
 

 

 #بــــوےمــــه 

 

 ۱پــــارتــــ

 

 ی م نیماش  شهی ش ی. قطرات درشت رودیبار  ینم نم م باران

 نشست. 

  یحساب د یبار ی که  م یاسفند ماه آن هم با، باران  یهوا

 دلچسب بود. 

  یدر حال حرکت با چراغ ها  یها نیبه ماش  شهیاز ش تبسم

در تکاپو  شهیاز هم شتریماه سال ب نیروشن که در آخر

 کرد.  ی بودنند نگاه م

ها بود و   ابانیخ  یپر از مشغله  یآدم ها یحواسش پ مین

حواسش به آهنگ درحال پخش و راننده کنار   گرید مین

 دستش. 

 



را  پارک کرد و هر دو  لیباربد اتومب دند یکافه که رس کینزد

 شدند.  ادهیپ لیا هم از اتومبب

دستش   ستادیبه کافه رو به رو نگاه کرد. کنار باربد ا  تبسم

امشب.  هیخوب یحلقه کرد و گفت: چه هوا شیرا دور بازو

 . ومدمین نجای! تا حاال ایقشنگ ی چه کافه 

 

 نگاهش کرد و لبخندزد.  باربد

  یرو یهوا بوسه محکم ی و ب دیخودش را باال کش تبسم

 قلبم.  ز یصورت او کاشت و گفت: تولدت مبارک عز

 

هم شلوغ بود    یدر اطراف که از قضا حساب  ینگاه باربد

رفت و گفت: ما ازخونه تا   یچرخاند و به تبسم چشم غره ا

اونجا صورتم رو   یتونست ی. نممیبود نیماش یتو نجایا

جلو مردم   نجای هم ی بذار دیبا یبگ کیو تولدم رو تبر یببوس

 فته؟یب ادتی

 

تبسم بزرگتر شد. باربد    طنتی صورت پر از ش یرو   لبخند

ها    تیچشم غره ها وحساس ن یاز ا یجزء درموارد ضرور

 کرد.  یخرج نم



 . دادیخوش اخالقش را به تبسم نشان م یاوقات رو شتریب

 دلم خواست.   ییکهوی کارکنمیو گفت: خوب چ دیخند زیر

 

دلم  ییکهوی گفت: اتفاقا منم  یو جد یشوخ انیم باربد

 و نبرمت به تولدم.    رمیخواست دعوتم رو پس بگ

 

دستش فشرد و گفت: حاال   انیباز باربد را محکمتر م تبسم

خودت   یخودت برا میکن زتیما سوپرا نکهیا  یبه جا کباری

 . یکن ی چقدر ناز م نی. ببیتولد گرفت

 

 شد.  باربد که تا پشت لبش آمده بود همانجا متوقف خنده

 مقابلش حواسش را پرت کرد.  صحنه

شد و لبخند از   اده یپ نیرا پارک کرد و از ماش نشیماش دایآ

  نوی: ادیدر هم پرس یتبسم جمع شد و با صورت یلبها یرو

دعوتت رو از من    یخوایحتما م ؟ یدعوت کرد یواسه چ

  الیبرگردم خونه امون تا با خ  یمن  رو بفرست ،یریپس بگ

 ؟ یخوش باش نیراحت کنار ا

 



کرد اوضاع را کنترل کند. دست جلو برد و آهسته   ی سع باربد

 ؟ یاز حسود یر یو گفت: نم دیلپ تبسم را کش 

 

 ی گفت: اگه م تی نداشت و باعصبان یاما حوصله شوخ تبسم

 اومدم....  یدونستم اونم هست نم

 

امشب رو   کیوار گفت: باربد   د یرا باال آورد و تهد انگشتش

هم   ی لیکه حالم خ یدونیبشو. اطرافش  نپلک. م الشیخ یب

 واقعا حوصله اشو ندارم.  ستیخوب ن

 

که   یدونی دست دور کمر تبسم حلقه کرد و گفت: م باربد

 جفتتون رو دوست دارم. 

 

و گفت: نه  دیکش رونیدستان باربد ب انیخودش را از م تبسم

ُملک نگجد. تو هم برو بچسب به   ک یدو پادشاه در  زمیعز

فکر کردم قرار همراه  ی من رو آورد یجونت. وقت دایهمون آ

 .  ادیآکله هم قراره ب نیدونستم ا  یامشبت من باشم نم

 



 . دیکش شیموها انیکالفه دست م باربد

  میو مستق دیبود آنها را ند ر یاش در گ یچون با گوش دایآ

 وارد کافه شد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #بــــوےمــــه  

 

 ۲ پارت

 



دوباره دست دور کمر تبسم حلقه کرد. و او را به خود  باربد

به کارش نداشته   یکار دمیقول م میبر ایفشرد و گفت: ب 

 باشم.

 

وصف   یتبسم نشست و با شوق  یلبها یرو  یثیخب لبخند

 : قول مردونه؟د یپرس یناشدن

 

 نفسش را کالفه فوت کرد.   باربد

  ی ب زشیعز یدایتوانست به آ ی شده بود. نه م یتولد عجب

 کند و نه توان شکستن دل تبسِم محبوبش را داشت.   یتوجه

خواست هر   یم نکهیرا دعوت نکرده بود. از ا شانیکی کاش

 شد.   مانیشب کنار خودش داشته باشد پش نیرا در ا  شانیدو

 مثل تبسم سر جنگ نداشت.  دایکه آ البته

داشتند که آخرش   نانیبا تمام وجود اطم دایباربد و هم آ  هم

 . شوندیهم م یبرا

 

محکم دست باربد سپرد و به    یخودش را به حلقه  تبسم

 سمت کافه رفتند. 



کافه   ییدر روشنا  برگشت تا گرید کباریکافه باربد  کینزد

  فیکه متوجه شد ک فکندیب ینقص تبسم نگاه  یبه صورت ب

باربد   یاش را که با هزار اصرار و التماس  از سو یدست

  نیبه برداشتنش شد ودل از کمد کند در ما ش یباالخره راض

. برم  یجا گذاشت نیماش یرو تو  فتیجا گذاشته و گفت: ک

 ؟یستیا یم  نجایهم ایشاپ  یکاف یتو ی ری. مارمشیب

 

او  شنهادیاش شد و بر خالف پ ی تازه متوجه دست خال تبسم

رو هم چک   شم یآرا نهیآ ی. بذار از تورمیگفت: نه خودم م

 کنم.

 

را   نیماش یآورد.قفل ها  رونیب بشیرا از ج  موتیر باربد

 باز کرد و گفت: باشه 

 

را برداشت و بعد از   فشیرا باز کرد و ک  نیدر ماش تبسم

 شد.    ادهیکرد پ یوارس نهیرتش را در آصو نکهیا

باربد به همراه همسرش، با   یاز رفقا یکی  دیاُم همزمان

 دستش به سمت او رفت.  انیم ی سبد گل



دستش را جلو برد و سالم داد و با   دیباربد که رس  به

  یاومد ایگفت: به به سالم، تو که تازه به دن یخوشمزه گ

 . ی باش ستادهیا نجایبارون ا نیا یتو میازت توقع نداشت 

 

عسل تو باز   نی ریدهانش را باز کرد و گفت: هه هه، ش باربد

 ؟یختیزبون ر

 

داد و گفت: سالم    دیام ینامزد عقد نینگاهش را به نوش و

 .ی خوش آمد ؟ی. چطور نینوش

 

 لبخند زد و گفت: سالم خوبم ممنون، تولدت مبارک.  نینوش

 

و تشکر کرد و دوباره رو  لبخند زد  نیمهربان به نوش باربد

  یمگه اومد ؟یآورد یچ  یگفت: دسته گل برا دیبه ام

 ؟یخواستگار

 

عمه ات....خوب   یپاسخ داد: آره اومدم خواستگار دیام

 . گهیتولدته د  یکادو



 

تولدم  یرفت و گفت: مگه من دخترم برا یچشم غره ا باربد

 ؟ یگل آورد

 

  میدیگفت: واال بچه ها گفتن تولد باربده، ما هم د عیسر دیام

  ینره غول نیهمچ دونستمیدخترهاس، نم هیشب شتریاسمت ب

 . یهست

 

 . دادیم  ر یبه اسم باربد گ شهیهم دیام

. دسته گل را به  دیاش نخند ی هم باربد به شوخ نباریا یوقت

 .امیداد و گفت: برو داخل من م نینوش

 

 ومده؟یبسم ن: تدیاز مرد جوان پرس نینوش

 

جا   نیماش یرو تو فشیپاسخ داد: چرا، اومده. ک باربد

 . ارهیگذاشت بود رفته ب

 



از باربد   دیرفت. ام لیکافه به  سمت اتومب  یبه جا نینوش

 ؟ی: چته؟ چرا پکردیپرس

 

رو   دایاالن آ  نینگاه کرد و گفت: تبسم هم قش یبه رف باربد

 . حالش گرفته شد.  دید

 

دو  نکهیفشرد و گفت: عاقبت ا قشیشانه رف ی دست رو دیام

 .گهید نهینفر همزمان عاشق  آدم باشن هم

 

 

 

 

 

 

 

 #بــــوےمــــه  

 



 ۳پارت

 

  یبرا یماجرا ه نیپوزخند زد. و گفت: تو هم از ا باربد

 کن.  فیخودت تعر یبرا  ار،یخودت قصه درب 

 

  ی.  دست روندیآ ی که با هم م د یوتبسم را د نینوش د،یام

شانه باربد گذاشت آهسته به سمت کافه هلش داد و گفت:  

  شه یکه هم ی. مرد هیرمان طوالن  کیماجرا خودش  نیواال ا

با او عاشق   یعاشق دخترخاله اش بود. اما بعد از نامزد

  شیهر دو زن زندگ انیمرد م نیشد. حاال ا یگریدختر د

 عشق دوم؟ ای. کدام را انتخاب کند؟ عشق اول دهمان

 

انگار داره   که،یو گفت: برو گمشو مرت دیخند یعصب باربد

 .  خونهیم یینما یس لمیف زریت

 

  لمیهم خوبه. اصال ازش ف لمیو گفت: ف دیاما سرحال خند دیام

 .... ای دایآ میذاریاسمش رو هم م م یساز یم

 



 .  دیتبسم مانع ادامه جمله اش شد: سالم ام یصدا

 

با همان صورت پر از خنده نگاهش را به او داد و   دیام

 گفت: سالم تبسم خانوم. چه خبر؟  

 

 .  یپاسخ داد: خبر سالمت تبسم

 

 ؟ی: خوب د یبه صورت تبسم نگاه کرد و پرس باربد

 

  یآنکه منتظر جواب او باشد پشت دستش را رو یب و

 ؟ی: تب ندارد یتبسم گذاشت و پرس یشانیپ

 

گفت: انگار   دیو ام نیجواب به او رو به نوش یبه جا تبسم

 کنه.   یمن رو چک م  کباریساعت  میبا بچه اش طرفه. هر ن

 

دستش را دور شانه تبسم حلقه کرد و  شهیبه عادت هم باربد

او را به خودش فشرد و گفت: از بس دوستت دارم.  

 نگرانتم. 



 

 کرد.   ینیریش  ی خنده  تبسم

همه   یباربد را با تمام وجودش باور داشت.او در زندگ عشق 

 کرد.   ی م شیکار برا

تبسم را   یانداخت و  بازو تیپاراز  شانیحرفها انیم نینوش

 سرده. بچه ها داخل منتظرن. نجایا میو گفت: بر دیکش

 

 شاپ شدنند. ی وارد کاف ی نفر چهار

 .  بودنند دهیبچه ها قبل ازآنها رس شتریب

 ینیریآن چند نمونه ش  یوسط قرار داشت و رو ی بزرگ زیم

 بود. یدنیو نوش

و   ز یم یهم رو  ی بودنند و چند نفر ستاده یا زینفر دور م چند

 اطراف پراکنده  یها یصندل

 

دست و سوت بلند    یچهار نفره اشان که وارد شد صدا جمع

 شد. 

و احسان که تازه ان را راه انداخته بودنند و   ی کافه عل طیمح

 بود.  کیتار مهیاشان تولد باربد بود ن یمهمان نیاول



  یموجود به خوب فیضع یکه همه را به واسطه نورها البته

 داد  صی شد تشخ یم

که با   ییجمع شدنند و همراه دست ها  زیها همه دور م بچه

رک را  شعر تولدت مبا  شدی م ده یبر هم کوب یمنظم یتمیر

 بارها و بارها خواندند.  

 گرمشان که تمام شد.  استقبال

بزرگ   کی اند. احسان ک  ستادهیا زیکنار هم دو م دوباره

 گذاشت.  زیم یرا رو  یشکالت

 گرم بود اورد.    یدنیبزرگ پر از نوش ینیس  کیهم  یعل

مورد عالقه اش را برداشت و تبسم به  یدنیکس نوش هر

  یبا عذاب وجدان م شهیهات چاکلت محبوبش که هم  وانیل

 و چشم دوخت.  دینوش

  ک یشد  یکرده بود و م فشیضع ی کم یماریچند روز ب نیا

 رد کرد. ی لیس ریبزرگ هات چاکلت را ز وانیل

  ادشیز یدرنگ آن را برداشت. با وجود آنکه از داغ یب پس

 . دیرعه اول را نوشمطمئن بود ج
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 ۴ پارت

 

کرد که نگاهش به   ی مطبوعش با زبانش مزه مزه م طعم

  شیدر رو به رو  ستادهیا زیدرست آن سمت م  ی نگاه مرد

 افتاد.

چشمان    ی را تر کرده بود وقت شیگلو وی که با اسپر مرد

 تکان داد.  یآهسته سر دی تبسم را متوجه خود د

گشت تا   نیالفور به دنبال نوش یهم سر تکان داد و ف تبسم

 .رد یمرد بگ نیاطالعات کامل را از او درباره ا



  یبود و اما به طور کامل نم دهیکه قبال هم او را د البته

 شناختش. 

 

 کرد.  دایپ دایار آکن ستادهیرا ا  نیقضا نوش از

 .  دند یخند یگفتند و آهسته م  ی م ییزهایچ

که اگر محبوب باربد بودنند او   ایدن  یزهایخالف همه چ بر

  لیداشت. تنها دل  یبا تمام وجود دوستشان م نیقیهم به 

 همان محبوبت  نزد باربد بود.  شیدختر برا نیمنفور بودن ا

 نیپاسخ داد و به نوش یبند میرا با لبخند ن  دایگرم ا لبخند

 باهات کار دارم.  ییایب قهیچند دق  شهیگفت: م

 

  دایاز آ یصحبتش را کوتاه کرد با معذرت خواه نینوش

 . ستادیفاصله گرفت و کنار او ا

  ی صندل یو تبسم از گوشه چشم به مرد جوان که حاال رو  

  ه؟یپسر چ نی: اسم ادیدور نشسته بود  نگاه کرد و پرس یکم

 . ستیباربد ن  یمیصم یاما فکر کنم از رفقا  دمش یقبال هم د

 



به مرد جوان مورد اشاره تبسم نگاه کرد و گفت:   نینوش

خوبه. فقط   یل یاشون با هم خ ونهیاتفاقا م ؟ی گیماهان رو م

 وقت آزاد نداره.  یلیخ

 

 اس؟ کاره ی: مگه چد یابرو باال انداخت و پرس تبسم

 

دانست تبسم چقدر از جواب    یزد چون م یلبخند نینوش

 سوالش خوشش خواهد آمد و گفت: خلبانه. 

 

گرفت  نیمتعجب نگاهش کرد. سپس نگاهش را از نوش تبسم

 و به مرد جوان دوخت. 

 زد.  یلبخند کوتاه شیبرا ییبه رسم ادب و البته آشنا  ماهان

شناخت   یرا نم شانیها یکوچک بود اما چون بعض جمعشان

 . کرد ینم متیحس صم ادیز

ماهان مچش را موقع نگاه کردن گرفت حس   نکهیاز ا یول

 نداشت.  یبد

 او هم  لبخند  بر لب نشان و کلمه سالم را لب زد.  پس

 داد و گفت: واقعا خلبانه؟ نی باره حواسش را به نوش دو



 

  یشده درباره اش م ی: آره. چد یخند طنتیبا ش نینوش

 چشمت رو گرفته.  یپرس

 

چقدر    یت و گفت: گمشو. ولبه دوستش چشم غره رف تبسم

  ی فکر م شهیخلبان باشه. من هم  خورهیجوونه اصال بهش نم

 رنیکردم خلبان ها پ 

 

 بکنم.  یکیسالم و عل  کیبرم باهاش  دیبا

 

داد و گفت: آره   یشتریبه لبخند احمقانه اش عمق ب نینوش

 . یبرو. اتفاقا شغلش همونه که تو عاشقش

 

از  نکهیگرفت و بعد از ا نینوش ی از بازو ی شگونیو تبسم

 راحت شد به سمت ماهان رفت.  الشیکبودش شدن خ 

  یمچ نگاه ها  گر یاش بود و د یمرد جوان به گوش حواس

 گرفت.  یمتعجب او را نم

 سالم دادم. تبسم



 و به تبسم نگاه کرد.  دی کش رونیب یرا از گوش  سرش

جابلند شد و در جواب سالم دخترک گفت: سالم تبسم   از

 ن؟ یخانوم خوب

 

  ی کرد. نامش را م ریهمان حرکت اول دخترک را غافلگ با

 دانست. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وےمــــه  #بــــ

 



 ۵ پارت

 

 نداشت جا خوردنش را بروز دهد.  یلزوم

صورتش را حفظ کرد و گفت: ممنون.   یحالت معمول پس

  ن؟یشما خوب

 

شلوارش قرار داد و گفت:   بی ج یاش را تو یگوش ماهان

 متشکرم.  

 

 .  نیهم

 ینم ینیب شینداشت که بزند. آمدن تبسم را پ یگرید حرف 

 کرد. 

بعد را هم آماده داشت و گفت: قبال   یاما جمله  دخترک

  ییبودم اما افتخار آشنا ده ی شما رو د یدوبار گذر  ،یکی

پا جلو   ییآشنا ی. راستش شغلتون باعث شد برامینداشت

من عاشق پرواز   دیدون ی . مدیشما خلبان گهیم  نیبذارم. نوش

 .  ادیخوشم م یلیخ مایو آسمونم. از آسمون، پرواز، هواپ

 



از   ی ابرو باال انداخت و لبخند زد و جرعه ا نماها

  قنایکرد و طعمش  یم یدلبر یحساب شیکه بو ییاسپرسو

 . دیعطرش نبود را نوش  یبه خوش

 ماهان دهان تبسم طعم زهر مار گرفت. یجا به

 لذت ببرد؟ یهمه تلخ نیتوانست از ا ی م چطور

کرد تا   کی نزد شیمحبوبش را به لب ها  یدنیهم نوش او

کرد پاک   یماهان را که در دهانش حس م ییاسپرسو یتلخ

 کند.

پروازه. اما اگه   ایدن  یحس ها نیاز بهتر یکیگفت:  ماهان

و پرواز  یخلبان  ی به جا یرو تجربه کن یپرواز واقع یخوایم

منظره   یو تماشا شهیکه جزء چندتا ش یحجم فلز  کیبا 

  شنهاد ی. پدهیآسمون بهت نم ی از بودن تو یحس  چیه رونیب

  سو ح یکنم پرواز با چتر رو امتحان کن . پرواز واقع یم

 . ی کن یآسمون  رو اونجا تجربه م یبودن تو

 

 ن؟ی: شما تجربه کرددیمشتاق پرس تبسم

 



نشان داد و گفت: آره. پرواز   شترییلبخندش را ب ماهان

. لمس آسمون. حس پرنده  یکن ی رو اونجا تجربه م یواقع

 کنم حتما امتحانش کن یم  شنهادیبودن. پ

 

 کنم.  یگفت: حتما امتحان م نانیبا اطم تبسم

 

باز دهانش را با اسپرسو تازه کرد و گفت: به باربد   ماهان

 یعال ییجا کی. ببرتت دمیآدرس م

 

 به ماهان نبود.  گر یتبسم د نگاه

 بود.  ستادهیکه  کنار باربد ا دایآ یرفته بود پ حواسش

 . دیمقابلشان را روشن د شمع

 خواستند شمع ها را فوت کنند یم پس

 ازتون ممنون.....  ی لیحواس گفت: خ یب

 

 

زمزمه کرد و ماهان    یلب ریمزاحمتون شدمش را ز دیببخش

 ودخترک منتظر جواب هم نشد.  دیشن مهینصف و ن



 رفت.   ز یبه سمت م و

 بود.  شیماهان به تبسم و قدم ها نگاه

 تواند سد راه عشق شود؟ یکرد م یفکر م  چرا

دانست که   یم  یباربد بود به خوب یمیکه از دوستان صم وا

  اد یز شهیتپد و اگر امشب مثل هم ی م دایآ یقلب باربد برا

فقط و فقط به احترام حضور تبسم و   دهینچرخ دایاطراف آ

 وافرش به او بود.  یهزار البته بابت عالقه 

کرده بود با    ی دانست باربد امشب فقط سع ی خوب م ماهان

 . دیایقلب تبسم راه ب

 زودتر از باربد متوجه آمدن تبسم شد.  دایآ

خودش   انیمهربان م یمرد جوان فاصله گرفت و با لبخند از

 دخترک جا باز کرد.  یوباربد برا

باربد   یدانست که تبسم چقدر برا ی م یاز هر کس شتریب او

 است.  زیعز

را پشت    یاساس یسرما خوردگ ک یروزها که  نیا بخصوص

 باربد را نگران کرده بود.  یسر گذاشت و حساب

کرد و   ر یها دخترک را هم درگ هیکه ر  ی خوردگ  سرما

 شود  یبستر  مارستانیدر ب   یمجبورش کرد چند روز

 



 

 

 

 

 

 

 

 #بــــوےمــــه  

 

 ۶پارت

 

 ساختمان متوقف کرد.  یرا رو به رو لیاتومب باربد

  یلینگاهش کرد و گفت: ممنون باربد، خ تیبا رضا تبسم

 خوش گذشت. 

 

 خوش گذشت.  یلیلبخند زد و گفت: به منم خ باربد

 



گذاشت و قبل از باز کردن در    ره یدستگ یدستش را رو تبسم

 داخل؟ میبر یی ای: مدیپرس

 

انداخت و پس از مکث   جواب نه سر باال  ی به جا باربد

 ندارم.  هیطعنه و کنا دنیگفت: حوصله شن یکدتاه

 

فردا شب   یشد و بعد ادامه داد: ول  یطوالن یکم سکوتش

  یم ریدارم که همه اتون رو غافلگ ییزایچ  کی. امیحتما م

 کنه.

 

که با رو   دای گرفت و گفت: مثل آ یتبسم رنگ دلخور نگاه

 .می شد ریشدنش همه امون غافلگ

 

که   یدونیقرار نبود پنهان بمونه. م  دایمحکم گفت: آ دبارب

خواستم به وقتش بهتون   یکردنش نبودم. فقط م میمن اهل قا

 بگم..... 

 

 .نیدیانداخت: که خودتون زودتر فهم نییرا پا  سرش



 

  ی بگم. خوب من برم کار یتکان داد و گفت: چ یسر تبسم

 ؟یندار

 

 ییایب یخواینم یبار آخر اصرار کرد: مطمئن یبرا باربد

 من؟  شیپ

 

 امیلبخند زد و پاسخ داد: آره. بابا زنگ زد گفت ب تبسم

 خونه.

 

کرده مامان و   زیعز ی: ته تغار دیخند طنت یبا ش باربد

 باباش. دل بابات برات تنگ شده؟ 

 

مامان و   ی کرده  ز ی: فقط عزد یابرو باال انداخت و پرس تبسم

 باباش؟ 

 

دست دور شانه تبسم انداخت و گفت: هزار البته که  دبارب

 اول و آخرش عشق خودم. 



 

بود و گفت: عشق شما   یروزها تکرار نیمثل تمام ا جوابش

 خانمه.  دایکه آ

 

در چشمان تبسم گفت: فردا   ره یدستش را برداشت. خ باربد

.  یبش ریغافلگ یلیکه قراره خ ییشنو ی م ییزایچ کی

 .  یمطمئنم اصال انتظارش رو ندار 

 

دانست چرا   ی اضطراب داشت. خودش هم نم یکم  تبسم

 ینگرانش م  دهیکه قرار بود باربد بزند هنوز نشن یحرفها

  نی: خوب همد یرا در هم قفل کرد و پرس شی کرد.دست ها

 تو بگو. ایاالن ب

 

بر خالف تبسم اصال مضطرب نبود و گفت: وقتش   باربد

 فرداس.  

 

وگفت:   دیگونه تبسم کش  یرا نوازش وار رو شتشانگ

 .  شهیدرست م  ینگران نباش همه چ



 

 د یکش یصندل یرا به سمت دخترک متفکر نشسته رو   خودش

صورتش کاشت و گفت: برو به  یمحکم رو یبوسه ا

 نمتیب یسالمت. فردا م 

 

 

حنانه زن برادرش که با   یبعد در آشپزخانه رو به رو روز

  یبزرگ م یکرده شب گذشته لقمه ها خی یولع  از کتلت ها

 نشسته بود.  خوردیگرفت و م

  یرا چنان  با اشتها به دهان م   یک لم ترش یحنانه تکه ها  

 گذاشت که تبسم هم هوس خوردنشان را کرد 

 

ُمردد   شهیو مثل هم ستادهیا خچالی یمادرش  رو به رو آمنه

  یتا برا اوردیب رونیرا ب یز یکرد که چه چ  یفکر م نیبه ا

 شام درست کند. 

درست کنم   یشام چ   ی: برادیرا مخاطب قرداد و پرس  حنانه

 حنانه جان؟

 



 

بعد قرار بود   هیکه تا چند ثان ی کلم ترش نیبه  آخر تبسم

شود نگاه کرد و گفت: مامان جون مگه  دهیتوسط حنانه بلع

 تونه شام بخوره؟  ی حجم از عصرونه که خورده م نیحنا با ا

 

که به سمت نان سنگک دراز شده بود همانجا   حنانه  دست

به جان کتلت   شیاشتها تیدوباره با نها دهیماند و تازه فهم 

 ها افتاده. 

بخوره نوش   دیبه دخترش چشم غره رفت و گفت: با آمنه

 خوب بخوره تا بچه اش سرحال باشه  دیجونش زن حامله با

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 #بــــوےمــــه  

 

 ۷ پارت

 

  ادمیکه من  ییو خنده گفت: واال مامان تا جا  طنتیبا ش تبسم

کرده   خیهم عشق کتلت اونم از نوع  یقبل حاملگ نیا ادیم

چهار نفر    یبه جا کنفری  یحاال به جا یاش بود. منته

 . خورهیم

 

  یدور از چشم مادر شوهرش نمک پاش را به سو حنانه

  رد یگ یتبسم پرت کرد. مطمئن بود تبسم نمک پاش را م

شکست خونش حالل  یافتاد و م یم نیوگرنه که اگر زم

 بود.  

 بسته اس.  شیدانست جان آمنه به ظرفها  یم خوب



کرد و گفت:   یرا وارس زی فر یدوباره با نگاهش تو آمنه

حرفها بذار غذاشو   نیشته ابهش دختر، ز ی دار کاریچ

 بخوره. 

 

حنانه لقمه درست کرد و   یدانه کتلت برا  نیبا آخر تبسم

 .نجایا  ادیگفت: مامان امشب باربد م

 

شام چه   یبرا نکه یگفت تا مادرش را از فکر کردن به ا عمدا

 درست کند نجات دهد.  یزیچ

درست    دیشام چه با یبود تا مادرش بداند برا  ی باربد کاف اسم

 کند.

را بست و نگاهش کرد. برق چشمانش با    خچالیدر  امنه

 تضاد داشت.  انشانینشسته م ی دلخور

دوتا  نیا نمیسمت در آشپز خانه رفت و گفت: برم بب به

 کنن. یم  کاریکارگرها چ

 

که مشغول خانه   چاره یب یبار به کارگرها   ستیصبح ب از

 داد.  د یجد ی بودنند سر زد و اُرد ها یتکان



شوهرش  توانست حرف خودش را به    وشیدار امسال

 .  رندیکارگر بگ  یچند روز یخانه تکان یبنشاند و برا یکرس

تبسم و دست تنها بودنش هم   یضیحنانه و مر یحاملگ

 پوست گردو گذاشت و مجبور شد قبول کند.  یدستش را تو

 بعد دوباره به آشپز خانه برگشت.  قه یدق چند

  شیها تیکارگرها که حتما امانشان را با حساس چارهیب آخ

 بود.  دهیبر

را برداشت. بسته   چیرفت و کلم پ خچالی سراغ   دوباره

 خارج کرد.   زیرا هم از فر  یگوشت چرخ

  یتبسم نشست. مادرش با همه دلخور  یلب ها  یرو لبخند

  یمورد عالقه  ی از غذاها یکیخواست دلمه کلم  یاش م

 باربد را درست کند.

 نشست.   ز یسر و سامان داد و پشت م یرا کم   شیکارها

  ی و بشقاب کتلت را شست و سه تا چا یهم کاسه ترش حنانه

اش   یکه دلخور یگذاشت و آمنه با لحن زیم  یو رو ختیر

ه  شده ک ی : چدیداد پرس ی نشان م یاز باربد را به خوب

 گهیکرده د دا یجونش رو پ دا یاون که آ نجا؟یا ادیب خوادیم

 سراغ ما چرا؟  ادیب خوادیم

 



  ادیب خوادیگفت م  یم دونمی سر تکان داد و گفت: نم تبسم

.  شهیامشب روشن م زایچ ی لیگفت خ ی صحبت کنه. م

 .... میفهم یم ادیباالخره امشب م

 

 زنگ بلند شد.  یجمله اش تمام نشده بود که صدا هنوز

هم   یروز جمعه ا یهومن از اتاق پدرش که حت همزمان

داشت خارج شد.راهش را به سمت   یدست از کار  بر نم

 تو. ایکج کرد و جواب داد: سالم ب فونیآ

 

محترم   یآشپزخانه آمد و گفت: پرستو بود. خانوم ها به

من و بابا   یبرا ییازحمت بکشه دوتا چ یکیآشپزخونه 

 دادن پدر جان.  ی . در خواست چازهیبر

 

 

 

 

 

 



 

 

 #بــــوےمــــه  

 

 ۸پارت

 

 . زمیر  یبلند شد و گفت: من م تبسم

 

تمام شد که پرستو هن هن کنان وارد شد و همان دم   کارش

 در حال شالش را از سر کند وگفت: سالم به همه. 

 

را به دست هومن داد و گفت: بفرما داداش   یچا  ینیس تبسم

 . یچا

 

و   دیبود بوس ستادیصورت پرستو را که کنار برادرش ا و

 . یخوش اومد  ،یگفت: سالم ابج 

 



: عشق  دیگذاشت و پرسشکم قلمبه پرستو  ی را رو دستش

 خاله چطوره؟ 

 

 خجالت زده از گوشه چشم به هومن نگاه کرد.  پرستو

مقابل  نکهیبرد و هنوز هم از ا یماه هشتم به سر م در

 . دیکش ی اش اشاره شود خجالت م یمردان خانواده به حاملگ

قربونت بشم؟  ی و گفت: خوب  دیهم صورت تبسم را بوس او

 . ادینفسم باال نم ؟یدیشربت بهم م وانیل کی

 

کج کرد و هومن هم رفت باال   خچال یراهش را به سمت  تبسم

  یباره تو نیو پرستو با شالش خودش را باد زد و گفت: اول

 عمرم اسفند انقدر گرمه. 

 

و گفت: مال   دیدخترش عقب کش یرا برا یصندل آمنه

  شهیسختم بود هم نقدریمادر، منم سر هومن هم هیحاملگ

 حس گرما داشتم.

 



و کنار   دیقبل از نشستن صورت مادرش را بوس  پرستو

قشنگ   ین ین ؟ی: تو چطورد یهمسر برادرش نشست و پرس

 ما خوبه؟

 

 ؟یهم خوبه. تو خوب ین یلبخند زد و گفت: خوبم، ن حنانه

 

 ومد؟ ی: شوهرت چرا ندیاز دخترش پرس آمنه

 

خواستم   یکم کار داشت منم م کی اد،یجواب داد: م پرستو

 کنم خودم زودتر اومدم.  ی رو ادهیپ

 

 شربت را مقابل خواهرش گذاشت.  وانیل تبسم

و گفت: دستت درد نکنه   دینوش ی بالفاصله جرعه ا پرستو

 ؟یدرست کن  یخوای م یقربونت بشم. مامان شام چ 

 

 برداشت و گفت: دلمه کلم.  تیظرف آلو را از کاب آمنه

 



 . ادینگاه کرد و لب زد که: باربد امشب م به خواهرش تبسم

 

 خوشحال و متعجب ابرو باال انداخت!  پرستو

زنانه اشان گل انداخته بود  یهم نشسته بودند و حرفها  دور

تبسم رفت تا در را   نباری. ادیزنگ به گوش رس  یکه باز صدا

پر از شوقش به آشپزخانه   یبعد صدا هیبازکند و چند ثان

کرده   ریگ  فونیآ نیربده. مامان باز اگفت: با یکه م دیرس

 من برم در رو باز کنم. 

 

دستش  انیاوگشود و قبل از باربد، دسته گل م ی را به رو  در

 وارد شد.  

 و گفت: سالم.  دی خند دخترک

 

گونه   یرو یآنکه جواب سالمش را بدهد بوسه ا  یب باربد

 دل باربد.    زیاش کاشت و گفت: سالم عز

 

: واسه  دینگاه کرد و پرس ینی ریبه دسته گل و جعبه ش تبسم

 کنونه؟ یآشت



 

را آزاد   شیاز دستها یکیرا به تبسم سپرد تا   ینیریش باربد

همان دست آزاد شده را دور کمر او حلقه   نکهیکند و بعد از ا

 کرد گفت: با اجازه شما بله. 

 

 

 هم وارد خانه شدند.  یپا پابه

سط سالن نشسته بودند و  مبل ها و یو هومن رو وشیدار

باز کردن در رفته بود آنها هم از اتاق  یانگار تا تبسم برا

 خارج شده بودند. 

دراز   وشی به سمتشان رفت دستش را به سمت دار باربد

کرد. بر   کیسالم و عل نیدست داد و سرسنگ وشیکرد.دار

 گرفت.  لیباربد را تحو یخالف او هومن حساب

 

 

 

 

 



 

 

 

 #بــــوےمــــه  

 

 ۹ پارت

 

تبسم وارد آشپزخانه شد. آمنه کنار اجاق گاز و پشت   همراه

 بود.  ستادهیبه در آشپزخانه ا

سالم کرد. پرستو خوشحال از جا بلند شد و به سمتش   باربد

 رفت. 

دو رنگش  یموها  یو رو دی شدخترک را به آغوش ک باربد

 . د یرنگ شده بود را بوس یو باق یمشک مهیتا ن  شه یکه از ر

پررستو که فارغ شد به حنانه نگاه کرد و در جواب سالم   از

 حنا؟  یپر محبتش گفت: چطور

 

و پاسخ داد: خوبم   دیاوپاش یلبخندش را بزرگتر به رو حنانه

 ممنون.



 

و دسته گل را   ستادیبه سمت آمنه رفت. کنارش ا باربد

 مقابلش گرفت و گفت: سالم عرض کردم بانو.

 

 . ی دلخور نگاهش کرد و گفت: سالم خوش آمد آمنه

 

دسته گل را از دستش گرفت و باعث   شی همه دلخور با

 باربد شد.  ینشستن لبخند بر لبها

 .میبود گفت: اومدم صحبت کن ستادهیکه ا همانجا

 

حرف   ی سته گل را به پرستو سپرد و گفت: درباره چد آمنه

 مونده مگه؟  ی. حرف یتو که راهت رو مشخص کرد م؟یبزن

 

  ی که م یبه حرفها نانیدلتنگ نگاهش کرد. اما با اطم باربد

دانست نه تنها نظر آمنه که نظر همه را عوض خواهد کرد  

زده شده مگه؟ امشب   یحرفها مونده. حرف یگفت: همه 

که من قلبا دوست نداشتم بگم. اما  شه یمشخص م زایچ یلیخ



شما آروم    دهیدل رنج نکهیا ی خودم الزمه، برا  یزندگ یبرا

 .  رهیبگ

 

و گفت:   دی از پشت سرشان به گوش رس وشیدار یصدا

قراره روشن  یچ مینیب میخوب بگو، ما همه امون سرپا گوش

 . میحق بد میکه کرد ی بشه تا ما به تو بابت کار

 

لب تاپه   یتو  یبه سمت او برگشت و گفت: همه چ باربد

 نشونتون بدم.  میبر

 

هم   هیرفت و بق رونیاز اتاق ب وشیپشت سر دار خودش

 خارج شدند. 

 کاناپه نشست و لب تاپ را باز کرد نشست.   ی رو باربد

که به لب تاپ مسلط    یخانواده هم،  همه طور یاعضا 

 . ستادندیپشت سرش ا ایکنار او نشستند  ایباشند 

حرف و   چیمورد نظر را باز کرد بدون ه لیباالخره فا  باربد

 مورد نظرش را باز کرد.  یعکس ها یحیتوض



و   شدیهم پخش ممورد نظر دانه، دانه پشت  یها عکس

زد. خودشان  نگفته   ینم یحرف   چیباربد هم درباره اشان ه

 گفتند.  ی ها را م

 کردند  یگشاد شده نگاه م یبا چشمان همه

کافه،   یمرد نشسته تو نیاز همه متعجب تر بود. ا تبسم

  ینم یمیحد صم نیپاساژ را تا ا ای لیرستوران، اتومب

  کیبود. سالم و عل ده یشناخت. هزار البته که او را قبال د

 دانست.  یدرباره اش نم  چیکرده بودند. اما ه

به   یهم کالس  ایمختصر  ییآشنا  کیاز  متیهمه صم نیا

 مراتب فراتر بود. 

:  دیمتعجب حنا سکوت جمع را شکست و با بُهت پرس یصدا

 واقعا خود مهنازه؟ 

 

 خود مهناز بود.  واقعا

  ده یدوبار د ، یکیکه تبسم هم او را  یدر کنار پسر نشسته 

شناختش. به واسطه برادر  دوست مشترکشان    یبود. م

 شناختش.  یبودن م



چقدر دست و پا زد، چقدر از همان اول گفت که   چارهیب باربد

کس بدهکار   چیخواهد اما گوش ه یمهناز او را نم 

 نبود.  شیحرفها

 

دختر خواهرته   نیاباالخره لب به سخن باز کرد:  باربد

و   یو حرف زد یکه سالها ازش برام گفت  یمامان، دختر

من بهتر از   یکه باورم شد برا یگوشم خوند ر یانقدر ز

  میوجود نداره. از همون اول که رفت ایدن نیا یمهناز تو

وسط   نیا یزی چ کیدونستم   ی م میو نامزد شد یخواستگار

 غلطه. 
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 #بــــوےمــــه  



 

 ۱۰ پارت

 

 . زدیحرف نم یول ستیکردم دلش با من ن یم حس

که باالخره با اصرار من اعتراف کرد   دیطول نکش  ادیز اما

  یبرا یاس اونم  وقت گهید یکی. دلش با خوادیکه من رو نم

 .... دمشونیدبار با هم   نیاول

 

آن روز دوباره حالش را بد کرد و اعصابش را به هم   ادی

کرد و   هیتحت فشار ادامه داد:  گر یو با  اعصاب  ختیر

گفت خانواده اش خبر   ینگم، م  یالتماس کرد که به کس

اما اصرار دارن که با با من   خوادیدارن اون پسرو رو  م

احمقانه که ما اسم مون   یمیقد یازدواج کنه، همون حرفها

  هی. گرزایچ نی و ا میآبرو دار  لیفام یسر زبون افتاده و جلو

 کنه.....  یگفت که فراموشش م یکرد و بهم م یم

 

 داد!    یبرادرش گوش م ی مبهوت به حرفها تبسم

مقصود  کرد؟! یصحبت م یداشت درباره چه کس  او

 مهناز بود؟  شیحرفها



گفت و تبسم فکر   ی از محبتش به باربد م شهیهمان که هم 

 وار دوستش دارد؟  وانهیکرد د یم

 یاز هم پنهان نم ی بودنند؟ حرف یمیآن ها که دوست صم 

 کف دست هم بود!   زشانی کردنند. همه چ

 تمامش دروغ بوده؟!   یعنی

 

از همون   باربد چون پتک برسرش فرود آمد: من یحرفها

  یکه دلش با من نبود نم یرو زدم. دختر دش یشب ق

بگه.اما قبول  زویهمه چ ادیخواستم. بهش گفتم خودش ب

چند ماه باهاش چونه   دیترس یکرد از خانواده اش م ینم

هر طور تونستم  باهاش   یرت یغ یزدم خودم رو زدم به ب

کنه  یقبول نم  دمید یبگه. وقت ادیبحرف زدم که خودش 

 نیتر یمیبهش گفتم حداقل به تبسم بگو بذار اون که صم

 خوامیکرد م ی . فکر مگذرهیم  یدلت چ  یدوستته بشنوه تو

ترسش خراب   نیشتریجبهه خودم. ب یتبسم رو بکشم تو

 نایگفت مامانش ا یتبسم و کامران بود م  هییشدن قض

از تبسم  اقدام کنن،   یاربعد عقد ما واسه خواستگ خوانیم

 حرفها.  نیو از ا خوادیتبسم رو م یلیفت کامران خگ یم

ما به هم   یببره و نامزد  ییاز ماجرا بو یگفت اگه کس  یم

 کشتش....  یبخوره، کامران م



 

از   شتریداد. حال خودش ب رون یرا پر سر و صدا ب نفسش

 حرفها خراب بود.   نی همه، از گفتن ا

  یاش م یرت یغ ینامزد بودند و او داشت بر طبل ب هنوز

خانواده   یاز دوست پسر داشتن نامزدش برا  یکوفت وقت

 .زد یاش حرف م

خانواده بر خودش مسلط تر   یاعضا رینسبت به سا حنانه

 بود.

  زیم یآورد و رو وانیآشپزخانه رفت و پارچ آب و ل به

 گذاشت.  

 بردنند.  یبه سر م یاعضا خانواده در ناباور  ی همه

 

  دشویق شی: من همون هشت ماه پزدیهمچنان حرف م باربد

نزدم، اگه سر و صدا راه ننداختم چون  یزدم بابا، اگه حرف

اش درسته   ییآبرو بشه. خدا یب لیفام یخواستم تو ینم

  خواد،ی. من رو نمستین ییابرو یکارش اشتباهه اما حقش ب

ارتباط  دایبا آ ستین شتریاس. سه ماه ب گهیکس د شیدلش پ

  یزیچ نیهم  قایخواستم دق یدارم اگه زودتر نگفتم چون نم



من نامردم، من   د یخواست شما فکر کن یبشه که االن شد. نم

 رو مقصر بدونه....  دایآ ی خواستم کس یکارم، نم  انتیخ

 

 خشک شده بود انگار شیگلو

 کیرا  وانیو ل  خت یخودش ر  یآب برا یپارچ جرعه ا از

 . دینفس سر کش

رو   یهمه چ شهیرا از سر گرفت: خاله هم شی ادامه حرفها و

خبر    یخودش از همه چ نکه یانداخت گردن من باوجود ا

  خره، یباربد کادو نم ره،یباربد نم اد،یداشت. "باربد نم

گذاشتم تا خودشون سر عقل   گریباربد... "دوندون سر ج

  ایف زدم که ب. دوباره، سه باره، ده باره با مهناز حر انیب

اما  میسر و صدا تمومش کن  یو ب میرو  به هم بزن  یامزدن

دونستم   یقبول نکرد که نکرد. شده بودم مرغ سر کنده نم

 کنم ....  کاریچ
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 #بــــوےمــــه 

 

 ۱۱ پارت

 

شد و گفت: مامان بخدا  اگه مهناز عمدا   رهیمادرش خ به

رو لو نداده بود محال بود تا    دایواسه گناه کار بودن من آ

عکس  نی. االنم هم ادینیرو بب  یعکس ها نیآخر عمرم همچ 

که  نهیا ی . فقط براستیها واسه گناه کار کردن مهناز ن 

اما وقت نخواستم دل شما و بابا رو بشکنم.   چیمن ه دیبدون

بفهمه  لیکس از اعضا فام چیه خوامیتونم. نم یبا مهناز نم

و بدون دردسر   دیپشتم باش خوامیفقط ازتون م هیماجرا چ

 میتموم کن  ینامزد

 

داد: البته فکر کنم بهتره   هیمبل پشت سرش تک یپشت به

و  رنیبگ میخودشون تصم ندهیآ یکامران و تبسم برا میبذار

 .میند رو به هم ربط هیدوتا قض نیا

 



 از جا بلند شد و به اتاقش رفت.   تبسم

اش با   یهمه اعتماد و دوست  کبارهیداشت، انگار   یبد حال

 مهناز را از دست داده بود.  

 . د ینورد یتمام وجودش را در م یبد حس

  ی اش، کس یمی مهناز، دوست صم ریتوانست بپذ ینم اصال

  نیهمچ دیگو  یرا به او م  شیکرد تمام رازها یکه فکر م

 زده باشد.   یرکب بزرگ

 کارها را هم بلد بود؟!  نیمگر مهناز ا اصال

! انقدر خوب  د؟ یبگو ی بزرگ نیبه ا یتوانست دروغ ها یم

 کند!  یباز

 .  دیدر اتاقش به گوش رس یصدا 

 .  ستیجزء باربد ن یبود کس  مطمئن

نزد اما باربد خودش در را باز کرد و وارد شد و با   یحرف

 ق باربد خوبه؟: عشد یلبخند پرس

 

  یسوال تکرار نیروزها عادت کرده بود در جواب ا نیا

بوده را در صورت   انتیمثال نشانه خ  یدایبزند و آ هیکنا

 باربد بکوبد.



که برادرش داشت اما پشت مهناز در آمده   یمحبت یهمه  با

 مانده بود.   شیو سفت و سخت هم پا

داشته بردار   تیبه حما  از یآن که ن دیفهم یتازه م حاال

 مهربانش بوده.  شهیهم

گناه   یبارها و بارها توسط تبسم ب یوقت ی که حت یبرادر

 از محبتش کم کرد.  ی محاکمه شد باز هم نه ذره ا

 برادرانه اش.  ی از عاشقانه ها یذره ا نه

  یتخت نشست و گفت: چرا اخم ها یکنارش رو باربد

 همه؟ یزنگوله تو

 

. فقط  دینکش غیندنش جبابت زنگوله خوا شهیخالف هم بر

 شرمنده برادرش را نگاه کرد.

و گفت: چرا مثل خر شرک   دی اش را کش ینیو ب  د یخند باربد

 ؟یکن ینگاه م

 

 را بلند کند.  غشیج یهم نتوانست صدا یکی نیا

باربد بود بابت آن هم مخالفت، شرمنده خودش بود   شرمنده 

  شیمهم زندگ ی از آدم ها یکی آن همه اعتماد، مهناز  یبرا

 بود و حاال انگار او را از دست داده بود. 



  ی ادیدوستش ز نیتر یمیهمه دروغ آن هم از طرف صم نیا

 گران آمد.  شیبرا

 باربد گذاشت  نهیس یرفت و سر رو جلو

بده،   یلیکرد و تبسم گفت: حسم خ دست دورش حلقه  باربد

  یو مقابل تو، مقابل ستادمیباربد من تمام مدت پشت مهناز ا

چقدر   دونهی. مهناز میو همه جا پشتم بود شهیکه هم ییتو

کرد که ازت برنجم و  یکار یبهت وابسته ام ول

 برنجونمت.... 

 

اون   یشد: از طرف یخودش جار  اریاخت یاشک ب قطرات

.  یبزرگ نیم بود و حاال دروغ به ادوستا نیجزء بهتر

  ینداشته ام م شیکنم تمام مدت داشته به ر یاحساس م

  یگفتم و فکر م یافتاد براش م ی که م ی. هر اتفاقدهیخند

 .گهیرو بهم م زیکردم اونم همه چ
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 ۱۲ پارت

 

و گفت: به جون   دیخواهرش را بوس یموها ی رو باربد

 لمیدال نیاز مهم تر یکی یتر  زیخودت که برام از همه عز

بود که مهناز خودش بهت بگه ماجرا   نیصبر کردن ا یبرا

که   یحس نیخواستم ا ی. نمیاز زبودن خودش بشنو ه،یچ

از زبون  یروز  کی یخواست ی. نمینرو تجربه ک یاالن دار

 بهت گفته.  یدوستت چه دروغ ها  نیتر یمیصم یمن بشنو

 

  یطیاون شرا یتو ی و گفت: حت دیاش را باال کش ینیب تبسم

 .  یکه من ازت دلخور بودم بازم تو به فکرم بود 

 

  کی گه،یکنم د کاریکرد: چ طنتیلبخند زد و باز ش باربد

 . میندار شتریزنگوله که ب



 

 در آغوش برادرش مچاله شد.  تبسم

داد و تبسم مظلومانه   هیچانه اش را به سر دخترک تک باربد

 شه؟یم ی: حاال چ دیپرس

 

 ؟ یسوالش را با سوال جواب داد: چ باربد

 

 د؟یپرس یم دیسوالش را با کدام

 شود؟یاش با مهناز چه م یعمر دوست  کی د یپرس یم

 د؟ی آ یقدمت دار م  ینامزد نیسر ا ییچه بال ای

به   یاصال رابطه دو خواهر بعد از به هم خوردن نامزد ای

 رسد؟  یکجا م

 داشت.   یادیهم سواالت ز دای آ درباره

 داند.   یماجرا م نیچقدر از ا  نکهیا

 مثال....  ای

 



دانست دخترک در ذهنش سواالت را باال و    یکه نم باربد

  ی تو و کامران چ یکه برا نهیکند گفت: منظورت ا یم نییپا

. بهتره  زنمیبا مامان و بابا، بازم حرف م اد؟منیم شیپ

 . میدوتا ماجرا رو به هم ربط ند نیا میعاقالنه رفتار کن

 

نشست   شیآمد و رو به رو رونیاز آغوش برادرش ب تبسم

  نیکه ب یدون ی و گفت: منظورم من و کامران نبود. خودت م 

نم ازش بگذرم. کال  نبوده که االن نتو یمن و اون عالقه ا

خواستن خوب منم   یم نایکرد. اگه مامان ا  ی نم یبرام فرق

 کردم....  یقبول م

 

  ی رو یدوخته بود و با الک ها شیرا به دستها نگاهش

 شد.   ریناخنش در گ

و هر وقت هم    زد یالک م یودی پر یعادت داشت زمان ها کال

 نیاش اول چارهیب یالک ها  خت یر ی به هم م  ایاعصابش 

 مقصدش بودند. 

دارم، انگار کل   ی حس بد کیسخنش را گفت: اما االن  ادامه

شدن و حاال که    یمن معنا م یخاله با مهناز برا  یخونواده 

 نجوریا تشی میصم یمعصومش  وادعا افهیمهناز با اون ق



 چکدومشونیتونم به ه ینم گهیدو رو  از آب دراومده د

 کنم. نانیاطم

 

تبسم نگاه کرد وگفت:   یهود  ی به طرح عروسک رو باربد

سوال تبسم.   ریرو نبر ز تونیاتفاق کل دوست کی نیبا هم

  یبهت بگه چون اگه به گوش کامران م دیترس یمهناز م

 . شدیبد م یل یبراش خ دیرس

 

 نداشت....  نانیبه من اطم یعنی نیپوزخند زد: ا تبسم

 

من   ی: وقتدیرا دلسوازنه به برادرش دوخت و پرس نگاهش

به سر تو   یچ نیکه خوردم انقدر حالم خرابه، بب یاز رکب

 . یاومده که دوستش داشت

 

  یرانینگفت. آن روزها تا مرز و یزی زد و چ  شخندین باربد

 رفت.  شیپ

که او   یخواهدش در حال  یاعتراف کرده بود نم مهناز

 دوستش داشت. 



بردش   ینخواستنش تا مرز خودکش نماش نبود،  وانهید

 اشان.  ندهیآ  یبرنامه ها داشت برا یول
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 ۱۳ پارت

 

حالش را به هم   یگریبودن مهناز با شخص د یطرف  از

 . زدیم



کرد. به    ی به خودش و مهناز فکر م شدیتنها م هربار

خبر از آنکه   یگوش دخترک خوانده بود ب ر یکه ز یحرفها

شنود و   یم  یگریحرفها را با دل و جان از مرد د نیاو ا

 خندند.   یحتما به او م

 شد.  شیدایپ  دایآ  کبارهی آما

 معجزه بود.  کی هیشب  شتریب آمدنش

 بکشد. رونیکه راه انداخت ب ی تا او را فکر ،هناز و باز آمد

مغزش   انهیکه چون مور یگر  رانیو یداد از فکر ها نجاتش

 رفتند   یم شیخوردند و پ یرا م

  

 حال برادرش را از چشمانش خواند.  تبسم

گفت: بابت تمام  هیسر او  را در آغوش گرفت و با گر 

به سرت   ی داره چ دونستم ینم یول یکه الزمم داشت ی روزها

 .خوامیمعذرت م ارهیم

 

ان  ی ادآوریادامه دهد.  نیاز ا شتریخواست ب ینم باربد

 نداشت.  یگر یروزها جزء داغان کردن اعصابشان سود د

 رونیب میکمر خواهرش را نوازش کرد و گفت: پاشو بر  

 نگرانتن. نایمامان ا



 از برادرش جدا شد.  تبسم

تخت   یو به خواهرش که همچنان رو ستادیکف اتاق ا باربد

 نشسته بود نگاه کرد. 

 م؟ یبزن ی دور کی می : بعد شام بردیپرس  یمهربان با

 

 نگاهش کرد.   تبسم

 خوب بود که او را داشت.   چقدر 

به دوست  یازیچه ن   گریچون او داشت د یبرادر یوقت اصال

 بود؟ یمیصم

 . میپلک زد: باشه بر آهسته

 

رفتن از اتاق گفت:  رونیهم چشم برهم زد. قبل از ب باربد

لباس بهتر   یشوهر پرستو اومده ها اگه خواست یراست

 بپوش.

 

 سر تکان داد.  تبسم

اس  یو شلوار طرح دار عروسک یهود یرو نگاهش

 بپوشد.  یتر نیو به سمت کمد رفت تا لباس سنگ د یچرخ



 

   رونیکلم، با چلوکباب  ب  یدلمه    یشام که به جا ز یم سر

افتاد گردن هومن و حنا پر شده بود   دشیآن هم زحمت خر

 نشسته بودند. 

خبر از   یگفت: باربد من ب یبه باربد نگاه کرد و فکر  آمنه

رو   نایهمه جا صبح زنگ زدم واسه فردا شب خاله ات ا

  یبرا کیجشن تولد کوچ کی خواستم هم  یوعده گرفتم. م 

 .میریشما دوتا رو بگ ونهیم هم مثال میریتو بگ

 

و گفت:   دیدوغش پاش وانیل  یپودر نعنا خشک را تو باربد

 مشخص بشه.  فیتکل دیبد هم نشد مامان، باالخره که با

 

خواهرش و   ی مهر یناراحت بود. هم بابت ب  تینها یب آمنه

 را پنهان کرد.  قتیمدتها حق نکهیا

  یبود و حت و دم نزده  دهی مدتها پسرش آزار د نکهیبابت ا هم

کرد   یوانمود م یحاال که رازش را فاش کرد طور نیهم

 فتاده ین یاتفاق چیانگار ه

به   هیبه پدرش نگاه کرد و ادامه داد: بابا نظرتون چ باربد

ما رو به ازدواج کامران و تبسم ربط   یهم خوردن نامزد



 میاشون تصم نده یآ یدوتا خودشون برا نی.؟ بنظرم امیند

 بهتره رنیبگ

 

بگم بابا، صبر   یساالد مقابلش را هم زد و گفت: چ وشیدار

 شه؟یم یچ نمیکن بب

 

خواهرم   گهیبا همان حالت درهم گفت: اصال فکر نکنم د آمنه

 یخواستگار ادیاجازه بده که کامران بخواد ب نیهمچ
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 #بــــوےمــــه  

 



 ۱۴ پارت

 

  ادیکه ن خوامیو با اخم گفت: م د یهومن ابرو در هم کش 

غصه   میدستمون مونده که بخوا یمامان، مگه خواهر ما رو

 . میکامران رو بخور ومدنین

 

پسر   یلیبگم مادر، کامران خ  یگفت: چ ی با ناراحت آمنه

 ادیم شیهمون پ  رهی خ ی. اما ان اشاهللا هرچهیخوب

 

: چندماهه از  دیبه پسرش باربد نگاه کرد و پرس وشیدار

کار   ی . گذاشتینگفت یچ  چیبه ما ه یول  ،یخبر دار ی همه چ

 به دعوا و از خونه رفتنت برسه. چرا؟

 

 خواستمیداد و گفت: نم  یظرف غذا باز یقاشق را تو باربد

مهناز وسط   یآبرو یخواستم پا یماجرا مطرح بشه، نم نیا

سر و صدا تمومش  یخواست خودمون دوتا ب ی .  دلم مادیب

 . ینجوری. نه امیکن

 



وگفت: نگران نباش بابا،   دیکش یقینفس عم وشیدار

 .میکن یدرستش م 

 

جو را عوض کند   نکهیا یبا لبخند سرتکان داد برا باربد

  یها اما به جاش غذا یگفت: مامان قرار بود دلمه بهمون بد

 دم یتو سفره، فکر نکن نفهن یگذاشت رونیب

 

کنم   یبا محبت نگاهش کرد و گفت: فردا برات درست م آمنه

 به هم.    ختمیر دمیخبر رو شن نیا یمامان بخدا از وقت

 

کر  قربان صدقه مادرش رفت: قربونت برم، بهش ف باربد

. اما  امی. فردا فکر نکنم برسم بشه یدرست م ینکن همه چ

 هر وقت اومدم برام درست کن؟

 

  یبر  یبه پسرش نگاه کرد و گفت: مگه کجا مبخوا وشیدار

  یرفت میداشت  یاختالف کی. چهار روز یستیکه فردا خونه ن

  نیکه. هم یتا آخر عمرت اونجا باش ستیقرار ن قتیخونه رف

هم   لشیوسا  دیجمع برگرد خونه کلرو  لتیامشب برو وسا 

 بهش پس بده. 



 

چشمم   یبه رو ی چشمش گذاشت و گفت: ا یدست رو باربد

 گه؟ یحاج بابا، امر د 

 

جمع   لویوسا می ریتبسم نگاه کرد و گفت: فردا با زنگوله م به

 کنم.   یم

 

  دی: آقا ببخشدیچپ چپ نگاهش کرد و باربد باز خند  وشیدار

 منظورم تبسم بانو بود.

 

  یبه خنده قشنگ پسرش و پر از بغض و ب دی آمنه چسب نگاه

 تتیاذ ه؟یدختر خوب  دایدختره آ  نی: مامان جان ادی مقدمه پرس

 کنه؟ ینم

 

به مادرش نگاه کرد و گفت: آره قربونت برم دختر   باربد

. صبر کن فعال  میزن ی حاال درباره اون بعدا حرف م ه،یخوب

 موم بشه. ماجرا ت نیا

 



چندماهه   رهیمادرت برات بم ی: الهدیآمنه فرو چک یاشکها

از دلت خبر   چکدومیما ه یکردن ول گرتیخون به ج

 .مینداشت

 

بلند شد. سر مادرش را در آغوش گرفت و    شیاز جا باربد

که شما  نیتموم شد عشق باربد، من هم یمتاثر گفت: همه چ

برام   دیو بابا رو داشته باشم، ازم دلشکسته و دلخور نباش

 .هیکاف

 و برادر تمام روز را با هم گذراندند.   خواهر

 از صبحانه مفصل مامان از خانه خارج شدند.   بعد

باربد را   لی باربد بود. وسا یا هیآپارتمان عار مقصدشان

 جمع کردند.  

  یو راستک یهم الک  ی و کل دندیخوب با هم د  یکمد لمیف کی

 .  دندیخند

 خوردند   دیکه باربددر راه خر ینیریرا همراه ش یچا

مقصد   یرا  به سو لشیقبل از نهار بود که باربد اتومب و

ها به   دیدادن کل لیتحو یماهان برا ی خانه پدر  یعنی دیجد

 حرکت در آورد. 

 



 

 

[4/21/2021  2:05 AM ] 

 

  

 

 #بــــوےمــــه  

 

 ۱۵ پارت

 

 باز کرد.  شانیماهان در را به رو مادر

احوال  انیاش با باربد گرم بود. م یو احوال پرس سالم

شد و تبسم را وادار کرد    دهیکش نینگاهش داخل ماش یپرس

 شود.   ادهیپ کیسالم و عل یبرا

 رفت و سالم داد ودستش را دراز کرد.  جلو

 ؟یخوب زمیهم دستش را دراز کرد وگفت: سالم عز زن

 داخل  دییبفرما



 

گذاشت   شیرا به نما  اطیفاصله گرفت و ح دیدر بزرگ سف  از

کرد گفت:   یکه با دستش به داخل اشاره م ی و در حال

 رسه.   یداخل، االن ماهان م دییبفرما

 

 شناخت...   یو را مشد. ا   رهی به صورت زن خ تبسم

  دیکل میفقط اومد  میشیگفت: ممنون مزاحمتون نم باربد

 خدمتتون  میآپارتمان بد

 

ماهان خودشم   نمیصورتش گفت: اِ ا یبا همان لبخند رو زن

 . دیرس

 

  ینی. ماشدیباربدو تبسم که به سمت محل اشاره او چرخ نگاه

 مقابل در متوقف شد. 

 شد.   اده یپ نیاز ماش  یدر لباس خلبان  دهیپوش ماهان

  یادیز یآفتاب نکیمرد جوان با ع یقد و باال ی تبسم رو نگاه

 بود. کشیش

 لباس بر تنش خوش نشسته.  نیا چقدر 



آمد به مادرش سالم داد. دستش را به سمت باربد دراز   جلو

 .  ی کرد و گفت: سالم باربد جان، خوش آمد

 

از جواب باربد نگاهش را سمت تبسم روانه کرد: سالم   پس

 . د یخوش آمد یلیخانوم خ

 

  یبود لبخند گرم شیرو به رو  پیهنوز محو مرد خوشت تبسم

 . دیبر لب نشاند و گفت: سالم ممنون، خسته نباش 

 

 ممنون.  د یمتواضعانه سرتکان داد: سالمت باش ماهان

 

: االن چه وقته خونه  دیپرس  قش یمقدمه از رف یب باربد

 اومدنه؟ وسط روز

 

ساعت   گه،ی منه د ی کار طیشرا نمیسر تکان داد: ا ماهان

 مشخص نداره.... 

 

 داخل.  دیباربد نگاه کرد: دم در چرا بفرما به



 

مرتب   یکرد. خانه ا یوتاهخانه گردش ک اطیتبسم در ح  نگاه

داشت    دیکه از در د ییبهار خواب تا جا یبود. رو یو معمول

 بود. ی. تبسم عاشق گل شمعدانیگل شمعدان یپر از گلدان ها 

  دیدر جواب تعارف ماهان گفت: ممنون، اومدم کل باربد

 آپارتمان عموت رو بهت بدم و تشکر کنم.

 

 آورد  رونیب شیپالتو بیرا از ج دهایهمزمان کل و

 

 نبود.  یگفت: حاال عجله ا ماهان

 

هم بهم خوش   یلی: واال من که عجله نداشتم خد یخند باربد

عجله داشت واسه برگشتن پسر ناخلفش  یحاج یگذشت. ول

 به خونه.

 

 صلح برقرار شد.  ی: پس به سالمت د یهم خند ماهان

 

 سرتگان داد: بله، خدا روشکر.  باربد



 

  ی زحمت یلی را به ماهان داد و گفت: آقا دمت گرم، خ دیکل

 . یدیکش

 

آپارتمان   کی نکردم،  یسرش را کج کرد: کار یکم ماهان

 دادم بهت  دشیبود چند روز کل یخال

 

  ی چا کیداخل   میماهان دوباره به حرف آمد: خوب بر مادر

 .د یهمونجا هم حرف بزن دیبخور

 

دم   گه،یکرد: مامان راست م د ییهم حرف پادرش را تا ماهان

 داخل.  دیی. تبسم خانوم بفرماستیدر خوب ن

 

. قراره  میبر  دیما با گهیبه خواهرش نگاه کرد: نه د باربد

 .میبا هم نهار بخور  ییامروز دوتا

 

خواهر هم   کی ینیب ی به مادرش نگاه کرد و گفت: م ماهان

 باهاش پُز بدم.  ینجوریا یاوردیام نبر



 

بود و بعد از آن   شانیحسن ختام صحبت ها ی کوتاه خنده

 ی خداحافظ
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۱۶پارت

 

  خانه  یگشت و گذار راه یرا با هم خوردند و بعد از کم نهار

 شدند. 



  ی که همه وقتشان را با هم خوش گذراندند تا برا خالصه

 داشته باشند.  یجنگ شب انرژ 

و موضوع به هم   دندیرس ی که مهمان ها از راه م شب

 و امان از ادامه اش.  شدیمطرح م ی خوردن نامزد

 که معلوم نبود چه باشد و چقدر طول بکشد. یا ادامه

 

 و مهمان ها آمدند.   دیزود رس شب

   شهیخانواده دور هم نشسته بودند و تبسم بر خالف هم دو

وقتش را کنار مهناز   شتریب شانیخانوادگ یها  یکه در مهمان

 گرفت.  یبار از او کناره م نیگذراند ا یم

او و باربد به   شتریاز مهمان ها را هم ب ییرایپذ یطرف  از

فرار از   یبرا یخوب لیخودش دل د یعهده گرفته بودند و شا

 جمع بود. 

آوردن چقدر وقت   یو چا ینیر ی و ش وهیم کی خوب مگر  اما

 گرفت؟  یم

 را مجبور بودند در جمع حاضر باشند.  یباق

به بهانه سر زدن به غذا وارد آشپزخانه   یهر از گاه  تبسم

 ماند  یآنجا م  قهی و چند دق شدیم



دوست دو   دنیو ند ییرا به تنها یشتریبهانه وقت ب نیا به

 کرد.  یرنگش م

گشت که  یاش م ی هدف در گوش ینشسته بود و ب زیم پشت

صورتش وارد  آشپزخانه شد    یبزرگ رو یمهناز با لبخند 

  نیا یکدبانو شد یلیتبسم خانوم؟ خ هیوگفت: ماجرا چ 

دل    یکامران حساب یدیشن ،ی همه اش آشپز خونه ا ؟یسر

  یخواستگار اد یروزا ب نیداره هم میباخته ات شده و تصم

  ی هنر م کیکه از هر انگشتت  ینشون بد یحساب یخوایم

هم قبولت داره. ما هم که   ینجوریباره؟ بابا داداش من هم

 م یهمه طرفدارت یخانوادگ

 

 خودش را کنترل سخت بود.  نکهیا

 طور.  نیوبد هم هممهناز را در صورتش نک ییدو رو نکهیا

سر و صدا    یکرد تا آنها ب  ی تحمل م دیبخاطر باربد با اما

 را تمام کنند.  ز یهمه چ

  ز یبزند و مهناز دوباره همه چ یدانست ممکن است حرف یم

 . اندازدیرا گردن باربد ب 

 نیسنگ گهیبر لب نشاند و گفت: پرستو و حنا د یلبخند

 کم کمک حالش باشم  کیشدن. مامان دست تنهاست گفتم 



 

 لیکل تحو یعنی: د ینشست و سر حال پرس ز یپشت م مهناز

 نه؟ ینگرفتنت واسه هم

 

 کرد؟ یباور م دیبا

بوده؟   یآدم دو روئ نیهمچ یم یصم اری نیکرد ا یباور م دیبا

 از جانش را عذاب؟ زتر یداد و برادر عز  یاو را باز

مدتهاست   یدوست داشتن ییبای چشمان ز نیا رفت یپذ یم دیبا

  یو وانمود به عاشق ماندن برا ستیگرید  ی که دنبال مرد

 کردند؟!  یاو م ز یباربد عز

  یا  هیچند ثان دیمهناز به خودش آمد و تازه فهم یباصدا

 تبسم؟ یی: کجادی مانده و مهناز پرس ره یکه به  او خ شودیم

 

 نکهیا یبر لب نشاند و برا یزورک  یتکان داد و لبخند یسر

  میپاشو بر  نجام، یشودگفت: هم یمانع هر حرف و صحبت

 رون یب

 



  ی ندار ی: کارد یدر آشپزخانه چرخاند و پرس ی سر مهناز

 کمک کنم؟

 

 .ستین ی را داد: نه کار پاسخش

 

 بلند شد.  یصندل  یاز رو و

  نینشاند و گفت: بش یصندل  یدستش را گرفت و رو مهناز

 . یبر یخوایکارت دارم، کجا م

 

 شده؟  یجا، چ   چ یحوصله سر تکان داد: ه یب

 

با ذوق گفت: کامران با مامان و بابا صحبت کرده   مهناز

داده بود چرا   امیبهت پ شبی. دیخواستگار انیروزا م نیهم

 ؟یجوابشو نداد
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۱۷پارت

 

 بود.  د یکامران را شب قبل د امیپ

اما صفحه چتش را باز نکرد؛ اصال حوصله صحبت با او را  

 نداشت.  

داد و چت   ینم امینداشت پ یکه کامران هم تا کار مهم  البته

با او را نداشت   یشب قبل  حوصله هم صحبت یکرد ول ینم

 بوده باشد.  ایدنصحبت  نیاگر مهم تر یحت

و متوجه در حال   د یکامران را د کیسالم و عل یوقت پس

را کنار   یبودنش شد از وات ساپ خارج شد و گوش پیتا

 گذاشت. 



  گر یبود که د ختهیدرباره مهناز به هم ر یبه حد  تشیذهن

 خانواده خاله اش نداشت.  یبه اعضا یاعتماد چیه

داند    یشناسد و نم یکدامشان را نم چیه گری کرد د یم حس

 بکند. یاز حرکاتشان چه برداشت

  یلیکم حالم خوش نبود، خ کی  شبیجواب مهناز گفت: د  در

 سر نزدم.  یبه گوش

 

حرف زدن سماجت   یحوصله برا یبر خالف تبسِم ب مهناز

حالت خوش نبود از صبح تا حاال   شبی کرد و گفت: د

 ؟ یجوابش رو بد ینتونست

 

و پاسخ داد: از   اورد یخودش ن یکالفه بود اما به رو تبسم

  یدور کیو بعد هم  میچمدونش رو بست میصبح با باربد رفت

 رفت.  ادمی. سرگرم بودم میشهر زد یتو

 

  ی ! چ؟یمهناز باال رفت: باربد برگشته خونه؟! جد یابروها

 کن برام فی شده؟ تعر

 



بلند شد و گفت:   شیحوصله نداشت. از جا نیاز ا شیب تبسم

 شده  یگم چ  یبعدا برات مفصل م میحاال بر

فرار از بودن کنار مهناز،   یرفت و برا  رونیآشپزخانه ب از

 کاناپه دونفره کنار حنا نشست.  یرو

 

 گفتند. یمعمول یکه از صحبتها یکم

  شیکه تا چند روز پ اوردیمبارکش ن یکس هم به رو چیه

  ی باربد بحث و دلخور یعنی واده و دامادشان خان نیا انیم

 آمده.   شیپ

کنان  یرا به حساب آشت یمهمان نیخانواده خاله اش ا انگار

 گذاشته بودند.  ی و رفع دلخور 

از وضع موجود   ی خواهر آمنه که معلوم بود حساب نینسر 

)البته وضع به وجود آمده طبق تصور خودش نه آنچه که  

بشاش گفت:   یست با صورت یآمده( راض شیپ تیدر واقع

  یامشب دعوتمون کرد، بهانه خوب یآمنه جون لطف کرد برا

  یم یک میر یازتون اجازه بگ میما تا خدمت برس یشد برا

کامران از تبسم، واال   یخواستگار یبرا میبش حممزا میتون

 ستیدلش ن  یپسر ما دل تو نیبخدا ا

 



پوست کنده که آمنه دستش داده بود را   وهیبشقاب م وشیدار

شام  اده،یخانوم حاال وقت ز نیگذاشت و گفت: نسر  زیم یرو

 . میزن یبعدا درباره اش حرف م دیکن لیم

 

 به کامران که کنار باربد نشسته بود نگاه کرد.  نینسر

 کامران بود. یتبسم هم رو نگاه

ز نظر  تمام بود. البته ا یهمه چ لیخاله اش  از نظر فام پسر

 کم نداشت.  چیخود تبسم هم ه 

کامران از تبسم   یکه زمزمه خواستگار شدیم  یچند ماه حاال

دانست کامران هم مثل  یو دخترک نم دیرس یبه گوش م

  ایو خواسته خانواده ها ست  لیم ریخواهرش  تحت تاث

 ست.  یخواستگار نیقلبا خواهان ا نکهیا

نبود. باالخره کامران   لیم یب ل،یم ی البته که تبسم هم ب هزار

 را داشت.  شی ارهایمع شتریب

  ی خودش شکار کرد و لبخند گرم ینگاه تبسم را رو کامران

 زد. 

 لبخند کامران بود. ری تبسم درگ نگاه



هر چه   وش،یکنه آقا دار یم  ی گفت: چه فرق نینسر خاله

ما اول اجازه  ا  میخور ی سر صحبتمون شام هم م  میزودتر بر

 راحت بشه. یما از بابت روز خواستگار الیخ نیبد
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۱۸پارت

 

  یبعد از شام؛ م یداشت صحبتها بماند برا لیتما وشیدار

عواقب دارد و عواقبش  ممکن است  شانی دانست حرفها

  شیخواست مهمان ها ینباشد. نم شیمهمان ها ندیخوشا

 شام نخورده بروند.



جز حرف زدن    یکرد چاره ا یاصرار م نیحاال که نسر  اما

جان بنظر من   د یخانم، حم  نینداشت پس گفت: واال نسر

  کی یما درباره آقا کامران بمونه برا یبهتره که صحبتها

 وقت مناسب تر.

 

  یگوش م وشیو دار نینسر ی در سکوت به حرفها دیحم

 داد. 

صحبت ها بماند   دیگو یم وشیدار یدانست وقت یکه م البته

 دارد.  شیبرا یمحکم لیمناسب تر حتما دل یوقت یبرا

 هست؟ یمشکل وشی: چرا آقا داردیپرس نینسر

 

کنم بهتره   ی نگاه کرد و گفت: من فکر مبه باربد  وشیدار

 . میو باربد صحبت کن ز یفعال درباره مهناز عز

 

جمع شده بود دوباره آمد و   نینسر یکه از لبها یلبخند

صورتش نشست و گفت: به نظر من هم بهتر هرچه   یرو

به هم محرم   میریدوتا بچه مراسم عقد بگ نیا ی زودتر برا

 ستینامزد باشن به صالح ن نیاز ا شتریب گهیبشن. د

 



بود. خواهرش حرف عقد و ازدواج  ره یبه شوهرش خ آمنه

 را تمام کنند.   ز یخواهند همه چ ی دانست آنها م  یو نم زدیم

  یاز هر کس شتریب شیها  یخواهرش بابت پنهان کار از

 دلخور بود. 

