالت کنی

 ـ یعنی می گی نباید ازت دفاع کنم؟

 ـ عزیزدلم این دفاع نیست. اگ بهشون تند شی و بی احترامی کنی فکر می کنن من این رو ازت می خوام

 .و اونجوری همه چیز بدتر می شه

ای بی ت بهرد لحظه  

سخن ِِ  

 حرف نگاهش کرد. یام تا حدود زیادی منطقی بود و جای مناسبی در ذهنش پیدا

 .کرد

 .تیام که سکوتش را دید ادامه داد

 ـ تازه خودت که دیدی از وقتی زن عمو فهمیده حامله ام چقدر رفتارش باهام بهتر شده. خب چه عیبی

 داره ماهم یکم به آرام ِش بیشتر کمک کنیم؟

به نشانه ی تسلیم دست هایش را باال آورد بهرود . 

 .ـ باشه! درست می گی. ازش عذرخواهی می کنم

 .تیام ذوق زده بر انگشتان پایش بلند شد و چانه ی بهرود را نرم بوسید

 .ـ همین االن قبل اینکه من بیام داخل برو و حرفات رو بزن. تموم که شد صدا کن بیام

تیام پرلذت نگاهش کرد. این حرف شنوی بهرود ح ِس خوبی به قلبش بهرود باشه ی آرامی گفت و رفت.  

 .می داد

 وقتی دید حرف هایش برای بهرود منطقی است حسابی کیف کرد. ح ِس اینکه واقعا خانو ِم خانه است و

 .سیاست مدار طعم خوشی زیر دندانش جا گذاشت



  
  

شد. چشم های عفت برعکس چند روز قبل حاال برق می زد. از خوشی بهرود که صدایش زد وارد خانه  

 .و لذت. می دانست همین بهترین کار است

 می خواست کم کم د ِل این خانواده را با خود نرم کند. از طرفی هم آن ها می دانستند که او پدر مادر

د. از روزی که بهرود ایندیگری دارد و بدتر از همه حرام زاده است. در افتادن با آن ها ریسک بو  

 .ماجرا ها را بفهمد می ترسید

 .کاسه ی بزرگ آش را به هرجان کندنی بود خورد. عفت کنارش نشسته بود و لقمه هایش را می شمارد

 .باید قوت داشته باشی. االن جز خودت یه بچه هم نیاز به غذا داره _

را دلش پیش برنجی پر می کشید. دوستحرف هایش مادرانه بود اما بوی مادر را نمی داد. دروغ چ  

 .داشت این مدت را که شرایط روحی سختی دارد کنار او سپری کند

 می دانست هرچه به ماه های اخر بارداری نزدیک شود همه چیز برایش سخت تر خواهد شد و کدام

 !دختری در این شرایط مادرش را نمی خواهد؟
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 دوست نداشت تیام به دیدن برنجی برود. با اینکه این چند روز اوضاع آرام تر شده بود اما بازهم کینه ی

 .خوابیده در دلش با امدن نام برنجی زنده می شد

 .ـ بمون خونه استراحت کن. واسه سر زدن به مادرت وقت هست

مادر تاکید نکرده باشد کمرنگ ابرو درهم کشید. شاید او زیادی حساس شده بود و عفت بر روی ! 

 لب هایش را برهم فشرد. گره ی روسری اش را محکم کرد و سمت عفت برگشت. سعی کرد لحن پر

 .احترام و مهربانی داشته باشد. جلو رفت و آرام گفت: خیلی وقته مادرم رو ندیدم زن عمو

  
  

لی زود خود را جمع کردلب های عفت به تلخندی غلیظ کش آمد اما خی . 

 .ـ دیر نمی شه! می دونی که بهرود هم نگرانت می شه با این وضعیت تنها بری بیرون

 لب هایش ر ا در هم جمع کرد و نگاهش را به خورشید در حال غروب داد. واقعا توان خانه ماندن را

 .نداشت

د مردفکر کرد اگر امروز هم قید دیدن برنجی را بزند قطعا از خفگی خواه . 

 دوباره نگاه پر التماسش را به عفت دوخت. لب های لرزانش را باز کرد و صدای پر بغضش را بر سر

 .عفت ریخت

 !ـ خواهش می کنم زن عمو. می دونم دل خوشی از مادرم ندارید ولی واقعا دلم گرفته

ایشان راعمدا پشت سرهم برنج را مادرش خطاب می کرد. می خواست به آن ها بفهماند که حرف ه  

 .باور ندارد. فکر می کرد شاید اینطوری آن ها هم از هم زدن این ماجرا صرف نظر کنند

 .طال با مالفه ی سفیداز اتاق بیرون آمد

 !ـ بذار بره مامان. زود میاد، مگه نه تیام؟

 .حس بدی به قلبش چنگ انداخت

کان داد. عفت دو دل سر تکان دادخانه نبود، زندانی اش کرده بودند. بی آنکه چیزی بگوید تنها سر ت . 



 .ـ شام نمونی ها. غذا پختم واسه خودت و نوه ام! زود بیا

 تیام انگار که بال دراورده باشد باشه ای گفت و با عجله از خانه بیرون زد. نمی خواست عفت دوباره

 .پشیمان شود

ده بود زمان زیادی می گذشتبرنجی با دیدنش گرم او را در آغوش کشید. از آخرین باری که تیام را دی . 

 .بعد ازبحث های بی سر و ته آن روز، تیام دیگر به دیدنش نرفته بود

  
  

 ـ خوبی مادر؟

 .تیام نگاهش را در جای جای خانه چرخاند و همانطور که لبخند بر لب داشت پاسخ د اد

 !ـ خوبم

ند دروغین باشد اما باز هم روحش برای بودن در آن جا بالدلش برای خانه ی پدری تنگ شده بود. هرچ  

 .بال می زد. مخصوصا حاال که تمام حس هایش تشدید شده بودند

 .خانه خلوت بود

 ـ محمد و هیرو کجا هستن؟

 ـ محمد رفته زمین باال سر کارگرا. مردی شده برای خودش. مسولیت پذیر عین حسین! هیرو روهم

ه حرف زدن بقیه رو ببینه زبون باز کنه. خونه که خلوته، خودم هم دل و دماغفرستادم کنارش باشه بلک  

 .کار کردن باهاش رو ندارم

 .تیام که حواسش جای دیگری بود سوال برنجی را نشنید

 !ـ شنیدم چند وقت پیش دعوا شده

دنش را بهبا دستی که جلویش تکان خورد به خود آمد. تمام فکرش پی این بود که چطور خبر باردار بو  

 !مادرش بدهد. حتما ذوق خواهد کرد. اولین نوه ی دختری

 !ـ کجایی تیام

 .ـ چی شد؟ نشنیدم

 .ـ میگم دو سه روز پیش دلم گرفته بود نمازم رو در مسجد خوندم. یه پچ پچ هایی بود

 .فکر ماجرای جدید دلش را لرزاند

 ـ باز چی شده؟

  
  

 ـ می گفتن بهرود با منیر دعواش شده. تو بی خبری؟

 .با شنیدن این حرف نفس آسوده ای کشید. لبخند محوی زد و کمرش را صاف کرد

 !ـ می دونم

ـ ک ِل روستا می دونن چه برسه به تو که توی اون خونه ای. تیام، می گفتن سر تو بوده. می گفتن 

 بهرود

 !خیلی زنم زنم کرده

بیشتری گرفت و قلبش پر از شادی شد. حاال کل روستا می دانستند بهرود تا چه حد بر لبخند تیام وسعت  

 .روی او تعصب دارد و همین اجازه ی حرف پراکنی نمی داد



 ـ اون روزی که بهرود نبود خاله اش منیر اومد یه سری حرف زد و رفت . منم حالم بهم خورد. بهرودم

 .ناراحت شد حسابی حرف زد بهش

برنجی به وضوح درهم شد ابروهای . 

 ـ چی گفت؟

 دوست نداشت حرف های منیر را تکرار کند. از طرفی گفتشان به برنجی کار درستی نبود. می گفت که

 چه؟ انکار از برنجی و اصرار از او و در نهایت بازهم بحث و دعوا. امروز اصال برای این چیزها به

 .آنجا نرفته بود

گیـ همون حرف و کنایه های همیش ! 

 ـ تو چرا حالت بد شد؟

و سر زیر انداخت. دست برنجی بر زانویش نشست صورت تیام از شرم به سرخی زد. لبخند ملیحی زد . 

 !ـ تیام

 .چشم هایش را تا صورت برنجی باال کشید.دست هایش را درهم گره زد و ناخنش را به بازی گرفت

 !ـ قراره مادربزرگ شید

  
  

 !برنجی گنگ گفت: آساره حامله است؟

 .نگاه متعجبی به مادرش انداخت. برنجی به چه فکر می کرد! لب هایش از هم باز شد و ریز خندید

 !ـ آخه من از کجا خبر حاملگی آساره رو می شنوم؟

 ...ـ پس چی؟ چطوری مادر

نگاه کرد که چطور سرخ وحرفش نا تمام ماندو صدا در گلویش خشک شد و با همان دهان باز تیام را   

 .سفید می شود

 .دست های برنجی خوشحال بر گونه اش نشست

 !ـ راست می گی مادر؟

 ذوق زده خندید و سر تکان داد. برنجی خوشحال صورتش را بوسه باران کرد. چشم هایش لبریز از دانه

 .های درشت اشک بود. می دانست از خوشحالی است

 ـ نه ا

هنا َسم) نفسم(، ِز یی ) زندگی ام(، َچشام ِو سیقت) چشمام به فدات(ِِ  

 .دست روبه آسمان بلند کرد

 .ـ ای خدا شکرت

 دوباره روبه تیام کرد. درحالی که اشک هایش را پاک می کرد گفت: انشاا... که پسره. پسر که باشه

 .جایگاهت توی اون خانواده محکم تر می شه. ای خدا شکرت

 از جا برخواست و تیام گفت: کجا میری؟

 !ـ می رم واسه دختر و نوه ی نازا ِرم) قشنگ و خوشگل( یه چیزی درست کنم بخورن قوت بگیرن

 تیام بی آن که چیزی بگوید لبخند پررنگی زد و به پشتی تکیه داد. خوشحالی برنج بیش از قبل شادش

 .کرد

  



  

*** 

یک شده بود. نسیم خنکی می وزید و روحش را آرام می کرد. کاش به بهرود می گفت دنبالشهوا تار  

 .برود. تاریکی می ترساندش

 کسی در روستا نبود. بازوهایش را در آغوش کشید. قول داده بود قبل از شام برگردد وگرنه فعال از

 .برنجی و محمد و هیرو دل نمی کند

دند و مادرش از تنهایی در می آمد. اینطوری نگرانی اوهم کمتر بودکاش تیمور و آساره زودتر می آم . 

 نفس عمیقی کشید و دست بر شکمش گذاشت. ذوقی عجیب در دلش نشست. بی توجه به اطرافش بلند

 .خندید و گفت: مامان قربونت بره که هنوز نیومده این همه مارو شاد کردی

سیم خنک، یکباره برایش طوفانی از سمت قطب شدبا شنیدن صدای نصف شدن چوبی زیر پا ایستاد. ن . 

 .لرزید

 .آرام برگشت و نگاهش را به تاریکی مطلق انداخت. حس بدی به جانش چنگ انداخته بود

 ـ کسی اونجاست؟

 صدای دوباره ی پا را که شنید قدمی عقب برداشت و دو دستش را بر شکمش گذاشت انگار که بخواهد

 .از نطفه اش دفاع کند

تنش هماهنگ نبودند. می دانست که باید کرختش ب مغز و  

ن ِِ  

 فرار کند اما بد ی آنکه واکنشی نشان دهد

 .سرجای خود میخ شده بود

  
  

 با دیدن سایه ی مردی که در تاریکی به سمتش می آمد نفسش حبس شد. به هر جان کندنی بود قدمی عقب

بید و چشمانش از حدقه بیرون زه و سایه را نگاه می کردند که عجیببرداشت. قلبش در سینه می کو  

 .شباهت به همان مرد آشنا داشت

 برق چشمانش غریبه بود و می ترساندش. باید از آنجا می رفت. باید فرار می کرد و خود را در خانه

 .پنهان می کرد. ماندن مقابل آن مرد قد بلند و چهارشانه کار درستی نبود

ن کندنی بود و سرجایش چرخید و قدم بلندی برداشت. باید می رفت. دو پا داشت و دوتای دیگربه هرجا  

 .هم قرض می گرفت و می دوید. آنقدر می دوید که جان در تنش نماند

 قبل از آنکه قدم بعدی را بردارد دستی دور کمرش پیچید. موهای تنش سیخ شد. دهان باز کرد جیغ بکشد

دایش را بست. برای یک لحظه قل ِب کوچکش ایستاد و همه جا تاریک شداما دست بزرگی راه ص ! 
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 .ساعت از د ِه شب گذشته بود. عفت دست هایش را پر غیض درهم پیچید

 .ـ بفرما طال خانوم. بهش گفتم قبل شام برگرده اما از ده گذشته و نیومده

ی کرد گفت: خب نیاد مامان، واقعا خواستهطال بی تفاوت شانه باال انداخت و همانطور که سفره را پهن م  

 .ی تیام برای دیدن خانواده اش کمترین حقیه که با وجود شرایطش داره

 .عفت کالفه سری تکان داد

 .ـ خوشم نمیاد با اون زنیکه بگرده. خوبه مادر واقعیش نیست



 .ـ باز شروع کردین؟ همین چند روز پیش بود که بهرود اون دعوا رو راه انداخت

 .عفت پوزخند غلیظی زد

 !ـ از بچه هم شانس نیوردم

  
  

 طال بی حوصله سری تکان داد و به آشپزخانه رفت. به حرف های مادرش توجه می کرد باید تا فردا

 .بحث می کردند

 .در خانه باز شد و بهرود و مهدی با چهره ای خسته وارد شدند

 .ـ سالم

 .ـ سالم

یرک عفت را نگاه کرد. ناراحت بودمهدی ز . 

 ـ خوبی خانوم؟

 .بهرود سبد دستش را به طال داد و نگاهش را در خانه چرخاند

 ـ تیام کجاست مامان؟

 .عفت پشت چشمی نازک کرد

 !ـ رفته مادر جونش رو ببینه

 ـ تنها!؟

 .ـ بهش گفتم نره

برو سراغش بهرود برگشتید شام میمهدی گفت: خب خداروشکر که توی این تاریکی راه نیفتاده بیاد.   

 .خوریم

 .عفت دوباره دست هایش را بهم پیچید

 !ـ من بهش گفتم قبل شام بیاد، حتما همونجا شام خورده. چرا منتظر بمونیم؟

 بهرود بی آنکه پاسخی بدهد از خانه خارج شد. به قدم هایش سرعت بخشید. می ترسید تیام کله شقی کند

به سمت خانه راه بیفتد و این وقت شب تک و تنها . 

 .چند ضربه ی محکم به در زد و منتظر ایستاد. محمد در را باز کرد

  
  

 .ـ سالم

 بهرود لبخند زد. دستی به موهای محمد کشید و گفت: خوبی داداش؟

 !ـ بیا داخل

 ـ اومدم دنبال تیام، میگی بیاد بریم؟

 .چشم های محمد گرد شد

م که اینجا نیستـ تیا . 

 چیزی در دلش لرزید. نگاهش ر ا در خانه لغزاند وگفت: یعنی چی اینجا نیست؟ یعنی اصال نیومده

 !پیشتون؟

 .برنجی را دید که روی تراس ایستاده



 ـ کیه محمد؟

 .ـ بهروده مامان. اومده دنبال تیام

 .صدای نگران برنج در خانه پیچید

 ـ دنبال کی؟

یش ایستاد. نگاهش نگران بوداینبار برنجی روبه رو . 

 .ـ تیام خیلی وقت پیش حرکت کرد

 .بهرود خیره بر لب هایش فرو ریخت. حس کرد تمام دلش آوار شد و وجودش را در خود بلعید

 .ـ یعنی چی؟ آخه نیومده خونه

 .برنجی بر صورتش چنگ شد و جیغ زد

 .ـ ای خدا مرگ بده

 بهرود آن دو را کنار زد و وارد خانه شد. تیام آنجا نبود؟ آن وقت شب یک زن حامله را تک و تنها

 .راهی کرده بودند؟! عقل داشتند؟! کالفه در حیاط چرخید

  
  

 ـ اجازه دادین این وقت شب تنها بیاد ؟

 .رو به محمد غرید

؟ اینه غیرت و مردونگیت؟ـ تو گذاشتی خواهرت تنها برگرده  

 .برنجی هم در حالی که دور خود می چرخید و اشک می ریخت نالید

 .ـ بخدا اگه من می دونستم اینطوری می شه. ای خدا دخترم چی شد

 .محمد سینه صاف کرد

 .ـ پیداش می کنیم

 .بهر ود دندان برهم سایید و سمتش رفت. گردنش را گرفت و فریاد محمد بلند شد

پیداش می کنی؟ االن پیداش می کنی ها؟ـ االن   

 .برنجی سمتشان رفت

 ـ بهرود ولش کن. دخترم اون بیرون تک و تنهاست. ای خدا من رو بکش بالیی سرش نیاد. ای صاحب

 .الزمان

 .بهرود کالفه موهایش را چنگ زد. به سمت در رفت و روبه محمد گفت: دنبالم بیا. زود

ش میان این ظلمات تک و تنها بیرون بودو او حتی نمی دانست کجا راتمام وجودش می لرزید. پاره ی تن  

 .باید بگردد

 .تا خانه را دوید. مهدی هراسان به استقبالش رفت

 ـ چی شده بهرود؟

 بهرود دوباره دست میان موهایش کشید. دوست داشت تک تک آن ها را از ریشه دربیاورد. دوست

بالش می رفت... اگر او می دانست که تیام به خانه اشانداشت گلوی خودش را پاره کند. اگر او دن  

 ...رفته

 .عفت فریاد زد

  



  

 .ـ حرف بزن دیگه بچه

 .طال جلو رفت و دست بر شانه ی محمد که نفس نفس می زد گذاشت

 ـ تیام، برنگشته؟

قدمی عقب برداشت و روی دوپامهدی با دیدن صورت نگران بهرود و سوالش، تا ته خط را خواند.   

 .نشست

 !ـ یا حضرت عباس

 .ـ یعنی چی برنگشته؟ درست حرف بزن پسر کشتی مارو

 .بهرود همانطور که در حیاط می چرخید نالید

 .ـ نیست! رفتم اونجا گفتن خیلی وقت پیش راه افتاده

 .طال هین بلندی کشید و عفت دامن پیرهنش را چنگ زد

اهش نیومدی محمد؟ـ کجا رفته! تو چرا همر  

 .محمد که تازه نفسش جا آمده بود گفت: بخدا بهش گفتم، قبول نکرد گفت چند قدم بیشتر نیست

 .ـ این دختر از اولشم خیره سر و بی فکر بود

 بهرود کالفه گفت: بابا باید چیکار کنم؟ کجا برم؟ تیام االن اون بیرون تنهاست.. اون مردی که شب

 .عروسی دیدیم هم اون بیرونه. یا خدا

 مهدی به زحمت از جا برخواست. سعی کرد رن ِگ خونسردی بر چهره اش بپاشد اما موفق نبود. دستی

 .بر شانه ی بهرود گذاشت

 .ـ پیداش می کنیم پسرم. بد به دلت نیار

 .عفت غرید

  
  

ام دستش امانته! برید پیداش کنید تا دیر نشده ـ جای این حرف ها برید بگردین. نوه . 

 .مهدی همانطور که به سمت در می رفت گفت: شما برید پیش برنجی تنها نمونه. پیداش می کنیم

 .این را گفت و بی آنکه منتظر حرف دیگری بمانند از خانه خارج شدند

*** 

روی زانویش گذاشته بود و پابرنجی یک ریز مویه می کرد و طال سعی در آرام کردنش داشت. دست   

 .به پای صدای سوز دارش اشک می ریخت

 عفت با حرص نگاهش می کرد. دوباره برایش بهانه جور شده بود. می توانست تا آخر عمر این بی

 .فکری را بر سر تیام و خانواده اش بکوبد. زیر لب غر می زد

ه! دختره ی بی فکر. این همه بهش گفتمـ خیر سرش دختر بزرگ کرده. دماغ خودشم نمی تونه باال بکش  

 .نرو، این همه گفتم زود برگرد

 صدای در خانه که بلند شد برنجی مثل فنر از جا پرید و بیرون دوید. با دیدن بهر ود و مهدی و محمد آن

 .همه تنها و ناامید جان از تنش رفت. ای وای گفت و روی زمین افتاد

 .طال زیر بازویش را گرفت

روخدا آرومـ خاله تو . 

 .عفت به بهرود که سر زیر انداخته بود و رنگ به رو نداشت نگاه کرد



 .ـ بیاید یه چیکه آب بخورید

 .محمد ناراحت و مظلوم گوشه ی حیاط کز کرد و بی صدا اشک ریخت. نالید

 .ـ باید همراهش می اومدم

  
  

سبیح می چرخاند.تیا ِم حسین دست او امانت بود. اصال تیاممهدی عصبی بی آنکه به کسی توجه کند ت  

دس ِت همه ی آن ها امانت بودو حاال آن دنیا چه باید پاسخ می داد. چطور می توانست در روی برنجی 

 و

 .حسین نگاه کند

 عفت لیوان آب راسمت بهرود گرفت. بهرود عصبی آن را پس زد. صدای ناله ی برنجی بر اعصابش

 .خط می کشید

 ـ ای وای دخترم. ای وای. چقدر خوشحال بود امروز. ای خدا من رو بکش این روز ها رو نبینم. ای

 .وای

 .بهرود کالفه در موهایش چنگ کشید. به سمت در رفت

 ـ کجا بهرود؟

 .ـ می رم پیش پلیس. کاری ازمون ساخته نیست. باید به پلیس بگیم

مهدی آرام گفت: محلت بده فرداهم بگردیم. شاید افتادهمهدی هم همراهش رفت. از حیاط که خارج شدند   

 !باشه توی رود

 بهرود درحالی که عصبی و تند و سر به زیر قدم بر می داشت گفت: رود؟ از اینجا تا رود راه زیادیه

 .بابا. نمی خوام تیام دس ِت اون بی شرف افتاده باشه

 .دست هایش مشت شد

 ..ـ بخدا قسم اگه یه مو از سرش کم شه

 .بغض و حرص امانش نداد و حرفش ناتمام ماند. مهدی بازویش را گرفت و هردو ایستادند

 .ـ خودت رو نباز مرد االن من و تو باید باال ی سر برنجی هم باشیم. حتی باید تیمور رو هم خبر کنیم

 بهر ود بازویش را کشید و دوباره به راه افتاد. حرکاتش ارادی نبود. نمی دانست چه می کند. دست مشت

 .کرده بود و بر ران پایش می کوبید

  
  

یه ـ باشه اما فعال باید به پلیس بگیم. باید بریم کالنتری باید هرکاری می تونیم بکنیم. بابا تیام نمی تونه.  

 شب بدون ما دووم نمیاره. بخدا سکته می کنه! من می شناسمش.. بخدا تیام کسی جز من رو کنارش ببینه

 .سکته می کنه

 مهدی بی آنکه چیزی بگوید پلک هایش را برهم فشرد و تسبیح را در مشتش گرفت. حا ِل بد بهرود را

 .خیلی خوب درک می کرد
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د. انگار مژه هایش را با چسب بهم چسبانده بودندپلک هایش را به زحمت از هم جدا کر . 

 تصاویر تار مقابلش باعث شد درجایش نیم خیز شود



 با حس دردی که در سرش پیچید دست بر پیشانی گذاشت. لحظه ای طول کشید تا همه چیز را به یاد

شد و سر آورد. برای یک لحظه انگار دوباره برخورد آن دست را با بدنش حس کرد. موهای تنش سیخ  

 .جایش صاف نشست

 دست بر سینه اش گذاشت. نگاه وحشت زه اش را سرتا سر اتاق انداخت. اینجا دیگر خبری از آن سیاه

 .چادر کذایی نبود. اتاقی کوچک بی هیچ وسیله ای جز دو صندلی

دهاز جا برخواست. به زحمت تعادلش را حفظ می کرد. یادش نمی آمد اما انگار ضربه ای به سرش خور  

 .بود که تا این حد منگ بود و درد داشت

 بوی د

 ن ِم یوار های اتاق که دربینی اش پیچید تمام اعصاب معده اش را تحریک کرد. وحشت زده دست

 .جلوی دهانش گذاشت و سمت در دوید

 دست گیره ی آن را گرفت و محکم تکان داد اما قفل بود. طاقت نیاورد همان جا خم شد و معده ی پر از

لی اش را باال اورد. تمام عضالت شکمش درهم می پیچید بلکه چیزی باال بیاورد اما معده اش زیادیخا  

  
  

 خالی بود. بی اراده روی زمین نشست. زانوهایش سست و بی جان شده بود و سردرد مجال نفس کشیدن

 .نمی داد

بود. کابوس روز و شبش. حاال می توانست به خوبی چهرهبا شنیدن صدای در سر باال آورد. همان مرد   

 اش را ببیند. قد بلندی داشت و چهارشانه بود. با سری بی مو و چشم های نافذ تیره رنگ.. صورتش پر

 ..از زخمتی و چروک بود که گذر زمان را به رخ می کشید. بینی عقابی و لب های باریکی داشت

شاره کردمرد نیشخندی به رویش زد. به در ا . 

 !ـ کجا تشریف می بری. فعال هستیم در خدمتت

 .بی اراده دست بر شکمش گذاشت. لحنش کمی زیادی ترسناک و خشک بود. آرام پرسید

 ـ تو کی هستی؟

 .مرد باال سرش ایستاد

 !ـ تو من رو نمی شناسی. اما من تو و خانوادت رو خیلی خوب می شناسم

ش کرد. مرد سمتش رفت و روی دو پا کنارش نشست. تیام ترسیدهتیام بی آنکه چیزی بگوید تنها نگاه  

 .خود را عقب کشید

 .ـ کاریت ندارم. بیا بشین روی صندلی. حرف واسه گفتن زیاد داریم

 تیام بی حرف نگاهش را تا عمق چشمان مرد فرستاد. چشمان وحشی اش چهره اش را بی رحم کرده

 .بود. دوباره خود را عقب کشید و به دیوار تکیه داد

 زانوهایش را در شکم جمع کرد و با دندان هایی که از ترس بهم می خورد به زحمت گفت: همینجا

 .راحتم. هر حرفی داری همین جا بگو

 .مرد از جا برخواست و با بی قیدی شانه باال انداخت. به سمت صندلی رفت و روی آن نشست

راحتیـ هرطور  . 

  
  



 تیام نگاهش را گرفت و پایین انداخت. بوی خوشی به مشامش نمی خورد. دلش بهرود و خانه را می

 .خواست. دمای تنش باال رفته و گر گرفته بود. سرش نبض می زد

 .صدای مرد که بلند شد باعث شد تکانی بخورد

 ـ از مادرت چی می دونی؟

ایش ماند. سوالش آنقدر ناگهانی بود که برای یک لحظه مغزش خاموش شد. مثل ماشینیخیره بر لب ه  

 .قراضه که با جان کندن زیاد کار می کند و برای یک لحظه نفس اخرش را می کشید

 مادرش؟ کدام مادر؟ برنجی را می گفت؟

 .مرد انگار که سردرگمی اش را از چشم هایش خواند

کاری ندارم. مادر واقعیتـ برنجی رو نمی گم. با اون  ! 

 وا رفت. با دهان باز نگاهش می کرد. این مرد چه ربطی به مادر او داشت؟

 !ـ پس حدسم درسته! اسم طوبی کال از شجره نامه ات پاک شده

 جایی در کوچه پس کوچه های ذهنش چیزی درخشید. طوبی! طوبی خاله اش بود. همانی که می گفتند

ز دنیا رفته. همان که هیچوقت ندیده بودوقتی او خیلی کوچک بوده ا . 

 .سعی کرد میان این همه فکر بی سر و ته خود را پیدا کند. چند بار پلک زد و لب باز کرد

 صدا

 .لر ِز یش از گوش های مرد دور نماند

 ـ مادر واقع

ی ِِ  

 .من برنجیه. اصال نمی فهمم چی می گی

د را بیش از پیش به دیوار چسباندمرد یکباره از جا برخواست. تیام تکانی خورد و خو . 

 .ـ دنبالم بیا

 .مردد نگاهش کرد

 .ـ نترس کاریت ندارم. می خوام مادر واقعیت رو نشونت بدم

  
  

 دلش ریخت.دو دل نگاهش کرد. نمی توانست حرف هایش را باور کند. مردی بعد از این همه سال پیدا

حاال هم قصد دارد مادر واقعیش را نشانش دهد. کجای دنیا چنین حرف هایی راشده و او را می دزدد!   

 .باور می کرد

 مرد که تردیدش را دید قدمی جلو برداشت و محکم تر از قبل گفت: بنطرت برای چی اینجایی؟! نیوردمت

بودن. اگهسیزده بدر. می خوای مادر واقعیت رو ببینی یا نه؟ کسی که این همه سال ازت پنهانش کرده   

 !می خوای دنبالم بیا! اگه نه که مطمئن باش دیگه هیچوقت نمی بینیش

 حرف هایش آنقد جدی بود که بی اراده از جا برخواست. تمام مظلومیت و ترس وجودش را در چشم

 هایش ریخت و نگاهش کرد. امیدش این بود که ترسش را ببیند و پا پس بکشد اما مرد بی هیچ واکنش

ا برگرداند و در اتاق را باز کردخاصی رویش ر . 

 پاهایش ر ا به حرکت وا داشت و دنبالش ر فت. نگاهش سرتا سر خانه را کاوید. زیادی قدیمی و فرسوده

 .بود. گچ بری های قسمتی از سقف ریخته و دیوار ها ترک برداشته بودند

 .اصال نمی دانست کجاست! در روستای آن ها از این خانه ها وجود نداشت



 !ـ من کجام

 .مرد بی آنکه پاسخش را بدهد سمت دری رفت و آن را باز کرد

 .منتظر تیام را نگاه کرد

 !ـ پیش مادرت

 تیام نگران نگاهش را به داخل اتاق سر داد. جسمی را روی تخت فلزی دید که پتو روی آن کشیده شده

ر جسمی که زیر پتو پنهان شدهبود. به زحمت آب دهانش را قورت داد و وارد اتاق شد. جلو رفت و کنا  

 .بود ایستاد

 مرد هم کنارش ایستاد و عجول گفت: نمی خوای پتو ر و کنار بزنی؟

 !نمی دانست با چه روبه رو می شود. استخوان های تنش هم می لرزید چه برسد به صدایش

  
  

 !ـ مرده؟

 .مرد به سادگی اش خندید

دی ندارهـ نه ولی جون زیا . 

 قلبش از سرمای کالم مرد یخ بست. دندان روی هم سایید بلکه جلوی لرزش چانه اش را بگیرد. شانه

 .هایش آشکارا میلرزید

 .دست سردش را جلو برد و پتو را در مشتش فشرد. قلبش جایی نزدیکی های دهانش می زد

ی عقب برداشتنفس عمیقی کشید و پتو را کنار کشید. با دیدن جسم بی جان زن قدم . 

 صدای خس خس نفس هایش در گوش تیام اکو می انداخت. از پیشانی چین خورده و صورت درهمش

 .مشخص بود که رنج زیادی را برای زنده ماندن تحمل می کند

 به سختی آب دهانش را قورت داد. خودش هم نفهمید کی اشک بر گونه اش جاری شد. مرد جلو رفت و

 ن

ن ِِ  

ی تخت نشستکنار ز یمه جان رو . 

 !ـ بیا جلو. نترس! مادرته

 .تیام بی آنکه چیزی بگوید دست بر گونه اش کشید و اشک هایش را پاک کرد

 ـ از کجا معلوم ر است بگی؟

 .ـ این همه شباهت رو نادیده می گیری

 .مرد برخواست و جلو رفت. پشت سر تیام ایستاد و کنار گوشش زمزمه کرد

؟ می دونی چقدر مشتاق دیدنت بود؟ـ برو جلو. چرا ازش می ترسی  

 تیام قدم لرزانی برداشت. جان در تن نداشت و جسم بی روحش را جلو می کشید. دوباره به زن نگاه

 کرد. ترکیب وحشتناکی بود از پوست و استخوا ِن آب رفته اما بازهم پوست سفید و پر لکه اش، موهای

بودند و بینی و لب هایش شباهتشان را داد می زد حالت دار و کم پشتی که بی رمق روی بالشت افتاده . 

  
  

 .ـ چرا این شکلی شده



 !ـ مادرت قربانی شد. درست مثل دخترش

 به زحمت نگاه از طوبی گرفت و به مرد چشم دوخت. مرد اما جای دیگری را نگاه می کر د. صدایش

 .پر از حرص و داد بود

های پدربزرگت. تمام این بدبختی ها، گردن اون پیرمرده ـ قربانی خودخواهی ! 
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 هضم حرف هایش سخت بود. انگار می خواست معادله ای صد مجهولی را حل کند! نمی دانست کدام

 قسمت گفته هایش درست و کدام اشتباه است. اگر این زن واقعا مادرش باشد، پس یعنی برنجی خاله ی

 اوست؟ تمام این مدت همراه خاله و شوهر خاله اش زندگی کرده؟ با این حساب تیمور هم پسرخاله اش

 .می شد

 ـ پیرمردی که به هیچکس خوبی نکرد. فکر می کنی اگه حاج مصطفی نبود خانوادتون می تونست اینجا

تا به خو ِن خودش و دووم بیاره؟ نه! انقدر بد کرد و اسمش به سیاهی پخش شد که تمام مردم اون روس

 تخم

 .و ترکه اش تشنه اس

 لحن پر کینه اش دلش را خالی می کرد. دست های یخ زده ش را درهم قالب کرد و با ناخن هایش بازی

 .می کرد. گوشت کنار ناخنش را آنقدر کنده بود که می سوخت

 ـ من... چطوری باید حرف های تو رو باور کنم.. من.. اصال تو کی هستی؟

ناله ای که از سینه ی طوبی خارج شد باعث شد حرفشان نیمه بماند. تیام از پشت هاله ی اشکصدای   

 نگاهش کرد. کسی خنجر در دلش فرو کرد. دست لرزانش را دراز کرد و بر موهای خیس از عرق

 .چسبیده بر پیشانی اش کشید

 ـ چش شده؟

 .ـ سرطان

  
  

ژه ی ناآشنا و غریبی بود . بغض آب شده اش را جایی میان گلو جمع کرد و سر بلندبرای گوش هایش وا  

 .کرد

 ـ چرا این همه مدت از ما پنهونش کردی؟ تو حق نداشتی! می تونیم ازت شکایت کنیم. می دونی اگه

 . ...بمیره

 ـ مرثیه نخون. نیوردمت اینجا ر تحو

و ِِ  

ه پیغام ببری برایشر و یلم بدی. اگه اینجایی برای اینه که ی  

 خانواده ات. من حقم رو می خوام. ح ِق برادرم و سه تا بچه ی یتیمش که بخاطر اون خا ِن بی شرف بی

 .پدر شدن

 ـ چطور می تونی درباره کسی که مرده اینطوری حرف بزنی؟

 .مرد قدم بلندی سمتش بر داشت و یقه اش را اسیر کرد. تیام ترسیده جیغ کشید و چشم بست

دت نره کجایی! من شوهرت نیستم که واسم چشم و ابرو میای و ناز می کنی. خانواده ی من انقدر ازـ یا  

 پدربزرگ تو کشیده که اگه همین جا خونت رو بریزم بازهم جبران اون سختی و حقارت نمی شه. پس

 .برای من تعیین و تکلیف نکن



ر د که به صورتش می خورد حالش را بد میتیام ترسیده بی آنکه چشم باز کند سر تکان داد. نفس های م  

 .کرد. دست بر شکمش گذاشت و نالید

 .ـ حالم خوب نیست ولم کن

 .مرد یقه اش را رها کرد. روی تخت کنار طوبی افتاد

 .ـ بیا بیرون. وقتشه بفهمی پدربزرگت چه جونوری بوده

بود. خودش به جهنم، بچه ایمطیع از جا برخواست. نمی خواست دوباره با او بحث کند. چشمش ترسیده   

 که در راه داشت چه گناهی کرده بود؟

 دنبالش تا اتاقی که در آن به هوش آمده بود رفت و اینبار روی صندلی نشست. مرد دور اتاق می چر

 .خید وحرف می زد و نگاه تیام هربار به دنبالش می رفت

  
  

ن خان های گردن کلفت که هرطور دوست داشته باشن با رعیت هایـ پدر بزرگت خان بود. از او  

 بدبختی مثل داداش من رفتار می کنن. ما رعی ِت ده باال بودیم. پدربزرگ شوهرت هم خان بود! خان ده

 .پایین. دو پیرمرد مردنی که مدام باهم درگیر بودن و این وسط ما قربانی می شدیم

چطور سرجای خود می لرزد. پوزخند غلیظی بر لبش آمد ایستاد و نگاه به تیام انداخت که . 

 !ـ برادر منم زمانی عین االن تو به خودش می لرزید. از ترس پدربزرگت

 .تیام بازوهایش را در آغوش کشید. حالش خوب نبود. عصبی پاهایش را تکان می داد

 .ـ گناه من چیه؟ کارایی که پدربزرگم کرده به من مربوط نیست

 ـ دوتا خان باهم دعواشون می شه و این وسط داداش بی گناه من تاوان می ده. می دونی چرا؟

 .تیام تنها نگاهش کرد. توان حرف زدن نداشت انگار زبانش را بریده بودند

 ـ درست زمانی که این دو نفر باهم درگیر می داداش من رو از ب

غ ِِ  

 با

 شن، آفت تمام ین می بره. اونم برای

دن سرمایه اش، تنها دارایی اش، به ده پایین می ره و از یکی از کشاورز های اونجا کمک میبرگردون  

 خواد. می دونی پدربزرگت وقتی می فهمه چیکار می کنه؟

 .تیام بی جان سر تکان داد

 .ـ زمین رو از برادرم می گیره و با خانواده از ده بیرونشون می کنه

همیشه فردی مهربان بود که می شناخت و حاال شنیدن این حرف با دهان باز نگاهش کرد. پدربزرگ او  

 .ها تمام تصورات خوبش را خراب می کرد

 ـ تنها دارایی برادر من همون زمین بود. با یه خانواده ی پر جمعیت و منم اون زمان کاری جز نگاه

داری رو کشید. بچهکردن ازم بر نمی اومد. دادا ِش من خیلی زود مرد و تا آخر عمرش زج ِر فقر و ن  

 .هاش توی بدترین شرایط بزرگ شدن

 .دستمون جلوی هرکس و ناکسی دراز شد. فقط بخاطر پدربزرگ تو

  
  



 .عرق بر تیغه ی پشتش لغزید. لحنش آنقدر حرص و نفرت داشت که اشک در چشم هایش جمع شد

من چه ربطی داره... من... من که چانه ی لرزانش را باال کشید و گفت: اینا به ... 

 ـ پدربزرگت، همون مرد با شرافت، مادر واقعی تورو از ده بیرون کرد. به چه جرمی؟ به جرم اینکه

 تورو باردار بود. تورو ازش گرفت و مادرت رو با همون حال خراب از ده بیرون انداخت. همه ی ما

فاقی توی یکی از روستاهای دور افتاده ای که برایفکر می کردیم مرده. اما بعد از سال ها خیلی ات  

 کارگری رفتم متوجه شدم که زنده است. سعی کردم ازش استفاده کنم برای پیدا کردن تو، به دست

 ..اوردنت، می دونستم چقدر برای خانوادت با ارزشی و حاال تو اینجایی

زخند ز دچشم هایش بیش از این طاقت نداشت. اشک هایش که جاری شد مرد پو . 

 ..ـ حاال تو، پی ِش منی

 قدمی جلو برداشت و تیام به صندلی چسبید. آب دهانش را به زحمت قورت داد و دست بر شکمش

 .گذاشت. ذهنش آرام و قرار نداشت و افکار کثیفی را وارد سرش می کرد

 .ـ بذار برم. من که گناهی ندارم

ردد چشم بست. اشک داغ برگونه ی همچون یخشمرد جلو رفت و پشت سرش ایستاد. تیام بی آنکه برگ  

 .چکید. شکمش را چنگ زد

 همین که موهایش کشیده شد جیغ گوش خراشی کشید. دل مرد لرزید اما راه برگشتی نداشت. این خاندان

 .آنقدر در حق او و خانواده اش ظلم کرده بودند که می توانست همین حاال تیام را بکشد

موهایش گذاشت. میان هق هق گریه اش نالید تیام دست باال آورد و روی . 

 .ـ دستت بهم نخوره.. من.. من حامله ام.. بهم دست نزن

 .مرد از روی صندلی بلندش کرد. سرش را نزدیک گوشش برد و زمزمه کرد

  
  

متر نه بیشترـ یه پیغامی از طرف من برای خانواده ات. تمام حق و حقوقمونو می خوام. نه ک ... 

 .موهایش را رها کردو محکم سمت دیوار هلش داد

 !ـ ببخش! تو قربانی خانواده ات شدی
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 روبه روی بازپرس نشسته بود و عصبی پایش را تکان می داد. این مدت به این رفت و آمد ها عادت

 کرده بود. پلیس هربار که به نتیجه ای نمی رسید آن هارا احضار می کرد تا سوال های تکراری اش را

 .از سر بگیرد

 ـ با کسی دشمنی دارید؟

 .دیگر حالش از این سوال ها بهم می خورد. کالفه میان ریش های بلندش دست کشید و نالید

 ـ هزارمه که ا

یست جای این حرف ها برید دنبا ِل خانومم بگردین؟با ِر ین سوال هارو می پرسید. بهتر ن  

 .بیشتر از یک هفته گذشته و هنوز هیچ خبری نیست. حتی نمی دونم کدوم االن پیش کدوم نامردیه

 .یکی دیگر از بازپرس ها لیوان آب خنک را مقابلش روی میز فلزی گذاشت

مون رو می کنیمـ اول از همه چیز باید خونسردیتون رو حفظ کنید. ما تمام تالش . 

 .بهرود اینبار مشت میان موهایش کشید

 چشم هایش را بست و شمرده گفت: ز ِن من بارداره، چند هفته است که ناپدید شده و هیچ خبری ازش



 ندارم. چطور می تونم خونسردیم رو حفظ کنم؟

خانومتون روبازپرس به پرونده ی مقابلش نگاه کرد و گفت: طبق گفته هاتون این اواخر کسی مدام   

 تعقیب می کرده. درسته؟

 بهرود انگشت دور لیوان یکبار مصرف انداخت و آن را فشرد. آب کمی باالتر آمد و در لبه ی لیوان

 .قرار گرفت. کاسه ی صبر او هم تا همین اندازه لبریز بود

  
  

 .ـ درسته

 فقط یک نفر بود؟ _

سعی کرد به فکرش را جمع کند ابروهای بهرود درهم شد. . 

 .من شخص دیگه ای رو ندیدم _

 .ما مدارکی رو به دست اوردیم از اون فرد. اما پیدا کردنش مقداری زمان می بره _

 بهرود چشم هایش را ماساژ داد. از شدت بی خوابی می سوختند انگار خورده های شیشه در آن پاشیده

 .بودند

 !چقدر زمان می بره؟ _

بی توجه به سوال بهرود اینبار پرسید باز پرس . 

 ـ ربطی به خانواده ی قبلی خانومتون داره؟

 بهت زده سرش را بلند کرد. بازپرس که متوجه تعجبش شده بود دوباره و اینبار شمرده تر گفت: همین

 مرد رو می گم. کسی که بهش مضنون شدین. ربطی به خانواده ی قبلی خانمتون داره؟

د. ذه ِن خسته اش سعی می کرد حرف هایشان را درک کندچند مرتبه پلک ز . 

 .به صندلی تکیه داد. دهان باز کرد. زبانش سنگین بود و با او همکاری نمی کرد

 .به زحمت گفت: نمی دونم درمورد چی صحبت می کنید

تیمور را تای ابروی بازپرس باال پرید. دوباره پرونده ی مقابلشم را نگاه کرد. میان برگه ها، اظهارات  

 .بیرون کشید و مقابل بهرود گذاشت

 با خواندن هر جمله ابروهای بهرود بیشتر از قبل در هم می شد. دستش را مشت کرد و روی پایش

 !کوبید. پس تمام مدت مادر و خاله اش راست می گفتند؟

  
  

خبر داشت و او بی خبر بود؟ اویی که از هرکس به دندان برهم سایید و سر بلند کرد. تیام از این ماجرا  

 .تیام نزدیک تر بود

 ..اینبار نوبت بازپرس بود که به پشتی صندلی خود تکیه دهدو بهرود را نگاه کند

*** 

 دردی که در بدنش پیچید باعث شد چشم باز کند. انگار با پرده ای جلوی چشم هایش را گرفته بودند که

 .انقدر تار می دید

 همه چیز وارونه بود. شاید هم او را وارونه بسته بودند! انگار که از آن دنیا برگشته باشد. عرق سردی

 .بر تنش نشست و لرزش را بیشتر کرد



 .بی آنکه تکانی به خود بدهد مردمک هایش را در چشم چرخاند و اتاق خالی را دید زد

. دهانش طعم خون می داد. چشم بستحتی چرخش مردمک هایش هم باعث شد درد بدی در سرش بپیچد  

 .و زیر لب ناله کرد

 تکانی که به بدنش داد باعث شد دلش تیر بکشد. آنقدر بد که فریادش بلند شد. اشک در چشم هایش حلقه

 بست. دست بر دلش گذاشت و خود را سمت در کشید و هم زمان دوباره ناله

 .کرد

رفت. تمام زنگ های خطر دنیا برایش روشن شده بودنمی توانست تکان بخورد اما باید از آن جا می  . 

 .این مرد آنقدر کینه داشت که اگر بیشتر از این می ماند حتما کشته می شد

 در که باز شد از حرکت ایستاد. سایه ی مرد را دید که سمتش رفت. تنش می لرزید و از درون آتش می

شگرفت. دیدش سیاه می شد و دوباره بر می گشت سرجای اول . 

 نگاه مرد بر دست تیام که دلش را چنگ زده بود خیره ماند. ابرو درهم کشید و بازویش را گرفت. سعی

 .کرد بلندش کند اما تیام بی جان تر از آنی بود که بتواند تکان بخورد

  
  

غ کشید. پلک هایش را برهمبه زحمت بلندش کرد. درد امان تیام را برید. بازوی مرد را چنگ زد و جی  

 .فشرد و لبش را گاز گرفت. شوری خون را بیش از پیش در دهانش چشید

 به زحمت چشم باز کرد و گنگ مرد را نگاه کرد. قطره های عرق از پیشانی اش سر می خورد تا

ور باگردنش پایین می آمد. نفس هایش تند شده بود. انگار می ترسید اطرافش از هوا خالی شود که آنط  

 .ولع نفس می کشید

 .مرد کمر تیام را محکم گرفت و به رنگ و روی پریده اش نگاه کرد. نگران پرسید

 !تو واقعا حامله ای؟ _

 نگاهش بر لب های مرد ثابت ماند. حامله بود. واقعا حامله بود و مرد تازه این را می پرسید. دوست

ادی پوست کلفتی به خرج داده بودداشت بلند بخندد ولی توان نداشت. تا همین جاهم زی . 

 .دیگر طاقت نیاورد و چشمانش بسته شد
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 .بهرود سر زیر انداخته و به لیوان چای ایی که آساره مقابلش گذاشته بود نگاه می کرد

 صدای هق هق ریز برنجی را می شنید اما حواسش جای دیگری بود. حرف های بازپرس مدام در

بد می کرد گوشش چرخ می زد و حالش را . 

 .نگاه گنگی به تیمور انداخت که چطور عصبی لبش را می گزد

 ـ خبری نشد؟ پلیس چیزی پیدا نکرده؟

 .بهرود به سختی آب دهانش را قورت داد و سر تکان داد

 .انگشتش را لبه ی استکان چای گذاشت وآن را به بازی گرفت

موضوع خبر داشتن ـ طبق گفته ی مادر خانو ِم شما، خو ِد خانومتون از این . 

  
  

 فکر اینکه تیام تمام مدت این جریان را می دانسته و او را به بازی گرفته باشد دیوانه اش می کرد. اگر



 از خودش می شنید اهمیتی نداشت. برایش مهم این بود که زیر سایه ی برنجی و حسین بزرگ شده و چی

 .بهتر از این؟ این وسط فقط پنهان کاری تیام بود که آزارش می داد

 صدای برنجی باعث شد نگاهش را از استکان که حاال چای درون آن یخ زده بود باال کشیده و برصورت

 .برنجی ثابت ماند

؟ـ این همه مصیبت بس نیست خدا؟ حتما باید یکیمون از دست بره که دست از امتحان کردنمون برداری ! 

 لب باز کرد چیزی بگوید، شاید دلداری اش دهد اما زبانش برای آرام کردنشان کوتاه بودو برای مآخذه

 اشان بلند! اصال برای همین هم آمده بود. باید می فهمید تیام واقعا از این موضوع با خبر بوده یا نه. باید

 .با گوش های خودش می شنید

 تیمور از جا برخواست

گه اطراف رو بگردمـ می رم یبار دی . 

 .برنج بی توجه به ناله ی او بر زانویش کوبید، پیرهنش را چنگ زد و زمزمه کرد

 .ـ حاال جواب حسین رو چی بدم؟ اگه بفهمه، اگه خبردار شه، دق می کنه

 بهرود نگاهش را بر قالی قرمز الکی رنگ سرداد و آرام گفت: با وجود اینکه تیام بچه ی خودتون

نگران می شن؟نیست؟! بازم   

 تیمور سرجایش ایستاد و به سمت بهرود برگشت. نگاه همه میخ او شده بود. کسی انتظار چنین حرفی را

 .از بهرود نداشت

 نگاهش را از برنجی گذراند و به تیمور چشم دوخت. تیموری که به وضوح در حال لرزیدن بود. اگر

کرد همین حاال دندان هایش را خورد می کرد اصال تعجب نمی ! 

  
  

 ـ چی گفتی؟

 لب برهم فشرد. تا این جا آمده بود و نباید عقب نشینی می کرد. تا کی پنهان کاری و دروغ؟

 .ـ من همه چیز رو می دونم

 تیمور قدم بلندی سمتش برداشت. ابروهایش درهم شده بود. دست هایش را مشت کرده بود. انگار که

آن را بر صورت بهرود فرود بیاورد هرلحظه بخواهد . 

 ـ چی گفتی؟

 :بهرود نفس عمیقی کشید و از جا برخواست. بی هیچ کینه ای تیمور را نگاه کرد و آرام تر از قبل گفت

 تمام این مدت همه می دونستید و به من نگفتید؟

جرا از آن ها ناراحتبرنجی سر زیر انداخت. شرمنده بود . بهرود حق داشت که بابته پنهان کردن این ما  

 .باشد

 نفس های تیمور اما کوتاه شده بود. رگ پیشانی اش با شدت بیرون زده و نبض می زد. انگار اوهم می

 .خواست یقه ی بهرود را پاره کند

 !ـ تیام گم شده! دزدیدنش و تنها مشکل تو اینه که خانواده ی واقعیش ما نیستیم؟

تیام هم از این جریان با خبر بوده؟من فقط دنبال یه چیز هستم. خو ِد  _  

 سکوت جوابش شد. پس درست فهمیده بود. تیام هم از این جریان خبر داشت. دلش می خواست سرخود

 .را به نزدیک ترین دیوار بکوبد. فکر اینکه تیام تمام مدت او را یک احمق دیده باشد دیوانه اش می کرد

تیام پیدا شه پسرم، بعدش هر تصمیمی خواستی بگیر برنجی سر بلند کرد و با عجز گفت: اجازه بده . 



  
  

 اینبار نگاهش را به چشمان پر درد برنجی دوخت. کالفه دستی به موهایش کشید و دندان هایش را برهم

در فشرد. صدای فکش به گوش تیمور هم رسید. البد فکر می کردند حاال می خواهد تیام را طالق دهد و  

 !این شرایط دست از او بکشد

 !ـ گذشته ی تیام برای من کوچکترین اهمیتی نداره. از این مطمئن باشید

 .این را گفت و بی آنکه منتظر حرفی باشد از خانه بیرون زد
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 خودش هم نمی دانست کجا می رود. دست در جیب فرو کرده بود و بی آنکه به مقابلش نگاهی بیاندازد ر

 اه می رفت. تمام سرش پر شدها بود از فکر های منفی و پوچ.حالش بد بود. انگار که قلبش تبدیل به

 .سنگ شده باشد

 .دوست داشت هرچه زودتر پاسخ تمام سوال هایش را بیابد

سر بلند کرد و با دیدن جس ِم بی جانی که در چادری سیاه پیچیده بود کنار رود، ایستاد. چند بار پلک زد 

 و

م ریز کرد بلکه دقیق تر ببیندچش . 

 .از همان فاصله هم موی پیچ و تاب خورده یر نارنجی رنگش را می دید که روی صورتش افتاده

 .جان از پاهایش رفت. انگار به یکباره تمام کوه را روی شانه اش گذاشته بودند که سرجایش خم شد

گذاشت که پایش پیچ خورد. برای حفظنگاهش همچنان بر جسم بی جان تیام بود. به زحمت قدمی جلو   

 .تعادلش تنه ی درختی که کنارش بود را چنگ زد

 قلبش بی صدا گوشه ای از سینه اش نشسته بودو فقط نگاه می کرد. انگار اوهم از دیدن تیام در آن

 .وضعیت سنکوپ کرده بود

رد خو ِن خشک شده یپاهایش را به زحمت دنبالش کشید و خود را کنار تیام انداخت. صورت کبود و   

 .کنار لب هایش، دلش را به خاک و خون کشید

  
  

 ها

 دس ِت لرزانش را جلو برد و مو ی تیام را که بی رمق برصورتش افتاده بود کنار زد. رنگش انقدر

که بر دستش سفید بود که بی اراده دست جلوی بینی اش گذاشت. با لمس نف ِس گرم و ضعی ِف تیام 

 فرود

 .می آمد بغض کمرنگش شدت گرفت و آب شد

در آغوش کشید. تنش سر ِد سرد بود. سرجلو برد و شقیقه اش را بوسید دست زیر پای تیام برد و او را . 

 .قطره ی اشکش بر روی صورت تیام فرود آمد. باید زودتر به خانه می رفت

*** 

 .عفت روبه طال فریاد زد

ود تیام رو پیدا کرده. باید بریمـ زودباش دختر. بهر . 

 .طال همانطور که چادر بر سر می کشید از پله ها پایین می دوید پرسید



 ـ بابا کجاست؟ بهش گفتی؟

 .ـ آره اون خیلی وقته رفته. بیا

 صدای گریه و شیون دلخراش برنجی تا آخر کوچه می رفت. قمر با تشتی باالی سر تیام نشسته بودو

اک می کردخو ِن صورتش را پ . 

 ـ بهرود رفت دنبال دکتر؟

 .آساره تشت را برداشت

 .ـ آره. خیلی وقته االن دیگه می رسه

 برنجی مدام پیچ و تاب می خورد و باعث و بانی اش را لعنت می کرد. قمر بغضش را به زحمت بلعید و

 .آه سردی کشید.دستی به موهای ژولیده ی تیام کشید و نوازشش کرد

رحم کنه طفل معصوم! با این خون ریزی که تو داری ـ خدا به بچه ات ... . 

 در خانه که باز شد، عفت و طال خود را داخل پرت کردند. برنجی با دیدنشان شیون سرداد. عفت وقتی

 تیام را در آن شرایط دید نتوانست خود دار باشد. گونه اش را چنگ زد. انتظار هرچیزی را داشت جز

 !این

  
  

 طال زیر بازویش را گرفت بلکه از افتادنش جلوگیری کند. حال خودش هم دست کمی از مادرش نداشت

 .اما االن زمان غش و ضعف نبود

 .برنجی دوباره تن خود را به اطراف تاب داد

 ـ دیدی چه خاکی بر سرم شد عفت؟ دیدی به سر دخترم چی اومد؟

 .عفت به کمک طال گوشه ای نشست و بی آنکه چیزی بگوید به صورت کبود تیام چشم دوخت

 .از برنجی د ِل خوشی نداشت درست، اما تیام بیچاره گناهی نداشت که این بال سرش آمده بود

 .صدای تیمور از حیاط آمد

 .ـ دکتر اومد

 قمر سراسیمه جوان

ن ِِ  

ز ی بود سر سریع نگاهی به اطرافش از جا برخواست و به سمت در رفت. دکتر که  

 .انداخت و به سمت تیام رفت. قمر کنارش نشست

 .دکتر روبه بقیه دستور داد

 .ـ باالی سرش رو خالی کنید لطفا

 .بهرود مادرش را به سمت در برد

 .ـ بیرون بشین مامان

کرد که کاشتیمور هم کنار برنجی نشست و دستش را گرفت. برای هزارمین بار در این مدت آرزو   

 .پدرش بود. شاید اگر حسین االن حضور داشت، شرایط جور دیگری پیش می رفت

 دکتر بعد از معاینه، خون

من ِِ  

 .متاسف به دا ی تیام نگاه کرد و سر تکان داد

 .ـ با توجه به شرایطی که دارن، احتمال سقط جنین باالاست



  
  

ل چشم های بهرود تیره و تار شد. گیج و منگ به دکتر جوان نگاه کرد که کیفشبرای یک لحظه دنیا مقاب  

 .را باز می کرد و گوشی اش را درون آن جا می داد

 .ـ کسی رو دنبال امبوالنس فرستادین؟ شرایط خوبی ندارن باید بستری شن

قدرت نبض میتیمور دندان بر هم فشرد. چانه اش از خشم می لرزید و جز به جز رگ های سرش پر   

 .زد

 !ـ االن می رسه

 .برنجی خود را سمت دکتر و جسم بی جان دخترش کشید

 ـ دخترم چی خانوم دکتر؟ دخترم زنده می مونه؟

 .دکتر بی آنکه در چشم هایش نگاه کند اخم ظریفی میان ابروهایش نشاند

 ـ انشاا... . شوهر این خانوم کیه؟

 .بهرود به زحمت لب زد

 .ـ منم

ا برخواست و به تبع آن قمر هم دست بر زانو زد و بلند شددکتر از ج . 