 نیاز  ا شتریب گهیخانم، د  نیگفت: درسته نسر وشیدرا

اما فکر کنم کال قسمت بچه ها با  . ستیبه صالح ن ینامزد

 م یرو تموم کن یکه نامزد  نهی. مصلحت در استین گهیهمد

 

  ینگاه م وشیمتعجب به دار نیخانواده نسر یاعضا همه

 کردند! 

شده   ی شوهرش به حرف آمد و گفت: چ دیحم  ن،یازنسر قبل

 افتاده؟  یخان؟ اتفاق وشیدار

 

  یبرا یتازه کرد گفت: خوب اصل نامزد  ینفس وشیدار

  گهیکه بچه ها بفهمن به درد همد نیهم یبرا گه،ید نهیهم

برسن که کنار هم   جهی نت نیبه ا ینه؟ وقت ای خورنیم

 داره؟   دهی ادامه دادنش چه فا گهید ستیحالشون خوب ن 

 



بار هم نگاهش   ک یکه از سر شب  یباربد یمهناز رو  نگاه

 نکرده بود قفل شد. 

 ی شدند نامزد یزده بود که راض  ی در و مادرش چه حرفپ به

 را تمام کنند؟

  نیجا خوردند و نسر وشیدار  یو شوهرش از حرفها نینسر

که کنار مهناز من   دهیرس جهینت نی: باربد به ادیپرس

 ست؟یخوشحال ن

  یاجازه نم گری د نباریدلسوزانه به پسرش نگاه کرد، ا آمنه

 داد کاسه و کوزه ها را سر او بشکنند.

 

تا   دینیرا گذاشته بود دست شوهرش بب  یچیو ق شیفعال ر اما

در جواب خواهر زنش گفت:    وشیرود و دار  یم شیکجا پ

هم مناسب   یکه برا  دن یرس جهینت نینه، هر دو بچه ها به ا

 ستن؟ ین

 

: درسته مهناز جان؟  دیبه دخترش نگاه کرد و پرس دیحم

 ؟ید یرس جهینت نیشما هم به هم

 

 نبود. نی مثل نسر دیحم



مثل همسرش خودش   نکهیخبر نداشت، نه  ا  یزیاز چ واقعا

 بزند.  ی را به خبر

 باربد و پدرش چرخاند.   نیوحشت زده نگاهش را ب  مهناز

 آمد؟  ی گفت چه برسرش م یرا امشب م  زیباربد همه چ اگر

  د یفهم یکرد اگر م یکامران که در سکوت نگاهش م نیهم

 داد؟  ینشان م یاوست چه رفتار   یگناه کار واقع

 .دیدانست چه بگو ینم
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 .دیدانست چه بگو ینم

  یآمده بود بهتر بود او هم ب شیحاال که صحبتش پ دیشا

 ازدواج را نشان دهد.  نیاش به ا یلیم

ماند و بدون سر و صدا  و    یهم باربد سر حرفش م دیشا

 کرد.  یبرمال کردن اصل ماجرا تمامش م

 طور که خودش بارها گفته بود. همان

:  دیدوباره به حرف آمد و پرس دی شد حم یکه طوالن سکوتش

 ؟یادامه بد یخوای مهناز؟ شما هم نم هینجوریهم

 

.  ستین ینجوریقبل مهناز پاسخ داد: معلومه که ا نینسر

 ... یوقت ده یبچه خجالت کش نیخوب ا

 

خواست باربد    یکرد. فقط نم ی اش نبود که تقال م یبد ذات از

عقلش  بهتر از او   یدخترک ب  یرا از دست بدهد. کجا برا

 کرد؟  یم دایپ

نظر خودش به صالح هر دو طرف کار کرد که نگذاشت   از

 ببرد.  ییمهناز بو یاز عشق و عاشق یکس

  یهم بچه ها خوشبخت م شدیاشان خراب نم انهیم همه

 شدند. 



 دستش را باال آورد.   دیحم

را   نینگاه دهان نسر کیموقع اش بلد بود چطور با   به

ترش  از همان وقتها بود ودوباره از دخ یکیببندد و حاال 

. تو هم ستیاالن وقت سکوت ن ه؟ی: بابا جان نظرت چدیپرس

 تموم بشه؟ ینامزد نیا یخوایم

  یپدرش را نگاه کرد و بر خالف پدرش، نگاهش حت مهناز

 د یلحظه سمت چشمان مادرش نچرخ کی

  دیرفت با یکرد. اگر باربد از دست مادرش م  یسکوت م اگر

 شد.   یشماتت او م  ایدن ایمنتظر دن

  یداد پس خواسته ها یهم دوباره دل به دل مادرش م اگر

 شد؟یچاره خودش چه م یقلب ب

 کرد.   ینگاه همه را حس م ینیسنگ

 نه؟   ای دیشیاند ی به رابطه کامران و تبسم هم م دیوسط با نیا

  نکهیا یعنیاش  یبه هم خوردن نامزد یبه احتمال قو نکهیا

 دور تبسم را خط بکشد.   دیکامران هم با

 گرفته بود.   میدر لحظه تصم نباریا اما

  الیخ یرا کنار بگذارد، ب شیها یخواست ترس و نگران یم

 همه بشود و به خواسته دلش فکر کند. 



آهسته گفت: بنظر من هم قسمت ما با هم   یبا صدا پس

 .ستین

 

وق زده به دخترش نگاه کرد. کامران و   یبا چشمان نینسر

 هم از حواب او جا خوردند.  دیحم

 زد ینم یهم حرف   نباریاگر مهناز ا دیکش یاما نفس راحت باربد

کند و هر   یدو طرفه باز  ادیاو بدش نم شدی مطمئن م گرید

 خودش داشته باشد.  یدو مرد را برا

فرستاد؛ او هم اصال  رونیب نهیهم نفسش را از س تبسم

 در ذهنش خراب شود.  نیاز ا شیست نداشت مهناز بدو

 

مادر؟ خوب   یگ یم یوسط: مهناز جان چ دیدوباره پر نینسر

نه   یرو بگ  تیبهتره نظر واقع یدرسته بهت برخورده ول

 . یبزن یحفظ غرورت هر حرف یبرا نکهیا

 

نتوانست مقاومت کند و نگاهش سمت چشمان   گرید مهناز

  ی خط و نشان م شیکه بدجور برا یچشمان د، یمادرش چرخ

 . دندیکش
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عوض کردن  یکه تالش خواهرش را آن هم به زور برا  آمنه

به او نگاه کرد، نگاهش خصمانه بود   د ید یحرف دخترش م

 نیا ؟ی کن یم خودیتالش ب ی چرا دار  نیو گفت: نسر

 که خود بچه ها گرفتن مهیتصم

 



بچه   یگیم یبه سمت خواهرش برگشت: خودت دار  نینسر

بچه ان   نایاجفتشون باشه  میتصم نیها، اصال بر فرض که ا

غلط. ما   یدرست چ  ی به صالحه، چ یدونن چ یهنوز نم

راه درست و غلط   دیبه حال خودشون. ما با میبذار دینبا

امروز عاشق فردا   شهیکه نم  ینجوری. امینشونشون بد

 چشم.  میبگ قطفارغ، ما هم ف

 

شربت تر کرد و گفت:   ی را با جرعه ا شیگلو وشیدار

  شنهادی. ما پستیبه بعدش دست ما ن نجایخانم از ا نینسر

آشنا بشن،  اخالق   گهیتا با همد میهم گرفت  ینامزد م،یداد

  ندهیبه درد آ نیدستشون. خودشون بسنجن بب ادیب گهیهمد

که   دنیخودشون صالح د ینه؟ اما وقت ای خورنیم گهیهمد

به   نجای.  از امیدخالت کن دیما نبا گهیتونن ادامه بدن د ینم

 ها فقط با خودشونه. میصمبعدش همه ت

 

کردند نگاه    ینم یتالش چیکه ه  دیبه کامران و حم نینسر

 کرد. 

 رفتند؟ یاتفاق را پذ نیا  یراحت نیبه هم یعنی



و آمنه   وشی سمت باربد هم رفت و بعد دوباره دار نگاهش

که کنار هم نشسته بودند را مخاطب قرار داد و گفت: انگار  

 د؟ یندار یموضوع مشکل نیبا ا یلیشما هم خ

 

بر خالف ظاهر آرامش در دلش   دیکش یقینفس عم وشیدار

 آشوب به پا بود.

ازدواج باربد و مهناز چه نقشه ها داشت وگفت:   یکه برا آخ

 میتصم یه. وقتبهتر رنیبگ میخودشون تصم میما فکر کرد

 م؟یا کارهیوسط چ  نیما ا نهیهر دوشون ا

 

نتوانست خودش را کنترل کند از جا برخواست   گرید نینسر

هم مخالف    یلیو گفت: آره انگار درست حدس زدم شما خ

 باشه هر طور صالحه....  یبا به هم خوردن نامزد  نیستین

 

و البته مهناز که نشسته بودند نگاه کرد و   دیکامران و حم  به

 . گهید میبر نیپاش نیگفت: چرا هنوز نشست

 



بچه ها به   یجان، نامزد  نیو گفت: کجا نسر  ستادیهم ا آمنه

ما که به هم نخورده چرا انقدر   یهم خورده و خواهر

 ؟یناراحت

 

زد و گفت: ناراحت    یبه خواهرش نگاه کرد پوزخند نینسر

کنه. اسم دختر من   یوسط ضرر م  نیا نباشم؟! دختر من

  ثی. از فردا هزار جور حرف و حدلیدهن فام یافتاده تو

 اد یپشت سر دختر من در م

 

مادرش گذاشت:    یبازو یو دست رو ستادیبلند شد ا کامران

خواست خود مهناز هم هست.   نیا یمامان حرص نخور، وقت

ه،  خون میریصبر کن م یکن یخودتو ناراحت م  ی چرا تو دار

 ده یرس نجا یشده که کار به ا یچ مین یبب میزن  یحرف م

 

شده؟ بعد   یچ یدونیبه پسرش نگاه کرد و گفت: تو م نینسر

دوتا کنار هم بوده   نیاسم ا شه یهم لیفام یچند سال که تو

 نی. ایچ  چیبه ه ی چ چی. هستین یخبر چیحاال معلوم شده ه

کوره رو بدم   یجواب اره و اوره و شمس  دیمنم که از فردا با

داره   امزد شده دخترم بعد چند سال قصه و ماجرا نه ن  یکه چ

 . ی نه قرار ازدواج و عروس



 

حرف    یجور ک یزبان باز کردو گفت: خاله جان شما  پرستو

دوتا دلشون با هم  نیا ی. خوب وقتمیما مقصر دانگاریزن یم

کنار هم   دیحرف مردم. مهناز و باربد با یگور بابا ستین

 نه؟ ایخوشبخت بشن  
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پرستو را هدف گرفت: شما   نباریا نیپر از غضب نسر نگاه

نشد    نیحرف مردم؛  مال شما پسره. ا یگور بابا یبگ دمیبا

که ارج  و قرب   یجامعه ما اون ی. الحمدهللا توگهید یکی

و   لیفردا روز فام ؟یدختر من چ یداره جنس مذکره. ول  ادیز

  حرفشد بعد چند سال   یچ گنینم گن؟یم یچ   هیدر و همسا

شبه بچه ها گفتن ما به درد    ک ی یو ذوق و چند ماه نامزد

 چشم؟! نیا هم گفتشم میخوریهم نم

 

  دهیغضب به مهناز که همچنان نشسته بوده و ترس پر

از جات بلند   ی خوایکرده نگاه کرد و گفت: نم ینگاهشان م

 ینجوریها که ا یستیخونه ن نیعروس ا گه ید م؟یبر یش

   ی راحت نشست

 

دلخور نرو.    ن،یبه خواهرش اصرار کرد: بمون نسر آمنه

 ادیب شی پ ینذار دلخور

 

.  ستمیبدون نگاه به خواهرش گفت: دلخور ن نباریا نینسر

 میبر دیبچه ها، حم

  



کرد و   یسر سر  یخداحافظ نیاز جا بلند شدند نسر همه

و مهناز گرم تر   دیکامران و حم ی رفت اما خداحافظ رونیب

 بود

و تا دم را به جا آوردند  یرسم مهمان نواز وشیدار خانواده

 در همراه مهمان ها رفتند. 

در عقب را باز کرد تا سوار شود وآمنه دستش را   نینسر

 ایب قهیدق کی نیگرفت و گفت: نسر

 

بدون خواست خواهرش دست او را به همان سمت که   و

که از جمع فاصله گرفتند   ی . کمد یخواست کش یخوش م

در چشمان خواهرش نگاه کرد و محکم گفت:   میمستق

  نیاز ا شترینکن ب یسع نیبه جا اما نسر مونیخواهر

  یدون یهر کس ندونه تو خوب م یاوضاع رو خراب کن

مقصره. باربد همه  خودتدختر   یدون یو خوب م هیماجرا چ

 رو بهمون گفت...  یچ

 

 جا خورد.   یحساب نینسر

حوصله دست جلو   یوحشت زده به خواهرش نگاه کرد و ب 

  یفرستاد نم ی روسر  ریمش سده اش را ز ی برد و موها



آمنه که   یرو نیاز ا ایدانست از رو شدن دستش بترسد 

 آمد نشانش دهد.  یم شیمعموال کم پ

  یتوجه به چشمان وق زده خواهرش گفت: اگه حرف یب آمنه

مسائل  نیا ی کامران  چقدر رو  میدون  ی چون م مینزد

پدر و برادرش   شیمهناز پ  مینخواست یحساسه و از طرف

گردن بچه   ی رو بنداز  ینکن همه چ یخراب بشه پس سع

ذهن بچه هات و شوهرت   یتو نیاز ا شتریمن و ما رو ب

 ی خراب کن

 

 رونیدستش را از دست آمنه ب ده یطلبکار اما ترس نینسر

 . دیکش

 کرد.   شیگونه رسوا  نیلعنت کند مهناز را که ا خدا

  نیشتریعقب با ب یصندل یحرف رفت ووبغ کرده رو بدون

 فاصله از مهناز نشست 

به مهناز نگاه   نهیآ یرا راه انداخت و از تو  نیماش کامران

 ه؟ یچ انی: جردیکرد و پرس

 



را   شیدست و پا  دیبه بردارش نگاه کرد. نبا دهیترس مهناز

خودش همه   دینگفته بود نبا ی زیاال که باربد چکرد ح  یگم م

 کرد.  یرا خراب م  زیچ

اخالقمون با  ی چ ی چیرا ناراحت گرفت و گفت: ه صورتش

 اد یهم جور درنم

 

مخاطب قرار داد: شما دختر   نهیآ یباز او را از تو کامران

حاال   نیعمر با هم بزرگ شد کی نیخاله و پسر خاله بود

تو چرا   یاز طرف  ا؟یاخالقتون با هم جور در نم نیدیفهم

  ینجوریتا ما ا دیرس نجایکارتون به ا یزودتر به ما نگفت

 .مینش ریغافلگ

 

  یرا نگاه کرد و پاسخ داد: فکر نم رونیاز پنجره ب مهناز

 کردم باربد به خانواده اش گفته باشه 
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 دوباره دور هم در سالن نشستند.   وشیدار خانواده

  چ یاز اتفاق رخ داده ناراحت بودند. هر چند ه یبه نوع همه

 را بروز دهد.   یناراحت نیخواست ا یکس نم

به چهره پکر باربد نگاه کرد و با محبت گفت: چرا  وشیدار

 ابا؟ب یناراحت

 



من   د یشد و گفت: ببخش  رهیسر بلند کرد و به پدرش خ باربد

  یلیخواستم روابط فام  ینم اد؛یب شیپ یخواستم دلخور ینم

 به هم بخوره 

 

 بابا جان  شهیدرست م یزد: همه چ یلبخند گرم وشیدار

 

ممنونم که اجازه   یصاف نشست و گفت: بابا راست باربد

  چیکار به مطرح کردن اصل ماجر ا برسه. من ه ینداد

باشه مهناز هم   یرو شدن نداشتم. باالخره هرچ یبرا یلیتما

 نامزد بوده هم دخترخالمه. 

 

  یشانه پسرش گذاشت و گفت: چرا وقت یدست رو وشیدار

تمومش کرد   یزی بدون مطرح کردن و بدون آبرو ر شهیم

. باباجون ختمیر ی رو به هم م ز یگفتم و همه چ یم دیبا

کار   نیا یما تو ستیدرسته که مهناز اشتباه کرده اما قرار ن

. بهتره اگه قراره  میراه بنداز ی زیو آبرو ر میدخالت کن

 مطرح بشه خودش به خانواده اش بگه.

 



  قهویدر سکوت سر تکان داد و هومن پس از چند دق باربد

  میاز جا بلند شد و گفت: مامان با اجازه اتون من و حنا بر

 خونه.

 

. در ضمن  ن یمتعجب گفت: شما که هنوز شام نخورد آمنه

 د؟یبمون نجایمگه قرار نبود شب ا

 

  اره یرفته داروهاشو ب ادشیپاسخ داد: آره اما حنا  هومن

 .میبر میمجبور

 

  از یزدن باربد؛ ن رونیاز خانه ب یبود برا یبهانه خوب 

 داشت.  یبه هوا خور یدیشد

  رمیخونه اتون بده من م د ی فورا بلند شد و گفت: کل پس

 . ارمیم

 

حواله برادرش کرد تا بداند    یپشت بند حرفش چشمک و

 دارد.  یدر خواست قصد نیپشت ا



دستت   ایآورد و گفت: ب رونیب بشیها را از ج دیکل هومن

 میدرد نکنه، اتفاقا من و حنا حال رفتن نداشت

 رد. با لبخند از برادرش تشکر ک باربد

را به سمت آشپزخانه برد و در همان  وهیم یبشقاب ها  تبسم

 باربد؟ امی: منم بد یحال پرس

 

دانست در حق او خود   یبه خواهرش نگاه کرد نم  باربد

 نه؟ ایکارش لگد به بخت او زده  نیکرده؟ با ا یخواه

شوهر   ی برا ن،یو شناخته خاله نسر دهیپسر د کامران

کم نداشت حاال به واسطه به هم خوردن   چی مناسب بودن ه

اجازه دهد   ن ینسر گریکرد د یاو و مهناز فکر نم ینامزد

 . فتدیاطراف ب نیگذرش ا

 

: خوشکل دی برادرش لبخند زد و پرس رهیبه نگاه خ  تبسم

 نه؟ ای امیآقاهه؟ ب یدیند

 

  ی رو به راه نبود اما سع ادی او هم مثل حال بردارش ز حال

 . نیکرد خودش را آرام نشان دهد فقط هم یم



لباس عوض   خوادی. نممیسرتکان داد: مانتوت بردار بر باربد

 میگرد یخونه هومن و برم  میریفقط م یکن

که دستش آمد را برداشت و همراه   یلباس نیاتاق اول از

 او شد.  د یزد و سوار پارس سف رونیباربد از خانه ب

 پخش را روشن کرد.  ستم یاول کار باربد س همان

 یشبها بو نیزمستان ا  یداد هوا نییرا پا شهیش یکم تبسم

 داد.  یبهار م

 ؟ ی: ناراحتدیباربد نگاه کرد وپرس به

 

 کوتاه گفت کرد: آره؟  باربد
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آشنا   دایبا آ یکردم از وقت ی : چرا؟ من فکر مدیپرس تبسم

 ؟یدیاز مهناز بر یشد

 

که   یحس  کیام؛  ی حال ک یسرتکان داد: آره؛ اما  باربد

 .  هیچ دونمینم قا یخودمم دق

 

اگه خاله   ؟ی: تو چ دیبه خواهرش نگاه کرد و پرس دوباره

 ؟یشیناراحت م  تیخواستگار ادیباجازه نده  کامران 

 

به رابطه خودم و   شتریروزها ب نیپوزخند زد: من ا تبسم

چه   گهیپرسم د یکنم. همه اش از خودم م  ی مهناز فکر م

رو بهم نگفته؟ چرا من   یزا یبهم گفته؟ چه چ ی دروغ ها

کف دستش؟ از   ذاشتمیرو م  یانقدر صاف و ساده همه چ

  ،یکنم. خاطرات بچگ یخوبمون م یروزها  ادی یطرف



رفتن هامون و با   رونیو ب ی گرد ساژ مدرسه، پا ی روزها

خوب   ی وقت اون روزها چیه گهید یعنیکنم   یخودم فکر م 

. به کامران هم  شهیکنم؟ اون وقت دلم تنگ م  ی رو تجربه نم

به من گفتن کامران مرد   شهیهم نکهیفکر کردم به ا

 .... ندتهیآ

 

اد و برادرش را نگاه کرد و متفکر  د هیتک نیدر ماش به

نبوده که با   ینجور یباربد، ا ستمیگفت: من عاشق کامران ن

قرار بشم. اما خوب تو من   یب  دنشی دلم بلرزه و با ند دنشید

باشم که آدم حتما  نیا ندیکه پا  ستمیهم ن  یآدم  یشناس  یرو م

وقت به   رهم ه نیعاشق بشه بعد ازدواج کنه. سر هم دیبا

دونم االن  یفکر کردم کنار کامران بوده. به قول تو نم ندهیآ

 .... ستمیدارم. دل شکسته ن ی چه حال

 

را باال آورد: البته چرا دلم از دست مهناز شکسته.   دستش

 خته یر ی انگار همه چ یدون یدرباره کامران منظورم بود. م 

که خانواده ها کرده بودن و منم   ی زینامه ربه هم اون بر

دونم قرار   یحاال خراب شده. االن نم فتهیمنتظر بودم اتفاق ب

 بشه  یچ  ندهیآ

 



تبسم سر   یدرک کردن حرفها  یدر سکوت و به معنا باربد

 تکان داد

 از کنارش رد شد و توجهش را جلب کرد.   یلیاتومب همزمان

 : ماهان بود؟د یتبسم نگاه کرد و پرس به

 

 . دونمیپاسخ داد: نم تبسم

 

  فونیآ ی را رو یشماره ماهان را گرفت و گوش باربد

: سالم باربد  دیچیپ لیمرد جوان در اتومب  ی گذاشت. صدا

   ؟یچطور

 

 ماهان؟  ییکجا ؟ی: خوبم ممنون، تو چطور باربد

 

 ؟ییتو کجا رونمی: من بماهان

 

 ... رونیپاسخ داد: منم ب باربد

 



گفت:   طنتیماهان با ش یهست ابانیخواست بپرسد کدام خ تا

سرت   یحساب یگردش، دوتا دوتا هم که دار  یبه به اومد

 ؟یشلوغه. حاال با کدومشون هست 

 

دوتا دوتا ندارم.   گهیدر ضمن د چکدوم،ی: با هد یخند باربد

 با دخترخاله ام به هم خورد.  میامشب نامزد

 

 پس باالخره تموم شد؟!  یگی گفت: اِ. راست م یجد  ماهان

 

 پاسخ داد: آره تموم شد.   باربد

 

 یگرفت میتصم کهویچرا  میدیگفت: ما که آخرش نفهم  ماهان

 نیا ا دوارمیام ی .  ولیباش دای و با آ یرو به هم بزن  ینامزد

 .فتهیبه بعد پشت هم اتفاقات خوب برات ب

 

 لبخند زد: ممنونم. باربد

 



سر رفتم   کی ی: راست باربد عصردی باز پرس ماهان

 اتاق بود.....  یآپارتمان عمو، دوتا عروسک تو

 ! ؟یکن یم ی:عروسک باز دی تمسخر پرس با

 

 کنم؟ مال تبسمه؟ یم  یمن عروسک باز ی: رواند یخند باربد

 

هم تمسخر داشت گفت:   یکه کم ی و با لحن د یهم خند ماهان

 گهیکنه؟! بابا االن د ی م یسن عروسک باز  نیخواهرت با ا

 کارا نیزشته ا نیوقت شوهرشه! بهش بگ
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نداره من ناراحت   یزد و گفت: اشکال ینیر یلبخند ش تبسم

 نشدم. 

 

فاصله  از ماهان پشت چراغ قرمز توقف  نیبا چند ماش باربد

 کرده بود. 

رو از    ی: باربد جان لطفا گوشد یچیپ لیماهان در اتومب یصدا

 بردار  فونیآ

 

. باربد متوجه  دیظاهرا محترمانه بود اما پر از تهد لحنش

امروز از    میو گفت: داداش گوش د یکالمش شد خند دیتهد

حرف   شهیم  فونیآ ی خراب شده فقط رو نیدستم افتاد زم

 صدا نداره  یحالت معمول  یبزنم. رو

 

و گفت: باشه   دیچیپ یپوف کالفه ماهان در گوش یصدا

 ؟یزنگ زد  یداشت  کاریچ یراست



 

سبز شد باربد دنده را جا زد و قصد حرکت کرد و در   اغچر

 ابونیجواب ماهان گفت: زنگ زده بودم بگم من  تو خ

 پشت... 

 

 . دیتصادف به گوش رس  یصدا تق 

حرفش را قطع کرد و پس از چند لحظه گفت: ماهان    باربد

 پشت سرتم انگار تصادف شد  ابونیخ یمن تو

 

گذشت تا ماهان پاسخ داد: آره من تصادف کردم.   هیثان چند

 فعال خداحافظ 

پارک کرد و به تبسم گفت:   ابانیرا گوشه خ لشیاتومب باربد

 ؟ییایشده م یچ نمیبب رمیمن م

 

به سر و ضعش نگاه کرد و گفت: نه لباسم مناسب   تبسم

 تو برو  ستین

 



از رفتنش  شتریب قهیشد و چند دق ادهیپ  نیاز ماش باربد

نگذشنه بود که به تلفن تبسم زنگ زد و تا دخترک جواب 

  اریبردار ب نیماش  یآب از تو  یباطر کیداد گفت: الو تبسم 

 نیا ده یترس یلیخانومه که با ماهان تصادف کرده خ نیا

 . ستیاطراف هم مغازه ن

 

دخترک باشد تلفن را    یاز سو یمنتظر هر جواب نکهیا بدون

 قطع کرد. 

آب را    یبه سر و ضعش نگاه کرد ناچار بطر مردد  تبسم

ماهان  لیشد و به سمت اتومب ادهیپ نیبرداشت و از ماش

 رفت. 

مسخره بود ست   ی ادیرفتن در جمع ز یو وضعش برا سر

طرح دار بنفش بر تن داشت که    یو شلوار خانگ کیتون

بود با   دهیآن پوش  یاش  را رو یجلو باز کالباس یپالتو

  یو شال آب  یقهوه ا یخانگ ی خرگوش یعروسک  ییدمپا

 خودش.  ی بود برا یکمان نیخالصه رنگ

 و با خجالت جلو رفت.  یناراض

زده   هیکه تک یکنار زن جوان گر یو باربد و چند نفر د ماهان

 بودند.  ستادهینشسته بود ا شینقره ا دیبه پرا



زودتر متوجه دخترک شد و تبسم معذب از سر   ماهان

 م آقا ماهان  وضعش گفت: سال

 

 زحمت شد برات د یپاسخ داد: سالم. ببخش ماهان

 

کم   کی ایب ؟یمتوجه خواهرش شد و گفت: تبسم اومد  باربد

 ده یآب بده بخوره ترس

 

شانه اش گذاشت    یکنار زن جوان نشست و دست رو تبسم

 ؟ی: خانوم خوبدیو پرس

 

آب را به دهانش   یجوان نگاهش کرد و تبسم بطر زن

آب به او   یکرد کم ی م یدر همان حالت که سعکرد  و کینزد

 ؟یدیترس یطورینشده که چرا ا یزیبخوراند گفت: چ

 

گرفتم  نامهیگفت: تازه گواه دیآب نوش یکم نکهیبعد از ا زن

 ابونایبرداشتم گفتم خ نیمنم ماش  تیشوهرم رفته مامور



 ینطوری. که اونم ازه یبزنم ترسم بر یدور  کی امیخلوته ب

 شد 

 

 ن یبه ا ابونیخ انیم نیگفت: آخه خانوم جون واسه تمر یکی

  یاونم شب؟! با اون اعتماد بنفس هم چراغ رد کرد  یشلوغ

 آقا نیبه ا ی و زد
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 ۲۵ پارت

 



 رفتم حواسم به چراغ نبود.   یپاسخ داد: من داشتم م زن

بود. ماهان   دهی ترس ی و بدجور دهیپر یحساب  شیو رو رنگ

  فتادهین یخاص یکنار تبسم خم شد و به زن گفت: اتفاق

 .  دینگران باش خوادینم

 

کمکشون   شهی در همان حالت به تبسم نگاه کرد و گفت: م و

 بلند بشن؟   دیکن

 

زن انداخت و کمک   یبازو ر یسر تکان داد و دست ز تبسم

 .  زد یکرد برخ

به ماهان نگاه کرد و گفت:   دهیپر ی با همان رنگ و رو زن

 آقا؟ میکن کار یچ دیحاال با

 

خانوم   یچ   چیبود و گفت: ه ستادیدست به پهلو ا ماهان

 د یبر دییبفرما

 

 ! شه؟یم یمتعجب گفت: پس خسارتتون چ زن

 



. نگران  دهیند یخاص بیمن آس  نیشپاسخ داد: ما ماهان

 دینباش

 

 شما چرا.  نیماش یزن نگاه کرد و گفت: ول دیپرا به

 

 گمیم ادیسر باال انداخت: اون اشکال نداره شوهرم ب زن

 رگاه یببره تعم

 

  د یسوارش دیاشاره کرد و گفت: پس بفرما  نی به ماش ماهان

 م یما هم با اجازه اتون بر

 

 : خودم برم؟دیوحشت زده پرس زن

 

 ؟ یچ یعنیمتوجه منظورش نشد و گفت:  ماهان

 

کج و کوله شده اش را مرتب کرد و خجالت زده  یروسر زن

 کنم  یترسم رانندگ ی گفت: من م



 

 دنبالتون ادیب یکی دیگفت: خوب زنگ بزن باربد

 

 موقع؟ نیزنگ بزنم ا ی: آخه به کدینال زن

 

نداره   یبه زن جوان نگاه کرد لبختد زد و گفت: اشکال تبسم

 ... ارمیم نتونیمن ماش دینگران نباش

بنده خدا رو   ایبرادرش گفت: باربد تو هم پشت سرمون ب به

 م یتا خونه انش برسون

 

خانوم  نیبه تبسم نگاه کرد و گفت: نه شما پشت ماش ماهان

  دهید بیآس  ش یزیچ کی دیباالخره تصادف کرده شا  نینش

 باشه خطرناکه. 

 

  نیمن با ماش دییایمن ب نیگفت: تبسم شما با ماش باربد

 .شونیا

 



  ارهیدرم  یباز نتیترمز ماش یباز گفت: تو مگه نگفت ماهان

 ؟ یکنه؟ درستش کرد یم تیمقدار اذ کی

 

 رگاه یببرمش تعم خوامیپاسخ داد: نه فردا م باربد

 

شما و  میکن یکار کیبه تبسم نگاه کرد و گفت: خوب  انماه

.  ارمیم شونیا نیمن ماش دییایمن ب نیخانوم با ماش نیا

 خودت... نیباربد تو هم با ماش

 

 را به سمت باربد چرخاند و گفت: چطوره؟   سرش

 

 .هیسر تکان داد: باشه فکر خوب باربد

 

تو رو خدا هم باهاتون  دیگفت: ببخش یجوان با ناراحت زن

 تصادف کردم هم براتون دردسر درست کردم. 

 

 گه ید میپاسخ داد: اشکال نداره. خوب بر ماهان



 

ماهان رفتند و سوار   نیو زن جوان به سمت ماش  تبسم

 شدند. 

ما پشت    د یگفت: شما بر  ستاد یکنار پنجره تبسم ا ماهان

 مییایسرتون م

 

 نیو گفت: تبسم، ا ستادیا  قش یهم شانه به شانه رف باربد

بدبختمون  ییبه جا یحساسه ها نزن یلیخ  نشیماش یرو

 .یکن

 

  ی جور کیبه برادرش رفت و گفت:  یچشم غره ا تبسم

 ده بار تصادف کردم.  یانگار روز یگیم

 

 میکن فیو تعر مینیگفت: حاال بب طنت یبا ش باربد

 

کنه   ی م یبه ماهان نگاه کرد و گفت: باربد داره شوخ تبسم

 خوبه  میراحت من رانندگ التونیخ

 



به سالمت   دیراحته. بر  المیبا لبخند سر تکان داد: خ ماهان

 د یمواظب خودتون باش

 

  نیکه مواظب ماش نهیکرد: منظورش ا طنتیباز ش باربد

 باش  زشیعز
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۲۶ پارت

 



 و تبسم استارت زد.  د یخند ماهان

  ده یپوش دی سف شرتیت یاش را  که رو یکت مشک  ماهان

  یعقب را باز کرد و کت را رو یآورد و در صندل رونیبودب

 آن گذاشت. 

 فعال با اجازه اتون.   میگفت: پس ما رفت تبسم

 

را حرکت داد و راه افتاد. به زن جوان نگاه کرد و   نیماش

  دیکجا با نمیگفت: خوب شما زحمت بکش آدرس بده من بب

 برم. 

 

کرد گفت: باشه   ی م یباز شیکه با انگشت ها ی درحال زن

 چشم. شرمنده براتون دردسر شدم. 

 

خودت   یخودیب گهید  ادیم ش یپ زم،یلبخند زد: نه عز تبسم

 رو ناراحت نکن. اتفاقه. 

 

تصادف   نهیبب ادی:شوهرت بدیپرس دیزن را که د سکوت

 کنه؟ یدعوات م  یکرد



 

 . ستین ینجوریزد: نه ا یلبخند کم رنگ زن

 

  یفکر کردم اون دعوات م ی ناراحت یلی:آخه خدیپرس تبسم

 کنه؟ 

 

. وگرنه اون دم یترس یلی خودم خ یپاسخ داد: نه ول زن

 .هیعاد نیممکنه تصادف کنم و ا گفت  یبهم م شهیهم

 

 ه؟یحوال ن ی: خونه اتون همدیسر تکان داد و پرس تبسم

 

شما   یبرا دی خشی. ببستیدور ن  ادیسر تکان داد: آره ز زن

 هم زحمت شد. 

 

  یطور نینگفتم که هم نی: نه بابا واسه ادیخند تبسم

 . دمیپرس

 



 . د یعقب به گوش رس یاز صندل لیموبا یصدا

. فکر کنم  خورهیآقا ماهان داره زنگ م یگفت: گوش تبسم

 کتشه بیج یتو

 

 ؟یبدم بهت جواب بد یخوای: مد یپرس زن

 

 ست یپاسخ داد: نه، الزم ن تبسم

 

  گرید کباریبه منزل زن جوان تلفن ماهان  دن یزمان رس تا

 هم زنگ خورد. 

  یخانه که شدند نگاه زن  متعجب به در خانه و مرد کینزد

 !نهیاسیکه  نیبود ماند و گفت: اِ، ا ستادهیکه کنارش ا

 

 : شوهرته؟دیپرس تبسم

 

 . ادیپاسخ داد: آره. قرار بود فردا ب زن

 



شدند. زن به    ادهیرا متوقف کرد و هر دو پ نیماش تبسم

 . ستادیا لیسمت شوهرش رفت و تبسم کنار اتومب

  ر یا چشمش به شوهرش افتاد داغش تازه شده و زد زت زن

 تصادف کردم. نیاسیگفت:  هیگر

 

حواس   خوردیبار سوم زنگ م  یماهان که برا یگوش یصدا

 تبسم را پرت کرد. 

عقب را باز کرد و کت ماهان را برداشت و همزمان او   در

 شد. ادهیپ  لیو از اتومب دی هم رس

لفنتون سه بار  به سمتش رفت و گفت: آقا ماهان ت تبسم

 زنگ خورد. 

 

با او   ستادهیبود که زن کنارش ا یمرد  یماهان پ  حواس

دست تبسم   ان یکه کت م یکرد و در همان حالت یصحبت م

به صفحه اش   ی و نگاه دیکش رون یب بشیرا از ج یبود گوش

با بچه ها    رونمیکرد و جواب داد: سالم مامان جان.....ب

بود خودم نه.....چشم   نیماش یتو یگوش د یهستم....ببخش

 خدا نگهدار. امیم گعیدوساعت د ،یکیمواظبم.... تا 

 



 

 ه؟ی: آقاهه کدیرا قطع کرد و با نگاه به تبسم پرس تلفن

 

 پاسخ داد: شوهرشه، انگار زودتر برگشته. تبسم

 

  دستش را دراز کرد و گفت: شرمنده کتم دست شما  ماهان

 موند.

 

 ست ین یپاسخ داد: مشکل تبسم

 

:  د یپرس دنیرا به صاحبش برگرداند ماهان در حال پوش کت

 باربد کجا موند؟
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 ۲۷ پارت

 

به محض سوار   نکهیپاسخ داد: زنگ زد بهم مثل ا تبسم

شدن  تلفنش زنگ خورده اونم حواسش رفته به تلفن،  

 رسه.  یگممون کرده بهش آدرس دادم االن م

 

 هیتک نیبه نشانه متوجه شدن سر تکان داد و به ماش ماهان

 . ستادیداد و  کنار تبسم ا

  نیاسیلحظه بعد زن و شوهر به سمتشان آمدند و مرد  چند

نام چند قدم مانده به آنها گفت: سالم آقا، شرمنده همسرم  

 گفت که  با شما تصادف کرد 

 

 دست دادن جلو آورد.   یدستش را برا دی رس  و



  شیپ یدست داد و گفت: سالم جناب. بله اما مشکل ماهان

 .ومدین

 

کرد و دوباره رو به ماهان    کیبا تبسم هم سالم و عل مرد

 خدمتتون. ارمیرو ب  مهیمدارک ب نیگفت: اجازه بد

 

 نجایما تا ا د،ینگران نباش  فتادهین یسر تکان داد: اتفاق ماهان

 کنه. یرانندگ دیترس یچون خانوم شما م میاومد

 

رفته نامش را بپرسد نگاه   ادشیبه همسرش که تبسم  نیاسی

م گفت هم باهاتون تصادف  انداخت و گفت: بله خانو  یجالب

 کرده، هم زحمت رسوندنش به خونه رو انداخته گردنتون

 

شلوارش کرد و گفت: نه بابا   بیج یدست ها را تو ماهان

 . مینکرد یکار

 

در   د ییدر دراز کرد و گفت: بفرما یدستش را به سو نیاسی

 . میخدمت باش



 

از خدمتتون مرخص   ادیم قمیگفت: ممنون. االن رف ماهان

 .میشیم

 

هم سر چشم،   شونیمحترمانه گفت: خوب قدم ا مرد

 .  دییبفرما

 

رسه. شما   یاالن م  دیمتواضعانه گفت: سالمت باش ماهان

 .دیهوا سرده منتظر ما نمون د؛ییبفرما

 

 رفتن داخل خانه اصرار کردند.   یو همسرش برا  نیاسی

گذشت. ماهان    یمعمول  یبه خوش و بش تعارفها قه یدق چند

 .  امد یچشمش به کوچه خشک شد اما باربد ن

و به او زنگ زد تا جواب   دیکش رونیب بشی را از ج یگوش

 پس؟   ییداد گفت: باربد کجا

 

  نجایا شیاری . تبسم سوار کن بابونمیپاسخ داد: سر خ باربد

 پنچر کردم. 



 

 .امی: آهان باشه االن مماهان

 

.  میبا اجازه اتون ما بر را قطع کرد و به مرد گفت: آقا  تلفن

 منتظره.  ابونیدوستم سر خ

 

 !اد؟یمتعجب نگاهش کرد و گفت: باربد نم تبسم

 

 . سوار شو  ششیپ میری. ما االن مکهیپاسخ داده: نزد ماهان

 

ماهان شدند و تبسم   نیسوار ماش یکوتاه یاز خداحافظ  بعد

 ومد؟ی: چرا باربد ندیپرس

 

دنده عقب گرفت و پاسخ داد: امشب، شب اتفاقه. گفت   ماهان

 پنجر کرده 

 



  نی: امشب، شب منه. من با اد یابرو باال انداخت و غر تبسم

 کل شهر رو بگردم  دیقشنگم با پیت

 

از گوشه چشم نگاهش کرد و خنده اش را مهار کرد   ماهان

 اکتفا نمود.  یو به لبخند

  یاما به رو دیماهان را د یلبها یخنده آمده ورو تبسم

 .  اورده یخودش ن

 پیبه سرزنش خود پرداخت حاال حتما مجبور بود ت فقط

 کند؟ ی آور  ادیقشنگش را به ماهان 

  نیموضوع نشده بود هم او با ا نیمرد جوان متوجه ا اگر

 جمله قشنگ متوجهش کرد. 

که آن شب دخترک برتن داشت و   یکمان  نیچند رنگ هر

محال بود از   یرگوش خ   یعروسک یها ییبخصوص آن دمپا

 دور بماند.  یا نده ینگاه هر بب
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 ۲۸پارت

 

فکر کردن درباره پوشش  شتریماهان او را از ب یصدا

 د؟یری م ی: کالس عروسک سازد یکه پرس یوقت دیکش رونیب

 

فرهنگسرا آموزش   ینگاهش کرد و پاسخ داد: تو تبسم

 کار رو دوست دارم.   ن یا یلیخ دم،یم

 

هم   یلیاتفاقا خ  ن،یابرو باال انداخت و گفت: آفر ماهان

که  نیمثل هم  ؟یکن ی قشنگ بود. واسه فروش هم درست م

 ؟ی آپارتمان عموم جا گذاشت یتو

 



 کنم.  یهم درست م  یمشتر ی برا یگاه پاسخ داد: آره  تبسم

 

روز با برادر زاده ام خدمتتون  ک یگفت: پس الزم شد  ماهان

 .میبرسم چند تا عروسک خوشکل ازتون بخر

 

چرخاند و گفت:   ابانینگاهش را به دنبال باربد در خ تبسم

براش درست کنم   خوادیکه م  ی عکس عروسک ها دیاول با

 رو برام بفرسته.

 

که بخواد درست   یهر نمونه ا  یعنی: دیبا تعجب پرس ماهان

 ؟یکن یم

 

کرد و در جواب ماهان گفت: آره،   دایباالخره باربد را پ تبسم

 تونم درست کنم.   یاکثرا م

 

. چه  نینگاهش کرد و زمزمه کرد: آفر نی با تحس ماهان

 خوب

 



اشاره کرد و گفت:   ابانیزد و به آن سمت خ یلبخند تبسم

 اونجاست. اوناها باربد 

 

نگاهش را به سمت محل اشاره دخترک چرخاند و   ماهان

 . دیرا د قشیرف

 . ستادیباربد ا لیدور برگردان، دور زد و کنار اتومب نیاول

 شدند.  اده یدو پ  هر

سرش   یبود و ماهان باال  کیباز کردن الست ریدرگ باربد

 پهلوون. یو گفت: خسته نباش ستادیا

 

باربد انداخت  نی کاپوت ماش یآورد رو  رونیکتش را ب  سپس

 کمک کنارش نشست.  یو برا

  تیپاشو برو به کار و زندگ ؟یگفت: تو چرا نشست باربد

 برس.  

 

 . نهیفعال هم  میدست به کار شد : کار و زندگ ماهان

 



که خودم االن عوضش   ستین  ی گفت: پاشو ماهان کار باربد

 . شهیم ف یکث دهیکنم. لباست سف یم

 

شام   میبر م یخوایتشر زد: کارتو بکن م یبه شوخ  ماهان

 گشنمه.  میبخور

 

بود نگاه کرد و   ستادهیسرش ا یبه تبسم که باال باربد

 : عشق من چطوره؟ دیپرس

 

 لبخند زد: خوبم. تبسم

 

. کارشان که تمام  دیطول نکش   یلیخ کیکردن الست عوض

 شام مهمون من؟  میبر ن،یاز ا نمیشد ماهان گفت: خوب ا

 

 بود او قبول نکند.   دواریبه باربد نگاه کرد، ام تبسم

  یب تیلباس ها نها نیمکان با ا کیحاضر شدنش در  گرید

 بود. ییابرو



: حاال چرا مهمون  د یدر صندوق عقب را بست و پرس باربد

 تو؟ 

 

دستش انداخت و از فکر   ی کتش را برداشت و رو ماهان

 !  ستیسردش ن شرتیال ت کیبا  یعن یتبسم گذشت 

  میبهتون زحمت دادم. بر یل یو پاسخ داد: امشب خ ماهان

 خونه.  دیگشنه نر دیحداقل شام بخور

 

بود   فهیشانه ماهان گذاشت و گفت: وظ یدست رو باربد

 که.  مینکرد یداداش، کار 

 

تشکر کرد و گفت: دمت گرم. اما هر سه تامون گشنه   ماهان

 . میبخور یزیچ کی میبر میا
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 ۲۹پارت

 

ام اما  هیپا یدون یبه تبسم نگاه کرد و گفت: من که م  باربد

  یتو یهمه خوش پوش نیضر بشه با اکنم تبسم حا یفکر نم

 .ادیب  یرستوران چیه

 

تو شد   رینگاهش کرد و چشم غره رفت و گفت: تقص تبسم

 لباس عوض کنم.   ینذاشت

 

 بود.  شیخواهر و برادر رو به رو   رهیبا لبخند خ ماهان

دستش را دور تبسم حلقه کرد و گفت: تو همه جور   باربد

 قربونت برم.  یقشنگ

 



بود. دست   دهیچیدستش دور خواهرش پ کی که  همانطور

را به سمت ماهان دراز کرد و گفت: آقا امشب،   گرشید

شب   کی. بذارش واسه ستیزمان مناسب رستوران رفتن ن

 . ریشبت بخ  میما بر  گه،ید

 

 ازم دمت گرم.... هم دست داد و گفت: ب ماهان

 

تبسم نگاه کرد و گفت: از شما هم ممنونم. امشب بخاطر   به

 .نیمن به دردسر افتاد

 

از ذهنش گذشت حاال که تبسم کنار باربد با آن   همزمان

  ستادهیا یمشک  نیو شلوار ج یمردانه سورمه ا راهنیپ

کند و البته   یم  یجلو گر شتری ب شیرنگارنگ بودن لباس ها

 .  ستین غیجهم زشت و  ادیز

 .نیبود. فقط هم یتابلو نقاش کی هیشب  شیها لباس

 

 نکردم  یکنم کار یپاسخ داد: خواهش م تبسم

 



  یشدند. باربد برا شانیها نی کردند و سوار ماش ی خداحافظ

را راه انداخت و به تبسم گفت:   نیماهان بوق زد و ماش

.  میزن ی دور م میمامان دوبار زنگ زد بهش گفتم دار

کرد جفتمون بابت  یفکر م  چارهینگرانمون  بود. فکر کنم  ب

 م یکرد یخودکش  ی شکست عشق

 

موضوع هم  نیبا ا ه؟یچه حرف نیتشر زد که: آخه ا تبسم

 ؟یکن ی م یشوخ

 

  کار یبود گفت: چبه غم آلوده شده  یکه کم  یبا صدا باربد

  یکه خوردم از خود  یبره خنجر ادمونیبخندم   دیکنم. با

 بود.  میآدم زندگ نیتر

 

 . نامرد مهناز با دل برادرش بد کرد.  دیآه کش تبسم

رو   شانیآدم زندگ نیتر یگفت آنها از خود ی راست م باربد

 دست خورده بودند. 

 

من آقا ماهان    ی بحث را عوض کند گفت: راست نکهیا یبرا

 بودم قبال.  دهیکم د یلیرو خ



 

ماهان که جلو تر از آنها در حال حرکت بود  لی به اتومب باربد

اهل کار و   شتر ینگاه کرد و گفت:  آره، سرش شلوغه. ب

 خانواده اس.... 

 

از اون  ه،یپسر خوب  یلیمکث کرد و بعد گفت: خ هیثان چند

خودم هم بخاطر کار و مشغله    یمدت کی. کیدرجه  یآدم ها 

 .مینیب ی رو م گهیاما دوباره  همد دمشید  یکمتر م

 

 .پهیهم خوش ت یلی: خدیاز دهان تبسم پر ناخواسته

 

 بود، دوست بود.   ق یباربد فقط خواهر و برادر نبودند رف با

  یسر کیزدند. اما مراعات  ی را به هم م شانیحرفها شتریب

 کرد.  یرا هم م   زهایچ

با صراحت به   نیچن نیعادت نداشت مثل حاال ا مثال

 مقابل او اشاره کند.  ی مرد یپیخوشت

 شده بود.   ریشده اما د مانیحرفش پش از



گفت: چشمم روشن،   یچپ چپ نگاش کرد و به شوخ باربد

بنداز با کمربند سباه و کبودت کنم تا   ادمیخونه  میدیرس

 ره جوون مردم ن یخوشتپ  یچشمت پ

 

را کلفت   شیداد و صدا  یاش تاب ی فرض ینداشته  بلیس به

تا   ابونیمطبخه، نه وسط خ یتو فهیضع یکرد و گفت: جا 

 . ستین یک هیخوشتپ یک نکهیحواسش بره سمت ا
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 کرد.  ینگاه م ی تختش نشسته  و به صفحه گوش یرو تبسم

ها کنار   امیاز مهناز داشت و فقط به عدد پ امیپ ی ادیز تعداد

باز کردن چت   ی شده بود و دست و دلش برا  رهیاسم او خ

 رفت.  یوات ساپ او نم

  یها یچت ها و مسخره باز  یبرا  زدیدلش خنج م نکهیا با

با اشک   گرید  کباریخواست او  یگاهشان اما  نم یو بگاه 

 دروغ و دغل ببافد.  شیبرا ختنیتمساح ر

دو شب گذشته بر خالف هر شب نه به گروه سر زد  و نه   

 چت کرد.   نیبا نوش یحت

 کدام از دوستانش را نداشت.  چیحوصله ه انگار

کردن و بگو و بخند لذتش را از دست داده و بوده و   چت

  رنگیپر از دروغ و ن شانیپشت همه رفتارها کرد  یحس م

 است.

شبه اعتمادش را به همه دوستانش از دست داده بود و   کی

 دانست کدام حرفهاش راست است کدام دروغ؟  ینم گرید

 داد.  یم  حیرا ترج یدور  نیهم یبرا

 . د یتخت دراز کش یرا بست و تو  یهم صفحه گوش باالخره



که   یافکار در هم و برهم و سوء ظن نیچشم بست تا ا و

 کرده بود از مغزش پاک شود.  داینسبت به تمام دوستانش پ

 کرد.  ییبر آنها خودنما ی بر هم افتاد نقش مرد شیپلک ها تا

و   دیسف شرت یو ت یدر کت اسپرت مشک  دهیپوش یمرد

 . ینوک مداد نیشلوار ج

 بر لبش نشست.  یلبخند ناخواسته

شده بود   یبخاطر او سپر مییهتر بگوب ایکه کنار او   یزمان

 فکر نکرد.  یزیبه چ

 ینه دو رنگ زش،یمهناز نامرد در حق باربد عز یجفا نه

  یخودیب یکه در حق خودش کرده بود و نه دلخور  یها

 از دست دادن کامران.  یو نه حت نیخاله نسر

 هم که تا چشم بست او در ذهنش مجسم شد.  حاال

از ناخودآگاه دخترک را اِشغال   یبود توانسته قسمت معلوم

 کند.

  شیب یخواب کرده و به افکار منف میلبخند خودش را تسل با

  شرت ینداد.در عوض گذاشت مرد ت یرو شی اجازه پ نیاز ا

 پوِش ماهان نام در ذهنش عرض اندام کند. 

 

 



 دو روز گذشت.  ،یکی

داد و تبسم همچنان اصرار   ی م امیهمچنان پشت هم پ مهناز

 داشت که چت او را باز نکند. 

  یکه فکر نم ی با او قهر کرده بود؛ قهر یدوران بچگ مثل

 داشته باشد.  یانیبار پا نیکرد ا

زنگ   یقصد خروج از خانه را داشت که صدا دهیپوش لباس

 توجه اش را جلب کرد 

 نقش بسته بود  فونیکامران پشت آ ریتصو

را برداشت و گفت:    یاو پشت در خانه  گوش دنی از د متعجب

 تو!  ایسالم. ب

 

. وقت  امیکامران به گوشش خورد: سالم، نه داخل نم یصدا

 م؟ یبزن ی دور کی رونیب میبر یدار

 

  ی گفت: اتفاقا داشتم م یشتری باال انداخت و با تعجب ب ابرو

 .امی. صبر کن به مامان بگم االن مرونیرفتم ب

 



موقع طول   کیاگه  یگفت: باشه به خاله بگو با من کامران

 نگران نشه. دیکش

 

شده   ریغافلگ ، یموافقت کرد و چند لحظه بعد با آمنه  تبسم

و به کامران    ستادیکرد و حاضر و آماده دم در ا ی خداحافظ

  یرو دنیمشغول خط کش ش یکه پشت به در کرده و با پا

 بود سالم داد.  نیزم

اش را برداشت و   یآفتاب نکیبه سمتش برگشت. ع کامران

و گفت: سالم.    دیبه صورت دخترک پاش یهمزمان لبخند گرم

 شد.  ییکهویخبر اومدم   یکه ب دیببخش
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 سر تکان دادو گفت: اشکال نداره.  تبسم

 

آن طرف تر   یکه کم  لیدستش را به سمت اتومب کامران

و   ،یبر یخواینم یی پارک شده بود دراز کرد و گفت: اگه جا

 .میو صحبت کن  میبزن یدور  کی میبر یندار  یکار مهم

 

  یگام برداشت و گفت: نه کار خاص لیبه سمت اتومب دخترک

 . میندارم بر

 

به   دند یکه رس لیاتومب کیپشت سرش راه افتاد. نزد کامران

دوست   یدخترخاله   یسرعت داد و در را برا شیگام ها

 اش باز کرد و منتظر شد تا سوار شود.  یداشتن

 باز لبخند زد و سوار شد و کامران در را بست.  تبسم

 را دور زد تا سوار شود.  نیماش سپس



  لیفام یجلو نگاهش کرد. کامران پسر کار  شهیاز ش تبسم

 به کار داشت.  ی ادیز یبود او بر خالف درس، عالقه  

  یلیکه درس نخوان باشد و رفوزه شود اما کار را خ نیا نه

در حد   شهیهم  شیها  از درس دوست داشت و نمره شتریب

 متوسط بود. 

  یپدرش بد نبود از چهارده سالگ  یوضع مال نکهیوجود ا با

 کار کرد.  

شغل  نکهیتجربه کرد تا ا  یمختلف یرا در جاها  یگارگر

از   یکیو حاال  د یو کم کم خودش را باال کش افتیمناسبش را 

 شهر متعلق به  او بود.   ی درست و حساب یتاالرها

به دست آوردن   یداشت و برا  شیقابل ستا یو پشتکار جنم

 کرد.  یخواست با تمام قوا تالش م ی آنچه که م

جلو نشسته بود    یصندل یشد کامران کنارش رو ی م یلحظات

اش بود نگاه   رهیبر لب به تبسم که خ یو با لبخند کم رنگ

 کرد.  یم

افکارش   یال و هواهم خودش دخترک را از ح باالخره

  یدختر؟ فکرت کجاها م  یی: کجادیو پرس دیکش رونیب

 چرخه؟ 

 



صاف نشست و با لبخند و البته صادقانه   شیسر جا تبسم

 تو  یگفت: حوال

 

جا خورد و خودش را با    حیاعتراف صر نیاز ا کامران

سرگرم کرد و منتظر ادامه حرف   نیروشن کردن ماش

 دخترخاله اش شد. 

  تیاو را متتظر نگذاشت و گفت: به زرنگ اد یتبسم هم ز و

  ت یزندگ یچقدر تو نکهیبودنت، به ا یکردم، به کار یفکر م

 . یداشت ی تالش و دوندگ

 

متوجه شدن حرف دخترک سر تکان داد و   یبه معنا کامران

که کار دست خودش بود    نهیآ  ز یبه عروسک آو رهیتبسم خ

 ؟یر ی: کجا مدیپرس

 

انداخت و گفت: هر جا دوست   یبغل نگاه  هنیبه آ کامران

 . یحرف زدن راحت باش یو برا یداشته باش

 

بلند عروسک که از خودش   ی موها یانگشتش را رو تبسم

 . ی رو ادهیرفتم پ  یو گفت: من داشتم م دیهم بلندتر بودند کش



 

رد انگشت دخترک را دنبال کرد و گفت: پس   کامران

 نکهیهم حرف، هم ا میجا پارک کنم هم قدم بزن کی یخوایم

 ؟ یبرس تی رو ادهیتو به پ

 

گردنش را  به چپ و راست تکان داد و گفت: آره   تبسم

 خوبه.

 

سکوت گفت: دوتا موضوع هست که   یپس از لخت کامران

. باربدومهناز و خودمون.  میدرباره اش حرف بزن خوامیم

 اول از کدومش شروع کنم؟

 

 ؟ی: خودت با کدوم راحتترد ینگاهش کرد و پرس تبسم

 

اون   یپاسخ داد: خودم دوست دارم سوالم درباره   کامران

دوتا رو زودتر بپرسم و حرفامون درباره اون دوتا زودتر  

 سراغ خودمون دوتا.  میتموم بشه تا بعدش بر

 



 سکوت کرد و سکوتش احتماال نشانه موافقت بود. تبسم

 طور برداشت کرد.   نیاگر هم نبود کامران ا خوب
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باربد و مهناز چه   نیب ه؟ی: ماجرا چدیسوالش را پرس نیاول

 از من؟ ریدونن غ ی افتاده که همه م یاتفاق

 



تولد پارسال از طرف   هیدستش  که هد یبا انگشتر تو تبسم

 .دونمینم یلیکرد و گفت: منم خ یپدرش  بود باز 

 

  یهم نم  ایور کنم. اگه همه دن: محاله بادیخند کامران

 دونن.  ی همه م گهی. حاال که دیدونست  یدونستن تو م

 

کامران او را به لبخند وا داشت. کال   ی لبخند زد. خنده  تبسم

 . دیخند  یقشنگ م

 مکث گفت: خوب برام بگو. یبعد از کم کامران

 

از   ؟یپرس ی: چرا از خودش نمدینگاهش کرد وپرس تبسم

 باربد.   ایمهناز بپرس 

 

 .  دیکامران بگو یبود اصل ماجرا، را برا  محاله

 نکهیمورد؛  آن هم ا ک یخوب بود جزء  زشی همه چ کامران

نشان   تیحساس ینیچن نیمسائل ا ی بود و رو یرتیغ یادیز

 داد.  یم



سر کوچه    یشاگرد سوپر  ینرفته چطور وقت ادشی هنوز

را به باد   چاره یخاله اش مزاحمش شد کامران چنان پسرک ب

دندان   کی هیو  د دیکش مارستانیکتک گرفت که کارش به ب

 را هم گرفت. 

  نیمورد از برادرش بترسد او در ا نیحق داشت در ا مهناز

 . شدیترسناک م یادیمواقع ز

خواست اما حد و   یشدن کنج مطبخ نم میقا ی را برا زن

 سفت بود.  یاد یز  یزنان کم یبرا ش یمرزها

 

فرار از صحبت درباره باربد و مهناز گفت:   یبرا تبسم

باربد و مهناز خط بکش درباره   نهیگز یشدم رو مونیپش

 .میخودمون حرف بزن

 

دانست   یاحتماال خودش خوب م  د،یدوباره خند کامران

 کرد.  یتکرارش م یخندد. که ه   یقشنگ م

 آشوب درونش ظاهر آرامش را حفظ کرد.  الفبرخ

زبان تبسم بکشد    ریتوانست از ز یم د یماند شا ی آرام م دیبا

 ماجرا از چه قرار است. 



او درست فکر    یعنیکردند  یهمه از حرف زدن فرار م یوقت

 لنگد. یکار م  یجا   کیکرده و 

 م؟یخوبه قدم بزن نی: ادینگه داشت و از تبسم پرس یا گوشه

 

نگاه کرد و   شی رو خلوت و سر سبز رو به رو ادهیبه پ تبسم

 گفت: آره خوبه.

 

 کی ابونیرا خاموش کرد و گفت:  آخر خ  نیماش کامران

 . میخوریدوتا معجون هم م میر یم که،یدرجه   یفروش یبستن

 

  نیبا مرد جوان، تبسم هم در را باز کرد و از ماش همزمان

 شد.  ادهیپ

درختان چنار محاصره شده  رو که با   ادهیگام هم در پ هم

 رفتند. یبودند راه م 

:  دیرو بود و پرس  ادهیکامران به سنگ فرش کف پ نگاه

 خوب از کجا شروع کنم؟

 



 یخوای. اصال می پاسخ داد: از هر جا که دوست دار تبسم

 اولش کجاست؟ یدونیکه نم یحرف بزن یدرباره چ 

 

در    ،یشد و گفت: درباره زندگ   رهیرخ تبسم خ میبه ن کامران

 درباره دوست داشتن....   نده،یباره آ

نفسش را   نکهینگاهش را به روبه رو داد و بعد از ا نباریا

.  ستمیکردن مسائل با هم ن یرها کرد گفت: من آدم قاط

  یروز یکی  نکهیبه هم نداره. مثل ا یهم ربط زایچ یبعض

من و تو کنار   ی  نده یبزرگترها دور هم جمع شدن و درباره آ

  ی  قصهگرفتن و حتماحاال هم که  مید و مهناز تصمبارب ندهیآ

خود تموم   یما هم به خود یاونا تموم شده توقع دارن قصه  

 دوتا بحث جداست. ....  نیبشه. اما از نظر من ا
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دوتا بحث جداست. باربد و مهناز حاال به   نیاز نظر من ا اما

  دنیرس جهینت نیبه ا دیخواهم فهم ی که من به زود یلیهر دل

  نکهیمن و تو بدون ا شهینم لی. دلخورنیکه به درد هم نم

 جهینت نیبه ا میداشته باش  ییآزمون و خطا  چیفرصت ه

 . میبرس

مشخص کنه   ی روز  کیکه  مادرم از پدرت خواست  یروز

.  میمن از تو، هر دوتامون سکوت کرد یخواستگار یبرا

بدونم  خوامیبود. اما م تیخوب سکوت من که نشونه رضا

 بوده؟  یسکوت تو نشونه چ

 

از او متوقف شد و   تیو تبسم هم به تبع ستادیا شیجا  سر

  نجا یم همما ه یکنه قصه  یم نییکه تع یباربد گفت: اون

. من  ییتو  میبه خودمون فرصت بد نکهیا ایتموم بشه 



 یخوایم ه؟یبا من چ ندهیبدونم نظرت درباره من و آ خوامیم

از بحث دختر   یجدا م؟یبد گهی ما هم چند ماه فرصت به همد

تونن کنار هم   ی که م ی و پسر خاله. فقط مثل دوتا آدم خاله

 میریبگ می. بعدش تصممیرو محک بزن گهیکنن همد  یزندگ

خانواده ها خودشون   نکهینه. نه ا ای میبا هم بمون میتون یم

 ببرن و بدوزن و خودشون هم پاره کنن. 

 

  ییدوتا  ندهیبار بود کامران با صراحت از، ازدواج و آ نیاول

 . زدیاشان حرف م

صحبتها توسط خانواده ها مطرح   نیا یفقط گاه گدار قبال

 شده بود. 

از خود او  میصحبتها را مستق  نیبار بود ا نی اول نکهیبا ا اما

 نه دست و دلش به لرزه افتاد.  دیشن یم

 ضربان قلبش باال رفت.  یو نه حت  دیرنگش پر نه

گذراند   یرا م  شیاول ده دوم زندگ یبود که سالها یدختر

 کرد.  یرا گم م شیدست و پا دیوقطعا با

 شانیدوست پسرها  یبود وقت دهیدوستانش شن از

رود و   یکنند چطور ضربان قلبشان باال م یم یخواستگار

 افتند. یبه تته پته م



که چند سال   دیام یمخاطب خواستگار یهم وقت نینوش یحت

گفت و از   یمنتظر آمدنش بود قرار گرفت جان داد تا جواب

 مهلکه فرار کرد. 

 ند. بود ستادهیمقابل هم ا  لکسیخالف آنها او و کامران ر بر

از نگاه کردن به   یشد و نه کس یم  دیسرخ و سف یکس نه

 بود.  یفرار  یگریصورت د

 . دیکش ی کرد و انتظار جواب را م ینگاهش م  میمستق کامران

  یرو برا یباالخره سکوت را شکست و گفت: بد موقع تبسم

کامران،   یانتخاب کرد یمهم ن یصحبت درباره موضوع به ا

از مهناز دلخورم،   ی هر کساز  شتر یروزها من ب نیراستش ا

  ییحرفها کیدوستام بود و   نیتر یمیکه جزء صم یمهناز

تقصر   یباربد از اون بشنوم. تو ب یرو توقع داشتم به جا

 یبچگانه تو ی دلخور  کیاما  ییماجرا نین آدم ایتر

و کل خانواده اتون تحت   شهیوجودمه که فقط شامل مهناز نم 

الشعاع قرار داده....بهم زمان بده. صبر کن چند روز بگذره  

دوست  نکهیا  یدرباره  مینیش   یبعدش م میکن دایخودمون پ

 .میبد گهیمدت فرصت شناخت به همد کی میدار

 

تبسم   ی کفش ورزش یصورت  ی نگاهش را به بندها کامران

 دوخت. 



حد   نیبود که تبسم تا ااو و مهناز آمده  یبر سر رابطه  چه

 بود؟! جیگ

 چه کرده؟ شی با رابطه اشان و با زندگ مهناز

 

را مستاصل به چشمان تبسم دوخت و گفت:   نگاهش

 شده؟  یچ یبهم بگ یخواینم

 

  ایکه تا آخر دن یدونیتکان داد: م نیسرش را به طرف تبسم

 گم.    ی نم یهم بپرس

 

و زمان   ییبرگشت سر موضوع خودشان: چقدر تنها کامران

 ه؟یبرات کاف
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۳۴پارت

 

اش ور   یداخل دفتر آموزشگاه نشسته بود و با گوش تبسم

 رفت.   یم

ر نداشت و هما  در دفتر حضو ی گریاز او و هما کس د ریغ

مقابلش سرگرم بود و حتما داشت حساب و    وتریهم با کامپ

 کرد.  ی آخر سالش را جمع و جور م یکتابها

 اش نگاه کرد و لبخند زد. یبه هما و صورت جد یچشم ریز

بود و هما بود که از همان    یدوست داشتن  یلیاش خ عمه

کرد   قشیداد و تشو ادیساخت عروسک را به او  یکودک

مدرکش را گرفت و   نکهیو به محض ا ردیاش را بگ دنباله

 کنار خودش در آموزشگاه مشغولش کرد. 

تنها هنر هما نبود و او واقعا  یکه عروسک ساز البته

بارد بود و واقعا   یهنر م  کیمصداق بارز از هر انگشتش 

 . دیبار یهنر م کیاز هر انگشتش 



 ... یبافندگ ،ی آشپز  ،یاطیخ

هنرها داشت و درهمه اشان هم استاد بود و مدرک   یلیخ

 داشت. 

اش   یرا از صورت هما گرفت و  دوباره به گوش نگاهش

 داد. 

  پیتا یزیوات ساپش باز بود دوباره مهناز داشت چ صفحه

 اسمش ظاهر شد  ریکرد که بالفاصله ز یم

 ؟یقراره جواب ند یبود: تا ک  نوشته

 

سر سبز و پر از گلدان   اطیبه ح ره یو خ ستادهیپنجره ا پشت

 آموزشگاه در فکر فرو رفت. 

قرار بود جواب ندهد و مثل    یگفت تا ک یراست هم م خوب

 ترسوها از حرف زدن با مهناز فرار کند؟ 

 کرد مگر او خطا کرده بود؟  ی از او فرار م دیبا چرا

 او دروغ گفته بود؟ ای

او را باز کرد و   یو یو پ دی نام مهناز لغز ی رو دستش

قراره جواب ندم و  ازت   یها، من تا ک یگینوشت: راست م

کردم که از   ییفرار کنم؟ مگه من دروغ گو بود و درو

 خجالتم خودمو نشون ندم



 

 .یکیسالم و عل چیرا نوشت و فرستاد.بدون ه نیهم

و خودش   د یلرز یقلبش باال رفته بود و دستانش م ضربا

بابت دعوا   ایست  یحال بابت فشار عصب نیدانست ا ینم

وقت با او   چی ه یبچگ یکه بعد از سالها یکردن با مهناز 

 بحثش نشده بود. 

دستش که به    ی بود و آب پاش تو مهیکر یب ی به ب چشمانش

 ی چت ها یداد و حواسش پ یآب م  یگل شمعدان یگلدان ها

 مهناز

  به ی حاال هم زد  ینوشت: بعد چند روز جواب داد مهناز

شده؟ چرا باربد اون شب   یچ یبگ یخوایتوپ و تشر؟ نم

 رو به هم زد؟  ینامزد

 

  پیدخترخاله اش تا  یها ییحوصله از دروغ گو یب تبسم

خبر   دی. از رابطه ات با سعدونمیرو م یکرد: من همه چ 

مهناز چون باربد همه   ینکن دروغ بگ یسع گهیدارم. پس د

گفت به خاله گفته ما از ماجرا خبر   یرو گفته. مامانم م زیچ

 که مامانت بهت نگفته. بهیعج میدار

 



حرف   نیا دنیتخت نشسته بود از شن یدر اتاقش رو مهناز

بود باربد فقط به پدر و مادرش گفته   دواریجا خورد. ام

 باشد. 

 دانست تبسم هم با خبر است.  ینم

 ساب باز کرده بود. باربد ح   یرازدار یرو  یادیز انگار

رو   زی همه چ نمتیبب یکوتاه نوشت: من وقت ی از وقفه ا پس

 .  دمیم حیبرات توض

 

  ر یدادن و حرف زدن د حیواسه توض گهیپوزخند زد: د تبسم

تو رو بشنوم. االن هم آموزشگاه   یحرفها خوامیشده. منم نم

 هستم کار دارم. 
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۳۵ پارت

 

 

با   یدوست نداشت تبسم را از دست بدهد. آنها از بچگ مهناز

 بودند.  یمی هم بزرگ شدند. دوستان صم

دهد؛ فقط از ترس    بیوقت نخواسته بود تبسم را فر چیه

 کامران بفهمد به او نگفت.  نکهیا

 .میزن  یحرف م امی: آموزشگاه بمون منوشت

 

 او خارج شد.  یو یجوابش را دهد از پ  نکهیا بدون

داده بود: سالم   امیپ شیبرا   یهمان لحظه شماره ناشناس 

 تبسم خانم. 

:  دیبود که چند لحظه بعد رس ی در حال نوشتن جمله بعد و

خواستم عکس  ی مزاحمتون شدم م دیماهان هستم. ببخش

براتون    د یدرست کن  نیقول داد که بهم  ی عروسک ها

 بفرستم. به باربد زنگ زدم اون شماره اتون بهم داد. 



 

 در خدمتم.  ن؟یلبخند زد  و نوشت: سالم آقا ماهان خوب تبسم

 

 ن؟ ینوشت: ممنونم. شما خوب ماهان

 

 پاسخ داد: متشکرم.  تبسم

 

سالشه. اسم چند تا از    ۵نوشت: برادر زاده ام  ماهان

. با  دمیکه دوستش داره  رو پرس یکارتون یها تیشخص

 دایکه گفته بود سرچ کردم چندتا عکس پ یتوجه به اسم ها 

 فرستم براتون. ی کردم م

 

 نوشت: باشه منتظرم  تبسم

 

 ها تند تند در صفحه ظاهر شد. پنج عکس پشت هم.  عکس

همچنان لبخند بر لب داشت و نوشت: چقدر وقت دارم؟   تبسم

 ؟تولد برادر زاده اتون چندمه



 

 .نی پاسخ داد: ششم فرورد ماهان

 

  نی. استیهم وقت ن ی لیابرو باال انداخت و نوشت: خ تبسم

کنم همه اشونو درست   یم  ی کار دارم. اماسع یلیروزا خ

کنم. البته  ی کنم. اگرم نشد حداقل دو، سه تا رو درست م

 بازار هم موجوده  یتو نایهمه ا

 

.  دیدادم شما درست کن  حیمن ترج ینوشت: درسته ول ماهان

  یلیخ نیآپارتمان جا گذاشته بود  یکه تو یاون عروسک ها

 نیرو هم به بهتر نایدونم که ا  یم نیقشنگ بودن واسه هم

 .دیکن  یشکل آماده م

 

ممنونم لطف   ی لیلبخند گذاشت و نوشت: خ ریاستک تبسم

 . دیدار

 

 که مزاحم وقتتون شدم   دینوشت: ممنون. بازم ببخش ماهان

 



 کنم ی: خواهش متبسم

 

را بداند شماره ماهان را   لشیآنکه خودش هم دل  یب عیسر

 کرد.   ره یذخ

 شد. ره یخ لشیبالفاصله بعد هم به عکس پروفا 

به لبه   دی و شلوار سف یمشک شترتیدر ت  دهیپوش ماهان

 پشت سرش مشخص بود.   ایزده و در هیتک یوارکوتاهید

عکس مرد جوان مانده بود و مهناز آن طرف   رهیخ تبسم

 کشت.  یداشت خودش را م

  یاو باز گشت  نوشته بود: لعنت یو یدوباره به پ دخترک

باشه اصال  ؟ی جواب ند یول  یباش نیآنال ادیبدم م یدون یم

  ه؟یبرنامه ات چ ؟یکن کاریبا کامران چ یخوای من به درک م

 ؟یبزن یخوایاونو که نم دیق ؟یمن رو  زد  دیق

 

دخترخاله   یو ی ماهان و پ لیعکس پروفا ان یم یجا تبسم

 .دونمیحواس فقط نوشت: نم یکرده بود ب ریاش گ

 

 دانست.  یهم نم واقعا



اصال حواسش آن جاها نبود. برگشته   یرا بخواه راستش

زده   هیتک یدم در خانه زن جوان وقت  شیبود به چند شب پ

 بود.   ستادهیماهان کنار او ا نیبه ماش

آن که بداند   یگرفت ب  یکه از کنارش بودن م یحس خوب و

 .  ستیحال خوب چ نیا لیدل

 بودند.  دهیرا د گر یفقط دو، سه بار آن هم کوتاه همد آنها

دست   شیتبسم برا ستادیکمر راست کرد و ا مهیکر یب یب

 لبخند زد. شیتکان داد و به رو

  یزده تورز  تازه جوان  یو بوته ها یشمعدان  یها گلدان

 باغچه امروز  چقدر قشنگ شده بودند.  
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۳۶پارت

 

برداشت و  در حال   یچوب لباس یرا از رو  فشیک هما

دوشش تبسم را مخاطب قرار داد: خانوم  یانداختن رو

 .میجمع کن بر رونیب اریب یگوش یخانوما سرتو از تو

 

گذاشت و دل از منظره پشت   فشیک یرا تو یگوش تبسم

آموزشگاه با باغچه پر از    یدوست داشتن  اطیح یعنیپنجره 

کند و همراه    یگل شمعدان یگل ها رز و گلدان ها  یبوته ها

 شگاه خارج شد. هما از ساختمان آموز

کردند و سوار بر   یخداحافظ مهیکر یب ی با ب اطیح  در

 خانه شدند.  ی و شش هما راه ستیدو

 آمنه به دخترش زنگ زد.    ریمس در

 جواب داد: سالم مامانم خوشکلم. تبسم

 



به گوشش    ی پر از حس مثبت  آمنه از پشت گوش یصدا

 ؟یی.   کجازمیوگفت: سالم عز دیرس

 

 .میخونه ا ک یعمه نزدپاسخ داد: با  تبسم

 

 .  نییپا ادیگفت: بهش بگو ناهار ب  آمنه

 

  ایناهار ب گهی به عمه اش نگاه کرد و گفت: مامان م تبسم

 . نییپا

 

سالها تعارف کرد و گفت: بهش   نیتمام ا شه،یمثل هم هما

 . شمیمزاحم نم گهیبگو دستت درد نکنه د

 

حرف عمه را به مادرش منتقل کرد و آمنه گفت: بهش   تبسم

انبه اگه   یو ترش یگیگوجه درست کردم با کباب د یبگو دم

 .این یتون یم

 



: نه انصافا  د یجمله مادرش را گفت و هما خند نیع تبسم

 .امیم ستیمقاومت ممکن ن

 

را عوض کند و   شیخانه هما رفت طبقه باال تا لباس ها  در

 خودشان شد.   تبسم هم وارد منزل

و خانواده اش   وشیاشان دو طبقه بود طبقه اول دار خانه

 کرد   یم  یکردند و طبقه دوم هما تنها زندگ ی م یزندگ

در حال باال رفتن از پله ها بود که تبسم دم در خانه   هما

محاله   ییایگشنمه ها، تا تو ن  ییایو گفت: عمه زود ب ستادیا

 .نهیرو بچ زیمامان م

 

 . امیو گفت: برو شکمو زود م د یخند هما

 

کرد و تبسم    یم یسالها بود که طبقه دوم و تنها زندگ هما

چون او با آن همه جمال و کمال    یدختر دیوقت نفهم چیه

 وقت ازدواج نکرد.  چیچرا ه

  ایکه پدر و مادرشان به فاصله دو سال از دن شیپ سالها

  چیاو ه کند اما  یاصرار کرد هما با آنها زندگ  وشیرفتند  دار

 برادرش باشد.  ی وقت نخواست سربار زندگ



داد پس   یبه تنها ماندن خواهرش نم تیهم رضا وشیدار

 کنند.  ی در کنار هم زندگ دتایخانه را خر  نیا

ماند  و آخر سر شد    یخال  ی اشان هم مدت یپدر  خانه

 آموزشگاه و محل کار هما 

 

 دور هم نشسته بودند.  ز یم سر

گذاشت   یکه قاشق غذا را با اشتها به دهان م یدر حال باربد

  کی هیمامان نظرت چ گمی به مادرش نگاه کرد و گفت: م

  میبر  یباهاش هماهنگ کن یزنگ بزن دایروز به مامان آ 

 د؟ ینیدخترشون رو بب

 

بگم   ی داد و گفت: چ  یباز شیظرف غذا یقاشق را تو آمنه

زوده. امروز دادشم   ی لیکار خ نیا یمادر؟ بنظرم هنوز برا

.  ی و زار هی و گر هیگال شیرفته پ نیزنگ زده بود. نسر

  د یکه چرا افسارتون داد یطرفه رفت به قاض  ک یداداش هم 

روز گفت   کی روز گفتن نه،  کیدست بچه ها ووحاال اونا 

 د؟ یچشم بسته قبول کن دیآره شما با
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۳۷ پارت

 

  نیبهانه دست نسر گهیکه د دایآ یخواستگار میبر میپاش اگه

گناه جلوه دادن خودشو و دخترش و گناه   یب  یبرا مید یم

و  نویخواد ا  ی. از فردا هر روز ملیفام یکار کردن ما تو

  گهیکم دست نگه دار چند وقت د کیاون  بندازه وسط. 

 . رمیم یکنم هر جا هم که گفت یم یخواست  یخودم هر کار

 

 ی چشم گذاشت و گفت: هرچ یسر تکان داد و دست رو  باربد

 مامان قشنگم دستور بده. 

 



قربان صدقه پسرش رفت و بعد از دل و قلوه دادن به   آمنه

که به تبسم   یپسرش رو به شوهرش بعد از نگاه کوتاه

  دینکن یرو با هم قاط  یگفت همه چ یاخت گفت: داداش ماند

باربد و مهناز دوتا آدم جدا بودن، کامران و تبسم هم دوتا  

گفت کامران   ی نداره. م ی مسائل به هم ربط نیآدم جدا ا

 به ما بگه. نویصحبت کرده خواسته که ا باهاش

 

دو روز   ،یکیابرو باال نداخت و تبسم گفت: اتفاقا  وشیدار

....همون روز که بهت گفتم ی رو  ادهیم که من رفتم په شیپ

 ها رو گفت.  نیهم قایمامان، کامران باهام حرف زد دق

 

به دخترش نگاه کرد و گفت: مادرت بهم گفت  وشیدار

 ؟یگفت ینگفت تو چ  ی کامران باهات حرف زده ول

 

. فقط  یچ  چ یانداخت و گفت: من ه نییسرش را پا تبسم

 فکر کنم. شتریکم بهم زمان بده تا ب کیخواستم 

 



 نایرا به سمت هما هل داد و گفت: البته ا یظرف ترش  آمنه

  نیو شوهرش موافق ا نیحرف کامرانه من فکر نکنم نسر

 موضوع باش.

 

صورتش را در هم کرد و گفت: مامان جان دختر ما هم   باربد

دستمون نمونده که، باالخره اگه کامران و پدر و   یرو

مرحله که   نیبه ا میرس ی باشه تازه م یکیمادرش حرفشون 

  یکینه؟ اگرم حرفشون  ایباهاشون وصلت کنه  خوادیتبسم م

 نباشه که بهتر...

 

خودش آهسته گفت اما همه    الیآخر جمله اش را به خ بهتر

ا خنده گفت:  و آمنه چشم غره اش رفت و باربد ب دندیشن

 گم؟ یخوب مگه دروغ م

 

  یمشکل نیاگه نسر ؟یگی تشر زد که: پس راست م آمنه

  مینداشته باشه من از خدامه که کامران دامادم بشه. کجا بر

   یپسر خوب و کار اد؟یب رمونیکه بهتر از کامران گ

 

 



حرفش رفت و گفت: خانوم حاال که نه به    انیم وشیدار

 باره، نه به داره.  

 

مقابل شوهرش گذاشت و گفت:   خت یدوغ ر وانیداخل ل آمنه

نه آقا حاال که کامران با تبسم حرف زده و تبسم دو دله بد  

نظر ما رو بدونه. مثال بدونه که من طرفدار پر   ستین

 وپاقرص کامرانم.

 

 .میکن ی کش اریکرد: پس قراره  طنتیباز ش باربد

 

انت فکر کرد و گفت: مام طنتی برادرش ش یهم پابه پا تبسم

 دستتون موندم.  یکنه اگه زن پسر خواهرش نشم رو یم

 

هم فکر  راهیصورتش را کج و کوله کرد و گفت: البته ب باربد

  ی. نه اخالقت چنگیدار یدرست و حساب افهیکنه نه ق ینم

 . زنهیبه دل م

 

 باربد.  یشعوریب ی لیگفت: خ یحرص تبسم



 

دو، سه    نیهم به حرف آمد وبه آمنه گفت: اتفاقا هم  هما

خواست   یم شمیهنرجو  اومد پ ی از خانم ها  یکی شیروز پ

 یخواستگار انیپسرش ب ی برا رهیشماره شما رو ازم بگ

تبسم. با اجازه اتون منم شماره دادم که خودتون با هم  

دوبار   یکیهم  هی. اتفاقا هم خودش خانوم خوبدیصحبت کن

 . اسم پسرش ماهانه. هیپسر خوب دمی پسرش د
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 #بــــوےمــــه  

 



 ۳۸ پارت

 

آموزشگاه نشسته بودند و هردو با    اطیدر ح نیو نوش تبسم

با خودش آورده   نیکه نوش یکتلت خانگ یاشتها از لقمه ها

 خوردند. یبود م

به لقمه اش زد و گفت:  خوب حاال تو   یگاز بزرگ نینوش

با  فتیچرا از حرفات حس کردم تکل ؟یکن  کاریچ یخوایم

 ست؟یخودت روشن ن

 

تبسم را باز    یخود اشتها  ی به خود نیخوردن با نوش غذا

 د یصبحانه هم نخورده بود و به ام نکهیکرد چه رسد به ا یم

 زد.  رونیاز خانه ب نیمادرم نوش یهاکتلت 

مادرش را   ی شب قبل زنگ زده و وعده کتلت ها دخترک

 داده بود.  

  ی زینداشت نه چ ی فرق چیه هیبا بق نیمادر نوش یها کتلت

  یطعم بهشت م  بیاما عج ادیز ی خاص زیکم ونه چ یخاص

 داد. 

گاز بزرگ معده   کیکرد و  د یهم حرکت دوستش را تقل او

اش را مهمان کرد و بعد از قورت دادنش در جواب سوال 



  یلیباربد معلوم خ ی ول یچ چ یدوستش گفت:  من که فعال ه

نظر باربد   یدون  یو تو م ستیدلش با خانواده خاله صاف ن

  یلیو یلیمهمه از اون طرف مامانم دلش ق  یلیمن خ یبرا

داماد بهتر   ایدن یپسر خواهرش. اصال انگار تو یبرا رهیم

 از کامران وجود نداره. 

 

خودت دلت    ه؟یبا لپ باد کرده گفت: نظر خودت چ نینوش

 کجاست؟

 

وقت   چیمن ه  یدون  یتکان داد و گفت: تو که م یسر تبسم

نه دل بسته کامران بودم نه مخالفش. چون بزرگترها گفتن  

منم گفتم چشم. مخالفت نکردنم   د یخور یشما به درد هم م

 عشق و عالقه ام نبود.  اما حاال....  لیدل

 

 ؟ینگاهش کرد: اما حاال چ  نینوش

 

اون  نیگذاشت و مردد گفت: نوش زیم یلقمه را رو تبسم

 شب تولد.....  که ادته؟همونیپسره ماهان رو 

 



 و مشتاق  گفت: خوب؟! د یحرفش پر انیم نینوش

 

 انگار....انگار...  ه؟یجور کی کنم  یمردد گفت: حس م تبسم

 

 ینم دایپ شیحرفها انیب یبرا  یمناسب یکرد. جمله  سکوت

 کرد. 

 

: خوب بگو د یقرار پرس یبه صورتش زل زد و ب  نینوش

 . یزنیچرا حرف نم ؟ی انگار چ گهید

 

  یکه به دستش رو یانداخت و درحال  نییسرش را پا تبسم

گفت: انگار تونسته  دیکش یم  یفرض یها ره یدا یچوب زیم

 افتم یم ادشی یتوجهمو جلب کنه..... گاه

 

 ازش خوشت اومد؟  یعنیچشمک زد:  نینوش

 

 .دونمیکوتاه گفت: نم تبسم



 

 کباریبا همون  یعنی نمی: صبر کن ببد یپرس طنتیبا ش نینوش

 حرف زدن دلت رفت؟

 

 ینجوریو گفت: اوال ا دیخند نیبه جمله دل رفتن نوش تبسم

هم   گهیبعد اون شب دو بار د ای. ثانستیهم ن یگیکه تو م

در حد حرف زدن    یبودمش. ول دهیالبته قبال هم د دمش،ید

 همون شب بار اول بود.

 

دستش نگه داشته بوده و  انیلقمه اش را همچنان م نینوش

: خوب  دیبود و پرس شیتمام توجهش سمت تبسم و حرفها

بار دوم و سومش کجا بود؟ که من نه   دم، یبار اول که بودم د

 دم؟یبودم نه شن

 

  ز یلبخند زد و با ر نیبه سوال و لحن بامزه نوش تبسم

ماهان را   گریداد که دوبار د حیدوستش توض  یبرا اتیجزئ

 . دهیو چرا د دهید و چطور دهیکجا د

متفکر سر تکان دادو   نیدخترک که تمام شد نوش  یحرفها

  یدلشکسته از نامرد یوقت یشب زمستون  ک یگفت: پس 



به آقا   یدل داد رون،یب یمهناز همراه باربد از خونه زد 

 و باربد؟!  دیغار ام اریماهان خلبان، 

 

دوباره لقمه اش را به دست گرفت و گفت: حاال   تبسم

 ی و دلداده نشدم. فقط حس م ستین یگیهم که تو م ینجوریا

 اد؟یکنم ازش خوشم م
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۳۹ پارت



 

خبر داغ    یزد و ادامه داد: راست چشیبه ساندو یگاز و

خواستگار ماهان نام هم دارم که   کیکه  نهیهم ا یبعد

مادرش از عمه هما شماره خونه رو خواسته واسه قرار  

 مدار. 

 

شد و گفت: اسمش    یم زیامروز پشت هم سوپرا نینوش

 ماهان باشه نیماهانه؟! دختر شانست بزنه هم

 

بدون گاز که  از شام شب   ی از نوشابه ها ی جرعه ا تبسم

و آن را هم آورده بود   مانده بود  نیخانه نوش  خچالیقبل در 

و   دیتا کنار کتلت ها بساط صبحانه اشان را کامل کند نوش

جاست. تو    نیهم یگفت: نه بابا، مامانش از هنرجو ها

 .دمیمن که ند نجا؟یا  یدی مامان ماهان رو تا حاال د

 

دستش مچاله کرد و گفت:   یلقمه اش را تو  لونینا نینوش

.  نجامیاز تو ا شتریب یول ستمین یکاره ا نجایا نکهیمن با ا

 نجایکنم نه من تا حاال مادر ماهان ا یاما االن که فکر م

 اون باشه نیداشت ا دیام دیکه نبا میریگ یم جهیپس نت دمیند



 

 با حال بود  یلیاون باشه خ  ن،ی: ادیتبسم خند 

در    زیم یرا رو شیداد دست ها هیتک یصندل  یبه پشت سپس

هم قالب کرد و گفت: ما رو ول کن از خودت بگو، شما  

 ن؟ یکرد کاریچ

 

به   زیم ر یرا ز  شیداد. پاها هیتک یصندل یهم به پشت نینوش

  دیبه ام بهشتیو گفت: بابام گفته فقط تا ارد د یسمت جلو کش

که    مونیسر زندگ میگرفت و رفت یاگه عروس دمیفرصت م

 کنم. یصبر نم گهید  رهیاگه نگ یهم خوب ول یلیخ

 

  یگوش م ق یدوستش دق  ی تبسم بود که به حرفها نباریا

  کاریچ خوادیگفته م ؟یچ یعنیکنه  یسپرد و گفت: صبر نم

 کنه؟ 

 

مخالفه بابام   دیکه ام یدون  ی : مد یابرو در هم کش نینوش

  دیام رتیغرور و غ الیخ یب گهید گهیکمکش کنه اما بابا م

 کیاون آپارتمان هم  رمیگ  ی م یو خودم هم عروس شمیم



کردن و دوسال   دشیخر شیخوابه هست چند سال قبل، پ

 که؟ ادتهیگرفتن  لیهم تحو شیپ

 

  یم یادامه داد: آره همونو خال نیسر تکان داد و نوش تبسم

 ..... میکن یزندگ  میمد ت بر کیکنه تا ما 

 

  ی شناس یرو که م   دیوادامه داد:  ام دیکش یقیعم نفس

  شیبار زندگ خوادیکارا م نیحرفها و ا نی ا یحساسه رو

کار   دونمیدوش خودش باشه. بخدا منم موندم تبسم، نم یرو

بذار خودشون با هم   یالیخ یدرسته کدوم کار غلط، زدم به ب

 انیکنار ب

 

  یگرفت ی م یکم راحتتر کیناراحت شد وگفت: کاش تو  تبسم

چقدر دوستت داره حاال   دی ام یدون ی. خودت که منینوش

 باشه دختر خوب.   ی آنچنان یعروس دیا که نباحتم

 

کجا بود تبسم؟   یآنچنان یشد و گفت: عروس یشاک نینوش

  کی یمتوسط تو یعروس کی خوام؟یم یآنچنان یمن عروس

 ه؟ یسالن متوسط آنچنان



 

  یدست دوستش را گرفت و گفت: آره قربونت برم، وقت تبسم

مهم   ،یآنچنان  شهیباشه م اد یشوهرت ز ی اش برا نهیهز

شوهرت   ی اش برا نهیهز  یشهر باشه وقت یکجا ستین

پرستاره   کی  دیجان ام نینوش ،یآنچنان شهیباشه م نیسنگ

ساده اس، همه اش دو، سه ساله استخدام شده. وام گرفته  

  نیو اجاره خونه و قسط ماش شیپول پ  ده،یخر نیماش

  کیبخدا با  یکن یم تشیاذ یعروس یهست. چرا برا

  ی زندگ کی شهیخونه اتون هم م اطیح یساده تو یعروس

 قشنگ رو شروع کرد. 

 

کس را   چیآمد حرف ه ی اش که وسط م یعروس یپا نینوش

دور ودراز خودش را پس با   ی قبول نداشت جزء آرزوها

  یرو م نیخودت هم بود هم  ی : اگه عروسد یپرس ی دلخور

 ؟یگفت

 

  طنت یرا عوض کند با ش شی حال و هوا نکهیا یبرا تبسم

من بده من از همون محضر   ل یگفت: شما آقا ماهان رو تحو

 خونه.  رمیباهاش م



 

تبسم گردنش   چاره یمحکم بود. ب شهیهم نیدست نوش ضربه

 شکست.  

 کند قطع نخاع نشده باشد  خدا
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 بــــوےمــــه  #

 

 ۴۰ پارت

 

که    یلمیمبل نشسته بودند با دقت تمام ف یو باربد رو تبسم

 کردند.  یبود را تماشا م  دهیباربد تازه خر



که تبسم عاشقشان بود و   یفضا نورد  یها  لمیاز آن ف یکی

 کرد.  ی خواهرش تماشا م یباربد هم  پا به پا

 ونیبه صفحه تلوز شانیبود و چشمان  هر دو  لمیف اوج

 دوخته شده بود.

: باز  دینشست و از بچه ها پرس یمبل کنار یرو وشیدار

 بحرش؟ یتو نیشما دوتا رفت هیچ

 

را مقابل پدرش گرفت و گفت: درباره  ی کاسه پفک هند باربد

 فضا گم شدن  یچندتا فضا نورده که تو

 

داد وگفت: نه  کاسه گذاشت عقب هلش  یدست رو وشیدار

 . خورمیم ییبابا ممنون چا

 

بعد که  قهیشد چند دق  رهیخ ونیبه تلوز شیهم مثل بچه ها او

بابا   ی تمام شد. باربد به پدرش نگاه کرد و گفت: راست لمیف

 التیواسه تعط رمیبگ طیبل نی خواستم اگه شما اجازه بد یم

 سفر.  میمن و تبسم بر

 



گفت:   وشیهم تبسم متعجب نگاهش کردند و دار وشیدار هم

 بوده.  یخانوادگ میخودتون دوتا؟ ما که هر وقت سفر رفت

 

دفعه   نیا  نیسر تکان داد: آره، اگه شما اجازه بد باربد

 .  میبر ی خواهر، برادر

 

 : واقعا باربد؟! دیمتعجب پرس تبسم

 

به خواهرش نگاه کرد و گفت: آره، تازه واقعا تازه   باربد

بدم   شنهادیهم پ نیو نوش دیاگه بابا موافقت کنه به ام خوامیم

 .انیب

 

  دیکن یپدرش نگاه کرد و گفت: شما و مامان هم فرصت م به

 .نیباش  ییدوتا التیتعط ک یبعد سالها 

 

و   دیرا نوش  یجرعه چا نی چرخاند و آخر  ی سر وشیدار

.حاال چرا  نیبر نیگم بابا. اگه خودتون دوست دارب ی گفت: چ

 ؟ یریخودت نم نیمگه با ماش یریبگ طیبل



 

 مایسر باال انداخت و گفت: نه با هواپ باربد

 

 چه باحال.   یبا ذوق دست بر هم زد و گفت: وا تبسم

 

  انیخارج شد و گفت: جر وهیاز آشپزخانه با ظرف م آمنه

 د؟ یزیر ی م دیرو دار یبرنامه چ  ه؟یچ

 

  ییپاسخ داد: باربد از بابا اجازه گرفت امسال ما دوتا تبسم

 سفر  میبر

 

 یعنی یی: دوتادیمبل نشست و ابرو در هم کش یرو آمنه

 .میر یهمه با هم م م یخوب اگه قراره سفر بر ؟یچ

 

به همسرش نگاه کرد و گفت: حاال بچه ها هوس   وشیدار

 نداره که  یسفر کنن. اشکال  ینجوریکردن ا

 



ما   یعنیبرداشت و مشغول پوست کندن گفت:  یپرتقال آمنه

 م؟ ی تنها بمون

 

من، بابا   زیکه عز یستیمهربان نگاهش کرد: تنها ن باربد

 هست، پرستو و شوهرش، عمه هما،حنا و هومن

 

بود اما سکوت کرد. دلش شور تنها ماندن بچه   ینازاض آمنه

هم حق داشتند بخواهند تنها سفر    یزد اما از طرف ی ها را م

 بود.  شانیبرا  یدیهمه تجربه جد نی کنند باالخره ا

به خواهرش نگاه کرد و گفت: زنگوله پاشو چندتا   باربد

 .میبخور  اریب یچا

 

 

حواله اش شد و باربد   شهیمثل هم وشیدار  یغره ا چشم

تبسم به آشپزخانه رفت   نکهیرد کرد و بعد از ا  یبلیس ریز

هر جفتمون الزمه،  یسفر برا  نیباربد رو به مادرش گفت: ا

. مامان به خاله زنگ  ستیبه سرمون بخوره بد ن ییهوا کی

که   ستیبزن باهاش صحبت کن بگو کارش اصال درست ن

  ی . بهش بگو هر چده یدخالت م هیقض نیا  یتو بسمداره ت



هم دختر خودش بوده چرا   شیبوده تموم شده باعث و بان

 رو بندازه گردن ما  ی کنه همه چ ی م یداره سع
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۴۱ پارت

 

را با دستمال   شیبشقاب گذاشت. دستها یپرتقال را تو آمنه

 شده؟  ی: مگه چد یپاک کرد و پرس یکاغذ

 



داد که: رفته    حیبرداشت و توض وهیاز ظرف م یبیس باربد

کرده که حرف پشت   یو زار هیآموزشگاه  سراغ تبسم گر

هم زنگ زده به پرستو که  شی. چند روز پ شهیدخترم دراز م

. از اون  دنینم تیهم.چرا مامان و بابات ا میما آبرو دار

که   ی. همون حرفها شتهیطرف به تبسم گفته دل کامران پ 

نکنه احساسات   ی. مامان به خاله بگو سعزنهیم شه یهم لهخا

  یلی. خهیتبسم رو  قلقلک بده. درسته که کامران پسر خوب

از   رهیبگ میتصم دیتبسم خوبه اما اون خودش با یهم برا

امشب هم تبسم جواب مثبت بوه و با   نیاگه هم یحت  یطرف

برگردم با مهناز. اون   ستمیکامران ازدواج کنه من حاضر ن 

کنه با وصل  ی. اگه خاله فکر مخورهیبه دردمن نم گهید

ازدواج  نهیزم گهید کباریتونه   یکردن تبسم به کامران م

راحت   الشویاالن خ نیمن  و مهناز رو فراهم کنه  از هم

 نکنه.   دخویکه تالش ب دیکن

 

  ر یگ شیخواهر و بچه ها انیسر تکان داد. م نیغمگ آمنه

وسط   شیبچه ها یکه پا یبود تا وقت  یافتاده بود. زن آرام

  ی آنها که وسط باشد خونش به جوش م یآمد، اما پا  ینم

آمد هر چند جزء آن دسته آدم ها بود که به جوش آمدن  

 داد.  یخونش را هم نشان نم



داد گفت: اگه قرار باشه   یتکان مکه متاثر سر  یحال  در

رو بهش   یهمه چ  زنم یکنه به داداش زنگ م تیاذ

 .خودتو ناراحت نکن مامان جانگمیم

 

* 

 

گشتند و   ی م یدی خر چیدر پاساژ بدون ه نیو نوش تبسم

گفت و تبسم هم از   ی پدرش م  ی تمام نشدن یاز غر ها نینوش

و   شیمهناز در زندگ ی خال یخاله اش، از جا   یها ی دلخور

  یمهناز که باز نم یها امیاز پ د یآ یبه چشم م  بیعج نکهیا

 یبخواند و جوا  ی کرد و م یکامران که باز م ی ها  امیکرد و پ

 نداشت.   شانیبرا

 

و  دیام نیکه ب یبودند به قرار مسافرت دهیسر هم رس  آخر 

دانستند مقصد    یآنها هنوز نم نکهیباربد گذاشته شده بود و ا

پدر  نکهیو ا دیست و باربد گذاشته بود روز آخر بگوکجا

 سفر را بدون غر غر  قبول کرده.  نیا نینوش

 



را جلب کرد جلو رفت و   نیتوجه نوش ییبایبلند و ز شال

  ایبه تبسم گفت: ب عیسر متشی ق دنیو بعد از شن دیپرس متیق

  یحساب م ی رو چطور متایق ستیمعلوم ن  نایبابا،  ا میبر

 کنن.

 

  ی گران قدم م  ی در پاساز ها یبود اول حساب  نیهم عادتشان

 . دیارزان تر خر یگشتند و بعد  از جاها یزدند و م

زدنشان را از سر گرفتند و دوباره راه رفتند و حرف   حرف 

 زدند و راه رفتند و حرف زدند. 

تبسم زنگ خورد. باربد بود پاسخش را داد: سالم   یگوش تا

 باربد جانم؟ 

 

 تبسم؟ یی: سالم کجاد یپرس باربد

 

 آباد   فیعف کینزد رونمیب نیپاسخ داد: من با نوش تبسم

 

 



  ف یسمت در باغ عف نیای، ب می اطراف نیگفت: ما هم هم باربد

 .میبخور تزایدور هم  پ  میهمونجا بر م یایآباد ما هم م

 

 ا؟یک یعنی : شما دیلبخند زد و پرس تبسم

 

 و ماهان.   دیپاسخ داد: من و ام باربد

 

 . د یرس یم گهی ابرو باال انداخت و گفت: باشه، چقدر د تبسم

 

 نمونده.  ی زیچ میکیپاسخ داد: نزد باربد
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 ــــه  #بــــوےم

 

 ۴۲ پارت

 

گفت: باربد بود، گفت با    نیتلفن را قطع کرد وبه نوش تبسم

   ییجا کی می در باغ دنبال ما  بر  کینزد انی و ماهان م دیام

 .  میبخور تزایبا هم پ

 

 . نیبهتر از از ا ی:به به چدیخند نینوش

 

سر بلند کرد و انگار تازه کامل متوجه جمله تبسم   کدفعهی

روزا فعال شده بچه   نیشده باشد گفت: ماهان هم بود؟! چه ا

 ام!

 

به اون بدبخت   یخوایبا خنده  سر تکان داد و گفت: م تبسم

 ؟یهم انگ بچسبون

 

 خواست جواب دهد  نینوش تا



را جلب کرد.    شانیتبسم  توجه هر دو امکیزنگ پ یصدا

هستم.   دا ینوشته بود: من با آ شیاربد بود براباز هم ب

 هواشو داشته باش

 

  ک ی دا،یمالقات بدون تنش با آ نیباز لبخند زد. اول تبسم

  ی محل یب دیهم به او بدهکار بود. با یحساب  یمعذرت خواه

 آورد.  یمدت را از دلش در م  نیا یها

در باغ معطل شدند و قبل از پارس    کینزد یا قه یدق چند

 .د یماهان رس لیربد اتومببا دیسف

او را   عیبودش اما سر دهیند شتر یبار ب کی  نکهیبا ا تبسم

ها معموال در   ن یکه  شکل و اسم ماش یشناخت. آن هم تبسم

 ماند.   یخاطرش نم

دانست اما ظاهرش    یماهان را نم نیکه هنوز نام ماش البته

 در ذهنش مانده بود. 

 شدند دخترها هم به سمتشان  رفتند.   اده یمرد که پ دو

به   دنیبود که قبل از رس یواقعا در قلب تبسم خبرها انگار

 کرد. یرا با نگاهش وارس شی دور کامل سرتا پا کیماهان 

 . دی حال و احوال بودند که باربد هم رس انیم



برادرش   لیصحبت را با آنها کوتاه کرد وسمت اتومب دخترک

 کدورت را او برداشت.   رفع یگام برا نیرفت. اول

 کرد.  یدرستش م د یخراب کرده بود و خودش هم با خودش

رفت   دایآ یشدند و تبسم ابتدا به سو ادهیو باربد پ دایآ

حالت ممکن وسعت داد و دست   نیلبخنده اش را به بزرگتر

 دراز کرد: سالم.    دایآ یبه سو

 

و دستش را فشرد:   دیاو پاش یهم لبخندش را به رو دایآ

 ؟ یخوب  زم،یسالم عز

 

 نمتیب ی سر تکان داد: ممنونم. خوشحالم م تبسم

 

 طور.   نیپلک بر هم زد: منم هم دایآ

 

بخش بودند   ک یبود. هر دو پرستار  دیاز همکاران ام دایآ

با او آشنا   دیباربد هم به واسطه رفتار و آمد به محل کار ام

 شد. 



  یهم وقت  د یبودند. ام گری انگار واسطه ازدواج همد کال

که بخاطر رفاقت با باربد به خانه   دیو پسند دیرا د نینوش

 کرد.   یآنها رفت و آمد م

باربد  را که از قضا   یپدر یخانه  هیبود که دختر همسا آنجا

و دل از کفَش    د ینام داشت د نیاز دوستان تبسم بود و نوش

 رفت. 

 

باربد با محبت به  دیراهش را به سمت باربد کش تبسم

خواهرش نگاه کرد و در جواب سالم خوش آهنگش  گفت:  

چرا؟  ی کرد دیهمه خر  نی. ایقشنگم. خسته نباش  یسالم ابج

 د یخر نیرفت نیمامان گفت با نوش

 

 تبسم اشاره کرد.  ی خال یبه دستها طنتیش با

 گرونه  یتبسم در هم شد: از بس همه چ  صورت

 

 ؟ی : پول کم داشتد یجلو رفت و آهسته پرس باربد

 



  ی برادرش لبخند زد: نه، ول  یشگیهم  یها ی به نگران تبسم

تر  نییپا ابونیچهارتا خ نی .  به قول نوشومدیخوب دلم ن

دور   می. ما فقط اومددی خر شهیارزون تر م یها رو کل  نیهم

 .میبزن

  شانیبرا ین یرد جوابش را بدهد چون ماشفرصت نک باربد

 . دی برگشت کامران را د ی بوق زد و وقت

را   یکیرا  نیاسم ا مت،یگران ق یلیهم سوار بر اتومب  او

دانست. حق هم داشت نداند پسر خاله اش   یتبسم کال نم

هم بود وهر   ل یو فروش اتومب دی عالوه بر تاالر، در کار خر

ماند.   یدو ماه  در دست و بالش نم ،یکیاز  شتریب ینیماش

 رد یبگ ادیکرد نام و مدلشان را بپرسد و  یفرصت نم یکس
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۴۳پارت

 

بود و از   وستهیبعد کامران هم به جمع اشان پ ی قه یدق چند

 میدور هم غذا خوردن مطلع شد تصم یکه برا مشانیتصم

 گرفت کنارشان باشد. 

  یدر جمع هم برا  دایخوب هزار البته که بودن ماهان و آ و

 کرد.   یم بشیماندن کنجکاو و ترغ

 لیصنم بودن ماهان هر دو دل  یبا باربد و ب دایداشتن آ صنم

روابط  نیبماند تا از عمق ا شتریشد که او مشتاق باشد ب یم

 بداند.  شتریب

  یلیجمع خ کی هزار مرتبه که حضور ماهان و تبسم در  صد

 .دایکرد تا آ  یکنجکاوش م شتریب

 

تبسم حساس بود و دوست نداشت اطراف او مرد   یرو کال

داشت که باربد دست   یو اصال چه معن ندیرا بب ی مجرد

گرفت و با دوستان مجردش گردش   ی خواهر مجردش را م

 برد.  یم



 که قرار بود همسر او شود.  ی هم دختر ان

در چشم   یاش حساب ییبایچون  تبسم که ز  ی هم دختر آن

 بود.

 نبود اما   بایآمد ز  یتبسم آنقدر ها هم که در نظر او م قنایقی

  یلیاز ل ییبایبه جزء ز    ینیمجنون نش  ی  دهی "اگر در د

 " ینینب

  یاز وقت یمجنون عاشق نبود ول ی به اندازه  دیشا کامران

گوشش  ر یدست چپ و راستش را شناخت مادرش از تبسم ز

 خواند.

ازدواج فرزندانش را با   ییایشد که رو یسالها م  نینسر

 پروراند.  ی فرزندان خواهرش در سر م

 

کردند تا محل غذا خوردنشان را انتخاب کنند   یکوتاه صحبت

  ادیکه ز یمقصد یبه سو شانیها لیو سپس سوار بر اتومب

 هم دور نبود رفتند . 

 

نشسته   نیباربد و نوش انیشکل تبسم م  یا  ده یدا ز یم سر

 نیمقابلش دو مرد قابل توجه ا یها یصندل یبود و رو

 نشسته بودند.  شی زندگ ی روزها



اشان  سهیبه بهانه حرف زدن مقا ی اهبود که گ یخوب فرصت

 کند.  

نمره کدامشان    ندیکند و بب سهی ظاهرشان را با هم مقا حداقل

 است؟ شتریب

رفت و همزمان که   تزایبرش پ نیماهان به سمت اول دست

آمد   ی کش م ریداشت و چشم تبسم هم همراه پن   یآن را بر م

 گفت: تبسم خانوم سفارش من آماده نشده؟

 

ه شده بود هر چه زودتر خودش را  به  هم وسوس  تبسم

خوش رنگ و لعابش مهمان کند و دست و   ییتزایاز پ یبرش

 زبانش با هم به کار افتاد.  

پاسخ به ماهان و   یو زبان برا تزایبرداشتن پ ی برا دست

. البته سه تا  دمیم لیبهتون تحو گهیگفت: دو، سه روز د

 نتونستم آماده کنم.  شتریب

 

باعث زحمت   دیخوبه. ببخش  نمیلبخند زد و گفت: هم ماهان

 شد. 

 

 هم لبخند زد.  تبسم



گذاشت و به سمت   زیم یاش را رو  یآهسته گوش نینوش

 تبسم هل داد.  

توانستند حرف بزنند   ینم یبود؛ در جمع وقت  نیهم عادتشان

 نوشتند.  یم یرا در صفحه چت گوش   شانیحرفها

نوشته بود:    نینگاه کرد نوش ی همان باال  به  گوش از تبسم

 هم هستا.  پیتا حاال  بهش دقت  نکرده بودم خوشت

 

و نوشت:   دیلغز دیصفحه کل یتبسم آهسته رو انگشت

 کدومشون؟ 

 

 . دیگرد شده به سمت تبسم چرخ  نینوش چشمان

زود به خودش مسلط شد و نوشت: نکبت مگه تو دل   اما

 ؟یداده ماهان نشد 

 

خنده اش را پنهان کرد و پاسخ داد: نه اونقدر که اگه   سمتب

 باشه ازش صرفنظر کنم. شتریکامران ب ازاتیامت

 



گوشش گفت: خاک تو   رینوشتن  آهسته ز  یبه جا نینوش

  یبه ک دیروشن کن خوب من بدونم با فتویسرت، زودتر تکل

 توجه کنم.
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۴۴ پارت

 

 .  دینا خواسته خند تبسم

  یکامران و ماهان با هم باال آمد. ماهان لبخند گم رنگ نگاه

 رفت.  یکوتاه یزد و کامران چشم غره 



 

ا  گوش تبسم پچ زد که: اوه، اوه آق یدوباره تو  نینوش

اخالق نداره ها؛ برو درباره   یل یشد. کال فکر کنم خ یعصبان

 . خورهیکامرانه به درد نم نیهمون ماهان فکر کن ا

 

زشته   نیخنده اش را مهار کرد و گفت: گمشو نوش تبسم

 .میکن یپچ پچ م میدار یه  میجمع نشست ینگو تو یزیچ

 

  ختیر تزایکنار جعبه پ وانیل یاز دلسترش را تو یکم ماهان

چتر   یکالس ها یبرا نیکرد  کاریگفت: تبسم خانوم چ و

 ؟یباز

 

 کباری وانی بود ل رهیجواب به تبسم خ یکه برا همانطور

 چسباند.  شیدلستر را به لب ها  ی مصرف حاو

  ی پاسخ داد: اتفاقا درباره اش با باربد حرف زدم ول تبسم

 د یبعد از ع یبرا مشیکه بزار نهینظر باربد ا

 



 یخوایباربدنشسته بود با ذوق گفت: تبسم م گر یسمت د دایآ

 ؟ی ترس  یچقدر خوب! نم ؟یکالس چتر باز یبر

 

فکر نکنم  یدونم ول یابرو باال انداخت و گفت: نم تبسم

باشه. کال آسمون   زیانگ جانیجالب و ه دیبترسم. بنظرم با

 خوبه بخصوص پروازش....  شیهمه چ

 

  شیچند وقت پ نیکه سالهاست دوست هستند وتا هم انگار

روز    کیتلسکوپ  دارم  کی از او متنفر نبوده گفت:  من 

  یلی. آسمون خمیبا هم آسمون رو تماشا کن میبر ییایب دیبا

 قشنگه

 

 .نمیدوست دارم بب ی لیمشتاق گفت: خ دایآ

 

شروع   یچه کار خطرناک یخوایم یدون یگفت: م  کامران

 خطرناکه   ی لیتبسم؟ پرواز با چتر خ یکن

 



 هیکاف ستیخطرناک ن یلینگاهش کرد و گفت: نه خ ماهان

 رو مو به مو گوش کنه.  یمرب یحرفها

 

و گفت: خوب اصال   امدیاز مخالفت ماهان خوشش ن کامران

دختر بره با چتر پرواز کنه    کیکاره؟  نیپشت ا یچه منطق

 بکنه؟  شیبه زندگ یقراره چه کمک ؟یکه چ

 

ماهان حرف بزند تبسم از خودش دفاع کرد:   نکهیاز ا قبل

  شه یکه بشر هم ی حس ها  نیاز مهم تر یک یحس پرواز 

 آرزو داشته تجربه اش کنه

 

  طیبل کیباال داد و گفت: خوب   یرا کم نشیآست کامران

 کنه.  یمشکل رو حل م نیا مایهواپ

 

رو با پرواز   مایهواپ یمتعجب گفت: تو نشستن تو تبسم

 کامران.  یکن یبا چتر مقابسه م یواقع

 



  سهیبود و گفت: نه قابل مقا  شیغذا ر یخونسرد درگ کامران

 کردن نداره.  سک یارزش ر زایچ یبعض یول ست،ین

 

خواهد افکارش را   یکرد کامران م یحس م نکهیاز ا تبسم

هم    ینداشت و گفت: همه چ یکند حس خوب کتهیبه او د

  دیرو با  زایچ ی. بعض ستیحساب و کتاب نقابل  یزندگ یتو

 بدون حساب و کتاب انجام داد. 

 

گفت: منم موافقم. مثال شغل من، خانواده ام   ماهان

گفتن   یالخصوص مادرم کامال مخالف بودن. از خطراتش م

اما من  بدون فکر کردن به   ادیکه ممکنه سرم ب یو از بالها

 انتخابش کردم چون عاشقش بودم.  ی خطرات احتمال

 

 در سکوت سر تکان داد.  کامران

 آدم حساب و کتاب بود، اهل دو، دوتا چهارتا. او
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 نداشت.   خودیب ی مجادله ها یبرا یعالقه ا یلیخ البته

  دهیداشت عق یرو هم بود که سکوت کرد. چه لزوم  نیهم از

اصال معلوم نبود مالقات   ی اش را به ماهان بقبوالند وقت

خواهند   گریرا د گریاصال همد ایخواهد بود؟   یاشان ک یبعد

 د؟ید

  یکاف لی خودش دل یو کم رنگ ربط بودن یهمه ب نیا

 سکوت.  یشد برا  یمحسوب م

اثبات  یبرا شیمهم زندگ  یمعموال فقط با آدم ها کامران

 کرد.  ی بحث م یزیچ

 



ها   یکینزد نیاز غذا ماهان بلند شد و گفت: بچه ها  هم  بعد

مهمون  میبخور یبستن میخوب هست. بر یفروش یبستن کی

 من؟ 

 

 هیبق امیو گفت: من که موافقم تا  حساب کنم ب ستادیا باربد

 هم نظرشون رو بگن.

 

گذاشت و   ز یم یرا از رو شیپول چرم قهوه ا فیک ماهان

 . میشلوارش گذاشت و گفت: من حساب کردم بر بیج یتو

 

  ی بود خودمون حساب م  ی تعارف کرد: بابا چه کار دیام

 . میکرد

 

ده. و باربد  خن  ری زد ز د یکه چپ چپ نگاهش  کرد ام ماهان

 برو.  ایگفت: حاال از خداشه ها....ب

 

 راه افتادند. یسمت در خروج به



پشت سرشان هم   ن،یو نوش  دیبه دو خارج شدند اول ام دو

 و باربد.  دایآ

منتظر شد همراه تبسم خارج شود اما دخترک عمدا   کامران

 با ماهان همراه شد. 

تبسم   یکامران رو تیمتوجه حس مالک یتا حدود  ماهان

داد حسش متقابل  یشده بود اما رفتار دخترک نشان نم

 است.

هم گام شده بودند ناراحت نبود و همزمان با   نکهیاز ا پس

شماره کارت بفرست پول    کیخروجشان به تبسم گفت: 

 کنم.   زیعروسک ها رو وار

 

آورد و گفت: اصال قابل   رونیب  فشیک یرا از تو یگوش تبسم

 منه به برادر زاده اتون. هیدفعه هد نیا ستیدار ن

 

کرد و  به تبسم   جکتیخورد ر یتلفنش را که زنگ م ماهان

 . دی گفت: ممنونم شما لطف دار

 

مرد جوان انداخت اما  یگذرا به صفحه گوش ینگاه تبسم

 از طرف من هیو گفت: تعارف نکردم. واقعا هد د یند یزیچ



 

  ک ی یگفت: هر کار ی و  جد ستادیا لشیکنار اتومب ماهان

  هیزحمتتون رو هد دیداره تبسم خانوم. چرا با ی دستمزد

 .نیبد

 

انکه اجازه تعارف   یزد و ماهان ب یلبخند کم رنگ تبسم

وات   یرا به دخترک بدهد گفت: شماره کارت رو  تو شتریب

 .دیساپ برام بفرست

 

  یاش را باز کرد و همزمان که وارد گالر یرمز گوش  تبسم

اصال خوشتون  د،ینیشد گفت: الاقل اول عکس هاشون بب یم

 . ادیم

 

به سمت ماهان   ی ها را باز کرد و خودش را کم لیاز فا یکی

 . دیکش

 چرخاند.  چیکرد و به دنبال سو بشیج یدستش را تو ماهان

تبسم مسلط   یتا به صفحه گوش دیگردن کش ی هم قدر او

 د. باش



و قفل   دیکش رونیب بشیرا از ج   نیماش موت یر همزمان

 درها را باز کرد،

عروسک   نیاش عکس اول دهی و کش ف یبا انگشتان ظر تبسم

 .دینیبزرگتر کرد تا مردجوان بهتر بب یرا کم

کنارش  نشان داد و درباره   ستادهیعروسک را به مرد ا سه

 داد. یم حیهر کدامشان هم توض

که از گررنش   یشده بود طور  ک یبه او نزد یل یماهان خ بدن

دخترک قرار داشت به وضوح  ینیب یکیکه درست در نزد

 خوش  ادکلن مرد جوان را حس کند.  یتوانست بو یم
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عروسک ها را تماشا کرد و سپس سرش   نی با تحس ماهان

دستتون درد نکنه ممنون.  هید گفت: واقعا عال  د یرا عقب گش

کارتون  یکردم انقدر خوب شده باشن معلومه تو یفکر نم

 .نیاستاد

 

 کرد.   جکتیاش را ر یبار دوم تماس گوش یبرا

ها از   یلیماهان برق زد. معموال خ ف یدخترک از تعر چشمان

کرد   یظرافت درست م تیکه با نها ی هنر او و عروسک ها

 . دیبه دلش چسب شتریب یکی نیکردند اما ا یم فیتعر

  یلیمن خ ؟یبستن میرو به جمع گفت: بچه زودتر بر ماهان

 وقت ندارم آخه  پرواز دارم 

 

 . شدیدود خارج م  شی جلو آمد. از گوشش ها کامران

بابت   ریدل س ک یو  اوردیب ر یآمد تبسم را تنها گ ینم بدش

 کنار ماهان شماتتش کند.  ستادنیا یمیهمه صم نیا



عکس ها که اتفاقا   دنیکرد موقع د ینم تیهم که رعا مردک

کرد چنان   یجکاوش مکن شتریب نیچه بود و ا دیاو اصال ند

  کیرا داشت  تشیبود که اگر موقع ستادهیحلق تبسم ا یتو

تبسم   یکه البته جزء به گوش  شیچشمها انیم   یمشت حساب

 .دیکوب ی راه هم نگاه نکرده بودند م گر ید  ییجا چیه

را با تمام وجودش کنترل کرد و بدون نگاه کردن   تشی عصبان

بودند   ستادهیبه صورت تبسم و ماهان که همچنان کنار هم ا

مزاحم جمع دوستانه اتون شدم  د یگفت: ممنون از همه ببخش

 مقدار کار دارم.  ک یبرم.  دیبا گهیمن  د

 

اکراه دستش را به سمت ماهان دراز کرد و گفت: ممنون   با

 خوب بود  یلیخ تزا،یبابت پ

 

 . دار ید دیلبخند زد: نوش جان. به ام ماهان

 

 مردک انگار حالش خوب نبود!  نیا نه

کرد و خبر نداشت کامران بابت  یدوباره م دار ید ی آرزو

 است.   مان یبار هم چقدر پش نیهم



  ی و مجال ابدیحرف زدن با تبسم ب  یبرا یآمده بود تا مجال او

مجبور به بر   ختهیبه هم ر  یفقط با اعصاب  چ؛یه افتیکه ن

 گشت شد. 

طول نداد سوار بر   اد یهم ز  نیریاش را با سا ی خداحافظ

 سرعت ممکن دور شد.  نیبا آخر  نشیماش

 

کج کرد و گفت: خوب بچه   لشیاتومب یراهش را به سو دیام

دادن در نرفته   یبستن رینشده و از ز  رشیها تا ماهان د

 .میبر

 

اش را   یآفتاب نکیرا باز کرد و ع نشیدر ماش ماهان

. ابونهیخ نیکه بابا، آخر هم خوادینم نیبرداشت و گفت: ماش

 . میری قدم زنان م

 

 را بست و از آن فاصله گرفت.  لیاتومب در

که تا   یشیو با ن دیچیپ دیام  ی دستش را دور بازو نینوش۰

همه خوشحال   نیبناگوش باز بود و معلوم  نبود از چه رو ا

 .گهید میبر ن؟ی ستادیخوب چرا ااست گفت:  

 



 هم داشت!  یچه ذوق یبستن کی  ی بچه، برا یآخ

باشد هر   ادشی کرد و  بشینص یدر دلش خاک برسر  تبسم

همه   نیوامانده اش ببند تا ا  کیبه خ یبستن ک ی یاز گاه

 را نبرد.  شان یخوردنش و آبرو  یذوق نداشته باشد برا

هم   شیو باربد هم که پ   دایاول که راه افتادند و آ زوج

  چ یمشخص بود و تبسم هم ه فشانیبودند و تکل ستادهیا

 شدن به آنها نداشت.  زانیآو  یبرا یعالقه ا

و تنها و قدم زنان   اوردیب  رونیاش را ب ی بود گوش بهتر

 گرم کند تا به مقصد برسند. یسرش را با گوش

کرد:   شیکردن فکرش را داشت که باربد صدا ی قصد عمل 

 .م یبر ایپس ب یستادیتبسم چرا ا

 

 . ردیرا به سمت او دراز کرد خواست دستش را بگ دستش

دستش زد و گفت: مگه بچه ام که  یآهسته رو تبسم

هم با همه   گهید  میبر ؟یمواظبم باش یریدستمو بگ یخوایم

 . میر  یم میدار

 

 . دیخوش باش د یزد و گفت: بر یچشمک
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کوتاه از برادرش و دختر مورد عالقه اش دور   ی گام ها با

 شد.  

 نکهیا یدستش گرفته بود و  صفحه اش را ب  انیرا م یگوش

 کرد.  یم نییاشته باشد باال و پاد  یهدف خاص

آمد. تنها   یدونفره بدش م  ی از بودن در جمع ها شهیهم 

 بود.  ی مزخرف زیماندن در جمع چ



  یماهان را در حال مکالمه  با تلفن از پشت سرش م یصدا

 بود.  ی رسم یاد یکرد و لحنش ز یصحبت م  ی و با کس دیشن

و چند لحظه بعد تبسم در   دیطول نکش شتریب یکم صحبتش

رفت حضور او را   ی اش ور م یکه همچنان با گوش یحال

 کنار خودش احساس کرد.  

را چرخاند و به مرد جوان که هم گامش شده بود    سرش

 نگاه کرد.  

قبل   یباربد مهمه ها، سر یبرا  یلیگفت: نظرتون خ ماهان

چشم شما دور و اطرف آبدا   ی اصال دوست نداشت جلو

خواست ناراحتتون کنه. اما االن    یبشه. نم یابخانوم آفت

 ازتون راحته. الشیخ

 

حواسش به   ی نشد، همه  شیخوب متوجه حرفها تبسم

به   یادیکرد ز ی که حس م یآفتاب نکیصورت ماهان وع

 بود.  دی آ یصورتش م

  یم پیهمه خوشت نیا یآفتاب  نکیهمه مردها با ع یعنی

 شوند؟

 حواس زمزمه: آره.  یب

 



را خوب   شیحرفها نکهیحواس دخترک و ا یمتوجه ب  ماهان

 متوجه نشده بود شد. 

کرد   بشیج یانداخت و هر دو دستش را تو نییرا پا  سرش

 و گفت: مزاحم خلوتتون شدم؟

 

  ردیماهان از او فاصله بگ نکهینا خودآگاه  از ترس ا تبسم

جمع   ی. من از تنها موندن توستین یتند  گفت: نه،نه مشکل

 . ادیخوشم نم

 

کنم  اصال خوشم   ی: منم اعتراف مدیکش یقینفس عم  ماهان

باشن و من مجبور   کیتو ج  ک یهمه ج ییجا  کیبرم  ادینم

 .نمیگوشه بش کیباشم تنها 

 

بار سوم    یماهان باز زنگ خورد و مرد جوان برا تلفن

ب جواب  گفت: خو اریاخت یکرد و تبسم ب جکتیتماس را ر

 داشته باشه.  یکار مهم دیشا نیبد

 

لحنش بود گفت:   ی چاشن تیعصبان یکه کم  یدر حال ماهان

 نه خودش مهمه نه حرفش،  نه کارش. 



 

  نیاحمقانه نبود اما درباره ماهان ا یها یاهل کنجکاو تبسم

 داره؟ یاون دست بر نم  ی ول نیکار را کرد: کات کرد

 

 از سوال دخترک جا خورد.  ماهان

به عنوان    نایاش  مقابل تبسم گرفت نام س یگوش صفحه

 کرد.  یم ییتماس ها خود نما ستیدر ل  رندهی تماس گ نیآخر

فرستاد و   بشی ج یتو یدوباره دستش را همراه گوش ماهان

گفت: من دوست دختر ندارم که بخوام کات کنم کال وقتم رو  

دوست دختر، زنگ زدن   دم،ی احمقانه هدر نم یکارها نیبا ا

  ی. وقت گذاشتن هایدروغ ی عاشقانه  ی ها و حرف ها

که فقط واسه    گهیعالمه کار مزخرف د  کیو  یخودیب

 . هیسرگرم

 

  ینم دیانداخت و گفت: ببخش نییخجالت زده سر پا تبسم

 کنم. نیخواستم بهتون توه

 

رخ   میبه ن رهیفرستاد و خ  شی موها یرا رو نکشیع ماهان

 . ستین یخترک و گفت: مشکل شرمنده د 



 

بر آمد:   هیخطا کار در مقام توج   یمثل دختر بچه ها تبسم

  نیکرد یم جکت یخودتون هم بودا پشت هم ر ریالبته تقص

 منم فکر کردم دوست دخترتونه.
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 از لحن با مزه دخترک خوشش آمد.  ماهان



برادر زاده   سا یآتر  ادیشد و او را  زانیو لوچه اش آو لب

و کوچکش انداخت. او هم وقت  خطا کردن و شماتت   طانیش

 شد یم نیریقدر ش نیشدن هم

 کرد.  یم  ح یچهار ساله داشت توج یتبسم مثل بچه ها 

  سا یآتر یرا نشان داد که برا یاکنشهم نا خواسته و ماهان

 و سر تکان داد.  دیدادخند ینشان م

لحظه اتفاق افتاد چشمان تبسم افسار   کی در  ز یچ همه

 . دند یدر

  دهیصورت ماهان را چسب یبدون اجازه او دو دست  نگاهش

 بود.

  ی. نقطه شودیشروع م ییجا ک یاز  یدر زندگ  یزی چ هر

 حادثه اس.  کی یآغاز هر قصه ا 

دل   نیدیخوش پوش و لرز ی مرد دنیدانم اسم خند ینم

 شود حادثه گذاشت؟  یناز دانه را هم م یدختر

بار تبسم درست همان   نیبار دارد و اول نیاول یاتفاق هر

بعد  رازیقشنگ شهر ش یها ابانیاز خ یکیلحظه بود. وسط 

  یب د یخورش یاسفند ماه وقت یروزها  نیاز آخر یکیاز ظهر 

که دخترک   یاز بابت جمله ا ی و مرد دیتاب یاما گرم م  جان

خنده    یبرا دیو دل دخترک قصه امان، لرز دیناغافل گفت خند 



  نینچنیکس را ا چیه ی وقت خنده  چیاز آن ه شیکه پ یا

 بود.  دهیند بایو ز نیریش

 چپش را مشت کرد.  دستش

دستش افتاده و اگر آن   انیکه قلب سقوط کرده اش م انگار

 افتد.  یم نیزم یرا مشت نکند رو

مشتش سفت فشرد و با   انیخوب و تازه اش را م احساس

که بود نگاهش را از صورت ماهان کند و به    یهر جان کندن

 داد.   ابانیآسفالت خ

سفت و سخت  به صورت دوست   ؟یلعنت شد یکنده م مگر

 بود.  دهیمرد جوان چسب یداشتن

مادرش را    نهیخوار و گرسنه که تازه س ر یش یکودک مثل

 باشد.  افتهی

پشت هم   یمرد ناخواسته در ذهنش ثبت شد و ه  ی  خنده

آمد که   یم ادشیرا هم  شیشد و هر بار چشم ها یتکرار م

 گرفته بودند.  ییبایچه حالت ز

 

ماهان   یدرآمد تازه صدا یآسفالت به باز یکه رو  نگاهش

دادن و   یکه گفت: من دوست دختر ندارم. از باز  دیرا شن

رو گول بزنم  یکی نکهیاز ا ادیکردن با آدم ها خوشم نم  یباز



بهم پشت هم دروغ بگه  یکیو  زنمیدارم گولش م دونهیکه م

  دروغدونم   یکه م  یمنم وانمود به باور کردن کنم در حال 

 .زارمیب گهیم

 هم زمان  نگذشته بود.   یلیخ پس

 گذشت؟ یهمه طو الن نیاو ا یبرا چرا  یراست

  یتبسم را که پشت هم سوال ها شعوریلعنت کند زبان ب خدا

اجازه صاحبش خودش را    یباز هم ب دیپرس یاحمقانه م

 نیبه عشق و رابطه عاشقانه و ا یعنیوسط انداخت و گفت: 

که انگار   دیزن  یحرف م  یجور  کیشما  دیاعتقاد ندار زایچ

 د یهست یزیمحبت آم یمنکر هر نوع رابطه 

  ینگاهش کرد و گفت: عشق و رابطه  میمستق ماهان

آدم    یچند بار برا  یکه سال  ست ین یعاشقانه سرماخوردگ

که امروز   یکس  اره ی. عشق همراه خودش تعهد مفتهیاتفاق ب

هوس بازه. از   ستیباشه عاشق ن  گهید یکی فردا با  یکیبا 

رو    زیکنه و همه چ یازدواج م ی روز کی  ی هر آدم  یطرف

هست   ایدن یهمه کار مهم تو  نیا یچرا وقت  نهک یتجربه م

که صرفا   یکارها نیهمچ کی سراغ  میبر میانجام بد  دیکه با

 هم نداره  یا جهینت چ یه ره یگ یتمام وقت آدم رو م
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۴۹ پارت

 

ابرو باال انداخت و  لبخند زد، از تفکر ماهان خوشش   تبسم

 آمده بود. 

 را دوست داشت.   استداللش

زمانش  در هپروت    شترینماند. ب ادشیاز آنش را خوب  بعد

  ریلبخند و چشمان ماهان گ انیم ی گذشت کل حواسش جا

 فتاده بود. ا

 کرد.  یحرکت نم شیاز آن زمان برا بعد



خنده جمع   یصدا یگاه یخوردند و حت یزدند، بستن حرف 

 بود.  یکوچکشان باال رفت اما فقط جسم دخترک آن حوال

 شود.  ی که روح از تن جدا م ندیگو ی م راست

  ی زد، م  یفروش بود و با بچه ها حرف م یدر بستن  جسمش

اش که هنوز   ده یاز روح افسار دراما امان  دی خند  یگفت و م

 ی کرد خنده   یکه حس م  ییهمان جا ابان،یخ  انیهمان جا م

اش بود جا مانده   ره یخ میکه مستق شیماهان  و رد چشمها

 . خوردیبود و تکان نم ستادهیا

 وقت نداشت.  چیه نیرا قبل از ا  یحس نیهمچ ی تجربه

  یفقط نگاهش کن و او بخواهد زمان برا یمرد نکهیا

 ثابت بماند تا در نگاه مرد مقابلش غرق شود.  شهیهم

 

بودند و قرار بود   ستاده یها ا  نیخودش که آمد کنار ماش به

 راهشان جدا شود. 

 نداشت.   یخوب حس

دور کامل مرد جوان را   کی د یحواس همه را پرت د یوقت

 تماشا کرد.  

 . ندشیدوباره بب  ینبود ک معلوم



به خواهرش نگاه کرد و گفت: تبسم جان سوارشو   باربد

 شده.   رشید   مارستانیرو برسونم ب دایزودتر آ دیبا میبر

 

به کارتون  دیبه ساعتش نگاه کرد و گفت:  پس شما بر تبسم

  رم یم یمن خودم با تاکس دیبرس

 

با   یچ  یعنی: دی و باربد پرس ستادندیا شانیسر جا دای و آ باربد

 .گهیخونه د میر یم میرو برسون دایآ می. بر رمیم یتاکس

 

برم آموزشگاه باربد، امروز   د یلبخند زد و گفت: من با تبسم

 شده.  رم یکالس دارم د

 

 نبود.  ادمیانداخت و گفت: آخ، آره اصال  ینگاه دا یبه آ دیبار

 

نداره من   یدوش انداخت و گفت: مشکل یرا رو فشیک دایآ

 . دی. شما به کارتون برسرمیخودم م

 



جان من خودم   دایدو گام به جلو برداشت و گفت: نه ا تبسم

 . رمیم

 

افتاد   ریگ شیدو دختر مهم زندگ   یتعارف ها انیمردد م باربد

: باربد  دیماهان را درست از کنارش شن یبود که تبسم صدا

و  دیام خوامیمن م  مارستانیخانوم رو برسون ب  دایتو برو آ

 برم.  یخانونش رو برسونم تبسم خانوم هم م

 

 به خواهرش نگاه کرد.  باربد

. به باربد  رفتیپذ ی را م شنهادیپ نیا لیتبسم با کمال م قنای

مشکل حل شد. برو دختر مردم   د ینگاه کرد و گفت: بفرما

 شد منم برم.  رش یبرسون سرکارش د

 

خودت باش،   مواظب  میمهربان گفت: باشه پس ما رفت باربد

 ماهان دمت گرم 

 

گفت و قبل از سوار شدن ناگهان   یکنم یخواهش م ماهان

 صدا کرد.  دایآورد و آ ادیرا به   یزیتبسم چ



و   ستادیو تبسم به سمتش رفت و مقابلش ا  ستادیا دخترک

 من ....  ی گفت: راست

 

  نییآمد اما سرش را پا یخوشش نم یاز عذر خواه یلیخ

جهت قضاوتت کردم و  یمدت که ب نیانداخت و گفت: بابت ا

 .خوامیکردم معذرت م یاحترام یبهت ب
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۵۰ پارت

 



تو   زمیحرف رو نزن عز نیمهربانانه لبخند زد و گفت: ا دایآ

 ی رفتار رو م نی تو بودم هم یمنم اگه جا  دی. شای هم حق دار

 کردم. 

 

 رفتار کرد.   بزرگوارانه

 برداشت و او را در آغوش گرفت.  گری گام د کی تبسم

  اد ی. وقتشان زدیچیهم دستانش را دور شانه دخترک پ دایآ

به   دیمعطل نکردند چون هر دو با شترینبود. چند لحظه ب

 . دندیرس  ی رشان مکا

 ی ها هر کدام به سو لیاز هم جدا شدند و سوار بر اتومب پس

 مقصد خودشان رفتند. 

ماهان نشستند و   نیعقب ماش یصندل یرو نیو نوش تبسم

 شدند.  ری جلو جا گ  ی ها یصندل یدو مرد هم رو 

  نیآغشته به ادکلن ماهان در ماش یاز هوا ی قیدم عم تبسم

 خوش بوست.   ی ادیهم ز نشیماش  یکرد هوا ی گرفت. حس م

اش را مقابل او   یشانه به شانه تبسم چسباند و گوش نینوش

 ن ی بب نویگرفت و گفت: ا 

 



که او گرفته   یو عکس ها  نینوش یمبهوت به گوش تبسم

 بود نگاه کرد. 

  یعکس سال را به آنها م نیبهتر زهیدست او بود جا اگر

 داد.  

 .بود نیلحظه ها واقعا هم شکار

  ستادهیبود که تبسم و ماهان کنار هم ا یزمان یبرا عکس

اش به او  یبودند و دخترک داشت عروسک ها را در  گوش

 داد.  ینشان م

بودند و ماهان سرش را به   ستاده یکنار هم ا مانهیصم یلیخ

  ی حوال ییسمت تبسم خم کرده بود و سر و صورت تبسم جا

هم خودش   یافتاده و کم  ریگردن و سر خم شده مرد جوان گ

 بود.  دهیرا به سمت او کش

 

حالت را داشتند در   نیعکس دوم هم هر دو دباره هم در

نگاهشان به سمت هم بود و تبسم داشت    نباریکه ا یحال

 گفت.   یمرد کنار دستش  م یبرا یزیچ

ه  بودند ک ی زوج ها نیاز بهتر یکیخود خدا قسم که  به

 . دیتبسم د

 آمدند.   ی به هم م چقدر 



کرد آهسته   یکه با ذوق به عکس ها نگاه م ی درحال  دخترک

 ؟ یگرفت یرو چطور نای: ادیپرس نیاز نوش

 

 .... گهید مینیابرو باال انداخت و گفت: ما ا طنتیبا ش نینوش

زده به تبسم نگاه کرد وادامه داد: چه قشنگ شده،   ذوق 

 . دیایچقدر به هم م نیبب

 

کرد و   نیریجمله اش، شهد شد و کام دخترک را ش ینیریش

 آهسته گفت: برام بفرستشون. 

 

 اونم بفرستم؟ یدر حال ارسال عکس ها گفت: برا نینوش

 

  نیابرو به ماهان اشاره کرد تا تبسم بفهمد منظور نوش با

شد شما دوتا چقدر   شیحال  دیشا نهیو گفت: بزار بب ستیک

 .نیا گه یمناسب همد

 

عکس   ینفس رو کیچشمان تبسم  دندیدو آهسته خند  هر

 مقابلش بود. 



  یتوجه اشان را به سمت خودش جلب کرد وقت د،یام یصدا

زحمت بکش ما رو در    کتره،یکه گفت: ماهان خونه ما نزد

 کن بعد تبسم برسون.   ادهیخونه پ

 

 ؟یچ نینگاهش کرد و گفت: نوش ماهان

 

  نیانداخت و گفت: نوش ینگاه نیبه نوش نهیآ یاز تو دیام

 مونه.   یخونه ما امشب م ادیم

 

 سر تکان داد و گفت: باشه پس.   ماهان

 

و به دخترها نگاه کرد و گفت: تبسم   دیچرخ یکم دیام

 که نداره؟   یمشکل

 

  دیبه دخترک نگاه کرد و تبسم به ام نهیآ   یاز تو ماهان

 لبخند زد و گفت: نه اشکال نداره. 

 



بهتره ماهان هم   ینجوریسر تکان داد و گفت: آره ا  دیام

اونم بره به   میریوقتش رو بگ ادیپرواز داره نخواستم ز

 کارش برسه. 
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۵۱ پارت

 

  دیام یزنیکه م هیچه حرف نیماهان تعارف کرد: نه بابا ا 

 جان. 

 



به محل کارت   د ی. تو هم بامیگفت: تعارف که با هم ندار دیام

 .شهینم رش یکس د چ یه  گهید ینجور ی. ایبرس

 

 دم در گوش تبسم پچ زد: خدا برات خواست دختر.   نینوش

 

لبخند   نینوش ینگاهش کرد و به صورت پر از شاد  تبسم

 زد. 

دخترک چشم و   یبرا نیشدند نوش ادهیو همسرش  که پ دیام

جلو آقا ماهان تنها  ایابرو آمد و گفت: تبسم جان پاشو ب

 نباشه.

 

 

جلو    دیبه تبسم نگاه کرد و گفت: بفرما نهیآ   یاز تو ماهان

 تبسم خانوم.

 

 زمزمه کرد: باشه چشم. دخترک

 



پر از ذوق و   یکرد به شکلک ها یسع یهزار بدبخت با

 نخندد.  نینوش یشاد

تک   کیجلو نشست و در را بست ماهان با  ی صندل یرو 

 بوق راه افتاد. 

  کنار ماهان قبال هم نشسته بود اما امروز حس یصندل یرو

هوا هم    نیقسمت از ماش نیداشت و انگار ا   یلذت بخش تر

 داد.  ی م یشتری ب یعطر و بو

 : برم آموزشگاه؟ د یپرس ماهان

 

 پاسخ داد: بله لطفا.  تبسم

 

مقصد   کی نگفتند. نزد چیه  چکدامشانیه   یا قه یدق چند

گفت: پسر   یماهان سکوت را شکست که م   یبودند و صدا

اهل حساب و کتاب، همه   یل یخاله اتون کامران،  معلومه خ

 .نهیب یو عقل و منطق م یاض یرو با ر یچ

 

به دخترک کنار دستش انداخت و  یچرخاند و نگاه کوتاه  سر

  الیخ یب دیبا ی زندگ  یاز قسمت ها یگفت: بنظر من بعض

  یچ نکهیا م،یایبا دلمون راه ب د یبا یعقل و منطق شد. گاه



همه   یزندگ.  شهیحالمون خوب م ی با چ نکهیا  م،ییخوایم

  ی. وقتستی. دوتا دوتا چهارتا، نستیاش حساب و کتاب ن

فقط به لذت پرواز فکر کن. نه   یپرواز کن یدار وستد

  یاز تصورش هم لذت ببر یخطرش به خودت اجازه بده حت 

 یبترسونتت.بعض گرانید  یها یحرف و نگران نکهینه ا

  یاتفاقات رو تو ی سر کیارزش خطر کردن داره.  زایچ

خارج از محدوده منطق انجام دادچون انقدر به   د یبا یزندگ

واقعا  ارزشش رو داره.  البته که من گفتم  هک  دهیآدم لذت م

در   زی همه چ ایدن نیا ی. هرچند توستیبهت خطرناک هم ن

خطرناکه. مثل غذا خوردن،   ست،یخطرناک ن نکهیا نیع

 .گهید یی ازهیچ یل یکردن، راه رفتن و خ یرانندگ

 

 داد.   یفقط گوش م تبسم

  ی ماهان آنقدر به گوشش خوش نشسته بود که م ی ها حرف 

و گوش دهد و از تک تک کلماتش  ندیتوانست ساعتهاا بنش

 لذت ببرد. 

لذت برد مثل تصور پرواز، مثل   د یفقط با زها یچ یبعض از

 . یچرخ یم  ا یکه سوار بر چتر بر دشت و در یلحظه ا

تصورش هم لذت بخش بود چه   ی حت گفت یماهان راست م  

 رسد به انجامش. 



 . دند یرس  یک دیماهان بود و نفهم  یصدا غرق 

نکرد از   شیمتوقف شد هم تا ماهان صدا  نی ماش یوقت یحت

مرد جوان  گفت: تبسم خانوم   نکهیو تا ا امدین رونیهپروت ب

 . میدیرس

 

 را بلند کرد و به اطراف نگاه کرد.   سرش

 بودند!  دهیرس 

 باشد!  ده یماهان آدرس را پرس نکهیبدون ا 

حرفهاتون   شیفکرم پ دیبه ماهان نگاه کرد و گفت: ببخش 

 بود متوجه نشدم.

 

و   یریخواست قابش بگ یلبخند زد از آنها که دلت م ماهان

ار  پشت پنجره کن یطاقچه   یگوشه اتاق مثال لبه  یبگذار

نگاهش کن. باز   ی ه ،ینگاهش کن یو ه یگلدان گل شمعدان

 .انشیاز لبخند نشسته م  یرینگاهش کن و جان بگ یه
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۵۲ پارت

 

عث  با دیگذاشت و گفت: ببخش  ره یدستگ یدستش را رو تبسم

 زحمت شدم. 

 

اش را بر لب   یسرتکان داد. هنوز لبخند دوست داشتن ماهان

 . دیکنم. رحمت یداشت و گفت: خواهش م

 

حواس تبسم را به خودش جلب   یلیاتومب یچرخ ها  یصدا

 کرد. 



  لیاتومب  یو شش هما را  که درست رو به رو ستیدو

ماهان توقف کردشناخت و گفت: عمه هما هم اومد با اجازه  

 اتون. 

 

 لی به اتومب  میماهان با ضرب باال آمد.نگاهش را مستق سر

 . دیداد و هما را پشت فرمان د  شیرو به رو

 لیگذاشت و  همزمان با تبسم از اتومب رهیدستگ یرو  دست

 شد.  ادهیپ

 منون.آقا ماهان م نیدر را بست و گفت: لطف کرد دخترک

 

 کنم.  یسر تکان داد و گفت:  خواهش م ماهان

 کرد. ی م یگوش ی سمت هما باز شتریب نگاهش

  اده یبه سمت عمه اش رفت و نگاه هما هم بعد از پ تبسم

 ماهان قفل شد.  ی شدن رو

نگاهش کرد و سپس حواسش را به تبسم داد    ره یخ هیثان چند

 گفت: سالم.   یکه م

 



. کجا  زمیبه برادر زاده اش نگاه کرد و گفت: سالم عز هما

 ؟یبود

 

 .میبود رونیپاسخ داد: با باربدو دوستاش ناهار ب تبسم

 

 ابرو باال انداخت و گفت: آهان، نوش جونتون. هما

 

 انیدوباره به سمت ماهان رفت. مرد جوان م نگاهش

 بود.  ستادهیو در باز مانده اش ا لیاتومب 

دل از سنگرش َکند و با چند قدم خودش را به دو    باالخره

 کوچه رساند.  انیم  ستادهیا یبانو

 در چشمان هما نگاه کرد و گفت: سالم.   میمستق

 

 .  نیهم

  ی آشوب کردن دل هما کاف یاش اما برا رهیو نگاه خ چشمان

 بود.



زمزمه کرد و تبسم گفت:   یپاسخ ماهان او هم فقط سالم در

زحمت   شونی دوستان باربد هستن. ا  هما جان آقا ماهان از

 من رو رسوندن.  دنیکش

 

نتوانست از نگاه دوباره  به چشمان ماهان اجتناب کند   هما

  یحواس یافتاده بود با ب ریچشمان او گ انیکه م  ی و در حال

 ممنون. نیدیگفت: زحمت کش

 

  انیکه م یبود که نگاه گرفت و چشمانش را بند گوش ماهان

  یه شده  بود داد و گفت: خواهش مگرفت یدستانش به باز 

 نکردم با اجازه اتون. یکنم کار

 

را به سمت دختر دل از دست داده قصه چرخاند و    سرش

 گفت: تبسم خانوم با اجازه اتون.

 

 د؟ یندار یبه هما نگاه کرد: امر  گرید بار

 

 . میباعث زحمت شد دیپاسخ داد: ببخش هما



 

نداشت گفت: خواهش   یحالت خاص چ یکه ه یبا صورت  ماهان

 کنم. خدانگهدار.  یم

 

که سوار بر   ی رفت. تا زمان لشیکرد و به سمت اتومب پشت

از کوچه خارج شد نگاه دو دختر قصه را همراه   لشیاتومب 

 خودش داشت. 

انکه هر کدامشان از   ی دو با هم وارد آموزشگاه شدند ب  هر

 با خبر باشد.  یگریحال د

 ت تا کالسش را آغاز کند.ربع وقت داش کی تبسم

  ریو ز یصندل یرو  اطیح ی بود که گوشه  نیا حشیترج

  دشیکه گذراند و حال جد یو به لحظات ندیبنش لیدرخت ازگ

 فکر کند. 

آمد تنها به دفترش    ینشد او هم بدش نم رشیگ ی هم پ هما

 پناه ببرد. 
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۵۳ پارت

 

 نشست.   زشیدر دفتر آموزشگاه پشت م  هما

به صورت خودش   شیرو به رو توریمان یبه صفحه  رهیخ

 زل زد. 

شفاف نبود اما آنقدر وضوح داشت که رد    نهیمثل آ توریمان

 اش را در صورتش به رخش بکشد.   ییتنها یسالها

گذشت  و در   ی م یاز ورودش به ده سوم زندگ یسال  چند

 کرد.  ی م یریاحساس پ یاوج جوان

 دانست.  یرا نم دیکه از چشمش چک یقطره اشک  لیدل



نشان بدهند.    یانگار خاطرات دوباره تالش داشتند خود اما

شد سرش را آنقدر تکان بدهد که هر چه در   یکاش م

 . زدیبر رونیب  شهیهم یمغزش پنهان شده برا ی صندوقچه

 

  مهیکر یب یکه ب نیدارچ یچا وانیتبسم دستانش را دور ل 

  یاش رو یبه صفحه گوش  ره ی آورده حلقه کرد و خ شیبرا

گرفته شده توسط نوشبن را نگاه   یواشکی ی عکس ها زیم

 کرد.   یم

 .  یو دوست داشتن واشکری یها عکس

شد که   یم  یطوالن یقینبود اما دقا شتریدو عکس ب کال

 حواس تبسم را به خودشان جلب کرده بودند.  