 ـ خانومتون، ا

ال ِِ  

 !لطفا بعد از بهبود ح یشون رو به پزشکی قانونی ببرید. احتمال تعرض هست

 آساره لب گزید به بهرود نگاه کرد. تیمور شرمگین سر زیرانداخت و چشم بست. تمام وجودش می

 .سوخت و نمی توانست چیزی بگوید

رنجی بر سرخود کوبید و بی حال گفت: یا فاطمه ی زهراب . 

 بی حال به دیوار تکیه داد. اساره هم ویرا را برداشت و به اتاق برد. توان ماندن در جمع را نداشت. دیدن

 .خورد شدن دو مرد از توانش خارج بود

  
  

 .بهرود اما بی هیچ حرکتی جای خالی دکتر را نگاه می کرد. حرفی که شنیده بود برایش قابل درک نبود

 تعرض؟ آن هم به تیا ِم او؟ تیام او حامله بود. قرار بود بچه دار شوند. اصال تیام که آزارش به یک

اش دست درازی کند؟مورچه هم نمی رسید و کسی پیدا می شد ه دلش بیاید او را آزار دهد؟ به پاکی   

 .نفسش رفت و مشت میان موهایش کشید. دوست داشت تک تک موهایش را از ریشه بیرون بکشد

 آب دهانش را قورت داد بلکه کمی از خشکی گلویش کم شود. صدای مهدی که آمد او را از فکر وخیال

 .بیرون کشید

 .ـ آمبوالنس اومد. عجله کنید

. تیمور هم گوشه ای نشسته و سر روی زانویش گذاشته بود. ابرونگاه گنگ پسرش را که دید جلو رفت  

 .درهم کشید و غرید

 .مردای مارو ببین. دلمون به کیا خوشه!خودتون رو جمع کنید االن وقت عزا گرفتن نیست _

 .سپس برشانه ی بهرود زد



خودت رو جمع و تیام دستت امانت بود و از پسش بر نیومدی.. تنها کاری که می تونی بکنی اینه که _  

 .جور کنی و برسونیمش بیمارستان

 .لب برهم فشرد و برای بار هزارم آب دهانش را بلعید

 خیلی طول نکشید تا تیام را سوار کردند و به سمت شهر راه افتادند. تیمور و برنجی آساره به همراه

 .عفت و طال هم پشت سرشان به راه افتادند
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 ی *

با سنگ هزارتنی برابری می کرد. مژه هایش سخت بهم چسبیده بودند و ادش نمی آمد کجاست. سرش  

 .نمی توانست چشم هایش را باز کند

  
  

 صدای شیون آرام زنی را درست در کنار گوشش می شنید. سعی کرد دستش را تکان دهد اما بندبند

 .وجودش درد داشت

وباره از هوش رفتبا لب های بسته ناله ای کرد و د . 

* 

 بهرود کنارش روی تخت نشسته بود و به رد کمرنگ کبود

ی ِِ  

 بر صورتش را نگاه می کرد. جای زخم

 .هایش کمی بهتر شده بود اما هنوز به هوش نیامده بود

 از آساره و طال می شنید که شب ها ناله می کند و دلش می سوخت. دست جلو برد و نرم موهایش را

ش در سینه می کوبید و نمی کوبید. تپش داشت و نداشت. با درد کشیدن تیام او هم دردنوازش کرد. قلب  

 .می کشید

 چروکی که هراز گاهی بخاطر درد کنار چشم های تیام می افتاد هر مردی را از پا در می اورد چه برسد

 .به اویی که تاب و توان تحمل آخ گفتنش را نداشت

کرد. از سرمای قبل خبری نبود دست جلو برد و انگشتانش را نوازش . 

 چشم بست و سرش را روی تخت گذاشت. خسته بود اما داغی که بر دلش سنگینی می کرد تمام مدت

 .مجال خوابیدن نمی داد

 بچه اش را از دست داده بود و حاال تنها منتظر بهوش آمدن تیام بود. تیامی که انگار بازی اش گرفته بود

نداشت. اگر می شد دیگر به هیچ پرستاری اجازه ی تزریق مرفین ومسکن قصد باز کردن چشم هایش را  

 .را نمی داد. دلش بیدار شدن تیام را می خواست. آن نگاهی که آب بر آتش بود برایش

 انگشت تیام که ظریف تکان خورد مشتاق سر بلند کرد و به او چشم دوخت. پلک هایش می لرزید و لب

 .های خشکش کمی از هم فاصله گرفت

 ...ـ بهرود

  
  

 صدایش از ته چاهی عمیق به گوش می رسید اما بازهم برای گو ِش درمانده ی بهرود کافی بود. از جا



 .برخاست و کنارش روی تخت نشست. دست بر پیشانی اش کشید و موهایش را از روی آن کنار زد

م تیام. چشمات رو باز کنـ بله! اینجا . 

 .تیام به زحمت پلک هایش را ازهم فاصله داد. نور به مردمکش هجوم برد و رگ چشم هایش را سوزاند

 .ابرو درهم کشید و نالید

 ...ـ چشم... چشمام

 .بهرود جلو خم شد تا از وجودش برای تیام سایه بان بسازد

 .ـ چشمات رو باز کن تیام. خواهش می کنم نگاه کن

 اینبار راحت تر از قبل چشم گشود. مردمکش می رفت و چشم هایش به سفیدی می زد. بهرود صورتش

 .را در دست قاب گرفت و موهایش را با دقت نوازش کرد

 ـ می تونی من رو ببینی؟

 .تیام سرش را بر بالشت فشرد و اخم کرد. زبانش سنگین بود

 ...ـ درد.. دارم

رمی بر پیشانی اش گذاشت. از همان فاصله ی کم چشم های خستهبهرود خم شد و بوسه ی عمیق و گ  

 .اش را نگاه کرد و زمزمه کرد

 !ـ اگه چشمات رو باز نمی کردی، اگه نمی دیدمت، نابود می شدم تیام

 تیام بی آنکه چیزی بگوید پردرد چشم بست. نفس کشیدن برایش دردناک بود و سینه اش خش خش می

ه اش آتش روشن کرده که اینطور می سوختکرد. حس می کرد کسی در ری . 

 ـ بهرود

 .دست بهرود نرم گونه اش را نوازش کرد. انگشت بر ل ِب زخمی اش کشید

  
  

 .ـ هیچی نگو. فعال باید استراحت کنی

 !ـ نذار اذیتم کنه

 .دندان برهم سایید. نفسش را ملتهب بیرون داد و لب زد

خوابـ االن فقط ب . 

 تیام دیگر چیزی نگفت. قطره ی اشکی که از گوشه ی چشمش چکید باعث شد بهرود کالفه از جا

 !برخیزد به سمت در اتاق برود. ترجیحش عوض شد! تیام فعال باید می خوابید

 !ـ پرستار، مریضمون درد داره
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نودبی رمق به سقف زل زده بود. نه چیزی می گفت و نه اجازه می داد چیزی بش ! 

 .شدت مسکن های تزریق شده آنقدر زیاد بود که توان فکر کردن را هم از او گرفته بود

 بهرود مدام کنارش بود. می آمد و نمی رفت و مهربان کنارش می نشست و مثل بچه ای تر و خشکش

 می کرد. دلش دوست داشت خود را به این محبت های کم اما پررنگ بهرود خوش کند اما عق ِل نیمه

ائل شده اش نمی گذاشتز . 

 .دست روی شکمش گذاشت. اینبار اتاق خالی بود و می توانست تا آمدن بهرود با خود خلوت کند

نوازش کند زبان بر لب کشید و دستش را کمی روی شکمش تکان داد. انگار می خواست بچه اش را . 

 .بچه ای که دیگر نبود



 بغضی که تا گلویش باال آمده بود بالخره سرباز کرد و تمام آب های جهان را به سمت چشم هایش

 .کشاند

 اینبار محکم تر شکمش را چنگ زد و چانه اش با شدت بیشتری لرزید. تا چند روز پیش، تمام دنیایش

 .نطفه ی درون شکمش بود. اما حاال تنها موهبت زندگی اش راهم از دست داده بود

  
  

 .دوست داشت خودش می مرد اما بچه اش به دنیا می امد. نطفه ی طفل معصومش که گناهی نداشت

 اشتباهی قاط

ی ِِ  

 .بازی آدم بزرگ ها شده بود

 در اتاق ه باز شد، ناشیانه چشم بست و سر

به اندازه ی او ناراحت است چرخاند. دوست نداشت بهرود اشک هایش را ببیند. می دانست که بهرود هم  

 .و نمی خواست با اشک ریختن بدتر اعصابش را تحریک کند

 .بهرود اما بی حواس نایلون خریدش را روی میز کنار تخت گذاشت

 .ـ واست شیر و آبمیوه گرفتم. دکتر گفته باید تقویت شی

 .آبمیوه را از کیسه بیرون کشید و خنده ی اجباری بر لب هایش نشاند

پ داره. از همونا که دوست داریـ پال . 

 فین فین تیام باعث شد سر بچرخاند و نگاهش کند. رد اشک را که روی گونه اش دید وا رفت. آبمیوه را

 .روی میز گذاشت و کنارش روی تخت نشست

 .ـ ببینمت تیام

 .تیام بی آنکه نگاهش کند دست بر گونه اش کشید اما اشک سمج تر از قبل بر صورتش می ریخت

 چانه ی تیام را در دست گرفت و صورتش را سمت خود برگرداند. دو تیله ی سبزش پشت سدی از

 .اشک می رقصیدند

 نگاه بهرود پایین رفت و بر دستی که روی شکمش بود نشست. همین کافی بود تا داغ دل تیام را درک

اراحت بود اما می دانست تیامکند. دندان برهم سایید. نمی دانست چطور باید او را آرام کند. خودش هم ن  

 .حال دیگری دارد

 .ـ نتونستم مواظبش باشم

  
  

 .بهرود خیره در چشم هایش، به زحمت دندان هایش را از هم فاصله داد و گفت: تقصیره تو نیست

 .تیام سرتکان داد

می موندم تو بیای سراغم ـ هست. اگه من اون وقت شب تنها راه نیفتاده بودم، اگه منتظر ... . 

 .هق هق گریه امانش را برید

 ـ چرا هی بد میاریم بهرود؟ چرا حاال که باهمیم نمی تونیم زندگی آرومی داشته باشیم؟

 .بهرود به زحمت گفت: دنیا که به آخر نرسیده. بازم وقت هست

ت می گن که من نحسم.. همهـ دیگه نمی خوام. نمی خوام یبار دیگه بچه ام رو بکشم! من نحسم.. راس  



 ..چیز رو خراب می کنم.. بچه ام رو هم کشتم

 .بهرود کالفه صورت تیام را در دست گرفت

ـ برای هرکی نحس باشی برای من نیستی تیام. تو امی ِد منی. همه ی زندگی من و مطمئن باش تمام 

 سختی

قول می دم دیگه حتی یک ثانیه هارو همراهت از جلوی راه بر می دارم. توی این ماجرا من مقصرم.  

 .تنهات نذارم

 چانه ی لرزان تیام و نگاه به خون نشسته اش، دل بهرود را سوزاند. نفس عمیقی کشید و سرش را بر

 .سینه اش فشرد. همانطور که کمرش را آرام نوازش می کرد، لب روی موهایش چسباند

 .چیزی برای گفتن نداشت. فقط می خواست تیام خود را خالی کند
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 .ـ نمی خوام با کسی حرف بزنم

 .بهرود کالفه دست در میان موهایش فرو برد

 .ـ عزیزم پلیس برای پیدا کردن اون مرد به حرفات نیاز داره

یش آن جا بود نگاه کردکسی در زد و بالفاصله وارد اتاق شد. بهرود به پلیسی که از روزها بیش از پ . 

 .لب برهم فشرد. نمی دانست اینبار چه بهانه ای بیاورد

  
  

 .ـ متاسفم اما امروز هم آماده نیست

 پلیس پرتردید به تیام نگاه کرد

روـ اما این پرونده باید زودتر به سرانجام برسه. هرکی که هست امکانش هست بازم شما و خانومتون   

 .تهدید کنه

 !ـ من شکایتی ندارم

 هردو سمت تیام برگشتند. بهرود با چشم های ریز به تیام نگاه کرد. حاال اثرات زخم روی صورتش محو

 .شده و کنار لبش کمی پاره و کبود بود

 .بهرود لبخند اجباری زد

 .ـ بهتون که گفتم االن شرایط مناسبی ندارن

رو ندزدیدهتیام محکم تر از قبل گفت: کسی من  . 

 اینبار قبل از آنکه بهرود چیزی بگوید پلیس که مردی جاافتاده می نمود و حرف تیام را نپذیرفته بود

 گفت: اما اثرات ضرب و شتم هنوز روی بدنتون مونده. این رو چطور می خواید توجیه کنید!؟

حد در فشار است حالشتیام لحظه ای به چشم های خشمگین بهرود خیره ماند. می دانست بهرود تا چه   

 را درک می کرد و دلش ریش می شد اما چاره ای نداشت. بعدا برایش مفصل دلیل سکوت کردنش را

 .می گفت

 .لب تر کرد و ابرو باال انداخت

 .ـ توی جنگل تنها بودم، گراز بهم حمله کرد

ایش کشیدبهرود نتوانست جلوی خنده ی عصبی اش را بگیرد. سر زیر انداخت و دستی به ریش ه . 

 .مرد نگاه مرددش را میان تیام و بهرود چرخاند

 .ـ واقعا شکایتی ندارم چون جریان اصال اون طوری که گفته شده نیست



  
  

 مرد اینبار جلو رفت و روی صندلی کنار تخت نشست. ضبط کوچکش را بیرون کشید و روی تخت

 .گذاشت

قیق تعریف کنیدـ پس هرچی که بوده رو د . 

 .بهرود بی آنکه چیزی بگوید تشر زد

 !ـ دقیق تعریف کن

 .و منتظر نماند و از اتاق بیرون رفت. نگاه تیام تا لحظه ی اخر دنبالش کشیده شد

 از مخفی کاری تیام کالفه بود. نمیفهمید چرا این همه اصرا دارد که پلیس بویی از جریان نبرد. بعد از

ده بود. نه به دیدار کسی جز او راضی می شد و نه چیزی می گفت. مثل مجسمهآن روز اصال حرفی نز  

 .ای تمام مدت در اتاقش افتاده و به دیوار طوسی رنگ نگاه می کرد

 روی صندلی نشست. آرنج برزانو گذاشت و سرش را در آغوش کشید. رفتارهای تیام به جای آنکه

 خستگی اش را کم کنند بدتر از پا درش آورده بودند. حاال در روستا نبود درست اما می توانست تصور

 .کند با برگشتنشان چه حرف هایی خواهد شنید

 با دیدن جفتی کفش قهوه ای رنگ سربلند کرد. تیمور بود. از جا برخواست و دست دادند. تیمور به در

 .بسته ی اتاق نگاه کرد

ه؟ـ حالش چطور  

 .ـ نمی دونم. سکوت کرده

 .تیمور به سمت اتاق رفت

 .ـ پلیس داخله. داره باهاش حرف می زنه

 .تیمور لب برهم فشرد و دست مشت شده اش را در جیب شلوارش فرو کرد

 .ـ با حرف هاش می تونن اون مردتیکه رو پیدا کنن. بالخره این کابوس تموم می شه

  
  

ود روی صندلی نشست و همانطور که پایش را تکان می داد گفت: البته اگه تیام حاضر به حرفبهر  

 .زدن بشه

 ـ یعنی چی؟

 !ـ حرف نمی زنه. می گه شکایتی ندارم. یه حیوون وحشی بهم حمله کرده از کی شکایت کنم؟

 .تیمور لحظه ای بهت زده نگاهش کرد

 .ـ پلیس که احمق نیست

می زنه از دست بقیه چه کاری بر میاد؟ـ وقتی تیام حرفی ن ! 

 .صدای رعد و برقی که از بیرون آمد سکوتی را که بینشان ایجاد شده بود را شکست

 .ـ چرا نباید شکایت کنه؟ حتی حاضر نیست هیچکدوم از ما رو ببینه

 .ـ به طال خبر دادم که بیاد. امروز می رسه و با تیام حرف می زنه

از جا برخواست. انگار که فنر از جا در رفته باشد! بهرود متعجب نگاهش کرداسم طال که آمد یکباره  . 

 .ـ من می رم



 ـ چرا؟

 .ـ بیرون کار دارم. یه سر به مغازه می زنم و بر می گردم. بلکه تیام موافقت کرد و تونستم ببینمش

 .بهرود سرتکان داد و تیمور بعد از خداحافظی از بیمارستان خارج شد

اران که بر زمین فرود می آمد سرمای دلچسبی به هوا بخشیده بودقطرات ریز ب . 

 با دیدن قامت طال که برای فرار از خیس شدن به سمت در ورودی بیمارستان می دوید دستش دور

 فرمان مشت شد. این مدت در نبود تیام به اندازه ی کافی با او چشم در چشم شده بود. این دیدار ها

 .عذابش می داد

  
  

 اینکه یادش میآمد چه قول ها داده و هیچکدام را عملی نکرده برایش حکم مرگ داشت و حاال ترجیح می

 .داد دوری کند. اینطوری برای هردویشان بهتر بود

 .ماشین را روشن کرد وبه سمت مغازه اش به راه افتاد
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فرستاد. آساره هم حیاط را با آب برق انداخته بودبرنجی ظرف اسپند را در خانه چرخاند و صلوات  . 

 هیرو خود را با ویرا سرگرم کرده بود و محمد راهم به باغ فرستاده بودند. امروز تیام می آمد و خانه باید

 .مرتب می شد

 .برنجی از بهرود شنیده بود که تیام گفته می خواهد به خانه ی خودش برود

نشان نمی شد این نشانه ی خیلی خوبی بودبعد از چندهفته که حاضر به دید . 

 .ـ کاش می گفتیم تیمور بمونه تا جلوی پاش خونریزی کنیم. خدا رحم کرده

 .ـ عیب نداره زن عمو. وقتی اومدن می گم تیمور این کارو بکنه

 صدای بوق ماشین باعث شد هردو خوشحال به سمت در بدوند. برنجی با چشم های به اشک نشسته تیام

 .را نگاه می کرد. الغر شده بود این را با همان نگاه اول فهمید

 ـ س

و ِِ  

 قربونت برم ِهنا َسم. َس ِرم یقَت) سرم به قربانت(

 تیام بی رمق خود را در آغوش مادرش انداخت. مادری که سوال های زیادی از او داشت. اصال به آنجا

 .رفته بود تا جواب سوال هایش را بگیرد

ساره بود تا او را در آغوش بکشد. آرام نوازشش کرد و در گوشش گفت: خداروشکر کهاینبار نوبت آ  

 .حالت خوبه. نمی دونی این مدت چی بهمون گذشت تیام. زن عمو چند سال پیر شد

  
  

مهربانی نگاه آساره زیادی گرم و صادق بود. لبخند بی جانی زد و به سمت بهرود برگشت. بهرود با  

 نگاهش کرد. دست پشت کمرش گذاشت و گفت: من می رم یه سر به خونه بزنم. حتما می خوان بیان به

 .دیدنت

 برنجی با ظرف اسپند دورشان می چرخید و زغال ها را فوت می کرد. صدای جیغ و ترق تروق اسپندی

 .که بر زغال های گداخته می امد لذت بتش بود



ب خوب می شه توام بیا اینجا پسرم. اتاق تیام خالیه ِ گفت: تا وقتی حال تیام خو . 

 .بهرود قدردان نگاهش کرد

 .ـ دستت درد نکنه خاله. بااجازتون فعال برم. تیام امانت دست شما

 .تیمور به شانه اش زد

 .ـ دستت درد نکنه بهرود این مدت واقعا زحمت کشیدی

 .ـ این چه حرفیه. زنمه! وظیفمه

برنجی به اتاقش رفت. نگاهش را در سرتاسر آن چرخاند. برعکس قبل، حاال این تیام با کمک آساره و  

 .خانه دیگر برایش کوچکترین رنگ و بویی نداشت. جایی که سال ها در آن دروغ به خوردش داده بودند

 .آساره پتو را رویش مرتب کرد

 ـ چیزی الزم نداری؟

ه آساره اشاره کرد. سکوت تیام اذیتش می کردتیام بی آنکه نگاهش کند سرتکان داد. برنجی نگران ب . 

 .ـ می رم واست آش بیارم

 ـ می شه نرید...؟

 .برنجی وسط راه ایستاد. تیام حرفش را تمام کرد

 !ـ خاله

 .رنگ از رویش پرید. آساره لب گزید و به برنجی نگاه کرد که چطور می لرزید

  
  

احت کن.. وقتـ تیام جان االن استر  ... 

 .تیام میان حرفش پرید

 ـ نه آساره وقت زیاد نیست. تمام مدت همه چیز رو ازم قایم کردین دیگه بسه. می خوام همین االن همه

 .چیز رو بشنوم

 برنجی بی آنکه چیزی بگوید سر زیر انداخت. تیام دندان بر هم سایید و با بغض آزار دهنده ای که تا

گفت: کارای شما زندگی من رو هم نابود کرد. کی بود می گفت کار هرکی به گلویش باال آمده بود  

 خودش مربوطه؟! حاال بیاد من رو ببینه، ببینه مسائل

 چطور پاسو ِز خانواده ام شدم. پاسو ِز ی که خودم

 .کوچکترین خبری ازشون ندارم

 .اشک با جان کندن از چشمه ی خشکیده ی چشم های فلک زده اش بیرون خزید و تا گونه اش پایین آمد

 .دست بر شکمش گذاشت

 .ـ هم خودم، هم بچه ام. من می تونستم مادر باشم، اما بخاطر گذشته ی شما، بخاطر سکو ِت شما، نشدم

د اگه واقعیت رو بهم می گفتید هیچکدوم ازبچه ام مرد. می فهمید؟ بچه ام مرد. تا حاال فکر کردین شای  

 این اتفاقات نمی افتاد؟

 شانه اش از خشم و ناراحتی می لرزید. آساره از اتاق بیرون رفت تا برایش آب بیاورد. برنجی نفس

 عمیق کشید. اشک هایش تا پشت چشمش باال آمد. دل دخترکش چرکین بود. می دانست پر از غصه و

 .ناراحتی است

و کنارش نشست. دست سردش را گرفت و با صدای خش دار گفت: چی می خوای بدونی؟ جلو رفت  

 ـ می واقع



 دونم که ماد ِر ی ِ من در اصل خواه ِر شما بوده. بهم بگید چرا؟ چی شد که من رو از مادرم

 گرفتید؟

آب سرد را برنجی با چشمانی که شبنم ماتم در آن غلت می زد نگاهش کرد. آساره وارد اتاق شد و پارچ  

 .مقابلشان گذاشت. نگران به برنجی اشاره کرد که چیکار کند. تیام حاال ساکت سر زیرانداخته بود

  
  

 .برنجی به در اشاره کرد. دوست نداشت هنگام حرف زدنش آساره آنجا باشد

ایش کش آمده بود. دوست داشت فریادتیام بعد از خارج شدن آساره منتظر به برنجی زل زد. ثانیه ها بر  

 .بکشد: زودتر، جانم را گرفتید، اما بازهم صبوری به خرج داد و چیزی نگفت

 برنجی دستی به پیرهن مخمل خود کشید و با صدایی که انگار از ته چاه در می آمد گفت: هیچکس نمی

کوچیک تر خانواده و پدر خواست تو رو از مادرت جدا کنه. طوبی نو ِر چشمی همه ی ما بود. دختر 

 منم

 عجیب دختر دوست بود. توی دورانی که اکثرا بچه ی پسر می خواستن، مادر من دختر زا بود و من و

 .طوبی شدیم تنها بچه های خا ِن بزر ِگ ده باال

 به اینجا که رسید لحظه ای چشم بست و نفس عمیقی کشید. آن روزها با تمام قدرت به ذهنش هجوم می

و هنوز با طراوت بودندآوردند  . 

 ـ بعد از انقالب یه عکاس فرانسوی اومده بود د ِه ما که عکاسی کنه. یکی روهم اورده بود با خودش که

 زبون مارو بفهمه. می گفت اینجا طبیعت خوبی داره. کلی تعریف می کرد که به کشورهای زیادی رفته

ه. دو خا ِن ده که اون موقع روابط خوبی داشتن،اما هیچ جا رو مثل اینجا بکر و دست نخورده پیدا نکرد  

 درباره اش باهم حرف زدن. خا ِن ده پایین حاضر نشد بهش جا و مکان بده. ترس داشت خب. اون موقع

 خیلی سخت گیری

 بود و این غریبه هم زیادی ناآشنا بود باهامون. می ترسید جاسوسی چیزی باشه و به دردسر بیفته. اما

اجازه نداد دست رد به سینه اش بزنه. فکر می کرد که اگه ردش کنه، میره تو والیت غیر ِت آقام بهش  

 !خودش از بد ما و فرهنگمون می گه. یعنی می خوام بدونی که اون موقع خیلی قشنگ فکر می کرد

 .تیام با ابروهای درهم خیره به برنجی بود. هنوز ربط این حرف ها را به خودش نمی فهمید

را تا تیام باال کشید. لبخند روی لبش پر از حسرت بود. دست جلو برد و صور ِت بیبرنجی نگاهش   

 .رنگ و رویش را نوازش کرد

 !ـ تو بیشتر از اینکه شبیه مادرت باشی، شبیه اون مردی. همون مر ِد عکا ِس فرانسوی
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ک زد و با دهان باز به برنجی نگاه کرد. برنجی کهحس کرد گوش هایش اشتباه شنیده. چند باری پل  

 .بهتش را درک کرده بود آه سردی کشید و ادامه داد

 ـ نمی دونم اون مرد چطور تونست قاپ خواهرم رو بدزده. طوبی کم خاستگار نداشت و پدربزرگت همه

 رو رد می کرد. می من ته تغار

 گفت دخت ِر یه، شاه پریونه به همین سادگی شوهرش نمی دم. ولی طوبی



 .همه رو ناامید کرد

 .دوباره با تاسف تیام را نگاه کرد

 ـ قرار های پنهانیشون شروع شد. من خیلی سعی کردم جلوش رو بگیرم. رسم این چیزا نبود اخه همین

ا می پیچید یا حسینی برپا می شد که بیا واالن هم نیست. اگه کسی می دید، می شنید و خبر توی روست  

 ببین. به اون پسره گفتم اگه واقعا خواهر من رو می خوای بیا جلو. می گفت مسلمون نیستم. می گفتم

 مسلمون شو بهم می خندید. بی راه می گفتم مگه؟ طوبی هم از خر شیطون پایین نمی اومد. اون موقع من

. فشار زندگی زیاد بود. از طرفی هم خجالت می کشیدم با حسین درازدواج کرده بودم و تیمور رو داشتم  

 این باره حرفی بزنم پس سکوت کردم و فقط دورادور حواس طوبی رو داشتم. زمان همینجوری گذشت تا

 طوبی شیر شد توروی آقام که من این مردک رو می خوام. اسمش رو بگم؟ یادم نمیاد واال. از این اسم

ت، رو زبون من نمی چرخههای عجیب غریب داش . 

 خیلی شانس اوردیم که اقام خدابیامرز سکته نکرد! یه کربالیی شد که دومی نداره. از آقام نه و از طوبی

 اصرار. هرچی می گفتم طوبی خفه شو. هرچی می زدم توی دهنش می گفتم بیا بریم خونه ی من چند

اونور که عیب نیست! حرف های خارجی می روز بمون می گفت جرم که نکردم. این چیزها اینجا عیبه.  

 زد. اون پسره همه رو بهش خورونده بود. می گفت می خوام برم مدل شم! قایمکی مجله ی خارجی

 ...نشون من می داد می گفت مگه چیم از این ها کمتره! بچه بود خب

از او نداشت. بهبه اینجا که رسید بغض بزرگش ذوب شد و اشک بر گونه اش غلتید. تیام هم دست کمی   

 .زحمت آب دهانش را قورت داد. بعد از سال ها انگار تازه شکستگی برنجی را دید

 ـ طوبی حرف حرفه خودش بود. اون پسره ی اجنبی هم دور ایستاده بود و فقط نگاه می کرد که چطوری

هم که کور شده بودخانواده ی ما به جون هم افتاده. حتی یکبار هم جلو نیومد با پدرم حرف بزنه و طوبی   

 اصال این چیزهارو نمی دید. مدتی به همین منوال گذشت تا اینکه یه خاستگار خیلی خوب برای طوبی

 پیدا شد. آقام که از ریختن آبروش می ترسید پا تو یه کفش کرد که طوبی باید زن همین شه. پسر خوبی

  
  

ودن و جدن در جد جز خوانی ِن بزرگ بودن. طوبی اما دلش یه جای دیگههم بود. از یه روستای دیگه ب  

 .بودو آخرش کار خودش رو کرد

 !زبانی بر لب خشک شده اش کشید و آرام با صدایی که به سختی شنیده می شد گفت: فرار کرد

ش دورتیام با دهان باز نگاهش می کرد. تصویر بیمار و رنجور طوبی حتی لحظه ای از جلوی چشم های  

 .نمی شد

 .ـ خیلی دنبالش گشتیم اما انگار آب شده و رفته بود توی زمین. پد ِر من با اون همه آبرو کمرش شکست

 زودرنج و عصبی شد. نزدیک ترین افرادش شروع کردن به حرف دراوردن و زخم زبون زدن. نمونه

همین جا شروع شد. باهم توی اش پدر همین عفتی که حاال این همه به خونمون تشنه است. اختالفشون از  

یسری از باغ ها شریک بودن و بعد از فرا ِر طوبی، پدر عفت باد به غبغبش انداخت و با کلی تحقیر 

 گفت

 .که دیگه نمی تونه با خانواده ی بی آبرویی مثل ما شریک باشه. طفلک آقام خیلی تنها بود

ودتیام اما میان این حرف ها هنوز در به در اسمی از خود ب . 

 ـ بعدش چی شد؟

 ـ چند ماه گذشت. به نبود طوبی و شرایط خو گرفته بودیم. داغش کهنه نمی شد، زخم زبون مرد ِم روستا



 ادامه داشت واعصاب آقام روز به روز ضعیف تر می شد اما بازم طوبی نبود و این حقیقت قابل تغییر

دش باشه. هنوز هم که بهش فکر مینبود. اون شب وقتی پشت در خونم دیدمش، باورم نمی شد که خو  

 ...کنم عی ِن یه رویا است. اینکه بعد از چند ماه خواهرم جلوم ایستاده بود. با نگاه پر از ترس و حسرت

 .به اینجا که رسید شدت گریه اش بیشتر شد

 ـ اون بی همه چیز کار خودش رو می کنه و وقتی خسته می شه خواهر بیچاره ی من رو بی کس و کار

می کنه و می ره. طوبی هم چند هفته بعد از رفتنش می فهمه که بارداره. وقتی پیش من اومد ماه ول  

 آخرش بود. وضعیت خوبی باال. طوب

و فشا ِر ی خیلی سخت تاوان داد و تنها آرزوش به دنیا نداشت. قند  

 اومد ِن تو بود. آقام وقتی فهمید داغش تازه شد. خیلی اصرار کرد که تورو سقط کنه اما طوبی زیر بار

 نرفت. زار زد، به دست و پای آقام افتاد می گفت بعد از به دنیا اومدنت میره و دیگه بر نمی گرده.. و

 .بالخره راضی شدن که تورو به دنیا بیاره

  
  

 نفس در سینه ی تیام گره خورده بود. صدای برنجی جای خود را به لحن پر سوز و کنایه ی منیر داد که

 .چطور پر غیظ حرام زاده خطابش می کرد. سیبی سنگین در گلویش رشد کرد و بزرگ شد

 !ـ من نباید به دنیا می اومدم

 .برنجی بی توجه به حرف او ادامه داد

آقام حتی یک ثانیه هم اجازه نداد طوبی بغلت کنه. خودش گفته بود خب. آقای منم ـ بعد از به دنیا اومدنت  

 فکر می کرد طوبی اینجوری تنبیه می شه. چند روز بعد بی توجه به وضعی ِت بدی که طوبی داشت از

 خونه بیرونش کرد. طوبی هم رفت. هیچی نگفت و رفت و دل ما خون شد. ماد ِر بیچاره ام می ترسید

رین حرفی بزنه. حرف حر ِف آقا بود و کی توان مخالفت داشت. طوبی هم رفت و دیگه خبریکوچکت  

 ازش نشد. چون شبانه رفته بود و کسی متوجه نشد، آقام همه جا گفت که سر زایما ِن رفته. دیگه حتی

تن. همهاجازه نداد کسی اسم طوبی رو بیاره. مردم روستا پیش خودش نه اما ما می شنیدیم که چی می گف  

 به این نتیجه رسیده بودن که خا ِن بزر ِگ ده باال خودش دخترش رو کشته تا آب پاکی بریزه روی لکه ی

 !ننگ

 تیام هنوز در سکوت نگاهش می کرد. خودش هم نمی دانست چه احساسی دارد. نمی فهمید حاال با شنیدن

. دلش برای دختربچه ای میاین حرف ها باید چه واکنشی نشان دهد. احساسات ضد و نقیضی داشت  

 سوخت که چو ِب عالقه اش را خورده بود. حاال عشق یا هوس؟! چه اهمیتی داشت وقتی تاوان هردویش

 یک چیز بود؟

 چهره ی زرد طوبی دوباره بر پرده ی چشم هایش جان گرفت. آخ که جگرش می سوخت وقتی فکر

ت کند. او جای هیچکس نبود. اما با اینمیکرد چه بر سر او امده. نمی توانست پدربزرگش را قضاو  

 .حال باز هم نسبت به همه چیز احساس تهوع داشت

 برنجی با دستمال اشک هایش را پاک کرد. سینه صاف کرد و گفت: کل جریان همین بود. رازی که این

 همه سال ازت پنهان کرده بودیم. می ترسیدم بهت بگم و دیدی که بهمون داری عوض شه. تو دختر

یی. من، حسین و هیچ چیز این رو عوض نمی کنه. طوبی خواهرم بود و قربانی شد. قربانی تصمیمما  

 .اشتباهی که گرفته بود. خبر رسید که مرده اما من حتی نمی دونم برای جنازه اش باید کجارو بگردم

 .دوباره هق هق گریه اش اوج گرفت و شانه اش لرزید



  
  

ی تیام میان زار زدن هایش گم شدصدا . 

 !ـ اون زنده است
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 .تیمور به شهر رفته بود تا جریان را به پدرش بگوید. زنده بودن طوبی مثل بمبی در روستا ترکیده بود

 .همه از این موضوع با خبر شده بودند و دوباره حرف و حدیث های همیشگی شروع شدن

رف ها پا به پای تیام دنبال کار و بار طوبی می رفت. شرایط آن مردبرنجی اما اینبار بی توجه به تمام ح  

 چادری که جواد نام داشت مشخص بود. تمام حق و حقوقش را می خواست. تنها کاری که باید می کردند

 این بود که بعد از آمدن حسین، طوبی را از او گرفته و زمین هایی را که می خواست به نامش می

 .کردند

 .بهرود در حیاط روبه روی طال ایستاده بود و عصبی لب می گزید

 .ـ این موضوعی نیس که من به تیام بگم بهرود. خودت باید بهش بگی

 .ـ آخه من برم چی بگم؟ بگم بهت دست درازی کردن یا نه

 .با فکر این موضوع مشت محکمی میان موهایش کشید. حتی فکرش هم آزاردهنده بود

م رو می خوره طال. درک کن. بچه ام رو از دست دادم. چند روزه زنم رو بیشتر از چندـ خون داره خون  

 دقیقه ندیدم و اون هم هیچ حرفی نزده. فکر این موضوع کوفتی هم مدام توی سرم می چرخه. تیام حتی

 !حاضر نیست شکایت بکنه که خو ِن بچه امون پایمال نشه

فگی اش را خیلی خوب درک می کردطال نگاه متاسفی به برادرش انداخت. کال . 

 ـ می فهمم چی می گی اما واقعا کاری ازم بر نمیاد. برو پیشش و همین حرف ها رو بهش بزن. باید

 .حرف بزنید بهرود. توی زندگی زناشویی مهم ترین مساله اینه که با حرف زدن مشکالتتون رو حل کنید

 .بهرود پر تمسخر و عصبی سرتکان داد

تجربه ی چندبار ازدواج کردن رو داریـ یادم نبود  ! 

  
  

 !ـ بیا خوبی کن. به من چه اصال

 طال این را گفت و رفت. بهرود نفس عمیقی کشید و رفتن خواهرش را نگاه کرد. عمق وجودش حرف

داد و ایراد می های او را قبول داشت . پسر بچه ی لجبازی شده بود که به همه چیز و همه کس گیر می  

 .گرفت. کسی کمکش نمی کرد خودش باید با تیام حرف می زد

*** 

 مقابلش در اتاق نشسته بود و به صورتش نگاه می کرد. تیام بی خیال سر به پشتی تکیه داده و چشم هایش

 را بسته بود. اوضاع جسمی اش بهتر شده بود اما میلی به ترک کردن رخت خواب نداشت. ترجیح می

تا ابد همانطور در سکوت همانجا دراز بکشد و هیچکس مزاحمش نشودداد  . 

 .صدای نفس های عمیق بهرود گوشش را نوازش می داد

 .ـ هوا داره سرد می شه. باید خوب خودت رو بپوشونی دکتر گفت که بدنت ضعیف شده

. انگار حاال کهلبخند محوی گوشه ی لب تیام نشست. بهرود دقیقا نقش یک پدر را برایش بازی می کرد  



 .بچه اشان مرده بود، باید برای او پدری می کرد

 ـ تیام؟

 ـ بله؟

 .ـ ببین منو

 چشم باز کرد و خیره اش شد. بهرود هم این مدت حسابی آشفته شده بود. این را می فهمید و از خودش

ی که حس میمتنفر بود که نمی تواندکاری برایش انجام دهد. او که برای شوهرش بچه نمی شود! شوهر  

 .کرد این اواخر عجیب ناامیدش کرده است

 ـ نمی خوای حرف بزنی؟

 ـ چی بگم؟

 .ـ این چند وقت اصال ندیدمت. فرصت نشده تا مثل قبل کنارهم باشیم وحرف بزنیم

 ـ چی مثل قبله که رفتار ما باشه؟

 .دلش ریش شد

  
  

فکر ها خودت رو عذاب می دی؟ـ مگه چی عوض شده؟! چرا با این   

 ـ چون حقمه. بخاطر منه که تمام این اتفاق ها افتاده. غیر از اینه؟

بهرود نفس عمیقی کشید و دست بر دست تیام گذاشت. تیام نگاه پر از اشکش را تا چشما ِن او باال کشید 

 و

 گفت: حرف هایی که این روز ها روی زبون افتاده رو شنیدی؟

 .ـ آره

 .چانه اش لرزید

 . ...ـ می دونی که همه تمام مدت راست می گفتن؟ حتی خاله منیر. راست می گفتن که من یه

 بهرود انگشت بر لب تیام گذاشت. برای شنیدن این حرف ها به آن جا نرفته بود. تمام روحش در عذاب

 .بود، این یک قلم را باید فاکتور می گرفت

ش رو از زبون خودت بشنوم. ولی انقدر بهت نزدیک نبودم که بهم بگیـ برای من مهم این بود که راست ! 

 .پس درموردش حرفی نیست

 قطره ی اشکی از چشم تیام بر گونه اش چکید. بهرود دست کشید و آن را پاک کرد. اعصابش حسابی

 .متشنج بود. از جا برخواست و مقابل پنجره ی اتاق ایستاد

ومدمـ االن برای یه چیز دیگه اینجا ا . 

 .ـ فکر کردم اومدی من رو ببینی

 .نگاه سرزنش گری حواله اش کرد

 !ـ مگه من گفتم غیر از اینه؟

 .سکوت تیام باعث شد حرفش را ادامه دهد. اصال بهانه گیر شده بود الکی از همه چیز ایراد می گرفت

 ...ـ اون روزی که پیدات کردم، دکتر گفت که بعد از بهبو ِد حالت

  
  



 به اینجاکه رسید سکوت کرد. نمی دانست چطور حرفش را بزند. این را هم نمی دانست که گفتنش کار

 درستی است یا نه. از طرفی دوست نداشت درباره اش حرف بزند و از سم ِت دیگر این فکر خوره ی

 .وجودش شده بود

 ـ چی گفت؟

 لبش خشکش ذره ا

ن ِِ  

 !را با زبا ی تر کرد

 .ـ گفت که باید ببریمت پزشکی قانونی

 .تیام ساده با چشم هایی که از تعجب گرد شده بود نگاهش کرد

 !ـ من که نمردم

 بهرود دندان برهم سایید و با صدایی که به زحمت شنیده می شد گفت: بخاطر این گفت که فکر می کرد

 .کسی بهت دست درازی کرده

ر انداخت و پلک هایش را محکم برهم فشرد. شنیدن این حرفتمام ت ِن تیام یکباره گر گرفت. سر زی  

 .زیادی سنگین بود

 .بهرود چرخید و زیر چشمی نگاهی به تیام انداخت

 ...ـ من نمی خوام ببرمت پزشکی قانونی. فقط همین سوالم رو جواب بده. اون بی شرف

ه باز وبسته می شد بلکه بتواندحرفش را نا تمام گذاشت. نفس بند آمده بود. پره های بینی اش بی رحمان  

 کمی نفس بکشد.دستش را مشت کرد و از میان دندان های برهم قفل شده اش گفت: بچه ام رو کشت، فقط

 ....بهم بگو که دستش به بدنت

 عرق شرم از پیشانی تیام جاری شده بود. پتو را در مشتش چنگ زد و با صدای تحلیل رفته ای پاسخ

 .داد

 ...ـ نه.. اون فقط

 ـ فقط چی؟

 .ـ فقط منو کتک زد

  
  

 .لبش را گاز گرفت

 ...ـ اتفاقی بینمون

 .به اینجا که رسید با غرش بهرود ساکت شد

 .ـ بگو به جون بهرود

 .ناباور نگاهش کرد

 ـ حرفم رو باور نداری؟

 .بهرود یکباره سمتش خیز برداشت. کنارش نشست و صورتش را میان دستانش قاب گرفت

ـ تمام مدتی که کنارم نبودی، این فکر تو سرم بود که در چه وضعی هستی. می خواستم ک ِل جهان رو 

 به

دمآتیش بکشم اگه فقط یه تار مو از سرت کم شده باشه. قسم خورده بودم اگه اون مرد رو پیدا کنم خو  

 .خرخره اش رو بجوام



 .نگاه تیام در چشمان بهرود دو دو می زد

 اما وقتی پیدات کردم، نذاشتی هیچ کاری بکنم. یه مشت فکر وخیال توی سرم درست شد که چرا تیام _

 اجازه نمی ده ازش شکایت کنیم. چرا با وجود اینکه بچه ام رو کشته بازم عقب نشینی می کنه در

این واون رو می شنوم و سوهان روحم شده فکر اینکه نکنه اون نامرد فقط یه برابرش. هرروز پچ پچ  

 بند انگشت از بدنت رو لمس کرده باشه. من به پاکی تو ایمان دارم تیام، اما نیاد اون روزی که از تر ِس

ا هرگزمن، چیزی رو قایم کنی. نشه مثل قایم کرد ِن گذشته ات که اگه اینجوری باشه تیام به خداوندی خد  

 ...ازت نمی گذرم

 .اشک بی توقف بر گونه ی تیام می لغزید

 ـ حاال فقط یه چیز رو بهم بگو. بگو که اگه دستش بهت خورده، اگه بهت به چش ِم بدی نگاه کرده برم

 .چشماش رو از کاسه بیرون بکشم. تا وجدانم راحت شه. تا خونش آب شه روی آتیش وجودم

. لب خشک شده اش را بازبان تر کرد و آرام سر تکان داد. صدایش بهتیام نگاهش را پایین انداخت  

 .زحمت شنیده می شد

 ...ـ گفتم که

  
  

 بهرود نفسش را بیرون پف کرد. انگار باری از روی شانه هایش برداشته بودند. از تیام فاصله گرفت و

 .دستی به پیشانی اش کشید

شک هایش را پاک کرد. کنترلی بر لرزش صدایش نداشتتیام دست کشید و ا . 

 ...ـ درمورد شکایت نکردنم

 . بهرود در سکوت تنها نگاهش کرد

 !ـ از اتفاقاتی که افتاده با خبری آره؟ درمورد گذشته ی من شنیدی

 .ـ اگه خودت بهم می گفتی خیلی خوشحال می شدم

 .ـ نتونستم

ه. اونم اینکه تمام مدت با اینکه خودت می دونستی ازم مخفیـ می دونی تیام، فقط یه چیز عذابم مید  

 !کردی و هربار بهم خندیدی

 تیام پر التماس گفت: نه بخدا. من فقط می ترسیدم. بهرود، من هیچکس رو نداشتم. کسی بهم حقیقت رو

و از اینی نمی گفت و نمی دونستم جریان از چه قراره. برای همین ترسیدم با گفتنش به تو، از دستت بدم  

 .که هست تنها تر شم

 ـ چرا شکایت نکردی؟ چرا حرفی به پلیس نزدی؟

 تیام پند باری پلک زد و سعی کرد ذهنش را متمرکز کند. بهرود آنقدر ناگهانی از این شاخه به آن شاخه

 .می پرید که ذهنش یاری نمی کرد

که پدربزرگم کرده قابل بخشش ـ من اگه شکایت می کردم خانواده ی خودم هم از بین می رفت. کاری  

 . ...نیست و من نمی خوام مادرم

 .به اینجا که رسید لحظه ای مکث کرد و آهسته تر ادامه داد

 ـ خاله ام! بیشتر از این اذیت شه. من این بچه رو از هرکسی بیشتر از توی دنیا دوست داشتم بهرود. نمی

 تونی حالم رو درک کنی چون مادر نیستی. حتی ماد ِر یه نطفه ی چند ماهه. اما بازهم شکایت من، به



  
  

 قیمت از بین رفتن خانواده ام تموم می شد. ما به اندازه ی کافی حرف شنیدیم، و اگه شکایت می کردم

 .همه چیز از بین می رفت

رد. پ ِس چهره اش خستگی موج می زد و دلش برای این همه از خود بهرود بی حرف نگاهش ک

 گذشتگی

 .و مظلومیت تیام می رفت

 .نفسش را بیرون فرستاد و دس ِت سرد تیام را محکم گرفت. نگاه پر از اشک تیام تا چشم هایش باال آمد

 .چانه اش می لرزید و بینی سرخ شده بود

خ ِِ  

 اش سر

امـ بابته همه چیز معذرت می خو . 

 فاصله ی بینشان را تمام کرد و او را در آغوش کشید. سر در گردنش فرو برد و موهایش را آرام نوازش

 .کرد. آرام الله ی گوشش را بوسید و زمزمه کرد

 !باشه، تموم شد.. چیزی نیست _

ام حااللرزش شانه هایش او را هم می لرزاند. می دانست در این شرایط باید برایش پشت و پناه باشد. تی  

 .آسیب پذیرتر از هروقت دیگری شده بود و دوست نداشت که او زخمی بر زخم هایش اضافه کند
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 ـ این همه مدت به من نگفتید؟

 فریاد حسین شیشه ها را هم می لرزاند. حسابی عصبانی بود. اینکه با رفتنش به زندان او را کال از این

 .خانه حذف کرده بودند آزارش می داد

ر نیم نگاهی به مادرش انداخت و آرام گفت: بابا شما کاری از دستت بر نمی اومد. نگفتیم که خودتتیمو  

 .رو درگیر نکنی

 ـ درگیر نکنم؟! چند هفته ی تمام دخترم رو دزدیده بودن و شما خواستین من درگیر نشم؟

ت سکته می کنیدآساره ویرا را در آغوشش فشرد و گفت: عمو حاال آروم باشید. زبونم الل یه وق . 

 ـ حاال تیام کجاست؟

  
  

 .برنجی با صدای گرفته نالید

 ـ یه هفته این جا بود. االن رفته خونه ی عفت. دخترم رنگ به رو نداره حسین. نه چیزی می خوره نه

 .حرف می زنه. تنها کسی رو که می بینه بهروده انگار با خودشم لج کرده

تی به ریش های بلند و سفیدش کشید. زندگی اش مصداق کام ِل هر دم از این باغ بری می رسدحسین دس  

 .بود! دردسر پشت دردسر و اصال هم قصد تمام شدن نداشتند

 .گوشه ای نشست و تکیه به پشتی داد. برنجی روبه محمد کرد

 .ـ محمد برای بابا یه لیوان آب بیار

 .حسین کالفه دست تکان داد



خورم خانوم. کوفت بخورم وقتی با نبودنم انقدر راحت از زندگی حذفم کردین. تیام دخت ِر منمـ نمی   

 هست. چرا به من نگفتید؟

 .با عجز دستی به موهای کوتاهش کشید و نالید

 انقدر ازم ناامید شدین؟ انقدر نبودم عادی شده؟ _

حث بزرگ تر ها نگاه می کردهیرو در چهارچوب در ایستاده بود و بی صدا و دست در دهان به ب . 

 .ـ حاال که گفتیم

 ـ االن؟ اگه به امضای من برای واگذاری زمین ها احتیاج نبود، بازهم بهم می گفتید؟

 .برنجی در سکوت سرزیرانداخت. به حسین حق می داد

 .حسین اینبار از جا برخواست. برنجی نگران نگاهش کرد

 ـ کجا می ری؟

 .ـ می رم دخترم رو ببینم

 .ـ صبرکن منم بیام

 .ـ نه خانوم تو بمون خونه. می خوام تنها ببینمش

  
  

 .این را گفت و منتظر حرف دیگری نماند. از خانه خارج شد

 دوست داشت حاال که تیام تمام حقیقت را می داند او را ببیند. اصال دیدنش مثل نماز یومیه واجب شده

می کرد که تا امروز دخترش بوده و از این به بعد هم این امر تغییر نخواهد کرد بود. باید مطمئنش . 

 مهدی از دیدنش جا خورد. حسین لبخند خسته ای به رفیق چندساله اش پاشید. می دانست فقط مهدی می

 .تواند رنجش نشسته در چشم هایش را دریابد

 .باهم دست دادند. مهدی به عادت سابق بر شانه اش کوبید

 !ـ حسابی ریش سفید کردی رفیق

 حسین تلخ خندی تحویلش داد. فضای خانه را از نظر گذراند. قدم گذاشتن به این خانه برایش سخت بود

 !اما مگر می شد از دیدن تیام گذشت؟

 ـ زندگ

 !جب ِر ی انقدر زیاد شده که ریش سفید شدن کمه واسش

 ـ ِسالم بِرار) سالم داداش(

د که از پله پایین می آید. طال هم در چهارچوب در ایستاده بودحسین به عفت نگاه کر . 

 .سالم کرد و سراغ تیام را گرفت

 .ـ توی اتاقه. بیرون نمیاد با کسی هم حرف نمی زنه

 .حسین نفسش را کالفه بیرون داد

 ـ بهرود کجاست؟

ن نخوردهـ رفته باغ به کارگرها سر بزنه. میاد زود. این مدت یه لحظه از کنار تیام تکو . 

 .روبه عفت پرسید

 ـ اجازه می دیدین دخترم رو ببینم؟

 ـ این چه حرفیه. باهاش حرف بزنید بلکه یکم به خودش و زندگیش برسه. به من که گوش نمیده. انگار

 !دشمنشم



  
  

داخل هدایتش با چشم غره ی مهدی لب گزید و ساکت شد. مهدی دست پشت کمر حسین گذاشت و به  

 .کرد

 .ـ بفرما داخل. تیام حتما خوشحال می شه

 .وارد خانه شدند. طال به آشپزخانه رفت تا چای دم کند

 حسین پر اضطراب پشت در اتاق ایستاده بود و ثانیه ها را می شمرد. هیچوقت فکر نمی کرد دیدن تیام

 .این همه برایش سخت باشد

ا دیدن دخترش این همه رنجور دلش گرفتدر را باز کرد. تیام زیر پتو بود. ب . 

 .ـ تیام، بابا

 !تیام شوکه چشم باز کرد. انگار چند ولت برق به بدنش فرستاده بودند

 انتظار دیدن حسین را نداشت. می دانست تیمور به سراغش رفته اما هرگز فکر نمی کرد حسین برای

ا دهان باز پدرش را نگاه می کرددیدنش به آنجا برود. قلبش بعد از مدت ها به تپش افتاد. ب . 

 .حسین لبخند مهربانی به رویش پاشید. کنارش نشست و پیشانی اش را بوسید

 .ـ ببخش دیر رسیدم بابا جان

 بغض پرقدرت به گلویش هجوم آورد. جالب بود که پدر واقعی اش او و مادرش رانخواسته بود اما حسین

 .تمام این سال ها با صبوری جای او را پر می کرد

 .تیام سعی کرد بغضش را کنترل کند

 ـ کی رسیدین؟

 حسین تنگ در آغوشش کشید. تک دخترش در مدتی کوتاه سختی زیادی کشیده بود. نشاط قبل را در

 .چشمانش نمی دید و هیچ چیز برای یک پدر از این تلخ تر نبود

اجان. ما بی احتیاط بودیم. ما کم کاری کردیم. توروخدا من رو ببخش. حاللمـ شنیدم چی سرت اومده باب  

 .کن که مواظبت نبودم

  
  

 .حرف های صادقانه ی حسین باعث شد اشک از چشم های تیام جاری شود

 !ـ این چه حرفیه

 .حسین دوباره موهایش را بوسید و بویید

رو می دونی. مبادا یک لحظه فکر کنی بچه ی ما نیستی باباجان. تو همیشه ـ برنجی گفت که همه چیز  

 دختر من بودی. از همون لحظه که بغلت کردم و تو خواب بودی نمی فهمیدی اطرافت چی می گذره، تا

 همین لحظه، همیشه دختر من بودی. و هستی، ببخش اگه بخاطر غفلت ما این بال سرت اومد. حاللمون

 .کن

آب بر آتش شد. قلب و روحش آرام گرفت و با لذت چشم بست. حسین همیشه بهترین حامی حرف هایش  

 .زندگی اش بود

*** 

در دلش نبود تیام گوشه ای ایستاده بود و به نیسان آبی که هرلحظه نزدیک می شد نگاه می کرد. دل . 



 .اوضاع جسمی اش آنقدر خراب بود که تا ِب تحمل این حجم از هیجان را نداشت

 آساره و برنجی مدام کنارش بودند. برنجی از طرفی برای دیدن خواهر گم شده اش دل در دلش نبود و

 از طرفی هم رنگ پریده و لب های سفید تیام نگرانش می کرد. کاش بهرود برای رفتن به شهر و اوردن

 .طوبی اصرار نمی کرد. اینجا بودن او کمک بزرگتری بود

 .ـ تیام جان بیا بشن اینجا

 .تیام بی حال فقط سر تکان داد. در هوای سردزمستانی تنش عین کوره داغ بود

 با نزدیک شدن ماشین برنجی عجول جلو رفت. اشک هایش سرازیر شده بود. شنیده بود که طوبی حالی

 درست و حسابی ندارد. می دانست ممکن است اصال او را یاد نیاورد اما بازهم اهمیتی نداشت. خواهر

ود به هرحالکوچکترش ب ! 