  ستادنشانیا مانهیرا گذراند ابتدا آن طور صم  ی خوش ساعات

 کنار هم که خوب البته دخترک آن لحظه قدرش را ندانست. 

 خوردنشان.  ی بعد هم بستن و

  یداشتند دور هم بستن یماهان وقت ی خنده   ی هم صدا هنوز

 گوشش بود.  یخوردند تو  یم

کرد   ی که مهناز مجبورش م ی همان  روزها  شیوقت پ چند

  دهید ی الیرا نگاه کنند؛ سر یترک  یها  و سلایر نندیبا هم بنش

  یاو طرح  یاز طراحان مشهور کفش، وقت  ی کیبود درباره 



کرد،  مرد   ی شاپ طراح یکاف  کی زیم یاز کفش را رو 

 .  دیرا خر زیشرکت مقابلش پول داد همان م 

 را بخرد.   یفروش  یبستن زیحقش بود تبسم برود  و م  حاال

جا مونده بود    شیماهان رو ی که طرح خنده ها  یزیم همان

 نقش شده و بر تار و پودش نشست.   شیو آثار صدا

  خ ی نیدارچ یاز چا  یداد و جرعه ا یاش را به صندل کهیت

 .  دینوش کرده اش را

 بود؟ نیعشق هم یعنی

حرف زد و   یباشد که فقط کم   ی مرد یهمه حواسش پ نکهیا

 . د یخند یکم

خودش   یساعات کوتاه برا نیتوانست از هم ی تبسم  م  اما

 سالها خاطره بسازد. 

 

. سرش را  دیکش رونیخاطراتش ب ییایهما او را از دن یصدا

 برو سر کالست.  ایآورد و گفت: تبسم جان ب رونیاز پنجره ب

 

 جا بلند شد و به سمت ساختمان رفت.  از



داد در اتاقش  یم  حیبود. امروز ترج امدهیخواست ن ی م دلش

 تختش باشد و  اتفاقات رو مرور کند.  یرو

نشان   یتوجه چیو به او ه د یکه ماهان را د  یبار نیاول از

و توجه اش   دیرا د که او ی بار نیبعد و اول ینداد، بارها

 شاپ.  یشب تولد باربد در کاف   یعنیجلب شد 

 امروز.  نیهم تا

  ی به دست ه یتختش دراز بکشد و  گوش  یداشت رو دوست

 حرف بزند.  نیبا نوش

  یخوب ی هیروزها مهناز را داشت. او هم پا نیکاش ا اصال

 ها بود.  ی باف الیحرف ها و خ نیا یبرا
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 #بــــوےمــــه  



 

 ۵۴ پارت

 

زده به تاج   هیدر اتاقش نشسته بود. باال تنه اش تک ماهان

 زان،یآو  شیتخت و پاها

 دستانش قرار داشت.  انیم یگوش

نوشت: سالم    نیمخاطب مت یساپ  را باز کرد و برا وات

 دمیامروز بعد از مدتها هما رو د

 

 بود،نوشت: واقعا؟ کجا؟ نیآنال نیمت

 

لبخند زد و  پاسخ داد: دم در آموزشگاه خودش. رفته   ماهان

 . دمشیبودم تبسم  رو برسونم که د

 

 باهاش؟ ی : حرف زددیپرس  نیمت

 



  حیکردم ترج  ی. حس مکیپاسخ داد: فقط سالم و عل ماهان

خواست فرار کنه. خواستم    یر بره. انگار مداد زودت یم

 راحت باشه کشش ندادم. 

 

  ده یوقته بود ند یلینگفت و ماهان نوشت: خ یزیچ  نیمت

 بودمش.

 

  نمشیب ینکرد و باز نوشت: هر بار که م افتیجواب در باز

 . چقدر خانومه باستیکنم که چقدر ز  یفکر م نیبه ا

 

امادرباره   میموارد هم نظر شترینوشته: من و تو در ب  نیمت

 هما نه.  ی

 

حق با   یعنی هما هنوز ازدواج نکرده  نکهینوست: ا  ماهان

 منه.

 

  ادیکه من خوشم نم یدون یکرد: م  افتیرا زود در جوابش

 .میصحبت کن ستمیکه با تو موافق ن یدرباره موضاعات



 

 . شهیم رمید برم  دیخوب باشه.من با یلینوشت: خ ماهان

 

 ؟ ی: پرواز داردیپرس نیمت

 

 پاسخ داد: آره.  ماهان

 

 : مراقب خودت باش. نیمت

 

 ؟ یندار ی: باشه، ممنون. فعال کار ماهان

 

 لیهما مطابق م  یتونم درباره  یکه نم دینوشت: ببخش نیمت

 برجکت.  یتو حرف بزنم. متاسفم که خورد تو

 

 کنم حق با من بوده.  یقانعت م ی روز کی نوشت:  ماهان

 

 : خدا نگهدار. نیمت



 

  یکه بهت اجازه بده درباره  هیخوب اون ق ینوشت: رف ماهان

حرف   خوادیهر چقدر که دلت م خواد،یکه دلت م یهر چ 

 .یبزن

 

 ق یتونم برات رف یمورد نم نیا یکه تو دینوشت: ببخش نیمت

 کنم. خداحافظ  یجبران م گه ید ییزایچ یباشم. تو  یخوب

 

 نیآنال گریشد. د انینما دشیبازد نیساعت آخر لهبالفاص

 نبود.

  یقیدقا یرا برا ش یرا کنار گذاشت و چشم ها  یگوش ماهان

 بست. 

 مالقات با هما را مرور کرد.  لحظه

توانست به جرات   یبود اما م دهیوقت بود او را ند یلیخ 

چشمانش شد    ی  رهیخ یقسم بخورد امروز در نگاهش وقت

 . دید یدلتنگ

چشمانش بود   ان یاز ترس لو رفتن حس نشسته م د یشا یحت

 که فرار کرد. 



 گذشت....  یم سالها

 گذشت و او هنوز......  یم سالها

 

 شد.   یآماده م د یاز تخت َکند و به سمت کمد رفت. با دل
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۵۵ پارت

 

 سال نمانده بود.   لیبه روز  تحو شتریروز ب دو



  امده ین ایاتاق دختر هنوز به دن  انیخسته از کار کردن م تبسم

 کرد.  یپرستو نشسته بود و به اطرافش نگاه م

 لبخند بزند.  یشد با وجود خستگ یقشنگ اتاق باعث م دکور

 بود.   ی کارش راض از

 اتاق نوزاد تمام شد.  دنی چ باالخره

شربت به  ینیشد س یکه هر روز بزرگتر م  یبا شکم  پرستو

  یبخور تبسم جان. عرق کرد ایدست وارد اتاق شد و گفت: ب

 . اوردمین یبرات چا

 

 تنها مبل حاضر در اتاق نشست.  یرو و

برم.   یم امیرا گرفت و گفت: من که گفتم خودم م ینیس تبسم

 . یکن ییرایاز من پذ دیشکمت که نبا نیتو با ا

 

تازه کوتاه کرده اش را به عقب راند و گفت:   یموها پرستو

 .ستیتنت ن  ی. جون تویکن ی کار م یتو که از صبح دار

 

قشنگ شدا دستت   ی لیخ یدر اتاق چرخاند و گفت: ول ینگاه

 درد نکنه.



 

شوهرت   لیو گفت: آره، فام دیاز شربت را نوش ی قدر تبسم

 . ادیچشمشون در م نیبب انیب

 

  یکارا رونم  نیو گفت: بخدا من اصال فلسفه ا دیخند پرستو

اخه به   ،یسمونیجشن س ه،یز یجشن جه یکه چ یعنیدونم. 

 م؟ یدیخر  یبچه امون چ یمردم چه که ما برا

 

داد و گفت: همه اش خاله زنک   هیبه تخت نوزاد تک تبسم

عده از سر تازه   ک یآدما.  یبعض  یفرهنگ یبخدا، از ب هیباز

هاشون به   ییجشن رو گرفتن تا دار نیا یبه دوران رسبدگ

  نکهیا یو برا یعده هم از سر فضول کیرخ ملت بکشن. 

 رواجش دادن و شد رسم....   ارنیدر ب گرانی د ی سر از زندگ

 

شوهر   ی.  و تبسم ادامه داد: من که وقتدیکش ی آه پرستو

 نیدم که توقع ا  یکنم از همون اول به خانواده شوهر رونم

 کارا ازم داشته باشن.

 



وسط ها  تا حرف شوهر و خانواده شوهر زد   نیا خوب

 ماهان و مادرش مقابل چشمانش مجسم شدند. 

خانواده   نی خورد از ا یاصال به ماهان و مادرش نم اتفاقا

  تیها اهم یخاله زنک باز   نیباشند و به ا نیدهن ب یها

 دهند. 

 

نگاهش کرد و گفت: تو که اگه عروس خاله   ق یعم پرستو

اگه گوشت   لیها فام یمیشانست زده.  به قول قد یبش

 اندازن.  یرو دور نم گهیرو بخورن استخون  همد گهیهمد

 

 جمله خواهرش را دوست نداشت.   نیا تبسم

 خواست عروس خاله اش شود.  ینم

اش را   ختهیبلند و به هم ر یرا برداشت و موها  شیمو کش

عروس خاله    ستیهم معلوم ن یلیکرد و گفت: حاال خجمع 

 به هم.  ختهیر  یبشم. فعال که همه چ

 

شربت خودش را به دست گرفت و گفت:   وانیل پرستو

االن سر به هم   دی کامران دوست داره تبسم، خاله هم شا

باربد و مهناز قهر باشه.  اما اونم ته، ته  ی خوردن نامزد



  یو ناراحت یدلخور  نی. ایکه تو عروسش بش هیدلش راض

  یها هم مال چهار روزه . مامان و خاله خواهر هستن نم

تو ضرر   یوسط اگه عاقل نباش نیتونن از هم بگذرن که. ا

 یکن یم
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۵۶ پارت

 

از خودت   ، یواسه کامران امروز و فردا کن نکهیا یجا به

  ی مطمئنش کن. بذار دلش به داشتنت گرم بشه تا بره برا

از خاله بهتر؟   یبش یخوایم  یکردن خاله. عروس ک یراض



داره،   نیاز کامران بهتر؟ تاالر داره، ماش ی بش یزن ک

به جاست.   زشیآپارتمان داره، در آمدش هم خوبه. همه چ

 ت داره. از همه مهم تر دوست

 

 

و گفت: به من نگاه کن   ستادیجا بلند شد. پشت پنجره ا از

مادرش با هم ازدواج کرد. از   قهیشوهرم چشم بسته و به سل

  یخونه مادر شوهرم زندگ یکه ازدواج کردم طبقه باال یسال

مثل   یمرد کی  نکهیا یتا بدون یمن باش یجا   دیکنم. با یم

  رتحس   ؟یچ  ینعیهمه دوستت داشته باشه  نیکامران  ا

  دیتبسم. با نهیحسرت سنگ یل یمشترک خ یزندگ  یعشق تو

  یتمام رفت و آمد و گذاشت و برداشتت کنترل بشه تا بدون

  ؟یچ یعنیاستقالل و آپارتمان جدا داشتن 

 

گفت  یدروغ کی داد و گفت: مهناز  رونیرا آه گونه ب نفسش

به   یمهناز دروغ گفته چه ربط نکهیو تموم شد. اصال ا

  ی کامران داره.  تبسم به خواهرت نگاه کن از کجا معلوم کس

و دل   یبشه. کامران رو سر بدون بتیبهتر از کامران نص

  ادیکه م ی آدم  دهیم نیتضم یسرد بشه بره بعدش ک

و   دهی از کامران بهتره. خاله و خانواده اش د تیرخواستگا



با  میشناس یشون رو مدلم. همه ا زیشناخته هستن عز

به   ازین ادتهی . بخدا تبسم تو خودت میدار ییاخالقشون آشنا

  یخانواده شوهر من اولش که اومدن خواستگار ستیگفتن ن

تا آسمون فرق کردن. رفتار اون  نیو بعد از ازدواج زم

  کینه بعدبا  یموقع کجا رفتار حاال کجا. چرا به کامران بگ

کدوم حرفش راسته کدوم  ستیکه معلوم ن یازدواج کن بهیغر

تونه خوشبختت   یدروغ؟ به حرفام فکر کن. کامران م

بشه و بزنه به  شهیت د،ی اختالفات جد نی ا  نکهیکنه.قبل ا

 رو بکوب.  ختیقلب کامران؛  م یمحبت تو  شهیر

 

 . ستادیکنار خواهرش ا تبسم

دور شانه اش حلقه کرد و گفت: باشه. به حرفات فکر    دست

 نم. من فقط خواستم به همه زمان بدم ک یم

 

زنگ   یباربد به کوچه همزمان شد با صدا نیماش ورود

 تبسم. یگوش امکیپ

دستش را نگاه کرد باربد نوشته بود: زنگوله   انیم یگوش

 . نییپا ایکوچه ام ب یمن تو

 



نوزاد برداشت و گفت: پرستو   یشالش را از جا لباس تبسم

 ؟یندار  ی جان کار

 

شد دست تکان داد    ادهیپ لشیباربد که از اتومب یبرا پرستو

 . د یبر دیباال، غذا آماده اس بخور ادیوبه تبسم گفت: بگو ب

 

و گفت: نه قربونت برم.   دیصورت خواهرش را بوس  تبسم

  شیدوست باربد بهم سفارش عروسک داده. چند روز پ

هاش   یکار زه ی که هنوز ر یبهش گفتم آماده اس در حال 

 مونده. 

 

 ؟یبهش بد دیبا ی: واسه کدیپرس پرستو

 

که بهش گفتم  ییبه سمت در رفت و گفت: از اونجا تبسم

 ببره  ادیروزا ب  نیآماده شدن احتماال هم

 

زحمت   ی لیدم در همراه خواهرش رفت و گفت: خ تا پرستو

 تبسم ممنون. یدیکش



 

 

صورت خواهرش کاشت و گفت:   یرو یگرید  یبوسه  تبسم

 .خوادیم  یچ یمون پس خاله اشو برا ی ن ی. نفمهیوظ

 

و گفت: سرپا   دیشکم خواهرش کش  ینوازش وار رو یدست

 نمون قربونت برم من رفتم خداحافظ 
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 ۵۷ پارت



 

به   یبرادرش شده بود و باربد در حال رانندگ لیاتومب سوار

 ی داد. تبسم گفت: پرستو اصرار داشت برا یگوش م کیموز

شکم    نیبا ا ومدیمن قبول نکردم. دلم ن یول میناهار بمون

 کنه.  تیبخواد خودش رو اذ

 

.  یزد و گفت:  خوب کرد  یبه خواهرش لبخند مهربان باربد

  میسر بر کیاول  دیباال با امیتونستم ب یمنم کار دارم نم 

 خونه.  میکارگاه بعد بر

 

 ؟ ی: کارگاه واسه چدیپرس تبسم

 

پاسخ داد: آخر ساله و سر بابا و همومن شلوغه، بابا   باربد

چندتا فاکتور و حساب و کتابه براش انجام   ازم خواست برم 

 بدم قبول کردم. 

 

خسته بنظر   ی لیخ  یبه برادرش نگاه کرد و گفت: ول تبسم

 .گهیروز د  کی یذاشتیم ،ی رس یم



 

و   دیبار یم  شیاز سر و رو یخستگ نکهیبا وجود ا باربد

  ی کار کرده  گفت: نه مشکل مارستانیدر ب یمعلوم بود حساب 

کم بهشون کمک کنم. بابا و هومن دست   ک ی. برم ستین

 تنهان. 

 

اتاق عمل بود اما  از پدر و برادرش هم غافل   نیتکنس باربد

  دیکارگاه تول یتوانست در کارها یشد و هر وقت م ینم

 کرد.  یبه پدر و برادرش کمک م یترش

اول تو رو  یخوایم ؟یشینم تی: اونجا اذد یتبسم پرس از

 برسونم خونه؟

 

 وقته نرفتم کارگاه   ی لیخ م،یاد: نه برپاسخ د تبسم

 

 ناخنک زدن تنگ شده؟   یو گفت: دلت برا د یخند باربد

 



  یلیتبسم من امروز خ یو باربد گفت: راست دیخند تبسم

ظرف ترشک   ک یبنداز  ادمی خسته ام ممکنه فراموش کنم. 

 سفارش کرده.   یبردارم. کل دایآ یبرا

 

 شکموعه.   : اِ، اِ پس عروسموندیپرس طنتیبا ش تبسم

 

 خودت.  نیبا همان لحن تبسم پاسخ داد: آره ع باربد

 .دیچیپ نیجفتشان در اتاق ماش  یخنده  یصدا

 

  ی بزرگ  زیرفت، وسط سالن م  یدر سالن کارگاه راه م  تبسم

نشسته بودند و مواد   زیزن دور تا دور م ۴قرار داشت و 

 کردند. یمخلوط را پاک م یترش

 

کلم و کرفس و   یداد، بو  ی سرکه م یبو  شه یکارگاه هم 

 . ریو س اریخ

آمد    یبوها بدش نم نیکدام ا چی از آدم ها از ه  یلیخالف خ بر

 شده بود.  نیبا آن عج یاز کودک



. هر چه  دی کش ی کارگاه زحمت م نیدر هم شه یهم پدرش

 و سرکه و کلم بود.  ریس یداشتند از کارگاه آلوده به بو

 

 

سالن قرار گرفته   یبزرگ ترشک در گوشه  ی ها ظرف 

پخش   یمخصوص منتقل شود و برا یبودند تا به دبه ها

 برود. 

 زد.  یرا باز کرد و ناخنک کوچک شانیکیجلو رفت در  تبسم

ها    یبه ترش یواشکیها ناخنک زدن  یهم مثل بچگ هنوز

  نیو ا دیرس ی داد اگر پدرش م یداد و ا ی مزه م یحساب

 . دید  یصحنه را م

دوم را که در دهانش گذاشت و با لذت مشغول  ی تکه

: ناخنک زدن  دیرا پشت سرش شن  یگرم یشد صدا دنیجو

 . ستاین یکه قراره برسه دست مردم کار درست یها یبه ترش

 

 توهم زد؟  ایماهان بود  یصدا واقعا

بود و   ستادهیکم رنگ ا یکه با لبخند  یو به ماهان برگشت

 رد. نگاه ک ستینگر یناخنک زدنش را م



  یم  کاریچ نجایپاچه شد  گفت: سالم آقا ماهان. شما ا دست

 د؟ یکن

 

منم   نجاستی پاسخ داد: باربد باهام کار داشت گفت ا ماهان

 شد که اومدم نیداشتم ا  یکار کیها   یکینزد نیهم
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۵۸ پارت

 



اش کرده   ییماهان دوباره هوا  دنید؛دیتپ یتند تند م  قلبش

 بود.

ماهان نام   یپر شده از مرد شی روزها نیانداخته بود ا ادشی

 کشد. ی شهر نفس م نیسقف آسمان هم  ریکه ز

آمد دخترک دل   یها اما انگار خود خدا هم بدش نم میخودمان

 نیوگرنه قبال از ا ش؛یرو  روبه ی  ستادهیبدهد به مرد ا

 افتاد.  یاتفاق ها نم

 نداشت.  یماهان برخورد با

 .  دید  یم یی او را جا یماه ،یشد که، سال  یم چه

 گرفتند؟  یسر راه هم قرار م قهیچه شده که دم به دق حاال

همه پر رنگ بود و   نیباربد ا ی ماهان قبال هم در زندگ  یعنی

 کرد؟ یاو دقت نم

  ستادهیخدا لعنتش کند که مثل مات زده ها مقابل مرد جوان ا 

 کرد.  یو نگاهش م

  ی فرو رفت و  با دست پاچگ  نیخجالت آب شد و در زم از

دفتر با هومن  دارن به حساب و   یگفت: باربد باالست، تو

 رسن.   یکارگاه م یکتاب ها

 



که  دند یهومن را د  دیسالن چرخ  یکه به سمت انتها نگاهشان

 آمد.  ی به سمتشان م

که گفت: سالم ماهان جان   یبا آنها فاصله داشت وقت  هنوز

 ؟ یخوش آمد

 

گرمشان که تمام   کیو با ماهان دست داد. سالم و عل دیرس

و گفت: سرکار خانوم   د یشد هومن به سمت خواهرش چرخ

بود   ها اگه بابا یزنیناخنک م یکه دار دمید نیدورب یتو

 کند.  یپوستت رو م

 

کرد و هومن گفت:   یبه تبسم نگاه م یبا لبخند بزرگ ماهان

  ایخوب ب ستیواسه تست ن  یدفتر مگه چند نمونه ترش  یتو

  ریز یبهداشت کار ما رو ببر دیحتما با گهیاونجا بخور د

 سوال؟ 

 

شد و ماهان زور زد تا به صورت با   زانیتبسم آو ی ها لب

کمر ماهان   یدخترک مقابلش نخندد و هومن دست تو ی مزه 

 باال ماهان جان، باربد باالست.  میگذاشت و گفت: بر

 



را هم دور کمر خواهرش حلقه کرد و او را به   گرشید  دست

باال قربونت برم لب و لوچه اتم   میبر ایخودش چسباند: ب

 نکن. زونیواسه من آو

 

سالن رفتند و باربد از پشت  یانتها یبا هم به سو ی نفر سه

ماهان دست بلند   یاتاق باال برا یا شه یسر تا سر ش وارید

 کرد و سر تکان داد. 

 اتاق شدند.   وارد

  کیاز جا بلند شد و با او سالم و عل قشیبه احترام رف باربد

  یچا شانیکرد و هومن به آبدار خانه زنگ زد تا برا

 .اورندیب

 

به   یریبه خواهرش گفت: تبسم خانوم اگه بابا بفهمه م باربد

از اون دبه   یکی یندازه ات تو ی م یزنیها ناخنک م یترش

 کنه.  یدرست م ی بزرگ باهات ترش یها

 

گرده تو رو   یو گفت: بابا هم که دنبال بهانه م دیخند هومن

. خودت بهانه رو  یبمون ششیپ شهیهم یبندازه تا برا یترش

 دستش.  یدیم



 

سه مرد جوان حاضر در اتاق   ی خنده  یصدا دنیچیپ

  ی م شیتبسم که حواله برادر ها ی همزمان شد با چشم غره 

 شد. 

 

  ینیتند و فرز با س شهیمثل هم ومرثیبعد آقا ک قه یدق چند

 وارد اتاق شد.  یچا

گذاشت.   زیم  یرا رو تیسکویو ب ی هم ظرف مسقط هومن

بعد با هم   یرو بذار برا نایبه سمت برادرش رفت و گفت: ا

 ما.   شیپ ای. فعال پاشو بمید یانجام م

 

  نجایفاکتور ها را دسته کرد و گفت: شرمنده ماهان تا ا باربد

 کشوندمت کارم مهم بود.

 

او زبان   یو به جا دیداغ را نوش یاز چا  یجرعه ا ماهان

نشسته بود سوخت و گفت: نه داداش   شیتبسم که رو به رو

 من در خدمتم   ه،یچه حرف نیا
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۵۹ پارت

 

 لیها را تحو یبرگشته بود به سالن تا بار ترش  هومن

 بدهد.  یمشتر

 یاش بود اما صدا یاتاق سرگرم گوش یهم گوشه   سمتب

 . دیشن یباربد و ماهان را م یصحبت ها

 آنها بود.   شیحواسش پ ی واقع همه  در

و ژست نشستنش   د ید ی رخش را م میماهان که  ن بخصوص

 کرد.  یم  ی دلبر  یکرد، آ ی م یدلبر یآ



مبل داده بود.   یاش را به پشت هیپا انداخته و تک یرو پا

مبل قرار داشت و   یدسته ها یدو دستش روآرنج هر  

صورتش نگه داشته   کیهم قرار داده و نزد  یدستها را رو

 کرد.  یباربد گوش م یو با دقت به حرفها

اش   یشانیپ ی کرده و رو یگوش  یباز شیاز موها یا تکه

 افتاده بود. 

دل رفته   یاخم دارش هم که حساب ی و کم یکامال جد صورت

 لرزاند.  یتنها  دختر حاضر در اتاق را م ی

نگاه   یا هیثان ینگاه تبسم را حس کرد که برا  ینیسنگ دیشا

حواس دوباره چشم گرفت و به    یبه سمت او چرخاند اما ب

 باربد دوخت. 

همه جاذبه   نیا ایحواس پرت دن ی نگاه ها یهمه  یعنی

 داشتند؟!

 کرد؟   ینگاهش م بایانقدر ز عمدا

  نیصاحب دخترک  آمده و ا یر سر دل بدانست چه ب  یم

 چرخاند؟ ی تفاوت چشم م یطور ب

 از طوفان درون دخترک تبسم نام حاضر در اتاق داشت؟  خبر



  یزیبه چ ق یدق  یوقت ایدن یمردها ی سوال، همه  کی یراست

اندازه   نینشانند به ا یدهند و اخم بر چهره م یگوش م

 شوند؟ یم یخواستن

  یرخ ماهان گرفتن و به گوش  میجان کند بود نگاه از ن هیشب

 دادن. 

کرد تا هر   زیرا ت شیرا گرفت اما گوش ها ش یها چشم

 از جانب ماهان را شکار کند.  یحرف

 

زنش به مشکل   ی داره با خانواده   دیگفت: ام ی داشت م بابد

و وپول  یتونه همزمان خرج عروس یماهان، نم خورهیم

. سر  ده یرو هم تازه خر نی ماش خونه رو جور کنه. شیپ

پدرش و خرج دوا و درمونش بدهکار شد. واسه   یضیمر

هاش رو بده    یتونه هم بده  یکنه نم یم یکه هرکار  نهیهم

  تیبهت بگم داره اذ خواستمیم  ؛ یهم پول خونه و عروس

زنش داره   ی فشار خانواده  یخواد رو کنه ول ی. نمشهیم

 کنه....  یم تشیاذ

 

درباره    ییزهایمنظور حرف باربد را گرفت و او هم چ ماهان

را   ش یها یحوصله گ ی ها، ب یحس کرده بود. خستگ دیام ی

 . د ید یم



من   یدهد گفت: رو حیتوض شتر یباربد  ب نکهیقبل از ا 

 کنم.  ینم یکوتاه  ادیکه از دستم بر ب یحساب کن. هرکار

  

 

.  نگاه کرد و گفت: دمت گرم قشیبه رف تیبا رضا باربد

  میهم ما بهش قرض بد یکم  کیداره  یمبلغ کیخودش 

 . شهی مشکلش حل م

 

 چقدر کم داره؟ نیسر تکان داد: بهش زنگ بزن بب ماهان

 

  یرو نم دیو گفت: تو انگار ام دیکش یپوف کالفه ا باربد

کار تبسمه که از   گهید نیگه. ا ی نم یزیاون که چ ؟یشناس

 حرف بکشه. نینوش

 

 

که تبسم از   یآه از حس خوب   دندیدو به سمت تبسم چرخ  هر

 ی نگاهش م رهیطور خ  نیا یگرفت وقت یچشمان قشنگش م



را    ایخوب دن ی حس ها یکرد و امان از چشمانش که همه 

 داشت جزء عشق.

  شهیخبر از وجود آشفته خواهرش گفت: تبسم م ی باربد ب 

 ؟ یتو زحمتش رو بکش
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۶۰ پارت

 



را   شانیکرد حرفها یکه وانمود م نینگاهشان کرد ا تبسم

مسخره بود چون هم اتاق آنقدرها بزرگ نبود و هم   دهینشن

 کردند.  یآنها آهسته صحبت نم

کردن   یباز لمیف ییهمه مهم تر در آن لحظه تبسم توانا از

 بزند.  دنیو نشن دنیتوانست خودش را به ند ینداشت و نم

  شیچند روز پ نیهم نیبپرسم، نوش ستیگفت: الزم ن پس

خونه  شیپول پ ای ی گفت کل پولشون فقط اندازه عروس یم

 رنیپول خونه ندارن اگه خونه بگ رنیبگ یاس، اگه عروس 

 ندارن.   ی خرج عروس

 

 

متفکر به تبسم نگاه کرد و گفت: پس نصف پول  ماهان

 داره؟ 

 

 

  ی حس خاص  چینداشت. ه یخاص  زی چ چیکه نگاهش ه بخدا

 نبود. 

مراسم    ی گزارو بر قشیرف شیآنقدر حواسش پ کال

 توجه کند.  ی گرید  زیتوانست به چ یبود که نم شیعروس



بند آوردن نفس تبسم  یبرا مشیو مستق رهینگاه خ نیهم اما

 بود  یکاف

به در سکوت   قهیتبسم چند دق ییتوجه بخ حال و هوا یب 

تونم با عموم  یفکر کرد و سپس رو به باربد گفت: من م

تونم   یاومدن نداره. م رانیصحبت کنم. اون که فعال قصد ا

گروه  خودمون مثال اعالم کنم عموم دنبال مستاجر   یتو

هم بگم   یمبلغ ک یگرده  یخونه اش م یآشنا و مطمئن برا

باشه که عمو پول و  نیبخوره. بهانه هم ا دیپول ام بهکه 

خونه اش   یفقط چون رو ستیبراش مهم ن یلیاجاره خ

ره؟ البته در  چطو  نیبده ا یدست هر کس  خوادیحساسه نم

  ی ول هیطوره االن چند ساله اون خونه خال  نیواقع هم هم

 چون عمو حساسه حاضر  نشده اجاره بده. 

 

  ی هم م دی.  اتفاقا امهیسر تکان داد و گفت: فکر خوب باربد

هم   نیخونه اش حساسه و بخاطر هم یدونه عموت رو 

.....منم صبح با کامران صحبت دهیهست که اجاره اش نم

ماه تاالر رزرو   نیا یکه تو هیتنها شب نیفرورد  کردم ده

رو   گهینصف د میریبگ دینصف پول از ام میتون ی .  مستین

حساب   یکامران قسط میبگ دیبعد به ام می بد دمونهم خو

 .  میریگ ی کرده. بعد کم کم ازش م



 

معذب   ینجوریخوبه. ا نمیسر تکان داد و گفت: آره ا ماهان

 شهیهم نم

 

  نجایکه به ا شان یکرد و حرفها یهمچنان نگاهشان م تبسم

رفت و  شانیدور کامل قربان صدقه هر دو کی در دل   دیرس

دو مرد در   نیا ی  ژهیو گاه یبه خودش حق داد بابت جا

 قلبش.

افتاد   ادشیخودش بود که  یابراز احساسات برا  یها انهیم

  نده یدر ده روز آ  یعروس ی دو مرد برا نی داد ا  یداد ب یا

 کنند؟ یم  ی زیرنامه رب

به عروس و داماد بدبخت هم هست که چطور ده   حواسشان

 روزه آماده شوند؟

 نیدکمه آف احساساتش را زد االن وقت دفاع از نوش پس

چطوره ده روزه   چاره یدوتا ب نیبود و گفت: اون وقت ا

آماده کنن؟ هزارتا کار داره،   یعروس یخودشون رو برا

لباس عروس،   شگاه،یوقت آرا ،ی  هیجهز دنیچ

 . دیع ی....اونم تودیخر

 



  شگرهیدر پاسخ به تبسم گفت: زن برادر من آرا ماهان

 حله. شگاهشیکنم مشکل آرا یباهاش صحبت م

 

شد و تندتند    ی رد و بدل م ی و تبسم ه  یگوش نیب نگاهش

 نوشت.  ی م یزیچ

 ؟ یوقت بفهمه چ کی : اگهدیپرس تبسم

 

خراب   شیزندگ  ره،یبگ یباربد جواب داد: اون عروس نباریا

کنه   یکار نم رهینشه بعدش بفهمه. فعال که انقدر مغزش درگ

 ماهان؟  یکن یم  کاریاصال. چ

 

  دمیم امیبه باربد انداخت: به عموم پ ینگاه کوتاه ماهان

 .هینظرش چ نمیبب
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 ۶۱ پارت

 

 راه باز گشت به خانه بودند.    در

 شده  و آنها تا خود شب در کارگاه مانده بودند.  کیتار هوا

: باربد تو دیاز برادرش پرس شیرو به رو ابانیخ  رهیخ تبسم

 ؟ی شد  با آقا ماهان دوست یاز ک

 

سال   یلیپاسخ داد: خ شیرو به رو ابانیخ  رهیهم خ   باربد

 . چطور مگه؟ شیپ

 

 ن؟یشد  یمیپاسخ داد: تازه صم تبسم

 

 باز پاسخ داد: نه.  باربد



 

بودمش؟   دهیند  یلی: پس چرا من قبال خد یباز پرس تبسم

 ن؟یهمه با هم هست نیکه حاال ا هیچطور

 

به خواهرش انداخت و گفت: ماهان چند سال   ینگاه باربد

ساله که    کیکرد.  یم ی نبود. با خاله اش تهران زندگ رازیش

چند   نیا یول میشد ق یبا هم رف ی. ما از نوجونراز یبرگشته ش

  رازی.  شمیمقدار از هم دور افتاد ک یکه تهران  بود  یسال

و  یونمهم  یتو ا یزد  یبهم سر م یاومدم گاه ی هم که م

  یبرا شتریاالن که برگشته ب یول دمش ید یچه ها م جمع ب

 رفقاش وقت داره. 

 

: چرا با خاله  د یکال درباره ماهان کنجکاو بود پس پرس تبسم

 اش؟ 

 

حد   نی. فقط در اهیدونم ماجرا چ ینم ق یپاسخ داد: دق بارب

بچه کوچولو بوده   کیزن جوون تنها با  کی که خاله اش 

 تا تنها نباشه.  ششیماهان رفته پ نیهم یبرا

 



: خوب چرا خاله اش  دیپرس شتریب یباز با کنجکاو تبسم

 راز؟ یش ومدهین

 

کامل ندارم قربونت   اتیپاسخ داد: شرمندتم  جزئ د یخند باربد

مشکالت داشته. راستش من    یسر کی نکهیبرم. اما  مثل ا

وقت، ماهان هم اهل   چینکردم ه یدرباره اش کنجکاو  ادیز

 . ستیحرف زدن ن

 

سر تکان داد و باربد پرسشگرانه نگاهش کرد و   دخترک

   ؟یپرس یشده درباره ماهان م  ی گفت: چ

 

  نیبزند و گفت: هم یالیخ یکرد خودش را به ب یسع تبسم

 . شهیباالخره آدم کنجکاو م ؟یطور

 

 گفت.  یا دهی کش ی زد و بعله  ی لبخند باربد

  اوردیخودش ن  ینگاهش کرد و به رواز گوشه چشم  تبسم

 که بعله باربد معنا دار بود. 

 **** 



 

بود و ماهان از فرودگاه خسته به خانه   لیسال تحو روز

 ساعت وقت داشت.   کی سال  لیبرگشت تا ساعت تحو

 ؟یخانه داشت و مادرش را صدا کرد: مامان جان، هست وارد

 

زد   ی که ماهان حدس م یسالن جا یمادرش از انتها یصدا

وگفت:   د یباشد به گوشش رس  دهیرا آنجا چ نی سفره هفت س

 .مینجایماهان ما ا نجایا ایب

 

 

وارد سالن شد و به سمت پدر و مادرش رفت و سالم بلند   

 داد.  ییباال

مقابلش نگاه   ونیمبل نشسته و به تلوز یپدرش که رو  با

و گفت:  مطالعه را برداشت نکیکرد دست داد و پدرش ع یم

 باباجان.  یخسته نباش

 

بابا.   یو گفت: سالمت باش د یمادرش را بوس ی موها یرو 

 مامان.  یچطور



 

 نگاه کرد و گفت: قربونت برم مامان.  شیبه پسر رعنا زهره

 

ظرف برداشت و به   یتو یها  ینیریاز ش یکیخم شد  ماهان

  عیدوش سر  کیدهان گذاشت و گفت: مامان من برم 

 .میریبگ
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۶۲ پارت



 

   یدخترک  دوست داشتن یتا برود که نگاهش رو  د یچرخ

 ماند.   ره یخ شیرو به رو ستادهیا

 کرد!؟ یچه م  نجاینگاهش کرد. او ا متعجب

 لیواکنش را از ماهان داشت. اصال دل نیتوقع ا دخترک

کردن مرد   زیآمدنشان را اطالع نداده بودند سوپرا نکهیا

 مقابلش بود. 

  ؟یسکوت او استفاده کرد  و گفت: سالم  ماهان چطور  از

 . یخسته نباش

 

و گفت: سالم    دیپاشاو  یلبخندش را پر محبت به رو ماهان

 جا خوردم!  دمت ی!؟ دیکن ی م کاریچ نجایتو ا زم،یعز

 

که   میاومد دهیع گهیو گفت: د  د یخند نیریمثل نامش ش عسل

 .  میدور هم باش

 

 . نینگاهش کرد: خوش آمد یبا مهربان  ماهان

 



  ی ب ی: چطورد یبه گوشش رس یگریزن د یصدا بالفاصله

 وفا؟ 

 

اش نگاه کرد و گفت: به به سالم   یدوست داشتن ی خاله  به

 ن؟ یدیرس ی خبر؟ ک ی. چه بریبخ دن یقشنگم. رس  یخاله 

 

 . شهیم ی جواب داد: دو، سه ساعت زن

 

 ن؟ی: چرا خبر نداددیمتعجب پرس ماهان

 

بود که   نی و گفت: مزه اش به هم دیسر خوش خند زن

 .میکن رتیغافلگ

به   یزیماهان گذاشت و گفت: چ یبازو ی را رو دستش

حاضر شو زودتر تا   ر،یسال نمونده برو دوش بگ لیتحو

 . اینشده ب لیسال تحو

 

به سمت اتاقش رفت و گفت: آره زودتر برم دوش   ماهان

 دلم براتون تنگ شده.  یکه حساب امیب رمیبگ



 

لحنش کرد و گفت: آره از سر زدن  ی چاشن یداخور   یکم زن

 .ی هات معلومه چقدر دلتنگ شد

 

ربع   کیطول نداد و   ادیگرفتن و حاضر شدنش را ز دوش

 سال از اتاقش خارج شد.   لیمانده به تحو

نشست و به   نیجمع خانواده اش کنار سفره هفت س  در

جان چه خبر؟   نی: خوب متد یو پرس د یسمت خاله اش چرخ

 ومده؟ین مگه باهاتون زیکامب

 

  ی. چرا اونم اومده ولینگاهش کرد و گفت: خبر سالمت نیمت

برن سرخاک   لیرفت خونه مادرش که سال تحو  میدیتا رس

  یمن قبول نکردم گفتم اول سال یول ایپدرش، به منم گفت ب

 ندارم.  یبا ُمرده ها کار 

 

  ی م دیجان با نیو زهره به خواهرش گفت: مت د یخند ماهان

 رفت.  ی . پس بگو چرا بنده خدا با دلخوریرفت

 



که اولش   یبه گردنش داد و گفت: خواهر من سال یتاب نیمت

 خدا به داد برسه.  گهید شهی م یبا قبرستون شروع بشه چ

 

هاشم پدر ماهان پلک زد و به همسرش نگاه کرد و   آقا

 . دینگو یزیچ گر یخواست تا د

تفاهم را   سوء نیا نیخواهرش مت یاثرار زهره برا مبادا

 خواسته.  ی کند که حضور او را در خانه اشان نم جادیا

شده   ره یخ ونیبعد همه دور هم به صفحه تلوز قه یدق چند

  یدعا م دیدر  سال جد شانی بهتر شدن زندگ یبودند و برا

 خواندند.

از   یکیسقف   ریشهر، ز نیدر هم یخبر نداشت دختر  ماهان

امسالش او را از خدا   نی خانه، سر سفره هفت س نیهم

 خواسته.
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۶۳ پارت

 

در آشپزخانه نشسته بود و ساالد   نیسال، مت لیاز تحو بعد

 کرد.  یشام آماده م  یرا برا  یرازیش

کمک هر از   ی هم  در کنارش نشسته بود و به جا ماهان

 زد.  یم  یناخنک یگاه

: چه خبر از  د یبه خواهر زاده اش نگاه کرد و پرس نیمت

 هما؟

 

زد و گفت: فقط همون  ی دستش گاز یتو زیر  ار یبه خ ماهان

 . دمشیکه بهت گفتم د کباری

 

 سراغش؟ ی نرفت گهی: ددینگاهش کرد و پرس  رهیخ نیمت



 

شد.   یانداخت و گفت: نه، اون دفعه هم اتفاق سر باال ماهان

هما   شیگفتم بهت که رفته بودم  تبسم رو  برسونم. آخه پ

 کنه.  ی کار م

 

دستش که در حال    یتو یدوباره حواسش را به گوجه  نیمت

 نمش؟ یمن برم بب هیشدن بود داد و گفت: نظرت چ زیر

 

 .هیلبخند زد و گفت: فکر خوب ماهان

 

 براش تنگ شده.   ی لیو گفت: دلم خ د یآه کش نیمت

 

  نتتیبرخاست و گفت: مطمئنم اونم بب  یصندل  یاز رو ماهان

 . شهیخوشحال م

 

زنگش بلند شده بود به   یکه صدا یبرداشتن گوش یبرا و

بردارد   زیم  ی را از رو یگوش نکهیسالن رفت اما قبل از ا

 ماهان.   میحرف بزن دیو گفت: با تادسیپدرش مقابلش ا



 

بود نگاهش کرد و گفت: من در خدمتم   یپدرش  جد صورت

 بابا.

 

گرفت و ماهان هم   شیرا در پ  اطیحرف  راه ح  یب هاشم

 شد  یپشت سرش راه

در هم    یو هاشم با صورت ستادندیا اطیهم در ح ی به رو رو

 ه؟یهما چ انی: جردی از پسرش پرس

 

کرد و   بشیجا به جا شد و دست در ج شیدر جا  یکم ماهان

 . دمش ید یاتفاق شیچند وقت پ ست،ین یخاص  ز یگفت: چ

 

  یمواخذه گرانه به پسرش نگاه کرد و گفت: اتفاق هاشم

رفاقتت با   نکهیو ا شیدید یباشه بر فرض که اتفاق ش؟یدید

  دنید یتو یر یباربد هنوز  سفت و سخت ادامه داره هم تاث

 هما نداشته.... 

 



دهان باز کرد و خواست حرف بزند که هاشم دستش   ماهان

به رفاقت تو وباربد ندارم   یرا باال رود: از اولش گفتم کار 

اما....اما هما خط قرمزه ماهان، سمت   ستادمیحرفم ا یرو

 نش،ینب یراهش ظاهر  نشو، اتفاقخط قرمز نرو، سر   نیا

 نکن. بیترغ دنش ید یبرا اینبر  دنشید یرو هم برا  یکس

 

 پدرش بود.   ره یدر سکوت خ ماهان

  ی نداشت، سکوت م یحرف نکهیا یکرد نه برا ی نگاه م فقط

بزند و جواب  یتکرار یخواست حرف ها  یکرد چون نم

 بشنود.  یتکرار یها

جفت   یمهمونه ماست قدمش رو نیادامه داد: مت هاشم

جزء   میچشام هر جا خواست بره خودم و پسرام در خدمتش

تو، بدون دخالت تو بره   یسمت هما. دلش تنگه بدون همراه

 .  ارهیازش ن یاسم  یبرگشت حت یاما وقت نتشیبب

 

کف   یها کییانداخت و به موزا نییجوان سرش را پا  مرد

 شد.   رهیخ اطیخ

 ش.  ا دهیاز پدر رنج کش آخ



به چشمان پدرش داد و گفت: باشه بابا   ق یرا عم نگاهش

 راحت.  التیخ
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۶۴ پارت

 

: تبسم با تو د یمشکوک به پسرش نگاه کرد و پرس هاشم

 ش؟یرسوند  یکرد؟ چرا تو برد یم کاریچ

 



و گفت:   دیبه صورتش کش یدست   دیآهسته خند نباریا ماهان

شده بود من رسوندمش   رشیرفت محل کارش، د یم دیبا

 . ستمیو دو سالمه بچه که ن ی . نگران نباش بابا من سنیهم

 

برو تو االن  ا یخوب بابا ب یلی سر تکان داد و گفت: خ هاشم

 رسن. ی بچه ها م

 

  یگفت: بابا همه چ شونه پدرش گذاشت و یدست رو  ماهان

 شه یرو به راه م

 

محترم   یگفت: ضمنا آقا ینگفت و ماهان به شوخ چ یه هاشم

 ستاین  یاصال کار خوب ستادنیگوش ا

 

  یگاه دنیشن  یبله،  اما اتفاق ستادنی: گوش ادی خند هاشم

 . ادیم شیپ

 

 



 یاتفاق ق ی زد: چه دق هیبا دقت نگاهش کرد و کنا ماهان

 .نیدیشن

 

را باال   شیکه چپ چپ نگاهش کرد مرد جوان دست ها هاشم

 . میتسل م،یبرد و گفت: آقا تسل

 

 **** 

 

  شتری. هما بلیبود و آموزشگاه تعط نیچهارم فرورد روز

 گذراند.  ی ساعات روز را کنار خانواده برادرش م

  یو خوش و خرم بودند و بر خالف هر سال برنامه ا خوب

 نداشتند.  یسفر خانوادگ یبرا

سفر   طیاشان شرا یحنا و پرستو بخاطر باردار  نکهیا اول 

 نداشتند.  

 کار داشت.  ی بود و باربد حساب کینزد دیام  ی چون عروس 

خوب خانه   طیکرده بودند تا شرا یرا راض دیروز قبل ام  چند

 هم اقدام کند.  یعروس ی و برا ردیماهان را بپذ یعمو



شتند  کمک کامران تاالر هم فراهم شد و چون وقت ندا با

 یم شیسرعت ممکن پ نیشتری را به عجله و با ب  شانیکارها

 بردند. 

  یو داماد با وجود آن که بخاطر کمبود وقت کم عروس

 . دندیگنج یدر پوست خود نم ی داشتند  اما از شاد ینگران

هر چه تمام   ییبایدست به دست هم داده بودند تا به ز همه

 تر عروس و داماد را به خانه بختشان بفرستند.  

 

 

بزند و بعد از دو، سه    ی گرفت قدم میو تصم دی لباس پوش هما

را خارج از     ی دوساعت ،یک یروز  از خانه خارج نشدن؛ 

 خانه بگذراند.  

 عادت به در خانه ماندن نداشت.   ادیز

 ی رج شد. دمبه زن برادرش خبر داد از خانه خا نکهیاز ا بعد

گرفت و عطر خوش بهار نارنج   رازیپاک ش یاز هوا ق یعم

 فرستاد.  شیها هیدر هوا را به ر دهیچیپ

 . شیبود و بهار و عطر بهار نارنج ها رازیش

خودش غوطه ور بود.   االتیداشت و در خ یگام بر م  آهسته

 و پسرش.   یمیکرد و خانم نع ی به چند روز گذشته فکر م



و   دیشیاند یم یاجازه  خواستگار یبرا  ش یاصرر ها به

 رفت.    یکه هر روز باالترم یسن

و شش   یرا رد کرده و با س ش یاول دهه سوم زندگ ی مهین

ازگذشته   شتریاز دواجش را هر روز ب یسال سن شانس ها

 داد.  یاز دست م

 تر به ادواج فکر کند.  یبود که جد  دهیوقتش رس  دیشا

بود اما   دهیکه بارها نامش رااز زبانش شن یم یخانم نع پسر

  یشغل تیآورد از لحاظ ظاهر و موقع  یحاال بخاطرش نم

 مناسب بود. 
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 #بــــوےمــــه  

 



 ۶۵ پارت

 

گاه  به بهانه بردن و آوردن مادرش به آموزش یدوبار ،یکی

 بودش.  ده یآمده و هما د

  ییآمد باب آشنا  یو بدش نم دیرس ی به نظر م یخوب  مرد

 را فراهم کند.  شتریب

 

تفکراتش خورد و   شهیچون سنگ به ش یزن  یآشنا یصدا

 همه را در هم شکست. 

  رهیدر مقابلش خ ستادهیا نِ یسرعت سر بلند کرد و به مت  به

 شد.  

 .یو نوجوان  ی کودک یسالها  ق یشف قِ یبود همان رف خودش

 . د یو شلوار سف  ی قرمز رنگ با روسر یدر مانتو دهیپوش

رنگ ها   نیتر غ یبود و هنوز هم ج یچهل سالگ  یآستانه   در

 ! دیپوش یرا م

نشان دهد مغزش   یدانست در مقابلش چه واکنش  یهما نم 

به   نیمت یقرمز در هم و برهم روسر ی ها رهیدرست مثل دا

 بود.  ختهیهم ر



  یو همزمان قطره    دیکش ریدر قلبش ت  یزید زدچ لبخن نیمت

 هما باز کرد.  یرا برا شیو دستها دیاشکش چک

 حرکت کنارش افتاده بودند.   یهما اما ب یها  دست

 گرفتند و نه دستانش.  ی از او فرمان م شیپاها نه

جلو رفت و او را به آغوش   دیهما را د دیترد یوقت نیمت

 .  دیکش

تمام  ق یهما هم تکان خورد و دور رف یدست ها  باالخره

 شد.   دهیچیاش پ یبچگ یسالها

و هما بود که دهان باز   ختیفرو ر شانیهر دو  یها اشک

 نامرد؟ یکرد: باالخره اومد

 

 هق هق کرد: منو ببخش هما، منو ببخش.   نیمت

 

دلتنگ بود به   ی لیرا در آغوش گرفت. خ نیمحکم تر مت هما

 گذشته.  یتمام سالها یاندازه 

و   دیتوانست بگو یم نیکه فقط به مت یحرفها  یاندازه  به

 او نبود. 

 دست شوهرش را گرفت و رفت.   یزمستان  یشب لعنت کی



فکر کند که هما آن روزها درست وسط   نی آن که به ا یب

 دارد.  اجیچقدر به او احت شیتلخ زندگ ی روزها

 

 

واحد هما نشسته بودند ساعتها از آمدنشان به خانه و   در

 گذشت.  یکنار هم بودنشان م

در اثر  نیمت شی از گذشته حرف زده بودند که تمام آرا  آنقدر 

پوستش با لبو   یپاک شده و هما هم از شدت سرخ هیگر

 نداشت.  یفرق

  یپر کرد و در حال ی را از چا شانیها وانیبار سوم ل  یبرا

عوض   یگذاشت برا یکانتر م یرو نیبل مترا مقا یکیکه 

گذشته با خنده  گفت:   ییایآمدن از دن رونیکردن جوشان و ب

 ؟ یجوون  یلیخ یکه بگ ی پوش یقرمز م 

 

  ی م ریرفته س یسالها یاما هنوز هم در حال و هوا نیمت

  یدوباره به اشک نشست گفت: جوون یکرد که با چشمان

چون    دمیند ریخ  میمن، هم تو. از جوون یرفت هما، هم جوون

 .... 

 



لب گذاشت و گفت: امروز   یانگشت اشاره اش را رو هما

 . نیبسه مت گهید میحرف زد زایچ نیدرباره ا یلیخ

 

 خوامیدست هما گذاشت و گفت: م یدستش را رو نیمت

سبک بشم هما،   خوامی . ممیتا سبک بش میحرف بزن

 . نمیسالهاست که سنگ

 

کرد و دوباره بست   را باز پسشیدور کل  کیکالفه  هما

که تموم   ییزای بهتره درباره چ یحاال که برگشت نیوگفت: مت

 . شمیم تی. واقعا اذمیحرف نزن نیاز ا شتریشدن ب

 

و گفت: باشه هر   دیچک نیاز چشم مت یگریاشک د ی قطره 

 . یتو بخوا یچ

 

: از دخترت برام  د ینشاند و پرس شیلبها یلبخند را رو هما

 نمشیبب یآورد یبگو، چطوره؟ م
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از ظرف برداشت و در دهانش   ینیریش یدانه ا نیمت

 کرد.  یکرده بود احساس ضعف م هیگذاشت. از بس گر

کاشت و گفت:   ش یلب ها یهم لبخند را هر چند سخت رو او

 .شین یبب  ارمیم کباریخوبه. حتما  یلیخ

 

برام   تیصورت زن مقابلش شد و گفت: از زندگ رهیخ هما

 بگو، از شوهرت. 



 

 من!  ی! زندگیدگبار پوز خند زد و گفت: زن  نیا نیمت

 

شد. نگاهش   ره یشده گوشه سالن خ زانیگلداِن گل آو به

کرد و آهسته گفت:   یسبزش باز  یتک تک برگ ها یرو

غم   ی کردم همه  یفکر م میتهران شد  یبا مسعود راه یوقت

. کوله ام انداختم رمیو م زارمیجا م نجا،یهام ا  یها و بدبخت

داشتم ورفتم    نجایخاطره ا ی دوشم لگد زدم به هر چ یرو

 بگردم.  یا گهید یآرزوهام جا لدنبا

شهر جز آزار برام   نیا یکه تو یکردم به سرنوشت پشت

  ینداشت. دلشکسته بودم و راحت دل دادم به مسعود یزیچ

دل، دلشکسته ها رو به دست    شه یکه خوب بلد بود چطور م

 آورد. 

  یبچه در حال  کیاشت و من موندم و زود  تنهام گذ یلیخ اما

 دونستم...   ینم یاز زندگ ی چ چیکه ه

 

از  شتریب یلیرا به صورت هما دوخت و گفت: من خ نگاهش

 از تو سوختم. شتریب یلیتو باختم هما، خ

 



 را به زحمت قورت داد.   شیگلو انیبغض نشسته م هما

که   یحال انیخواست با ب یخبر داشت و نم نی مت یرنج ها از

 . زد یاو را به هم بر شتریبر خودش گذشت ب

 داشت؟ یا ده یگفتنشان چه فا اصال

رنج ها   یندارد. بعض یا دهیدرد و دل کردن هم فا  یحت یگاه

صندوقچه ذهنت تا نم نم خاک بخورد و   یتو  یبگذار دیرا با

 برود.  ادتیاز 

برق   ،یدستمال بکش رون،یب  شانیاوریب یست ه ی کار چه

 که چه؟ یندازیب

 

و باهام   شمیادامه داد: ماهان تنهام نذاشت اومد پ نیمت

 یتو کیبچه کوچ کیجوون با  ب یزن غر ک یکرد.  یزندگ

 مثل تهران....   کریدر و پ یشهر بزرگ ب کی

 

  یدانست. تلخ  یانداخت. او م تیپاراز نیافکار مت انیم هما

نداشت  و    دنیشن یبرا یعالقه ا گریبود و د دهیها را شن

 شوهرت چطوره؟ یکی نی: ادیپرس

 



 ؟یگیرو  م زی: کامبدیلبخند زد و پرس نیمت

 

 بود او هم لبخند زد وگفت: آره.  یاز لبخند دوستش راض هما

 

  یمثل حسرت، غم، مسخرگ  یبزرگتر شد و با لحن نیمت لبخند

 مقدار شوته کیکه  ف ی. حستین  یگفت: مرد بد 

 

 متعجب نگاهش کرد.  هما

بود با   دایصورتش هو  یکه رد اشک رو  یدر حال  نیمت

 ی. اولگهیبخته منه د نمیو گفت: ا دی بلند خند یصدا

 . ینجوریا یدوم  ،یاونجور

 

دستانش   انیرا م یچا وانیخنده اش جمع شد و ل  کبارهی

  ی گفت: مرد بد یجان چا  ی ب یبه بخار ها ره ی گرفت و خ

رو برامون فراهم کنه.    یکنه همه چ یم  ی. سعستین

خوره. از   یمقدار تو سر کی هما  هیچ یدون  یفقط...فقط م

 می. براش تصمیراه و چاه نشونش بد  دیمردها که با نیا

مدل   نی. از ا یکن یزیبرنامه ر حقوقش  یبرا ،یریبگ

 نکهیا یشدن برا  دهیجنم که فقط آفر ی اراده و ب یب ی مردها



 هیکرد. چون تک هیبهش تک شهیکنن.نم تشونیهدا گرانید

 ستیگاه بودن بلد ن
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 بود. نیو نوش دیام ی عروس شب

 داماد مختلط برگزار شد.  ی به خواست خانواده  یعروس



  یانقدر  در مدت نامزدخواست؛ اما  ینم نی که نوش یزیچ

لباس عروس   ک یبود که کوتاه آمد و حاال با  دهیکش یسخت

 مجلس نشسته بود.  یباال حیمل یشیو آرا دهیکامال پوش

جشن مختلط نداشته   یبرا یلیتما نینوش دیکه فهم شگریآرا

پشت   یموها شتریکرد که ب  میتنظ یتور سرش را هم طور

 سرش را پوشاند. 

 جلو و مدل آن مشخص بود.  ی موها فقط

حاضر شدن در   دهیپوش یکه برا یتالش یبا همه   نینوش 

 . دی درخش یجشن کرد؛  مثل ماه م 

همان شب    امد؛ یجزء خودش  ن ی ماهان کس ی خانواده  از

بود و مجبور شدند    کشانینزد ی ها لیاز فام یکی یعروس

 شرکت در جشن او بروند. یبرا

 .  یاما امان از خودش با آن همه خوش پوش 

قصد کرده بود سند شش دانگ قلب تبسم را به نام  کال

 گونه  نیخودش بزند که ا

 برد.  یم دل

که مطمئن   یرفت نگاه تبسم البته وقت ها یهر سو که م  به

 رفت.  ی همراهش م ستیبه او ن یشد حواس کس یم



و کروات   یمشک راهنیبا پ یدر کت و شلوار قهوه ا  دهیپوش

اش را در انتخاب   قهیسل تینها شیاز رنگ لباس ها یبیترک

 داد.   یلباس نشان م

که به راهرو   ی بلند شد تا وقت زیکه پشت م یلحظه ا از

لحظه نگاه تبسم   کی یبرا یحت  د یها رس سیبه سرو یمنته

 نکرد.  شیرها

 

  نیزن برادرش و مادر نوش که تا چند لحظه قبل کنار  هما

 نشسته بود از جا بلند شد  

 رفت.  سیبه سمت سرو و

هم قرار   یراهرو که وارد شد با ماهان رو در رو  چیپ از

 گرفتند. 

 ماندند.   رهی به هم خ هیدو چند ثان  هر

  یدِل، دل کندن از چشمان ماهان را نداشت. کاش م هما

د.  به خانه اش ببر ردیرا قرض بگ شیتوانست چشم ها

نگاهشان کند،   ره یفقط خ یبگذاردشان در قاب و چند روز 

 گذشته بود.  ی خوش سال ها  یآور روزها  اد ی شیچشم  ها

 انداخت و گفت: سالم.  نییسر پا ماهان

 



 آهسته جواب سالمش را داد: سالم.   هما

 

  ی خاطرات سالها انیم یجا  د یرا گم کرده بود. شا شیصدا

 گذشته. 

  نجایشد و گفت: خوب شد ا  رهیبه گل شال هما خ ماهان

تنها باهات صحبت کنم   ییجا ک ی. دنبال فرصت بودم دمتید

مناسب   یجا  کی ی روز که وقت دار کیو ازت بخوام 

 .میصحبت کن

 

در ته چاه   شترشیب میکه هنوز ن یجا خورد و باصدا هما

 !؟ ی: درباره چدیخاطرات گذشته جا مانده بود پرس

 

زن دست پاچه مقابلش شد و    یچشم ها ی   هری خ  ماهان

 . یدرباده چ  یدون ی گفت: م بیدست در ج

 

از   یخوای.... میخوایمن من کنان گفت: چرا....چرا م هما

 ؟یگذشته حرف بزن

 



 

 بر خالف هما آرام آرام بود.  ماهان

داشت    یدر مقابلش بر نم  ستادهیدختر ا  ینگاه از چشم ها  و

 ؟یکن ی : تو چرا فرار  مدیو پرس
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که   ی: صبح از سالهادیکه پرس یوقت دیلرز یم  شیصدا هما

 داره؟  یا ده یرفته چه فا



 

رو درست کنه    ییزایچ کی دیپاسخ داد: شا نانیبا اطم ماهان

قصه کم بشه. خودش   نیا  یکم از بار منف  کی نکهیمثال ا

دوش   یبار گناه کال رو نکهی. اشهیخوبه حال آدم بهتر م

 همه اس.   یباشه عذابش برا کنفری

 

 راهرو رفت.   یخروج به سمت انتها یبرا و

بود از   رهیخ  ش یکه به کفش ها  ی با چشمان بیدر ج  دست

 راهرو خارج شد.  

توجه نداشت و   یزی کرد و به چ یم  ریافکار خودش س در

رقص   گاهینسبت به دختران حاضر در جا یالیخ یهمه ب نیا

 برد.  یخاصشان دل تبسم را م  ی با آن سر و وضع ها

 تبسم نشست.    یو درست رو به رو زیپشت م میو مستق آمد

و تبسم از جمع    همان ابتدا چون ماهان تنها بود باربد از

 خانواده جدا شده و به او 

 بودند. وستهیپ

دو نفر از دوستان باربد وهمسرانشان   ،یکی به همراه  البته

 بود.  زیبخاطر بودن ماهان سر آن م شتریاما حضور تبسم ب



  هی: پس بقدیمقابل تبسم نشست و پرس  یصندل یرو   ماهان

 کجان؟

 

عروس و داماد   با انگشت به باربد و دوستانش که دور  تبسم

کردند   یم یحلقه زده بودند و با دست زدن آنها را همراه 

 اشاره کرد و گفت: اونجان. 

 

بعد از گرفتن رد انگشت تبسم  ابرو باال انداخت   ماهان

 وگفت: آهان.  

 

مگه   ؟ی: پس تو چرا نرفتدیبه تبسم نگاه کرد و پرس دوباره

 ؟یستیدوست عروس ن  نیتر یمیصم

 

  کیتبر کیاز   شتریب  یشلوغ  نیا یدر پاسخ گفت: تو تبسم

  یاز دستم بر نم ی کار ستادنیا نیکنار نو ش قهیو چند دق

 اومد که اون  رو همون اول انجام دادم. 

 



کرد.  کینزد شی شربت را به لب ها وانیلبخند زد و ل ماهان

 یگفت: راست دیاز شربتش را نوش یکم نکهیبعد از ا

  ی لیهم مادرش خ سا یبود هم آترقشنگ  یلیعروسک هات خ

 خوششون اومد.  

 

 ذوق کرده از حرف ماهان. تبسم

کردند اما    یاوتعرف م یاز کارها  شیها ی معموال مشتر 

 داشت.  یگریکند خوب لذت د فیماهان تعر نکهیا

 

  سای: آتردیکه از ماهان پرس  یبشاش بود وقت صورتش

 دوست داشت؟

 

 . یلیسر تکان داد: آره خ ماهان

 

کنار تبسم   یصندل  یبه دست رو ی برخاست و گوش شیجا از

گفت: بذار  عکس هاشو   ینشست و در حال ورود به گالر 

عکس ها عروسک به بغل    یهمه  یتو نینشونت بدم. بب

 نشسته.



 

 کرد.  لیبه سمت تبسم متما ی خودش را همراه گوش و

هنرش در در شکار اوج  گرید  کباریتا  نیکجا بود نوش آخ

دو نفره    ی لحظه ها را نشان دهد و  باز هم  عکس ها

 . ردیبگ یواشکی

که قرار بود هر شب تبسم قبل خواب   یهمان عکس ها از

 کند.  شانیتماشا

 د ید ی را داشت و هر شب م شیکه دوتا یهمان عکس ها از

 یم جهینت نیبه ا شتر یشد و ب  یشارژ م  دنشانیاز د یوحساب

 هستند.  یکه چه زوج مناسب دیرس

 

  دهیکه قبال د یزن  انیرا نشسته م یدختر پنج ساله ا ماهان

پدرش   قنایکه  یدانست مادر ماهان است و مرد   یبودش و م

 خانومه.  سای آتر نیبود نشان داد و گفت: ا

 

چه نازه.   زم،یعاشق بچه ها بود با محبت گفت: عز تبسم

 خدا حفظش کنه 
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اش   یبرادر زاده دوست داشتن  یبا عشق به عکس ها ماهان

 نازه...  یلینگاه کرد و گفت: آره خ

 

همه  یتو نیانگشتش عروسک ها را نشان داد و گفت: بب با

 تو کنارشه.   ی عکس ها، عروسک ها

 



کرد و   یماهان نگاه م یبا دقت تمام به صفحه گوش تبسم

عکس ها  را دوست   یتو  ی آدم ها یکرد همه  یحس م

 دارد.  

به آنها داشت. انگار که قلبش   یکیبود اما حس نزد بیعج

 خانواده وصلت کرده بود.  نیاز همان لحظه با ا

خودش نشسته کنار  د یبه عکس مورد نظرش رس ماهان

که دخترک  برادرش را همراه سه   یدر حال   سا،یآتر

  یعروسک دست ساز تبسم در آغوش داشت و گردنبند کوچ

 را با دست آزادش مقابل دخترک نگه داشته بود. 

 

به صورت ماهان نگاه کرد و گفت: طال هم که براش   تبسم

 ن؟یدیخر

 

  نیاز هم شهینم یطال که اصال راض: آره بدون  د یخند ماهان

بعد از عروسک هاش عاشق   ه،یحساب ریپا باج بگ کیاالن 

 طالس. 

 

از برادر زاده اش   یو با چه عشق د یخند یقشنگ م  چقدر 

 زد.   یحرف م



گونه دوست بدارد و   نیروز هم تبسم را ا کیشد  یم یعنی

 بخرد.  هیبا عشق هد شیبرا

 .  ارهیتمام عخانوم  کی و گفت: پس   د یهم خند تبسم

 

گذاشت و گفت: معلوم تو هم طال   ز یم یرا رو  یگوش ماهان

 . یدوست دار

 

که طال دوست نداشته باشه مثل   یو گفت: کال زن دیخند تبسم

 مونه که برگ نداشته باشه.  یم  یدرخت

 

 . ه یجد یلیخ  هیابرو باال انداخت و گفت: اوه پس قض ماهان

 

 تر.  یجد  نمیسر تکان داد: از ا تبسم

 

 جمله اش باز ماهان را به خنده وا داشت.  و

  ی اش برگردد رو یقبل یسر جا  نکهیجوان  بدون ا  مرد

  یآن که به شخص خاص یکنار تبسم نشست ب یهمان صندل

 شد.  ره یدر حال رقص وسط مجلس خ تینگاه کند به جمع



 .  د یکم باربد هم از راه رس کم

 آمد.   ری د یکم دایآ

و چند    کیخانواده اش دعوت شده بود و جزء سالم و عل با

 کوتاه نتوانست کنار باربد بماند.   قهیدق

و   دایگرفت مادر و عمه اش را ببرد تا با آ میتصم باربد

 مادرش آشنا شوند.

کنار ماهان نشستند و  سپس همراه  تبسم به   یا قه یدق چند

 مادرش و هما رفت.  یسو

بودند.  امدهیبه جشن ن شانیو حنانه و البته شوهر ها پرستو

شده و   نیهر دو سنگ  شدی مانع از حضورشان م یحاملگ

 سخت بود.  شانینشستن برا

به سمت   نیاز مادر نوش یو هما بعد از معذرت خواه  امنه

 تند.  رف دایخانواده آ زیم

سر باز زده بود؛ کال   یهم که از آمدن به عروس وشیدار

 نداشت.  ینیچن نیا ی با جمع ها یا انهیم

به همراه پدر و مادرش هم به   دای. آستادندیا ز یم سر

 احترامشان از جا بلند شدند. 

 



رها کرده بود و شالش را   شی شانه ها یرا رو شیموها دایآ

 هم آزاد گذاشته بود.

حواله اش کرد و بالفاصله   ی اساس ی ره چشم غ کی باربد

دست دادن با پدر    یلبخند بر صورت نشاند و دستش را برا

 جلو برد.  دایآ

 جمع و جور کرد و به آمنه سالم داد.  یخودش را کم دخترک

را کنار هم به گپ و گفت نشستند و به قول معروف    یقیدقا

 باز شد.  ییباب آشنا

خودش بود باربد و   یساعت بعد هر کس سر جا مین حدود

 از دوستانشان. گریکنار ماهان و چند تن د ز یتبسم سر م

و مادرش، دخترک در همان   نیو آمنه هم کنار نوش هما

 د. اش نشسته بو ندهیبرخورد اول به دل مادر شوهر آ
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۷۰ پارت

 

 .  دیبعد زمان صرف شام رس یکم

  شانیهر دو ینشسته بود و قرار شد باربد برا ز یسر م تبسم

 . اوردیغذا ب

اش مشغول بود که  یبا گوش یکار  ی ب یوقت ها یهمه  مثل

 کنارش نشست.  یکس

آراسته بود نگاه   شهیچرخاند و به کامران که مثل هم  سر

 . یکرد و با لبخند گفت: خسته نباش

 

  ی. چرا نرفتی نگاهش کرد و جواب داد: سالمت باش کامران

 ؟یشام بکش

 



 . ارهیپاسخ داد: باربد برام م تبسم

 

ل  نگاهش کرد و گفت: چقدر امشب خوشک ره یخ کامران

 . ادیبهت م یل یمدل بستن شال خ نی. ایشد

 

 . شدیآمد آه از نهاد دخترک بلند م یاسم بستن شال  که م  آخ

  نینوش یعروس دیکه فهم شی داند از دو روز پ  یخدا م فقط

  ادیمدل بستن شال را  نیتا ا د یمختلط است چقدر زحمت کش

 .ردیبگ

شال را هم    یسرش جمع اش کرده و باق  یکال باال کی هیشب

 در آورده بود.   ونیکنار گو شش به صورت پاپ

که   ی آموزش لمیف هیبار باز و بسته کرد تا توانست شب نیچند

 دانلود کرده بود انجام دهد. 

 آمد.  یبه او م یمدل بستن حساب نیبا ا یشال صدف  اتفاقا

 ی . مرسنهیب ی جواب کامران گفت: چشمات قشنگ م  در

 

تبسم را   ییبایدر حال که در دل ز  یرگیبا همان خ کامران

از   یحال ینیب  یهر بار من روم ی کرد گفت: وقت یم شیستا



  ینه سراغ یکن ی ازش م یاد ینه  یوقت ،یپرس  یمهناز نم

از نظر تو   یعنیلنگه،  یکار م  یجا کی  یعنی یریگ یم

گناه بزرگ کرده که قطعا اون گناه به محض زدن   کیمهناز 

 به باربده....  شیدنامز

 

:  دیبازجو به تبسم نگاه کرد و پرس کیمثل  موشکافانه

 با باربد به هم بخوره درسته؟  شیمهناز خواست که نامزد

 

الک خورده هم رنگ   یرا به ناخن ها شی چشم ها تبسم

ز با هم  اش داد و گفت: نه من و مهنا یصدف  یلباس صورت

  ک ی. از دستش دلخورم چون سر میدار گهیمشکل د کی

 بهم دروغ گفت.  یمطلب

 

  ی : چه دروغد یو جستجو گر بود پرس زیکامران هنوز ت نگاه

 به تو نگفت؟  یاس ول گهید یکی شیدلش پ نکهیمثال ا

 

  یکامران را رو تیحساس د؟یتپ یتبسم تند تند م قلب

 دانست.   یکارها م نیخواهرش و ا



عروس و داماد چرخاند و  به   گاه یرا به سمت جا نگاهش

خوردند   یشام م  لمبرداریف  شاتیکه طبق فرما دیام نینوش

دونم  یخبر ندارم کامران، نم یز ینگاه کرد و گفت: من از چ

 دوتا مساله رو به هم ربط نده.  نیا یچرا به هم زدن. ول

 

بر نداشته  خ  ی زیپوزخند زد. محال بود تبسم از چ کامران

 باشد. 

را   زی زد و او باالخره همه چ  یروزها مهناز مشکوک م نیا

 . دیفهم یم

  ی بار به ماهان که همراه باربد  از رو به رو م نیا کامران

چرا هر وقت    ه؟یپسره چ نیا  انیآمد اشاره کرد و گفت: جر

 .نیهست  کی تو ج کیج نمشیب یکنارت م

 

 : ما!؟دیمتعجب نگاهش کرد و پرس تبسم

 

با آرامش سر   شیبر خالف سوال و چشمان آتشن کامران

 تکان داد و تبسم گفت: اون فقط دوست باربده.

 



آمد   ی و ناموس که وسط م رتیغ یپا د؛ یترس یکامران م از

 گذاشت  ی پا م ریرا ز ز یهمه چ
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۷۱ پارت

 

پوز خند را   ایلب کامران کج شد. نامش لبخند بود   ی گوشه

 دمتونی که من  د یدو، سه بار نیدانست و گفت: ا یتبسم نم

هست که   یگوش یتو ی . چنیبود گهیحلق همد یتو شهیهم

 ن؟ید یبه هم نشون م یه



 

  د یکرده. شا یرو  شیاز حد پ شیکرد کامران ب یحس م تبسم

ترس جسارتش را   نیمتوجه ترس دخترک شده بود و هم

 کرده بود.  شتریکنکاش ب یبرا

با من   ینجوریکرد جسورتر باشد و گفت: چرا ا یسع پس

ازت بترسم و اگه رابطه   دیکامران؟ چرا من با یزنیحرف م

  ی لیدلهم باشه  یزیباشه پنهانش کنم. هرچند اگه چ یا

 کنه. حیوجود نداره که من رو مجبور به توض

 

تر شد و گفت:   ظ یغل یصورت کامران قدر  یکج رو لبخند

صحبت   ندهیمفصل در باره رابطه امون و آ دیمن و تو با

اما   هیچ فمیهر چه زودتر بدونم تکل دمیم ح ی. من ترجمیکن

 . ستیاالن جاش ن

 خوش دوختش را مرتب کرد و از جا بر خاست تا برود.  کت

 . دندیرس ز یو ماهان هم کنار م باربد

نشستند و باربد، کامران را   زی پر پشت م یدو با دست ها  هر

. دمت گرم، همه  یمخاطب قرار داد و گفت: آقا خسته نباش

 . هیعال زیچ

 



سر تکان داد و با لبخند گفت:    بیدست در ج کامران

 نکردم. ی مبارکشون باشه. کار

 

به تبسم نگاه کرد و بعد از   رهی خ هیاز دور شدن چند ثان قبل

 سر تکان داد از جمع دور شد.   شیبرا نکهیا

 شام جمع شان سه نفره بود؛ باربد، تبسم، ماهان.  ز یم سر

بود و تبسم هم همه تالشش  یمعمول  یحرفها  شان، یها حرف 

  شیسمت ماهان که رو به رو اد یکرد که نگاهش ز یا مر

 نشسته بود نچرخد. 