 .چند بار دست مشت شده اش را بر سینه زد و زیر لب نالید

 .ـ برنجی فدات شه. کور شم نبینم این حال و روزت رو. کور شم

 .ـ آساره بیا کمک

  
  

 .آساره مطیع جلو رفت و زیر بغل طوبی را گرفت

 .ـ یا علی. آروم ببریدش

دند تا این لحظه ی تاریخی را نگاه می کردند! انگار همه انتظار این روز را میهمسایه ها جمع شده بو  

 .کشیدند. بهرود با دیدن تیام که بی رنگ و رو کناری ایستاده بود و بر خود می لرزید جلو رفت

 ـ خوبی تیام؟

 .تیام بی آنکه نگاه از جسم بی جان طوبی بردارد نجوا کرد

 ـ بالخره اوردینش؟

 .بهرود بازوی تیام را گرفت و عقب کشید

 .ـ دختر االن پس میفتی. بیا بشین اینجا

 .تیام بی آنکه از جایش تکان بخورد گفت: اونم مثل من بود بهرود! اونم مثل من خوشش از اون مرد اومد

 . ...فقط شانس نیورد... فقط

 .صدای گریه و ناله های برنجی حرفش را نیمه گذاشت

اومدی خواهر. خوش اومدی نو ِر چشمم ـ به خونه خوش . 

 .تیام بازوهایش را در آغوش کشید و در خود مچاله شد

 ـ چرا اون موقع بهش نگفتن نور چشم؟! طوبی هم قربانی شد آخه. قربانی هوس بازی مردی که ادعای

 عشق می کرد. گناهش چی بود؟

بودطوبی را به زحمت به خانه بردند. تیام هنوز در حیاط ایستاده  . 

 :بهرود کاپشنش را روی شانه های لرزان تیام انداخت. تیام خود را در کاپشن مچاله کرد و آهسته گفت

 .خودت چی پس؟ سرما می خوری

 .بهرود کنار گوشش زمزمه کرد

 !ـ کنار تو سرد نیست! انگار که توی کوره ام

برای ارامش او می کند تیام لبخند پر مهر اما خسته ای زد. می دانست بهرود تمام سعی خود را . 



  
  

 ـ می خوای بریم داخل؟

 .ـ اذیت می شم اون تو

 ـ می خوای بریم خونه؟

 .ـ دوست ندارم از اینجا برم. نمی تونم دل بکنم

 بهرود مهربان گفت :پس من چیکار کنم واست که دلت آروم بگیره؟

م توی دلم آتیش می سوزونه. زندگیمون شده عین قصه هاـ آروم نمی گیره دلم. یکی واساده و مدا . 

 .ـ آخر قصه ها خوشه

 .تیام پوزخند زد

 ـ قصه ها

 !آخ ِر ی بچگیمون آره! بزرگ شدیم خب

 .صدای آساره حرفشان را نیمه تمام گذاشت

 .ـ بیاید داخل بچه ها. زن عمو می گه شام درست می کنم بمونید

ش را به دندان گرفت و نالیدتیام بازوی بهرود را چنگ زد. لب . 

 .ـ نمونیم توروخدا. نمی تونم فضای اینجارو تحمل کنم

 .بهرود نیم نگاهی به چانه ی لرزان تیام انداخت

 ـ بی خداحافظی بریم؟

 !ـ درک می کنن

 .ـ تو بمون. من خداحافظی کنم

ن زدند و برنجی تمام مدتتیام تنها سر تکان داد و بهرود به خانه رفت. لحظاتی بعد هردو از خانه بیرو  

 .از پشت پنجره تیام را نگاه می کرد آه می کشید
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 دست هایش را درهم گره زده بود. نگاهش از آساره بر برنجی می لغزید. هردو سعی در راضی کردنش

 .داشتند

 .ـ مشخص نیست تا کی دووم میاره. حال خوبی نداره تیام بیا ببینش

 .ـ اون که عمدا تورو رها نکرده. تورو سپرد دست ما و رفت

 .هیچکس نمی فهمید او از چه ناراحت است

 .ـ من با این چیزا کاری ندارم

 ـ پس مشکلت چیه؟ ها؟

ف هایی که توی کل روستا راجبه من می ـ به قیمت هو ِس اونا، من هیفده سا ِل تمام زجر کشیدم. حر

 زنن

 .هنوز یادم نرفته

ـ خب باشه اما عزیزمن االن که وقت این حرف ها نیست. طوبی واقعا حا ِل خوشی نداره. مدام هذیون 



 می

 .گه. توی خواب و بیدارهم تورو می خواد

ز مدام گریه کردهتیام خیره به چشم های پف کرده ی برنجی بود. حالش زار می زد که این چند رو . 

 نفس بیرون داد و آهسته گفت: توی اتاقه؟

 .ـ نمی دونم بیداره یا نه

 .تیام از جا برخواست

 .ـ می رم می بینم

 ـ می خوای من هم بیام؟

 .بی تفاوت شانه باال انداخت

 .ـ فرقی نداره

خط میفضای اتاق گرم بود. صدای خس خس سینه ی طوبی سکوت اتاق را می شکست و بر اعصابش   

 انداخت. آهسته جلو رفت و کنارش نشست. او را در جوانی ندیده بود و حاال جز پوست و استخوان

 .چیزی از او نمانده بود

  
  

 .طوبی به زحمت چشم باز کرد. تصویر مقابلش تار بود اما جلوی دیدن تیام را نمی گرفت

 .به زحمت دست بلند کرد و نالید

تیامـ  . 

 صدایش زیر ماسک اکسیژن گم بود. می دانست دکترها جوابش کرده اند. شمارش معکوس زندگی اش

 .شروع شده بود و به سرعت می گذشت

 لب تر کرد و با صدایی که به وضوح می لرزید سالم کرد. باید دستش را می گرفت؟ این دستی که به

 سمتش دراز شده بود؟

 ...ـ تیام... منم

ید. متوجه حرف هایش نمی شد. سر جلو برد و ماسک را کم پایین آورد. می دید که لبقلبش می لرز  

 .های رنگ پریده اش چه جانی می کنند برای حرف زدن

 !ـ مادرتم

 نفسش را بیرون فرستاد و پر درد نگاهش کرد. مادر؟! خیلی احمقانه بود اگر اعتراف می کرد که از هر

 حسی خالی شده است؟

دستش را تا دست تیام جلو کشید و آن را گرفتطوبی به زحمت  . 

 .ـ ببخش

 لب گزید. این روزها همه از او تقاضای بخشش می کردند. از آن مرد که بچه اش را انداخت تا زنی که

 .تازه فهمیده بود مادرش است

 خس خس سینه اش که شدت گرفت ماسک را باال اورد و بر دهانش گذاشت. طوبی خسته چشم بست و

یام را رها کرددست ت . 

 صدای در بلند شد. تیام سرچرخاند و بهرود را دید. با دیدنش بغض گلویش را گرفت. بلند شد و سمتش

 .رفت. بهرود حا ِل خرابش را درک می کرد. دستش را گرفت و هردو به طوبی نگاه کردند



  
  

 ـ فکر نمی کردم که زندگی واسم چنین نقشه ای داشته باشه بهرود. فکر نمی کردم یه روز مادر واقعیم

 .رو ببینم

 بهرود دست دور کمرش انداخت و آهسته گفت: می خوای بریم؟

 .تیام سرتکان داد و جلوتر از بهرود از اتاق خارج شد

*** 

به بارش آن نگاه می کرد. صدای غر زدن عفت را میباران بیخیال می بارید. تیام روی پله نشسته بودو   

 .شنید اما برایش مهم نبود. قلبش نسبت به این رفتار ها سرد شده بود

 ـ نمی دونم تا کی می خواد اینطوری ماتم بگیره. زمان ما که بود ده تا بچه ام ازمون می مرد بازم جرات

ینجوری عزا گرفتهنداشتیم اینطوری زندگیم رو ول کنیم! خانوم یه ماهه ا . 

 .طال لب گزید

 .ـ مامان آروم. شرایط خوبی نداره

 ـ به درک. مگه ما باعث شدیم؟ خودش باندونم کاری این وضع رو پیش اورد. حاال هم جای اینکه طلبکار

 .باشیم، بدهکارم شدیم

 چشم بست و دست روی گوش هایش گذاشت. حرف های عفت به طرز بی رحمانه ای حقیقت را بر

ش می کوبیدسر . 

 از جا برخواست و به خانه رفت. با ورودش عفت ساکت شد و خشمگین نگاهش کرد. تیام برای آنکه

 خود رااز زیر نگاه زهر دارش بیرون بکشد روبه طال گفت: شا ِم امشب رومن درست می کنم طال. این

 .مدت خسته شدی

 .طال نگاه ناراحتی به مادرش کرد

و اوضاع روحیت مناسب نیستـ نه بابا این چه حرفیه. ت . 

 .تیام لبخند محزونی زد. به آشپزخانه رفت و بلند گفت: چیزی نیست طال. با کار سرم گرم می شه

  
  

 .عفت خشمگین غرید

 .ـ چه عجب خودت فهمیدی شورش رو دراوردی

 !ـ مامان

زندگیت روول کردی. به شوهرت هم که نمی ـ مگه دروغ می گم؟ بابا من واسه خودش می گم. خودت و  

 .رسی. چقدر به بهرود گفتم نکن گوش نکرد. حاال شدی آیینه ی دق واسش

 .بغض گلویش را بست و اشک به سرعت چشم هایش را پر کرد

 .ـ بیچاره بچه ام تورو نگاه می کنه با این وضعیت یه لقمه نون از گلوش پایین نمی ره

گوش می داد ظرف های کثیف را در سینک ریخت. سعی می کرد خود راهمانطور که به حرف هایش   

 .به راه دیگری بزند اما اشک راهش را برگونه هایش باز کرده بود

 !طال مچ دستش را گرفت و آهسته گفت: به دل نگیر تیام

 .تیام اشک هایش را پاک کرد و با صدای لرزان گفت: مهم نیست



 .ـ بذار من می شورم

نداشت. به زحمت آب دهانش را بلعید و سرتکان داد توان حرف زدن . 

 در حیاط باز شد و مهدی دوان دوان به خانه آمد. بهرود هم دنبالش. از پنجره ی آشپزخانه هردویشان را

 .دید. بهرود برخالف مهدی همانجا ایستاد. نگاهشان در هم قفل شد. ته نگاه بهرود حسی آشنا را می دید

ا عجیب بااو هم خانه شده بودغمی بزرگ که این روزه . 

 .پچ پچ مهدی و عفت از هال باعث شد چشم از بهرود بگیرد و شیر آب را ببندد

 .طال آرام روبه پدرش نالید

 ـ هیچ حالش خوب نیست. آخه چطوری این خبر رو بهش بدیم؟

 دلش آوار شد. دست از کابینت گرفت بلکه جلوی افتادنش را بگیرد. بهرود که حال بدش را دید به سمت

دویید خانه . 

  
  

 ـ راهی نیست. تیمور و باقی دارن مراسم رو آماده می کنن. بهرود هم از صبح اونجاست. نمی شه تیام

 !نباشه. بالخره مادرشه

الی شد و افتاد. بهرود را پس پرده ای تار دید که سمتش می رود. حالش دست خودش نبودزیر پایش خ . 

 .سرش به دوران افتاده بود

 .ـ تیام

 .به زحمت دست باال برد و یقه ی بهرود را فشرد

 !...ـ برنجی

 .بهرود موهایش را از صورتش کنار زد و پیشانی سردش را طوالنی بوسید. سعی کرد بلندش کند

تیام جان. زن عمو حالش خوبه ـ نه . 

 .نگاهش را بر لبهای بهرود قفل کرد

 .ـ دروغ می گی

 .ـ نه بخدا دروغ چیه؟ حالش خوبه منتظر اینه تو بری پیشش

 .صدای عفت را درست کنار گوشش شنید

 !ـ طوبی است تیام. نه برنجی

*** 

ز چشم هایش پایین نیامدصدای جیغ و داد برنجی هنوز در گوشش بود. او اما حتی قطه ای اشک ا . 

 نامرد نبود اما خودش هم نمی دانست چه مرگش شده. تمام مدت در سکوت به گذشته ی طوبی فکر می

 .کرد و به مرگ دردناکش

 .انگار قسمت بود قبل از مرگ آن ها یکدیگر را ببینند

خاک لباس هایش رابه بهرود که باالی سرش ایستاده بود نگاه کرد. وقت رفتن رسیده بود. برخواست و   

 .تکاند. برای دفن طوبی کسی نیامده بود. یعنی طوبی سال ها پیش برای همه مرده بود

  
  

 :آساره و طال و زیر بازوی برنجی را گرفتند و بلندش کردند. مهدی شرمنده جلو رفت و به تیمور گفت



بودعفت خیلی دوست داشت که بیاد اما حالش خوش ن . 

 تیام که حرفشان را شنیده بود پوزخند محوی زد. انتظار بودن عفت در آنجا را نداشت اما شنیدن دروغ

 .هم حالش را بد می کرد

 جلوی در ایستاده بودند. برنجی رنگ به رو نداشت. تیام بازوهایش را در آغوش کشید و روبه بهرود

 .گفت: می خوام بمونم پیشش بهرود

ی کنیـ بهترین کار رو م . 

 ـ ناراحت نمی شی؟

 !بهرود با نگاهش برنجی را دنبال می کرد. این مدت خمیده تر از قبل شده بود

 .ـ االن بیشتر از من به بودنت نیاز دارن

 .طال به همراه مهدی از خانه خارج شدند

 .تیام لبخند مهربانی به طال زد. طال هم او را در آغوش کشید و آرام تسلیت گفت

این روزهای سخت زودتر تموم شهـ امیدوارم  . 

 .تیام لبخندش را پررنگ تر کرد. مهدی روبه بهرود گفت: ما می ریم

 .ـ باشه منم میام

 .سپس روبه تیام کرد و افزود

 ـ با من کاری نداری؟

 .ـ بابته همه چیز ممنون بهرود. نمی دونم اگه تو نبودی چطور باهاش کنار میومدم

 .ـ آدم با همه چیز کنار میاد، فقط یکم زمان الزمه

 .این حرف نور کم جانی بر قلب تیام پاشید و لبخندش را پررنگ تر کرد

 .خداحافظی کرد و بعد از رفتن بهود وارد خانه شد
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نمی آورد. حتی خود برنجی کهزندگی ظاهرا به روال قبل خود بازگشته بود. دیگر کسی اسمی از طوبی   

 این روزها عجیب سکوت کرده بود. تیمور و آساره هم که اوضاع را دیدند به شهر برگشتند. ماندنشان

 .آنجا کمکی نمی کرد

 .تیام گره ی روسری اش را محکم کرد و ظرف ناهار را برداشت

 !ـ حواست باشه باز شر درست نکنی

مدت به حرف ها عفت عادت کرده بود. به قول بهرود یک گوششلب گزید و کالفه سری تکان داد. این   

 .را در کرد و آن یکی را دروازه

 .از آشپزخانه خارج شد. طال و عفت هردو سبزی پاک می کردند

 .ـ ناهار رو که برای بهرود و عمو بردم میام کمک

 .طال لبخند مهربانی زد

 .ـ الزم نیست. بمون پیش بهرود

 .به سمت در هال رفت

چیزی الزم ندارید بخرم؟ ـ  

 !ـ تو خودت سالم برگرد، شوک نده بهمون، ما چیزی الزم نداریم



 !به زحمت لب هایش را کش آورد. که مثال خندیده است

 بهرود به استقبالش رفت. اینکه تیام بالخره بعد از مدت ها از خانه بیرون زده خوشحالش میکرد. نشانه

 .ی خوبی بود

م خانوماـ دستت درد نکنه خانو . 

 .لبخند پرشرمی بر لب های تیام نشست. مهدی از دور برایش دست تکان داد. اوهم جوابش را داد

  
  

 .ـ این غذا واقعا خوردن داره

 ـ سفره رو واستون پهن کنم؟

بودند نگاهی صدای غرش آسمان باعث شد بهرود سر بلند کند و به ابرهای سیاه که در آسمان لم داده  

 .بیاندازد

 .ـ فعال زوده برای ناهار. تو برو توی چادر بارون میاد خیس می شی. منم االن میام

 .تیام ظرف غذا را از بهرود گرفت و مطیع به چادر رفت

* 

 .صدای در خانه که بلند شد طال از جا برخواست

 ! ـ تیام انقدر زود برگشت؟

روی حرف بیارن؟ ـ بهتر. جلوی مردم رژه بره اونام حرف ! 

 طال چادر به سر انداخت و به حیاط رفت. باران نم نم شروع به باریدن کرده بود. با دیدن منیر پشت در

 .لبخند زد

 .ـ سالم خاله

 .منیر همانطور که وارد خانه می شد سالم کرد. عفت به استقبالش رفت

 .ـ به به منیر خانوم. پارسال دوست امسال آشنا

 .منیر دست در گردن خواهرش انداخت

 .ـ می دونی که وقتی اون دختر این جاست نمیام. خوشم نمیاد ببینمش

 .عفت آه کشید و به خواهرش تعارف کرد که بنشیند

 .ـ طال برو چای درست کن

 .منیر دست دراز کرد

زه بودم، تا تیام رو دیدمـ بیا بشین نیومدم چیزی بخورم. خواستم بهتون سر بزنم ببینم در چه حالید. درمغا  

 .بیرون، پریدم این سمت

  
  

 .و سپس خندید

 .ـ ناهارم بمون. بعد عمری اومدی خونه ی خواهرت. تیام هم رفته س ِر زمین. فکر نمی کنم بیاد

 .منیر مخالفت نکرد

 .ـ پس من برم چای درست کنم

 .عفت قدرشناس طال را نگاه کرد



هم توی یخچال هست. بیار ـ میوه . 

 منیر بعد از رفتن طال به عفت نگاه کرد و آهسته گفت: چه خبر؟ همه چیز خوبه؟

 .عفت قِری به سر و گردنش داد

 !ـ تا خوب چی باشه

 !ـ تیام که دوباره حامله نیست؟

ا ِه گذشتهـ دلت خوشه ها. بیچاره بهرود جرات نمی کنه نزدیکش بشه. این چند روز یکم بهتر شده. یک م  

 .مدام می نشست یه گوشه و گریه می کرد

 .منیر پوزخند پرصدایی زد

 ـ ناراحت نشی عفت، ولی حقشه بهرود. کم بهش گفتیم نکن؟ به خرجش نرفت این هم شد نتیجه اش. می

 گفتی حاال فهمیدی منیر چرا بهش گفته حروم زاده؟

خونده که اینجوری عاشق شدهـ دختره شانس داره بخدا. نمی دونم چی تو گوش این پسر  . 

 ـ رد خوندن واسش خواهر. وگرنه ت

و ِِ  

 یام چی داره که بهرود خوشش بیاد؟ این همه دختر بهتر از تیام توی

 این روستا. اصال روستا هیچی، بهرود مگه یه مدت نرفت شهر؟ یعنی چشمش هیچکدوم از اون دخترا

 !رو ندیده؟

  
  

ت هایش را به هم سابید و آهسته گفت: چی بگم واالعفت دس . 

 ـ بنطر من همون بهتر اصال بچه دار نشن. بچه واسه چیشونه؟

 .ـ مگه می شه؟ ماییم و همین یه پسر

 ـ چرا نشه؟ حاال این یه پسر چیکار کرده واستون؟ گفتید تیام رو نگیره گوش کرد؟ بچه ایم که از یه

بهتره. بعدم می خوای نوه ات، نتیجه ی قاتل بابامون باشه؟حروم زاده باشه اصال نبودنش   

 عفت در سکوت به گل قالی زل زده بود. حرف های منیر تاثیر مستقیم بر افکارش داشت. آنقدر که به

 !سادگی قانع شد

 .طال با سینی چای وارد شد و منیر سکوت کرد

 ـ تو نمی خوای شوهر کنی دختر؟

 طال متعجب نگاهش کرد. انتظار این سوال ناگهانی را از منیر نداشت. عفت که دوباره یاد یکی دیگر از

 .بدبختی هایش افتاده بود غرید

 ـ ترشیش رو انداختم خواهر مگه نمیدونی؟ دختره ی خیره سر هرچی بهش میگم معلوم نیست من و بابات

 .تا کی باالی سرت هستیم، به خرجش نمی ره

بزی هارا ازروی زمین رداشت و همانطور که به آشپزخانه می رفت گفت: بهتره تا اوضاع بدترطال س  

 !نشده فرار کنم

 ـ عفت راست میگه طال. درست نیست همینجوری مجرد بمونی. خوبیت نداره توی روستا. اتفاقا دیروز

 .حاجی سکینه رو دیدم. می دونی که پسرش مهندس شده

 ـ خب؟

گرفت. غلط نکنم یه قصدی دارهـ سراغ طال رو می  . 



 !عفت ناراحت گفت: اگه تو حریف طال شدی منم می شم

  
  

 بوسه ای که بهرود بر گردنش گذاشت باعث شد قلقلکش بگیرد. دست برسینه اش گذاشت و خندید. در

زشته حالی که او را عقب هل می داد. میان نفس نفس زدن هایش گفت: عمو میاد . 

 .بهرود اینبار کمی پایین تر از الله ی گوشش را بوسید و لب زد

 .ـ قبل اینکه بیاد یاا... می گه

 و نفسش را همانجا رها کرد. دل تیام رفت. سر عقب برد و به چشم های قهوه ای بهرود نگاه کرد. ذهنش

 .او را به عقب کشید

که حسرت گرفتن دستان بهرود دیوانه اش می زمان مثل حرکت نور می گذشت . انگار همین دیروز بود  

 .کرد. انگار همین دیروز بود که حاضر بود برای داشتنش جان بدهد

 .قطره اشکی ریز از گوشه ی چشمش چکید. بهرود خم شد و رد آن را بوسید

 ـ گریه چرا؟

 .تیام چشم بست و آرام گفت: قبل این اتفاق زندگیمون هرچند هم سخت، اما خیلی خوب بود

 ـ یعنی االن خوب نیست؟

 . ...ـ چرا هست. ولی

 با بوسه ی طوالنی که بر لب هایش گذاشت راه حرف زدنش را بست. ادامه ی حرف از یادش رفت

 اصال! بهرود عقب کشید. از شدت شرم خجالت می کشید نگاهش کند. به یقه ی تی شرتش چشم دوخت و

 .لب گزید

ای زمزمه اش درست کنار گوش تیام تمام تنش را گرم کردانگشت بهرود گونه اش را نوازش کرد. صد . 

 !ـ ولی چی؟ به دوست داشت ِن من شک کردی؟

 .سر تکان داد

 ..ـ نه بهرود

 .صدای بهرود درست کنار گوشش باعث شد زبانش الل شود

  
  

تا وقتی به دوست داشتنم شک نکردی ـ هیس. زندگی تا وقتی که ما هم دیگه روبخوایم قاب ِل تحمله. پس  

 .بدون همه چیز خوبه

 تیام پر محبت نگاهش کرد. کاش راهی پیدا می کرد تا جواب این همه محبت او را بدهد. بهرود یک مرد

 .واقعی بود. اینبار او لبخند عمیقی زد. سر جلو برد و لب هایش را بوسید
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ر می گفت و پر تاسف سر تکان می داد. بهرود همبازهم بحث و دعوای همیشگی. مهدی زیر لب ذک  

 مدام در خانه راه می رفت و حرص می خورد. این حالتش مهدی را می ترساند. می دانست همه چیز را

 .در خود می ریزد

 ـ باز منیر رو دیدی فیلت یاد هندوستان کرد؟

 !ـ این چه طرز حرف زدنه جلوی بچه ها؟



 .مهدی از جا برخواست و ادامه داد

 ـ دروغ می گم؟ از وقتی ما این وصلت رو کردیم یه روز خوش ندیدیم. بسه بابا بذار یه ماه بدون بدبختی

 .و دعوا سر کنیم

 طال زیر لب واقعنی گفت و به اتاق رفت. او هم از این همه فریاد بیخود در خانه خسته شده بود. بهرود

انه قدم می زداما هنوز پرخشم در خ . 

 ـ با حرف های من بدبختیم اما با حرف مردم نه؟ می دونی چی پشت سرمون می گن؟ اصال واست مهمه؟

 ... با گرفتن این دختره

 .بهرود میان حرفش پرید

 !ـ اسم داره مامان

 .عفت دست دراز کرد

 .ـ دوست ندارم اسمش رو بیارم. اسم به چه دردی می خوره وقتی خانواده نداره

  
  

 .مهدی لب گزید

 .ـ بس کن خانوم. بخدا گناه داره

 .ـ وا! مگه دروغ می گم؟ خب خانواده نداره دیگه

 ـ شما برنجی و حسین رو حساب نمی کنی؟

 !ـ حاال بابای خود برنجی کی بود که خودش باشه؟

در مشتش فشرد مهدی خسته از کل کل های بیخود پناه برخدایی گفت و تسبیح را . 

 .ـ بخدا صبر ایوب می خواد با شما زنا سر کردن

 بهرود بی حوصله گفت: حاال حرف اصلیتون چیه ماد ِر من؟ طالق؟

 عفت بی آنکه چیزی بگوید نگاهش کرد. خودش هم نمی دانست دقیق چه می خواهد. از طرفی از زجر

حال و روز پسرش نگران بود کشیدن تیام و خانواده اش لذت می برد و از طرف دیگر بابته . 

 بهرود که سکوتش را دید گفت: من تیام رو طالق نمیدم. مطمئن باشید. واسم مهم نیست مردم پشت

 .سرمون چی می گن. اما من چنین کاری نمی کنم

 .ـ معلوم نیست من به درگاه خدا چه گناهی کردم که این شده عاقبتم

زندگی آروم ازتون می خوایم عاقب ِت خاصیه؟ همین یه کارم ـ کدوم عاقبت مامان؟ اینکه من و تیام یه 

 نمی

 تونید واسمون انجام بدین؟ سخت نیست بخدا فقط این حرف هاتون رو تموم کنید. تیام تازه داره بهتر می

 .شه

 .عفت دست به سینه ایستاد. پوزخند تلخی زد

داره. با این سن کم صد کیلوعه واسهـ بهتر! یه جوری می گی انگار بهتر بودن و نبودنش باهم چه فرقی   

 .جابه جا شدنش باید کامیون اورد

 .فریاد بهرود که بلند شد عفت لرزید

  
  



 .ـ بس کنید دیگه

 .مهدی متعجب از این واکنش بهرود آرام صدایش زد

 .ـ بهرود بابا

ی می زدرگ های پیشانی اش برجسته شده بود و پوست صورتش به کبود . 

 ـ وقتی خانواده ی من ا

ن ِِ  

 من، مادر خودم درمورد ز ینجوری حرف می زنه، چه توقعی از بقیه هست؟ ها؟

 انتظار دارید اونا نگن؟

 .طال ترسیده از اتاق بیرون پرید. انگار اوضاع حسابی خراب بود

 ـ چی شد یهو؟

 .عفت بی توجه به طال گفت: اونا چیزای بدتر می گن

 ـ اونا غلط کردن. خودشون و کس و کارشون کین که یکی دیگه رو به جرم گناه بقیه سرزنش می کنن؟

 .سکوت عفت را که دید ادامه داد

 .ـ بخدا خسته ایم. هم من هم تیام. از روزی که عروسی کردیم مدام ترس و دلهره

گذشته ی درخشان زنتهـ مگه تقصیره منه؟ باز االن یه چیزی می گم ناراحت می شی. اون بخاطر  ! 

 ـ نه قبلش نبود اما االن دقیقا تقصیره شماست. چه خوشتون بیاد چه نیاد من از تیام نمی گذرم. حتی

 .فکرش هم درست نیست. تموم شد این حرف منه

 !طال نگران گفت: اروم بهرود سکته می کنی

 .بهرود اما بی توجه به سمت در خانه رفت

 ـ کجا میری بهرود؟

که صدایش می زد. بی آنکه نگاهشان کند پاسخ داد مهدی بود . 

  
  

 ـ دنبال تیام. گفت یک ساعت دیگه برم سراغش. اومدم خونه استراحت کنم اما ظاهرا همه جا می شه

 .استراحت کرد جز خونه! خداحافظ

 .این را گفت و در را بهم کوبید

نفسش را بیرون داد و زیر لب غرید عفت با بهم خوردن در تکانی خورد. . 

 .ـ تقصیره منه که نگران آینده ی توام پسره ی بی لیاقت

 .طال ابرو درهم کشید

 .ـ آره واقعا تمام اینا تقصیره توعه مامان

 .ـ طال دلم از توهم خونه ها

افتاده بود واینبار مهدی به سمت در رفت. واقعا تحمل فضای خانه را نداشت. عفت دوباره بر دنده ی لج   

 .از پس این رفتارهایش بر نمی آمد

 .ـ بهرود راست میگه. واقعا باید واسه استراحت به فکر یه جای دیگه باشم

 !ـ مهدی

 .به فریاد های عفت توجه نکرد و از خانه بیرون زد. طال متاسف سری تکان داد

 !ـ بعد می گید چرا ازدواج نمی کنی



د و غریدعفت رو به طال کرد. دست به کمر ز . 