بود   یدزدک یو شام و نگاه ها  یمعمول یصحبت ها سرگرم 

 کنارش نشست.  نیکه نوش

 متوجه حضور عروس و داماد  شد.  تازه

 و باربد نشست.  نینوش انیم یصندل  ی هم رو دیام

 مبارک باشه.  یل یذوق به هر جفتشان نگاه کرد و گفت: خ با

 

 . یماه شد  نیگذاشت و گفت: ع نیدست نوش ی را رو دستش

 

 



گوشش   ری با محبت به تبسم نگاه کرد و آهسته ز نینوش

 ایتو و بعض یگفت: ان شاهللا روز

 

 قلب دوستش.   میقشنگ و از صم یتبسم حال آمد با دعا دل

را با آن چشم   نید و چشمک نوشبر لب نشان   ینیری لبخند ش 

 شد.   رهیرا خ  بایشده ز شیآرا یها

را عوص کرد و گفت: خوب باند   شانیحال و هوا دیام یصدا

 چه خبر؟  د یجد یتبهکار نقشه 

 

 و باربد و ماهان متعجب نگاهشان کردند.  تبسم

 ه؟ یچ انی: جرد یسر تکان داد و پرس ماهان

 

  یدر چشمان ماهان نگاه کرد وگفت: تو نم میمستق دیام

 !؟یدون

 

سر   نم،یبب د یجمع چرخاند و گفت: صبر کن نیرا ب نگاهش

  میدست به دست هم بد  د ینقشه کش یک  ه؟یدسته باند ک

 فته؟یراه ب نیو نوش دیام یعروس



 

انگشتش را باال   دیماهان و باربد خواستند حرف بزنند ام تا

دم هر سه تاتون  میبگ میا اومدم دا،یآورد و گفت: انکار نکن

و حواستون به  دیگرم. ممنون که هوامون رو داشت

  یرو  پس م نیهم که بهمون داد یقرض نیمشکالتمون بود.ا

  یمجبران  تونیعروس یهم تو ی رمالیان شاهللا بُعد غ  مید

 .  د ی. رفات رو در حقمون تموم کردمیکن
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۷۲ پارت

 



که، تو هم بزرگش   مینکرد یمتواضعانه گفت: کار باربد

 همه آدم ها هست.  نینکن. باالخره قرض بب

 

به  یواشکیادعا و   یمنت و ب ی که ب یقیرف  ی گفت: ول دیام

. اما خدا رو شکر من خوش  شهیم دایقرض بده کم پ قشیرف

 شانسم که دوتاش رو دارم. 

 

تبسم نگاه کرد و ادامه داد: زنم، هم خوش شانسه که    به

 مثل تبسم داده  یدوست خوب

  نیینگاه ماهان و باربد سر پا ینیسنگ  ریلبخند زد و ز تبسم

 انداخت.

  یا توخد دی: به امختیر رونیب نیو گوهر از زبان نوش ُدر

 .میکن یجبرانش م شیعروس

 

افتاد و در دلش   نییپا شتریو سرش ب دیمثال خجالت کش تبسم

 بزرگ گفت.  نیآم کی

گوشش را نوازش   یماهان پرده ها نیگرم و دل نش یصدا

  یه؟کسیماجرا چ یدی: تو از کجا فهمدیکه پرس یکرد وقت

 گفت؟  یزیچ



 

ذهنم در  ی به حد دم،ی: راستش اولش اصال نفهمدیخند دیام

حرفتون رو قبول کردم. اما دو، سه   یبود که به راحت ریگ

  یفکر م نیبودم و به ا دهیتختم درازکش یتو  یوقت شیشب پ

آن بهذهنم   ک یجور شد  یکردم که چه معجزه وار همه چ 

 شماست.  یکه نقشه   دیرس

 

آمنه و همسرش   آمد دنبال وشیشان که تمام شد آقا دار شام

 را بُرد اما جوان ها همچنان مانده بودند. 

 خواستند تا آخرش کنار دوستانش باشند.  یو باربد م  تبسم

مشغول  سیشدند. تبسم در سرو ی م کیمراسم نزد انیپا به

بود که تلفن همراهش زنگ خورد؛ با تعجب    ششیآرا دیتجد

شد و پس  از گذشت   ره یصفحه تلفن خ یبه نام ماهان رو

 جواب داد: بله  آقا ماهان؟  یلحظات

 

 ؟یستیتاالر ن یتبسم؟ چرا تو یی: کجاد یپرس ماهان

 

اسم بدون پسوندش جا خورد و پاسخ داد:   دنیاز شن دخترک

 ....؟ی زیهستم. چ سیمن سرو



 

  عیمنتظر ادامه حرف دخترک نشد و گفت: باشه سر ماهان

 منتظرم باش.  سی. دم در سرورونیب ایب

 

را از داخل تاالر    یهم همه ا  یخارج شد صدا سس یسرو از

.نگران شد و خواست جلو برود تا بداند منشا صدا  دیشن

 . ستیچ

 سرعت از راه رو گذشت و خودش را به سالن رساند.   به

 وسط سالن نگاه کرد.  ختهیم ردر ه تیزده به جمع رتیح

آدم  نیمعطل شده اما آ سیدر سرو قه یفقط هفت، هشت دق او

 بودند؟ ختهیها چرا به هم ر 

که دستش را   دیرا بفهمد اما ماهان را د لی رفت تا دل جلو

 . دند یدو یحلقه کرده و به سرعت به سمت او م نیدور نوش

شتاب داد و به    شیلباسش را جمع کرد و به قدم ها دامن

 رفت.  نیسمت نوش

او فاصله را به چند قدم نرسانده بود وه ماهان و   هنوز

 .ستادندیا شیرو به رو نینوش

را دور کمر تبسم    گرشیدست د یحیتوض چی بدون ه ماهان

 . میبر دیبا عیحلقه کرد و گفت: سر



 

دور کمرش و  وقت نکرد از دست حلقه شده ماهان   تبسم

گلوله به   کی شل یاو لذت ببرد؛ همان لحظه صدا یکینزد

وسط سالن   ی از لوستر ها یکیو  چراغ  د یگوش رس

 خاموش شد. 
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۷۳ پارت

 

 . ستی جرا چوحشت زده سر چرخاند تا بداند ما تبسم



حصار دستان ماهان تنگ بود و او   ،ید یند یزیچ اما

 . دینیبب یزیشانه اش هم چ ینتوانست از وار 

و فشار دستان    نینوش یو هق هق ها تیجمع یاهویه انیم

 رفتند.  یرونیب یماهان از تاالر خارج شد و به محوطه 

 .  ستادندیدستان ماهان که کم شد از حرکت ا  فشار

افتاده وحشت   ی دانست چه اتفاق  یکه تا آن لحظه نم تبسم

دانست از    یو ماهان نگاه کرد نم نیزده به صورت نوش

 را؟ یچه سوال قا یکدامشان بپرسد و دق

 دانست چه شده و چه بر سرشان آمده؟  ینم اصال

زد به صورت ماهان نگاه کرد و    یاسترس نفس نفس م از

  یبزند اما ماهان شروع به صحبت با گوش یخواست حرف 

 . می.... باشه اومد؟یآورد نی گوشش کرد: باربد ماش یرو

 

کمر دخترها   ی دستش را رو یحیتوض چیبدون ه دوباره

 باربد دم دره.  رونیب میگذاشت و گفت: بر

 

 فشار دستش دختر ها را وادار به حرکت کرد. با

و ماهان تند تند گام بر   نینوش یکه پا به پا  یدر حال   بسمت

 افتاده؟  یچه اتفاق نیگیشده؟ چرا نم ی: چدی داشت پرس یم



 

 کرد.  یم هی فقط گر نینوش

 حیبرات توض  میدر همان حالت تند راهرفتن گفت: بر ماهان

 .دمیم

 

چشمش که به ماهان و دختر ها افتاد    دیرس نیبا ماش باربد

شد و بدون نگاه به دخترها ماهان را   اده یبه سرعت پ

رو  ببر تا   نی. نوشنیسوار ش ایمخاطب قرار داد و گفت: ب

 ه؟یچ کهیمرت نیحرف حساب ا نمیمن برم بب

 

گردم   یجلو رفت و گفت: دخترها با خودت من بر م ماهان

 تاالر. یتو

 

ت تاالر رفت و گفت: االن وقت چونه حوصله به سم یب باربد

 . من رفتم ستیزدن ن

 

 . دیبه سمت تاال دو و

 کرد.   شیباربد شد و  چند صدا ره یخ یلحظه  ا  ماهان



به سرعت  برگشت و در عقب را باز کرد   دینشن یجواب یوقت

 و از دخترها خواست تا سوار شوند. 

جلو نشست و   یصندل یدو سوار شدند و ماهان رو   هر

  نیگ ی: چرا نمدی پرس یرا حرکت داد و تبسم شاک لیاتومب 

 گلوله بود؟! یصدا دمیکه شن یشده؟ اون صدا یچ

 

 نیشرا راه انداخت و دنده عقب گرفت و نو  لیاتومب ماهان

 کرد.  یم  هیهمچنان گر

 ن؟یشده نوش یبه دخترک تشر زد که: چ  تبسم

 

  یهق هق کنان  پاسخ داد: اهورا رو که م نینوش

و.......   هیکه سابقه دار حرف یدون  ی.پسرعموم.....میشناس

  دمی گفتم تهد ادتهیخواسته..... یمن رو م شهیهم

   و .....من ادیمسلح م میکرد که شب عروس  دمیکرد.....نهد

 ..... زاره یبره......داغم رو به دل داماد م یرو با خودش م 

 

 

 : خوب!؟دیکرد وپرس ینگاه م نیناباور به نوش تبسم
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تاالر با چند تا   یاومد تو کهویباز هق زد: امشب  نینوش

کرده.   یدیتهد نیگفته بودم همچ دیقلچماق......من قبال به ام

به ماهان و باربد سپرد چشم از من برندارن   شیدیتا د دیام

من رو از   یقبل از هر کار دنیاز اون د ی و اگه  حرکت

 مهلکه دور کنن.



 

افتاد به   ی م رونیکه داشت از حدقه ب یبا چشمان  تبسم

همه   نی: واقعا مسلح اومده بود!؟ ادینگاه کرد و پرس نینوش

 که من نبودم!  قهیچند دق نیهم ی اتفاق افتاد تو

 

 کیخواستن   ی.... مدمیسکسه کرد: آره خودم د نینوش

من رو ببرن   یراه بندازن و بعدهم وسط شلوغ ی زرگ یدعوا

شلوغ شده،  به ماهان و باربد اشاره کرد که    د یتا د دیام یول

 .رونیمن رو ببرن ب

 

 بود؟ ی گلوله مال چ ی: خوب صدادیپرس تبسم

 

. من تا  دونمیشدت گرفت و گفت: نم شتریب نینوش هیگر

 ماهان اومد کنارم همراهش از تاالر خارج شدم.

 

اش گذاشت و گفت:  یشانیپ یدست رو یکالفه و عصب تبسم

 خراب کرد  تونیبعد اون همه زحمت عروس خدا لعنتش کنه. 

 



  ای دیسر ام ییبه درک بال یکنان گفت: عروس  هیگر نینوش

نگرانم.نه  یلیخ ه،یواقع وونهی د  کی.اهورا ادین یا گهیکس د

 و مامور.  سیترسه، نه از پل ی از زندان و دادگاه م

 

را در آغوش گرفت و گفت:   نیجلو رفت، سر  نوش تبسم

 . بسپرش به خداشهینم یزینگران نباش چ

 

تمام وجودش را   ینگران زدیکه به دخترک م ی خالف حرف  بر

 پر کرده بود. 

برادرش و کامران و   یاز همه برا شتریزد، ب  ی شور م دلش

 هما که هر سه  در همان تاالر حضور داشتند. 

 آمد چه؟  یسرشان م یینکرده بال یخدا اگر

 ست.  یواقع وانهید کی داشت که اهورا  نیقیهم  او

 اونجا چه خبره؟  نمیزنگ به باربد بزن بب کیگفت:  نینوش

 

شماره برادرش را گرفت. دو بار پشت هم اما هربار   تبسم

 فقط بوق خورد تا قطع شد. 



کنم؟ چرا  کاریخدا چ ای یمضطرب تر شد و گفت: وا نینوش

  د یزنگ بزن شا دیماهان  تو رو خدا به ام ده؟یجواب نم

 جواب بده. 

 

االن زنگ زدم    نینگاهش کرد و گفت: هم نهیآ   یاز تو ماهان

 خاموشه. 

 

  یپنهان کرد و صدا   شیصورتش  را پشت دست ها نینوش

کمک کن.   ایکمکم کن، خدا ایاش بلند شد و گفت: خدا  هیگر

. خدا لعنتت  فتهین دیام یبرا ی. اتفاقادین یسر کس ییبال یوا

 . یکن یم  تمیاذ ینجوریکنه اهورا که ا

 

 اش بدهد.   یدوست داشت دلدار تبسم

 اندازه نگران بود. یبزند و آرامش کند اما خودش ب یحرف

  یکرد و گفت: آخه عشق و عاشق یم هیوقفه گر یب  نینوش

 . بخدا دلم باهاش نبود.شهیم یهم  مگه  زور 

 



آرام بودن و دل   یکرد آرام باشد اما توان برا  یم یسع تبسم

 نداشت.   یدار

 

بودند  که   یجمع   انیخاله و عمه اش   م  پسر برادرش،

آمده بود تا انتقام عشق از دست   نیمسلح و خشمگ یمرد

 . ردیرفته اش را بگ

توانسته   ینوجوان یگذشته، سالها یکه سالها  یا نهیک یمرد

 شیتبسم نام را ببرد اما او همه حواسش پ ی بود دل دخترک

 نداشت.  یلیم چیبود که ه ینینوش
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اش  ینوجوان ی او هم  از سالها دی داده بود. شا نیبه نوش دل

 نبودند.  شیب یکودک نیکه تبسم و نوش یوقت

 

 اهورا  چشم

و خبر   د ید یرا نم   یاش کس ییمو طال یدختر عمو  جز

 ی دختر ش،یعمو یخانه  وارِ یبه د  وارید ینداشت؛ در خانه 

 شود.   یاو سر م ادیبا  شیست که روز و شب ها

 وقت نتوانست طعم عشق اول را بچشد.  چیه تبسم

 کس نتوانست حرف بزند جزء مهناز.  چیاش هم با ه درباره

  ی سخت نبود؛ فقط مدت اد یالبته فراموش کردنش هم ز خوب

سر   یریبرگش که از لوازم التحر یدر دفتر خاطرات س

بود شعر نوشت و گل خشک کرد و اشک   دهیکوچه خر

 . ختیر

اما پس   دیدفتر چک ی برگه ها ی هم قطرات اشکش رو یگاه

 ذهن تبسم رفت.  یفراموش شد و گوشه  یاز مدت

مثل همان دفتر خاطرات که سالها  گوشه کمد خاک   درست 

 .  خوردیم



 

  نیهم سالها بعد دل داد، اما نه، به اهوار؛ قلب نوش نینوش

آنها     یباربد بود و به خانه  ق یکه رف یدیپر شد از عشق ام

هم که دوست تبسم بود و  نیکرد و خوب نوش  یرفت و آمد م 

 و دلداده هم شدند.  دند یرا د گریآنجا همد

با   را  یگریرا شکست تا قلب د ی قلب شهیسر نوشت مثل هم 

 بزند.  وندیعشق پ

ماهان حواسش را از خاطرات گذشته پرت کرد:   یصدا

 عمه اتون کجاست؟ هما؟ یراست

 

 تاالر بود.  یپاسخ داد: اونم همونجا تو تبسم

 شد.    ادهیمتوقف کرد و پ ابانیخ  یرا گوشه   لیاتومب ماهان

  یزیو چ ستادهیا یمعجون فروش کیمقابل  قه یدق چند

 سفارش داد.  

 با تلفن همراهش مشغول شد.    سپس

 زد.    یحرف م  ی گوشش گذاشته بود و با کس  یرا رو یگوش

 گرفتند.  یلحظه نگاه از او نم کی نیو نوش تبسم



دخترها   شدیباعث م نیبود و ا یحرف زدن عصب زمان

 مضطرب تر شوند. 

تا بداند او با چه   زدیحرکات ماهان بال بال م  دنیبا د نینوش

 اس.  ختهیصحبت کرده و چرا به هم ر یکس

شد تا   ادهیپ نی از ماش د یرا د  نیحال آشفته نوش یوقت تبسم

 د یریبگ یتوانسته از تاال خبر ا یو آ ستیبداند مخاطب او ک

 

راهش را کج کرد   دی آ یکه به سمتش م دیتبسم را  د ماهان

 بلند خودش را به او  رساند.  یوبا گام ها

در   ی و سر خم کرد ک  با اخم ها ستادیاش ا ی قدم ک ی در

 ؟ یشد اده یسر و وضع پ نیبا ا ی: واسه چد یهم پرس

 

 تازه متوجه پوشش شد.   تبسم

بسته  یکه با مدل خاص یو شال  یلباس بلند مجلس کی با

 بود. ستادهیا ابانیوسط خ ظیغل ش یبودش و آرا

نداشت اما بخاطر مدلش اندام   یبرهنگ چیکه لباسش ه البته

 داد.   یم شینما یخوش تراش دخترک را به خوب 

 شدن ماهان بلرزد؟  یتی ریبود  دلش بخاطر غ شیجا



 د؟ یچیدر تمام تنش بپ یبود حال خوب شیجا
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  ی شد و به حال آشفته  یحرفها م نیا الیخ  یب دیفعال با ای

 د؟یرس  یدوستش م

.  ستیخوب ن نیماهان پر اخم نگاه کرد و گفت: حال نوش به

 نگرانه  یلیخ ن؟یزد ی حرف م یبا ک نمیبب امیازم خواست ب

 



گفت:   به مغازه پشت سرش انداخت و ینگاه کوتاه ماهان

 . ستینا نجایا ینجوری.  اامیمن االن م نیماش یبرو تو

 

 ن یسر تکان داد دامن لباسش را گرفت و به سمت ماش تبسم

ها را   یدنیبرگشت. ماهان هم خواست پشت کند تا نوش

 باره برگشت و دخترک را صدا زد: تبسم؟ کیاما  ردیبگ

 

الحمدهلل خانم  را هم که از پشت اسم دخترک حذف   خوب

 کرده بود. 

  یو به ماهان نگاه کرد و مرد جوان با همان ابروها برگشت

موهات   یدر هم گفت: اون شالتو باز کن.درست بنداز رو

 تموم شد.  گهید یعروس

 

 نشست.  یبود که به دل تبسم م ایتشر دن نیزد و اول  یم تشر

 جا شالش را درست کند. رفت تا ان ن یسمت ماش به

تلفن  نیعقب کنار دوستش نشست و نوش یصندل یرو

هر   ه؟یهمراه تبسم را به سمتش گرفت و گفت: رمزش چ

 بود.  یچ شیرمز لعنت  ادینم ادمیکنم  یفکر م  یچ



 

ناراحت  یبودوقت نیهم نیمهم و مزخرف نوش  یاخالق ها از

از آنها اعداد  یک یآمد.  ینم ادشیرا    زهایچ   یشد بعض یم

 و شماره تلفن بودند. 

 ؟یزنگ بزن یبه ک یخوا ی را وارد کرد و گفت: م  رمز

 

صورتش را کنار زد و گفت: به   یتو یموها  یعصب نینوش

 اهورا.  کهیمرت نیا

 

  ادم یگفت: االن اسم بابام هم  نینگاهش کرد و نوش تبسم

 . ادمهیشماره اون مردک   ی. ولستین

 

 تند اعداد را لمس کرد.  وتند

آورد و وارد   نییرا پا  یگوش دینا ام قه یاز گذشت چند دق پس

 نمینوش  ؟یدیچرا جواب نم  یها شد و نوشت: لعنت امیپ

 باهات حرف بزنم.  خوامیم

 

 را ارسال کرد و دوباره شماره گرفت.   امیپ



 بالفاصله جواب داد.   اهورا

ن را از  تبسم تلف دیچیپ یالو گفتنش که در گوش  یصدا

اهورا در    یبلند گو گذاشت و صدا یگرفت و رو نینوش

 . یپشت خط نیپخش شد: الو ....االو نوش لیاتومب 

 

 و گفت: الو اهورا.  دیلرز یم نینوش یصدا

 

مرد پشت خط صاف بود و گفت: به به   یخالف او صدا بر

  یسالم عروس خانوم. شوهرت چه زود فرارت داد. فکر نم

 . نیکردم انقدر زرنگ باش

 

 اهورا؟  یخوایاز جونم م ی: چ دینال نینوش

 

بزند اما   یدر را باز کرد و سوار شد و خواست حرف ماهان

 در حال مکالمه است.   یبا کس نیمتوجه شد که نوش یفور

اش گذاشت و خودش هم به   یکنار یصندل  ی ورا ر ینیس

:  دندیو همه با هم پاسخ اهورا، را شن دیسمت دخترها چرخ

 کس.   چیو ه  زیچ  چیتو ه ری. غخوامیمن فقط خودت رو م



 

  گهیمرد د کی . با ی: من شوهر کردم عوضدیباز نال نینوش

تموم  ی همه چ گهیمون بود د  ی ازدواج کردم، امشب عروس

 شده. 

 

االن برگرد تا   نیتموم نشده، هم ی زیمن چ یگفت: برا  اهورا

  یاتفاق چ یکس هم ه چیه  یبه پات. برا  زم یرو بر امیدن

بره   یزارم کس  ینم  ستادمیفقط با اسلحه دم در تاال ا فتادهین

 . ی که تو برگرد  یتا وقت ادیو ب
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 کار یاهورا چ یدهانش گذاشت و گفت: وا یدست رو نینوش

 ؟یکن ی م کاریچ اد یب یکیسر  ییاگه بال ؟یکرد

 

  شیپ یمشکل  چیکس، ه چیه یبرا ییایگفت: اگه تو ب اهورا

 .ادینم

 

من   یدوباره شروع شد و گفت: چرا با آبرو نینوش هیگر

  یکی؟ من زن  گمیم یچ یفهم یواقعا نم  ؟یکن یم یباز

 ام؟ یام چطور با تو ب گهید

 

پاسخ داد: اون مشکل خودته. قبال هم گفتم کنار من   اهورا

 جهنم  یکنم و بدون من باش  ی رو برات بهشت م  ایدن یباش

 



  یتو بخوا یخوب اهورا، باشه هر چ یلیزار زد: خ نینوش

از همه   شتری خودت ب یکارت برا نیبزار اونا برن. بخدا ا

 . امیکنه. بزار برن من م یدردسر درست م

 

 .رنی بعد همه م ایاول تو ب  ؟ی: زرنگدیخند اهورا

 

را از او  یدهان باز کرد تا حرف بزند اما ماهان گوش نینوش

  یگفت: چ نی به نوش یگرفت و تماس را قطع کرد و عصب

 ن؟ینوش یزنیم خودیحرف ب  ی چرا دار ؟یگیم یدار

 

  ستین خودیپر از اشک گفت: حرف ب یبا صورت نینوش

 .ه یحرف حسابش چ نمیگردم تاال بب یواقعا بر م

 

برداشت و گفت: محاله   ی صندل یرا از رو ینیس ماهان

  چیازم خواسته تحت ه دی. امنیکنم نوش یکار نیهمچ

 برت نگردونم تاالر.... یطیشرا

 

 



  یاهورا نزاشته کس یدونست  ی : تو مدیپرس هیبا گر نینوش

 رون؟ یاز تاالر بره ب

 

از بچه ها حرفم زدم.   یکیسر تکان داد: آره االن با  ماهان

کس خارج   چ یکه نزاشته باشه ه ستیهم ن ینجوریالبته ا

رو نگه داشته.   یتعداد کیمهمونا رفتن فقط   شتریبشه. ب

 . شهینم ی چ چینگران نباش ه

 

به ماهان   نیرا در دست گرفت و نوش نیدست نوش  تبسم

گفت: چطور نگران نباشم؟ خانواده من اونجان، شوهرم  

 کنفری یبرا  یاتفاق کیاونجاست، چند نفر آدم، ماهان اگه 

 زم؟یسرم بر یتو یمن چه خاک فتهیب

 

 

گرفت و گفت: معجونت  رو    نیرا مقابل نوش ینیس ماهان

اون خودش   دی رو بسپر به ام  ی همه چ  ادیبخور. حالت جا ب

زنگ   یکنه. اگه الزم باشه که تو برگرد کار یدونه چ یم

 .ده یخبر م زنهیم

 



ملتمسانه به ماهان نگاه کرد و گفت: بخدا نگرانم  نینوش

 . زنهی ماهان. دلم داره شور م

 

و گفت: اصال در باره اش حرف   دیابرو در هم کش ماهان

برمت اما تاالر تا   یم یبخوا ایدن یی . هر جانینزن نوش

نخواد محاله. اصرار هم نکن چون  تا خودم   دیکه ام یوقت

 شه ینظرم عوض نم یصبح هم اصرار کن

 

 آمد.  شانیمحکم گفت که حساب کار دست هر دو چنان

را برداشت و مقابل لب   ینیس یتو یها وانیاز ل یکی تبسم

 . شهیکم بخور حالت بهتر م ک یگرفت و گفت:  نینوش یها

 

احساس ضعف داشت و بدون مقاومت دهانش   دایشد نینوش

 را به معده اش فرستاد.   یدنیاز نوش یرا باز کرد و کم 

را برداشت و بعد از   ینیس  یتو یآب معدن ی ربط ماهان

داشبور، دو قرص را   یبرداشتن خشاب قرص مسکن از تو

روانه معده اش کرد   یکوچک اب معدن یهمراه نصف بطر

 سر دردش بهتر شود.   دیشا



پس از چند جرعه دست تبسم را به عقب هل داد و   نینوش

 . خوامینم گهی . دهیگفت: کاف
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 بخور برات خوبه. گهیذره د ک یاصرار کرد:  تبسم

 

  هیسر تکان داد: نه کاف نینوش



 

تبسم را برداشت و به سمتش گرفت: خودت هم   وانیل ماهان

 بخور. 

 

 ندارم. لیسر تکان داد و گفت: نه م تبسم

 

  یبرا نیبود. سر درد داشت و تشر زد که: ا یعصب ماهان

شما دوتا  هم   نه،یرینداشتنت نگرفتم. ش ایداشتنت  لیم

 .  دیخور ی دارو م دیفکر کن نیدیترس

 

مرد   یاز سر و رو ینگاهش کرد  خستگ  هیچند ثان تبسم

 . دی بار یمقابلش م

 بود.  یفکر  شتریاش ب یچند که خستگ هر

 در تاال بود.  شیرفقا شیپ فکرش

خورده   مین وانیدانست با ل  یرا گرفت. نم وانیل   دخترک

 چه کند؟ نینوش

شد و در    ادهیپ نیبدون حرف آن را گرفت و از ماش ماهان

 سطل زباله انداخت.  



 آورد.  رونیهمراهش را ب تلفن

خواست به هما زنگ بزند و حالش را بپرسد اما شماره   یم

 از او نداشت. ی

 . دیکش شیموها انیم یدست کالفه

: شماره دیو از تبسم پرس نیماش یرا باز کرد خم شد تو  در

اونجا چه   نمیباهاش صحبت کنم بب ؟یریگ یعمه اتو برام م

 خبره. 

 

  یبدون سوال و  جواب،  سر تکان داد و  با گوش تبسم

 را به ماهان داد.   یهما را گرفت و گوش یخودش شماره  

فکر کرده بود   ی دار بود اما لحظات گذشته به هر کس  خنده

 جزء عمه اش.   رد یکه زنگ بزند و خبر بگ

بوده و   یمسر تیدر وقت عصبان نینوش یفراموش احتماال

 کرده.  تی به او هم سرا

 

 : جانم تبسم.دیچیپ یهما در گوش یصدا

 

 ؟یتاالر ی گفت: سالم ماهانم. تو ماهان



 

 را نداشت پاسخ داد: سالم آره.  هیهما محبت اول یصدا

 

 : چه خبر؟ اوضاع چطوره؟ د یپرس ماهان

 

اسلحه   کی آدم ترسو  کی خبر  چ یخونسرد گفت: ه هما

  زارمینم ادین نیتا نوش گهیتاالر و م یگرفته دستش اومد تو

بره. حرکاتش از نقشه اش هم احمقانه تره. به نظر من  یکس

 نداره.  تیریآقا مد  نیو معلومه ا خوادیم تی ریخالف هم مد

 

 ؟ ی: خودت خوبد یپرس ماهان

 

از دست دادن ندارن   یبرا یز یکه چ ی پاسخ داد: آدم ها هما

 خوبن.   طی شرا  یدر همه 

 

و گفت: نگرانم. مواظب خودت   دیکش یپوف کالفه ا ماهان

 باش.

 



کس   چیبا ه چیه نجایا ،ینگران خودیباز خونسرد گفت: ب هما

احمق و ترسوعه. با   یلیهم معلومه خ اروی نینداره. ا یکار

 میتون یهر کدوم از ما م ست یاداعاش حواسش ن یهمه 

 جمعش کنن ببرنش.  انیصد و ده تا ب میبزن زنگ

 

 د؟ یزن ی: خوب چرا زنگ نمد یپرس ماهان

 

  شیپ قه یچند دق نیپاسخ داد: چند نفر زدن مثال من هم هما

 زدم 

 

  ؟یگفت: اون همه آدم اونجاست تو چرا زد  یبا تند ماهان

 اره؟یسرت م ییبال کی ینگفت
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احمقه   کیگفت: نگران نباش گفتم که اون  یتفاوت  یبا ب هما

 من و تو.  یمکالمه  یحت  ستین ی چ چیو حواسش به ه

 

 

با هراس   نیشد و روشنش کرد نوش نیسوار ماش ماهان

 گفت؟  ی: چه خبر؟ عمه هما چ دیپرس

 

.  یراهنما زد و از پارک خارج شد و گفت: خبر سالمت ماهان

 نگران نباش گفت زنگ زدن صد وده.  

 

. اما خودش را به  شیهمه بخصوص رفقا یبود برا نگران

 م؟ی: خوب کجا بردیزد و پرس  یخونسرد



 

  یداشت م یرا در هم تاب داد از نگران شیدستها نینوش

 خونه ما. آپارتمان عموت منظورمه میبر  ُمرد و گفت: 

 

نگاه کرد و گفت: نه اونجا   نیبه نوش نهیآ   یاز تو ماهان

  ی موقع کس کیاگه  هیپسره معلو مه ادم کله خراب نیا میرینم

 تله.  یتو یخودت رفت  یرو گذاشته باشه اونجا با پا

 

  چ یو گفت: اره از اهورا ه دیبه صورتش کش یدست نینوش

 ست ین دیبع یچ

 

 خونه ما؟ میبر نییخوا  ی گفت: م تبسم

 

  هیهمسا نینوش ی پدر یپاسخ داد: شما که با خونه  ماهان

  حمیمن تر ج ی اونجا. از طرف  میکه نر نهیا اطیشرط احت نیا

 خودم باشه.   کینزد دیتا اومدن ام  نیکه نوش نهیا

 



خونه ما؟   میبه دخترها نگاه کرد و گفت: بر نهیآ یتو از

 نینوش یخودم  شیپ  ادیب  دیراحته  که تا ام المیاونجا خ

 

دونم هر   یداد و گفت: نم هیتک یسرش را به صندل نینوش

 بکن. یدون ی صالح م یکار

 

  ی کنار ما هان گذاشت کم یصندل یپشت یدستش را رو تبسم

من رو   شه یو گفت: آقا ماهان م دیخودش را جلو کش

 مزاحم نشم.  گهیخونه؟ من د دیبرسون

 

  یخوا ی سرش را چرخاند نگاهش کرد و گفت: م یکم ماهان

اون   یک ستیباربد و هما که معلوم ن ؟یخونه که چ یتنها بر

. پدر و مادرت هم مگه نرفتن خونه رونیب انیبزاره ب ونهید

  ت؟ییدا

 

 بود.   زی هم حواسش به همه چ طیشرا نیدر ا یحت

پخت سمنو   یآمد دنبال همسرش تا برا وشیکه دار نیا به

 برادر خانمش بروند.   یبه خانه 



 تا آمدن باربد تنها در خانه بماند.  د یاگر تبسم حاال برود با و

کرد در حال حاضر همه فکر و ذکر ماهان،   یفکر م تبسم

 و حال خرابش است.  نینوش

 او به فکر تبسم و تنها نماندنش هم بود.  اما

  

  یمن رو تنها بزار یخوایدلخور گفت: م  یبا لحن نینوش

 تبسم؟ 

 

نگاهش کرد و گفت: نه   دیمرخ نیبه سمت نوش تبسم

  قربونت برم فقط نخواستم مزاحم آقا ماهان و خانواده اش

 بشم.

 

 یستی و گفت: مزاحم ن دیچیپ یابانیخ  یبا  تو ماهان

 

 سمت خانه اشان راند.  به

 

کاناپه نشسته بودند و   یماهان رو ی در خانه پدر دخترها 

 بود  ر یشد که در آشپز خانه درگ  یم یا قهیمرد جوان چند دق



 

 بر نگشته بودند  ی اش هنوزاز عروس خانواده

 

. ماهان  ستادیمبل بلند شد و دم در آشپزخانه ا یاز رو تبسم

 گرد: آقا ماهان؟   شیبود  صدا ستادهیکنار گاز ا

 

 جوان برگشت نگاهش کرد: بله؟   مرد

 

درد   یلیسرم خ ن؟یبهم قرص مسکن بد شهیگفت: م تبسم

 کنه؟ یم

 

 رفت و گفت: بله حتما.... نتیبه سمت کاب ماهان
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 قرص را برداشت و به سمت تبسم رفت.  ماهان

  خچالی یاز تو شهیقرص را گرفت و گفت: ممنون. م تبسم

 آب بردارم؟

 

گفت: آره   یخشک به قور یدر حال اضافه کردن چا  ماهان

چندتا  یبهم بگ  ییایب یزحمت بکش شهیحتما. فقط قبلش م

 ه؟یبزنم کاف یقاشق چا

 

دم   یچا نیستیمتعجب به ماهان نگاه کرد و گفت: بلد ن تبسم

 د؟ یکن



 

  ینگاهش کرد و گفت: معلومه که بلدم فقط نم یجد  ماهان

 بزنم.  ی دونم چقدر چا 

 

  نیداشت خنده اش را کنترل کند. مرد گنده با ا یسع تبسم

 دم کردن بلد نبود. یو ادعا چا  کلیه

 . ستادیا یظرف و قاشق را گرفت و کنار کتر و قور  

تبسم  یبرا یآب وانیرفت و ل  خچالیهم به سمت  ماهان

  یگل دار را رو یتبسم قور  ستاده یکه کنارش ا یوقت ختیر

 دم بکشد.   یگذاشت تا چا یکتر

را به سمتش گرفت و گفت: ممنون،  قرصت   وانیل ماهان

 رو  بخور سر دردت بهتر بشه. 

 

 آب را گرفت و تشکر کرد و قرص را خورد  وانیل تبسم

فنجان ها را که ماهان آماده کرده بود برداشت و گفت:   ینیس

 برم    یرو م نایمن ا

 



را برداشت و داخلش را نگاه کرد و گفت:   یسر قور  ماهان

 . یکن ی لطف م

 

پنهان کند و  شیکرد لبخند ش را پشت لب ها  ی باز سع تبسم

هم   یبره تا دم بکشه. سر قور یزمان م  قهیگفت: ده دق

 تا بخارش خارج نشه.  دیبرندار

 

داده در   یسوت  اوردیمبارکش ب یآنکه به رو یب ماهان

 را گذاشت و همراه تبسم از آشپزخانه خارج شد.  یقور

 

  ختهیدر افکار به هم ر یهم نشسته بودند و هر کس  دور

  یچا یکه فنجان ها  یزد طور  یخودش دست و پا م

 به آنها لب زده باشد.  یآنکه کس  یمقابلشان سرد شده بود ب

آمده و   سیقبل باربد زنگ زده و اطالع داده بود پل قه یدق چند

 را برده.  انشیاهورا و اطراف

آمده فعال هم   شیپ یریدر گ نشانیچون لحظات آخر ب و

که   گر یو دو نفر د دیاهورا و دار دسته اش هم باربد و ام

 شدند را برده بودند.   ریدرگ



پسر ها امن است اما   یآسوده شده بود که جا  یکم الشانیخ

آمده و عواقبش در اداره   شیپ ی ریهم نگران درگ یطرف  از

 بودند.  سیپل

منتظر بود خانواده اش برسند و دخترها تنها نباشند و   ماهان

 بزند. سیبه اداره پل یبرود سر

 

 یتو نیبر نییخواینگاه کرد و گفت: م نیتبسم و نوش به

 د؟یکم استراحت کن کیاتاق من 

 

 خسته بود.   نینوش

 نیچن نیبعد هم جشن و در آخر ا شگاه،یروز در آرا  تمام

 . یخوش انیپا

 تعارف کرد: نه ممنون من راحتم. اما

 

 هم گفت: ممنون منم خوبم. تبسم

 

زنگ    کی یدیم ی به دوستش نگاه کرد و گفت: گوش نینوش

 حالش چطوره؟ نمیبه مامانم بزنم بب



 

 آورد  رونیب فشیرا از ک یگوش تبسم

باز   اط یگرفت که در ح یادرش را مداشت شماره م نینوش

 دیچیپ اط یدر ح یلیاتومب یچرخ ها ی شد و صدا
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بعد خانواده ماهان از جمله مادر و پدرش به   قه یدق چند

  یعنیهمراه دوبرادر و عروس خانواده مقابل جمع سه نفره 



بودند و بعد از سالم و   ستادهیا نیماهان و تبسم و نوش

  یخانوم و تبسم  خانوم که م نیناهان گفت: نوش کیعل

  نیاومد. امشب  نوش شیپ یمشکل کیمامان.امشب  یشناس

 مهمون ما هستن. و تبسم چند ساعت

 

  یقدمتون رو نیخوش آمد ی لیجلو رفت و گفت: خ زهره

 چشم. 

 

 به ماهان نگاه کرد.  ینگران با

  نیخوش آمد ی لیگفت: خ ییبزرگتر ماهان با خوش رو برادر

رو بخوابونم   سا یمن برم آتر نیبا اجازه اتون ا دیببخش

  نه یبرگردم سنگ

 

 اشاره کرد. دستش   یرو دهیخواب نیریبا سر به دخترک ش و

 سالن باال رفت.  یانتها ی پله ها از

در کنارش جلو آمد و گفت: من سانازم ،    ستادهیجوان ا زن

 چشم.  ی. قدمتون رونیخوش اومد یلیزن بردار ماهان خ

 



  زم ی جلو برد و گفت: عز نیدست دادن با نوش یرا برا دستش

 . یچه لباس عروس ناز  ی مبارکت باشه. خوشبخت بش

 

با چه   زشیعز دیحلقه زد. ام نیدر چشمان نوش اشک

که مدتها   یلباس را انتخاب کرد و حاال عروس نیا یعشق

 اهورا خراب شد.  یبا ندانم کار دند یکش یبود انتظارش را م

باشد   شانیخاطرات زندگ نیتوانست جزء بهتر  یکه م یشب

 شده بود.  لیکابوس تبد ک یبه  یلعنت یبه دستان اهورا 

 . دی و گفت: ممنون لطف دار اوردیخودش ن ی به رو یول 

 

ماشاهللا چه خانوم    زم یبا تبسم هم دست داد و گفت: عز ساناز

. لباست و شالت چه قشنگه و چقدر شالت  یا قهیبا سل

 .یهنرمندانه بست

 

 زد.   ی حرف م بایز

 زدنش به دل تبسم نشست.  حرف 

 .نهیب ی زد و گفت: ممنون. چشماتون قشنگ م لبخند

 سرش نگاه کرد.  ی به دخترک و شال رو ماهان



ماهان خواسته بود او شالش    ابانیآمد در خ ادش یتازه  تبسم

 فراموش کرد.  یرا درست کند ول

 

 . دییدست به مبل ها اشاره کرد و گفت: بفرما با

 کرد ورفت.  یکوتاه کی ماهان، سالم و عل گرید  برادر

 کرد.  یهم گرم و محترمانه احوال پرس شپدر

دخترم؟   ی: چرا ناراحتدیو پرس اوردیباالخره طاقت ن زهره

 شده؟  یزیچ

 

 بغض داشت.  نینوش

  یزیزد و چ  یکه خراب شده بودلبخند تلخ یشب  بخاطر

 نگفت.

به مادر نگرانش نگاه کرد و گفت: من ا براتون   ماهان

 مامان. نگران نباش. گمیم

 کجاست؟ نیمت

 

 پاسخ داد: رفت خونه مادر شوهرش.  زهره

 



سر تکان داد و گفت: ساناز جان امکانش هست از   ماهان

اگه دوست   یخانوم و تبسم بد نیخودت به نوش  یلباس ها

 داشته باشن لباس راحت بپوشن؟ 

 

 ارم یاالن م شهیگفت: معلومع که م یبا مهربان ساناز
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 بود که تمام شد.   یسخت و تلخ شب



و باربد همراه ماهان از   دیصبح باالخره ام ک یکه نزد یوقت

 . دندیراه رس

  دنیتخت ماهان و  با شن  ی رو ده یدراز کش نِ ینوش یوقت

 در رفت.  یو به سو دیپسر ها از جا پر یصدا

گفته بود   یو جد یهزار بار به شوخ  دیکه ام  یعروس لباس

را با کمک تبسم از   اوردیب رونیقرار است چطور از تنس ب

ساناز را بر تن   یخانگ تن خارج کرده بود و حاال لباس

 داشت. 

هوا در را باز   یب نیچند ضربه به در اتاق زد و نوش یکس

که   یافتاد بدون توجه به چشمان دیکرد و تا چشمش به ام

 کرد خودش را به آغوش او سپرد.  ینگاهشان م

 شکل ممکن خراب شده بود.  نیبه بدتر  شیعروس شب

همسرش حلقه کرد و او را به  یدست دور شانه  دیام

 خودش چسباند. 

جا خوش کرد و چانه   دیپر تپش ام ی نهیس یرو  نینوش سر

 نکرد.  دایبهتر از سر همسرش پ ییهم جا دیام ی

 زمزمه کرد و خواست که آرام باشد.  آهسته

  یانیساعات پا ی که برا یبه اندازه تمام برنامه ها نینوش اما

 خواست. ی م هیاش داشت بغض کرده و گر یعروس



گل زده   نیهمراه شوهرش با ماش اد یز یها  هیبعد از گر 

پشت   یکس نکهیبختشان رفتند بدون ا یخانه   یاشان به سو

 کند.  یجلو در خانه اشان شلوغ کار ایسرشان بوق بزند 

آن شب تبسم و    یاز رفتن عروس و داماد دل شکسته  بعد

کردند    یاز خانواده ماهان خداحافظخسته   یباربد هم با تن

 خانه خودشان شدند.  یراه

بسته شب گذشته   ی نشسته بود و با چشمان نیدر ماش تبسم

 کرد.  یرا مرور م

  نیهمان  آخر ایشب گذشته   یصحنه ها نی آخر بخصوص

 لحظات بودنش کنار ماهان بود. 

پر   یبود و او با سر دهیتخت دراز کش یرو نیکه نوش یوقت

بود و شب    ستادهیسرخ شده پشت پنجره ا  یدرد و چشمان

  یشب زندگ نی توانست بهتر ی کرد که م یرا نگاه م یکیتار

 شد.  نیدوستش باشد اما بدتر

تبسم در را   نکهیچند ضربه به در زد و بعد از ا یشخص

  ی لباس ها یدور رو  کیماهان   یگشود چشمان خسته 

گشاد بود   شیبرا یکه قدر شیرو به روساناز بر تن دختر 

  رمیشد وگفت: دارم م ره یچرخ زد و سپس به چشمانش خ

 ن؟یباهام ندار یکار یکالنتر

 



  یاز نگاه پر از دقت به ماهان به لباس ها یناراض تبسم

نامتناسب با اندامش    یول کی گشاد و از نظر خودش ش یکم

 ام؟یمنم ب شهیخجالت پرسبد: م یکه برتن داشت با کم

 

 بهتره؟  یبمون نینوش شیپاسخ داد: نه تو پ ماهان

 

و چشمان بسته اش نگاه کرد    نیسر چرخاند و به نوش تبسم

 خوابه.  نیو گفت: نوش

 

اگه اومدنت   رمیابرو به هم گره زد و گفت: خودم م ماهان

بمون و هواشو  نینوش شیگفتم. پس پ یمالزم بود من بهت 

 گردم  یبا جفتشون بر م   گهیداشته باش چند ساعت د

 

: سر دردت  دیسر تکان داد و و ماهان پرس لیم یب تبسم

 بهتره؟

 



هم دلش   یداد و البته کم یبود اگر جواب مثبت م دروغ

  یمرد دوست داشتن یخواست برا یلوس کردن خودش را م

 مقابلش و گفت: نه. 

 

انگار سر درد او هم   دیاش کش  یشانیدست به پ هانما

برات جوشنده آماده   گمیشده بود و گفت: به مامانم م  دتریشد

 . ی با اون بهتر شد دیکنه. شا
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۸۳پار



 

  هیرا گذرانده بودند و دلش گر  یبغض داشت. شب بد تبسم

او نتوانسته   نیخواست و از لحظه اول بر خالف نوش یم

 کند.  هیگر دیبود آن طور که با

 .... دن یخش دار گفت: بهشون زحمت ند یصدا با

 

کند اما نه تنها   شیبغضش رها د یدهانش را قورت داد شا آب

زد وگفت: کاش   شتریکه بهتر نشد بلکه اشک به چشمانش ن

 .امیمنم باهاتون ب نیزاشتیم

 

 . دیچک شیدو قطره اشک از چشم ها و

جلو تر رفت و گفت: چون   یمتعجب نگاهش کرد گام  ماهان

 ! یباش نینوش شی!؟ من فقط خواستم پیناراحت ییایگفتم ن

 

 . ستیو گفت: نه بخاطر اون ن دیاشک تبسم چک باز

 

: پس واسه  چهارچوب گذاشت و گفت یدستش را رو ماهان

 ؟یکن یم  هیگر یدار  یچ



 

فکر کنم حاال که   دونمیلبخند زد و گفت: نم هیگر انیم تبسم

 کنم. یم هیتونم گر ی راحت تر م دهیخواب نینوش

 

. شب  یزد و گفت: حق دار یلبخند کم رنگ و مهربان  ماهان

تموم  ی همه چ  گهیتموم شد. تا چند ساعت د  ی بود ول یسخت

 .شهیم

 

هر   یشب زندگ   نیگفت: بهتر ار یاخت یسر تکان داد و ب تبسم

نقشه و برنامه   یلیبراش خ نی. نوششهیشب عروس  یدختر

 خراب شد.   یداشت ول

 

 . دیبار  یشتریبا شدت ب شیاشکها

خدا رو شکر   ی نگاهش کرد و گفت: ول یبا ناراحت  ماهان

 .  فتادهین  ی کس یبرا یهمه سالمن. اتفاق

 

  سا یانگار که با آتر متیسر تکان داد و ماهان با مال تبسم

 ؟یباهام ندار ی: من برم؟ کاردیزند پرس  یحرف م



 

  بیکرد بعد از رفتن ماهان در آن خانه غر یاحساس م  تبسم

 به سالمت.  د یشود اما سر تکان داد: بر یم

 

بهم   یداشت ی . اگه کارمیگرد یلبخند زد: زود بر م ماهان

  ایبه مامان  یتون یم یالزم داشت یزیزنگ بزن. اگه چ

  د یکردن دار یسالن نشستن فکر م ی. االن هم تویساناز بگ

 نیسراغتون حاال که نوش  ومدنیکه ن دیکن  یاستراحت م

 .ششونیخوابه برو پ

 

: من  د یتخت به گوش رس یخش دار از رو  نینوش یصدا

  میریبا هم م ماهان. برو به کارت برس االن ستمیخواب ن

 .ششونیپ

 

 بسته اش نگاه کرد.   یو چشم ها نیبه نوش ماهان

 دو جا خوردند و ماهان گفت: باشه من رفتم.  هر

 

 تبسم سر تکان داد و از در اتاق دور شد.  یبرا و



کرد؛ منتظر بازخواست شدن  شیدر آشپز خانه هاشم صدا دم

 از جانب او بود.

و منتظر نگاهش   ستادیپدرش ا یآشپزخانه روبه رو داخل

کنه؟   یم کاریچ نجایا وشی : دختر داردیکرد و هاشم پرس

بفهمه   ی اگه حاج یکن یمن؟ فکر م یخونه  یهمراه تو؟ تو

 نشون بده؟  یعکس العمل خوب نجایدخترش با تو اومده ا

 

  یگفت: تبسم همراه دوستش اومده بابا. تو یبا خستگ ماهان

 شیپ ی. نگران نباش مشکلادیکه مجبور شده ب یطیشرا

 .ادینم

 

خانواده ماهان، دست بکش   نیگفت: دست بکش از ا هاشم

 ازشون.

 

  د یپدرش گذاشت و گفت: من با ی شانه  یدست رو  ماهان

 بابا، فعال با اجازه  یبرم کالنتر

 

 بهم زنگ بزن.  یداشت  یگفت: اگه کار هاشم



 

 سر تکان داد: باشه ممنون ماهان
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آمنه  بغض کرده و قرآن به دست کنار  دیبار  ینم نم م باران

اش بود   یحاال دلتنگ ته تغار  نیبود از هم ستادهیا  وشیدار

 شد.   یاز او دور م ی بار چند روز نیاول یکه برا



دوتا انگشتش را به    دیبغ کرده آمنه را د  افهیباربد که ق 

  ی هست ی وگفت: ناراحت چ دیسمت صورت او  برد آهسته کش

گردونم ور دلت انقدر به   یبرش م گهیدآمنه بانو؟ چند روز  

لوس  نیداره ا ی . آخه چی بش یجونت نق بزنه که عاص

 ؟ یتابوت که انقدر دوستش دار یزنگوله پا

 

باربد گرفت وگفت: لوس   یاز بازو  یمحکم  شگونیو تبسم

 . یخودت

که اشاره اش به تبسم بود   یبه آمنه نگاه کرد در حال  باربد

 هم که هست.  یوحش نیبب ایگفت: ب

 

را لوس کرد و ادامه داد:اگرم قراره دلت تنگ بشه    خودش

 بچه دانشجو.   نیواسه پسر قشنگت تنگ بشه نه ا

دلم   شهیقربونت برم مامان مگه م یمهربان گفت: اله آمنه

  ی رفت یتو تنگ نشه، اما فدات بشم تو باالخره گاه یبرا

 تبسم بار اولشه   ی ول یمسافرت ازم دور بود

 

مامان   میگرد  یبه آغوش آمنه رفت وگفت :زود بر م تبسم

 جونم 



کرد و ادامه  زیرا ر ش یآمد چشم ها رونیآغوش مادرش ب از

 داد:  بغض نکن، بذار خوشحال برم خوشکلم. 

 زنگ خورد.   وشیدار یلحظه گوش همان

را جواب بدهد باربد.    یاز جمع فاصله گرفت تا گوش یکم 

چند   نیگفت: بچه ها ا رو به پرستو و هومن و هما کرد و 

و مجنون   ی لیدوتا ل نیحواستون به ا میستیروزه که ما ن

پس نندازن  گهیتابوت د یزنگوله پا  کیموقع  کیباشه 

بمونه   تونیکیهرشب  دیتنهاشون نذار گمی....اصال من م

 .ششونیپ

 

  یخنده بچه ها باال رفت و آمنه سرخ شد چشم غره ا کیشل

 به باربد رفت و گفت: خجالت بکش باربد. 

حق به جانب به خودش گرفت و گفت: خجالت    افهیق باربد

برا تنها   وشتیحاج دار یبگ یخوایم یعنیچرا آمنه  بانو؟ 

   ده؟یشدنتون نقشه نکش

  را آهسته کرد و گفت: بچه به  شیرا جلوتر برد صدا  سرش

هال دستش حلقه کرد دور کمر مامان بهش   ی جان خودم تو

 تو   دونمیبرن من م نیگفت بذار ا

 



  یبچه ها هم که با صدا شدی سرخ تر نم نیاز ا  گرید  آمنه

شکم  یوقت  نی...بخند نیباربد گفت: بخند دند ی خند یبلند م

انوقت آقا هومن    گمیم یمن چ نیفهم یننه اتون باال اومد م

،تو هم پرستو خانوم بچه  یزنت خجالت بکش  یجلو  دیشما با

 .  شهیخودت هم سن م یننه ات با بچه  

 نیکن بچه ا ایصورتش زد وگفت: برو ح  یبا دست رو آمنه

 !؟یزن یم هیحرفا چ

 

 یخوایم یعنیکه نخندد وگفت:  زدیهمه زورش را م باربد

دوتا     وشت،یبغل حاج دار یبپر یریاالن که من رفتم نم یبگ

اون گردنبند   ی که برات گوشواره ها یماچ وموچش کن

همه طال رو آقا   نی ا یعنی نمیخوشکله رو بخره. اصال بگو بب

  ره یگ یو بدون بوس وبغل برات م یخشک و خال    وشتیدار

  وشیدار دمتونی.......برو آمنه  بانو برو خودم اوندفعه د

 د یدو  یم اطیجونت کولت کرده بود دور ح

 

صورتش زد و گفت: خدا من رو    ی محکم تر رو بارنیا آمنه

 کنن یحرف ها رو بچه ها باور م نیبکشه باربد، نزن ا

اش را حفظ کرد و گفت: آقا باور   یهمچنان ژست جد باربد

اگه بابا،   یبه من بگ یکی اصال من دروغ گو فقط  د،ینکن



کول کرده که چند وقته   ی مامان  رو کول نکرده پس ک

 نیکرد یا گهید ی کنه ....نکنه کارا ی کمرش درد م ینطوریا

 خانوم طونیش
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  چ یدر ادامه حرفش زد وآمنه  از خجالت آب شد .ه یچشمک

است   یایکس در آن خانه نبود که نداند آمنه چقدر زن باح

هنوز هم با     وشیبا دار ی بعد از حدود چهل سال زندگ

نقطه   نیا شودیم  دی حرفها و صحبت ها سرخ وسف نیکوچکتر



سر به سر   یباربد تا هر از گاه  یضعف شده بود بهانه برا

که   یها فقط در زمان یشوخ نیرد .هزار البته که امادر بگذا

جرات   یوگرنه که کس  شدیبود انجام م ب یغا  وشیدار

کند و البته اگر    تیرا اذ شیبانو  وشیچشم دار شینداشت پ

 شیتوانست پ ینم ی جرات اش هم بود جسارتش نبود و کس

 ها کند  یگونه شوخ نیچشم  مرد بزرگ با آن ابهت از ا

 

ننه و بابامون دست   یول می ادامه داد : آقا ما که رفت باربد

کم   کیداره ...تو هم  یتو راه نمیشما امانت، بر نگردم بب

نپر بغلش واالاا   ایگفت ب یباش آمنه بانو. تا حاج  نیسنگ

 سن وسال شما زشته یبرا گهید

حواله   ی پس گردن کی دی که حال و روز مادرش  را د  هومن

دلت    یهرچ یستادیا نجایبرو بچه پرو ا ایباربد کرد وگفت: ب

 .  یگیم خوادیم

 . دیآژانس هم رس نیماش وشی با دار همزمان

 چمدان خودش و تبسم را صندوق عقب گذاشت.   باربد

شوند که  آمنه  به   نیکردند و رفتند تا سوار ماش ی خداحافظ

ساک   نیپس چرا ا یوا یاشاره کرد گفت: ا یساک کوچک

 باربد جان؟ یبرنداشت



منه.   یچمدون  برا کیمتعجب برگشت: کدوم ساک   ربدبا

 !  ه؟یچ یتبسم. ساک  برا  یهم برا یکی

کم    کیقربونت برم،  ستی ن یزیگفت :چ ی با مهربان آمنه

 براتون گذاشتم یخوارک

 

  ی! چ ؟یساک خوارک کیباربد گرد شد وگفت:  یی ها چشم

 هست حاال؟!

 

اونجا که  دونمیگفت: مگه چقدره مامان جان من که م آمنه

   نیآشغال بخور  یفست فود ها نی ا نیخوایهمه اش م نیبر

براتون گذاشتم الاقل  زایچ نیو ا ریکم  گردو ،بادوم ،انج کی

 . نینش ضیمر نیرو بخور نایوعده ا نیب

  نتتون،یبهتون سر بزنه وبب ادیشد احسان اگر تونست ب قرار

 به اون. نیهم گذاشتم بد یچندتا بسته خوراک

 

سر تکان وگفت: مامان جان من نرم اونجا از توش   باربد

 . ادیب رونیو لقمه کتلت ب یقابلمه قورمه سبز

 



  ک یراحت. همه اش خشکباره   التی: نه مامان خدیخند آمنه

 همه غرغر نداره  نیذره خشکبار که ا

 

آژانس   نیناچار قبول کرد و باالخره سوار بر ماش  باربد

 فرودگاه شدند.  یراه

 

نشسته بودند   دیو ام  نیشاپ فرودگاه با نوش  یکاف داخل

 ومنتظر تا ساعت پروازشان برسد. 

 گذشت.  یم دیوام نینوش  یروز از جشن عروس سه

زود به خودش آمد و رو به راه شده   شهی مثل هم نینوش

 بود.

بودند حاال عالوه   ختهیبرنامه اش را ر دیعکه قبل از  یسفر

 سفر چهار نفره حکم ماه عسل آنها را هم داشت.  کیبر 

  نیو نگاهش به نوش دینوش یبا لذت هات چاکلتش را م  تبسم

بود وگفت:   یگل دار و شال گلبه دیدر مانتو سف دهیپوش

 ؟یدیپوش یهوا سرده ها چرا مانتو تابستون هیترک ن،ینوش

 



گذاشت و گفت:   زیم یخورده موکا را رو مهیفنجان ن نینوش

توهم عروس بودن و ماه عسل رفتن برداشتم. تنها مانتو 

 لباس گرم آوردم  یبود. ول  نیهم هم دیسف

 

  یرو به باربد گفت: راست دیبا خنده سر تکان داد و ام تبسم

 ماهان....  یدونست یم
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  ی باربد کالمش را قطع کرد. باربد نگاه یزنگ گوش یصدا

  دایانداخت و جواب داد: سالم آ یگوش یبه اسم نوشته رو

 بانو.

 

 ؟یکن یم هیر: چرا گ دیبالفاصله لبخندش جمع  و پرس اما

 

خوب   یلی ....خ؟یبلند شد و گفت: کجا تصادف کرد ازجا

....خانومه حالش  ؟ینکن. خودت خوب هیگر

 امینکن من م هیتو گر زمیچطوره؟.....باشه، باشه عز

  یچ چیه گمی م یچ نیگوش کن  بب دایآ داجان،ی.....آشتیپ

مثال  ی خودتو باخت ینجور ی.....دختر تو چرا اشهینم

 . زمیعز امیها.....من االن م  یپرستار

 

بود که   دیکردند و ام ینگاهش م یسه نفر با دلواپس هر

 شده باربد؟   ی: چدیپرس

 

تصادف   دای را برداشت و گفت: آ نکشیچمدان و ع باربد

 خانوم.  کی کرده. زده به 

 ناراحت بود.  یلیخ شش یبرم پ دیبا 



 

 .میپرواز دار  گهیکم د ک یو گفت:   ستادیهم ا دیام

 

نگاه کرد و گفت: من به پرواز امروز   دیبه تبسم و ام باربد

 رسم.   ینم

 

حاال   نیهم دایتبسم باد کرد. لعنت به آ یخواهر شوهر رگ

 کرد؟ یزد و سفر آنها را خراب م  ی زنگ م دیبا

 وقت تصادف کردن بود اصال؟  چه

  یسوار نیخانه اشان و هوس ماش یتوانست بتمرگ تو ینم

 رش نزند؟به س

  ی آدم ها یهمه   انیمگر باربد چکاره اش بود که م اصال

 به او زنگ زد؟  ایدن

 چمدانش را در دست گرفت.  ی جا بلند شد و دسته  از

 بارش کند.  چار یچندتا ل  د یرا د  دایکه آ ی بود وقت حقش

جان   دل یسفر بدون خاتواده که به لطف آ نیهم از اول نیا

 خراب شد. 

 : تو کجا؟ دیو پرس متعجب نگاهش کرد نینوش



 

 

 ینیب یمگه نم گه؟یگفت: من کجا؟ خونه د یعصب یکم تبسم

 . دایآ شیبره پ خوادیباربد م

 

: نامزد اون تصادف  ستادیا  گریهم مثل سه نفر د نینوش

 ؟ یبر یخوا یکرده تو کجا م 

 

 کنم؟ کار یسر تکان داد: پس چ تبسم

 

تون  یکی طیالاقل فقط بل ایپاسخ داد: خوب تو با ما ب نینوش

راحت شد   الشیخ یسوزه. باربد هم فردا، پس فردا وقت یم

 . ادیجونش رو لگد نزده م  دایکه مورچه آ

 

 . یوگفت: تو که از منم خواهر شوهرتر دیخند تبسم

 

 گفت: آخه االن وقت زنگ زدن بود؟  یحرص نینوش



 

نشود. باربد   ی خنده اش را پنهان  کرد تا باربد عصبان تبسم

  ه؟یبه خواهرش نگاه کرد و گفت: برنامه ات چ

 

. تبسم با ما  گهی راست م نیقبل از پاسخ تبسم گفت: نوش دیام

 تون بسوزه.  یکی  طیحداقل بل ادیب

 

دوست داشت برود اما تعارف کرد: نه بابا،   نکهیبا ا تبسم

 خوامیواسه شما ماه عسله.من نم ییجوارا  کیسفر  نیا

 مزاحمتون بشم.

 

  یگیم ی تبسم ضربه زد و گفت: چ یآهسته به بازو نینوش

 تایبابا انقدر بچه ننه نباش داداشت نها ه؟یمزاحم چ وونه؟ید

 دو شب ازت دور باشه  ،یکی
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و   نیمردد به برادرش نگاه کرد و باربد گفت: با نوش تبسم

فردا، پس   تشیمن نها ستی ن یزیبرو ان شاهللا که چ دیام

 . امیفردا م

 

 ناراحت نشن؟ نایسر تکان داد: باشه. مامان ا دخترک

 

برسد و   دایخواست زودتر برود و به آ یعجله داشت م باربد

 راحت.   التیگفت: نه اونا با من خ

 



نگاه کرد و   دیمنتظر جواب تبسم باشد به ام نکهیا بدون

رسم   یبهتون م امیگفت: خواهرم دستت امانت. من زود م

 تا اومدن من مثل خواهر خودت مراقبش باش. یول

 

  شتریراحت. اگه تبسم ب التیسر تکان داد و لبخند زد: خ دیام

  دایآسوده برو به آ الی. با خستیاز خواهرم نباشه، کمتر ن

 .میکه با هم باش ایبرس. اما زودتر ب

 

دست دور شانه    دیگفت و به سمت تبسم چرخ  ی باشه ا باربد

سرش   یخواهرش حلقه کرد و او را در آغوش گرفت و رو

 که مجبور شدم تنهات بزارم  د یو گفت: ببخش دیرا بوس

 

 . ایلبخند زد: اشکال نداره زود ب لیم یب تبسم

 

چشمم. فعال    یاز خواهرش جدا و شد و گفت: به رو باربد

 مواظب خودت باش.   ی لیخداحافظ. خ

 

 ان داد. لبخند زد و سر تک تبسم



 

بلند از   یو سپس با گام ها دیصورت خواهرش را بوس  باربد

 شاپ خارج شد.  یکاف

برداشت و گفت: ما هم کم کم   ی صندل یکتش را از رو دیام

 .  میبر

  دایگفت: معلومه آ نیپشت سرش راه افتادند و نوش دخترها 

  یینزاشت دوتا ید ی. دشهیزن داداش بدجنس ها م نیاز ا

 سفر.  دیبر

 

بود برگشت و چپ چپ نگاهش   دهیرا شن شی که حرفها دیام

 کرد. 

هم دهانش را کج و کوله کرد و گفت: واال، مگه  نینوش

 . گمیدروغ م

 

 نینوش یها  یباز وانهیراحت به د الیبا را با خ نیا تبسم

 . دیخند

 



  یبودن صندل ی و خال  شانیها  یصندل یمحض نشستن رو به

را که   یاو؛ زن مسن امدنیباربد و مطلع شدن مهمان دار از ن

بود کنار تبسم   ینا راض شینشسته و از جا ی کنار مرد جوان

 نشاند. 

و مجنون را   یلیزن کتاب ل مایپس از  حرکت هواپ بالفاصله

 باز کرد و مشغول خواندن شد. 

  ی شد و جور یکتاب کنده نم ی لحظه از صفحه  کی نگاهش

  ی م یچشم  ر یز ی تبسم که گاه یخواند که  حت ی با لذت م

 برد.  یهم لذت م دشییپا

وچروک نگاه    نیچ ی با مقدار د یداشت سف یبا نمک صورت

سر بلند کرد؛ نگاهش  کرد   دی تبسم را  که متوجه خودش د

 ولبخند زد. 

نگاهش کرده   رهیخ نطوریا نکهیاز ا دیخجالت کش   دخترک

زن    ردیزد تا خواست نگاه بگ  یبود. لبخند دست پاچه ا

 کتاب دستم؟  ا ی یخودم ی  ره ی: خدیپرس

 

ومجنونم هم   یل یجواب داد: راستش هر دو هم عاشق ل تبسم

 مسن خوشگل. یعاشق خانم ها 

 



 ی که خوشکل، مسن هم خودت ممنون：وگفت  د یخند زن

 

 .  دیخند تبسم

کم بلند   کیست و او گفت: پس   یبود زن خون گرم معلوم

 یتا تو هم بشنو خونمیم
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بود کمک خلبان را   ره یکه به رو به رو خ  یدر حال ماهان

  دمید  دونیفرهاد، م ظهیغل یلیمخاطب قرار داد و گفت: مه خ 

 صفره. 

 

جزء   چیبود و ه رهیهم مثل ماهان به رو به رو خ فرهاد 

  یکه احاطه اشان کرده بودند نم ی از ابرها ظیغل یاله اه

 . دید

را به برج مراقبت اطالع داده بود و انها هم مدام   تشانیوضع

 بودند تا مطلع شوند اوضاع چگونه است.  ریگ یپ

به  مایمه آلود مقابلش بود که حس کرد هواپ  یهوا ی  رهیخ

 برخورد کرد.  یزیچ

درست به   یپرنده ا کند چون ینکرد بخواهد کنجکاو فرصت

 آن له شد.   یمقابلش خورد و رو شهیش

 لعنت بهتون،  ماهان پرنده ها.  ،یلعنت یزد: وا ادیفر فرهاد 

  یدیشد یتکان ها ماینگذشته بود که هواپ شتریلحظه ب چند

زد: دوتا از موتور ها از کار افتاد    ادیخورد و فرهاد فر

 ماهان. 

 



را کنترل کنند اما کار هر لحظه   مایدو تالش داشتند هواپ  هر

 . شد یسخت تر م

توانست با برج مراقبت ارتباط   یبود که ماهان نم یلحظات

رفت   یم شیهوا پ  یبا دو موتور رو مایبرقرار کند و هواپ

ن و الشه  مقابل دو خلبان پر خو  شهیش یکه رو  یدر حال

 له شده پرنده بود.  یها

 

شد و گفت:   تیدار هراسان در را باز کرد وارد کاکب مهمان

 شده؟  یدوباره چ

 

دوتا از   م، یدسته پرنده برخورد کرد کیگفت: با   ماهان

با برج   میتون یاز کار افتاده و نم مایهواپ یموتور ها

مسافر   یتون یکه م ییکن تا جا ی. سعمیریمراقبت ارتباط بگ

شما هم   زنمی. من خودم باهاشون حرف می ها رو آروم کن

 آروم باشه.   مایجو هوا پ دیکن یسع

 

 



خارج شد و ماهان هم از    تیبه سرعت  از کاکب مهماندار

با مسافران صحبت کرد.   نیمخصوص کاب کروفنیم یتو

 کنند.  یخواست که آرام باشند و با مهماندار ها همکار 

کرد با برج مراقبت ارتباط برقرار کند اما    یتالش م مدام

 نبود.  یخبر

 

*** 

 

 وارد خانه شد. مهیسراس احسان

  نکهیگرفت بدون ا میدر آشپزخانه سرگرم بود. تصم زهره

مادرش متوجه آمدنش شود به واحد خودشان در طبقه باال  

 برود. 

  دیبار یم شیماه عرق از سر و رو نیخنک فرورد یهوا  در

 نشسته بود. و وحشت بر جانش

 هوا وارد شد.  ی خانه را باز کرد و ب  درِ 

کرد و ساناز    ی م  یباز شیکف سالن با عروسک ها سایآتر

 کرد.  یتماشا م ونیمبل، تلوز ی لم داده رو

چشمش به صورت برافروخته احسان افتاده از جا   تا

 برخاست و به سمتش آمد. 



 شده؟  ی: چدیو پرس ستادی ا شیبه رو رو

 

از   یکی و گفت:  دیدستش را به صورتش کش احسان

ماهان دوساعت   یمایهواپ گهیماهان زنگ زد. م یهمکارها

  یبعد از پرواز از صفحه رادار خارج شده هر چقدر تالش م

کنن. قبلش به برج   ینم داشیپ نیریکنن باهاش ارتباط بگ

کم. بعد   دشونیو د ظهیغل یل یمراقب اعالم کرده ک  مه  خ

  یبرخورد کردن  دوتا از موتور ها ی زیبا چ کرده هم اعالم 

 از کار افتاده.  مایهواپ

 

  نیمبل نشست و گفت: ا یساناز رفت. رو   ی از پاها رمق 

 احسان؟  یچ یعنی

 

مبل  یکنار همسرش رو  دهیپر یبا رنگ و رو احسان

 . دونمینشست و گفت: نم

 

خدا   ا یخدا،  ای  ی: وادیصورتش کش یدستش را رو محکم

 اد؟ یبه سرمون ب یخودت کمک کن....قراره چ
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 متعجب به پدر و مادرش نگاه کرد.  سایآتر

  د یرس  یبنظر م دیرس یبه گوش م نییپا یاز طبقه  یصداها

 است.  نیمت یصدا

و ساناز هم به دنبالش   نییبه سرعت برگشت طبقه پا احسان

 روان شد. 



و   هیو با گر ستادیتا چشمش به خواهر زاده اش افتاد ا نیمت

  دیکه ناپد یی مایهواپ نیاحسان؟ ا هیوحشت گفت: ماجرا چ

 شده خلبانش ماهان بوده؟ 

 

 هراسان به مادر و خاله اش نگاه کرد.  احسان

 نیبود و احسان از مت ستادهیزخانه امات دم در آشپ زهره

 د؟یدون  ی: شما از کجا مدیپرس

 

خبر اعالم  یاالن شبکه  نیاشاره کرد: هم ونیبه تلوز نیمت

  یکرد. مشخصات پرواز ماهان بود. مقصد، ساعت.....تو م

 ه؟یماجرا چ یدون

 

 . ستادیمقابل مادرش ا نیبدون پاسخ به مت احسان

شد بود   رهیخ ونیزهره مالقه به دست مبهوت به تلوز 

مامان. فقط   ستیمعلوم ن  یچ  چیواحسان گفت: هنوز ه

 ارتباطش با برج مراقبت قطع شده. 

 



  نیزم یآمنه کنارش رها شده. مالقه از دستش رو  دست

 افتاد.

 . د یترس یم  ی روز نیاز آمدن چن شهیهم

  دیانه باگذاشت و برگشت داخل آشپزخ وارید ی را رو دستش

چشم   یجلو نکهیرساند قبل از ا  یم یخودش را به صندل

 آوار شود.   نیزم یبچه ها رو

 افتاد.  یم  یماهان اتفاق  یاگر برا یوا

 مادرش وارد آشپزخانه شد.  یپا به پا  احسان

اما پشت هم   نیهم خودش را به آشپزخانه رساند مت ساناز

 گرفت.  ی ماهان را م لیشماره موبا

دست   ستادینشست و احسان مقابلش ا یصندل یرو  زهره

قربونت برم؟ بخدا   یمادرش را در دست گرفت: خوب یها

 .شهینم ی چ چیه

 

 سر تکان داد.  زهره

 .دیکوب  یتوانست حرف بزند قلبش در دهانش م  ینم

فرو رفتن بغض،   یدهانش را فرو داد اما به جا آب

 فرو افتادند.   شیاشکها



 .  د یهمراه پدرش از راه رس برادر کوچک ماهان هم اشکان،

حوصله   یلیخ  طانش، یروزها بر خالف گذشته شر و ش نیا

 نداشت. 

 ختهیمتوجه اوضاع به هم ر شیها یحوصلگ  یبا همه ب اما

 خانه شد. 

و احسان   ختیر   یاشک م یصندل ی در آشپزخانه رو مادرش 

صفحه   رهیخ   نیو همسرش محاصره اش کرده بودند و مت

  یو عسل  هم مثل موش گوشه ا سا یشده بود.  آتر ونیتلوز

 کز کرده بودند. 

به سمت   سایبپرسد آتر یبخواهد به خودش بجنبد و سوال تا

عمو ماهان با    ییو به آغوشش رفت و گفت: بابا د یهاشم دو

 گم شده.  ماشیهواپ

 

 اش گره خورد.  نهیس انیم ییهاشم جا نفس

با ضرب باال آمد و به زهره نگاه کرد و خدا لعنت کند   سرش

 را.   ایبد دن ی خبرها یهمه 

 

بود که   نیاز ا یزهره حاک   یو ناراحت اسیپر از  صورت

 دارد.  تیواقع  دهیشن  یخبرها



مگر گم   یکریبه آن غول پ یچطور شده بود؟ پرنده ا اما

 شود!؟  یم

درش  برد به پ یبه سر م یج یخودش در گ نکه یبا ا اشکان

  ؟ی: بابا خوبدینگاه کرد و پرس

 

اش بود نگاه کرد و گفت:   رهیبه صورت آمنه که خ هاشم

 خوبم بابا. خوبم.

 

نشست و از احسان   یصندل یآشپزخانه شد و رو وارد

 شده باباجان؟  ی: چدیپرس
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  یپاسخ داد: ارتباطش با برج مراقبت قطع شده و تو  احسان

 . ستیصفحه رادر  هم ن

 

: ممکنه  دیو آمنه با جان کندن پرس ده یکش ریهاشم ت ی نهیس

 ن؟ یی افتاده باشه پا

 

فقط با   دیرا مشت کرد و گفت: نه شا شیدست ها  احسان

 تونه خبر بده کجاست.   یممواجه شده و ن یمشکل فن

 

 زنده اس؟ یعنی هق زد:  زهره

 

شانه مادر شوهرش گذاشت خم شد و   یدست رو   ساناز

و گفت: معلومه که زنده اس مامان جان.  دیصورتش را بوس



گرده   یبرم گهیکنن و چند ساعت د یم داش یپ یبه زود

 خونه.

 

 

فرودگاه،   میبر ایدر رفت و گفت: احسان ب یبه سو اشکان

 چه خبره؟  مینیبب میپرس و جو کن کی

 

مامان و بابا رو   یبه ساناز نگاه کرد و گفت: هوا احسان

 .میگرد  یداشته باش ما زود بر م

 

 . ام ینگاه کرد و گفت: منم م شیبه پسرها  زهره

 

 ییایب یخوای و گفت: کجا م د یبه سمت مادرش چرخ اشکان

 . میگرد یو بر م میریگ یخبر م کی میریمامان جان، ما م

 

 . رهی گ یدلم قرار نم  نجایملتمسانه گفت: من ا زهره

 



 گفت: آخه اونجا مگه....  اشکان

 

.  میایما هم م  گهیرو به پسرش کرد: مادرت راست م هاشم

 شده؟ ماهان کجاست؟ یچ مینیبب میبر

 

 مقاومت نکرد.  گرید اشکان

 

به   ید هر چهار نفرشان به دستان خالبع می ساعت و ن کی

از   ی خبر چیکس ه چ یکه ه یگشتند در حال  یخانه بر م  یسو

  ینم یهوا حت یکینداشت و به علت تار مایماهان و هواپ

توانستند بالگردها را به دنبالشان بفرستند و منتظر روشن  

 شدن هوا بودند.

 هم در خانه آرام و قرار نداشت.  نیمت

 چیزهره زنگ زده و اطالع داده بود که نتوانستند ه یوقت از

 رفت.  یسره در خانه راه م  کی ندیریبگ یخبر

حرف بزند به   یکیچرا دلش خواست با  دیهم نفهم خودش

خلبانش   ؟یدیرو شن مایشدن هواپ دیداد: خبر ناپد امیهما پ

 ماهان بوده. 



 

 بود.  نیآنال هما

  عیبود سر ده ینشن ی. نه او خبردیرا د نیمت امیپ بالفاصله

 شده؟ یچ  ستمینوشت: من اهل اخبار ن

 

فرستاد و    سیهما و یبه درد و دل داشت. برا ازین نیمت

درد و بغض داشت وگفت: ماهان امروز پرواز   شیصدا

داشت. اما دوساعت بعد پرواز ارتباطش با برج قطع شده و  

 ازش ندارن. یخبر  چیو ه ستیرادار هم ن یتو

 

 سقوط کرد.  نهیهما در س قلب

 درنگ شماره باربد را گرفت.   یب

 نرفتن او اطالع داشت.  از

ساعات پر  خارج شد  مارستانیخسته و کوفته از در ب باربد

با او تصادف   دایکه آ یرا گذرانده و با همراهان خانوم یتنش

 داشت.  یمختصر  یریکرده بود هم در گ
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۹۱ پارت

 

مضطرب هما را   یهمراهش را که جواب داد صدا تلفن

 ؟یی: باربد جان کجادیشن

 

  امیپ نیبه عمه اش داد و هما گفت: االن مت ی کوتاه حیتوض

  دیناپد ماشیماهان امروز پرواز داشته و هواپ گهیداده م

 . ستین مایاز هواپ ی رد چ یشده. ه

 

 . ستادیا ش یسر جا باربد



 اش بر سرش فرو آمد.  ی بزرگ یبا همه   آسمان

 به هم دوخته شد.  شیدر دهانش گم شدند. لب ها کلمات

باربد شده بود گفت:   ی اندازه  یکه متوجه جا خوردن ب هما

خونه حرف   اینباشه. ب  یمشکل خاص دم یالبته خدا بزرگه. شا

 قربونت برم.  میزن یم

 

 باربد اما از کار افتاده بود.  مغز

 د؟ یرس  یرفت تا به خانه م یم د یکدام راه با از

 

 .  ستادیبرادرش ا یآمد و دم در خانه   نییاز پله ها پا  هما

به هاشم   یکند سر بیآمد برادرش را ترغ یبدش نم راستش

 آقا و خانواده اش بزنند. 

نگاه   وشیکه دور هم نشستند به آمنه و دار یا قه یدق چند

بود تا   لیمتما وشیبه سمت دار شتریکرد و چشمانش ب

 دیناپد مایهواپ کی نیدیو گفت: شن ندیعکس العمل او را بب

 شده؟ 

 



و مسابقه فوتبال گفت: آره   ونیصفحه تلوز  ره یخ وشیدار

  وهیخواستم از م یراه وقت  ی. تودمیشن ییزایچ کیمن 

 زدن ی بخرم داشتن حرفش رو م وه یم ،یفروش

 

 کرد.  یاطالع یبر خالف شوهرش اظهار ب آمنه

پا و آن پا کرد و گفت: خلبانش ماهان بوده.   نیا یکم هما

 دوست باربد. 

 

 هر دو نفرشان به هما دوخته شد.  نگاه

بهت  یو گفت: ماهان؟ ک دیصورتش کوب یمحکم رو  آمنه

 ماهان بوده؟  یگفت؟ مطمئن

 

خواست جواب زن برادرش را بدهد تلفنش زنگ خورد و   تا

 بد جان؟ شد و جواب داد: الو بار انینام باربد بر آن نما

 

: عمه  دیپرس کیزد بدون سالم و عل ینفس نفس م باربد

 ؟ییکجا

 



 خونه شما.  نییداد: طبقه پا پاسخ

 

درباره   گم،یم  یچ نیگفت: عمه گوش کن بب یرگبار باربد

به مامان و بابا نگو.   ی چ چیماهان و گم شدنش ه ییمایهواپ

 .نینزار خبر بب

 

شده؟   ی: چرا مگه چدیهما پر از هراس شد و پرس لحن

 افتاده؟  یماهان اتفاق یبرا

 

قبل از   شیپ قهینشست. چند دق دایآ نیپشت فرمان ماش باربد

 خانه کرده بود.   یتلفن هما او را همراه پدر و مادرش راه

 .  گمیبرات م امیرا روشن کرد و گفت: م نیماش

 

  ی پدر یانه  سرعت به سمت خ نیشتریکه با ب  یحال  در

 رفت شماره برادر ماهان  را گرفت.   یماهان م

 خسته جواب داد: سالم باربد.  یبا صدا  احسان

 



  ی: الو سالم چه خبر؟ از ماهان خبرد یوحشت زده پرس باربد

 د؟یدار

 

کرد و  یخبر التماس م یزد و برا  یدر توانش بود زار م اگر

جواب احسان اما پتک شد و بر فرق سرش فرود آمد: نه  

تا روشن شدن هوا صبر   دی. بهمون گفتن باستین ی خبر چیه

که  ارتباط   یفرستن همون حوال ی فردا بالگرد ها رو م  میکن

 قطع شده دنبالشون بگردن.  مایهواپ

 

 چشم بر هم فشرد.     باربد

د و گفت:  را در دست عرق کرده اش جا به جا کر یگوش

  گهیپس من امشب د یممنون احسان جان که جواب داد

 .شمیمزاحمتون نم
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۹۲ پارت

 

 شد   تمام

 کلمه را فقط داشت.   نیهم

د که با  بو کی هم ُمردن، مرگ انقدر نزد دیشا   ایشدن  تمام

 تمام وجود حسش کرد. 

کرد نفسش به   یاش م نهیقفسه س یرو ینیسنگ احساس

 داد؟ی جان م ای دیکش  ی آمد نفس م  یباال م یسخت

از  نیسنگ نی ما ش کیکرد انگار با  ی تنش درد م  ی همه

 رد شده بودند. شیرو

خورد شده بود. دوست داشت   شیو تک تک استخوان ها 

 داد.   یامانش نم یجان یب ،ینفس  یب ،یکیبزند اما تار ادیفر



به دستش   یکرد تکان یزورش را زد تا ناله کند. سع همه

اش را کنار بزند اما   نهیس یافتاده رو نیبدهد تا جسم سنگ

 جسم کار را سخت کرده بود.   ینیدستش و سنگ  یرمق یب

ناله اش   نیآخر انیر پشت هم مباز هم ناله کرد چند با 

  یصدا کیاونجاست؟ من  یگفت: کس  یم یکی دیشن ییصدا

 اونجاست؟  یکس دمیشن

 

کرد  باز ناله کرد صدا   یهم درد م  شیاستخوان ها مغز

 . نجاستینفر ا ک ی ایگفت:  ب

 

شناخت به خاطر    یبود که او را م یمتعلق به شخص صدا

 کند؟  یآنجا چه م  ای ستیک یآورد صدا ینم

 

اش برداشتند. نفسش باز شد   نهیس ی را از رو نیسنگ جسم

  یکیکرد  ی اش درد م نهیس  د یچند بار پشت هم نفس کش

 ؟یرا گرفت و صدا گفت:تبسم ...تبسم جان؟ ...خوب شیبازو

 .دمیام یشنوی...چشمات باز کن تبسم ....صدامو م

 



  ی : چد یپرس یشناخت وقت یرا هم م نیا دیشن  یگرید یصدا

 د؟یشده ام

 

  یم  نیجرقه در ذهنش خورد داشت به نوش کی هیثان یبرا

 گفت: صداشم مثل خودش قشنگه.

 

  یپر درد خودش برگشت داشت م یایبه دن دیام یصدا با

کنه اما   ی انگار، ناله م ست یگفت: تبسمه حالش خوب ن

دختر بچه افتاده بود رو   کی کنه .... یچشماش  رو باز نم

 اش بلندش کردم.  نهیس

 

چشمات   یشنو  یمن  رو م یگفت: تبسم ....تبسم صدا  صدا

 باز کن ...تبسم .... 

 

است. انگار به هر  نیسنگ یلیخ  شیکرد پلک ها یم احساس

چشم   یال  ی وزنه وصل کرده بودند به سخت کیکدامش 

  یکرد دستش را رو ی درد م ی لیرا باز کرد سرش خ شیها

 سرم  ی سرش گذاشت وگفت: آ

 



 ؟یبلند بش یتون یم ؟یرا گرفت: تبسم خوب شیبازو دیام

 

سرم   ییکنه.چه بال یتنم درد م ی نگاهش کرد: همه  تبسم

 اومده؟ 

 

آقاهه   نیانگار ا نجا،یا ایب  دیرا صدا کرد: ام  دیام یکی

 .  ستیحالش خوب ن

 

شده   یچ نمیگفت: من برم اون ور بب یرو به مرد کنار دیام

   ؟یهواش دار

 

 آره برو من هستم -

 

کنم بلند  ؟کمکتیرا به تبسم داد وگفت: تبسم بهتر نگاهش

 ؟یش

 



که   یرا گرفت کم شیکه جواب نداد دست برد و بازو تبسم

  ی در شانه  یتا کمکش کند درد وحشتناک دی را کش شیبازو

 . د یچیدخترک  پ

تر   واشیگفت: آخ تو رو خدا  هیگر و با دی کش ی بلند غیج 

 کنه.  یدرد م   یلیدرد دارم، شونه ام خ
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۹۳ پارت

 



شانه اش گذاشت کمک   ر یرا رها کرد دست ز شیبازو نباریا

 بلند شود.  نیزم  ی کرد از رو

آن   یاشک و درد نگاهش کرد تو انینشست م دخترک

حضور   یبرا  یجواب چیبا آن حال  وروز ذهنش ه طیشرا

 حالت خوبه؟  ؟ی ندار جهی: سرگد یماهان  نداشت ماهان پرس

 

  یچه اتفاق اورد یکرد به خاطر ب ی ماهان را نداد سع جواب

 افتاده؟

 بودند.  مایپهوا یتو 

را بست و   ش یاز عدم حضور باربد ناراحت بود. چشم ها 

 چه شد که خوابش برد.  دینفهم

  اریهوش یقدر دیشن  یکه از اطراف م یبا سر و صدا ها 

برد   یشده بود اما همچنان نصف ذهنش در خواب به سر م

  ی و متوجه اطرافش بشود به سمت اررشودیتا آمد کامل هوش

بعد هم سرش به   دیچیدر شانه اش پ  یپرتاب شد.  درد بد

  نیا یآور  ادیبرخورد کرد از هوش رفت مغزش با  یزیچ

به   یکرد وحشت زده نگاه یم  یریگ جهینت ک ی قطاتفاقات ف

 م؟ی: سقوط کرددیماهان انداخت و پرس

 



  کی: متاسفانه، بهتره بگم دیکش  شیموها انیم ی دست ماهان

 به سقوط.   کینزد ی فرود اضطرار

دختر بچه ده. دوازده ساله    کیسرش را چرخاند  تبسم

گرد   یوحشت کرد با چشمان شتریب نباریکنارش افتاده بود ا

 : مرده؟ دهیشده پرس

 

 میجواب سوالش گفت: بلند شو کمکت کنم بر  ی به جا ماهان

 اون طرف؟  

 

توانست نگاه از دختر   ینم  دیچک شیاز چشم ها اشک

به تن داشت با   یمویلباس بافت ل  کی  رهیکنارش بگ

را با کش   شیموها یمشک یوبوت ها ی ساپورت مشک

بسته بود با چشمان پر آب به ماهان نگاه   یدم اسب ییمویل

 . کهیکوچ  یلیُمردن خ یکرد و گفت :برا

 

  نجایاز ا دیبا تحکم گفت: بلند شو با دیاخم در هم کش ماهان

 . ستی. پاشو حالت خوب نمیبر

 



از صورت دخترک دل کند او که   ی به سخت ستادندیکه ا یوقت

 هیشب کیفرشته کوچ کیبه  شتر یُمرده ها نبود ب هیاصال شب

 بود که در خواب است.  

کرد   یتنش درد م یسردرگم، همه    ج،یخراب بود گ حالش

  یچ نینگاه کرد و گفت: بب شیچشم ها یتو میماهان مستق

جا رو نگاه نکنه نه چپ نه راست   چی. هایهمراه من ب گم،یم

 نه باال فقط جلوت نگاه کن.   نیینه پا

 

 نم؟ یبب ی : مگه قراره چد یبغض پرس با

 

فقط من رو نگاه کن   ی چ چیسر باال انداخت وگفت: ه ماهان

 .  رونیب میتا بر

مرد جوان  بر تن   یگام  که شد تازه متوجه لباس ها هم

 بود.  دهیپوش  یداشت شد ماهان لباس خلبان

که قرار  با آن   مایکس به او نگفته بود خلبان هواپ چیه

 مسافرت بروند ماهان است!  

برد   نییرا حس کرد نگاهش را که پا یز ی چ شیپا ریز

داشت له  شیپا ری دست مردانه که درست ز کی چشمانش به 



اهان گفت: نترس، نترس  م د ی و عقب کش دیافتاد ترس  شدیم

 . شهی. االن تموم مرونیب میریاالن م
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۹۶ پارت

 

  ی. بوه یگر ریدهانش گرفت و دوباره زد ز یرا جلو  دستش

 را گرفته بود.  مایخون تمام هواپ یمرگ، بو

 



کمرش   یرو  رونیبه سمت ب تشیهدا یماهان برا  دست

 نشست. 

  ط یاز مح یکم شیپ ق یدستش که تا دقا  یقوه تو چراغ

اطرافشان را روشن کرده بود حاال فقط رو به رو را نشان  

 داد.  یم

 شد.  یم نییمعده اش باال و پا انیم یزیچ 

تهوع  هم بود حالت  دهیچیاش پ ینیب ریخون ز یبو یوقت از

 به حال بدش اضافه شده بود. 

اورد از   یشد بالفاصله حس کرد دارد باال م دایپ مایهواپ از

 سرد  نشست.  نیزم  یماهان فاصله گرفت و رو

 آورد.   یباال نم یزیاما چ زدی هم عق م پشت

  ؟ی: خوبد یکنارش نشست  پرس ماهان

 

چرخاند و    یحضور ماهان معذب بود سرش را کم  بابت

 . امیم شهیاالن حالم بهتر م د؟یبر شهیگفت: م

 

 . ادیهستم تا حالت جا ب شتیگفت: نه پ ماهان

 



مقابل   شتریب ی مانع خرابکار نکهیا یلحظه نشست برا چند

فاصله  نیکتریمرد جوان شود  از جا برخاست ماهان با نزد 

 : کمکت کنم؟د یو پرس ستادیا

 

 تکان داد: نه خوبم.   سر

 

 گفت اصال خوب نبود. یم دروغ

و خواست همراهش شود تازه متوجه   ستادیماهان که ا کنار

 مه دور و اطرافشان شد. 

 ابرها سقوط کرده بودند.  انیم انگار

 از مه.  یظ یغل یجز هاله  د ید ینم چیه

حالش بد بود که متوجه   یشد به حد   ادهیپ مایاز هواپ یوقت

 نشد اما حاال... 

 م؟یزده به ماهان نگاه کرد و گفت: کجا وحشت

 

کوه پر از برف   ک ی یرو زنم یداد: حدس م حیتوض ماهان

مشخص    یزی و مه چ یک یتار  یکه تو ینیب ی. ممیباش

 .ستین



 

آمد فاصله اشان    یکه به سمتشان م دیرا د یزن یکیتار انیم

  شیپ دیتبسم رو  ببر ییکم بود و ماهان گفت: خانم پارسا

  دی. هواشو داشته باشمایهوا پ  یبرگردم تو  د یبچه ها من با

 . ستیحالش خوب ن

 

در    دهیبود پوش دنیکه به لطف نور چراغ قوه قابل د زن

 د؟یلباس مهمان دار گفت: باشه، خودتون بهتر

 

 . ستین یز یسر تکان داد: خوبم چ ماهان

 

 یبیترک یکه در هاله  مایبه سمت هواپ یگریبدون حرف د  و

 مه و شب گم شده بود رفت. 

  ی دست تبسم را گرفت و با هم به سمت جمع  ییپارسا خانم

 رفت د یآنها را ند  دند یاشان نرس ی که تا چند قدم

  دیجمع د انیرا م نیعادت کرده بود. نوش یکیبه تار شچشم

به او افتاد به سمتش آمد و گفت :تبسم    نیتا  چشم نوش

 قربونت برم. یاله ؟یخوب



 

گفت:    نینوش هیگر ر یرا در آغوش گرفتند وزدند ز گریهمد

نه   میبه سرمون اومد؟ اصال نه معلومه کجا  یچ  یدیتبسم د

 شده؟   یمعلومه چ

 

از آغوش تبسم جدا شد صورت او   یناگهان  حرکت کیدر  

 ؟یرا با دست قاب گرفت و گفت :تو حالت چطوره؟ خوب

 

که داشت گفت: خوبم قربونت برم   یبا وجود درد تبسم

 ؟یندار یمشکل ی نگران نباش .تو چطور
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۹۷ پارت

 

  ستمیپاسخ داد: منم بد ن نینوش

هم مشخض نبود اشاره کرد و   اد یکه ز ییانگشت به جا  با

 مینیاونجا بش میگفت: بر

 

 سر چرخاند و اطراف را از نظر گذراند تبسم

 مشخص نبود.  یادیز زیچ

ها فقط   یکه روشن کرده بودند و چراغ قوه گوش یآتش نور

 کرد.  یرا روشن م  طیمح یکم

  ی که حالشان رو به راه بود به افراد یو چند نفر مهماندار

 کردند.  یم  یدگیبودند رس ی و زخم  ده ید  بیکه آس

جانگاه    یکرد و به دردها  یداد م یب یکیو تار سرما

 افزود.  یمسافران م

 . دیرس  یو ناله مسافران مدام به گوش م هیگر یصدا



 

  یم مایهم وارد هوا پ گریو چند تن د دیو فرهاد و ام ماهان

 آوردند.  یم رونیشدند و با کمک هم مسافران را ب

 

کنار تبسم که    یبه خانم جوان  یدگیپس از رس ییپارسا خانم

داد نشست   یکمرش را ماساژ م نیزد و نوش  ی دوباره عق م

  ؟یخوب زمی: عزدیو پرس

 

را باز کرد   یآب  یبطر ییجان سر تکان داد و پارسا یب تبسم

ذره هم   کیکم بده بهش بخوره.  کیگفت:  نیو به نوش

 بزنه به صورتش  

 

کرد،  دخترک   ک یتبسم نزد یآب را به لب ها  یبطر نینوش

خشک شده اش را تر   یو گلو  دینوش یدهانش را شست کم

 نمود.

 طعم زهر مار داشت.  دهانش

به بغل به سمتشان آمد و   یلحظه ماهان دخترک کوچک همان

از مهماندار ها   یکیکرد به آغوش  یم هیدخترک را که گر

 داد. 



 حال خرابش لبخند زد. پس دخترک نمرده بود.   انیم تبسم

 مردن کوچک بود.   یبرا ی ادی. زردینبود بم حقش

  ؟ی: بهترد یپا نشست و پرس یکنار تبسم رو ماهان

 

 بهتر شده بود سر تکان داد: خوبم.   یکه کم ی با حال دخترک

 

اش در آن   یگ ده یصورت تبسم که رنگ پر رهیخ ماهان

   گهیم ییو مه اصال مشخص نبود گفت: خانم پارسا یکیتار

 ؟ یندار جهیبازم حالت بد شده، سردرد و سرگ

 

 . بهترم ستین یزی در جواب مرد مقابلش گفت: نه چ تبسم

 

بهم بگو  یدار  جهیسر گ ای اصرار کرد: اگه سر درد  ماهان

 ممکنه به سرت ضربه خورده باشه. 

 

 بهترم یلیخ  دیپاسخ داد: نه باور کن دخترک

 



 

 برسم.  هی: باشه پس من برم به بقستادیا ماهان

 

 .نیدی حال گفت: ممنون که حالم پرس یب تبسم

داغانش   مایدوباره دوباره دور شد. مقصدش هواپ ماهان

 شده اش بود. 

  ی که از شدت درد حدس م ییکرد با پا  یمسافران کمک م به

 زد شکسته باشد. 

اش نشود و   یپاپ یآورد تا کس  یخودش نم یبه رو اما

 بتواند به کارها برسد. 

 

را   گریخودش و مسافران د ی گوش کسرهی  ییپارسا خانم

اش آنتن   یباشد که گوش انیم نیا ی کس دیکرد شا ی چک م

 و در خواست کمک کنند. رندیبتوانند تماس بگ بدهد

افتاده بودند که   ریگ یچه خراب شده ا انیمعلوم نبود م اما

بود در آنجا هم دکل نصب   دهی اوپراتور  نرس چیبه فکر ه

 کند.

 ارتباط یو امکان برقرار ی آنتن ده یاز ذره ا غیدر
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۹۸ پارت

 

 گذشته بود.   مهیاز ن شب

 شد و اما مه کمتر.   یهر لحظه سردتر م هوا

  گریهمد شیعادت کرده و کما ب  یکیبه تار گری د  چشمانشان

 . دندید  یرا م

پنج جنازه هم    خارج شده  و مایمسافران از هواپ ی همه

 دستشان مانده  بود.  یرو



کنارش   مایهواپ یکه تو یکنار خانم شمس همان زن  تبسم

خواند نشسته به   یو مجنون م یلیل شینشسته بود و برا

  دشانید یکه جنازه ها را گذاشته بودند هر چند نم یگوشه ا

 کرد.  ینگاه م

بود هجده، نوزده ساله که    یدخترک ی حواسش در پ شتریب

 ست، یگر ی م ی ها ی داغ از دست دادن پدرش از ها یبرا

توانسته بودند آرامش کنند اما حاال  یختیساعت اول به  کی

 کرد.  یم هیفقط گر دنیکوب نهیخسته از بر سر و س

که جنازه   ییتبسم هم همراه نگاه دخترک به سمت جا نگاه

 ها قرار داشت رفت. 

 حس آن لحظه اش بود.  نیاز مرده  کمتر ترس

 داشت.   یدیو نا ام اسیحس  شتریب

 .فتدیب شیتوانست برا یکه م یاتفاق وحشت

از   یکیتوانست  یبود م مایهواپ یانتها فیاو هم در رد اگر

 آن فوت شدگان باشد. 

  ی شدند، با چه نقشه ها مایسوار هواپ ییو آرزو دیچه ام با

 و حاال سر از ناکجا آباد در آورده بودند. 

 زد.   یافکار و اوهامش دست و پا م انیم



از فرود   یصحنه ها  تیذهنش مثل جرقه زدن کبر یگاه

 گذاشت.  یم شیچشمانش  به نما شیرا پ مای وحشتناک هواپ

  اوردیکرد تا خوب به خاطر ب ینم یاری اد یپر دردش ز اماسر

 آن لحظات چگونه گذشت. 

 

با وضوح    ریشدت سر درد چشمانش را بست و تصاو از

 مقابل چشمانش رژه رفتند.  یشتریب

  دار یاز خواب ب د یشن یکه از  مسافران م ییسر و صدا ها با

 شد.  

گرم خانم شمس   یرفت صدا ی به خواب م یکه وقت یحال  در

 خواند.  یو مجنون م یلیل شیگوشش برا ریز

   شان یپند خو دیچو شن مجنون

   شانیپند شد پر یتلخ از

 را   رهنیپ دی ودر زدست 

 کند کفن را   یمرده چه م نیکا

 کز دو جهان برون زند تخت  آن

 کجا کشد رخت...  ی رهنیپ در

 



 اطرافش را پر کرده بود.  یهمهمه کل فضا یول حاال

انگار که وسط   خوردیتکان م یبه نحو وحشتناک مایهواپ

بار چندم  بلند   یآمد.  مهماندار برا یآسمان زلزله م 

 .نیکمربند هاتون ببند  لطفا ：گفت

 

حرف ها گذشته بود محکم به جلو پرت   نینه کار از ا اما

 شد. 

 شانه شکست.   آخ

  یداد مردم م ی گردنش...صدا  یبه عقب پرتاب شد وا دوباره

 آمد. 

 . دیشن  ی را هم م نینوش غیج یصدا

 ... مایواپکه پرت شد کف ه دی را  د مهماندار

از دستش افتاد   وانیدو ل یحاو ینیکه س  یگر ید مهماندار

 که به هوا رفت.حتما سوخت.  ی و داد مرد

حتما شانه   گریدفعه د  نیا یوا  یصندل یخورد به پشت  دوباره

 ینم گهید  زیچ  ایاش شکست...از درد شانه اش بود  

 رفت  یم جیدانست اما سرش گ
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۹۹ پارت

 

باعث شد چشمانش را باز کند و دوباره ذهنش   ی مرد یصدا

 که از سر گذرانده بود.  یآزاد شود از حادثه ا

زد:   اد یبود فر  ستادهیرو به ماهان که درست کنار آتش ا  مرد

چه   م؟یشده؟ ما کجا  یچ نیگ یخلبان  چرا به ما نم یآقا

 به سرمون اومده؟ ییبال

 

 محترمانه اما لحنش کامال طلبکارانه بود.  کلماتش



 

کرد با آرامش جواب دهد:    یم ی بر خالف مرد سع ماهان

چند ساعت   نیا یتو گهیمحترم هم شما هم چند نفر د یآقا

دچار مشکل  امی. هواپمیو ما جواب داد نیبارها سوال کرد 

 . میاریفرود ب نجایرو ا مای هواپ  میشد. ما مجبور شد یفن

 

مشکل  مایهواپ دیدونست یم  یزد: چرا وقت  ادیباز فر مرد

 ن؟ یهمه آدم رو سوار کرد  نیداره ا

 

کم بود.   دمونید ظیمه غل لیراه به دل  یپاسخ داد: تو ماهان

از  مایهواپ  یو موتورها میدسته پرنده برخورد کرد کیبا 

  میکه کرد یکار  نیجزء هم  ی موتر راه کی کار افتاد. با 

 نبود.

 

ما   ؟یکرد کاریچ یدون یم  قا یزد: تو دق ادیفر یگرید  مرد

  یمشت جنازه که بو کیبا  ابونیوسط کوه و ب یرو آورد

بکشونه   واناتیگوشت و خونشون هر لحظه ممکنه انواع ح

 پارمون کنن. کهیو ت نجایا

 



از پشت سر ماهان گفت: نگاه به سن و    یگرید شخص 

  یبزرگ نیبه ا مایکه  هواپ ی. کال چند ساله خلباندیسالش کن

 همه آدم دادن دستت؟  نیبا ا

 

به سمت مرد برگشت و گفت: من هم سن و   نیخشمگ ماهان

 شیقابل پ ریاتفاق غ کی. یکاف ی دارم هم تجربه   یسال کاف

 بود که رخ داد.  ینیب

 

 یمحترم با اون اتفاق یو گفت:آقا ستادیا کنار ماهان فرهاد 

  نیهم یو تجربه  تیما افتاد اگه درا یآسمون برا یکه تو

کدوم از ما   چینبود االن ه  دیکن یمتهمش م دیکه دار یآفا

 . میزنده نبود

 

  یاگه تو ازش دفاع نکن یقشیتو هم رف گهیگفت: بله د  مرد

 بکنه؟  یک

 

او از همه سخت تر   یخسته بود. ساعات گذشته برا ماهان

 گذشت. 



  یحادثه  نیهراسناک تر دیتوانست بگو ی جرات م به

عمرش را تجربه کرده بود نه بخاطر خودش بلکه بخاطر  

 که دستش امانت بود.  یجان تمام آدم ها 

کرد آرامش خودش   ی سع یخستگئ و فشار روح  یهمه  با

  ی...زخمنیادونم خسته  یم：را حفظ کند و گفت

  خوامیمعذرت م نایوسرده من بابت تمام ا نی...درد دارنیهست

دچار    مای.هواپمیستیکه افتاده ما ن یمقصر اتفاق دیاما باور کن

 مشکل شد من همه تالشم رو  کردم.... 

 

اش را  گرفت   قهیبه سمتش هجوم برد  تیجمع نیاز ب یکی

تن بود همه امون به کش کی نزد کهیمرت گهیم ی وگفت: چ

 ستم؟ یمن مقصر ن  یگی م یستادیا نجایاونوقت ا یبد

 

اش جدا کرد وگفت:   قهیمرد را از  یدست ها    ماهان

 .  دی کنه آقا آروم باش ی درمون نم ی درد تیعصبان

به  یدوباره  به سمت او هجوم بود خواست مشت  مرد

به سمت آنها    دیداد ام یصورتش بزند  اما ماهان جا خال

 دیدو
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۱۰۰ پارت

 

بکند ماهان دستش را باال   یحرکت  ا یبزند  یخواست حرف  تا

که هر دو به سمتش  یگریو مرد جوان د دیآورد و رو به ام

 .  ستین ی . مشکلستین ی زیبودند گفت: چ دهیدو

 

در گوش ماهان گفت و ماهان فقط سر باال   یز یجوان چ  ردم

 انداخت.

 نداشت. یریبه وجود آمدن درگ یبرا یعالقه ا چیه



 بود که اوضاع را آرام کند.  نیاش ا فهیوظ نیمهم تر فعال

حرف بزند از جمع دور شد و    یگریبا کس د نکهیا بدون

 . ستادیغرق شده در مه ا ییمایهواپ کینزد

را به پهلو زد و چون از مه کاسته شده بود   شیها  دست

  ی را م ستادنشیبا ژست قشنگ ا شیاز قد رعنا  یا  هیسا

 . دیشد د

دفاع جلو آمده به سمتش    یکه برا یو مرد دیو ام فرهاد 

رفتند به هر سه اشان نگاه کرد و سپس به سمت جمع  

  ف یلطفا تشر ی مدد ی آقا ،ییبرگشت و صدا زد: خانوم پارسا

 . دیاریب

 مایهر دو از مهمانداران هواپ ی مدد یو آقا  ییایپارسا انمخ

 بودند.

 دیسمتش رفتند تا دو مهماندار برسند ماهان رو به ام به

 و تبسم صدا بزن.  نیگفت: لطفا نوش 

 که جمع شد   جمعشان

مخاطب قرارشان داد و گفت: بچه ها به کمکتون   ماهان

ان و ما دست   یدارم. دوتا از مهماندار ها زخم اجیاحت

 ان.  دهیو ترس ی. مسافرا خسته و عصبمیتنها



ها   ی به زخم یتون یکه م یی لطفا تا جا یتو پرستار  دیام

کم کم به فکر غذا   یمدد یو آقا ییکمک کن.  خانوم پارسا

.  دیکن ییصرفه جو دیتون یکه م ییا جا. تدیمسافرا باش یبرا

. االن  دیکمک کن دیو تبسم لطفا به مهماندار ها و ام نینوش

از   کنهکه بهمون کمک  ستی کس ن چ یاز ما چند نفر ه ریغ

  یبرا ادیکه از دستتون برم  یهمه اتون توقع دارم هر کار

کرد،   نی شد، توه یعصب ی. اگه کسنیمسافرا انجام بد 

بچه ها. فقط ازتون آرامش   دیوم باشپرخاش کرد لطفا آر

کم رو به راه بشه.  کیتا اوضاع  دیکمک کن نکه یو ا خوامیم

. اما  نیخسته ا  دن،ید  بیآس ن، یدیدونم خودتون هم ترس یم

جزء شما چند نفر ندارم که ازش کمک بخوام.   یواقعا کس

به مسافرا   دیکنم. با  ی کمکتون حساب م یرو یلیبچه ها خ

.  میاستراحت فراهم کن یکم غذا بخورن، جا  کی. میبرس

 .نیریبگ هیتا روح میباهاشون با آرامش رفتار کن

 

  یها سر تکان دادند و ماهان گفت: من و فرهاد و هاد بچه

   میگرد یبر م

مسافرا برگردن   میکم سر و سامونش بد کی  مایهواپ یتو

 داخل اونجا گرم تره. 

 



که   یخواست دنبال کار یشد و هر کسکه متفرق  جمعشان

 به او محول شده برود ماهان نام دخترک را خواند: تبسم؟

 

 برگشت و  نگاهش کرد.   تبسم

و   د ید یعادت کرده او را م  یکیبه تار  گر ید چشمانش

 : بله؟ دیپرس

 

باش. از ما دوتا اصال دور   دیام  ایگفت: دور و بر من  ماهان

 . ستیامن ن نجاینشو. ا

 

 ؟یچ یعنی: دیوحشت زده به ماهان نگاه کرد و پرس تبسم

 

 کالفه نگاهش کرد.   ماهان

 زد؟  یم یخودش را به خنگ ایخنگ بود  دخترک
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 ـــه  #بــــوےمـ

 

 ۱۰۱ پارت

 

عجله داشت و گفت: از   مایرفتن داخل هواپ  یماهان برا 

ما   میها باشه هم بگذر نجایا یزیچ ،یونیممکنه ح نکهیا

 میدون یکه اصال نم ی مشت آدم کیبا  ابونیوسط کوه و ب

 ستیکه معلوم ن  ی . آدم هامیافتاد ر یهستن گ یهستن و چ  یک

  ،یدختر جوون کیگذره و تو هم  یم یمغزشون چ یتو

 کنه. ی م دتیخطر تهد  رهزار جو

 

 . دیآهسته لب گز تبسم

 . د یپرس یفکر و احمقانه سوال م  یب چرا



فکر کند تا متوجه منظور ماهن شود.   یبود خودش کم یکاف

جواب خجالت آور   نیا دنیو شن دنیالزم به سوال پرس گرید

 کرده بود، نبود.  شانیادب ب تیدر نها  چارهیکه البته ماهان ب

 انداخت و گفت: باشه. نییپا سر

 

برود اما دوباره   مایتا به سمت هواپ دیچرخ یکم ماهان

نگران  ایبرگشت و گفت: نگران نباش. قصدم ترسوندن  

کردنت نبود. من حواسم بهت هست فقط بهت گفتم که خودتم  

 . یمراقب باش

 

  نینبود ا نیفاجعه انقدر سنگ ی. وقتیبهتر طیدر شرا اگر

جمله  نیتوانست آن را اول یم  د، یشن یجمله را از ماهان م

 عاشقانه از طرف ماهان در ذهنش ثبت کند. ی

 《حواسم بهت هست من》

  یجور چشمانم با تو حرکت م  ک یجور مراقبت هستم،  کی

توانست در    ی راحت من هستم را م التیجور خ کیکند، 

خودش   یطور برا نیاقل تبسم اال ا یخودش داشته باشد 

 نبود. می کند اگر اوضاع انقدر وخ ریتعب



آن هم   ندینب بیاو بود که آس شیحاال فقط حواس ماهان پ اما

 .فهیانجام وظ  ای ییاز سر آشنا دیشا

 آهسته سرتکان داد و گفت: باشه ممنون.  تبسم

 

 کمک کند.   نیو نوش دیرفت تا به ام  یگریبدون حرف د  و

کرد پا   یم یکه داشت اما سع  یوجود شانه درد وحشتناک با

که از   یها برسد و هر کار ی به زخم نیو نوش دیام یبه پا

 انجام دهد.  دیو البته طبق دستورات ام دیآ  یدستش بر م

داشت   ی ادیکرد منافات ز یکه م یاش با کار  یلیتحص رشته

آمد   یوقت از خون و زخم و پانسمان خوشش نم چیو کال ه

درپخش   ییرفت تا به خانم پارسا  یاگر به خودش بود مو 

  شتریبه کمک او ب دیغذاکمک کند اما هزار افسوس که ام

 داشت.   اجیاحت

نبود   اهیس گری پر دردش را صاف کرد و به آسمان که د کمر

 داد نگاه کرد.   یرنگ م  رییتغ رهیت یو داشت به آب

  یاش را که بدون نگاه هم م یشال دوست داشتن ی گوشه

اش   دهی د ب یآس یشانه  ی شده رو یدانست قطعا خون

 انداخت.

 تکه چوب خشک شده بود.  ک یمثل  کمرش



امان   یاز درد ب شیشد و او برا  یآزاد م یکم  دیوقت ام کاش

 گفت.  یشانه اش م

 و فرهاد تمام شد.   یصبح بود که کار ماهان و هاد  کینزد

 آورده بودند.  رونیرا ب مایهوا پ  یها یاز صندل  یتعداد

را هم از خون و  مایکه امکان داشت کفت هواپ ییجا تا

 پاک کردند.  یآلودگ

دعوت   مای برگشت داخل هواپ یکه از مسافران برا یوقت

 کدامشان نبود.  چیجان در تن ه گریکردند د

 . یماهان و فرهاد و هاد نه

به مسافران درد مند و   کسره یو تبسم که  دی و ام نینوش نه

 کرده بودند.  یگ ده یرس  انشانیپا یب یه ها و نال یزخم
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 ۱۰۲ پارت

 

تمام وقت  به   رایز  یمدد  یو آقا ییخانم پارسا یحت نه

 . دندیرس  یمسافران م

  یی لحظه هم که شده جا کی ی کرد بتواند برا  یآرزو م تبسم

 پر دردش استراحت بدهد.  یو به کمر و شانه  ندیبنش

به   شیچند ساعت پ  ییرا که خانم پارسا یکوچک چیو ساندو 

 بخورد.  زیتم ی آورده بود  را با دست ها  شی عنوان شام برا

 

 شدند.  مایکم مسافران دوباره داخل هواپ کم

ن خوب نبود را آوردند و در  که حالشا یها  یزخم ابتدا

 ها را برداشته بودند خواباندند..  یکه صندل  یقسمت

 وارد شدند.   گریمسافران د سپس

جان   ی به تبسم تنه زد ودرد یمرد مایورود به هواپ زمان

 .دیچیکاه در وجوددخترک پ



کرد کتفش در    ی کرد  به کتفش دست بزند حس م ینم جرات

 حال جدا شدن از بلال تنه اش است. 

  ی و با نفس دیریآرام بگ یکم د یرا محکم فشرود شا شیبازو 

 نشست.  ی صندل ی آمد رو یکه از شدت درد سخت باال م

 

خسته کنار تبسم نشست و سرش را به سمت   یبا تن نینوش

ناله کند؛  نگاهش به   یاو چرخاند و تا خواست از خستگ

به   ق یصاف نشست و دق شیسم افتاد سر جا صورت کبود تب

 !؟ی: تبسم خوبدی شد و پرس رهیصورت تبسم خ 

 

نگاه کرد و گفت: نه   نیسرش را چرخاند و به نوش تبسم

 کنه.  یدرد م  یلیکتفم خ رمی م یدارم م

 

  افتیاو را  یگشت وقت دیبا نگاهش دنبال ام نینوش

 بهش بندازه.  ینگاه کی ادیب دیگفت:صبر کن بگم ام

 

استراحت کنه.   قهیچند دق  چارهیمانع شد و گفت: بزار  ب  سمتب

که خورده، خوب   یبخاطر ضربه ا  ستین شی زیدست من چ

 . واشی واشی شهیم



 

 .ادیچانه باال انداخت و گفت: نه صبر کن بگم ب نینوش

 

سر دخترک   یباال  دیبرگشت. ام دیبعد همراه ام ی لحظه  چند

 ؟یشده تبسم جان خوب یو گفت: چ ستادیا

 

به کتف   یمجبور شد  نگاه  د یمشکلش را گفت و ام تبسم

و در   یشکستگ یو گفت: به احتمال قو  ندازدیدخترک ب

.   یکه درد دار نهیهم یبوده برا د ی. ضربه شدستین یرفتگ

  ی . بخاطر فشارشهیحالت بهتر م یمقدار استراحت کن کی

 هم هست.   یو کار کرد  یکه به دستت اورد

 

از مسافران بود اما نگاهش   یکیسرگرم چانه زدن با  اهانم

و تبسم افتادو متوجه شد اوضاع رو به   نیو نوش دیکه به ام

  دیو از ام ستاد یبه سمتشان آمد و کنارشان ا ستیراه ن

 اومده؟ شیپ ی : مشکلدیپرس

 

گفت:  دیجا به جا شد و صاف نشست و ام یصندل یرو تبسم

 درد داره دهیکتف تبسم ضرب د



 

:  دیپرس دیو تبسم چرخ زد و از ام دیام  انیماهان م نگاهان

 شکسته؟

 

کمه. دردش بخاطر ضرب   یلیپاسخ داد: نه، احتمالش خ  دیام

 و عدم استراحته. یگ  دهید

 

اگه  ؟ینگفت یزی: چرا بهمون چدیاز تبسم پرس نباریا ماهان

 خواستم.  یمازت کار ن یدرد دار یگفته بود
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  یمهم ز یبه صورت ماهان نگاه کرد و گفت: چ میمستق تبسم

 بشه.  اد یاون آقاهه باعث شد دردم ز ی. االن هم تنه ستین

 

کم استراحت کن. بچه ها   کی پلک بر هم زد و گفت:  ماهان

 کم  استراحت کنه.  کی ن یاجازه بد د،یدورش خلوت کن

 

 دور شد.  یزودتر از انها از صندل   خودش

رود تا پاسخ   ی دانست م ی تبسم همراهش رفت و م نگاه

 شمار مسافران نگران باشد.  یسواالت ب یگو

ست تا لحظه  زد و چشم ب  یلبخند کم رنگ نیو نوش دیام به

  یجنازه ها  را جلو ریتصو عیاستراحت کند اما سر یا

 .  دی چشمانش د

حس   شتریکه چشمانش بسته بود صدا ها و بوها را ب حاال

 کرد.  یم

 داد.   یخون م یهمچنان بو مایهواپ



 . دیشن  ی ها را م یزخم  یناله  یصدا

که   یدخترک یو صدا یحرف زدن و نجوا و نگران یصدا

 کرد  یم ه یاز دست دادن پدرش گر یهمچنان برا

 

  دیاگر سرگرم کمک به ام دیرا گدرانده بود و شا ی سخت شب

 گذشت.  ی سخت تر م یلینبود خ

کار داشتند که جز چند ساعت اول نتوانسته بود  ی به حد اما

 بود ر یدرگ  کسرهیکه افتاده فکر کند و  یبه اتفاق

 

 

 ***** 

 

سرخ شده   یو صورت  هیمتورم  از شدت گر ی با چشمان آمنه

ُسرم که در   یبود و همراه هر  قطره   ده یتخت دراز کش یرو

  ی قطره اشک از چشمش م  کیشد   یم یجار  شیرگ ها

 .دیچک

  شیموها ی تخت نشست و دست رو یکنارش رو هومن

 ؟ی: مامان جان خوبدی و پرس دیکش



 

ت: خوبم حال گف  یسر چرخاند و به هومن نگاه کرد و ب آمنه

 مادر. 

 

تخت نشست. دستش را در   ی مادرش رو گریسمت د باربد

و گفت:   دیکرد و بوس  کینزد  ش یدست گرفت و به لب ها

وگرنه   شهیم ینجوریدونستم ا ی مامان بخدا شرمنده ام. نم

چشمات   یتو ی دونم چطور  یمحال بود تنهاش بزارم. نم

 نگاه کنم مامان

 

به باربدش نگاه کرد و گفت:  چرا   سیبا چشمان خ آمنه

به اون    مایهواپ ی مامان؟ مگه تو باعث شد یگیم ینجوریا

  یدونست یم ای یبشه؟ مگه عمدا تنهاش گذاشت د یناپد یبزرگ

 بشه؟  یقرار چ 

 

 . دیبه صورتش کش یدست باربد

چه  نکهیبود فکر ا دهیرا چسب شیگلو خیوجدان ب عذاب

 کرد.  ینم شیرها لجظه  کی بر سر خواهرش آمده  ییبال

 گذاشت.  ینم شیتنها کاش



فرودگاه   میسر بر کینشست و گفت: پاشو   شیدر جا آمنه

 شده باشه.  یخبر   دیمادر شا

 

 بود. ایبد دن یباربد پر از تمام احساس ها نگاه

مادرش گذاست و او را وادار به   یشانه  یرو  دست

بشه خودشون   ی کرد و گفت: قربونت بشم اگه خبر دنیخواب

 .دنیاطالع م

 

بچه ام کجاست؟   یعنیکنم باربد؟  کاری: چهیگر  ر یزد ز آمنه

   وانیل کیکنارش هست   یبه سرش اومده؟ کس  ییچه بال

 آب بده دستش؟

 

به مادرش نگاه کرد و گفت:   یاز شرمندگ ییایبا دن باربد

. اونا اگه  دیست هم امهم ماهان ه مایاون هواپ یمامان تو

.  ستنیتبسم رو نداشته باشن کمتر ن  یاز من هوا شتریب

ذره   کی شهیهمراهش هستن باعث م دیماهان و ام نکهیا

 راحت باشه. المیخ
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 برد.  یبه سر م  یداریخواب و ب انیم

  یگذشت اما نم یساعت از بستن چشمانش م  کی دیشا

 توانست بخوابد.

 باعث شد چشمانش را باز کند.   ادیداد و فر  یصدا

 شده بودند.    ریدر گ مایمرد  وسط هواپ دو

از آنها کمک خلبان بود همان که ماهان، نامش را   یکی

 خواند.  یفرهاد م



 . ستادیا مایسط هواپو و د یاز جا پر تبسم

گفت:   ی زدند و فرهاد م  یم ادیشده و فر زیدو با هم گالو  هر

که   میهماهنگ بود لیما با عزائ ی گ یآره آقا تو درست م

 . میبد لشیبرادرت رو  تحو نجایا میایب

 

 خنده دار بود.  تیعصبان نیدر ع  حرفش

  یحق به جانب باش یطور نیباعث شده ا یزد: چ اد یفر مرد

دور و برت؟ برادر من   ی آدم ها  ایلباس تنت  که؟یمرت

  یزنده بود. وقت شیچند ساعت پ نیکه تا هم یُمرده، برادر

چرا   دیکن نیسالمت آدم ها رو تام دیتون یکه م ستنیمطمئن ن

 د؟یکن یپرواز م

 

همه حق به   نیباعث شده شما ا یتر گفت:چ یعصب فرهاد 

  نیمثل هم ست،یدست ما ن ییزای چ کیآقا آقا،    د؟یجانب باش

 اتفاق.

کرد ماهان به سمت فرهاد آمد   ی بود و نگاه م ستادهیا تبسم

  کار یمرد جدا کرد و تشر زد که: چ قهیو دستش را گرفت از 

 د یفرهاد؟ مگه نگفتم آرامش خودتون حفظ کن یکن یم

 



 ماهان را مخاطب قرار داد.   نباریا فرهاد 

بود به حرف   ستادهیاشان ا یچند قدم یدر فاصله   تبسم

شما برادر   گهیداد و فرهاد گفت: داره م یگوش م  شانیها

ما که همه تالشمون   میما قاتل ن؟یشما قاتل گهی! منیمن گشت

وسط   میتا حاال که افتاد شبیاز د نه؟ینب بیآس  یکه کس  میکرد

  کی دن، کم استراحت کر کیمسافرا   یه نا کجا آباد هم نیا

  م یاستراحت کرد قه یدق کیمن و تو نه  یخوردن، ول یزیچ

دهنمون تا گلومون تازه بشه    یتو میختیقطره آب ر کینه 

 ....نیاونوقت ا

 

شما قاتل   گهیرا به سمت مرد دراز کردو ادامه داد: م دستش

  ریتقص یب  یقاتل که با همه  گهی. به ما منیبرادرم هست

عذاب وجدان رهامون   قهیدق ک یتا حاال  شبیبودنمون از د

 نکرده 

 

 

فرهاد گذاشت، حال او را خوب   ی شانه  یدست رو  ماهان

 کرد.   ی درک م



  یب ،یفیکردند. بال تکل یفشار را آنها تحمل م  نیشتریب

. حالشان از همه آشفته  ینگران ت،یاحساس مسئول ،یخبر

 کردند. یوانمود به آرام بودن م  دیتر بود اما با

 سر تکان داد و گفت: باشه فرهاد، آروم باش.   آرام

دانست با،   یتبسم نام کوچکش را م  گریکه د ییپارسا خانم

کم آب   کی و آهسته گفت:  ستاد یآب کنار فرهاد ا   یبطر

 بخور
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 آب را گرفت.   یبه افسانه انداخت و بطر ینگاه کوتاه فرهاد 

نفس   کیرا به دهان چسباند و  ی را باز کرد و بطر  سرش

آب گلوت تازه شد؟ حاال به من بگو  نمیمرد گفت: ا دی سر کش

بدم؟ جواب خون برادر من   یبرادرم رو  چ  ی بچه ها جواب

 ده؟ یم یک

 

 دستش را در هوا تکان داد و به سمت در رفت.  فرهاد 

 چانه زدن را نداشت  یحوصله  نیاز ا شتریب

وگفت:   ستادی مرد خواست دنبالش برود ماهان مقابلش ا تا

 میبر رونیمهلکه ب نیما از ا نیمحترم شما اجازه بد یآقا

خون برادر شما هم   یپاسخ گو ییمایکت هواپبعد چشم شر

و اجازه   دیریمعرکه نگ نیاز ا  شتریکنم ب یهست. خواهش م

  نکار فراهم کرد نیاالن مهم تر میما به کارمون برس نیبد

 مسافرا هستش .  یحداقل شیآسا

 

بار ماهان  با   نیبزند که ا یدهان باز کرد خواست حرف   مرد

. گمیم تیمحترم  بهتون تسل یمحکم گفت: آقا  یلحن

باور   یخدا بهتون صبر بده.  ول  دیبرادرتون مرده عزا دار



  نیکنه. اجازه بد یرو حل نم  یمشکل چیجنگ و دعواه دیکن

  نیاز ا شتریحرفها ب نیخوام ا ی . نممیما به کارمون برس

 . د یباش نیریبه فکر حال سا یکنه. کم دایپ شک

 

ه ماهان محترمانه ومحکم دهانش را  مرد بسته شد  دهان

 بست. 

گفت:   یرسائ یو  با صدا دی به سمت مسافران چرخ سپس

 مای. داخل هواپدیلطفا چند لحظه به من گوش کن یهمگ

از جمله برقش قطع شده وتنها   مایهوا پ ستمیسرده. کل س

تعداد   کی راه گرم کردن فعال فقط پتو و لباس گرمه. ما 

  یلطفا با همکاران من همکار  م،یندار شتریپتو ب یمحدود

همراهتون هست  از چمدون هاتون لباس گرم و   گرو ا دیکن

تا اون تکه از هوا  میدار اجی. به چندتا چمدون احتدیاریپتو ب

 اد یتا سرما داخل ن میرو با چمدون پر کن دهید   بیکه آس مایپ

 

  ی ماهان رفت و به قسمت بزرگ ی تبسم همراه اشاره  نگاه

 شد.  ره یشده بود خ یکه دچار شکستگ مایهواپ یتهادر ان

 



آب اگر   یو حت ییومواد غذا یادامه داد: خوراک ماهان

  ت یریتا با مد نیهمراهتون هست لطفا به همکاران من بد

ازشون استفاده بشه. اگر قرص، دارو همراهتون هست و  

هم به همکاران  ستین یخودتون ضرور یاستفاده اش برا

 .میها استفاده کن  یزخم یتا برا ن یبد لیمن تحو

 

: مگه قراره چند  دیها بلند شد و پرس یصندل  یاز رو یکی

 د؟یکن ی م ی زیبرنامه ر ینجوریکه ا میبمون نجایروز ا

 

  ده یکه سوالش را کامال دوستانه پرس یبه پسر جوان ماهان

 نیدر اول دیشا ستیمعلوم ن ی چ  چیبود نگاه کرد و گفت: ه

هم زمان ببره.    دیکنن و شا دایکه مه کم بشه ما رو پ  یفرصت

 الزمه....   اطیباالخره احت

 

  طیشرا یو گفت: تو د یچرخ مایچشمانش در هواپ  دوباره

 یخواست االن تو یلمون م. همه امون د میافتاد  ریگ یسخت

  دی. اما اتفاق افتاده بامیبود نهیمقصد داخل خونه کنار شوم

سخت   شتریکه بگذره. هر چه ب میو کمک کن میآروم باش

  دی . ازتون در خواست دارم آروم باششهیسخت تر م میریبگ

 . دیکن یما همکار  باو 
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   زی آورده بودند. همه چ رونیکمک مسافران چمدان ها را ب با

که ممکن   یزیشد هر چ  لیشد و به مهماندار تحو  یدسته بند

 و دارو و ....  یپتوها، لباس گرم، خوراک  د؛ یبود به کار آ

به دست ذکر   حیخانم که تسب بایکنار فر یصندل یرو بسمت

 گفت نشسته و در افکارش غوطه ور بود.  یم



  کی دیایامکان داشت به سرشان ب ییچه بال نکهیا ینگران

 کرد.  ینم شیلحظه رها

 نیا دنیدانست شن یزد و نم  یشور خانواده اش را م دلش

 چه خبر چه به حال و روزشان آورده؟ 

لحظه از ذهنش   کیو دلتنگ مادرش دم در   یاشک چشمان

 شد.   یدور نم

عکس   یآورد و   به گالر رونیب فشیک یرا از تو یگوش

 رفت.   شیها

 کرد.  یحوصله و دانه دانه عکس ها را تماشا م با

 خوب بود.   یاز روزها یکیآور  اد یکدامشان  هر

انداخت چقدر در گذشته خوشبخت   یم ادشیکدامشان  هر

 دانسته.  یبوده و قدرش را نم

 

گذراند اما    ی گالر یعکس ها دنیچقدر وقت به د دینفهم

 نشسته بود.  شی گلو خیهم ب یاشک  و دلتنگ  سیصورتش خ

خانم   بایفر یچقدر زمان گذشت اما چشمان بسته    ندانست

زن هم   ریوقت گذرانده که پ یساعت کی یداد حداقل ینشان م

 به خواب رفته. 



  ی برگرداند و او هم چرت کوتاه فشیرا به ک  یگوش خواست

 بزند. 

 زمان بگذرد.   دیشا 

در اطراف بچرخد    یاما ناگهان به سرش زد؛ برود و کم  

  دیریخانه را بگ  یباال آمد و توانست شماره  ی آنتن لعنت دیشا

 اش را بدهد.  یبا مادرش حرف بزند و خبر سالمت

 

نشسته او هم غرق   دیخودش و ام یصندل ی هم رو نینوش

 خواب بود.  

دوشش   ی را رو فیک افتیرا ن دیام یچرخاند وقت  یسر

شدن او برگردد از در    داریقبل از ب نکهیا دیانداخت و به ام

و  در پت یبسته نشده و به جا گریکه د مایهواپ ی باز شده 

هم   ی ادیز یبرده. هر چند فاصله   نییکرده بودند پا زانیآو

شکسته و خودش به   مایهواپ ی نداشت چرخ ها نیبا زم

 سنجاق شده بود.  یبرف نیمز

 هم هوا مه آلود بود.  باز

دور   مایآهسته از هواپ  یرا مقابلش گرفت و با گام ها یگوش

 شد.  



  ی ره یکرد و دلتنگ خ یتولد مادرش را هم پل لمیف همزمان

باربد و   یها  طنت یها و ش  یو مسخره باز یصفحه گوش

 هومن شد. 

 . ختیر ی و هم اشک م دی خند یهم م  شانیخندها با

همه از   نیشبه ا ک یکرد  ی وقت فکرش راهم نم چیه

با   یگونه راه ارتباط چیه نکهیبدون ا فتدیخانواده اش دور ب

 آنها داشته باشد.

لحظه هم باال   ک ی یو عالمت آنتن تلفن که حت لمیغرق ف 

 آمد بود.  ینم

 

از مه   یظی غل یسرش را بلند کرد، دورش هاله   کبارهی

  ینم چیدستانش ه انیم یوجود داشت و جز خودش و گوش

 . دید

وسط   یزده به اطرافش نگاه کرد اما انگار جا  وحشت

 افتاده بود. ریاز ابر گ ینیحجم سنگ انیآسمان م
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اش هم   یمتر  کیغلظت داشت که تا شعاع  ی به حد مه

 مشخص نبود.  

 را حس کند.   شیتواند بو یم یکرد حت یم حس

 یهم بو د یشا اینم  یباران داشت، بو   یمه ، بو یبو

 رطوبت. 

  شیمه انگار رطوبت  داشت انگار باران وارد شش ها یبو

 شد.  یم

محدود   اریتوانست از تراوتش لذت ببرد. در شعاع بس ینم

 ترساندش.  یم نیو ا دید ی نم چ یه دشید



 

 . دی د ینم چی نبود ه چیه ستیزده اطرافش را نگر وحشت

  دنیاما  دو دنیو شروع کرد به دو دیخودش چرخ دور

 . دنینرس چیبود با به ه یمساو

  کباری قهیهر چند دق د یدو یم ندیرا بب  ییانکه جا یب  دهیترس

 کرد.  ی راهش را عوض م دی رس ینم  چیبه ه یوقت

. انگار اشباح دست به دست هم  دیکوب یدر دهانش م قلبش

 داده و او را محاصره کرده بودند. 

شدند و   یاش م  یتنفس یخشم وارد مجار ابرها با   انگار

 . اوردندیکردند راه نفسش را بند ب یتالش م

 بود. نیسنگ تینها یب هوا

دوباره   هینشست و با گر یبرف  نیزم ینفس افتاد و رو از

 اطرافش را نگاه کرد. 

 جزء مه نداشت و نبود.  چ یکه ه یاطراف

 کرد.  یم ه یسرد نشسته بود و گر ی برف ها یرو

 

 

 چشمانش را باز کرد.   نینوش



  یخال  یچرخاند و به جا یدرد داشت سرش را کم  گردنش

 کنارش نگاه کرد.  دیام

خانم   بایها به فر یو از وسط صندل دیرا جلو کش  خودش

  دیدون ینم  دی : ببخشدیپرس  د یتبسم را ند ینگاه کرد و وقت

 تبسم کجاست؟ 

 

شدم   داریب یچرت زدم وقت کی من  زمیپاسخ داد: نه عز زن

 بود فکر کنم رفته کمک. ن

 

 مایاز جا برخاست با نگاهش دنبال تبسم در هواپ نینوش

 گشت.  

 همه بودند جزء او  اما

 

  ستادیاز مسافران آب آورده بود ا یکی یافسانه که برا کنار

 تبسم کجاست؟ یدون  ی: افسانه جان نمدیو پرس

 

رفته   دیشا  زم یدونم عز ینگاهش کرد و گفت: نم  افسانه

 . سیسرو



 

 . دمیسر باال انداخت و گفت: نه اونجا رو د نینوش

 

  دیشا نیبرو بب روننیب ونیداد: چند نفر از آقا حیتوض افسانه

 اونجاست. شوهر خودت هم هست. 

 

 گرفت.  شیرا پ مایراه خروج از هواپ نینوش

که اپس لحظه  فرود توسط مسافران    یدر خروج اضطرار دم

را نگاه کرد مه همه جا را   رونیو ب ستادیکنده شد؛  ا

 پوشانده بود.  

 . ستادیا مایشکسته شده هوا پ مهیبال تا ن یرو

 .  د ید یبودند م  کیرا چون نزد مردها 

هم برف   یشکسته و قدر  مایهواپ  یکه چرخ ها ییآنجا از

بال رفت و آمد کرد   ی شد از رو ی بود.راحت م نیزم یرو

 شدن نداشت.  تیو اذ دن یبه پر یازین
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سرگرم حرف زدن بودند    ی سمت چهار مرد که حساب به

 رفت. 

  یم  کاریچ نجای: تو ادینگاهش کرد و پرس دی تا او را د دیام

 چرا سرده؟ رونیب یاومد ؟یکن

 

: خودتون دیپاسخ، پرس  یبه جا ستادهیکنارش ا نینوش

 رون؟ یب نی اومد یچ یبرا

 



وگرنه   میجنازه ها بکن یبرا  یفکر کی دیپاسخ داد: با دیام

 سراغشون. انیباشه حتما م وونیاطراف ح نیاگه ا

 

  چاره یگفت: آخ ب یصورتش را جمع کرد و با ناراحت نینوش

الاقل جنازه هاشون به خانواده   دیکن ی کار کی ها، تو رو خدا 

 هاشون برسه. 

 

خودمون به    یجنازه  میدعا کن دیلب گفت: ما با ر یز فرهاد 

 خانواده هامون برسه. 

 

  ی و ماهان با چشم غره ا د یفرهاد را نشن ی جمله  نینوش

 تبسم کجاست؟  ی : راستدیدهانش را بست و دخترک پرس 

 

 نبود؟! مایهواپ ی : مگه تودیمتعجب پرس دیام

 

پاسخ داد: نه همه جا رو گشتم.  افسانه  نینوش

 《شما ش یپ رونیاومده ب د یشا》گفت:

 



و گفت:   دی چرخ نیماهان  با سرعت  به سمت نوش سر

  ست؟ین یمطمئن

 

 نبود. نمیپاسخ داد: آره مطم نانیبا اطم نینوش

  میما اومد یرا مخاطب قرار داد:وقت  دینگران شد. ام ماهان

 ممکنه کجا رفته باشه؟  یعنیبود؟  مایهواپ ی اون تو رونیب

 

  ی تبسم دختر ب  ی. ول ستیدونم. خاطرم ن یپاسخ داد: نم دیام

 مایهواپ یتو د یره شا ینم یی. بدون اطالع جاستین یفکر

 .دتشیند نیگرم شده نوشسرش 

 

 ؟ی: ممکنه خوب نگشته باشدیپرس نیاز نوش دیام

 

دونم. بنظرم همه    یو دلشوره  پاسخ داد: نم د یبا ترد نینوش

 جا رو گشتم. 

 

 ی برا یفکر کی گفت: بچه ها شما  یبه فرهاد و هاد  ماهان

 . میگرد یو بر م مایهواپ یتو میما بر  دیجنازه ها بکن



 

راه تند تند    انیرساند م مایسرعت خودش را به هواپ به

  یزیچ  یبه کس ستیداد: الزم ن حیتوض نیو نوش دیام یبرا

که ممکنه   ییهر جا یو کامال عاد ی. بدون شلوغ کاردیبگ

  ختهیبه هم ر  ی. مسافر از لحاظ رواننیرفته باشه رو بگرد

 .  زتشونی ر ی به هم م شتریب کنفریهستن خبر گم شدن 

 

  یسر و صدا همه جا  یکه ماهان خواسته بود ب ورهمانط

 را دنبال تبسم گشتند.  مایهواپ

در   کیماهان که نزد یبرا مایهواپ یاز انتها دیام یوقت

نکردن تبسم  سر تکان   دایپ  یبود، به معنا  ستادهیا تیکاکب

 داد. 

 بروند.  رونیماهان اشاره کرد که ب  

که تنها  یاز غول آهن رونیتبسم را ب دینبود اما با یخوب خبر

 کردند.  یامن بود جستجو م یجا

کردن تبسم در   دایپ یرا برا  یو ماهان هر کدام راه دیام

 اش نشست.   یصندل یدل نگران رو نیگرفتند و نوش شیپ



گوش کن   د یبه او گفت: ام  دیقبال از جدا شدن از ام ماهان

باربد   یوگرنه  شرمنده  میکن داشیپ دیهر طور شده با 

 هر طور شده.  دیکن ام داشیهر طور شده پ م؟یشیم

 

 

  یبرف نشسته بود و در حال نیزم  یشد که رو یم یساعت

 هیحلقه کرد و چانه به زانو تک شیکه دستش را دور زانو

 . د یچک یداده و قطرات اشک از چشمانش م
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 . د ید ینم چ یاز ابر ه نیسنگ یهم اطرافش جزء هاله ا  هنوز

  یو نم ندیابرها بنش یرو ی آرزو داشت روز یکودک  در

  ایدن  یجا نیتواند ترسناک تر ی ابرها م انیدانست بودن م

 باشد. 

 یتوان رو یداد نم حیضتو شیکه باربد برا یبار نیاول

کرد و کال سوار شدن بر   یآنها زندگ  انیم  ا یابرها نشست 

محال است چقدر غصه خورده بود و آرزو   ییابرها آرزو

 بتواند تجربه اش کند.  کباریکرده بود کاش فقط 

 . ی تلخ یعجب تجربه  اما

مسخره اش دوست داشت فقط رها   ی از آرزو مانیپش حاال

 که بد جور محبوسش کرده بود.  یزندان بخار نیشود از ا

نامش را   یکه حس کرد کس  زد یقدم م یخاطرات کودک انیم

 جواب بده.  یاطراف نی خواند: تبسم...تبسم اگه ا یم

 

 . دیجا جه از



 ماهان را شناخت.   یصدا

هم  لحظه   نیدر ا  یخواند که حت ی قشنگ نامش را م انقدر

 اش به جانش نشست.  ینیریش

....آقا ماهان من نجامیصدا زد: من ا اق یبا اشت 

 .نجامی....انجامیا

 

ساعت بود که به    میاز ن شتری . بدیتبسم را شن یصدا ماهان

 گشت.  یدنبالش م

 فکر از سرش گذشته بود. هزار

دخترک افتاده باشد در   یاتفاق که ممکن بود برا هزار

 ذهنش مجسم شده بود. 

و باز   دیرا در اطراف شن شیصدا یبه جانش آمد وقت جان

 ؟یاطراف نینامش را خواند: تبسم ا

 

 . نجامی... آقا ماهان من انجامیپاسخ داد: آره ا تبسم

 

 به سمتش پا تند کرد.  دیرد صدا را گفت. تبسم را که د ماهان



آبدار مهمان کند اما   ده یشک کیآمد صورتش را  ینم بدش

 حال و احوالش مهم بود. یاول وارس

 . ستادی ا شیبه رو رو

 ؟ی: خوبدیبا شوق به ماهان نگاه کرد و ماهان پرس تبسم

 نشده؟ تیزیچ

 

 . دیچانه باال انداخت و اشک از چشمش فرو چک تبسم

 . ستین یزیشوق بود و گفت: خوبم. چ اشک

 

مگه نگفته بودم از   ؟یکن یم  کاریچ نجایتشر زد: ا ماهان

 دور نشو دیام ا یدور و بر من 

 

 بودنش از تشر ماهان ناراحت نشد.  ینازک نارنج یهمه  با

 اش را دوست داشت.  ینگران

 دنبالش آمده بود را هم.  نکهیا

 باشد.  تشیچند اگر از سر حس مسئول  هر



  سیزند و فقط با چشمان خ ینم  ی تبسم حرف د ید یوقت ماهان

:  دی پرس یتر میو تر رفت و با لحن مالکند جل ینگاهش م

 ؟یخوب

 

افتاد و  نییپا  شیمژه ها یپلک بست و اشکش از ال  تبسم

 . دم یترس یلیدنبالم خ یگفت: ممنون که اومد

 

جوان که از سالم بودن دخترک مقابلش مطمئن شد  باز   مرد

بهم  شهی: مد یرا فراموش کرد و پرس متیو مال یمهربان

 ؟یکن ی م کاریچ نجایا قایدق یبگ
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 دانست خطا کرده.   یم تبسم

  زانیآو یدستش را باال آورد و با لب و لوچه ا انیم یِ گوش

کم از   کی شد. با خودم فکر کردم  نیگفت: حواسم پرت ا

  دمیبه خودم اومدم د یآنتن بده وقت  دیدور بشم شا مایهواپ

 راه رو گم کردم.

 

 یفتیراه ب دیتو با ماسیهواپ ی : اون همه آدم تودیغر ماهان

به من   دینبود؟ نبا یتو کس ریغ ؟یچک کن یآنتن گوش ییایب

 ؟یاطالع بد  دیام ای

 

ت و ماهان دست از سر زنش  انداخ نییشرمنده سر پا تبسم

دور   دیبرنداشت: مگه بهت نگفتم از دور و بر من و ام

 نشو؟ 

 

 . دیلب گفت: ببخش ری خطا کار ز  یمثل دختر بچه ها تبسم



 

 شده بود.   سایآتر هیشب

 و دلبرانه بود.  نیریمثل او ش شیها  یخواه  معذرت

شد و گفت: خواهش   میمال یلحنش کم زکشیعز  یآور ادی با

امن  نجای. بخدا استیامن ن نجا یکنم مراعات کن تبسم. ا یم

ادم   کیمن   یبودم دنبالت و به جا ومدهی. اگه من نستین

خراب شده   نی شد؟ وسط ا یم  ی کرده بود چ  داتینادرست پ

 .ینیب یکه دو قدم جلوترنم یا

 

  دی سکوت تبسم را د یگفت. ماهان وقت  ینم چیه تبسم

 م؟ی: بردیپرس

 

 سر تکان داد.  تبسم

خشک  شده بود تا  شیسرد پا  نیزم  ینشستنش رو بخاطر

 خورد.  یشل زد و سکندر شیخواست حرکت کند پا

 ستادیکه دو گام رفته را برگشت و کنار دخترک ا ماهان

 ؟یشد ی: چدیوپرس

 



.  ستین یخاص  زیرا حرکت داد و گفت: چ شیپا یکم تبسم

 حس شده.   یراستم ب  یپا نی زم ینشستن رو ادیبخاطر ز

 

 . شهیماهان نگاه کرد و گفت: االن خوب م به

 

:  دیدستش را با فاصله پشت کمر دخترک برد و پرس ماهان

 کمکت کنم؟ 

 

 با لبخند نگاهش کرد و پاسخ داد: خوبم ممنون.  تبسم

 

فاصله   ن یکوتاه برداشت. ماهان هم با کمتر یگام ها و

 کرد تا در صورت لزوم کمکش کند.  یکنارش حرکت م

 

 کوتاه و بدون عجله بود.   شانیها گام

  یتبسم اجازه تند راه رفتن را نم یپا تیمه و هم وضع همه

 داد. 



بود نگاه کرد و گفت:   ستادهیبه ماهان که سمت چپش ا تبسم

افتاده مگه   ی چه اتفاق دنیخانواده هامون فهم گهیتا االن د

 نه؟ 

 

 پاسخ داد: بله حتما.  ماهان

 

کنن ما   ی : فکر مدیرخش نگاه کرد و پرس میبه ن تبسم

   م؟یُمرد

 

و گفت: نه تا از سقوط   د یبه صورتش کش ی دست ماهان

نشه که    دایپ یو جنازه ا مایهواپ یمطمئن نشن و الشه 

 کنن. ینم یفکر نیهمچ

 

 گردن دنبالمون؟  ی: مد یباز پرس تبسم

 

رود دستش را    یراه م دنین لنگمتوجه شد تبسم بدو ماهان

 انداخت و گفت: حتما. 

 



 هم داشت. یگریسواالت د   تبسم

 انیم ق ینفسش را عم دیخجالت کش  دنیوقفه پرس یاما از ب 

 که تمام بدنش را هم مه گرفت.  نیقیفرستاد و به  نهیس

مه آلود   طیشرا نی: با ادیپرس  دیسکوت ماهان را د یوقت

 کنن؟ دامونیپ خوانیم یچطور
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۱۱۱ پارت



 

سواالت را پاسخ داده بود؟ جوابش را درست   نیا چندبار

 دانست.  ینم

مسافران حوصله خرج کرد و    ی تبسم هم مثل همه  یبرا اما

گردن دنبالمون.   یبهتر بشه م طیشرا نکهیگفت: به محض ا

 دارن.   ی نکنن دست بر نم دامونیتا پ

 

 ساکت شد. تبسم

رفت اما دهانش را  ی چند هزاران سوال در ذهنش رژه م هر

  یتکرار یبست چون حس کرد ماهان از سوال و جواب ها

 خسته شده. 

بارها مورد بازخواست مسافران   بود بارها و ده یچشم د به

 کرد.  یقرار گرفته باز خودش هم داشت همان کار را م

  یکه شدند ماهان رو به  دخترک گفت: رفت  مایهواپ کینزد

 نگو....  یز یچ  یداخل از گم شدنت به کس

 

و گفت:    ستادیتبسم ا یرا متوقف کرد رو به رو حرکتش

کنم، مواظب باش.   یکنم، خواهش م یتبسم خواهش م 

  یباش. از ما دور نشو، بدون اطالع و ب دیخودم و ام یحوال



تو ازم دور    ی نرو. من کار دارم، سرم شلوغه ول ی خبر جا

تو حواست رو جمع کن.   یحواسم پرت بشه ول د ینشو. شا

تار مو از سرت   ک یذارم  یامنه، مراقبتم. نم ت کنار من جا

من باش. دور   یوالچپ نگات کنه. فقط تو ح  ی کم بشه، کس

 تبسم....   ستیامن ن نجایبار هزارم ا ینشو. برا

 

اون  یدراز کرد و گفت: تو مایرا به سمت هواپ دستش

که روانشون به هم   ی همه جور آدم هست. آدم ها مایهواپ

از   ی باشه هر کار ختهیکه روانش به هم ر یو آدم ختهیر

  از شتریپس ب ی فهم یخودت منظورم رو م  اد یدستش برم

 کنم.  یبازش نم نیا

 

  کی ست،یهم امن ن رونیب نیرا به اطراف چرخاند: ا دستش

. تو رو خدا نزار اگه زنده  میناشناخته رو به رمون دار یایدن

جاها رفاقت رو    یلیباربد بشم.  باربد خ یشرمنده  میبرگشت

 شینکن پ یکنم کار یدر حق من تموم کرده پس خواهش م

 باربد خجالت زده بشم. 

 

 کرد.  یفقط نگاهش م تبسم



قصد و غرضش چطور   یب یحواسش بود با جمله ها  ماهان

 کرد.  یم ییدخترک را هوا

  یگذار کس یکم شود، نم  شیتار مو کیگذار  یگفت نم یم

 چپ نگاهش کند. 

 ماند.  یخودش م یسرجا  ز یاو باشد همه چ یحوال

 او بودن.  یحوال  نیخواست جزء هم  ینم یادیز ز یچ دخترک

 داشتن. تیاو امن کنار

 .  دنیرا به جان خر  شیها یخستگ

نکنم.  دیتاک  گهیگفت: د دیخودش د ره یتبسم را که خ نگاه

 چشمم باش.   یجلو

 

 خورد.  یدر دهانش تکان نم زبانش

نه  تیماهان هر چند از سر احساس مسئول یحرفها  ینیریش

 عشق تمام جانش را پر کرده بود. 

باشه   یرا به معنا ییلویسر چند ک ی زبان چند گرم  یجا به

 تکان داد. 