 ـ چه ربطی داشت االن؟

 ـ خودتون رو نگاه کنید مامان. مدام بحث، دعوای بیخود. من ارامش رو کجای خونه و خونواده ام دیدم

 که بخوام مشتاق ازدواج باشم؟! بابا تیام و بهرود دیگه زن و شوهرن. نمی دونم این همه اصرار شما

آرامش هم دیگه رو قانع کنید، داد می زنید دعوا می برای چیه. اصال حرفی هست باشه، جای اینکه با  

 .کنید. آدم از خونه فراری می شه

 .عفت چشم غره ای رفت

 .ـ به درک. هرکاری که دوست دارید بکنید. منم الل می شم

  
  

 .طال نفسش را کالفه بیرون پف کرد و دوباره به اتاق برگشت

#130 

 بهرود در اتاق دراز کشیده و به سقف زل زده بود. تیام خود را در آیینه نگاه می کرد. نسبت به قبل الغر

 !تر شده بود. تمام این اتفاقات هرچند تلخ حداقل این یک خوبی را داشت

 .کلید برق را زد و اتاق در تاریکی فرو رفت اما نوری که از حیاط می آمد روشنایی کمی ایجاد می کرد

 .روی پاشنه ی پا چرخید و به بهرود که غرق در فکر بود نگاه کرد

 .ـ بهرود

 .صدایش را نشنید. ابرو باال انداخت. کم پیش می امد بهرود انقدر عمیق در فکر باشد. سمتش رفت

 کنارش نشست و خیره نگاهش کرد. بر نیم رخ مردانه اش در تاریک وروشن اتاق سایه افتاده بود. دست

موهای ابریشمی مشکی اش را لمس کرد جلو برد و . 

 .ـ بهرود جان

 .بهرود تازه به خود آمد. مچش را گرفت و کف دستش را بوسید

 .بله _

 ـ حواست کجاست؟

 .بهرود بر پهلو چرخید. سرش را به دستش تکیه داد و تیام را نگاه کرد

 .ـ یسری چیزا فکرم رو مشغول کرده

 .تیام شیطان ابرو باال انداخت

چیزایی؟ـ چه   

 بهرود نرم خندید. چشم های تیام در تاریکی برق می زد و خستگی او را در می کرد. اصال او تمام این

 .مدت همه چیز را کنار گذاشت تا برق چشمان تیام را دوباره برگرداند

  
  

 .دست بر بازویش لغزاند و نوازشش کرد

 .ـ مهم نیست

 ـ حالت خوبه؟

رود نفس عمیقی کشید. می دانست خستگی اش داد می زند. تازه از جنگی سخت با مادرش خالص شدهبه  



 .بود. فکر اینکه دوباره از این بحث ها راه بیفتد کالفه اش می کرد

 بی توجه تیام را سمت خود کشید. تیام ریز خندید و کنارش دراز شد. بهرود سر در موهایش فرو برد و

 .نفس کشید

امشب تو یه چیزیت هستـ بخدا  . 

 .بهرود بی توجه به حرف تیام نجوا کرد

 .ـ هیچکس نمی تونه مجبورم کنه ازت بگذرم

 .تیام سر چرخاند و دقیق نگاهش کرد. ترس بی درنگ به جانش افتاد

 ـ مگه کسی این قصد رو داره؟

خاله اش شدیدا قصدبهرود آرام چانه اش را نوازش کرد. چه می گفت؟ باید توضیح می داد که مادر و   

 !جانشان را کرده اند؟

 .آرام پلک زد

 .ـ از خستگی دارم هذیون می گم! امشب پای هذیون گفتنام بمون

 تیام بی آنکه نگاهش را بگیرد سر تکان داد. خستگی اش راباور نمی کرد. می دانست موضوع چیز

بیخود حالش رابدتر کند دیگری است اما نمی خواست حاال که بهرود این همه گرفته است با حرف . 

 بهرود دوباره سردرموهایش فرو برد و اینبار عمیق تر از قبل نفس کشید. دستش را نرم بر پیشانی تیام

 .لغزاند و آرام لب زد

  
  

 !ـ بهشت باید عطر موهات رو داشته باشه

*** 

 عرق پیشانی اش را گرفت و به درخت تکیه داد. باد سردی می وزید. سرش را بلند کرد و آسمان را دید

 .زد. آبی و بدون ذره ای ابر. پاییز به پایان خود نزدیک می شد و هوا روز به روز سردتر می شد

نبال غذا میگنجشک هاهم انگار در این هوای سرد حا ِل آواز خواندن نداشتند. بی صدا روی زمین د  

 .گشتند

 صدای بوق نیسان را شنید. می دانست پدرش آمده است. باید جعبه های خالی را از نیسان پیاده می کرد

 . و در انبار، ته باغ، می گذاشت. برای روز برداش ِت محصول به آن ها نیاز داشتند

 .مهدی هم از ماشین پیاده شد. با دقت به چهره ی بهرود نگاه کرد

هرود؟ـ خوبی ب  

 ـ آره بابا. این جعبه ها چندتا هستن؟

 .ـ حدود صدتایی اوردم. فردا بازم می رم میارم فعال همینارو خالی کنیم

 .بهرود بی آنکه چیزی بگوید دست به کار شد. مهدی هم کمکش می کرد. کار انتقال جعبه ها تمام شد

 .مهدی کش و قوسی به کمرش داد. حال بهرود عجیب گرفته بود

ه چیز مرتبه بابا جان؟ـ هم  

 .بهرود بی آنکه پدرش را نگاه کند گفت: نگران تیام هستم

 ـ چرا؟

 ـ مامان رو که می شناسید. هربار که از خونه می زنم بیرون همش فکر می کنم نکنه زخم زبونی چیزی

 .بهش بزنه



هم گره زدمهدی نفس عمیقی کشید. بهرود روی چهارپایه ی کوچکی گوشه ی انبار نشست و دست در . 

  
  

 .ـ تیام که گناهی نداره. بعضی وقت ها فکر می کنم بااصرار برای داشتنش اونو هم بیچاره کردم

 .مهدی چیزی نمی گفت. ترجیح می داد بهرود حرف هایش را بزند تا خالی شود

ما و مامان. حتی طال هم با اونـ االن همه چی برای همه سخت شده. هم برای من و تیام. هم برای ش  

 .همه صبر از این دعواها خسته شده

 ـ می خوای چیکار کنی؟

 !ـ نمی دونم. تیام ز ِن منه ولی مادر خودم این رو قبول نداره. اخه چه کاری از دستم بر میاد؟

رهـ اونم مادره دوست داره تو در آرامش زندگی کنی. حرف هاش رو به ما نزنه به کی بزنه! بالخ  

 .خانواده برای همین وقت هااست دیگه

 ـ حرف؟! مامان خودش آرامش من و زندگیم رو می گیره و مدام از این می گه که تیام نمی ذاره من

 .خوشبخت باشم. من خوشبختم اگه خودشون اجازه بدن

 مهدی لب برهم فشرد. حرف های بهرود را قبول داشت و نمی دانست چه جوابی بدهد. فکر کرد شاید

 .بهتر است تنهایی با عفت در این باره صحبت کند
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 عفت جا نماز خود را پهن کرد. با باز شدن در و ورود مهدی همانطور که چادر بر سرخود می انداخت

 سالم کرد. مهدی این مدت کمی سرد شده بود و عفت با سرسختی تمام سعی در درست کردن رابطه اشان

 .داشت

کرد و سالمش را آرام پاسخ داد مهدی نگاهی حواله ی زنش . 

 ـ بچه ها نیستن؟

 .عفت باالی جانماز ایستاد

  
  

 ـ نه رفتن مسجد. حاال با چه عقلی نمی دونم! اصال نمی دونم نماز تیام قبول هست یا نه. مردم نندازنشون

 !از مسجد بیرون خوبه

 ـ حاال نماز خودت قبول هست؟

 .عفت متعجب با چشم های گرد شده نگاهش کرد

 !ـ مهدی

 .انتظار این حرف را نداشت

 ـ دستت درد نکنه. مگه چیکار کردم؟ آدم کشتم؟

 .مهدی تسبیح را در جیب شلوارش گذاشت. روی زمین نشست و به کنار خود اشاره کرد

مـ بیا بشین اینجا می خوام قبل از اومدن بچه ها دو کالم باهات حرف بزن . 

 .عفت که خبردار شده بود موضوع از چه قرار است گفت: اجازه بده نمازم رو بخونم

 .ـ االن باید حرف بزنیم عفت

 لحن جد



ی ِِ  

 .مهدی باعث شد بی آنکه اعتراضی کند کنارش بنشیند. مهدی لحظه ای خیره نگاهش کرد

 عفت این همه را درون ش

ن ِِ  

ا این حد سیاه نیست و بیشترمدت خو یشه کرده بود. می دانست قل ِب زنش ت  

 .تحت تاثیر حرف های بقیه است

 ـ تا کی می خوای به این رفتارها ادامه بدی عفت؟

 عفت خود را به کوچه ی دیگری زد بلکه راه فراری بیابد. طی یک حرکت غیراراد ی چادر نماز روی

 .سرش را جلوتر کشید انگار که نامحرمی انجا باشد

 !ـ کدوم رفتارا؟

می دونی زن. این مدت زندگی رو به کا ِم همه تلخ کردی ـ خودت . 

 .ابروهای عفت درهم شد

 ـ حاال مقصر همه چیز من هستم دیگه آره؟

  
  

 ـ چرا همیشه مقابل همه چی جبهه می گیری عفت؟ این مدت این دوتا بچه اصال زندگی نداشتن. حاالکه

نه با کمک ما حداقل یه مدت کوتاه آرامش داشته باشن. تو مگه برای بهروداون سختی ها تموم شه حقشو  

 چیزی جز این می خوای؟

 ـ من از اولم با این ازدواج موافق نبودم اما کی توجه کرد؟ بعدش که بابای دختره زد برادر تورو کشت و

مهدی؟تو بازهم جانبی اونارو می گیری. چرا انقدر از اون خانواده طرفداری می کنی   

 .صدای مهدی باال رفت. شاید بعد از سال ها این اولین دعوای جدی اشان بود

 .مهدی از جا برخاست و کالفه غرید

 .ـ من برای آرامش پسرم تالش می کنم. بهرود از وقتی اسم این دختر رو اورده بیچاره شده

 !ـ آهان. البد من باعث بیچارگیش بودم

 .ـ تو و مخالفت های بیجات

خور نگاهش کرد. بخاطر آن دختر احترامش نزد مهدی شکسته شده بود. بی آنکه جوابی بدهد ازعفت دل  

 .جا برخاست

 .ـ دارم باهات حرف می زنم عفت

 .ـ دیگه چی می خوای بگی؟ بعد عمری زندگی جواب زحمت های من رو اینطوری دادی

کنی می فهمی که زندگی این دوتاـ ممکنه االن ناراحت باشی از حرفی که زدم. اما خودت هم بهش فکر   

 داره از هم می پاشه. اگه تو، من، ما محکم پشت بچه هامون باشیم هیچکس اون بیرون جرات نمی کنه

 .حرف اضافه ای بزنه.اما خو ِد تو شدی یه دیوار مقابل بچه ها. اجازه بده کمی زندگی کنن

 .عفت روبه قبله ایستاد و دست کنار گوشش گذاشت

می میرم خیال همتون راحت می شه ـ انشاا... . 

 این را گفت و برای نماز نیت کرد. مهدی ناامید نگاهش کرد. حرف هایش را زده بود و باید منتظر

 واکنش عفت می ماند. تصمیم خودش را گرفته بود. اگر عفت در رفتارش تجدید نظر می کرد که خوب،



  
  

 اما اگر باز هم به حرکاتش ادامه می داد، بدون شک تیام و بهرود را به شهر می فرستاد. اینطور عفت

 .هم کمی ادب می شد

*** 

 .طال در آشپزخانه مقابل گاز ایستاده بودو بادمجان ها را سرخ می کرد. عفت به شانه اش زد

 .ـ طال

 .متعجب به مادرش نگاه کرد

رف می زنی؟ـ چی شده؟ چرا انقدر آروم ح  

 .عفت اشاره کرد

 .ـ هیس آروم تر. نمی خوام صدام بره بیرون

 ـ چی شده؟

 ـ رفتین مسجد، کسی چیزی نگفت؟

 .طال هنوز گیج و متعجب نگاهش می کرد

 ـ درباره ی چی؟

 عفت کالفه و عجول گفت: به تیام. کسی حرفی نزد بهش؟

 .انگار تازه دوهزاری اش افتاده بود

ی بگن مثال؟ـ وای! نه مامان. چ  

 !ـ چه می دونم. حرفی، تیکه ای چیزی

 .ـ نه. ما خودمون چیزی نگیم مردم هم حرف نمی زنن

 .عفت بی توجه به این حر ِف همیشگی ابرو باال انداخت

 ـ بد رفتار نکردن؟

 .ـ نه ااصال

  
  

فت اهانی گفت و بلند فریاد زدالزم بود دروغ بگوید بلکه مادرش هم کمی کوتاه بی آید. ع . 

 ـ قال

 ول کن ان دا ِر ی رو تیام. بیا این سفره رو ببر. نمی دونم تو توی خونه ی مادرتم، دست به سیاه و

 سفید نمی زدی؟

 .طال آهسته گفت: مامان این بنده خدا که از صبح تا شب سرپاست

 .ـ تو دخالت نکن

 .تیام وارد آشپزخانه شد

م زن عموـ سفره رو بدین به  

 ـ من باید بهت بدم؟ خودت برش دار کار سختیه؟

 .تیام لبخند محوی زد

 .ـ چشم ببخشید



 :عفت در یخچال را باز کرد و پارچ دوغ را بیرون کشید. همانطور که آن را با پونه تزیین می کرد گفت

دستور هم میواال زمان ما که بود جرات نمی کردیم به مادر شوهرمون حرفی بزنیم. عروس های االن   

 !دن

 .طال معذب تیام را نگاه کرد که در سکوت ظرف ها را از کابینت بیرون می کشید

 .ـ تیام

 ـ بله زن عمو

 .عفت سرتاپایش را از نظر گذراند

 .ـ یکم به خودت برس. رنگ به رو نداری. بهرود به چی دل خوش کنه؟ این همه الغر شدی

 !ابروهایش باال پریدند. همین یک قلم را کم داشت. واقعا چیز دیگری برای گیر دادن نبود

 !ـ از این به بعد خوب غذا می خورم

  
  

 طال با چشم های از کاسه درآمده مادرش را نگاه می کرد. تا چند روز پیش به چاق بودن تیام گیر داده

الغر شده! آخ از دست مادرشبود و حاال می گفت  ! 

 .عفت تابی به گردنش داد و فاتحانه تیام و بعد طال را نگاه کرد

 صدای در که بلند شد همه با تعجب به هم نگاه کردند. بهرود از جا بلند شد

 ـ قرار بود کسی بیاد؟

 .ـ نه

 .عفت از جا برخاست. صدای بهرود را که تعارف می کرد می شنید

 !ـ بفرمایید خاله

 مهدی پر سوال عفت را نگاه کرد اما عفت هم به اندازه ی او از آمدنشان جا خورده بود. دوست داشت

 .بداند اینبار منیر چه نقشه ای داشت که در حضور تیام به آنجا رفته بود

 ـ خوبی بهرود جان؟

ر آمدنشان راصدای شوکت بود. همه از جا بلند شدند. تیام معذب دستی به مو و لباس خود کشید. انتظا  

 .نداشت. می دانست منیر سایه ی او را با تیر می زند

 .عفت جلو رفت و بازوی مادرش را گرفت

 .ـ سالم خوش اومدی مامان

 .منیر به مهدی چشم دوخت

 ـ بدموقع مزاحم شدیم داداش؟

 .مهدی دندان برهم سابید. امشب منیر کار دستشان ندهد خوب است

 .ـ نه خواهر. این چه حرفیه

شام زیاد درست کردیم. بیاید سر سفره ـ . 

 .شوکت به زحمت صاف ایستاد تا نفسش باال بی آید. درد زانو تمام جانش را گرفته بود

 .ـ شام خوردیم

  
  



 .اینبار طال اصرار کرد

 .ـ نمی شه اینجوری این هه تعارف نکنید خونه ی خودتونه

و همه دور سفره جمع شدند. بهرود اینبار کنار تیام نشست. می دانست منیر و شوکت تشکری کردند  

 کسی به او توجه نکرده است. تیام زیرچشمی نگاهش کرد و لبخند محزونی زد. دل بهرود ببرای

 .مظلومیت نگاهش رفت. سرش را پایین برد و آرام لب زد

 .ـ اهمیت نده. من کنارتم

کرد دل تیام را گرم همین دو جمله ی کوتاه . 

 .طال برای منیر و بعد شوکت برنج کشید. اینبار عفت ظرف خورش سبزی را نزدیکشان گذاشت

 .ـ بهرود اون آش َکشکینه رو بده به من

 .بهرود ظرف را سمت مادرش گرفت. عفت از آش به منیر تعارف کرد

 .ـ هوا سرده می چسبه

 .ـ دستت درد نکنه

 لحظه ای در سکوت گذشت. مهدی زیر چشمی عفت و منیر را می پایید. صدای شوکت باعث شد سکوت

 .اتاق بشکند

 .ـ چه آ ِش شوری

 منیر از فرصت استفاده کرد. پرغیض کاسه ی آش را کنار گذاشت و گفت: بالخره ادم وقتی خونه ی

 .خودش کار نمی کنه همین می شه. یه آش هم نمی تونه درست کنه

ام سر بلند کردو متعجب آن ها را نگاه کرد. صدای طال باعث شد لبخند بر لبش بیایدتی . 

 .ـ وا خاله! آش رو که مامان درست کرده

 صدای خنده ی بهرود به آسمان رفت. منیر لب گزید. حسابی ضایع شده بود. عفت هم آهسته گفت: دستت

 !درد نکنه با کار درست کردنت

  
  

 .تیام که به زحمت جلوی خنده اش را گرفته بود دست بر پای بهرود گذاشت و زمزمه کرد

 .ـ آروم بهرود

 .مهدی گفت: اون پارچ دوغ رو بده من طال

 .طال پارچ را سمت مهدی گرفت و به تیام چشمک زد. تیام هم با لبخند پاسخش را داد

که تازه یاد موضوعی افتاده باشد گفت: راستی برای لحظه ای سکوت خانه را پر کرد. منیر انگار  

 داداش، برای براد ِر مرحوم سنگ قبر گذاشتید؟

 دست تیام در هوا خشک شد. سر بلند کرد و به چشم های براق منیر خیره ماند. چه سوالی بود؟! نفس

م را به کامعمیقی کشید و قاشق پر از برنج را در ظرفش رها کرد. حتما باید عقب می کشید تا منیر شا  

 .بقیه هم زهر نکند

 .ـ دستتون درد نکنه زن عمو

 .بهرود که متوجه ناراحتی تیام شده بود اصرار کرد

 .ـ چیزی نخوردی تیام

 !عفت قبل از آنکه تیام پاسخ دهد گفت: خوبه همین نیم ساعت پیش بهت گفتم تیام

چه حرف می زند اما حدس می زدبهرود با ابروهای درهم مادرش را نگاه کرد. نمی دانست درباره ی   



 .که حتما دوباره برایش خط و نشان کشیده

 .تیام آهسته گفت: سیر شدم زن عمو

 !مهدی دندان برهم سایید. عقب کشید و گفت: منم سیر شدم

 :عفت بی آنکه چیزی بگوید لب گزید و سر زیر انداخت. طال که فضارا سنگین دید روبه تیام گفت

می ذارم توی یخچال. فردا گرم کن بخورهرچی که ازش موند رو  . 
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 .بهرود نگاهی به پدرش که در سکوت راه می رفت انداخت

 ـ توی باغ حرف بزنیم؟

  
  

 .ـ امروز می ریم باغ اما نه برای کار. می ریم ماشین رو برداریم. می خوام بامن به شهر بیای

 .ابروهای بهرود باال پرید

شهر برای چی؟ چیزی شده؟ ـ  

 .مهدی سرش را بلند کرد و پسرش را دید زد

 .ـ نه چیزی نشده. نگران نباش. می خوام کمی باهات حرف بزنم

 امروز مهدی زیادی مشکوک شده بود. بی آنکه چیزی بگوید نفس عمیقی کشید. می دانست پدرش حتما

ه چیزی بگوید دنبالش کنددالیل خوبی برای این سکوت دارد. پس تصمیم گرفت بی آنک . 

* 

 همین که جلوی خانه ایستادند بهرود از ماشین پیاده شد. نگاهش را به نمای سنگ سفید خانه انداخت. این

 .چندماهی که به شهر آمده بود همینجا زندگی می کرد

 .مهدی هنوز منظورش را از آمدن به آنجا نگفته بود و بهرود هرلحظه کنجکاوتر می شد

 ـ مامان نمی دونه اومدیم اینجا درسته؟

 مهدی به سمت در رفت و همانطور که قفل آن را باز می کرد گفت: نمی خوام بفهمه. پدر پسری اومدیم

 .اینجا کمی حرف بزنیم

 بهرود لب برهم فشرد و سر تکان داد. وارد خانه شدند. مهدی پنجره ها را باز کرد تا خاک درون خانه

الی و سرد بودخارج شود. خانه خ . 

 .ـ اوردمت اینجا تا چیزی رو بهت بگم

 .بهرود بازوهایش را در آغوش گرفته بود. می لرزید و سردش شده بود. به پدرش نگاه کرد

 .ـ می خوام با تیام برای همیشه اینجا زندگی کنید

ی بهرود رابرای یک لحظه انگار گوش هایش اشتباه شنیده باشد گنگ پدرش را نگاه کرد. مهدی که گیج  

 .دید اضافه کرد

 .ـ توی اون روستا، شما رنگ آرامش رو نمی بینید پس بیاید شهر. دور از همه ی ما

 .بهرود دهان باز کرد چیزی بگوید اما دست مهدی باال آمد و به سکوت دعوتش کرد

  
  

گناه ترین فرد این ماجراهاست. هیچ گناهی ـ اول به حرف های من گوش کن بهرود. من می دونم تیام بی  



 به پای اون نوشته نشده و حاال همه چیز داره سرش شکسته می شه. اختالف ما خانواده ها نباید زندگی

 شما رو بهم بریزه. پس بیاید اینجا. من این کار رو هم برای تو هم برای اون دختر بیچاره انجام میدم. می

و آروم زندگی کنید. می خوام تیام حداقل برای یک ماه که شده نگران خوم از این به بعد بی دغدغه  

 .چیزی نباشه. اهالی روستا شمارو نابود می کنند

 بهرود در سکوت و با دهان باز پدرش را نگاه می کرد. انگار که گرما و مهربانی حرف های مهدی به

ی پشتش می لغزید یکباره تمام فضای خانه را گرم کرده بود آنقدر که عرق بر تیغه ! 

 .مهدی در خانه چرخی زد

 ـ اینجا هم به اندازه ی کافی بزرگ هست. دو تا قالی می گیره و آشپزخونه ی بزرگی داره. زنا معموال

 !خوششون از همین چیزا میاد

و آرام خندید. بهرود هنوز بی آنکه چیزی بگوید پدرش را نگاه می کرد. هرگز احتمال نمی داد پدرش 

 پ ِی

هایی را به تن بمالد فقط برای اینکه او و تیام در آرامش زندگی کنندتن . 

 ـ خب راضی هستی؟

 :بهرود نفس عمیقی کشید. راضی؟ از خدایش بود! اما با این حال گفت

 ـ اگه ما بیایم شما چی می شید بابا؟

ندگیت هستینـ به ما فکر نکن پسر، توی این شرایط پیش اومده تنها چیزی که اهمیت داره خودت و ز . 

 من برای باغ کارگرها رو دارم. مامانت هم طال هست. اولش سخت می گذره بهش اما بعد عادت می

 .کنه

 بهرود بی آنکه چیزی بگوید نگاهش را به زمین دوخت. در فکرش دنبال واکنش تیام می گشت. نمی

کرد که حتما خوشحال دانست وقتی این خبر را به او می دهد چه در انتظارش است. از طرفی فکر می  

 می شود و از طرف دیگر می ترسید بخاطر مادرش این پیشنهاد را قبول نکند. می ترسید زندگی اش

 .خراب شود

 .مهدی به سمت در رفت

  
  

 .ـ بیا بریم بهرود. هوا تاریک می شه باید زودتر برگردیم

 ـ به مامان چی گفتید؟

 .ـ گفتم تا دیروقت باید توی باغ بمونیم

 بهرود باشه ی آرامی گفت. پیشنهاد پدرش جاده ی پر نوری را در مقابلش نشان داده بود. بعد از مدت ها

 .نسیم امید کمی قلبش را نوازش کرد و حاال فقط به واکنش تیام فکر می کرد

 .ـ بابا

 ـ بله؟

اشین را باز می کرد گفت: اجازه بدین خودم با مامان حرفاز خانه خارج شده بودند. همانطور که قفل م  

 .بزنم

 .مهدی عمیق نگاهش کرد

 .ـ ممکنه واکنش خوبی نشون نده

 ـ می دونم. اما فکر می کنم الزمه که خودم درباره ی این موضوع باهاش حرف بزنم. اینکه از من بشنوه



 .خیلی بهتره تا از شما

اد. حرف بهرود را قبول داشت بهتر بود اینبار خود بهرود پیش قدممهدی به نشانه ی تایید سری تکان د  

 می شد. عفت باید می دید که پسرش همه جوره برای زندگی مشترکش تالش می کند. اینطوری شاید کمی

 .عقب نشینی می کرد

دتیام کنجکاو به چهره ی پر از فکر بهرود چشم دوخته بود. از لحظه ی ورودش به خانه متوجه شده بو  

 که حسابی غرق در خیال است اما موقعیت آن را نداشت که سوالی بپرسد. عفت بیخیال ظرف میوه را

 جلوی پسر و شوهرش گذاشت. دست دراز کرد و روبه تیام گفت: حتما باید بهت بگن؟ یه سیبی چیزی

 .واسه شوهرت پوست بکن. نمی دونم چی یاد تو دادن

د. هربار که عفت این جمله را می گفت) نمی دونم چی یاد توتیام بی آنکه چیزی بگوید لب برهم فشر  

 .دادن( انگار خنجر تیزی در قلبش فرو می کرد

 .بهرود پیش دستی کرد و سیب زردی از ظرف میوه ها برداشت

 .ـ من نمی خورم. واسه خودت پوست بکن

  
  

. بهرود آرام زمزمه کردتیام لبخندی به نشانه ی قدردانی تحویلش داد . 

 .ـ زود بخور بریم توی اتاق. کارت دارم

 ـ اتفاقی افتاده؟

 .ـ نه. یه تصمیمی گرفتم. باید باهم حرف بزنیم

 .میلش به خوردن سیب یکباره از بین رفت

 .ـ بریم نمی خورم

 .بهرود اشاره ای به مادرش کرد و آرام تر گفت: بخور بهت گیر می ده دوباره

برهم سابید. سیب را در ظرف میوه گذاشتو از جا برخواست. بلند گفت: بریم بخوابیم بهرود؟ تیام دندان  

 .بهرود متعجب از حرکت ناگهانی تیام نگاهش کرد. عفت غرید

 .ـ چشم نداری ببینی پسرم دو دقیقه پیش ما نشسته؟ تازه رسیده شاید بخواد باهامون حرف بزنه

تظر بهرود را نگاه کرد. قلبش مثل قلب بچه گنجشک می زد. دوستتیام بی آنکه پاسخ عفت را بدهد من  

 نداشت بهرود جلوی عفت خواسته اش را رد کند. با بلند شدن او لبخند پررنگی بر لبش ظاهر شد. مثل

 کسی که پیروز از جنگ بزرگی برگشته سینه سپر کرد و نگاه زیر چشمی به عفت انداخت که رنگ

دصورتش از حرص به سرخی می ز . 

 .ـ خسته ام مامان. می رم بخوابم. شب بخیر

 .مهدی و طال هردو شب بخیر گفتند و عفت زیر لب غری زد که کوچکترین اهمیتی برای تیام نداشت

 .مهم این بود که او برنده شده بود. همین ذوق بزرگی در قلب کوچکش ایجاد کرد

موهایش را می بافتبهرود رخت خواب هایشان را درست می کرد و تیام جلوی آیینه  . 