 .  یکرد خیاشاره کرد: برو سوار شو  مایبه هواپ ماهان

 



 روشن بود.  نهیانگار داخل شوم حاال

: کمک  دیگذاشت و ماهان پرس مایبال هواپ یرا رو شیپا

 .یخوایم

 

 گاهش نکرد.  را نچرخاند و ن  سرش

  انیم ینگاهش گند و مرد جوان ستاره ها  د یترس یم

 برود.  شیو آبرو ندی چشمانش را بب

 را به لبه در رساند و گفت: نه ممنون.  دستش

 

 . دیرا داخل کش  خودش

 هم پشت سرش وارد شد.   ماهان

:  دیپرس تیبا عصبان دیو ام دندیبه سمتش دو دیو ام نینوش

 ؟ییمعلوم هست کجا
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۱۱۲ پارت

 

توجه به حضور او با  یب  دینگاه کرد و ام دیبه ام ماهان

   ؟ی: بدون اطالع کجا رفتدیهمان لحن پرس

 

  ی گفت و به جا  ی نم چیانداخته بود و ه نییسرش را پا تبسم

 مه گم شده؟  یبزنه تو یچرخ  کیاو ماهان گفت: رفته 

 

  یجا نجایجان به سرش کرده بود گفت: ا یکه نگران دیام

 م؟ی کجا ی چرخ زدنه؟ متوجه هست

 



قصد کوتاه آمدن ندارد، پشت دخترک   دیام د ید یوقت ماهان

را نگاه کرد و گفت:    قشیو هشدار گونه رف م یدر آمد  مستق

 خوب از قصد که گم نشده. حواسش پرت شده.  یلیخ

 

 متوجه نگاه هشدار گونه ماهان شد.   دیام

سر زنش کرده که حاال پشتش    ی دخترک را قبال حساب احتماال

 آمد.  ی در م

  ریتبسم حلقه کرد و گفت: به دل نگ یدست دور بازو نینوش

چند   نیتا هم دی. اممیگرانت شده بودن یلی قربونت برم. خ

 گشت.  ی داشت دنبالت م شیپ قهیدق

 

دانست زود   یشناخت م  ی دوست دل نازکش را م  نینوش

 . شودیدلخور م

ست به    یاز سر نگران دیاما چون مطمئن بود رفتار ام تبسم

دونم   ی زد و گفت: اشکال نداره. م یدوستش لبخند یرو

 ردم. ک ینگرانتون م دینبا دهیحق با ام

 

شد و   یشگیهم ی دوباره همان مرد مهربان دوست داشت دیام

 . میگفت: ببخش تبسم اما  واقعا نگرانت شد



 

داد و گفت: معذرت   هیهد دیبار به ام نیلبختدش را ا تبسم

 مراقبم.  شتریبه بعد ب نیاز ا خوامیم

 

زد وارد   یم  ی که در اثر سرما به قرمز یفرهاد با صورت  

 شد.  مایهواپ

  نیکرد کاری: چ د یبه سمتش رفت و پرس دیتا او را د ماهان

 جنازه ها؟  یبرا

 

 ؟ یکرد داشی: پد یو پرس  دیبه صورتش کش یدست فرهاد 

 

 ینگران یاطراف بود. جا   نیسر تکان داد: آره هم ماهان

 ن؟یکرد کاری....چ ستین

 

از مسافرا کمک   دیو گفت: با ستادیدست به پهلو ا فرهاد 

. چند  میآ یتنها از پسش بر نم   ی و هاد . ماهان منمیریبگ

داخلش   میهمه اشون بزار میچاله  درست کن   کی مینفر ببر



به خانواده هاشون  میتا سالم بمونن بتون  زمیروشون برف بر

 .میبد لیتحو

 

جور دفن کردن   کی نیمردد نگاهش کرد و گفت: ا ماهان

 نداره.  یآوردنشون مشکل شرع رونیبعدا واسه ب ست؟ین

 

تنها راهمون   ی دونم، ول یهم مردد شد و گفت: نم  فرهاد 

چال باشن و    یکه هم تو نهیسالم نگه داشتنشون هم یبرا

در امان بمونن هم بدنشون   واناتیبرف تا ازدست ح ر یهم ز

 نشه.  هیتجز

 

 کار گذشت.  نیمانده روز به هم یباق تمام

به همراه چند تن از مسافران جسد ها را   شیو رفقا ماهان

  ی هم به افسانه و آقا نیبرف پنهان کردند و تبسم و نوش ریز

 ها و مسافران کمک نمودند.  یبه زخم  یدگ ی در رس  یمدد

  یتالشش را برا یهمه  یکی مه نداشت. اما تار گرید شب

 کرد.  ینشان دادن خودش م

خانم   بایاش کنار فر یصندل یپر درد رو  یخسته با کتف تبسم

 کرد.  ینشسته بود و آسمان پر ستاره را تماشا م



که وجود داشت مثل   یوحشتناک ی زهایچ یخالف همه   بر

آن طرف تر از   یبرف، کم ر یپوشانده شده ز یجنازه ها

 و جذاب بود.  بایز تینها یآسمان ب ی. ولمایهواپ
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۱۱۳ پارت

 

خانواده   شیرفت و فکرش پ ی مالش  م یاز گرسنگ شکمش

 اش بود.



از غذا آن   یکرده بودند و حجم کم  ی بند رهی را ج شانیغذا

 هم دو بار در شبانه داشتند. 

ها بود که   نیاز ا شتریو درد حقشان ب تیآن همه فعال با

چند   تیوضع نیا نداشتند و اگر قرار بود، ااصال امکانش ر

 شد.  یمقدار کم هم تمام م  نیکند هم دایادامه پ گریروز د

  یو با وجود پتو دهیبافتش پوش کیتون یرا رو شیپالتو

خانم شده بود باز هم   بایکه سهم او و فر ینفره ا کینازک 

 حس سرما داشت. 

کرد نه به سرما فکر  ی در خودش جمع شد و سع شتریب یکم

کرد   یکه حس م یونه به  جنازه ها یکند و نه به گرسنگ

  یبه وحشتش م نیزند و ا  یپرسه م مایروحشان در هواپ

 افزود. 

 .  امدین شی چه کرد خواب به چشم ها هر

کرد   یم یسع یهمه ساکت بودند و هر کس  بایتقر نکهیا با

از فشار   یرد تا الاقل ساعتخودش را به دست خواب بسپا 

 بود رها شود.  شیکه رو یوحشتناک

  یپچ پچ بعض   یها و حت یزخم  یناله  یهنوز هم صدا اما

 . دیرس یبه گوش م

 به سرش زد.  یخارج شد فکر تی از کاکپ فرهاد 



بار پا به اتاقک   نیاول یتوانست برا یآنجا تنها بود م ماهان

 . ندیبگذارد و آنجا را بب مایهواپ یا شهیش

توانست   یدر هم و برهم م یهمه فکر و مشغله ها  نیا انیم

 باشد.  یلذت بخش یتجربه 

 مغز آشفته اش را آرام کند.  یکم الاقل

  رونیخانم ب با یفر  یجا برخاست و آهسته از کنار صندل از

 آمد.  

   د؛ یکش یمردد نبود. خجالت هم نم تیبه سمت کاکپ شیها گام

 داشت.  ی گام بر م یزندگ یبایز   یها  ایاز رو ی کی دنید یبرا

   ستادیدر ا دم

خلبان داده و   یاش را به صندل هیماهان نگاه کرد. تک به

 دار؟یب ای دانست خواب است  یتبسم نم

را پشت سر گذاشته و تبسم    یجوان شب و روز سخت  مرد

 . ردیاستراحت را از او بگ ینداشت ساعت یلیاصالتما

نگاهش را حس کرد که سر چرخاند و   ینیانگار سنگ ماهان

 .  د یدخترک را د

  نجای: ادیبود پرس شیصدا یکه چاشن ینشست با تعجب صاف

 شده؟  یزیچ ؟ یکن یم کاریچ

 



 تو؟  امیب شهی. مستین ی زیپاسخ داد: نه چ تبسم

 

آمده    یچه کار  یهنوز متوجه نشده بود دخترک برا ماهان

 تو. ایاما گفت: آره حتما، ب

 

 گذاشت.  یبه داخل اتاقک دوست داشتن پا

نبود. انتظار   دید  یها م  لم یتصوراتش  و آنچه که در ف هیشب

همه   نجایروشن را داشت و اما ا  یپر از چراغ ها یاتاقک

بود و جزء نور ماه   کیچراغ ها خاموش بودند و اتاق تار

 روشن کردن اتااقک وجود نداشت.   یبرا یزیچ

و گفت: سرپا     دیپا یبه تبسم که کنجکاو اطراف را م  ماهان

 .نینمون بش

 

 فرهاد اشاره کرد.  یبه صندل و
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۱۱۴ پارت

 

نشست و نگاهش همچنان جستجو گر در   یصندل یرو تبسم

 . دیچرخ  یاتاقک م

افتاد شرم زده گفت:   ریماهان گ ره یکه در نگاه خ نگاهش

  یدلم م  یلیگزاشتم، خ  تیبار پا به کاکپ نیاول دیببخش

 .نمیخواست بب

 

 زد.  یلبخند خسته ا ماهان

داشت   یاز درد و عذاب وجدان و ناراحت یایدن نگاهش

از دستگاه ها   چکدومیه ینداره. وقت  دنیوگفت: االن که د

 .  ستنیروشن ن

 



دانست   یمقابلش که تبسم نم  یدکمه ها ی را رو دستش

و   دیشوند نوازش گونه کش  یاستفاده م ی زی چه چ یبرا

داره.    دنیآسمون که هست د یتو یآهن یپرنده  نیگفت: ا

شکافه و جلو    ی قلب آسمون م ی دار یقک وقتاتا نیا یتو

  ریش  دنید ی. اومددیرو د یقشنگ ی منظره ها شه یم  رهیم

 ُمرده؟ 

 

 

 ماهان نگاه کرد.  ی به چشمان خسته  تبسم

مقابلش و آسمان صاف و پر از   ی شهیرا به ش نگاهش

منظره   شهیستاره داد و گفت: هنوزم قشنگه. هنوز هم م 

آسمون رو به رو به.   نیرو تماشا کرد، مثال هم  یقشنگ یها

  نیپر از ستاره رو با همچ یآسمون سورمه ا  نیا شهیکجا م

 ! اد؟ید یوضوح

 

و شکاف وسطشان   مایبه دو صخره بزرگ مقابل هواپ ماهان

 نگاه کرد.  شیرو به رو یبایو آسمان صاف و ز



پارچه پر از ستاره، خدا باز هم   کیبود  ییبایز ی  منظره

کرده   یبار آسمان را نقاش نیقلمش ا دهیرش را به رخ کشهن

 گذاشت.  شیتمام به نما ییبایو به ز

از آن لذت برد اگر پنج   یشد حساب  یبود و م ییبایز  منظره

 دستش نمانده بود.   یجنازه رو

 بودند.  فتادهین مایکف هواپ یو چند زخم نیچند اگر

 

ربط گفت:    یبه سمت تبسم چرخاند و  ب یرا کم  سرش

بهش گفته بود خلبان منم.   د یباربد بهم زنگ زد. ام روزید

رو   مایآدم هواپ  یسفارش کرد به قول خودش مثل بچه  یکل

  ی تار کیگفت اگه  ی جمع کنم. م یبرونم و حواسم رو حساب

 کنه....  یتبسم کم بشه کچلم م  یمو

 

باربد دلش به درد آمد   یشوخ  یحرف ها یادآوریو با  دیخند

 که داشت. یعذاب وجدان از حس

و مسافرها رو   مای: من همه تالشم رو کردم تا هواپگفت

 نشد.  ی نجات بدم ول

 



  ده یبه سمت ماهان چرخ یکم  ی صندل یکه رو ی در حال تبسم

تالشتون    یشما همه  میدون یبود گفت: ما همه امون م

 . نیکرد

 

سرد گرفت و گفت: فقط تو و چند نفر    یاز هوا ینفس ماهان

  یکه حرفها ستمین ی. من آدمنینظر رو دار نیا گهید

بفهمم  ی روز کیاگه  گمیبا خودم م یناراحتم کنه ول گرانید

خطا کرده باشم    ییاومده و نکردم، اگه جا یاز دستم م یکار

 ... یکوتاه ای

 

افکار اتفاقا   نیو گفت: ا دیبه سمت ماهان چرخ شتریب تبسم

برام مهم  گنیو م نیدیکه شن هیهمون حرف ها ریتحت تاث

 یشما نه کوتاه دیداشته باش نانی. به خودتون اطمستین

اتفاق که افتاد و   کیحادثه بود  کی نمینه خطا. ا ن،یکرد

 شد جلوش رو گرفت  ینم

 

  یشبانه روز سخت ،یگیسر تکان داد و گفت: راست م ماهان

رو    ینیسنگ ی. فشار روانمیرو گذروندم. همه امون گذروند

روز   کی یبار تو نیاول ی. امروز برا میکن  یمتحمل  میدار



از سر گذروندم، دفن چندتا جنازه  یریفقط چندتا دعوا و درگ

 مورد گم شده...  کیداشتم، 
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. وسط  دندیدار به تبسم نگاه کرد و هر دو آرام  خند یمعن

 کرده بود.  یکوچک ی تلخشان شوخ ی حرف ها

شود   یبه خودش ثابت کند هنوز هم م نکهیا یبرا دیشا 

 . دیخند



سرما، راست    ،یو ماهان ادامه داد: گرسنگ  د یهم خند تبسم

 داشته.  یهزار سال فشار روان ی امروز به اندازه  یگیم

 

کتفش که دوباره درد داشت گذاشت و   یرو  دستش را تبسم

  یبه رو میکرد یسخت گذشت. هر کدوممون سع ی لیگفت: خ

  نیمن به عمرم همچ نکهیا تیواقع یول میاریخودمون ن

 نداشتم. یپر از استرس یتجربه 

 

کتف او نشست و از حالت    یماهان همراه تبسم رو نگاه

 کنه؟ یم تتیاذ ی لیدرد دارد  و گفت: خ دیصورتش فهم

 

 تحمل کرد.  شهی چانه باال انداخت: نه، م تبسم

 

 

 . ی : مسکن خوردد یپرس ماهان

 

از دارو    شهیکه م ییدادم تا حا  حیپاسخ داد: ترج تبسم

 .هیبق یاستفاده نکنم بمونه برا



 

را به تبسم داد و دوباره برگشت    نشینگاه پر از تحس ماهان

تجربه   نیهمچ  چکدوممونین و گفت: هسر صحبت خودشا

دچار نقص  مایاومد که هواپ شیبرام پ کباری. من مینداشت یا

  ی فرودگاه و فرود اضطرار میبرگرد میشد و مجبور شد یفن

 نه.  ینجوری. اما امیداشته باش

 

چند ضربه به در زد و توجه ماهان و تبسم را به   یکس

لحظه هم لبخند   نیدر ا یخودش جلب کرد. افسانه که  حت

  دمیبه دست  وارد شد و گفت: د ینیصورت داشت س یرو

خلوت دو نفره باعث   نیا دی با خودم گفتم شا نیخلوت کرد

 بخوره.  ی زی چ کیبشه جناب خلبان ما 

 

صاف نشست و ماهان اعتراض   شیخجالت زده در جا تبسم

 ن؟یآورد یدنیکرد: باز نوش

 

دفعه  نیا یامکانانتمون کمه، ول گهی: شرمنده ددیخند افسانه

و   کیکنم به تبسم جون تا شما ک یواگذار م تیمامور

 خوره...  یتکون نم نجایاز ا دیتون رو نخور یدنینوش



 

تا حاال   شبیاز د شونیتبسم نگاه کرد وگفت: مگه نه؟ ا به

 نخورده.  یچ  چیجزء آب ه

 

 سر تکان داد و گفت: دستتون درد نکنه.  ماهان

 

بله رو   نکهیرو باال انداخت و گفت:  خوب مثل ااب افسانه

 .میگرفت

 

. اما تا مطمئن  زم یخودتم آوردم عز یتبسم گفت: برا به

 ها؟  ینر رونینخورده ب شونیا ینشد

 

  رم،یدارم م گهید ،منیخواست زحمت بکش ی گفت: نم تبسم

 اومدم مزاحم استراحت آقا ماهان شدم. 

 

افسانه به سمت تبسم سوق داد و   ینگاهش را از رو ماهان

 . یگفت: مزاحمم نشد

 



را گذاشت و   ینیصورتش س یرو نیریبا لبخند ش افسانه

 . نینکرده بخور خیما. تا  ییرایاز توان پذ نمیگفت: خوب ا

 

 . فرهاد کجاست؟ نیدیسر تکان داد و گفت: زحمت کش ماهان

 

 اطراف بود.   نیپاسخ داد: هم افسانه

 

ه را برداشت و پودر را داخل آب جوش  نسکاف وانیل ماهان

فرهاد   یهم برا یزی چ کیو رو به افسانه گفت: لطفا  ختیر

 ببر
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دست گرفت و نگاهش   انیرا م ی گرم چا یکاغذ وانیل تبسم

 شد.  رهیخ رونیدوباره از پنجره به ب

  ی را به دهان م  کیاز ک یو  بدون نگاه به ماهان که تکه ا 

 د؟یدار ادیگذاشت گفت: شما به روح اعت

 

اش فرستاد و   ی خال ی به معده  کیرا همراه ک ی چا ماهان

 گفت: آره اعتقادم دارم... 

 

  ی طور کامل رو را  به سمت تبسم چرخاند نور ماه به  سرش

 ؟یترس ی: مدیصورتش بود و پرس

 

 با صداقت گفت: آره راستش.  تبسم

 



و   دیبه جانش چسب شیو گرما دیگرم نوش  یچا یا جرعه

 یم مایهواپ یکنم روحشون تو یگفت: همه اش فکر م

 چرخه. 

 

واقعا  یعنینتوانست خنده اش را کنترل کند و گفت:  ماهان

 ! کارن؟یانقدر ب یکن یفکر م

 

پرسند   یکه از پدرشان سوال م یمثل دختر بچه ها تبسم

  یگی: شما مدیبه چشمان ماهان نگاه کرد و پرس میمستق

 ستن؟ ین

 

 : معلومه که نه.دی باز خند ماهان

 

به  نیکرد و ا یکه حضورشان را تجسم م ی در حال تبسم

  نیکنم شاک یحس م ی افزود گفت: حت یوحشت صورتش م

 دشون مردن. و خو میما زنده ا نکهیاز ا

 

 .  د ید یم  ادیترسناک ز ی لیتخ یها لمیاحتماال ف دخترک



آمدند تا از زنده   یم رونیهمان ها که ُمرده ها از گور ب از

 .رندیها انتقام بگ

  چیه نجایراحت ا الت یمتوجه ترس تبسم شد وگفت: خ ماهان

 . ستین ییانتقام جو ای یروح شاک

 

بنظر من هم حضور دارن   یو گفت: ول امدیاما کوتاه ن تبسم

 ترسناکن. یلیهم خ

 

و گفت:   شیرو به رو  ریو دلپذ  باینگاهش به منظره ز ماهان

کمتر از   یلیُمرده ها خ 》گفت: ی بابام داشت   م یدوست کی

  تیبزن، نه اذ  بیتونن آس یزنده ها ترس دارن، مردها نه م

  یبرا یزیکنن. سرشون گرم کار و اعمال خودشونه. اگر چ

 《ترس باشه اون زنده ها هستن  

 

منم   یگفت: اتفاقا بابا ع یخبر از همه جا  سر یب تبسم

 .گهیرو م نیهم شهیهم

 



  یقینگاهش را به صورت دخترک دوخت و نفس عم ماهان

 . دیکش

گذاشت و از جا برخاست و    ینیرا در س یخال وانیل تبسم

که مزاحم استراحت تون شدم.   دی: ممنون. ببخشگفت

 اتاقک وادارم کرد خلوتتون رو به هم بزنم.    دنید یکنجکاو

 

تبسم قرار داد و گفت: مزاحمم   وانیرا کنار ل وانشیل ماهان

باهات   ی.  از هم صحبتیکه اومد ی کرد ی. کار خوبینشد

 لذت بردم. 

 

 

در گام برداشت وو گفت: بازم ممنون. شب     یبه سو تبسم

 . ریبخ

 

رو   کتیو گفت: ک د یدخترک چرخ  یهمراه باگام ها ماهان

 .  ینخور

 



دست ها را در هم گره زد و گفت: ممنون من شام   تبسم

 خوردم. 

 

بود که جا   ن یشامت انقدر سنگ یعنیگفت:   هیبا کنا ماهان

 !؟ینداشت کیک کهیت کی یبرا

 

 .  افتیماهان را درحرف  ی هیکنا تبسم

 وانیل کیبود که به همراه  یاش به نان باگت کوچک اشاره

  چیبه هر مسافر به عنوان شام داده بودند و قطعا ه یچا

 نشد.  ریکس س

: به هر حال من اون رو  خوردم شما که همونم گفت

  دیسهم شماست. بهتره سرحال باش کیک نی. انینخورد

 .ریدارن. شبتون بخ اجیمسافرا بهتون احت
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 همراهش تا دم در رفت.  ماهان

که معلوم نبود  یو مسافران مایهواپ کیتار طیبه مح تبسم

 نگاه کرد.  داریچند نفرشان خواب هستند چند نفر ب

پرسه زدن   یکامال آماده   نیو سوت وکور کاب  کیتار یفضا

 روح سرگردان بود.

 . امیهمراهت م ی گفت: تا صندل  د یکه تعلل دخترک را د ماهان

 حرف اما قدر شناس نگاهش کرد.   یب تبسم

  ی ت تا کماش رساند خودش برگش یرا به صندل دخترک

 استراحت کند. 

 را بست.  شیداد و چشم ها  هیاش تک یصندل  یسر به پشت 



را که هر لحظه   یی کرد سرما یرا بغل کرد و سع  خودش

 بسپارد.  یشد به فراموش یمهمان جانش م شتریب

 

 صورتش پهن شد.  ی رو دینور خورش صبح

به  مایکه باز کرد؛ نگاهش از پنجره کوچک هواپ چشم

 افتاد. ی آسمان آب

 حدود چند ساعته آسمان.  دنیبود بعد از ند  ینیدل نش  منظره

در اثر سرما خشک شده بودند و به بدن پر دردش   مفاصلش

خانم توجه   بای فر نیمهربان و دلنش یداد صدا  یکش و قوس

 باشه.  ریبخگفت: سالم صبح دخترم  ی اش را جلب کرد که م

 

تمام مفاصل بخصوص   انیکرد به درد نشسته م یسع تبسم

 باشد.  تی اهم یگردنش ب

زن مهربان کنار دستش سالم داد و گفت:    ریلبخند به پ با

 . ر یسالم. صبح شما هم بخ

 

آسمون چقدر   ی نیبه پنجره کوچک نگاه کرد و گفت:  ب بایفر

 قشنگه.



 

  یاز مه خبربا ذوق گفت: آره خدا رو شکر امروز  تبسم

 کنن. یم  دامونیپ یعنیپس  ستین

 

دست مرخاند وگفت:   یرا تو  حیتسب یخانم باز دانه ها بایفر

 خدا بزرگه مادر.

 

 زد.  یلبخند

را صدا بزند   نی و نوش دیتا ام د یو گردن کش دی چرخ شیجا  در

خانم گفت: بچه ها   بایآنها مواجه شد و فر یخال   یاما با جا

بهت بگم تو هم  یشد داریازم خواست ب نی. نوشرونیرفتن ب

 . یبر

 

 سر و وضعش را مرتب کردو بلند شد.  یکم

کنجکاوبود. دوست داشت بداند در   رونیمنظره ب دنید یبرا

 اند.  رافتاده یکجا گ

 بهتر و گرم تر بود.  ی امروز کم رونیب یهوا

 کرد.  یو اطراف را تماشا م   ستاده یدر ا دم



 کرد کوه بود و کوه بود و کوه.   ی چشم کار م تا

شد؛ کوه و آسمان   یخالصه م ز یدر دوچ یجهان هست انگار

 خورده بودند.   وندیکه به هم پ

 خارج شد.  مایبال گذاشت و از هواپ یرا رو شیپا

 بودند.   ستادهیدرست کرده وکنار آن ا ینفر  آتش کوچک چند

داد    حیآمد  خودش را کنار آتش گرم کند اما ترج ینم بدش

 ابد یرا ب دیو ام نیاول نوش
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آشپزخانه نشسته بود. سرش را به دستش   ز یپشت م زهره

 کرد.   ینگاه م زیم  یرو یداده و به نقطه ا هیتک

  کی دیماهان را شن یمایکه خبر گم شدن هواپ ی روز از

 چشمش خون.  کیچشمش اشک بود و 

را که شب گذشته آماده کرد و زهره نخورد،   ی سوپ ساناز

و مقابل مادر شوهرش   ختیر  ی دوباره گرم کرد و در بشقاب

 گذاشت.  زیم یرو

قاشق بخور    ک یکنارش نشست و گفت: مامان تو رو خدا  

 . یافت یقربونت بشم از پا م

 

عروس   یگرفت و به صورت پر از دلسوز زینگاه از م  زهره

 بزرگش داد. 

مثل مادر ها قاشق را مقابل دهان مادر شوهرش   ساناز

 مقاومت دهان باز کرد.  یگرفت و زهره ب 

 فقط دوتا قاشق خورد.  اما

ساناز اشک به   ی سوپ خوشمزه  یمرغ و قارچ تو ی  مزه

تو   یگفت: ماهان عاشق سوپ ها هیچشمش آورد و با گر

 بود.

 



 ساناز پر از اشک شد.  چشمان

مهربانش بود و لبخند   شهی او هم دلتنگ برادر شوهر هم 

 کنم.   یقابلمه بزرگ سوپ درست م کیبراش  ادیب یزد: وقت

 

و اخرش طلبکار   خوره یوگفت: اونم چندتا بشقاب م دیخند

 دست پخت توعه. ریتقص رمیاگه معده درد بگ ساناز گهیم

 

 . دیچک شیاشک ها اریاخت یب

دست خودش نبود   یکند ول  ه یخواست مقابل زهره گر ینم

 همه اشان را جان به سر کرده بود. یخبر یب نیا

بود چه احسان برادر بزرگتر و چه   شیبردار ها اوری ماهان

 اشکان برادر کوچکتر.

 

 کرد.  یبود و فقط نگاه منشسته   زیآن طرف م  احسان

خواهد خلبان شود   یکه ماهان در خانه اعالم کرد م یروز

 مادرش از همه مخالف تر بود و احسان از همه موافق تر.

 . دیترس  یروزها م   نیاز هم زهره



که ممکن بود   ی سقوط و کال هر اتفاق ،ییهوا  یسانحه ها از

 زد.  یحرف م  فتدیب مایهواپ کی یبرا

. او از  ستادی برادرش ا یخواسته  یاما برادرانه پا احسان

 حرف زد.  یعشق ماهان به خلبان

 توکل گفت.  از

  اینکرده جان انسان در خطر باشد  ییاگر خدا نکهیا از

 ندارد.  ا یو آسمان و در نیعمرش تمام؛ زم

 . دیبرادرش جنگ ی شغل مورد عالقه  یماهان برا یبه پا پا

  چیماهان افتاده باشد؛ ه یبرا یاگر اتفاق یوا  ،یو حاال وا 

 . دیوقت خودش را نخواهد بخش

بافت   ی زد و نه عقلش فلسفه م ی م ینه منطقش حرف  گرید

  ی فرق ا یو آسمان و در نیبرادر عمر اگر تمام باشد زم یکه ا

 کند.  ینم

  ریکرد که همه اش تقص ی م یاحساسش زبان دراز فقط

 توست.

حاال او هم مثل همه آدم   دیشا  یبود امده یتو پشتش در ن اگه

 در محل کارش نشسته بود گر ید یها
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 وسط حرف افکارش خش انداخت.  سایآتر یصدا

عمو  ؟یکن  ی م هیچرا گر  ی: ماماندیبه مادرش پرس رو

 ؟ یکن یم هیماهان ُمرده که شما همه اش گر

 

 اعصابش داغان بود.  

 آتش به خاکستر اعصاب نداشته اش انداخت.  سا یآتر حرف 



شعور   یرا گرفت: خفه شو ب سا یآتر یو بازو  د یجه شیجا از

 احمق؟! یدختره    یزن یم  هیچه حرف نیا

 

 را پرت کرد.  او

آن طرف   یکم  سا ینداشت و آتر یدستش شدت چندان ضرب

 افتاد.  نیزم  یتر  دم در آشپزخانه رو

 .  ندیرفتارها را بب نیعادت نداشت از پدرش ا دخترک

 . هیگر ریبا شدت زد ز پس

و او را   دیهال به سمت برادر زاده اش پر یاشکان از تو 

 در آغوش گرفت. 

 ؟ یبه بچه دار  کار یو گفت: چته احسان چ ستادیدم در ا هاشم

 

  یکنه هر حرف  یگفت: آخه بابا فکر نم تیبا عصبان ساناح

 .  زنهیم  اد یبه دهنش م

 

دلش به درد آمده بود با    سا یآتر   یها هی که از گر زهره

 حی. خودم بلد بودم بهش توضدیگفت: از من پرس ی دلخور

 ؟ یدار کارشیبدم تو چ



 

 آشپزخانه خارج شد.  از

از همه توقع شماتت   شتری. از او بستادیکنار احسان ا ساناز

 داشت اما ساناز مدار کرد. 

گفت: ماهان   متیشوهرش فشرد و با مال یشانه  یرو  دست

 و سالم.  حیگرده صح  یبرم

 

خجالت زده به همسرش نگاه کرد و از آشپزخانه   احسان

 زد  رونیب

کرد   ی م هیگر شیکه همچنان در آغوش عمو سا یسمت آتر به

 رفت. 

رفتن به   یرا برا شیدست ها  دیتا پدرش را د دخترک

 آغوشش باز کرد. 

ناز دانه   یموها انیهم در آغوشش گرفت و سرش را م او

 . دیاش فرو کرد و چندبار پشت هم بوس

 زار بزند.  سایآتر   یتوانست پا به پا یم کاش

 . دیبخش یوقت خودش را نم  چیگشت ه یماهان بر نم اگر

 



*** 

 

 

از مسافران  کنار آتش   گر یبا چند نفر د نیو نوش تبسم

 .  دندینوش یم  ینشسته بودند و چا

و از مه هم   دیتاپ ی م دیاز روز قبل گرمتر بود و خورش هوا

 نبود.  یخبر

کردند و حاال تازه   یدرک م  یرا به خوب دنیواضح د نعمت

 اطرافشان.  طیآدم ها و مح دنیدهد د یم یچه لذت دیفهم یم

گفت و او  یخانواده م یبرا شی ها  یپسداشت از دلوا نینوش

به چشمان پر از   نینوش یشانیگوشه پ یبه شکستگ رهیخ

 کرد.  یاشک مادرش فکر م

طرف   ک یبود  ده ید نهی خودش را در آ  شیپ قه یدق چند

ابرو  کامال کبود شده و اگر   یگونه تا باال یصورتش از رو 

  یحتما غش م د ید ی مادرش صورت و کتف داغانش را م

 کرد. 

  شتریبود درد صورت و چشمش را ب دهی را د ی کبود یوقت از

 کرد.  یحس م

 و درست کنار تبسم نشست.  وستیبه جمعشان پ ماهان
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 فارغ شده بود.  ی دی دج ی لفظ یاز مجادله   تازه

 نکهیاز کمبود غذا و ا نباریتن از مسافران بهانه جو، ا چند

شکر بود    یو کم یچا وانیل ک یچرا وعده صبحانه فقط 

 داشتند.  تیشکا

خواهد به آنها    یدارد و نم یکاف  یغذا چاره یخلبان ب انگار

 بدهد. 



 وانیوسطشان ل ینیاز س نی کنار ماهان نشست ونوش دیام

 برداشت و به دست شوهرش داد.  یچا

  تویرا به سمت ماهان گرفت و گفت: ماهان چا یبعد وانیل

 بخور تا سرد نشده.  

 

 نگاه کرد.  نیدر هم به نوش یبا صورت  ماهان

 آن اطراف نبود.  حواسش

کم   یلبخند قشیهمسر رف یبه رو  دیرا که مقابلش د وانیل

 را گرفت و گفت: ممنون.  یچا وانیزد و ل یرنگ

 

و هر کس   زدی ها رو دور نر وانیل یخواسته بود کس افسانه

 خودش نگه دار.  شیآن را پ

 وانیل فشانیک  یدختر ها، هم که تو شتریها از جمله ب یبعض

 . دندینوش یرا در همان م  یداشتند؛ چا یشخص

چشم به صورت در هم ماهان که درست   یاز گوشه   تبسم

  یکه کبود یو از شانس بدش همان سمت کنارش نشسته بود

 نگاه کرد.  د ید یم یصورتش را به خوب

  دیبا صورت درب و داغان د نهیخودش را در آ یوقت از

 شود.  یدوست نداشت مقابل چشمان مرد جوان آفتاب یلیخ



 

: چقدر  دی، افسانه را مخاطب قرار داد و پرس  یفکر ماهان

 م؟یغذا دار

 

صورت در هم ماهان و فرهاد متفکر و   انیافسانه م نگاه

و چند   یاخمو جا به جا شد و در پاسخ ماهان گفت:  چا

که از مسافرا  یغذاها  م، یتعداد دار کی یدنینمونه پودر نوش

  کیو خشکبار بوده.  وهیهمه اشون تنقالت و م میجمع کرد

 . ستین ادیتعداد هم نون و غذا دارم. اما ز

 

   داد. ی ساکت فقط گوش م فرهاد 

  ، ینیریمقدار ش کیتنقالت   نیبه افسانه گفت: از ب ماهان

. گرسنه ان  دی کن میمسافرا تقس نیب ی زیچ ،یک یک ،یتی سکویب

 برن.  ینم ی راه به جا یچا وانیل کیبا 

 

 

از خانم ها داشته  یکیبلند شد  گفت: اتفاقا  شی از جا افسانه

  یاز مسقط یچمدون پر از سوغات ک یپسرش  دنیرفته د یم



ها و خشکبار بار ها   ینیریو انواع و اقسام ش وخهیو نون 

 داد....  لیهمراهش بود آورد تحو

 

به تبسم انداخت و گفت: مادر تبسم جون هم   یمهربان نگاه

شون فرستاده که    ییپسر دا  یبرا یساک پر از سوغات کی

 چندتا جعبه داخلش هست.   ینیریاونم ش

 

  میمقدارشو تقس کیسر تکان داد: دستش درد نکنه.  ماهان

 . میکن اطیاحت یلیخ  دینه. با ادیز ییفقط خانوم پارسا دیکن

 

  ی آقا یمتوجه شدن سر تکان داد و به سو یبه معنا افسانه

 رفت.    یمدد

 کمک؟ میایصدا زد: افسانه جون ب  نینوش

 

 ممنون ستین یکار زمیپاسخ داد: نه عز افسانه
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  یفکر کی  دیبه ماهان نگاه کرد و گفت: ماهان با فرهاد 

نشد   یحاال، حاال ها خبر میها. اومد  شهینم ینجوریا  میبکن

  دیکه به ام شهی. نممیبه فکر آب و غذا باش د یما خودمون با

 .میو مردم رو گرسنه و تشنه ول کن میکمک بمون

 

 با ابرو به مسافران نشسته دور آتش اشاره کرد.  ماهان

در جمع مطرح شود و هنوز    شانیها یخواست نگران ینم

 آنها را دلواپس کند.  فتادهین یاتفاق



 نگفت. ی زیدهانش را بست و چ فرهاد 

گذاشته وگرنه که او   ریاو هم تاث ی جو مر از تشنج رو انگار

 خود دار تر بود.  یلیخ

 

 گذشت.  یو کوه م مایشبانه روز از حضورشان در هواپ سه

 کمک.     یشبانه روز پر انتظار برا سه

 خسته و کالفه و گرسنه بودند.  مسافران

 تر.  دیگذشت نا ام  یهر چه زمان م و

از   د ین اعتقاد داشتند  که بابه همراه چندتن از مسافرا فرهاد 

 بزنند و خودشان به دنبال راحت نجات باشند.   رونیب مایهواپ

 مسافرانش  بود.   تیاما نگران امن ماهان

کار   مایامن هواپ طیدانست خارج کردن آنها از مح ینم

 نه؟ ا یست  ی درست

  یم شتریفرهاد و چند تن از مسافران ب یلحظه پافشار هر

 شد. 

 چهارم باالخره کوتاه آمد و موافقت کرد.  شب

 بودند.   ستادهیآتش ا کنار

 بود.   یهم خودش در سر طی درست کردن در آن شرا آتش



شد و   یم افتی یچوب کم که به سخت س،یو خ  یبرف نیزم

 . سیخ

مجبور بودند از   شتر یآتش و روشن کردن چوب ها ب یبرا

 استفاده کنند.   شانیلباس ها و چمدان ها

 نمود.  ی شب از هر شب سردتر م آن

   لیم ینگاهش را در جمع چند نفره اشان چرخاند و ب ماهان

 گفت: بچه ها من به رفتن موافقم..... 

 

مسافرانش   یخودش نداشت اما در عوض برا یبرا ینگران

 . نندیبب بیخواست آس  ینگران بود. نم تینها یب

  یچند نفر زخم نجایا میبر  شیبا برنامه پ د یبا ی گفت: ول 

تونن تکون بخورن، آدم مسن و سالمند   یکه اصال نم م،یدار

  دیهستن که شا یها  یبچه،  زخم م،یجمع دار یتو

همه   دی. باستنیرو به راه هم ن یول ستین میاوضاعشون وخ 

 . میبراشون بکن یفکر یکی دی. بامیریرو در نظر بگ زیچ

 

عده بمون  کی  میبش میتقس دیجمع گفت: با  یاز پسر ها  یکی

عده هم همراه ما   کیها و سالمندا برسن،   یبه زخم نجایا

 .انیب



 

 میفتیگفت: همه بمونن. فقط چندتا مرد با هم راه ب گرید یکی

 .انیدنبال کمک. زن ها که اصال ن

 

که   د یو چرخماهان به سمت ا نیتبسم همراه پاسخ دل نش سر

زنش،   ستیحاضر ن  ی مرد چ ی. هشهیکه نم  یتجوریگفت: ا

به امان خدا  پاشه همراه ما   نجایخواهرش، مادرش ول کنه ا

 .ادیب

 

 .میر یگفت: خوب چندتا مجرد م یگریجوان د  مرد

 

  یکه پدرش را از دست داده بود گفت: شما نم یدخترک  همان

. هر کدوم از دخترها هم که  دیریبگ میماها تصم یبرا دیتون

 نیا یمونن. تو ینم یکس یمنتظر اجازه  نیایبخوان ب

 میریو سرما بم یاز گرسنک کاریچ میبمون  مایهواپ
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 وقفه ادامه داشت.    ی ب شانیها و بحث ها حرف 

 داد.   یم ی زد و نظر یم  یکس حرف  هر

شد که چه زن چه مرد هر کدام   نیبر ا مشانیتصم باالخره

 خواهند بمانند.  یخواهند بروند و هر کدام م  یم

 حرکت صبح روز بعد بود.   ی برا قرارشان

  

 شروع شد. نیاز هوس قدم زدن نوش ز یچ همه



 اشان.  ی همراه ی به تبسم  برا دیام شنهادیپ از

  ی شب ها نیو پر ستاره تر  نیاز سرد تر یکیوسط  درست 

 کوهستان. یبهار

 آورد.   ی برف ها در م  یناله  شامیگام ها یصدا یوقت

 مانیگل انداخت و تبسم پش دیو ام نینوش یحرف ها  یوقت

کردن تازه عروس و داماد خواب را بهانه کرد و   ی از همراه

 برگشت.  مایاپبه سمت هو

از همان چند مسافر جلف، همان ها که پنج نفر   یپسرک

  نیدر ا ینشستند و حت یجلو م  یها یصندل  یبودند و رو

 سخت هم دست بردار نبودند مقابل تبسم ظاهر شد.  طیشرا

شده بود و حاال   شیمتوجه چشم و آمدن ها یچندبار  دخترک

  یفقط نگاهش م ده یبودند ترس ستادهیا نهیبه س نهیکه س

 کرد. 

بر صورت نشاند و گفت: سالم خانوم.   یلبخند کج پسرک

 شد من با شما تنها شدم.  اریباالخره سعادت  ر،یشبتون بخ

 

 .  دیکوب ی اش م نهیبا شدت در س قلبش

 دانست سوء نظر دارد.   یکه تبسم م یمردک ،یکیتار ،ییتنها



  یکه مرد مقابلش پشت هم برا یگفت و به جمالت ینم چیه

 کرد.  یبافت گوش م ی م یدلبر

 . ستیاصال مهم ن شیو حرفها اماجمالت

و جلب   ختنیزبان ر یمسخره و خنده دارش  برا تالش

 طور.  نیتوجه تبسم هم هم

 اتفاق بعدش است.   مهم

آسمان و   یرقمش زد و به جا  ی که ماهان نام یاتفاق همان

جمله تمام قلب تبسم را به اسارت خود   کیبافتن با  سمانیر

 در آورد. 

هم به عشقش شک داشت حاال   یو اگر دخترک در صد  

 خواهد.  یرا نم  یمرد چیمطمئن شد که جزء ماهان ه گرید

را بر شانه اش حس    یحرف زد و حرف زد تا دست پسرک

 کرد.  

پشت سرش نگاه کرد   ستادهیکه تند بر گشت و به فرد ا او

پوش گرفت و ماهان  دیسپ نیگاهش را از زمتازه تبسم هم ن 

 . د یرا د

 ؟ یدار کاری: با خانوم چدیاز مردک جوان وراج پرس ماهان

 



دانست لبخند خونسردانه  ینامش را هم نم یکه تبسم حت  مرد

گفتم من   ینبود. داشتم بهشون م ی خاص زیزد و گفت: چ یا

 .... 

 

 نمیب ینفره که م نیخانوم چندم نیاخطار گونه گفت: ا ماهان

. حواست به رفتارت باشه فکر نکن یمخش رو کار گرفت

 .یبکن یتون یخواد م  ی دلت م  یهر کار نجایا

 

چرا واسه اونا هم  یگیپر رو، پر رو گفت: اگه راست م مرد

 ؟یومدیو جلو ن ی سپر نکرد نهیس نیمثل ا

 

 

 ها خودشون صاحب داشتن.  ی پاسخ داد: چون قبل ماهان

 

 صاحب نداره.  نی: ادیبا تمسخر پرس مرد

 

پاسخ داد: چرا اتفاقا صاحب داره خوبش هم   ی با قلدر ماهان

 داره. صاحبش منم.



 

 

 

[7/8/2021 3:24 PM] 

 

 

 

 #بــــوےمــــه  

 

 ۱۲۳ پارت

 

به   ی نشو، کار کشیکرد: نزد دیرد وتهدرا باال آو دستش

کارش نداشته باش. فکر نکن سرم شلوغه حواسم بهش 

گردنتو  یمواظبشم. از کنارش رد بش ی. چهار چشمستین

 شکنم.   یم

 

 قلب دخترک. آخ



 مواظبت کردنت.  یتبسم به قربون چهار چشم یاله آخ

 صاحب بداخالق. نیا یتبسم فدا یاله آخ

  یخواندندش اگر لبخند م یم وانه یدونفر د نیا یدعوا وسط

 زد پس به زور لبخندش را کنترل کرد. 

 

  مایورا بود که هواپ نیپوزخند زد: پس بگو حواست ا مرد

 وسط کوه.  یدیرو کوب

 

ماهان به جوش آمد پرخاشگرانه گفت: گمشووو تا  خون

 برسم.  دیکه با  یجوابت رو ندم. نزار حسابت رو اونجور

 

 که با نگاه پر از تمسخرش از ماهان و تبسم دور شد.   مرد

: چرا تنها  دی پرس یبه سمت دخترک برگشت و عصب ماهان

 ؟یبرگشت

 

 

 اصال آنجاها نبود.   تبسم



که   ییکه ماهان خودش را صاحب او خواند؛همانجا ییهمانجا

 مواظبش است ماند.  ی اعالم کرد چهار چشم

خوش   ی با حال زد و  یخوب دست و پا م یحس و حال انیم

 تنها باشن. خوانیپاسخ داد: حس کردم م

 

خواد با زنش   ی خواد م یم یغلط کرد وقت  دی: ام دیغر ماهان

 نیا ی. توی همراهش بر  دهیم شنهادیخلوت کنه به تو پ

 ! ؟یولت کرده که چ یکیتار

 

 رفتند رفت.  یم نیو نوش دیکه ام  ی راه یسو به

 تند و بلند بود.  شیها گام

  چاره یگذاشت دخترک ب یشعور نداشت نم  یذره ا مردک

 کردنش لذت ببرد.   ت یاز حما یکم

مثل  جوجه ارک  دنبالش راه افتاد و گفت: آقا ماهان   تبسم

 نشده که، من خودم خواستم برگردم.   یزیچ

 

 : خودت.... د یآنکه به سمت تبسم برگرد و غر یب ماهان

 



ما  ... ا، یکرد  خودیب ،ی غلط کرد دیخواست بگو یم احتماال

 نگفت  و به راهش ادامه داد.  یزیچ

بودند و   نی و نوش دیبعد ماهان و تبسم کنار ام قه یدق چند

خلوت و گپ و گفت   ی جا نجا،یکه: ا دیتوپ قشیماهان به رف

تنها  یکیتار ی عاشقانه اس که دختر مردم رو نصف شب تو

 ما؟یهواپ ی فرستاد

 

کرد با   یماهان خبر داشت سع  یها تیاز حساس دیام

اوضاع را آرام کند و گفت: خودش گفته خسته   ینسردخو

 برگرده.  خوادیاس م

 

 برو به سالمت.  یبگ دی: خودش بگه تو هم بادیغر ماهان

 

حرف   ینجوریشده چرا ا  یدخالت کرد: ماهان مگه چ نینوش

  ؟یزنیم

 

  یدون ی گفت: م دیرو به ام نیجواب به نوش  ی به جا ماهان

  یکیتار یاز اون پسر عالفا مزاحمش شده بود. اگه تو یکی



من و تو   یبودش گوشه کنار  ده یدستش گرفته بود کش

 م؟ی کرد یم کاریچ

 

 از خجالت آب شد.  تبسم

 گونه درباره اش حرف بزند.  نینداشت ماهان ا دوست

 

 . دیسر تکان داد: حق با توعه ببخش دیام

  د،ینم امک ی زد: فقط حرف نزن، خواهش م  ادیماهان فر 

 نباش  الیخ ی کنم انقدر ب یخواهش م
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 کرد.  یماهان را درک م   تیوضع دیام

  ی کم دیشا ن یکند و ا یرا تحمل م  یادیدانست فشار ز یم

 حساسش کرده بود.  شتریب

 او سکوت کرد.  یها یرو در برابر پرخاشگر  نیهم از

 .م یبر ایراه افتادو به تبسم هم تشر زد: ب ماهان

 

 بچه ها.   دیگفت: ببخش نیو نوش دیرو به ام تبسم

 دوباره پشت سرش راه افتاد.  

  یکی دهینرس مایآن شب، شب حادثه بود. هنوز به هواپ اما

ن هجوم آورد و تا مرد جوان به از مسافران به سمت ماها

 .دیصورتش کوب انیم یخودش بجنبد مشت

 که ماهان چند قدم عقب رفت و به تبسم خورد.  یطور

 نداشت.  یتاب صبور گری خورد و د یخونش را م خون

پر  شانیها یکرد آرامشش را حفظ کند بعض ی م یسع  هرچه

 شوند. ی رو تر م



. فقط از  ستیاو چ تیعصبان لیدانست دل یهم نم خودش

کند هدف   یبرداشت کرد که مرد فکر م نطوریا شیحرف ها

فرار و تنها   مایاز خارج شدن از هواپ  شیماهان و رفقا

و گرسنه از جمله مادر   ماریب یِ ها  یگذاشتن آنها با زخم

 خوب نبود. چیاوست که حالش ه

دوم را که خواست بکوبد، ماهان به سمتش هجوم برد   مشت

از   یسمت و فرهاد و چند  نیاز ا نیو نوش  دیو تا ام

  انشانیم یبرسند زد و خورد حساب گریمسافران از سمت د

 رخ داد. 

  یبر یول کن یخوایتو م  ی زد: عوض یم  اد یمرد فقط فر 

چهار تا مثل   رم،ی. من بمونم و مادر پیجون خودتو نجات بد

جا بند    چیکه به ه یو دست یمن بمونه و چندتا زخم 

تا همه با هم   میمون یتو هم م میقرار باشه بمون....اگر ستین

 .میریبم

 

کرد و به زد و   یم هی و گر دیکش یم  غ یفقط ج تبسم

 کرد.  یخوردشان نگاه م

  شانیآمدند و جدا یکه عده ا دیطول نکش شتریب قه یدق چند

 کردند. 



هم مرد   یماهان را گرفتند و چند نفر یبازوها ی و هاد دیام

 ضارب را دور کردند.  

 .  د یاش را دست کش ینیب ری نشست و ز یگوشه ا  ماهان

 آب برگشت.  ی و با بطر دیدو افسانه

اب در دستان   ی را گرفت و درش را باز کرد و کم  یبطر دیام

 .  خت یماهان ر

 را شست و از جا بلند شد.   صورتش

نامش را خواند: ماهان   دیجهت مخالف حرکت کرد ام به

 کجا؟

 

 تنها باشم.  خوامیتکان داد و گفت: م ی دست ماهان

 

 تیدانست اگر او باعث عصبان ی خودش را مقصر م تبسم

 شد.   ینم ر یحاال با مرد درگ  دیماهان نشده بود شا

اب را از   یدست خودش باشد بطر  شیپاها  اریآنکه اخت یب

 گرفت و به دنبال مرد جوان روان شد.  دیام

 بلند خودش را به ماهان رساند.  ی گام ها با



چشم نگاهش کرد اما    یاز گوشه  د یجوان او را که د خلبان

 نزد.  یحرف

 :  حالتون خوبه؟ دیکرد و پرس دایجسارت پ یکم تبسم

 

  شیجواب سوالش گفت: هوا سرده برگرد پ  ی به جا ماهان

 بچه ها. 

 

 د و هم گامش شد. نز  ی حرف  تبسم

من   ریکه در سکوت گذشت دخترک  آرام گفت: تفص یکم

 شد. 

 

گفت:   یسرچرخاند و نگاهش کرد و تبسم با ناراحت ماهان

 من شد.  ریتقص
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گفت:   یسرچرخاند و نگاهش کرد و تبسم با ناراحت ماهان

 من بود.  ریتقص

 

 ؟ی: چدیاخمو پرس  ماهانِ 

 

دستش فشرد و گفت: بخاطر من   انیآب را م یبطر تبسم

 .دیخودتون رو کنترل کن نیو بعدش نتونست نیشد یعصب

 

 . د یآب نوش ی را به لب چسباند و کم یبطر



تو نبود.   ریکرد و گفت: نه بابا تقص  بشیدست در ج ماهان

همه حق به جانب بودنشون جوش   نیاز ا گهیخودمم د

  زهیاوضاع به هم بر خوامی چون نم امیاوردم. اگه کوتاه م

 افتادم.    ریخراب شده گ نیا یتو هیوگرنه  منم مثل بق

 

را از دست تبسم گرفت و تا دخترک    یدراز کرد و بطر  دست

و تبسم   دیماهان چسب یلب ها به یخواست حرف بزند بطر

 .هیآهسته گفت: دهن

 

از آب را خورد و گفت: الزم بود بفهمن  یادیحجم ز ماهان

 داره.  یحد کیصبر منم 

 

  یرا دوباره به تبسم برگرداند و اصال هم به رو   ظرف 

 بوده.  ی دهن ی تبسم گفت بطر دیکه شن  اورد یخودش ن

  ست؟ین یخبر  چی: چرا هدیرا بست و پرس  ی تبسم در بطر 

 م؟ یشیم تیچقدر اذ نجایدونن ما ا یدنبالمون؟ نم انیچرا نم

 



قله که   یماه نشسته رو رهیسرش را بلند کرد و خ ماهان

گردن،   یبا آنها نداشت گفت: دارن م یچندان یانگار فاصله 

 کنن. ینم دامونیپ یگردن، ول یدر به در دارن دنبالمون م

 

  دامونی: ممکنه پدیپرس یو با نگران دیکش یقینفس عم تبسم

کس   چیوقت ه چ یه یمالز یماینکنن؟ مثال مثل اون هواپ

 شد؟ ینفهمه سرنوشتمون چ

 

 دامونیپ یروز  کیچانه باال انداخت: نه بابا، باالخره  ماهان

 کنن.   یم

 

جنازه امون    یروز کی دی: مثال شادیپرس یبا ناراحت تبسم

 کنن نه؟ ادهیپ

 

 . ستادهیا شی در جا ماهان

بود شد و   دنیصورت تبسم که با وجود نور ماه قابل د  رهیخ

  یچ  چیهنوز ه  ؟یخودت رو آزار بد ادیگفت: خوشت م 

بهش فکر   ینشد کیپس تا به مرگ نزد ستیمعلوم ن

 نکن..... 



باشن و آرومش   یادم عصب کی تا کنار  رنیم  یضمن وقت در

 .زننیکنن از مرگ و جنازه حرف نم

 

 . د ید جمله اش خندبن پشت

تبسم را هم به خنده انداخت و گفت:   زشیآم هیکنا لحن

 .د یدرسته حق با شماست ببخش

 

  یخال  شیپا ری حس کرد ز دیبگو ی گرید یخواست جمله  تا

 شد. 

  اد یرا به سمت ماهان دراز کرد و نامش را با فر دستش

 خواند: ماهان؟ 

 

برف   یماهان خورد و رو راهنیفقط سر انگشتانش به پ اما

 کرد.  دنیشروع به غلت نیها  به سمت پائ 

تبسم   یهم واکنش نشان داد اما دست او هم فقط بازو ماهان

 افتاد.  نیرا لمس کرد و دخترک پائ

حرکت پرشتابش سمت تبسم کنترل خودش را هم از    بخاطر

 خوردند.  ز یبرف ها ل یدست داد و هر دو با هم رو



سر و کمر  تبسم چندبار با سنگ  نبود اما  ق یعم ادیز

 برخورد کرد. 

 درد داشت.  تینها یب کمرش
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. 

در سر و   دهیچ یتوجه به درد پ یب ستادیتا از حرکت ا ماهان

 . دیاز جا بلند شد و به سمت تبسم پر شیبازو

 کرد.   ی ناله م دخترک



   ؟یکنارش نشست و نامش را خواند: تبسم، تبسم خوب ماهان

 

 ناله کرد: ماهان؟ آخ ماهان؟  تبسم

 

 ؟یاسترس جوابش را داد: جانم؟ خوب پر

 

 کنه. سرم   ی درد م یلی: کمرم خدینال تبسم

 

 بودند.  دهیدر غلت بیبرف در ش یگلوله  مثل

نداشت اما  هر   ی ادیز بینبود و ش ق یعم ادیکه ز البته

 . دندید   بیآس شانیدو

 

: کمکت کنم بلند د یکمر تبسم برد و پرس ریدستش را ز ماهان

 . یبش

 

و زار   دیچی در کمرش  پ یتا حرکت کرد درد جانکاه  تبسم

 زد: آخ درد دارم.



 

آورد و روشن کرد و   رونیب بشیج یفندک را از تو ماهان

 مقابل صورت تبسم گرفت. 

آمد درست همان سمت صورتش که   یاش خون م یشانیپ از

 کبود شده بود. 

سمت بدن   نیهم یکال قرار بود همه اتفاقات برا انگار

 . فتدیدخترک ب

 

کن از  ی کمر تبسم برد و گفت: سع ریدستش را ز شتریب یکم

 . شهیم شتریسرده دردت ب ،یریفاصله بگ نیزم

 

جا به جا شد. اما درد جانش را به لب   یکم  یبه سخت تبسم

  یکنه. نم یدرد م  ی لیگفت: آخ، کمرم خ هی رساند و با گر

 تونم 

 

 نیخوب، گوش کن بب یلیو گفت: خ دیدستش را کش ماهان

گم،  دراز بکش اونجا انگار  تنه درخت هست من   یم یچ

 .   یدرست کنم گرم ش   شیآت ارمیکم چوب ب کی کنم  یم یسع



 

 سر تکان داد.  هیبا گر تبسم

 از جا بلند شد.   سیخ یبا لباس ها ماهان

 . سیخ  شانیهردو یسرد بود و لباس ها یحساب هوا

خودش را به درخت رساند اما   ی به سخت شی درد پا  بخاطر

برگشت و کنار تبسم   ینگذشته بود که دست خال یزیچ

 ؟ی: تبسم بهترد ینشست و پرس

 

کرد.ماهان جواب سوالش را   ی م هیهمچنان گر دخترک

  کیکه بهت گفتم  یو گفت: تبسم کنار اون درخت افتیدر

روش دراز    یتون یتخته سنگ هست خشکه و صاف م

 . یبلند ش نجایاز ا هی فقط کاف یبکش

 

کمکش   کمر دخترک برد و در تکان خوردن ر یرا ز دستش

 کرد. 

 نشست .  یجا به جا شد و به سخت   هیبا گر تبسم



دختر   نیکرد و گفت: آفر   یکی سا یباز او را با آتر ماهان

  یخودم م ستیتالش کن با گهیذره د کی ه،ی عال یلیخوب خ

 برمت کنار درخت. 

 

 گفت نبود.  ی ها هم که ماهان م یراحت نیبه ا ستادنیا

 تا از جا برخواست.  ُمرد

کردند اما خودش را به   یداغ در کمرش فرو م خیس انگار

که گفته بود   یتخته سنگ ی ماهان سپرد و با کمک او رو

 داد.  هینشسته و کمر پر دردش را تک

خودش سرگرم   یوقفه بدون توجه به بدن کوفته  یب ماهان

 درست کردن آتش شد. 
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درخت خشک   شده را شکاند   ی شاخه ها یماهان به سخت  

 .  ختیهم ر یو رو

و رطوبت شاخه ها آتش درست کردن   نیزم  یسیخ  بخاطر

 راحت نبود اما به هر حال آماده اش کرد.  

  یو سرما م ی سیدر خودش جمع شده و از شدت خ تبسم

 خورد.   ی به هم م شیداندان ها د، یلرز

 .شتریکرد و کمر و کتفش از همه ب یتنش درد م  تمام

 بشینص یزیچ  یجز درد و بدبخت ییسفر کذا نیبه ا یوقت از

 نشد. 

 



اش  را   یرا  کنار گذاشت و کت خلبان سشیخ  یپالتو ماهان

 . دیکش رونیکه خشک بود از تنش ب

درد را تحمل کند   نیکه دخترک کمتر ی و طور آهسته

و   دیچیآورد و کت را دورش پ رونیرا از تنش ب شیپالتو

 تبسم با هر تکان آه و ناله سر داد. 

کنار دخترک    ها را کنار آتش پهن کرد و  خودش هم  لباس

   ؟ینشست و نامش را خواند: تبسم چطور

 

 . سنیسرده همه لباسام خ یسر تکان داد: بهترم. ول دخترک

 

:االن گرم  دیو رو کرد و پرس ری چوب ها را ز یکم ماهان

 ؟ یدرد دار ی لیخ ،یشیم

 

 ذره بهتره.  ی: نه  دیشن پاسخ

 

 

 : سردته؟د یبعد ماهان باز پرس قه یدق چند

 



و به   دیجا به جا شد. خودش را باال کش شیدر جا یکم تبسم

 . دیچیداد و درد در جانش پ هیسنگ بزرگ پشت سرش تک

  شیآت یداد: از وقت  یلب  ر یماهان را بعد از آخ ز جواب

 رو به راه ترم.   یدرست کرد

 

کت خودش را که تن تبسم بود به هم    ی لبه ها ماهان

 چسباند. 

 آسمان شب شد.   ی رهیداد و خ هیسنگ پشت سرش تک به

 گذشت.   یساعت

 را گرم کرد.   شانیآتش هر دو یگرما

 بهتر شد.  یکمر تبسم هم قدر درد 

 خشک بود.  مهی ن شانیها لباس

داده به  هیسر چرخاند و به ماهان که درست کنارش تک تبسم

 را دراز کرد بود نگاه کرد.  شیسنگ داده  و پاها

  انیکه از م یآتش صورتش را روشن کرد و خط خون نور

خشک شده بود را راحت   شیابرو  یراه افتاد و باال شیموها

 و گفت: سرتون شکسته. خون اومده   دید

 



کج کرد و به تبسم نگاه کرد و گفت:   یسرش را کم ماهان

 ؟ی. چطورستین یزیچ

 

 پاسخ داد: خوبم.  تبسم

 

را دراز   شانیداده و پاها  هیدو به سنگ پشت سرشان تک  هر

 روشن بود.  شانیکرده بودند و آتش مقابل پا

 باال؟ میبرگرد میتون ی: مدیپرس تبسم

 

 ک یهوا روشن بشه  میتا صبح صبر کن دیپاسخ داد: با ماهان

 کنم. یم دایپ یراه

 

به چشمان ماهان که درست مقابل چشمانش بود نگاه   تبسم

 . دمیخودم د ی بار دوم مرگ با چشما یت: براکرد و گف
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 گهیدفعه د ن یخوردم با خودم گفتم ا یغلت م ی: وقتتبسم

  یکردم افتادم تو ی و فکر م دمید  یرو نم یی تموم شد. جا

 شدم.  کهیت که،یو تا به تهش برسم ت ق یعم ی ه در  کی

 

اش در هم گره زد و گفت:   نهیس یرا رو شی دست ها ماهان

 انگار مرگ من و تو قراره کنار هم دقم بخوره. 

 

  ی روزها  ی با حسرت نگاهش کرد. امشب از همه  تبسم

 نمود.  ی م باتریز گرید



 کنار هم رقم بخورد.  مانی فکرش گذشت: کاش زندگ از

 

 . میبار دوم شانس آورد یگفت: برا ماهان

 

خودش را جا   ی سرد و سفت بودتبسم کم رشیسنگ ز تخته

 . میبه جا کرد و گفت: آره شانس آورد

 

کرد تب دارد نگاه   ی. حس مد یاش کش یشانیرا به پ دستش

:  د یاش رفت و پرس یشگانیپ ی ماهان همراه دستش تا رو

 سرت درد داره؟ 

 

 از حواس جمع ماهان خوشش آمد.  سمتب

که   ی مدت یاز همه  شتریرا داشت ب شیروزها که هوا نیا

 شناختش دوستش داشت.  یم

گاهش دخترک را عاشق تر کرده بود   یگاه و ب ی ها تیحما

چند روزه که   نیا دیدون یو  پاسخ داد: نه. درد نداره....م

کنم، به حرف  ینکرده ام فکر م  یهمه اش به کارها میینجایا

پرسم اگه مهلتم تموم شده باشه   ی نزده ام. از خودم م یها



انجام   دیچقدر کار نکرده دارم؟ چقدر حرف نگفته دارم؟ شا

تونستم   یکارها در توانم نبوده اما حرف ها رو که م یبعض

 بزنم 

 

 کرد.  یجزء به صورت تبسم نگاه نم ماهان

بود که درد دارد اما حرف   حال بود و معلوم یب شیصدا

 را دوست داشت.  شیها

 ؟ ی: چه حرف هادیپپرس

 

با دستش کمرش را ماساژ داد و گفت: مثال دوست   تبسم

چرا   مش؟یاریبه زبون ب دینبا میکن ی داشتن آدما چرا فکر م

   میگفتنش وقت دار یتا ابد برا میکن یفکر م

 

بهش  یول  یرو دوست داشت ی : کسدیبا دقت پرس ماهان

 ؟ یگفتن

 

  ایمغزش از کار افتاده بود؟  ا یبه سرش خورده بود؟  ضربه

 قدر جسور بود؟  نیهم شهیهم



 دانست.  یکدام از سواالت را نم چیه جواب

قابل  ریغ یزندگ نکهیکامال واضح بود ا شیبرا زیچ  کی فقط

 ست. ینیب شیپ

 نباشد.  یفرصت گر ید یاست لحظه ا ممکن

بگذراد و با دلش را   شیخط قرمز زندگ  یخواست پا رو یم

 .دیایب

  کیداشت؟ گناهش کجا بود؟ اگر  یمگر چه اشکال اصال

 برد.  یُمرد داغش را با خودش به گور م  ی ساعت بعد م

 کرد؟  یحد شجاع م نیشدن به مرگ آدم را تا ا کینزد یعنی

 ماهان دل گرمش کرده بود؟  ی ها یمهربان ای

مغزش را از کار انداخت اما به   ی هم تب قسمت منطق دیشا ای

به چشمان ماهان نگاه کرد   م یزد ومستق ایهر حال دل به در

 و گفت: تو رو

 

حرف   نیا  دنینگاهش کرد؛ از شن ره یخ هیچند ثان ماهان

 متعجب شده بود. 

 تبسم را نداشت.   یآن هم از سو ی حرف نیانتظار چن اصال



اش   یشانی پ ید و رورا به سمت صورت تبسم بر دستش

 گذاشت. 

زد و   یچشمان خمار از تبش را بست لبخند کم رنگ تبسم

 بگم.  ونینه انقدر که هذ یگفت: تب دارم، درد هم دارم ول 

 

 به چشمان بسته  تبسم نگاه کرد.   ماهان

 به سانت صورتش را گشت.   سانت

  نهیس یداغ تبسم جدا کرد و دوباره رو یشانیرا از پ دستش

 . اش گره زد 

 دوخته شد.  شیبه آتش رو به رو نگاهش

 زد؟!   یاز عشق به او حرف م تبسم

و   د یماجرا بود. نگاهش دوباره چرخ نیآدم ا ن یخبر تر یب او

 صورت تبسم و چشمان بسته اش ماند.  یرو
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 نشست بود.   یتکه سنگ یرو

آفتاب هم تن   یگرما  د؛یتاب ی ظهر بود و  آفتاب م  سر

 کرد و هم مغز آشفته اش را.  یدردمندش را ارام م

و روشن بود؛ که با کمک    کیصبح هوا تار یها یکینزد

نرمش   یصندل ی را رو یبچه ها از دره باال رفتند و ساعت

که خورده   یاستراحت کرده و با قرص مسکن مایهواپ یتو

 داشت.  ی بود حال بهتر

 مایاش در هواپ یصندل یرو  ی همان دم صبح درست وقت از

 . دیرا چسب شیگلو خ یب ینشست حس مزخرف



کرد   یادیغلط ز نیهمچدانست،  چرا  یهم درست نم خودش

  یبرادرش برا ق یو از محبت نشسته در قلبش نسبت به رف

 او اعتراف کرد؟!

آفتاب، بعد از   ی آزاد و گرما یاز پناه اوردن به هوا بعد

آرامش   یافتاب کوه کم یتن و بدن کوفته اش از گرما نکهیا

 کرد.  فیتعر نینوش شیرا برا زی گرفت،؛ همه چ

 اش بدهد.    ی دوستش دلدار نکهیا دیام به

 کند.    دییرا تا  کارش

 فقط سرزنشش کرده بود.  نینوش اما

زد: آخه دختر احمق رو   یو همچنان غر م ستاده یا مقابلش

چون دوباره   ؟ی دوستش دار ی گفت ارویبه  یرفت  ی چه حساب

!  ه؟یهوات داشت و پشتت در اومد هوا برت داشت که خبر

و  زنهیپام زانو م یجلو ادیم عیبدوام بره بگم اونم سر یگفت

 که چقدر عاشقمه.  گهیم

 

 

  دیسف  ینگاهش را از برف ها ن، ینوش یاز شماتت ها خسته

  یچشمش را آزار م  یمقابلش که با انعکاس آفتاب حساب



تب  نیداد: نوش حیبار هزارم توض یدادند گرفت و  برا

 کردم.  یچه غلط دمی داشتم، حالم خوب نبود،  نفهم

 

حالت خوب نبود؟ پس  ؟ی: تب داشتدیبا خشم پرس نینوش

که   یزد یزیانگار چ  ؟یمست رفتار کرد یچرا مثل آدم ها 

  یو شنگول ی عالم مست یمغزت از کار افتاده. تو ینجوریا

 ؟ی و به عاقبتش هم فکر نکرد ی گفت یزیچ کی

 

انداخت و صادقانه جواب داد: نه، نه   نیسرش را پائ تبسم

 فکر نکردم.  ی چ چیه به هاون لحظ یراستشو بخوا

 

 یخواد مثل بچگ  یدلم م یعنیکنارش نشست و گفت:   نینوش

  غتیانقدر بکشم تا ج رمیشد موهاتو بگ یها که دعوامون م

 بره هوا. 

 

خنده اش گرفت و   نینوش یحرص و جوش ها  انیم تبسم

من بهت گفتم که   ؟یکن  یم ینجوری: حاال چرا ادیپرس

  یم یکه خرابکار شهی. مثل همیکه  آرومم کن یبد میدلدادر



خودم   یبرا ی جور کیاوردم و تو  یکردم و بهت پناه م

 شد.   یکه خودمم باورم م یکرد یم حشیتوج

 

کدوم  ؟یگیم ی صورتش بُراق شد و گفت: چ یتو نینوش

 بابا پسره  قول و قرار ازدواج داره.   ؟یدلدادر

 

 .  دینتپ گر یتبسم د قلب

نگاه کرد، گوش   نیه به صورت نوشوق زد یچشمان با

ادامه داد:   نیباشد. نوش دهیاشتباه شن دیکرد شا زیرا ت شیها

  ک یقول و قرار ازدواجش رو با   شیچند سال پ گهیم دیام

خانواده هست و   نیکه ب یرسم ها  نیدختره گذاشتن، از هم

  نکهیکنن. مثل ا یم گهیبه نام همد یها رو از بچگ یبعض

 هم دختره رو دوست داره.  اهانم

 

تا   د یسرش کش  یشال افتاده،  را رو یحوصلگ یبا ب تبسم

از سرما در امان باشد و بتواند بهتر بشنود و    شیگوش ها

 نامزدن؟  یعنی: دی پرس یبه سخت
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  ایسرخ که معلوم نبود در اثر سرماست  یبا صورت نینوش

دارن نتونسته  یمشکالت کیپاسخ داد: نه، انگار   تیعصبان

 اقدام کنن. یان رسم

 

 دوستش داره؟ ی : ولدیبا درد پرس تبسم

 

 گفت: آره احمق جون  یعصب نینوش

 



زد: چرا بهم کردآهسته لب  یرا نگاه م  نیمبهوت نوش تبسم

 ؟ ینگفت

 

 . دمی: خودمم  تازه فهمدیکنار دوستش نشست و نال نینوش

 

نداشت   یتیاما اهم د، یکش ریاز جا بلند شد، کمرش ت تبسم

 درد داشت.   شتریچون قلبش ب

جنبه ام  یگفت: خاک برسرم، خاک بر سر ب تیعصبان با

خودم رو   یآبرو ینجوریخدا من و  بکشه که ا یکنن، اله

پسره   ی... وا  یشعور کنن. وا یبروم، خاک برس مِن ب

  دم ینامزد داره اون وقت من بهش ابراز عالقه کردم.تا د

  زونیآو یدوبار پشتم در اومد و هوام داشت مثل دخترها

 عالقه کردم.   ابرازرفتم بهش 

 

چقدر او را    دید  ی. وقتستادهیتبسم ا یرو به رو نینوش

 شد.  مانیاز گفته اش پش کرده  شانیآشفته و پر

اش فرستاد و    یشال زمستان ر یرنگ شده اش را ز  یموها 

.  یکن تی انقدر خودت و اذ خوادینداره، نم بیگفت: ع



مراقب رفتارت باش.   شتریبه بعد ب نیفراموشش کن و از ا

 نداره قربونت بشم. یو ناراحت ی خود خور گهیکه د نیا

 

کرد آرام باشد هر لحظه   یم یکه سع نیبر خالف نوش تبسم

گفت: من دوستش دارم   یبا ناراحت خت یر یبه هم م  شتریب

 رو دوست داره؟  گهید یک یاون  ن،ینوش

 

 ماال مال از تاسف شد.   نینوش صورت

پس سکوت کرد و   دیبگو دیمواقع چه با نیدانست در ا ینم

 رونیاش ب یشال زمستان ریرنگ شده اش از ز  یباز موها

روشن بدون  یموها  نیبود که ا دیستش سفو آنقدر پو ختیر

 آمد.  یهم به او م شیآرا

 

  ی که تبسم حس م ییبودند، جا مایهواپ یبعد تو ی قه یدق چند

  ی ناله ها را دارد و نه مجار ینه تحمل صدا گهیکرد د

 خون و زخم و درد را تحمل کند.  یتواند بو  یاش م یتنفس

  یتر از تمام روزها ختهیمتشنج و حالش به هم ر اعصابش

 قبل بود.



  ی شدند و تبسم با کمر درد  یرفتن آماده م ی ها برا بچه

  ازشیمورد ن لیاندازه از رفتارش وسا یب یجانکاه و خجالت

پر حوصله و خوش   شهیهم ی که افسانه  یکوله ا یرا تو

  از یکیدانست مال کدام  یرو به دستش رسانده بود و خدا م

 چپاند.  یمسافران است م

  یکردند و روز بعد به سو یرا آماده م زی همه چ دیبا

 رفتند.   یدانستند کجاست م ی کدامشان نم چی که ه یمقصد

 کمرت بهتره؟ ؟ی: چطوردی و پرس ستادیکنار تبسم ا  دیام

 

لبخند بزند و پاسخ داد: بهترم،  دیام یکرد به رو یسع

 ممنون.

 

 .  یجا نزار یز ی : حواست باشه چدیپرس دیام

 

  کیکرد نگاهش  ی فقط سر تکان داد و سع دیجواب ام  در

و با   یدر همان لباس خلبان دهیکه پوش یلحظه هم به ماهان

که پا   یزد و از لحظه ا  یجلوتر حرف م یکم ی مسافر صندل

هم حال او را   کباریته بودند اش گذاش یلعنت یمایبه هواپ

 .  فتدیبود ن دهینپرس



  یمتعهد بودنش را به رخ دخترک بکشد حت نکهیا یبرا

بپرسد چه بر سر کمر دردناک و حال و روزش   امدین کباری

 آمد؟
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  ی داریاز درد، ب یناش یداریگذراند، ب یداریشب را به ب تمام

از سرما و از همه مهم تر   ی ناش یداری،بیاز گرسنگ یناش

 .  الیاز فکر و خ یناش یداریب

 نیقیپدر و مادر و خانواده اش بود که  ریذهنش در گ نصف

 به حال مرگ افتاده اند.  یداشت از نگران 

که به ماهان زد    یشب گذشته و حرف ها  یپ  گرشید نصف

 .امد یهم سمت او ن کباریو مرد جوان تمام روز 

  گر یدرباره نامزد داشتن ماهان هم که د نینوش ی ها حرف 

 نور بود.  ینور عل

 . ردیمغز آشفته اش آرام گ د یبخوابد شا یداشت کم دوست

 بود.  دنشیمانع خواب الیهم عالوه بر فکر و خ یگرسنگ اما

که به عنوان  یتیسکویرفت و چند دانه ب ی ف مضع دلش

 اش گم شده بودند.  یخال یشام خورد انگار در معده  

زن پر از آرامش کنار   ریاش جا به جا شد و به پ ی صندل در

 دستش نگاه کرد. 

 . دیند چیاز ذکر و آرامش از او ه ر یتمام ساعات گذشته غ در

مثل  حیو تسب ده یصورتش کش یخانم چادرش را رو بایفر

 دستانش بود.  انیم شهیهم

 ماند.  یم مایبود که در هواپ ینی جزء مسافر او



به گل   یغول آهن ، یراه نجات افتنی دیآنها فردا صبح به ام اما

 کردند. ینشسته اشان را ترک م

در انتظارشان    یزی چه چ رونیدانست آن ب  یکس نم چیه

 است.