 ـ چه تصمیمی گرفتی بهرود؟

 بهرود صاف ایستاد و نگاهش کرد که چطور در آرامش موهای نارنجی رنگش را می بافت. لبخند بر

 .لبش آمد. جلو رفت و دسته ی مویش را گرفت

 .ـ بذار من ببافم



  
  

 تیام لبخند غلیظی زد. چشم محکمی گفت و تصویر بهرود را در آیینه نگاه کرد که چطور جدی موهایش

 .را می بافت

 .ـ امروز با بابا رفتیم شهر

 .ابروهای تیام باال پرید

 ـ چرا؟

 .بهرود کش قرمز را دور موی بافته شده ی تیام انداخت و آن را بست

 .ـ باید از اینجا بریم تیام

 ـ چی؟

امروز بابا باهام حرف زد. اون این فکر رو توی سرم انداخت. برای اینکه بتونیم زندگی کنیم باید ازـ   

 .روستا بریم

 .تیام چرخید و دست بهرود را گرفت

 !ـ بریم شهر؟

 .مردمک های تیام در چشمان بهرود دو دو می زد. می خواست جدی بودنش را از چشم هایش بخواند

ونیم زندگی کنیم تیام. من مشکلی ندارم اما تورو اذیت می کنن و از اینکه ببینمـ آره. ما اینجا نمی ت  

 .بخاطر اینکه توی زندگی منی این همه اذیت می شی و حرف می شنوی ناراحت می شم

 تیام دست بر سینه ی بهرود گذاشت و با مهربان ترین لحن ممکن گفت: من خودم این انتخاب رو کردم

قصیره تو نیستبهرود. حرفای بقیه ت . 

 .بهرود لحظه ای نگاهش کرد. می دانست تیام تا چه اندازه از زخم زبان عفت و منیر ناراحت می شود

 این را هم خوب می دانست که برای اینکه خیال او راحت شود این حرف را می زند. دست جلو برد و

 .گونه اش را نوازش کرد

عد اون دیگه کسی نیست که آرامشمون رو بهم بزنهـ برای اینکه خیالم راحت شه می برمت شهر و ب . 

 .تیام خود را در آغوشش جا داد. فکر شهر رفتن و نبود عفت تمام خوشی عالم را در قلبم زنده می کرد

 سرش را روی سینه ی بهرود جابه جا کرد و درست روی قلبش گذاشت. بهترین قسمت این جریان این

د. انگار راستی راستی قرا بود میان او و عفت او برنده شودبود که به فکر بودن بهرود را می دی ! 

  
  

* 

 امروز قرار بود به برنجی سر بزند. می خواست این خبر را به او بدهد و ترجیح می داد زمانی که

سر او نمی بهرود قصد دارد با عفت صحبت کند خانه نباشد. اینطوری خیلی بهتر بود و کاسه کوزه ای  

 .شکست

 از چند شب پیش که بهرود تصمیمش را به او گفته بود مدام لیستی از وسایل مورد نیازشان برای خانه ی

 .جدید تهیه می کرد. ذوق داشت. به خانه ی خودشان می رفتند آن هم در شهر! کم چیزی نبود

حسادت خواهند مرد. حاالمی دانست تمام کسانی که پشت سرش حرف می زدند و آزاراش می دادند از   

 !دیگر حرف و نگاه پر از نیش هیچکس آزارش نمی داد. حتی غرغر های این چند روز عفت



 .بازوهایش را در آغوش کشیدو سر خوش به سمت خانه پا تند کرد

* 

 .صدای فریاد عفت کل خانه را می لرزاند

 ـ اون دختره سر کارت گذاشته آره؟

 .ـ تیام چطوری باید از خونه ی ما توی شهر خبر داشته باشه؟! این تصمیمیه که خودم گرفتم

 ـ خودت؟ تو یه ماه بدون من دووم نمیاری بهرود. خودت این تصمیم رو گرفتی؟

 طال پلک هایش را محکم بر هم فشرد. بدش نمی آمد بهرود و تیام زودتر به شهر بروند. اینطور شاید

رامش را می دیدندهمه کمی رنگ آ . 

 .بهرود برعکس همیشه خونسرد مادرش را نگاه می کرد که چطور در خانه قدم می زد

 ـ االن مشکل شما با رفتن ما چیه؟

 !ـ مشکلم چیه؟ پسرم داره واسه همیشه از پیشم می ره تو می گی مشکلم چیه؟

 .بهرود لبخند کم رنگی زد. جلو رفت و مقابل مادرش ایستاد

ای همیشه نمی رم. مامان شما خودتون من رو چند ماه فرستادین شهر. حاال می خوام با میلـ من که بر  

 .خودم برم

  
  

 ـ آره من خودم فرستادمت تا اون دختر رو فراموش کنی. فرستادمت که اینطوری بدبخت نشیم. کارمون

 .به اینجا نکشه

ش نکشـ توروخدا بحث های همیشگی رو پی ! 

 .ـ فقط بهم بگو که اون دختره این فکر روتو سرت انداخته. فقط اینو بهم بگو

 بهرود سینه صاف کرد. نگاه عمیقی به مادرش انداخت و شمره گفت: این تصمیم خودمه. به تیام هیچ

 ربطی نداره. می خوام از این روستا ببرمش که با آرامش زندگی کنیم. چون زندگی به هممون حروم

 .شده

 .عفت پر غم پسرش را نگاه کرد. قلبش می لرزید

 .ـ این همه پسر بزرگ کردم که یه دختر بچه اینطوری ازم دورش کنه

 .عقب رفتو کنج دویر نشست

 ـ دوست ندارم ناراضی باشی مامان. واسمون آرزوی خوشبختی کن بذار بریم شهر. هم اعصاب ما

ر می مونیدراحت می شه هم شما از کنایه و چشم بد مردم دو . 

 .ـ از چشم مردم دور می مونم آره. ولی چه فایده وقتی پسرم ازدستم دراومده

 .بهرود جلو رفتو مقابلش نشست. می خواست اینبار برعکس همیشه دل مادرش را با محبت نرم کند

 .دوست نداشت از او ناراضی باشد

تیام رو به شما ترجیح می دم؟ ـ من از دستت در نیومدم. چرا این فکرو می کنی؟ فکر می کنید من  

 ...ـ آره. می دی. وقتی می گی می خوای بری شهر، وقتی تو روی من وایمیسی

 .ـ مامان شما خانواده ی من هستید. بخدا دل خودمم راضی نیست که شما و بابا رو تنها بذارم اما مجبورم

 .اینجا نمی تونیم زندگی کنیم

ذاشتیم؟ـ چرا نمی تونید؟ مگه چی واستون کم گ  

 .بهرود از جا برخواست و بی آنکه مادرش را نگاه کند گفت: ارامش و برای همین دارم فرار می کنم



 عفت بی آنکه چیزی بگوید فقط نگاهش کرد. دلش مثل یک شیشه ترک برداشت. پسرش برای آرامش از

آن دختر زندگی کنداو فرار می کرد. پسری که می دانست جانش به جان او بسته، حاال برای آنکه کنار   

  
  

 از او فرار می کرد. آخ که میل عجیبی داشت گردن تیام را خورد کند. باید همان روز که دیر نشده بود

 .کوتاه نمی آمد. باید به هرقیمتی که بود جلوی این وصلت را می گرفت که کارشان به اینجا نکشد

انطور که سر زیر انداخته بود زمزمه کردبهرود به سمت عفت برگشت و هم . 

 !ـ رفتن ما برای همه خوبه. هم برای شما که این همه حرص می خورید، هم بری خاله

 .پوزخند غلیظی برلبش نقش بست و ادامه داد

 .ـ هم برای کسایی که با تیام توی این روستا مشکل دارن. می رم شهر و مغازه رو می چرخونم

 .اینطوری خیلی بهتر می شه

 عفت بی آنکه چیزی بگوید از جا برخواست. بحث کردن با بهرود فایده ای نداشت چون تصمیمش را

 گرفته بود. پیرهنش را که چروک افتاده بود تکاند و روبه بهرود گفت: وقتی گفتی تیام، گفتم نه و توجه

کردی. حاالهم می گی می خوایبری شهرنکردی. پا کردی تو یه کفش و به مخالفت من اصال توجه ن . 

 .باشه، برو. وقتی به حرف های من توجه نمی کنی چیزی نمی گم که توهم راحت به کارو بارت برسی

 بهرود بی آنکه چیزی بگوید حرف های آخر مادرش را شنید. نمی دانست این را پای قهر کردنش بگذارد

سر بیرون کشید و بعد از آنکه عفت به آشپزخانه رفت یا موافقت کردنش! نفس عمیقی کشید. طال از اتاق  

 .روبه بهرود اشاره کرد

 ـ خب، چی شد؟

 .بهرود شانه باال انداخت

 .ـ فکر کنم حل شد

 .طال لبخند مرموزی زد و تای ابرویی باال داد

 !ـ امیدواردم

*** 

 .برنجی با سینی بزرگی که پر از مواد ترشی بود سمت تیام رفت

. دست تنها خورد کردن اینا سختهـ خوب شد اومدی . 

 .تیام چاقوی دسته قهوه ای را برداشت. ابرو درهم کشید

  
  

 ـ چرا انقدر خودت رو اذیت می کنی؟ مگه اون زمین بس نیست؟

 ـ نمی شه که همینجوری دست روی دست بذاریم. تیمور که برگشته شهر دو هفته ای یبار میاد اون هم

 .اگه وقت داشته باشه. بابات که اونجور، بیچاره محمد صبح می ره مدرسه از همون طرفم می ره باغ

 فکر نمی کنم محصول خوبی داشته باشیم امسال. این ترشی ها رو درست می کنم تیمور وقتی میاد با

 .خودش ببره شهر بفروشه. از هیچی بهتره

باید این روزها را می گذراندند سکوت کرد. حق با مادرش بود. بالخره یک جوری . 

 ـ تو خوبی؟ بهرود چی؟



 .ـ خوبیم همه

 ـ اون جادوگر چی؟

 .تیام لب گزید

 .ـ مامان این چه حرفیه

 .برنجی پشت چشم نازک کرد

 ـ مگه دروغ می گم؟

 .ـ خب همین حرف های شما رو می شنوه که همیشه ی خدا عصبیه

ی نیست. کال ذاتش همین شکلیهـ خیالت راحت اون بخاطر حرف های من اینجور ! 

 .تیام ریز خندید

 ـ اذیتت که نمی کنه؟ ها؟

 تیام مهربان برنجی را نگاه کرد. بعد از فوت طوبی همه چیز انگار مثل قبل شده بود جز پیرهن سیاهی

 .که با گذشت چند ماه هنوز تن برنجی بود

 . ... ـ راستش

ضی نباشه که من رو دق داد این زن. خدا ازشـ راستش چی؟ اذیتت می کنه آره؟ ای خدا ازش را  

 .نگذره

 .ـ مامان یه دو دقیقه وایسا

  
  

 .برنجی منتظر نگاهش کرد

 ـ ها؟چیه؟

 .ـ من و بهرود یه تصمیمی گرفتیم

 .تیام سرش را زیر انداخت. نمی دانست این خبر را چطور به برنجی بدهد. می ترسید واکنش خوبی نبیند

 !ـ تصمیم کبری

 .سربه زیری تیام را که دید نرم تر از قبل گفت: خب حاال بگو ببینم

 . ...ـ فکر کردیم شاید

 .برنجی خیره به لب های تیام غرید

 .ـ شاید چی؟ بگو دیگه دختر

اهی به چشمان منتظر برنجی انداخت و آرام لب زدتیام نگ . 

 .ـ شاید بریم شهر

 ـ چی؟

 .فریاد متعجب برنجی به حدی بلند بود که تیام به وضوح تکان خورد

 !ـ هیچی

 ـ می خواید برید شهر چیکار؟

 .تیام نگران لب گزید

وم شهـ فعال قطعی نیست. ولی فکر کردیم یه مدت از اینجا دور شیم تا یکم اوضاع آر ... 

 این را گفت و سر زیر انداخت. منتظر پاسخ برنجی بود اما وقتی جوابی نشنید سر بلند کرد و نگاهش

 صورت مادرش غرق در فکر بود. تیام هویچ دستش را روی سینی انداخت و گفت: اگه شما بگید .کرد



 .نه، نمی رم

 .برنجی سرش را باال اوردو به زحمت لبخند زد

 .ـ اتفاقا باید بری

  
  

 .ابروهای تیام باال پرید. حرفی که شنید با چهره ی ناراحت برنجی هم خوانی نداشت

 . ...ـ اما شما

 .ـ به ما فکر نکن. تصمیم درستی گرفتید. می دونم عفت اذیتت می کنه. می دونم اینجا حرف واست زیاده

دممن بمیرم که نمی تونم کاری واستون انجام ب . 

 .ـ اِ مامان

 ـ یه مدت برید شهر تا همه چی درست شه. مطمئنم زمان که بگذره آتیش عفت هم خاموش می شه. حداقل

 .برای اینکه پسرش برگرده پیشش مجبور می شه کوتاه بیاد. اون بدون بهرود نمی تونه سر کنه

 .ـ قول می دم خیلی زود بیام بهتون سر بزنم

نی انداخت و دست تیام را گرفتبرنجی چاقوی دستش را روی سی . 

 ـ گفتم که به ما فکر نکن. بالخره توهم مثل تیمور باید بری سراغ زندگی ات. نمی شه اینجا بمونی. شهر

 جای بهتریه. دیگه کسی نیست اذیتتون کنه. فقط بهرود از ته قلبش موافقه؟

 .تیام نفس عمیقی کشید و با رضایت گفت: خودش این رو خواست

هتر. برید اونجا زندگیتون رو بسازید. من هم اینجا تنها نیستم. محمد و هیرو هستنـ دیگه ب . 

 .تیام لبخند مهربانی به رویش پاشید

 .ـ بخاطر همه چیز ممنون

 برنجی هم با لبخند پاسخش را داد. رفتن تیام برایش سخت بود. اینکه یادگار طوبی یکهو از کنارش برود

انست اینجا، با وجود عفت و این مردم نمی تواند با بهرود زندگیبرایش حکم مرگ داشت اما می د  

 .آرامی داشته باشد. با این فکر ها سکوت کرد و دیگر چیزی نگفت. تیام باید می رفت
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 تمام وسایل را پشت نیسان گذاشتند. در دل تیام غوغا به پا بود. هم ذوق رفتن داشت و هم نگران برنجی

 بود. دوست نداشت او را تنها بگذارد. یعنی فکر می کرد که کار درستی نیست و برنجی در این برهه از

 .زمان به او نیاز دارد اما هرچه فکر می کرد راه دیگری به ذهنش نمی رسید

  
  

رد لبخند زدبهرود آخرین چمدان را پشت نیسان گذاشت و به تیام که خیره نگاهش می ک . 

 .ـ همه چیز آماده است

 .تیام بازوهایش را در آغوش کشید. نفس عمیقی مهمان ریه هایش کرد و زمزمه کرد

 .ـ می ریم که فصل جدیدی رو شروع کنیم

 .بهرود قدمی سمتش برداشت و مثل خودش زمزمه کرد

 .ـ یه فصل جدید با اتفاقات خوش

 .صدای مهدی باعث شد هرد و سر بچرخانند



اماده شدین؟ ـ  

 تیام لبخند گرمی به روی مهدی پاشید. مهدی تمام این مدت همیشه کنارشان بود و تیام اصال نمی دانست

 .جواب این همه محبت را بدهد

 .ـ ممنون عمو

 .ـ من که کاری نکردم

 .بهرود ادامه ی حرف تیام را گرفت

می کنید که بریم ـ شما همیشه کنارمون بودین. ممنون که االن بدن دغدغه راهیمون . 

 .مهدی جلو رفت و پیشانی تیام را بوسید و مهربان بر شانه ی بهرود زد

 .ـ نگران عفت هم نباشید. یه مدت که بگذره همه چی درست می شه

 .بهرود لبخند ناامیدی به پدرش زد

 .ـ امیدوارم

 .طال که صدایشان زد هردو بر گشتند

گرفت بهرود جلو رفت و سطل کوچک ترشی را از او . 

 .ـ این طرف ترشی رو هم ببرید. مامان داده

  
  

 بهرود به پنجره ی آشپزخانه، جایی که مادرش ایستاده بود نگاه کرد. غم نشسته در چشم هایش را می

 دید. نمی توانست با اعصاب خورد به شهر برود. سطل ترشی را در ماشین گذاشت و به سمت خانه

 .رفت

 تیام آرام گفت: منم بیام؟

 .مهدی جوابش را داد

 .ـ برو بابا جان. خداحافظی کنید درست نیست بی حرف مثل غریبه ها از اینجا برید

 تیام هم دنبال بهرود راه افتاد. در چهارچوب در ایستاد تا بهرود با مادرش خداحافظی کند. بهرود پشت

 .سر عفت ایستاده بود و آرام حرف می زد

ونم دلتون به رفتن ما راضی نیستـ می د ... 

 .ـ به رفتن شما نه، به رفتن تو

 .تیام لب گزید و قدمی به عقب برداشت. عفت سمت بهرود برگشت و خشمگین نگاهش کرد

 ـ اینکه پسرم، نوه ی قاتل بابای من رو به مادرش ترجیح می ده تقصیره هیچکس نیست. حتی تقصیره

 .اون تیام بدبخت

چیزی بگوید سر زیرانداخت و پلک برهم فشرد بهرود بی آنکه . 

 .ـ ولی یادت باشه ک با دل مادرت چیکار کردی

 .و بی آنکه منتظر پاسخی بماند از آشپزخانه خارج شد و با زدن طعنه ای از کنار تیام گذشت

*** 

 .تیام روی تخته سنگ نشسته بودو به رودخانه که باقدرت در حال گذر بود نگاه می کرد

 .بهرود نزدیکش کرد و کنارش نشست

 .ـ وقتی همه جارو گشتم و نبودی، حدس زدم که به اینجا اومده باشی

 .تیام لبخند زد و سر برشانه اش گذاشت



 .ـ دلم نیومد قبل رفتنم اینجا نیام

  
  

 .بهرود دست تیام را گرفت و گفت: تمام خاطراتمون از همین جا است

اون روزها چقدر واسمون بعید بود که به اینجا برسیم. که ما ِل هم شیمـ  . 

 .ـ ولی با همه ی بعید بودنش بالخره رسید

 .ـ زن عمو راضی نیست بهرود

 .سکوت بهرود دلش را خراشید

 .ـ یه چیزی بگو. می دونم که دلت پیش مامانت اینجا می مونه

 .ـ توام همین وضع رو داری

ن من مثل زن عمو از رفتنمون دلخور نیست. دوست ندارم یه وقت خدایی نکردهـ آره خب اما ماما  

 .واسمون آه بکشه

 .ـ اینکارو نمی کنه

 ـ از کجا مطمئنی؟ ندیدی که چقدر ناراحت بود؟

 ـ ناراحت بودنش بابته مادر بودنشه تیام. اون انقدر من رو دوست داره که از رفتنم ناراحت می شه. پس

نمیشه ناراحتی و مشکالتم رو ببینهمطمئن باش حاضر  . 

 تیام اما هیچکدام از حرف های بهرود را باور نداشت. دست خودش نبود اما دلش آرام نمی گرفت. نگاه

 .پر از خشم عفت هرگز از جلوی چشم هایش کنار نمی رفت و باعث می شد مدام نگران باشد

کند آنجا را برای همیشه ترک کنندترجیح می داد قبل از آنکه عفت دوباره همه چیز را خراب  . 

 .ـ اما ما نمی تونیم اینجوری بریم بهرود

 .ـ چجوری

 .ـ زن عمو این همه ناراضیه

 .ـ تیام، ما قبال فکرامونو کردیم

 .تیام با آرامش جواب داد

 .ـ می دونم عزیزمن، اما اینکه مادرت ناراضیه بهت آرامش نمی ده

  
  

فاصله گرفت و به چشم های بهرود خیره ماند. می توانست نگرانی را به خوبی در چشم هایش لمس کمی  

 .کند

 .دست جلو برد و بر ته ریش زبر بهرود کشید

 ـ تو نگرانی. من نمی خوام دور از اینجا داشته باشمت اونم وقتی که ناراحت مادرتی. زندگیمون به جایی

 .نمی رسه اینجوری

ار کنم؟ـ تو میگی چیک  

 ـ نمی دونم. واقعا نمی دونم بهرود. اصال فکر نمی کنم توی این یک روز و تا فردا که از اینجا می ریم

 .چیزی درست شه، اما حداقل مطمئن شو بعد از رفتنمون آهی واسمون کشیده نشه

نگوید وبهرود لب برهم فشرد و نگاهش را جایی اعماق آسمان فرستاد. تیام هم ترجیح داد دیگر چیزی   



 !سکوت کند. شاید اینطور بهرود راهی پیدا می کرد
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 ـ تصمیمت چیه بهرود؟

 ـ نگرانیت رو درک می کنم. تمام تالشم رو می کنم که تا فردا حداقل یکم از ناراحتی مامان کم کنم. اما

 .تیام گاهی باید اجازه بدی زمان یسری چیزارو حل کنه

 .ـ اما حداقل می تونیم تالشمون رو بکنیم

 .ـ بازم تالشم رو می کنم

 .جلوی در بود که تیمور را دیدند. تیام متعجب برادرش را نگاه کرد

 !ـ تیمور

 .حالت صورتش درهم و نگران بود. آنقدر که آشوب در دل تیام به پا کرد

 .لبخند تیمور کج و کوله به تیام و بهرود پاشیده شد

 .ـ سالم

 .بهرود هم که بدتر از تیام تعجب کرده بود جلو رفت و به او دست داد

 ـ سالم. چرا نرفتی داخل؟

  
  

 .ـ نمی دونستم عمو هست یا نه

 .تیام با دقت سرتا پایش را برانداز کرد

 .ـ بی خبر اومدی داداش

 .تیمور خندید و سعی کرد استرس حاکم بر جو را دور کند

 ـ مثل اینکه دلت تنگ نشده واسه داداشت. می خوای برگردم؟

 .بهرود پیش قدم شد. همانطور که در حیاط را باز می کرد گفت: این چه حرفیه. بیا داخل

 ـ عمو هست؟

 .تیام طاقت نیاورد و پرسید

 ـ چیزی شده داداش؟ بابا چیزیش شده؟

 .تیمور به نگرانی خواهرش لبخند زد

داشتم. درمورد باغ و این چیزاـ نه. با عمو کار  . 

 .ـ خب بیا بریم باغ. تیام توهم برو خونه

 تیام مشکوک نگاهشان کرد. دلش می گفت تیمور بهانه آورده. حس می کرد موضوع دیگری در میان

 .است اما اصرار بیشتر درست نبود. دو دل خداحافظی کرد و به خانه رفت

نگاهش کرد و گفت: چی شده؟ کمی که از خانه دور شدند بهرود زیر چشمی  

 !ـ یه اتفاقی افتاده. یعنی قراره بیفته

 .بهرود ابرو درهم کشید و منتظر نگاهش کرد

 .ـ یکی می خواد شمارو ببینه

 ـ کی؟

 .تیمور مردد لب برهم فشرد. می توانست به خوبی واکنش بهرود را پیش بینی کند. اما راه دیگری نبود

 .بالخره باید به او می گفت



جواد ـ . 

  
  

 بهرود اس ِم آشنا را زیر لب زمزمه کرد. ذهنش مثل موتور راه افتاد و خاطرات را مرور کرد تا به نام

 .جواد رسید و دور آن پررنگ دایره ی قرمز کشید

 ـ چی؟

 .فریادی که زد تیمور را از جا پراند

 . ..ـ بهرود

سر من و زن و زندگیم برداره؟ ـ اون مرتیکه نمی خواد دست از  

 .ـ موضوع یه چیز دیگه است بهرود

 ...ـ چه موضوعی می تونه باشه؟! تیمور اون آشغا ِل بی شرف خواهر تورو دزدید

 هنوز هم با یاداوری آن روزها و عذابی که کشید اعصابش بهم می ریخت. دندان برهم فشرد و دست های

 .مشت شده اش را در جیب شلوارش گذاشت. می ترسید داغ دلش را سراو خالی کند

 .ـ می دونم چیکار کرد بهرود. یادم هست

 ـ پس چطور می تونی حتی اسمش رو بیاری؟ چطور می تونی روبه روی من بایستی و حرف از دیدنش

 .بزنی؟ بهش بگو خداروشکر کنه که بخاطر شرایط تیام ازش گذشتم

دقیقه به حرف من گوش کن بهرود. تو که انقدر عصبی و جوشی نبودی پسر ـ تو یه ! 

 .ـ آره نبودم اما االن شدم. تا خرخره پر شدم تیمور از زمین و زمان داره واسم می باره

 .ـ من می خوام یکی از دغدغه های همه رو از بین ببرم حتی مادرت

 ـ این موضع چه ربطی به مادر من داره؟

ی بگم برادر منـ خب نمی ذار . 

 !ـ بگو

 .ـ می دونی که زن عمو فکر می کنه پدربزرگ من، پدرش رو کشته

 .ـ خب

 .ـ حاال این مرده، جواد، می گه می خواد شهادت بده که چنین چیزی حقیقت نداره

  
  

نه بعد از اینکه زن منو دزدیدـ چی شده این اقا یهو به فکر ما افتاده؟ می خواد بیاد در حقمون خوبی ک ! 

 .ـ نمی دونم. می گه که می خواد وجدان خودش رو راحت کنه

 .بهرود پوزخند غلیظی زد. تیمور اما کالفه از این بحث ها نفس عمیقی کشید

 .ـ باید باهاش حرف بزنی بهرود. حرفاش رو بشنو اگه مخالف بودی باشه من دیگه چیزی نمی گم

شهـ می خوام تیام هم با . 

 .ـ می دونی که اذیت می شه

 !ـ این موضوع به اونم مربوطه. من نمی تونم به تنهایی درباره ی قاتل بچمون تصمیم بگیرم

 تیمور بی آنکه چیزی بگوید سرتکان داد. از طرفی هم حرف های بهرود را قبول داشت. تیام هم باید در

دوبره با آن مرد روبه رو شود اما این باره تصمیم می گرفت. می دانست برای خواهرش سخت است  



 .چاره ی دیگری نداشتند. باید این دندان پوسیده هم از ریشه کنده می شد
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 تیام لحظه ای با صورت درهم به بهرود خیره ماند.فکر دیدن دوباره ی جواد بر تنش لرز می انداخت اما

می کرد و نمی خواست بخاطر انگار چاره ی دیگری نبود . شاید همین دیدار خیلی چیزهارا عوض  

 .خودخواهی خودشان همه چیز را خراب کند

 .ـ من مشکلی ندارم

 ـ دیدنش اذیتت نمی کنه؟

 تیام بی آنکه چیزی بگوید لب برهم فشرد. نمی توانست دروغ بگوید. اصال همین که دهان باز می کرد

 .بهرود می فهمید

 .ـ پس حرفشم نزن

 .ـ اینطوری که نمی شه بهرود

طوری؟ می خوام ازت محافظت کنمـ چ . 

  
  

 تیام لبخند مهربانی به رویش پاشید.آخ که هنوزهم دلش برای مردش ضعف می رفت و هرچه زمان

 .بیشتر می گذشت دل لرزه های اوهم انگار بیشتر می شد

 .ـ من حالت رو می فهمم بهرود اما نمی تونیم فقط به خودمون فکر کنیم

 ـ چطور بذارم قاتل بچمون بیاد روبه روت بشینه؟

 بغض تا خرخره ی تیام باال آمد. بی اراده دست بر شکمش گذاشت و سر زیر انداخت. دوست نداش

هرماهم که می گذشت بیشتر نبودش تبهرود چانه ی لرزانش را ببیند. با گذر زمان از غمش کم نشده بود.  

 .را حس می کرد

 .بهرود قدمی سمتش برداشت. چانه اش را گرفت و سرش را باال اورد

 .ـ می بینی. وقتی یادش میفتی حالت بد می شه

 .ـ کار دیگه ای از دستم بر نمیاد

 ـ حاال از من انتظار داری بنشونمت جلوی کسی که بچمون رو کشته؟

گفت: بهرود تیام دوباره معترض . 

 .ـ بله

 ـ باید ببینیمش. من اگه از اینجا برم، مامان می مونه تک و تنها بی پشت و پناه. دیگه حتی باباهم نیست

 که کنارش باشه و مگه ما چند وقت یبار میایم اینجا سربزنیم؟ ما می ریم راحت می شیم و تما محرف و

شاید اگه اونحدث ها می مونه برای مامان که باید تحملشون کنه.   ... . 

 !لرزش چانه اش بیشتر شد. چه صدایش می زد؟آن مرد؟! لفظ مرد کمی برایش زیاد بود

 ـ شاید اگه اون بیاد و چیزهایی رو که می دونه بگه بخشی از مشکالتمون حل شه. شاید زن عمو هم به

 .رفتنمون راضی شه

 .بهرود گونه ی سرد تیام را نوازش کرد

ن بخاطر همه ی ما تو از خودت گذشتیـ از اول این داستا . 

 .بغض تیام سنگین تر شد. انگار بهرود جای زخمی راکه مدت ها مخفی شده بود پیدا کرد



  
  

 .ـ بالخره تموم می شه.یه روز تموم سختی ها تموم می شه

همین حاال دستش را بگیرد و تا بهرود دستانش را باز کرد و تیام را تنگ در آغوش کشید. دوست داشت  

 جایی که می توانند از آنجا دورش کند. دلش آرامش مطلق بر ای تیام می خواست. دوست داشت روزی

 .تمام این هارا برایش جبران کند

*** 

 .تیمور خوشحال خواهرش را در آغوش کشید. موهایش را بوسید

 .ـ می دونستم تصمیم درستی می گیری

ی داداش؟ـ از بابا خبر دار  

 .ـ می رم بهش سر می زنم. تنها دغدغه اش شماهایید وگرنه حالش خوبه

 .تیام زیر لب خدارا شکر کرد

 ـ حاال کجاست تیمور؟

 ـ ادرسش رو بهم داده. همین االن می رم سراغش که بیارمش. تصمیمتون قطعیه؟

گفت: بهترین تصمیم رو گرفتید بهرود نگاهی به تیام انداخت و تیام سر تکان داد. تیمور دوباره خندید و . 

 .مطمئن باشید کار درست همینه

 بهرود ننفس عمیقی کشید

 .ـ امیدوارم چوب اعتمادمون رو نخوریم

 ـ شما می تونید مامان و زن عمو رو آماده کنید؟

 .ـ آره باید به بابا هم خبر بدم. میتونه کمکمون کنه

 .ـ پس من رفتم. تا شب بر می گردم

را پشت سر براردرش پاشید و ماشینش را با چشم دنبال کرد تا در پیچ جاده گم شدتیام کاسه آب  . 
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 برنجی و عفت بی آنکه چیزی بگوید کنار هم نشسته و در و دیوار را نگاه می کردند! طال گاهی برای

 .عوض کردن جو سنگین حاکم چیزی می گفت اما فایده نداشت

 قرار بر این بود که منیر و شوکت هم بروند. مهدی خودش شخصا از آن دو خواسته بود تا حضور داشته

 .باشند

 تیام میان چهارچوب د ِر اتاق ایستاده و دل نگران به مادرش و عفت نگاه می کرد. می دانست برنجی

شوکت هرگز به خانه یبرای نشستن در خانه ی عفت چه عذابی می کشد اما راه دیگری نداشت. منیر و   

 آن ها نمی رفتند. بالخره هرچه که باشد پدربزرگش قاتل پدر آن هااست. آخ که مغزش عجیب سوت می

 .کشید

 بهرود که تا آن لحظه بی حرف گوشه ای نشسته بود و حساب و کتاب مغازه ی شهر را مرتب می کرد

ش را درک کند. کل زندگی اشان همینوقتی نگاه مضطرب تیام را دید از جا برخواست. می توانست حال  

 .شده بود. درست وقتی همه چیز سمت بهتر شدن می رفت اتفاقی می افتادکه همه ناامید می شدند



 .به اتاق رفت و دست تیام را گرفت و کشید.تیام متعجب نگاهش کرد

 ـ چی شد یهو؟

 .بهرود دسته ای از موهای تیام را پشت گوشش فرستاد و گفت: نگرانی

یر نرسیدن؟ـ د  

 .بهرود انگشتش را نرم بر گونه ی تیام کشید و تا لب هایش آورد

 .ـ می رسن بالخره. هنوز خاله و مادر بزرگ هم نیومدن

 .تیام درمانده چشم بست

 ـ وای یعنی چی می شه؟ چی می خواد بگه؟

. گونه هایش بابهرود از غفلت تیام استفاده کرد و لب هایش را سریع بوسید. تیام فوری چشم باز کرد  

 !همین برخورد کوتاه گل انداخت

 !ـ االن آخه؟

 .بهرود خندید و دوباره بوسیدش و اینبار طوالنی تر

 !ـ چه وقتی بهتر از االن؟

  
  

 .تیام که به کل دلشوره اش را فراموش کرده بود ریز خندید. مشت آرامی حواله ی سینه ی بهرود کرد

نی چطوری حالم رو عوض کنیـ میدو . 

 .بهرود اینبار چانه اش را بوسید

 .ـ پس چی فکر کردی

 صدای در حیاط که بلند شد تیام سر چرخاند و از پنجره بیرون را نگاه کرد. بهرود اما بی توجه چانه اش

 .را گرفت و سمت خود چرخاند

 .ـ اومدن

ندبهرود به سمت دیوار هدایتش کرد و او را به دیوار چسبا . 

 .ـ مهم اینه تیمور و اون مردتیکه نیستن

 سرش را به صورت تیام نزدیک کرد. دست برد و کلید برق را زد و اتاق تاریک شد. تیام پرهیجان

 .خندید. قلبش در سینه بی قراری می کرد. بهرود شیطان نگاهش کرد

 !ـ مهم اینه هنوز وقت داریم

*** 

از جا برخواست و یقه ی پیرهنش را درست کرد اینبار دیگر خودشان بودند. تیام باعجله . 

 بهرود اما همچنان دراز کشیده و نگاهش می کرد. همین که موفق شده بود چند ساعتی فکرش را به سمت

 .دیگری هدایت کند کافی بود

 .تیام سمت بهرود چرخید و نگاهش کرد

 ـ بریم توی هال؟

 بهرود از جا برخواست و اوهم لباس هایش را مرتب کرد. سپس جلو رفت و روسری تیام را تا جایی که

 .امکان داشت جلو کشید

 .ـ ازم جدا نشو. نمی خوام جلوی چشم اون حتی یک لحظه هم ازم فاصله بگیری

کند فقط این را تیام مطیع سرتکان داد. نمی دانست دیدن دوباره ی آن مرد چه حسی را در او ایجاد می  



 .می دانست که از همین حاال می ترسد

 .بهرود درحالی که به سختی سعی داشت چهره ی درهمش را از تیام پنهان کند به سمت در هدایتش کرد

  
  

مهمه جلویشان برخواستند. تیام تمام مدت سعی خودش را می کرد که نگاهش به جواد نیفتد اما بازه  

 .موفق نبود

 .مردمک چشمش آنقدر چرخید تا روی او ثابت ماند. جواد سر زیر انداخته و به گوشه ای خیره شده بود

 نمی دانست با چه عقلی پابه خانه ی آن ها گذاشته. شاید هیچ عقل سالمی این را نمی پذیرفت. اما او حاال

تیام واقعا باردار است جهنم شد. قصدنرمال نبود! زندگی اش درست بعد از آن روزی که فهمیده بود   

 .کشتن بچه ی تیام را نداشت و همین باعث می شد عذاب وجدان سختی داشته باشد

 .مهدی صحبت را در دست گرفت

 .ـ خب می شنویم

 جواد به زحمت سر بلند کرد و نگاهش را برهمه چرخاند جز تیام. بهرود با چنان نفرتی نگاهش می کرد

ه ممکن است به او حمله ور شودکه حس می کرد هرلحظ . 

 .سعی کرد ذهنش را بر چیزی که قصد دارد بگوید متمرکز کند

 .ـ همه ی این روستا در جریان درگیری چندساله ی شما دو خانواده هستند

 برنجی نفس عمیقی کشید و گفت: بعد از اون همه بدبختی که به دخترم دادی حاال به فکر انجام کار

 خیری؟

کردمهدی دخالت  . 

 .ـ آبجی اجازه بدین حرفش رو کامل کنه

 .جواد آب دهانش را قورت داد. خود را برای شنیدن این حرف هاآماده کرده بود

 .بی توجه به کنایه ی برنجی گفت: من دلیل این مشکالت رو خیلی خوب می دونم

 .به عفت نگاه کرد و ادامه داد

 .ـ شما فکر می کنید که پدرتون به قتل رسیده

نگاهی به تیام انداخت که با چشمانی تیره به او خیره مانده بود. لرزش خفیف دست هایش را به سپس  

 .خوبی می دید

  
  

 !ـ اینطور نیست

 .نفس حبس شده ی برنجی که آزاد شد منیر به حرف آمد

 ـ تو از کجا می دونی؟

 .ـ وقتی درگیر شدن برادر من اونجا بود

صبی خندیدعفت ع . 

 ـ انتظار داری حرفات رو باور کنیم؟ تیمور تو رو اورده اینجا و داری به نفع اونا حرف می زنی. انتظار

 داری باور کنیم؟

 .ـ پزشکی قانونی هیچوت اعالم نکرد که پدرتون بخاطر ضربه به سرش کشته شده



 .شوکت با صدایی که به وضوح می لرزید گفت: بخاطر اینکه خریده بودنش

 .ـ خودتونم می دونید این فقط یه حرفه

 همه در سکوت نگاهش کردند. منیر مدام دندان برهم می سایید و حرص می خورد. دوست نداشت مقابل

 .برنجی و دار و دسته اش محکوم شوند

 !ـ من اون شب رو خیلی خوب یادمه. می دونید که ما رعیت خان ده باال بودیم. یعنی رعیت خان رحمت

چند وقتی بود که دو خا ِن ده پایین و ده باال باهم درگیر بودن. سر یسری مسائل که من هنوز هم نمی 

 دونم

 !دقیقا چی بودن

 .برنجی میان حرفش پرید

 ـ بعد از رفتن طوبی همه پدرم رو طرد کردن. خان ده پایین هم یکی از اون افراد بود که دوستی چند

ین های شراکتی با پدرم رو پس بگیره. دعواشون درست از همینسالش رو نادیده گرفت و خواست زم  

 جا شروع شد. پدرم اون زمان پول کافی برای خرید سهم دوستش رو نداشت و تمام سعی اش رو می کرد

 .که اون رو منصرف کنه

 نگاهی به منیر و شوکت و عفت انداخت گفت: اما جواب تمام تالش هایش برای ادامه ی این دوستی تیکه

 !و کنایه بود

 :جواد ادامه ی حرف برنجی را گرفت

  
  

 ـ این وسط هر رعیتی هم که خواسته یا ناخواسته اشتباهی می کرد سخت مجزات می شد. عین داداش

 بدبخ ِت من. می دونید که توی اوج این درگیری ها برای اینکه زمینش رو از آفت نجات بده به ده پایین

ی ره و از یکی از مردمش کمک می خواد. همین باعث شد که رحمت خان تمام داراییش رو که همونم  

 زمینه ازش بگیره. اون شب برای خواهش و تمنا رفته بود پیش خان. وقتی برگشت خونه همه خواب

کسی که بودن جز من. شرایط اینکه همراهش کار کنم رو نداشتم اما گاهی که خیلی تحت فشار بود با تنها  

 حرف می زد من بودم. اون شب خیلی ترسیده بود. می دیدم که سراسیمه توی خونه راه می ره و با

 خودش حرف می زنه. انگاری که داشت سکته می کرد. رفتم جلو سعی کردم باهاش حرف بزنم. گفتم

 .چی شده. اولش هیچی نمی گفت اما کم کم دهن باز کرد و همه چیز رو تعریف کرد

تظر به دهانش چشم دوخته بودندهمه من . 

 ـ برادر من برای درست کردن کار زمینش پیش خان میره بی خبر از اینکه خان ده پایین اون شب اونجا

 بوده. وقتی می رسه اونجا صدای داد و بیدادشون رو می شنوه و با کمال تعجب می بینه که هیچکس

ظر بمونه اما وقتی صدای شکستن وسایل رو میدخالت نمی کنه! قرار این بود که همونجا پشت در منت  

 شنوه نمی تونه بی تفاوت بایسته و وارد اتاق می شه بلکه بتونه جلوی درگیر شدنشون رو بگیره. رحمت

 .خان و شاه غالم خان دست به یقه شده بودن. برادر بیچاره ی من هم خودش رو می اندازه وسطشون

 !ولی چه کاری از دستش بر میاد؟

مه در سکوت محض نگاهش می کردند. تیام دست بهرود را سفت چنگ زده بود بلکه از بیشترحاال ه  

 .شدن لرزششان جلو گیری کند

 .ـ رحمت، پدر شما برنج خانم، تو اوج عصبانیت نزدیک ترین دوستش رو هل می ده

 .عفت بی صبر پرسید



 ـ بعدش چی شد؟ چه بالیی سر پدرم اومد؟

غالم بعد از برخورد محکمش با دیوار زمین میفته. ضربه انقدر شدید بود کهـ طبق گفته ی برادرم شاه   

 لحظه ای کامال گنگ روی زمین میفته و خفیف ناله می کنه. بعد از چند لحظه که خودش رو پیدا می کنه

 .از جا بلند می شه. اما انگار همون لحظه قلبش می ایسته و از دنیا میره

ون داد. آن شب آن ها صدای فریاد دو رفیق را شنیده بودند اما از ترسبرنجی نفس حبس شده اش را بیر  

 پدرشان کسی دخالت نکرد. و روزها و ماه ها و سال های بعد تمام حسرتش این بود که کاش یکی از آن

 .ها دخالت می کرد و جلوی این اتفاقات را می گرفت

  
  

 ـ اینا دروغه. چند خریدنت که نشستی این حرف هارو سرهم کردی؟

 .تیمور بالخره بعد از سکوت طوالنی اش به حرف آمد

 ـ بنظرتون من با کسی که خواهرم رو دزدیده و بچه اش رو کشته معامله می کنم؟

رش بهسکوت بدی میانشان حاکم شد. نگاه نگران طال میخ چانه ی لرزان عفت بود. می دانست ماد  

 .سختی خود را کنترل می کند

 !ـ حتی پزشکی قانونی هم این موضوع رو گفت اما شما گفتید خریدنش

 .ـ هنوزم می گیم

 ...ـ منیر

 صدای معترض عفت باعث شد منیر سکوت کند و دیگر حرفی نزند. عفت دوست نداشت بیش از این

دندان شکنی به آن ها بدهد اما ترجیح مقابل برنجی و بچه هایش تحقیر شوند. می توانست دوباره جواب  

 !می داد موضوع رابیش از این کش ندهد. تا همین جا هم زیادی جلو رفته بودند

 برنجی نگاه پرغضبی به سه زن انداخت و گفت: حاال خیالتون راحت شد؟

رشوکت بی آنکه چیزی بگوید از جا برخواست. منیر هم به دنبالش. عفت ناراحت از رفتنشان آرام د  

 .گوش منیر زمزمه کرد

 ـ من رو با این قوم تنها می ذارید؟

 .ـ با حرف های این مردتک هیچ چیز ثابت نشد! تو خودت رو ناراحت نکن

 .این حرف را آنقدر بلند گفت که همه شنیدند

 بعد از رفتن آن ها سکوت حرف اول را در خانه می زد. انگار که همه در خود فرو رفته بودند و به

ی جواد فکر می کردندحرف ها . 

 .جواد هم از جا برخواست

 ـ مثل اینکه کسی حرف من رو باور نکرد. فقط می خواستم کاری کرده باشم بلکه بتونم اتفاقات اخیر رو

 ...جبران کنم. اما انگار که

 .به تیام نگاه کرد و باقی حرفش را خورد. چطور می خواست جبران کند! افکارش احمقانه بود

  
  

 .ـ بیشتر موندن من اینجا درست نیست

 .جواد که از خانه خارج شد بهرود از جا پرید. طال نگران صدایش زد



 .ـ بهرود کجا می ری

 بهرود با عجله کفش هایش را پوشید. عفت و برنجی نگران نگاهشان می کردند. مهدی سر زیر انداخت

د زیاده روی نمی کند و بدش نم یآمد به آن مرد بی فکر درسیو آرام ذکر می گفت. می دانست بهرو  

 .بدهد

 !ـ کسی بیرون نیاد

 .تیام اما بی توجه به حرفی که زد دنبالش رفت

 .ـ بهرود صبر کن

 بهرود به کوچه دویید و تیام به دنبالش. جواد خیلی از خانه دور نشده بود. بهرود بی توجه به تیام که آنجا

تش دوییدایستاده بود به سم . 

 .ـ واسا بینم

 .جواد برگشت و همان لحظه بهرود مشت محکمی به صورتش زد. تیام جیغ زد

 !ـ بهرود نکن

 جواد گیج از ضربه ای که خورده بود زمین افتاد. دست بر بینی اش گذاشت. خون غلیظی از آن جاری

 .شده بود

 .ـ روی دل من سنگینی می کنی

ان جمع شده بودند. تیام دور ایستاده بود و با تنی که از ترس میلگد دیگری به شکمش زد. مردم دورش  

 .لرزید نگاهشان می کرد. زبانش بند آمدده بود نمی توانست حتی بهرود را صدا کند

 .جواد بی آنکه از خود دفاع کند مچاله شد و از درد نالید

 ـ اگه کاری باهات نداشتم بخاطر تیام و حرمت حرفای اون بود. اگه تونستی پا توی خونه ی ما بذاری

 .بازم بخاطر اون بود

  
  

 ضربه ای که به کمرش زد باعث شد جواد فریاد بلندی بکشد. چند نفر سمت بهرود رفتند وبازوهایش را

 .محکم گرفتند

کن که تیام هست وگرنه کشته بودمت. حاالهم برو دعا کن دیگه نبینمتـ خدارو شکر  . 

 جواد خود را به زحمت از روی زمین بلند کرد و نگاه خسته ای به بهرود کرد. این کتکی که خورده بود

 .حقش بود. اصا اگر بهرود کاری نمی کرد به مرد بودنش اساسی شک می کرد

محکم گرفته بودند بیرون کشید و به خانه برگشت بهرود خود را از چنگ مردمی که او را . 
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 .طال با سینی چای به هال آمد. درهمان لحظه برنجی از جا برخواست

 !ـ داری می ری خاله؟

 عفت پر غیض نگاهی به طال کرد اما طال اهمیت نداد. انگار نه انگار همین حاال شاهد تمام قضایا رفته

 .بود. مادرش دست بر نمی داشت

نجی دستی به پیراهن سرمه ای رنگش کشید و جلیقه اش را مرتب کردبر . 

 .ـ آره دستت درد نکنه

 .تیام گفت: منم باهات میام مامان

 .برنجی که دیگر از عفت ترسی نداشت گفت: باشه بیرون منتظرت هستم



به اتاق رفت و لباس مناسب تری به تن کرد. بهرود دنبالش به اتاق رفت تیام سریع . 

بیام دنبالت؟ـ کی   

 تیام درحالی که مقابل آیینه روسری اش را درست می کرد گفت: امشب اونجا می مونم. می خوام شما با

 .زن عمو حرف بزنید

 .بهرود لبخندی زد. پفکر خوبی بود اینطور بهتر می شد با عفت سرو کله زد

ناهار پیش مامان باشمـ خودت هم فردا ظهر ناهار بیا اونجا. حاال که قرار بریم شهر یه وعده  . 

 .ـ باشه

  
  

 تیام سمتش چرخید. هرچه خواهش و تمنا در دنیا بود را در چشمان سبزش ریخت و گفت: راضیش کن

 باشه؟

 .بهرود دست به سینه ایستاد

 .ـ نگران نباش

 .صدای برنجی را از حیاط شنید

 ـ تیام اومدی؟

افظـ برم دیر شد. فعال خداح . 

 خانهن در سکوت عجیبی فرو رفته بود. کسی حرف نمی زد حتی مهدی. انگار همه منتظر بودند تا عقت

 !شروع کند

 .عفت اما بی حرف به استکان چای ایی که حاال یخ زده بود نگاه می کرد

 .طال به بهروداشاره کرد بلکه حرف را شروع کند. بهرود اما شانه باال انداخت به پدرش اشاره کرد

 .ناواصال نمی دانست حرف را از کجا آغاز کند

 مهدی که اشاره ی دو فرزندش را دید سری تکان داد و آرام گفت: خانوم نظرت چیه؟

 .عفت سرباال اورد

 ـ درباره ی چی؟

 .ـ حرف های این جوونی که االن اینجا بود

 .عفت نفس عمیقی کشید

 !ـ حرف های اون هیچ کدوم از سختی هایی که ما کشیدیم رو حل نمی کنه

 .ـ اما می تونه به تلخی هایی که ممکنه در آینده پیش بیاد پایان بده

 عفت بی آنکه چیزی بگوید دست بر زانو زد و به زحمت از جا برخواست. قبل از آنکه هال را ترک کند

 .بهرود پرسید

می کنید مامان؟ ـ حاال با رفتن ما موافقت  

  
  

 .عفت نیم نگاهی به پسرش انداخت. خسته بود وحوصله ی کل کل نداشت. اوهم ترجیح می داد تمام شود

 !ـ برید، خدا به همراهتون

 این را گفت . آن جارا ترک کرد. بهرود گنگ نگاهی به پدرش انداخت. مهدی با لبخند محوی نگاهش می



 .کرد

خب دیگه با خیال راحت برید ـ ! 

 .ـ اما انگار هنوز ناراحته

 !ـ آره اما انگار اینبار قرار درست شه

*** 

 .تیام روبه روی مادرش نشسته بود. محمد و هیرو هم آرام و بی صدا به برنجی نگاه می کردند

 ـ شما کی می رید شهر؟

 .تیام لب تر کرد

 .ـ فکر نمی کنم بریم

نگاهش کرد برنجی سر باال اورد و . 

 !ـ چرا؟

 .ـ خب با اتفاقاتی که امروز افتاد اگه خدا بخواد همه چیز درست می شه. الزم نیست حتما به شهر بریم

 .برنجی پوزخند غلیظی زد و همانطور که از جا بلند می شد گفت: چقدر ساده ای تو دختر

بان دراز کرد و شکلکی دراوردتیام به محمد و هیرو اشاره کرد به اتاق بروند. محمد برای خواهرش ز . 

 .ـ امروز هیچ اتفاقی نیفتاد. و قرارنیست کسی عقب نشینی کنه

 .ـ اما اون مرد تمام واقعیت رو گفت

 .برنجی به آشپزخانه رفت

 .ـ مهم اینه کسی باور نمی کنه

  
  

 .سپس روبه محمد فریاد زد

من رو با این کا کردنت. انشاا... بابات زودتر بیاد بگم چی کشیدم ـ نمی خوای بری سرزمین؟ دق دادی  

 .از دست تو

 !ـ درس دارم

 .تیام خشمگین سمتش خیز برداشت

 .ـ از کی تا حاال تو درس می خونی؟پاشو برو باغ اون کارگرها تنهان

 .محمد از زیر دست تیام فرار کرد و به سمت در دویید

اب می برن؟ـ حاال با رفتن من خیلی ازم حس ! 

 این را گفت و در را محکم به هم کوبید. تیام نفس کالفه ای کشید. هیرو را در آغوش گرفت و خطاب به

 مادرش گفت: از اول هم می دونستی بی تاثیره؟

 به آشپزخانه رفت. مادرش مشغول خورد کردن پیاز ها و اشک ریختن بود. سکوتش نشانه ی تایید حرف

 .تیام بود

 ـ پس چرا اومدی؟

 ـ دوست داشتم چهره اشون رو ببینم. دوست داشتم داغ دلم یه جوری آروم بگیره. می خواستم ببینم تو کل

 .این روستا بالخره یه نفر رای به بی گناهی آقام می ده

 تیام بی آنکه چیزی بگوید به مادرش نگاه کرد. تار تار سفید شده ی موهایش را به خوبی می دید. برنجی

 .این سال ها حسابی شکسته بود



 ـ چرا با بابا به شهر نرفتید؟

 ـ کجا می رفتیم؟ من اینجا به دنیا اومدم. بابات هم همینطور. می رفتیم به شهر که چی؟ حتی اگرم می

 !رفتیم پشت سرمون حرف میفتاد که فرار کردن

 .تیام درحالی که موهای هیرو را نوازش می کرد آهان آرامی گفت

ما باید بریدـ اما ش . 

 .ـ من همینجا می مونم

  
  

 .برنجی چاقوی دستش را توی بشقاب انداخت. اشک هایش راپاک کرد

 .ـ بچه نشو تیام. بهرود رو بردار و ببر. زندگی شما دوتا توی این روستا جهنمه

 .ـ من شمارو توی این وضعیت ول نمی کنم

رو از آب بکشم بیرون. این شما هستید که تازه اول جوونیتونه و باید آزاد باشید ـ من می تونم گلیم خودم . 

 حاال که بهرود خودش خواهان رفتنه، از فرصت استفاده کن. اگه االن نرید، ممکنه دیگه هرگز شرایطش

 .پیش نیاد

 ـ اما شما چی مامان؟

 .برنجی مهربان لبخند زد. جلو رفت و دستی به صورت دخترکش کشید

 .ـ تو تا همین جا هم خیلی کنار ما بودی. دختر نازا ِرم

 .صدای در حیاط که بلند شد تیام هیرو را روی زمین گذاشت

 .ـ بهروده

 .ـ جلوی شوهرت چیزی نگی ها. حواست باشه

 .تیام باشه ای گفت و به حیاط رفت

ر پر مهر در گوش همبرنجی به هال آمد و تمام مدت از پنجره به دختر و دامادش نگاه کرد که چطو  

 .زمزمه می کنند

*** 

 ژاکتش را دور خود پیچید و خود را در آغوش گرفت. باد سردی می آمد و صورتش از سرما حسابی بی

 .حس شده بود

 به روستای زیرپایش نگاه کرد. از آن باال روستا آرام و در خواب بنطر می رسید. اما فقط او بود که می

چه زندگی هایی جریان دارددانست در دل آن همه سکوت  . 

 حاال که از باالی تپه به آن جا نگاه می کرد، تمام روزهای خوش و تلخی که گذرانده بودبا قدرت از

 مقابل چشمانش می گذشت. همه اش مثل رویا بود. رویایی بلند و دنباله دار که ماه ها او را به دنبال خود

 .کشانده بود

  
  

 خورشید با آرامش بی وصفی به پشت کوه ها قدم بر می داشت انگار که برای غروب هیچ عجله ای

 نداشت. آسمان با تکه های کوچک و بزرگ ابرش به رنگ آبی و رگه های زیبای زرد و نارنجی درآمده

 .بود



 نفس عمیقی کشید و عطر خاک خیس خورده را تا اعماق ریه هایش برد. قرار بود دیروز به شهر بروند

 .اما بخاطر باران سفر را به امروز موکول کرده بودند

 .دست هایی که دور کمرش حلقه شد باعث شد از فکر و خیال بیرون بیاید

 ـ کجا سیر می کنی؟

اشت و سر به شانه اش تکیه دادلبخند زد. دست بر دستان گرم بهرود گذ . 

 .ـ تو فکر روزهایی هستم که گذشت

 .بهرود لب هایش را بر شقیقه ی تیام گذاشت و محکم بوسیدش

 .ـ سخت بود اما گذشت

 .تیام سرتکان داد و زمزمه کرد

 ـ بابا همیشه می گه آرام ِش زندگی، بعد سختی های اون میاد. می گه هرچی سختی زندگیت بیشتر باشه،

 آرامشی که نصیبت می شه شیرین تر و عمیق تره. شاید با رفتن ما به شهر، بعد اون همه سختی، آرامش

 .به سراغمون بیاد

 .بهرود تنگ تر در آغوشش گرفت

 ـ یادته همیشه می گفتم همه چیز رو درست می کنم؟

رو ِز این عالقه سعیتیام ریز خندید و سر تکان داد. مگر می شد یادش نباشد. بیچاره بهرود از اولین   

 !کرده بود همه چیز را درست کند

 .بهرود هم خندید و ادامه داد

 ـ هنوز سر حرفم هستم! مطمئن باش همه چیز رو واست درست می کنم. انقدر خوب که حس کنی توی

 !بهشتی

  
  

می کند تیام با لذت چشم بست. می دانست بهرود به حرفی که می زند عمل . 

 .ـ من همیشه فکر می کردم بهشت، یه جای عجیب و غریبه که باید در اون همه چیز همیشه خوب باشه

 اون چیزی که من می خوام باشه. بهشتی که من تصور می کردم هیچ شباهتی به اینجا نداشت. به وضع

 .زندگیم

 .بهرود در سکوت منتظر ماند تا حرفش را تمام کند

ر شد و صدایش تا جایی که ممکن بود پایین آمدلبخند تیام غلیظ ت . 

 ـ اما اشتباه می کردم. بهشت می تونه یه لحظه باشه! یه لحظه که در اون عمیقا احساس خوشبختی می

 کنی. می تونه جایی باشه که هرچند کوتاه تو رو از تمام غم و دردهایی که داری دور می کنه... می

هش ِت من جایی جز آغوش تو نیستدونی بهرود، من اشتباه می کردم! ب ... . 

 !بهرود با لذت خندید و تیام را به خود فشرد و چندبار موهایش را بوسید و عطر نان تازه را بلعید

 !خورشید حاال غروب کرده بود

 ...پایان
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