 دن. مان ا یست  یکار درست مایشدن از هواپ خارج

 موافقش بودند.  تیبود که اکثر یمیتصم اما

  ی ماند؟ چهار روز گذشت و خبر ی منتظر کمک م دیبا یتاک

 نشد. 

 آمد؟  یشد چه برسرشان م ینم یباز هم خبر  اگر

انتظار به   یبود که خودشان به جا نیمانده هم یراه باق تنها

 دنبال راه نجات باشند. 

 

 

گذشت. دو گروه شده بودند و   ی از حرکتشان م یساعت چند

در جهت سمت  گر یگروه در جهت سمت راست و گروه د کی

 حرکت کردند.  مایچپ هواپ

ها، کودکان و   ی به زخم مایهم ماندند تا در هواپ یا عده

  ،یشکار  ،یافراد  مسن کمک کنند و همان اطراف غذا

 .  ابندیب یزیچ



ن  فروا یبود که پس از بحث و جدال ها یخوب  ی گروه کار

 باالخره شروع شد. 

 

 داشتند.  یکنار هم گام بر م نیو نوش تبسم

  ی و فرهاد راه م دیام انیقامت ماهان که م ی تبسم رو نگاه

 رفت ماند. 

 کرد.  یکه قرار بود صاحب او شود حسادت م ی دختر به

کرده و حاال   ر یشد که فکرش را درگ یمرد روزها م نیا

 قول و قرار ازدواج دارد.  ی گریبا د دیفهم

  ی حرف زدن با تبسم هم حرف ها یماهان برا لیتما عدم

مرد دل در گرو دختر   ن یکرد؛ که ا یم دییرا تا نینوش

 دارد.  یگرید

ماهان   یداد که خبر عاشق یافتادن کم عذابش م ر یو گ سقوط

 کرد.  لیحالش نا مساعدش  را تکم

  یدی م سفچشمانش گذاشت تا ه یاش را رو یآفتاب نکیع

  یم  شتریکه به چشمش ن یبرف چشمانش را نزند و هم اشک

 پنهان کند. گرانی د د یزد؛ را از د

باربد دلتنگ بود و   یبرا گرید  یاز تمام روزها شتریب

 داشت.  اجیآغوشش را احت 
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 بود.  یخسته کننده و سخت روز

جزء چند دانه خرما و دو   شانیروز را راه رفته و غذا تما

 نبود.  یز یچ یچا وانیل

  یمتیگران  ق  سیکه جزء سرو ی مس یرا در قابلمه ا آبشان

از مسافران محسوب    یکیمادر فوت شده  ه یجهز یمیو قد



خواهرش   یبرا هیخواست آن را به عنوان هد یشد؛  م  یم

ببرد و حاال به بچه ها داده بود تا در صورت لزوم از  

  یدنیپودر نوش ای ی جوشاندند و به آن چا یآستفاده کنند؛ م 

 کردند.  یگرم اضافه م یها

  یم یمادرش را بسته بند یادگاریقابلمه  سیسرو یوقت زن

را   شیابلمه هاکه دوتا از ق د یرس یکرد هرگز به ذهنش نم

پخت و پز به دو گروه سرگردان در   لهیبه  عنوان تنها وس

 کوه بدهد. 

و بدنشان   دند یکش یبه دنبال خود م یرا به سخت شانیپاها

 جان نداشت. 

دختر ها   نکهیبود جزء ا  فتادهین نشانیهم ب یاتفاق خاص چیه

 و پسر ها با هم آشنا شده. 

به استراحت   میهنگام باالخره با اصرار دختر ها تصم شب

 گرفتند. 

  ییکردند و حاال به جا یکوه حرکت م  یسمت دامنه   به

نقاط و به صورت تکه  یبودند که  برف فقط بعض ده یرس

 تکه وجود داشت. 

پهن کردند و   نیزم یهمراهشان را رو یها پتوها   دختر

 تافتند. کمک به پسر ها در جمع کردن چوب ش یسپس برا



 

پهن شده چهار کپه آتش درست کردند تا  یطرف پتوها چهار

 واناتیجور محافظت در برابر ح ک یهم گرمشان کند و هم 

 باشد.  یاحتمال

 وانیل کی  شانیپتو ها نشسته بودند و غذا یهم رو دور

معده   یجا  چ یبود که به ه تیسکویدو ب ی نسکافه با نفر

 .د ی اشان هم نرس

  یکه بچه ها سع یکرد و تمام مدت ی مو کتف تبسم درد  کمر

را   یو خستگ یگرسنگ شانیداشتند با بگو و بخندها

 کرد.  یفراموش کنند؛ او فقط به درد فکر م

 بودند.   یپسر جمع حسام و عل نیو سر حال تر نیتر شوخ

 و هشت، نه سال سن داشتند.  ست یب حدود

  بلیو س یامروز  یقد بلند و الغر اندام بود با ظاهر حسام

 افتاد.  یبهنام بان ادی دنشانیکه تبسم با د یها

پر تر بود و اما به همان اندازه قد بلند و   یاز  حسام کم یعل

 .یلخت داشت وصورت معمول یموها

  هیعشق و حال عزم ترک یبه قول خودشان برا ینفر دو

خودشان خدا زد پس کله    کرده بودند؛ که باز هم به قول

 اشان.



در معده اشان گم شد و   یکه به قول عل یاز خوردن شام پس

تبسم   ینکرد، ماهان که رو به رو دایادرس روده را هم پ

کرد نسبت به   ینشسته بود و دخترک همه تالشش را م 

توجه باشد از همان آنجا اهسته لب زد: درد   یحضورش ب

 ؟یدار

 

 ! چه مرگش بود؟ قا یدق مردک

 کرد؟! یرا روشن نم فیتکل چرا

 و نه به حواس جمع اش!   شیکردن ها ینه به دور کش  

نشسته    یتای فقط سر باال انداخت و حواسش را به رز تبسم

 کرد. شانیو حرفها نیکنار نوش

  ستیامده بود؛ دو قلو بودند؛ ب  نیهمراه برادرش رام تایرز

سفر شده   یراه شانیسر زدن به عمو یو پنج ساله و برا

 بودند.  

 .  دیفهم ی را نم شیاما حرفها د؛یشن یرا م  تایرز یصدا

نگاهش را تا چند   ینیماهان بود که سنگ شیپ حواسش

 کرد.  ی لحظه بعد همچنان حس م
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۱۳۱ پارت

 

 را استراحت کنند.   یبود ساعت قرار

سنگ ها پهن شد، دراز    انیکه م ییهمان پتو ها یرو

 . دندیکش

 ماندند.  دار ینفر از پسرها هم ب چند



  یشده بود و هر کدام چندساعت  میپسرها تقس  انیو خواب م 

ماند تا در صورت آمدن   یم داریب یو چند ساعت دندیخواب یم

 را مطلع کنند.  نیریالاقل سا یخطر  ای وانیح

 

 شانه اش حس کرد.   یرا رو یخواب بود که دست تبسم

 خواند. ی آهسته نامش را م  یشخص 

سرش   یرا باز کرد و صورت ماهان را درست باال چشمانش

 . دید

وحشتناک در    ی و دخترک با درد د یخودش را کنار کش ماهان

  یپتو رو هیال ک یجا نشست، پتو ها نازک بودند و آن هم 

شود و   نیزم  یتوانست مانع از سفت و سخت ی مسنگ ها ن

 به درد کمرش افزوده بود.  نیا

سرخ دخترک   ی ماهان نشست و مرد جوان به چشم ها مقابل

درد    ؟یکرد ی ناله م یلیخواب خ ینگاه کرد و گفت: تو

 ؟یدار

 

  ی کمرش گذاشت و گفت: آره، سرما و سفت یدست رو  تبسم

 کرده. شتر یپتو دردم ب  ری ز یو سنگ ها نیزم

 



: کوله ات دیدر اطراف چرخاند و  پرس ینگاه ماهان

 کجاست؟  

 

 ؟ یچ یجا برا نیپاسخ داد: هم تبسم

 

کوله اش گذاشته بود نگاه کرد   یبه دست تبسم که رو ماهان

اونا بخواب  یپهن کن رو  اریو گفت: خوب چند دست لباس ب 

 . ی کن یناله م یدار  ی لیخ ،یبش تیتا کمتر اذ

 

 بود. یماهان خوشش امد، فکر خوب شنهادیاز پ تبسم

سرت   یباال  نجا یجوان از جا بلند شد و گفت: من هم  مرد

 صدام کن.  یداشت ینشستم اگه کار شیکنار ات

 

  ی قبل یلب گفت و ماهان رفت و سر جا ریممنون را ز تبسم

 اش کنار آتش نشست.  

 نگاهش کرد.  یچند لحطه ا تبسم

 نیاالن بهتر دی رف زدن با او دنبال بهانه بود و شاح یبرا

 شد  یزمان محسوب م



دست به کمر گرفت، از جا برخواست و به   دنیخواب یجا به

 سمت او رفت. 

 کنار مرد جوان نشست.  یتکه سنگ یرو

: چرا  دیسرچرخاند متعجب  نگاهش کرد و پرس  ماهان

 ! ؟یدینخواب

 

آتش در خودش جمع شد و گفت:    یشعله ها  رهیخ تبسم

 .ادیخوابم نم

 

کردم بد   دارتی: بد یکرد و پرس یهمچنان نگاهش م ماهان

 ؟ یخواب شد

 

سرش را به چپ و راست تکان دادو گفت: نه بخاطر   تبسم

 اومدم باهاتون حرف بزنم.  ستیاون ن

 

  ی مقابلش را به تبسم داد و گفت: گوش م یچا  وانیل ماهان

 کنم.

 



 دستانش گرفت و گفت: ممنون.  انیم را مگر وانیل تبسم

 

 شد دوخت  یبلند م وانیکه از ل  ی را به بخارها نگاهش

 .دیبگو دیدانست چه با یبود تا حرف بزند و حاال نم آمده 

آن شب را رفع و   یدارد خرابکار لیدانست تما ی م فقط

دونم   یاون شب من.....نم یروجوع کند. گفت: حرف ها

 چرا اون حرف ها رو زدم... 
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۱۳۲ پارت



 

زدن درباره حرکت  احمقانه اش سخت بود ادامه داد:   حرف 

منظورم   یعنی .....یعنی....ستیهم که من گفتم ن یاونجور

در کار   یرا هم که من گفتم احساسکه اونقد نهیا

 چه مرگم شده بود.  دونمی....اون...اون شب نمستین

 

آورد و به سمت   رونیب شیپالتو بیاز ج  یشکالت ماهان

 تبسم گرفت.  

  شانیبرا یمدد  یشکالت ها را روز قبل افسانه و آقا نیا

رو   تیهمراه نسکافه به عنوان صبحانه آورده بودندگفت: چا

 بخور. نیبا ا

 

لب  ریآنکه به ماهان نگاه کند ز یشکالت را گرفت و ب تبسم

 تشکر کرد 

رو که با  یزیوقت  چ چ یو گفت: ه دیکش یقینفس عم  ماهان

و به   یرو که با قلبت حس کرد ی زیچ ،یقلبت لمس کرد 

اعترافت اشتباه   یدیاگه فهم یانکار نکن، حت  ی زبون آورد

ندارم، نگو دروغ گفتم. بگو اشتباه کردم   یبوده.  نگو حس 

 که به زبون آوردم.... 



 

به تبسم نگاه کرد و گفت: که البته از نظر من اشتباه   میمستق

اعتراف به دوست داشتن اون همه  ی. جسارت تویهم نکرد

  چیبرام واقعا با ارزش و قابل احترامه. ه ایر  یصادقانه و ب

 نش نکن.سر ز  یکه زد یوقت خودت رو بابت حرف

 

 . دیبه صورتش کش یدست تبسم

در اثر سرما خشک شده بود و او هم به ماهان   پوستش

  دیرس  یکع به ذهنش م ینگاه کرد و  مظلومانه تنها جمله ا

  ی اون شب فراموش یحرف ها  شهیرا بر زبان آورد گفت: م

 ؟ یکن

 

گداخته دوخت و گفت: اگه   ینگاهش را به چوب ها  ماهان

 آره.  یتو بخوا

 

 کرد.   خیبخور  تویو گفت: چا  دیآه گونه کش یسنف

 



  ی و گفت: آقا ماهان من دختر بد دیرا نوش یاز چا  یکم تبسم

 فقط....  ستمین

 

لحظه هم فکر   کی ی حرفش رفت و گفت: حت انیم ماهان

 کردم.  یفکر نینکن من درباره ات همچ

 

و چون حس کرد حرف   دیرا نوش ی از چا گر ید یکم تبسم

برخاست و گفت: ممنون   شیگفتن نمانده از جا  یبرا یگرید

 . نیکه به حرفام گوش داد

 

 کنم.   یو گفت: خواهش م ستادیمقابلش ا  ماهان

 

مقابلش عبور کرد و   یاز کنار خلبان خوش قد و باال تبسم

 را آهسته گفت.   ریشب بخ

 کرد: تبسم؟ شیگام برداشت که ماهان صدا چند

 

  یبرگشت و نگاهش کرد و ماهان گفت: اگه درد دار کدختر

 .رمیمسکن بگ دیبرات از ام



 

 کرد.  یدرد را در قلبش حس م نیشتریداشت اما ب  درد 

که ماهان متوجه نشود   نیا ی برا یکرده بود؛  ول بعض

 زد و گفت: بهترم.   یلبخند کم رنگ

 

و تا پلک بست   د یدراز کش تا یو رز نینوش انیم شیجا  سر

 شد.  انیصورت ماهان مقابل چشمانش نما

لباس تا   یو رو دیچشمش چک  یاشک از گوشه  یا قطره 

 سرش که به عنوان بالش گذاشته بود؛ افتاد.  ر یشده ز

شناخت مهربان و با   ی که او را م یمثل تمام روزها  ماهان

 احترام رفتار کرد.  

ت دخترک  به حسر نیفرق نکرد بود و ا زیچ چ ینگاهش ه در

 افزود  یم  یمرد نیچن نیاز دست دادن ا یبرا
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۱۳۳ پارت

 

 آتش بود، نشست.    رهیکنار ماهان که همچنان خ دیام

تا حضور او را حس کرد سر چرخاند و به صورت   ماهان

 نگاه کرد.   دیخسته و خواب آلوِد ام

  ینگاه کرد و گفت: چطور دهیخواب  یبا سر بچه ها  دیام

 سرما خوابشون برده؟! نیا یتو

 

و سرما   یهم به اندازه گرسنگ  یپاسخ داد: خستگ ماهان

انقدر خسته   میمطمئن باش من و تو هم اگه دراز بکش ه،یقو

 بره.  یخوابمون م یکه با وجود سرما و گرسنگ  میا

 



 نیوگفت: ا دی اش کش ختهیبه هم ر یموها ان یم یدست دیام

 بود؟  یچه حادثه ا

 

  یچا وانیبه ل دیجواب ام یانداخت و به جا نییسر پا ماهان

 خورده تبسم نگاه  کرد.  مین

که زده بود؛ رفت سر اصل   یبط به حرف هار  یهم ب دیام

 بود؟ شتیمطلب و گفت: تبسم پ

 

روزا   نیگفت: ا  دیچشم نگاهش کرد و ام یاز گوشه  ماهان

 . نمیب یچرخونم شما دوتا رو کنار هم م  ی هر جا سر م

 

نگاهش  می. مستقدیخواهد بگو  یچه م  دیدانست ام  یم ماهان

 کرد. 

روشن مرد نشسته روبه    شیاتش، موها و ر ی ها شعله

 داد.   ی را روشن تر نشان م شیرو

و   امدیاما کوتاه ن افت؛یاز نگاه ماهان حرف او را در دیام

 گهیکه وقت اشتباه به همد نهیرفقا ا ی همه  ی  فهیگفت: وظ

دور و بر   ادی ماهان چون ز ی هشدار بدن. االن هشدار الزم

سر   دیو با  یقول داد چون  ی. هشدار الزمنمتیب یتبسم م



. ونهم یکه عهد بسته سر عهدش م ی. چون آدمیقولت بمون

  شنیم یچون اون دختره و دختر زود احساسات  یهشدار الزم

 اد یکنم ز یچون حس م یکنه. هشدار الزم ریو ممکنه بد تعب

 .  یشیم کیبهش نزد  یدار

 

  ی دار ی و گفت: چ دیرو به رو را نگاه کرد و خند ماهان

کنم مراقبش باشم. تبسم خواهر   یم ی من فقط سع دیام یگیم

  قمیحواسم به خواهر رف یمنه چهار چشم ی  فه یو ظ قمهیرف

ذهن خودت    یبرام باشم. نشسته تو ستیکه کم از برادر ن

سراغ من و    یاومد یپا شد یکه نصب شب یبافت یچ

 ؟ینک یم حتینص

 

طور   نیهم دوارمیشد و گفت: ام رهیرخ ماهان خ میبه ن دیام

 باشه. 

 

. تبسم جزء  نطوره یگفت: حتما هم دیبدون نگاه به ام ماهان

ماست که   یهر دو ی فهیرو نداره. وظ  یمن و تو کس

 . میمراقبش باش

 



چرخاند و گفت: پاشو برو    د یتنه اش را به سمت ام مهین

 .  یخسته ا یلیبخواب معلوم خ ریبگ

 

ماهان گذاشت و گفت: اگه من   یشانه  ی دست رو دیام

  یدونم، خودت م  یبرادرم م  نیچون تو رو ع زنمی م یحرف

 .  یزیعز یلیکه برام خ  یدون

 

دونم   ی گذاشت و گفت: م دیدست ام  یدستش  را رو ماهان

 داداش دمت گرم.  

 

 گهیبخواب، نوبت ما د میو گفت: تو هم پاشو بر ستادیا دیام

 تموم شده. 

 

 گذاشت.   شیرا سر جا یچا وانیو ل ستادیا ماهان

خوبه مگه   ی: ماهان همه چ د ی اش شد و پرس رهیباز خ دیام

 نه؟ 

 



  ی بحث پاسخ داد: همه چ ی حوصله از ادامه  یب ماهان

 نباش.  یچ چیخوبه. نگران ه
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 ۱۳۴ پارت

 

بچه ها دور آتش نشسته بودند و منتظر تا آب بجوشد   صبح

 را بنوشند و  ادامه راه را بروند.   شانیو چا



  ی م ادیمسلم توجه اشان را جلب کرد با ذوق فر یصدا که

 ه؟ یقارچ کوه نایرو، ا نجایزد: بچه ها ا

 

تانش  دس انیم یز یو چ دیدو یهمه به سمت مسلم که م  نگاه

 بود.

کرد جان  یدختر کوچکش، همان که روز اول تبسم فکر م و

 آمد.  ی بخته هم پشت سرش م

  دیرو نگاه کن  نجایگفت: ا اق یو با اشت  ستادیگروه ا کینزد

 .هیقارچ وحش نایا

 

رو   نای: ادیزودتر از همه به سمت مسلم رفت و پرس فرهاد 

 ؟ یاز گجا آورد

 

  کیبا دست به پشت سرش اشاره کرد و گفت: اونجا،  مسلم

 قارچا هست.  نیعالمه از ا

 

 ان؟ یخوراک  ی: مطمئندیو پرس  ستادیکنار مسلم ا ماهان

 



راحت، من و جد و    التیسر تکان داد: خ یبا خوشحال مسلم

  یخواراک ریو غ  یو خوراک یی دارو ی ها اهیکار گ  یابادم تو

 .هیخوراک نیشناسم ا ی همه نوع قارچ م میهست

 

 

 بچه ها برسه. یهست که به همه   ی: انقدردی باز پرس ماهان

 

بر صورت داشت گفت: اره   ی که لبخند بزرگ  یدر حال مسلم

 .  اده یز

 

مگه دلتون  ن؟ی ستادیرو به بچه ها گفت: خوب چرا ا ماهان

 خواست؟  یگرم نم یغذا

 

  یجا میکجاست؟ بر به مسلم نگاه کرد و گفت: قارچ یعل

 نشونمون بده.  قشویدق

 

قارچ رفتند و مسلم هم دختر کوچکش را   دنی چ ی برا پسرها

 سپرد و رفت تا نشانشان بدهد. ایبه همسرش دن



را از چند   س یو خ کیبار یچوب ها  یبا انرژ  دخترها 

که در اطراف پراکنده بود جدا کردند تا به عنوان  یدرخت

 کباب کردن قارچ ها استفاده کنند.  یبرا خیس

 نگذشت که پسرها با دست پر برگشتند.  یزیچ

بعد قارچ ها شسته شده، تکه، تکه شده آماده کباب    یکم

 بودند.

داشت و   یکه عطرشان هنگام کباب شدن چه عطر خوش آخ

 بود.  ایدن  یغذا نیتر طعمشان وقت خوردن، خوشمزه

 وجود نداشت.  ایدر دن یخوشمزه تر  یدر آن لحظه غذا اصال

 کننده.  ریو س ذیلذ گرم،

 گرم خورده بودند.  یغذا ریدل س کیاز چند روز  بعد

  ی کارها نیاز لذت بخش تر یک یتوانست  یخوردن هم م غذا

 . یباش  دهیکش یچند روز گرسنگ  یباشد وقت ایدن

  چیوحش کباب شده باشد بدون هاگر چند تکه قارچ  یحت

 نمک.  یاز کم ریغ یچاشن

خورد   یپخته اش را م میکه با ولع قارچ ن  ی در حال  حسام

خوراک قارچ تازه رو   م،یکجا اومد دینیبب یلیگفت: خدا وک

 میخواست ی م ه یترک یهر کدوم از رستوران ها یاالن تو



مفت و   نجایا یول  میداد یبابتش پول م دیخدا تومن با میبخور

 د؟ی کن یشکر نعمت نم ا ی! آیمجان

 

خوردن به   یانگشت سوخته اش را در اثر عجله برا نیرام

گفت: البته اونجا احتماال خوارک  یدهان گذاشت و پس از کم

 . میخورد یمرغ به سس قارچ و شراب م 

 

استفاده شده بود را در هوا  خیکه به عنوان س یچوب یعل

  نیمن که هم  کار،یچ  یخوای تکان داد و گفت: بابا شراب م

 االنم مسِت مستم 
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 یمصنوع یجو  ی فرودگاه لبه  یرونیب یدر محوطه  زهره

 داد.  ی را ماساژ م شیآهسته شانه ها نینشسته بود و مت

خبر و دست   یب  گرید ی و احسان و هاشم مثل روزها اشکان

 به سمتش آمدند.  یخال

و   ستادیا یزانو گذاشت و به سخت یدست رو  زهره

 نگاهشان کرد. 

 به هاشم بود.   میمستق نگاهش

  و گفت:  د یاو اشکان دست پشت گردنش کش یبه جا اما

 .  میگرد یخوب برم  یخدا فردا با خبرها  دیمامان به ام

 

 بود.  نیهر روز هم ه، یگر ریباز زد ز زهره

آمدند و دست    یگرفتن خبر به فرودگاه م د یروز به ام  هر

گشتند و دوباره با اصرار و التماس زهره شب   یبر م یخال

 شدند.  یفرودگاه م  یراه

 .  گر ید یروز  یخوب برا ی خبرها  ی باز هر روز وعده  



قدم جلو گذاشت و دست مادرش را گرفت: مامان   احسان

خدا بزرگه  ،یکرد هیبس که گر یقربونت بشم خودت و کشت

 کنن. داشونیتا شب پ  گهیتا چند ساعت د دیشا

 

بچه ام، معلوم   یبرا رمیبم یبلند هق زد: اله   ی با صدا زهره

 سرش اومده...  ییچه بال ستین

 

من بچه ام و   ایاسمان دوخت و زار زد: خدا را به نگاهش

 . خودت ماهانم و بهم برگردونم.خوامیازت تو م

 

و   وشیبه چند متر دور تر گفت: بابا آقا دار رهیاشکان  خ 

 خانومش!

 

که اشکان  با سر اشاره   یهاشم و زهره به سمت راه  سر

 کرده بود برگشت. 

 آمدند.   ی و پسرها  با هم م وشیو دار زهره

 دست زن برادرش را در دست داشت و مراقبش بود.  هما

 کنن؟!   یم کاریچ نجایا نایهاشم با تعجب گفت: ا 



 

پدر و مادرش چرخاند وگفت: تبسم   انیم  ینگاه احسان

 .  نیو نوش دی بوده، همراه ام مایهمون هواپ  یدخترشون تو

 

و   دیزد و با وحشت گفت: ام رونیآمنه از حدقه ب چشمان

  یزی بودن؟! تو چرا به ما چ مایهواپ یو تبسم هم تو نینوش

 ؟ ینگفت

 

از اشک مادرش نگاه   سیو خ  ده یبه صورت رنگ پر احسان

که من بخوام براتون   یجون داشت گهیکرد و گفت: شما د

 بگم؟ یزیچ

 

 .  دندیو خانواده اش به خانواده هاشم رس وشیدار

امنه افتاد سر درد و دلش باز شد و  تا چشمش به  زهره

فاصله افتاده،  دست ها را   انشانیانگار نه انگار که سالها م

به   یچه خاک ید یو گفت: آمنه د هیگر ریاز هم گشود و زد ز

 سرم شد؟  

 



و آمنه   ستندیگر  یها  یدو زن به آغوش هم رفتند و ها  هر

بوده زهره، چند روزه   مایهمون هواپ یگفت: تبسم منم تو

 خبرم.  یه از بچه ام ب ک

 

  ی و هاشم با هم دست دادند و هاشم گفت: ما نم وشیدار

 بوده.  مایهواپ یدختر تو هم تو میدونست

 

به سرمون   ی سر تکان داد و گفت: چ  یبا ناراحت وشیدار

 خدا رحم کنه؟ اد؟یداره م

 

  ستاده ینفر ا نی تمام شد؛ هما  که کنار آخر  کشانیو عل سالم

 بود به هاشم  نگاه کرد و سالم داد. 

 نگاهش کرد.   رهیخ  هیچند ثان هاشم
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 نگاهش کرد.   رهیخ  هیچند ثان هاشم

در مقابلش با   ستاده یبودش؛ دختر ا دهیبود که ند  سالها

 تفاوت داشت.  یلیاش خ ینوجوان یسالها

 خودش.  یشده برا  یخانم

 را پاسخ داد.   سالمش

فرصت برگشت به گذشته را آن هم پس از سالها   باربد

: چه خبر؟ شما داخل  دینداد و از هاشم پرس  دارمجددید

 نکردن؟ داشونیپ ن؟یبود

 

نشسته  یمصنوع یجو یبه زهره و آمنه که باز لبه  هاشم

  ست،ین یخبر  چیسر تکان داد: ه دیبودند نگاه کرد و  نا ام

 کنن. دایازشون پ  یرد چینتونستن ه



 

  ستاد یبود ا ستادهیسر زن برادرش ا یکنار هما که باال نیمت

 را نوازش کرد.  شی و آهسته بازو

 خواند.  شیهما را از چشم ها بغض

  ختنیفرو ر یشکست و برا یچشمانش م  ی  نهیدر  آ اشک

 کرد.  یتالش م

آورد و مقابل  رونیآب ب یبرد و بطر فشیک یرا تو دستش

کم آب بزن به   کیهمسر برادرش نشست و گفت:  یپا

 . ی صورتت رنگ به رو ندار

 

 .یکرد با همان صورت اشک ینگاهش م رهی خ زهره

 کرده بود.  یکوتاه کیبا او هم سالم و عل هما

  رهیچشمان  زهره را خ ینگاهش کرد و وقت ی چشم  ر یز هما

کم اب   کیزد و گفت:  یبه زور لبخند کم رنگ دی خودش د

 اد؟یحالتون جا ب دیبهتون بدم بخور

 

 ممنون.  زمیبرنداشت و گفت: نه عز ی گ رهیدست از خ زهره

 



زهره؟ بچه   شهیم یبه مادر ماهان نگاه کرد و گفت: چ آمنه

 به سرشون اومده؟ یهامون کجان؟ چ

 

بگم آمنه   یپشت دستش را نوازش کرد و گفت: چ زهره

بچه  میو دعا کن میصبر کن د یجان؟ توکلت به خدا باشه. با

  نیهمه سال بب  نیو سالم برگردن..... آخ بعد ا  حیهامون صح

 . دم یرو د گهیهمد یحاال چطور 

 

و   ریو گفت: دلم مثل س ختی ر ی وقفه م یآمنه ب  یها اشک

جوشه، خدا کنه تنش سالم باشه، همه اش فکر   ی سرکه م

به دادش نرسه، اگه گرسنه   یشده کس  یکنم اگه زخم یم

 نکنه.   دایخوردن پ یبرا ی باشه هچ

 

 زهره هم شدت گرفت.  ی هیگر

و گفت: زهره جان، امنه خانم بلند   ستادیکنارشان ا هاشم

 .ستینشستن ن ی جا که جا نیخونه ما. ا  میهمه بر دیش

  

 



 .میشیمزاحم شما نم گهی جلو آمد و گفت: ما د وشیدار

 

 نیخونه ما ا  میبر یستینگاهش کرد و گفت: مزاحم ن هاشم

  یبرا ینجوریا  ان،یدر ب ییهم باشن  از تنها  شیدوتا مادر پ

 جفتشون بهتره. 

 

به صورت زار و نزار همسرش نگاه کرد؛ هاشم بد   وشیدار

قابل تحمل تر    کنار هم بودنشان اوضاع را دیگفت شا  یهم نم

 کرد.  یم

 نگفت.  یزیتکان داد و چ سر

تلفنش را   نکهیها رفتند و احسان بعد از ا لی سمت اتومب به

  ر ی. سد یتون رس جیقطع کرد رو به هومن گفت: بار کلم و هو

 بگم بفرستن کارگاه؟ دیرس شیساعت پ کیهم 

 

 سر تکان داد: آره بفرست بره بچه ها هستن هومن
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  یچا وانیل کی غذا خورده بودند و پشت بندش  ر یدل س کی

مقصد   یقبل به سو یو حاال شارژ تر از روزها یقابلمه ا

 رفتند.    یم شیلومشان پنامع

فرهاد   یسر در گوش تبسم فرو برد و گفت: خبر دار  نینوش

دختره بهش    نکهیمثل ا یول  خواد؟یدختره افسانه رو م نیا

 ده؟ یرو نم

 

دوستش را نگاه   ینشده بود با کنجکاو یزیمتوجه چ تبسم

 !؟ی: مطمئندیکرد و پرس

 



خان بهم   د یسر تکان داد: آره بابا منبع موثق ام نینوش

ازم قول گرفت نه درباره نامزد داشتن   چارهیگفت، البته ب

نگم. خوب   یزی چ یفرهاد و افسانه به کس انی ماهان،  نه جر

 نگفتم. یز یچ یا گهیالبته که منم جزء به تو به کس د

 

سکوت کرد سپس صورتش پر از عذاب وجدان شد و   یکم

 کردم.   انتیکردم؟ به اعتمادش خ ی گفت: بنظرت بازم دهن لق

 

 شیبایزد. صورت بور و ز  یلبخند بزرگ نینوش یرو به

انگار خواهر و برادر بودند تا   شتریبود. ب دیام هیشب  یادیز

 زن شوهر.  

 تو پر  یدو بور و کم  هر

نه. اما درباره    ا ی یکرد یهن لقدونم د  یجوابش گفت: نم  در

من ازت   یهم کرد   یاگر دهن لق ی نامزد داشتن ماهان  حت

 ممنونم. 

 

و گفت: قربونت بشم   دیبه صورت تبسم کش یدست نینوش

 . شهیدرست م ی همه چ  ا،یغصه نخور

 



که زودتر از همه   دش یسف ی و لپ ها  نیباز به نوش تبسم

  ی سرما زده و آفتاب سوخته شده بود لبخند زد و گفت: وقت

دم. اون دوستم   یبه کامران جواب مثبت م میکن داینجات پ

 کنه.  یداره خوشبختم م

 

 

:  د یو پرس ستادیاز حرف دخترک جا خورد. متعجب ا نینوش

 ؟یگیم یحالت خوبه؟! معلومه چ

 

گفت: به قول مهناز    و  ستادیدوستش ا  یهم رو به رو تبسم

که دوستم نداره و دوستش دارم و   یکس یموندن پا نیب

  ی دوستم داره دوم  یکه دوستش ندارم ول یرفتن سمت کس 

 کنم.  یانتخاب م

 

کرد،   خودیدر چشمان تبسم گفت: مهناز ب رهیخ نینوش

 دختره فقط لب و دهنه. 

 



در اطراف چرخاند جزء سنگ و  تک وتوک  ینگاه تبسم

  ی گرید زیچ  نیزم ی برف رو یهم تکه ها  ی هدرخت و گا

 نبود.

  ه،یها در حال دور شدن بودند و گفت: حرفش منطق بچه

. پسره کال  ستیحرف هم ن نیدرباره من که اصال الزم به ا

 نخواستن. ایچه برسه بع خواستن  ستیمن ن ریفکرش درگ

 

  شانیدر جا  ستادهیانها را ا یبه سمتشان برگشت و وقت دیام

  یشده؟ چرا نم  یزیتبسم چ ن،ینامشان را خواند: نوش دید

 د؟یای

 

 میاومد ستین  یزی راه افتادو گفت: چ نینوش

 

 یالک خوامایو به او گفت: نم دیتبسم را هم کش یبازو

 هواتو داره که.   ی لیاتفاقا خ یدلگرمت کنما ول

 

پوزخند زد و گفت: هوام و داره به قول خودش چون   تبسم

کم  خوادیدر حقش رفقات کرده و حاال اون نم  شه یبرادرم هم

 بزاره. 
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اش   یگوش ها یدفتر تاالر نشسته بود و به صفحه س داخل

 کرد.  ینگاه م

 انیم ی اس که گوش قهیامد چند دق ینم ادش ی درست 

 کند.  یدستانش خاموش شده و او همچنان نگاهش م



قرمز و   یمجسم شده در ذهنش تبسم بود، با روسر ریتصو

دسته مبل کنار مهناز نشسته و هر دو   یکه رو یمانتو مشک

 کردند.  یتولد مهناز را فوت م کیبا هم شمع ک

صورت تبسم  شد که   یرو یبایعکس و لبخند ز ره یخ آنقدر 

 مقابل چشم خاموش گشت.  یگوش

  د یچرخ یخوب م یچنان در افکارش و خاطرات روزها او

 خاموش شد.  یگوش  یآمد ک  ینم ادشیکه 

 

تبسم افتاده. حال و   یبرا ی ه اتفاقبود؛  چ  دیفهم یوقت از

 نداشت.  یروز خوش

 زد.   یسره در گوشش زنگ م   کیسجاد  ی ها حرف 

هم    زشیانکه خبر داشته باشد محبوب او، دختر خاله عز یب

بزرگ کار نشسته بود و   زیم نیهم  یجز مسافران بوده؛ رو

سقوط کرده؟  االن چند  مایهواپ کی یگفت: خبر دار یم

دارن  ست؟یحالشون خوب ن نایگردن، بابا ا یروزه دنبالش م 

که از وسط آسمون با مخ    ییمایگردن هواپ ی م یدنبال چ

تا حاال    یو پودر شده.  بابا کدوم حادثه ا ن یزم یتو تهرف

  نیازش جون سالم به در برده که ا یاتفاق افتاده  و کس

  الیُمردن و خ نیمردم بگباشه؟  همون اولش به  شیدوم

ها هر روز منتظر خبر،   چاره یخانواده هاشون راحت کنن. ب



  دایبهشون بگن احتمال زنده پ کباریهر روز زجر. بخدا 

نبود؟   یمالز مایکمه و راحتشون کن.  مگه هواپ دنشونش

 نشد.  دایوقت پ چیاصال ه

 

 . دیکش یسوت م  مغزش

 سجاد را نداشت.  اس ی یها هی آ دنیشن تحمل

کار انداخته  و   زیم یکه او تن لشش را رو یمدت مامت

شد و بر سر مرد   یبافت، هر کلمه اش پتک م یم فیاراج

 آمد.  ی پشت پنجره فرو م ستادهیا

زدن را هم    ادیفر یحوصله  یحت شهیبر خالف هم  اما

 نداشت. 

و پر از افسوس گفت: دختر   دیبه سمت سجاد  چرخ پس

 بوده.  مایهمون هواپ یمنم تو یخاله 

 

 بست شد.  کبارهیسجاد  دهان

 کرده.  ی دانست  چرا انقدر وراج یهم نم اصالخودش

گفت:   یبه کامران با شرمندگ رهیو خ ستادیا صاف

 خوب...خوب البته خدا بزرگه....



 

اتاق را ترک کرد؛ کامران   ی عذر خواه یکه با کل یوقت از

 تبسم.  یعکس ها ی تماشا  کسره ینشست و  یصندل یرو

سال گذشته به    دیسفر ع  یتولد مهناز، عکس ها یها عکس

 مهناز و باربد.  یروز نامزد  یبوشهر. عکس ها

 حسرت هر کدامش را نگاه کرد.  با
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هر جا که او بود از    ایمحل کار و خانه  ونیروزها تلوز  نیا

 داد.  ی را نشان نم ی گرید ی زیخبر چ یجز شبکه 

زد و   ی مصرف گوشت حرف م زانیخبر داشت از م ندهیگو

 آن.   یگران

 نکهیا  یبرا  دیشاگفت؛   ی مردم م یمشکالت اقتصاد از

به فکر راه  یآنکه کس  یاز مشکالتشان خبر دارد و ب دیبگو

 آن مشکالت داشته باشد.   یبرا یحل

  نیخواست هم  یحرفها داشت، او فقط م نیبه ا یازیچه ن او

و سالم   مایشدن هواپ دایو از پ ندیبنش نیخانم،  مقابل دورب

 .دیبگو نانشیبودن تمام سرنش

آمار مصرف گوشت و  ی داشت درباره  یاجیاالن چه احت آخر 

 اش بداند؟ یلعنت متیق

 کرد؟  یرا حل م  یمشکل چه

گم  ییمایهواپ  یخبر جزء درباره  یوهللا که االن شبکه  به

 گفت.  یم دینبا یگر ید ز یشده، چ

 ی خاموش کردن کانال را عوض کرد تا به شبکه ها  یبه جا 

شده مغزش  سی نو رینه زاحمقا تریو ت دیماهواره رس یخبر

 جوش رساند:   ی را به نقطه 



چه   یرانیا یمسافر بر ییمایگم شدن هوا پ یحادثه   پشت》

 《نهفته است یراز

بلند   یقرمز و موها کیخبر با کت ش ندهیجوان گو زن

تبسم بود از گم شدن   یموها هیشب تینها ی که ب یاهیس

 کرد.   ی ابراز تاسف م مایهواپ

خودش و هم فرد به ظاهر کارشناس همراهش تالش   هم

ربط   یرا به مشکالت اقتصاد مایداشتند که گم شدن هواپ

مثال خلبان در اعتراض به وجود موجود   د یدهند که شا

 بافتند.  یاحمقانه م ی و پشت هم جمله ها دهی را دزد مایهواپ

 را خاموش کرد.  ونیپوز خند زد و تلوز کامران

 بود؟  یحرفها و کارها نیبود اهل ا دهیکه او د یماهان آخر 

 

 رفت.   یراه م نایهمگام با رز تبسم

 را با هم تنها بگذارد.  دیو ام نینوش یداده بود ساعت حیترج

گفت که مغازه   ی بود از شغل پدرش م یهم دختر گرم تایزر

 داشت.  راز یش ری مش ینقره فروشب در سرا ی

 خودش به نقره جات.  یعالقه  از



  یکه م یو هر در زیو خالصه از هر چ شی وبرادر دوقل از

 گفت.  یزد و سخن ی شد حرف

 الیبا خ نکیآفتاب به چشم داشت و به لطف ع نکیع ماهان

 بود.  رهیراحت تبسم را خ

  ی به حرفها ی غرق گفت و گو بودند و گاه تا یبا رز دخترک

 سپرد.   یهم با دقت گوش م یو گاه دیخند یاو م

که تبسم   یهمان شب  ش،یرفت به سمت چند شب پ ذهنش

 درباره از دست رفتن زمان حرف زده بود. 

است و فر صت ها راحت   کی مرگ چقدر نزد نکهیا درباره

 روند.   یاز دست م

 داشت.  یتند بایتفر ب یکردند ش یعبور م یقسمت از

از سنگ   یسنگ و خاک پر از تکه ها یبه جا نیزم یرو

نشسته باشه و دانه   یکس نکهیاخورد شده بود. مثل  یها

  یکوچک و بزرگ داد و رو یدانه سنگ ها را  برش ها

 باشد.  ختهیر نیزم

گام   اطیزد و البته با احت  یهمانطور که با تبسم حرف م تایرز

 داشت ناگهان تعاد لش را از دست داد.   یبر م
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 ۱۴۰ پارت

 

تبسم   ینا خواسته دست انداخت و بازو یتیحفظ موقع یبرا

 را گرفت.  

 . د یدخترک را همراه خود کش ی فقط کم اما

 قل خورد.    نیزم  یشد و  رو نیخودش نقش زم سپس

  ی ره یآمد وحشت زده خ نیهم به تبع او با پشت زم تبسم

 خورد شد.  یکه قل م  یتایزر



و بچه ها   ستادینرفت و زود از حرکت ا شی پ ادیز دخترک

کنند؛ اما به سمتش پا تند   اطیهرچند مجبور بودند؛ احت

 کردند. 

 کنار تبسم نشستند.   نیو نوش ماهان

 شده؟ یچ  ؟ی: تبسم جان خوبد یپرس یبا نگران  نینوش

 

برادرش زودتر از همه خودش را   نیکه رام تایرز  رهیخ تبسم

 کمرش گذاشت و بلندش کرد بود.  ریبه او رساند و دست ز

  ؟یخوب ؟ یشد ی: تبسم چ دیدلواپس پرس نینوش

 

 زد.  ی حرف نیکه در جواب رام تایرز

  یزیماهان هم در گوش تبسم نشست: دختر چرا چ یصدا 

 شده؟ تی زیچ  ؟یگ ینم

 

راحت شد به ماهان نگاه کرد و    تایکه از بابت رز الشیخ

 . خوبم.ستین یزی آهسته گفت: چ

 



بپرسه که جواب   نیا دیو بچگانه گفت: حتما با یشاک نینوش

 دلم هزار راه رفت.  ؟یبد

 

با  نیماهان نشست و نوش یلب ها یرو  یکم رنگ لبخند

 . دیبزرگ تبسم را به جان خر ی حرفش چشم غره 

 

 جا که بلند شد هر دو نفر همراهش برخاستند.   از

پشت لباسش را تکاند و درد باسنش را محل نداد و   تبسم

 چطوره؟  تایرز مینیبب میگفت: بر

 

تشر زد که:   نیزودتر از دخترها رفت و تبسم به نوش ماهان

 ! ؟یبگ ینجوریماهان ا یجلو  د یشعور با یب

 

شده   ی چ د،یو گفت:  خوب حاال از دهنم پر دیخند نینوش

 مگه.

 

و   دیبه پشتش کش ی دست د؛ یدور شدن ماهان را د یوقت تبسم

 گفت: باسنم داغون شد. 



 

برداشت و گفت: خوب اون که    اطیگام را با احت نیاول نینوش

  یگفت یکنه. م  ی زبونش معجزه کرد، حتما دستاشم معجزه م

 بکشه....  یدست کی

 

  یلیخ ن،ینوش ی ادب یب ی لی: خد یبا چشمان گرد  شد غر تبسم

 !  یادب یب

 

و گفت: واال زبون اون زبونت راه انداخت گفتم   دیخند نینوش

 دستش هم شفا باشه.  دیشا

 متاسف سر تکان داد.  تبسم

 نداشت.   یگریمشکل د ی جزئ بی جزء آس تایرز

راهشان را  با   ی به کمک بچه ها از جا بلند شد و ادامه  و

 رفتند.  شیپ  یشتریب اطیاحت

 

به استراحت  گرفته   میشده بود و دوباره تصم کیتار هوا

 بودند.



مانده از صبح را درون قابلمه   ی قارچ را که باق یکم دخترها 

  یآتش گذاشته تا با آبپزد و پسر ها سنگ ها ی و رو ختهیر

 یکم دنیخواب یبرا نیکردند تا زم ی جمع مرا    نیزم یرو

 صاف تر باشد. 

  دی قارچ پخته شده و آب بود و شا وانیل کی  ی نفر شامشان

 سوپ، هیشب یزیچ

 داشت.   یخوب اریآدم گرسنه و خسته طعم بس یبرا
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 پسرها.  یوقت خواب بود و نوبت نگهبان باز

آتش نشسته بودند و هر دو   ک یو فرهاد کنار هم نزد ماهان

  ی م میافکار خودشان و فرهاد گفت: دو روزه که دار ریدرگ

 .  میرس  یجا نم  چیو به ه میر

 

  ،یچشمه ا  کی د یسرتکان داد و فرهاد باز گفت: با ماهان

و   شهی. آب مون داره تموم ممیکن دایپ یزیچ  ، یه ارود خون

که بشه روش   ستیبرف هم ن گهیتر د نییپا  میر  یم ی هرچ

 حساب کرد. 

 

دور و برش نگاه چرخاند و گفت:    کیتار یدر فضا  ماهان

 حتما رودخونه و چشمه اطراف  هست. 

 

از   میکرد ی : ماهان بنظرت کار درستدیمردد پرس فرهاد 

 رون؟ یب  میاومد مایهواپ

 



فرهاد نگاه کرد و گفت: تنها  یبه صورت پر از نگران ماهان

 . میدرسته و بهتره انجامش بد  میبود که فکر کرد یکار

 

دختره،   نی کرد: از ا ریبعد فرهاد، ماهان را غافلگ سوال

 اد؟یتبسم، خوشت م 

 

 نداشت.   شانیبه حرف ها  یربط چیه سوالش

 اه کرد! سر بلند کرد و فرهاد را نگ  یبه تند ماهان

حواست بهش   یلیکنم خ یلبخند زد و گفت: حس م  فرهاد 

 هست؟

 

و رو   ری آتش مقابلش را ز یدستش کم  یبا چوپ تو ماهان

 .قمهیگفت: خواهر رف شیبه شعله ها ره یکرد و خ

 

 قته؟ ی: فقط خواهر رفدیآهسته خند فرهاد 

 

نگفت و فرهاد   یز یچشم نگاهش کرد و چ یاز گوشه  ماهان

  ؟یخوایم یلفظ  ری : االن مشکل کجاست؟ زدیپرس



 

سر بلند کرد و به آسمان پر ستاره چشم دوخت و   ماهان

 یخواینم یول  اد؟یفرهاد باز اصرار کرد: ازش خوشت م

  ؟یقبول کن

 

 نیآسمان پر ستاره گفت: اصال بحث ا  رهیهمچنان خ ماهان

 . ستیحرفها ن

 

  ییایت: چرا مثل دخترا ناز منفسش را فوت کرد و گف  فرهاد 

فقط دوباره   گه؟ید  هیواسه حرف زدن. خوب بگو ماجرا چ

  نیکنم کل ماجرا هم یکه اصال باور نم قمهی نگو خواهر رف

 باشه. 

 

  دیرا بگو ییها  زیحرف بزند. چ یکیآمد با  یبدش نم  ماهان

 که... 

  کیست،ین قمیفرهاد نگاه کرد و گفت: نه فقط خواهر رف به

 هم هست  یا گهید ییزایچ

 



 .یدونیهست که تو نم زایچ ی لیداد و گفت: خ سرتکان

 

 ؟ی: مثل چدیشد و پرس ق یدر صورت ماهان دق فرهاد 

 

  یزغال را که کنار اتش افتاده بود با چوب تو  یتکه ا ماهان

کهنه و  ینامزد  کیگرفت و گفت: مثل  ی دستش به باز

 . یمیقد

 

بداند و گفت: نامرد   شتریکنجکاو شد، دوست داشت ب فرهاد 

  یمن و بگو هر چ ؟یو تا حاال به من نگفت ینامزد داشت

 زارم کف دست شما ها.   یم امیباشه م

 

عمر   یول قمیو گفت: من و تو دو، سه ساله رف د یخند ماهان

 . یبه دوره نوجون شیپ یگرده به  سالها یبرم  ینامزد نیا

 

ماهان گفت: خوب؟   یادامه حرفها دنیمشتاق شن فرهاد 

 ؟یشناسمش؟ دوستش دار  یمن م ه؟ینامزدت ک
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مثل غرش توجه   ییدهان باز کرد، اما همزمان صدا ماهان

 ب کرد.  را جل شانیهر دو

 هر دو گرد شد و ماهان هرسان از جا برخاست.  چشمان

 یبود؟ صدا  ی: چ د یو پرس ستاد یاز او ا تیهم به تبع  فرهاد 

 خرس بود؟ 

 



فرهاد خود صدا با تکرار دوباره اش حرف ماهان را   یجا به

 کرد.  دییتا

 شد.  ینم  نیفرهاد گرد تر از ا چشمان

 

 بودند.  ستادیا  یگریکه سمت د یوعل  مسلم

و مسلم  با وحشت گفت:   دندیبه سمت فرهاد و ماهان  دو 

  میکن داریبچه ها رو ب دیاطرافه با نیخرسه، خرس ا یصدا

 .  میبر

 

کرد   یدور و برش را نگاه م  کسرهیکه   یدر حال فرهاد 

 .اد یطرفا ن نیاصال ا دی گفت: شا

 

 ییایخرس حس بو م، یتند تند گفت: ما غذا درست کرد مسلم

  دیکن داری. بچه ها رو ببهیعج  ومده یتا حاال ن نکه یداره ا یقو

 .میبر

 

فرد گروه به   نیکتریدر آغاز به سراغ نزد  هرکدامشان

 کند. داریخودش رفت، تا او را ب



 سمت افسانه رفت.  فرهاد 

 کرد.  داریرا ب قش یرف ،یعل

اراده کنار   ی سراغ زن و دختر کوچکش و ماهان ب مسلم

 شو .....تبسم   داریسم....تبسم بتبسم نشست: تبسم....تب

 

 چشمانش را باز کرد.  ل یم یب دخترک

نشده بود که ماهان گفت: پاشو عجله کن  اریکامل هوش هنوز

 . میبر دیبا

 

 نشست.  شیصاف سر جا تبسم

در   یرا صاف کرد و با تکان دادن دستانش درد بد   شالش

 .دیچیجا و سرماوپ یبدنش بخاطر سفت یاستخوان ها

 شده؟  ی: چدیپرس

 

 .میبر د یعجله داشت و فقط گفت: پاشو با ماهان

بچه ها   یشده بابت سر و صداها  داریب بایتقر دِ یکنار ام 

 . میبر دی کن با داریجان، خانومت ب دینشست و گفت: ام

 



 شدند.   داریکه ب همه

با   دیکمتر جلب توجه کردن خرس با یمسلم گفت برا  

 ممکن  یسر و صدا نیکمتر

 رند جمع کنند و از آنجا بروند. هرچه که دا 

 را جمع کردند و راه افتادند.  لشانیوسا

خرس را   یدور نشده بودند که صدا شتریب ی چند قدم هنوز

 اشان حس کردند.   ی به وضوح در پشت سرشان و چند متر

 ترسناک مواجه شدند.   یکه برگشتند با صحنه ا یوقت

کدامشان   چیه  دی و ترسناک و پشمالو که شا ب یعج یموجود

 بودند.  دهیند ونی او را جزء در تلوز نیقبل از ا

 انداخت.  یبه قلب بچه ها م  بیعج یرعب و وحشت بتشیه

 خودش نبود.   اریماهان انگار به اخت حرکات

بود رفت و   ستادهیبه سمت تبسم که کنارش ا عیسر دستش

 زده اش را گرفت.  خ یدست 

رخش که در اثر نور ماه روشن بود نگاه کرد و   مین به

و  پچ زد: آروم   دی زده اش را د رونیچشمان از حدقه ب

 .ستین  یچ  چیباش، ه
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چشمش   کیوچشمش به خرس بود   کیکه   یدر حال   تبسم

 به ماهان وحشت کرده گفت: چقدر ترسناکه. 

 

  یفقط تا م شه یتر م ی جر د،یگفت: فرار نکن عیسر مسلم

 .دیسر و صدا کن دیتون

 



  ادیمسلم شروع به سر و صدا و فر یها طبق خواسته  بچه

 کردند. 

 دیکوب یم نیرا به زم شیزد و پاها ی دست ها به هم م مسلم

 کردند.  یزد و گروه هم درست مثل او رفتار م یم  ادیو فر

  د؟یکن یم کار یزد: بابا معلومه چ  ادیفر نیرام کبارهی اما

لقمه چپمون    ک ی ادیکه راحت ب میاریدرم یدلقک باز  میدار

 د یکنه؟ فرار کن

 

 باشد.  یاز کس  یآنکه منتظر حرف یوب 

 پا به فرار گذاشت.  

 . دیلش دوحرکت او را شکار کرد و به دنبا نیخرس  ا 

بچه ها ودار به فرار شدند چون خرس   نیحرکت رام نیا با

 آمد.  یسرعت به سمتشان م  یبا همه 

و همزمان   دهیدست تبسم را که خشکش زده بود کش  ماهان

 . دی فرار کن ییزد: بچه ها به سمت سر باال  ادیفر

 

وحرکت   دی دو یم شیدست در دست ماهان پا به پا تبسم

 کرد.  ی را هم پشت سرش حس م  یخرس لعنت



 بود.  نیاش سنگ کوله

 بر تن داشت.  یادیلباس ز 

 .د یدو  یم ینخورده بود و به سخت یکاف یغذا 

  ی  انهیهمان م دشیکش یاگر ماهان به دنبال خودش نم دیشا

 . ستادیا یراه از حرکت م 

 توجه مرد جوان را به خودش جلب کرد.  یزیچ ناگهان

توانست دو نفر را در   یسنگ بزرگ که م کی انیم یشکاف

 دهد اما قطعا امکان ورود خرس به آن نبود.  یخودش جا 

 و به دنبال خودش برد.  دیتبسم را کش دست

 .  دیرا وسط شکاف کش شانیدو  هر

 جا نداشت.  ادیز

 فضا چپاند.  نیا انیشد کنار آنها م ی بچه را م کیفقط  دیشا

 قطعا جا نبود.  گری از آن د شتریب

فقط   بایاش که تقر نهیس  یزد و قفسه   ینفس، نفس م تبسم

 نییدو سانت از ماهان فاصله داشت به شدت باال و پا ،یکی

 شد.  یم

 نترس تموم شد.  ؟یآهسته گفت: خوب ماهان

 



 ر یزد ز  دینحرف را ش نیماهان تا ا یبر خالف دلدار دخترک

 .  هیگر

 شیدخترک پ  یها  هیداد متاثر از گر یبه او حق م ماهان

کرد: تبسم...آروم   ی نامش را بر زبان جار متیبا مال شیرو

 . شتمی.... تموم شد. من پسسسسسیباش...ه

 

 حد ممکن بود. نیاش در حداقل تر فاصله

داد  هیسر دخترک تک یسنگ باال وارهیدستش را به د ماهان

 کنه؟ ی درد م تیجا ؟یاو خم شد و گفت: خوب یرو یو کم

 

 سر باال انداخت: نه درد ندارم.  تبسم

 

آمد باشد گفت: البته همه بدنم که    ادشی یزیانگار چ  کبارهی

 ندارم.  دیدرد جد  ی درد داره، ول

 

 ؟ یدی: ترسد یپرس ماهان

 

 .دمیترس  یلی...خیلیهق زد: خ  تبسم
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 ۱۴۴ پارت

 

 ماهان فرصت نکرده بود جواب تبسم را بدهد.  هنوز

  ک یو دست خرس را درست در  دیشن یغرش یکه صدا 

 . د یصورت تبسم رس یسانت

 . دیکش غیوحشت زده ج دخترک



گذاشتت و او را به عقب تر هل   شیبازو یدست رو  ماهان

 داد.  

 .  دیرا جلو کش  خودش

دوم که خرس دستش را داخل شکاف انداخت چنگال   بار

 ماهان را پاره کرد.  یبازو شیها

 . ختیر رونیلباس ب ری خون از ز و

  یتا دستان خرس که در هوا م ستادیبه تبسم ا دهیچسب ماهان

 کدامشان نرسد.   چیبه ه د یچرخ

  ی م ی.و ماهان بر خالف او سعد یکش یم غیسر ج  کی تبسم

 کرد آرامش خودش را حفظ کند.

که در شکاف وجود داشت  ینقطه   نیدخترک به آخر  همراه

 رفته بودند و در هم گره خورده بودند. 

شد و   یوارد شکاف م کباری هیخرس هر چند ثان دستان

 کرد.  یم هیسره گر کیتبسم 

تبسم که   یپهلو ها یرا باال آرود و رو  شی دست ها ماهان

 بود گذاشت.  ده یاش چسب نهیکامال به س

 اورد.  رون یب شیصورتش را از حصار دست ها تبسم

 دهانش متوقف شد.     ی رو دستانش



 کرد آهسته هق بزند.  یم یسع

  ی که از روزنه ها یشکاف و با وجود نور کم یکیتار در

 کرد.   یشکاف به درون سنگ نفوذ م یباال

  یگرید  زیاز صورتش چ یم و  ک سشی جز چشمان خ 

 مشخص نبود. 

را لمس   یز یدستش چ یتالش کرد، وقت قهیچند دق  خرس

 شد.   الیخ ینکرد ب

 انداخت. نییدستش را پا تبسم

راه با   انهیاو و ماهان فاصله نبود؛ دستش م انیچون م و

 ماهان برخورد کرد.   نیآست

 لباس شد.  یسیخ متوجه

قطع شد و متعجب به ماهان نگاه کرد و   یاش ناگهان هیگر

 !سه؟یخ نتی: چرا آست دیپرس

 

شدنش بشود پس گفت:    یخواست او متوجه زخم ینم ماهان

 . ختهیکوله ام ر  یآب  تو دمیدو ی داشتم م دی. شاستین یزیچ

 



  نیآست یلنگد دستش را  رو ی کار م یجا کی دیفهم تبسم

 . دیکش  شیماهان گذاشت و تا بازو

  ی : زخمدیپرس دهیخون را حس گرد و ترس  یو گرم  یسیخ

 . یدار یزیخون ر ؟یشد

 

 مشخص نبود.   یکیدر تار  ادیماهان ز صورت

به صورت مرد مقابلش چشم دوخت  میدختر جوان مستق اما

 ؟ یشد یعقب خودت زخم  یمن رو هل داد یو گفت: وقت
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 ۱۴۵ پارت

 

 داره.   یزیببندمش، خون ر  د یاش هم شدت گرفت: با هیگر

 

تبسم را به وضوح حس کرد و   یصدا یترس و نگران ماهان

 داشت آرامش کند و گفت: من خوبم نگران نباش. یسع

 

صال آرام  مقابلش ا ستادهیا  یبر خالف مرِد رعنا دخترک

 دانست چه کند.  یکرد و نم ینبود، مغزش کار نم

خون را به    ی زخم گذاشته بود و گرم یدستش را رو فقط

 کرد.  یوضوح حس م

 به صورت تبسم نگاه کرد.  ماهان

  ی شکاف سنگ وارد م یباال  ی نور کم ماه که  از روزنه ها 

 کرده بود.  دنیصورت دخترک را قابل د ی شد کم

بود و لرزش بدنش از   دهیاش چسب  نهیکه تبسم به س حاال

 کرد.  یترس و سرما را حس م



بدهد و   یتکان شیپهلو یآمد به دستان نشسته رو ینم بدش

 اش بچسباند.  نهیو سرش را به س  چدیدور او بپ

 آرامش کند.  و

 بود که آرام تر شده بود.  یتبسم چند لحظه ا یهق ها هق 

 شد.  یم تشانیتازه داشت متوجه وضع دخترک

 بود.  ده یفاصله به ماهان چسب یب

وجود نداشت چون صورت مرد   دنیخجالت کش  یبرا یجا

 . د ید یمقابلش را جز چشمانش خوب نم

 فاصله بودن را دوست داشت.  یو ب یکیهمه نزد  نیا اما

قابل  دشیسف راهنیماهان که بخاطر پ ی نهیرا به س نگاهش

  گهیو گفت: فکر کنم رفته. انگار د بود دوخت یتشخص

 .  ستیازش ن یخبر

 

 جوابش را نداد.  ماهان

دور   دنیچینپ ای دنیچیهنوز در شش و بش دست پ او

 دخترک بود. 

 تبسم باز تکرار کرد: آقا ماهان؟  و

 



پرتاب شد  و پاسخ داد:   رونیافکارش ب یایاز دن ماهان

 جان؟

 

بود که   یمعمول یجان ها  نیندانست جانش از هم دخترک

 گفتند.  یهزار بار به هم م  یآدم ها روز

 مخصوص.   یاز آن جان ها  ای

شود نثار   یو فقط م  دیا یکه از عمق وجود م یجان ها از

 ها کرد.  یبعض

  یاز آن جان ها یکیاز طرف ماهان  دیاحتماال  با اما

 .  دیشن  یرا م یمعمول

نانوا،   ایت در جواب بقال سر کوچه، ها که ممکن اس همان

 .ییبگو یگر یهرکس د ای  یفروش یراننده وانت سبز ای

نهفته بود که بر   یزیجان گفتن ماهان چ انیانگار م یول

 دلش نشست. 

 نیهم او دوست داشت کالم مرد جوان را ا دیدانست شا  ینم 

 کند ریگونه تعب

 شده؟  یزی: چد یپرس ماهان

 



 نوبت او بود که از هپروت خارج شود و گفت: آره.   حاال

 

  ی: مشکلدیحرفش را بزند و پرس یامان نداد ادامه  ماهان

   ؟یدار
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: دیحرفش را بزند و  هل زده پرس یامان نداد ادامه  ماهان

   ؟یدار یمشکل



 

 لبخند زد.   تبسم

را دوست داشت و گفت: نه خوبم. فقط   شی شدن ها نگران

 رون؟ یب میفکر کنم رفته بر گمیم

 

  ینگاه کیبرم  دیدونم با یسر تکان داد و گفت: نم ماهان

 بندازم.

 

 رونیو از تبسم جدا شد و سرش را ب دیخودش را کش آهسته

 رونهیهنوز ب یاما فورا برگشت و گفت: لعنتبرد 

 

 گورشو گم کنه؟ رهی: چرا نمدینال تبسم

 

  نجایهم دمیگرسنه اس؟ شا دیدونم؟ شا  یپاسخ داد: نم ماهان

 نشسته تا استراحت کنه. 

خودش به   نکهیبا ا اوردیدخترک را سر حال ب نکهیا یبرا

سرخود شده   دایگفت: جد یشدت نگران بود به شوخ 

 کنه. یبرنامه هاشو با من هماهنگ نم شعور،یب



 

 مزه!  ی زد و سر تکان داد: ب یلبخند تبسم

 

 . دیآهسته خند ماهان

  یصدا د یرس ی از بچه ها که بنظر م یکی یلحظه صدا همان

 . دیاست به گوششان رس دیام

 ن؟ یپشت سر تبسم که گفت: بچه ها خوب یاز روزنه ا درست 

 

 و به پشت سرش نگاه کرد.  د یاز جا پر تبسم

کرد خنده اش را از حرکت تبسم پنهان کند    ی سع ماهان

و   ستادیبه تبسم ا دهیخودش را به روزنه رساند و چسب

 .  میگفت: خوب

 

 رونیزد و گفت: هنوز همون ب  یآهسته حرف م دیام

 نشسته.  

 

 ؟ی .از بچه ها خبر داردمشیگفت: آره د ماهان



 

  میرفت میکرد دایغار پ کی پاسخ داد: آره همه امون  دیام

داخلش. جامون امنه. نگران بچه ها نباش فقط از جاتون 

 تا من خبرتون کنم. دیتکون نخور

 

 گفت: باشه. برو ممنون.   ماهان

 

  دیاز روزنه دور شود اما دورباره برگشت و نام ام خواست

 د؟ یرا خواند: ام

 

 : بله؟دیشن پاسخ

 

رو  گهیهمد   یحواست به گروه باشه. هواگفت:  ماهان

 . دیداشته باش

 

مال  تیموقع نیگفت: همه جاشون امنه. االن بدتر دیام

 نباش ی کس چیشماست. نگران ه

 



 لب گفت.  ریرا ز یکه رفت تبسم لعنت دیام

 نشست.   نیزم یسنگ ُسر خورد و رو ی  وارهید  یرو 

  ی: تا کدینشست و تبسم پرس شیهم آهسته سر جا ماهان

 . نهیش یم نجایا

 

 دونم.  یپاسخ داد: نم ماهان

 

  نیسر به سر دخترک گذاشت: گفتم که سرخود شده ا باز

 کنه. یهماهنگ نم یچ یه یروزا برا

 

 کردنه؟!  یغر زد: اخه االن وقت شوخ تبسم
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 ۱۴۷ پارت

 

مشخص نبود  ادیز  یکیماهان بخاطر تار یرور لب ها لبخند

 تره.  ی جد ی االن وقت حرف ها دمیدونم، شا  یو گفت: نم

 

 حلقه کرد.  شیدستش را دور زانوها تبسم

  نجایگفت: از ا یداد و با ناراحت هیسرش را به سنگ تک و

 هر چه زودتر برگردم خونه.  خوامیمتنفرم. م

 

  نیبه داده به سنگ نشسته بود. با ا هیکنار تبسم و تک ماهان

 . دی را به سمت جلو کش شیپاها یتفاوت که او کم

سرش را به    یگاه سرش کرد و کم هیهم سنگ را تگ او

 خونه.   میگرد ی بر م ی سمت تبسم چرخاند و گفت: به زود

 



 را بست.  شی پلک ها تبسم

همان طور که سر ش را به سمت دخترک چرخانده و   ماهان

 ست؟ی: سردت ندیکرد پرس ینگاهش م

 

 سرده.  یلیپاسخ داد: چرا خ تبسم

 

 کوهستان سرد بود.  ی ها شب

 سرد.  یلیخ

 کرد. یکه سرما تا مغز استخوان نفوذ م یطور

 کوچک اطرافش نگاه کرد.   ینگاه گرداند و به فضا ماهان

  ریبا آن خودشان را گرم کنند؛ غ نبود که بتوانند یزیچ اما

 که تا حد امکان لباس بر تن داشتند.  شانیاز لباس ها

ماهان را فراموش کرده بود، ناگهان  یکه دست زخم تبسم

 افتاد.  ادشیدوباره 

 : دستتون چطوره؟دیچشمانش را باز کرد و پرس 

 

 .  ست یپاسخ داد: بد ن ماهان



 

 به جواب ماهان اعتماد نکرد.  دخترک

او را لمس کرد و جا   یرا باال آورد و آهسته بازو دستش

هنوز   نکهیو گفت: ا نیبودن دوباره آست  سیخورد از خ

 . دیدار یزی ! خون رسهیخ

 

  دیصاف نشست و غر شیسر تکان داد و تبسم در جا ماهان

  ؟یگینم ی چ چی که: پس چرا ه

 

از مرد جوان باشد در کوله اش   یمنتظر پاسخ نکهیا بدون

ببندمش. خون     دیو گفت: با دی کش رونیب یرا باز کرد و شال

 . دهیکار دست تون م یزیر

 

 ماهان شد. یبستن بازو مشغول

 کرد .  یجوان فقط نگاهش م  مرد

 . ردیچشم از دخترک بگ هیثان کیآنکه  یب

 ماهان بست.  یشال را محکم دور بازو تبسم



در دستش هم توجه نکرد و فقط   دهیچیبه درد پ یحت ماهان

 دخترک را تماشا نمود. 

 نشست.   شیکه تمام شد؛  سرجا کارش

 و گفت: ممنون. دیکش شیدست به شال دور بازو ماهان

 

 کنم.   یبه سنگ سرد داد و گفت: خواهش م هیتک تبسم

 

 خودش جمع شد.    در

 به تنها چوب موجود در دسترسشان نگاه کرد.  ماهان

برداشته   نیزم  یکه زمان فرار از دست خرس از رو یچوب

 بودش تا در صورت لزوم استفاده کند. 
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تا با   دیچیبرداشت و دور چوب پ ی کوله اش  لباس یتو از

 همان آتش درست کند. 

 شتر یشد و هم ب  ی تر روشن م  عیوجود لباس هم آتش سر با

 آورد.  یدوام م

معطل درست کردن آتش شد و سپس دوباره کنار   قه یدق چند

 دخترک نشست. 

الزم   شیلبخند زد و گفت: دستت درد نکنه واقعا آت تبسم

 ده. سر یلی. خمیبود

 

 باز در همان حالت قبل نشست.  ماهان

 داده به سنگ و به سمت تبسم بود. هیتک سرس

 نگاه اول، متوجه شال بنفش سرش شد.  در

 عوض کرد؟!  یگفت: شالت و ک متعجب

 



 هم سر چرخاند.  تبسم

خواستم   یم  یمقابل هم بود و گفت: وقت شان یها صورت

 بخوابم. 

 

  انشانیآتش م یدر چشمان تبسم که شعله ها رهیخ ماهان

سرت   یرنگ  نیشال هم ک یبار  نیگفت: اول دیرقص یم

 بوده. 

 

 متعجب نگاهش کرد.   تبسم

 گفت؟ یکه او با ماهان برخورد داشت را م یبار نیاول

 شب تولد باربد در کافه؟  همان

گفت:   دهینپوش یزیچ نیداشت  آن شب همچ نانیتبسم اطم 

 . دمینپوش یرنگ نیبار شب تولد باربد بود من ا نیاول

 

فقط در چشمان دخترک نگاه کرد و گفت:    تیبا جد ماهان

 قبل.   یلیمن خ ی برا یبار بود ول نیواسه تو اون شب اول

 

 ذهن تبسم گذشت.   از



بود اما صحبت کردن همان شب   دهیقبال هم ماهان را د او

 تولد باربد بود. 

ات بود. مامانت شالت   ییپسر دا یگفت: شب عروس ماهان

برات   یرو با اتو سوزنده بود و تو از  باربد خواسته بود

 بود.  دهیبنفش خر  یبخره و اون اشتباه  ی اسیشال  کی

  یکرد کیسالم و عل کیبا من  ی شد نیسوار ماش یوقت از

  ی اسیکه فرق   ی که، کس یو تمام مدت به جون باربد غر زد

 دونه چشماش مشکل داره.  یو بنفش نم

بار   نینگاهت کردم. اون شب اول ی شد  ادهیپ ن یاز ماش یوقت

 . یبود که به چشمم اومد

 

 . ستادیاز حرکت ا کباریتبسم  قلب

 شعور نداشت. مردک

 زد؟  یبه چشم آمدن حرف م از

شد مهر او را در قلب   یروزها م  که یهم درباره تبسم آن

 .د یپرور یخود م

! ماهان منظورش از به  گر؟یبود د دهیدرست شن دخترک

 کرد؟! یچشم آمدن همان بود که تبسم تصور م

 



بودمت. بارها اما اون شب   ده یادامه داد: قبلش هم د ماهان

  باتریبار بود که با خودم گفتم خواهر باربد هر دفعه ز نیاول

 شه.  یم

 

آمدن از چشم مرد    بایکرد از ز  یفیجان خواهر باربد چه ک یا

 . شیرو به رو

 

 داشت.  اد یآن شب را خوب به  تبسم

 اش بود.  ییپسر دا ی عروس شب

جلو نشسته بود   یصندل ی باربد را هم که رو ق یرف یحت

 آورد. ی بخاطر م

 . دیچهره اش را ند اما
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بود؛   یعصب ی شب بخاطر رنگ نامناسب شالش به قدر آن

نشدن از گردن باربد و نکندن نخ نخ   زانیآو لیکه تنها دل

 جلو  بود.   یهمان حضور دوستش در صندل شیموها

هر   یزد و گذر  ، یادامه داد: بعد از اون هربار اتفاق ماهان

 . یو به دلم نشست یبه چشمم اومد شتریب دمتیجا د

 

 کرد.  ی ماهان را نگاه م رهیخ تبسم

همان است که خودش برداشت   ش یحرفها یدانست معن ینم

 کند؟ یم



 ی گرید یماهان معن یبرا یو به دلم نشست یبه چشمم آمد  ای

 دارد؟! 

 و سردرگم بود. جیگ

زد؛ تا او متوجه شود؛    یواضح تر حرف م یماهان کم  کاش

 . ستیمنظورش چ قایدق

 

روز دم در منتظر باربد بودم. از تهران   کیباز گفت:  ماهان

از   یخواست یتو هم م نمشیبرگشته بودم و اومده بودم تا بب 

نگام  یو وقت ی. تو در رو برام باز کردرونیب یخونه بر

خواسته تو رو    یاز باربد دلم م شتریم بحس کرد   یکرد

    یمهم  امکه چقدر بر دیفهم شتریب دمت ی. هربار، هر جا دنمیبب

 

 سقوط کرد.  نهیتبسم در س  قلب

 را در هم قالب کرد و محکم فشرد.  دستانش

 . دیشن یگفت  که او م یماهان همان را م یعنی

کند و   یکار م یبخاطر ترس از خرس مغزش اشتباه نکند

 توهم زده؟! 

 شد.   یباز نم یجمله ا  چیگفتن ه یبرا دهانش



 . دی بگو د یدانست چه با ینم اصال

و نوش جانش شد و مرد   دیماهان را هم شن   یجمله  نیآخر

 . یخودت کرد  ریوقته فکرمو درگ یل یجوان گفت: خ

 

  یحال یمست نیقیبود؛ اما به  دهیوقت شراب ننوش چیه او

 خوش تر از حال او نداشت. 

 تمان تنش گرم شد.  کبارهی

 گرم شد.  قلبش

 کرد و نه درد و نه ترس.  ینه سرما را حس م  گرید

کامال صادقانه که  یو اعتراف دی د ی ماهان را م  ی چشم ها فقط

 شده.   ری گفته بود درگ

 لبخند زد. ماهان

توانست تمام حرکات مرد جوان را  یاثر نور آتش تبسم م در

.  ادتهیمن تصادف کردم  که ی شکار کند و او گفت: اون شب

 . نیدیتو و باربد بهم رس

 

 . ادمه یسر تکان داد: آره  تبسم

 



گرفت و گفت:   یلحظه نگاه از چشمان تبسم نم کی ماهان

دختر   نیباتریرنگارنگت تو ز ی اون شب با  اون لباس ها

 بهت دل دادم.  شهیاز هم شتری. من اونجا بیبود ایدن

 

اور   ادی که رنگشان  یدنباله شال را، همان شال  تبسم

 دستان مشت شده اش فشرد.   انیخاطرات مرد مقابلش بود.م

 .د یتپ یشدت م نیشتریبا ب قلبش

 نگاه کردن به چشمان ماهان را نداشت.  تاب

قرار گرفته   شیزانو ی را به دست او که رو نگاهش

 بوددوخت. 
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 زد؟  یداشت از عشق حرف م  ماهان

 دوست داشتن. از

 نیرا در چن یاعتراف نیخدا که هرگز همچ  یخداوند به

 کرد.  ینم ینیب  شیپ یتیموقع

  ی سر تا پا  ریدل س کیرفت و  ی جراتش را داشت م کاش

 . دیبوس ی اش را م یو دوست داشتن زیخرس عز

 کرد.  یفضا تشکر م نیانداختنشان در ا ریگ بابت

 حرف بزند.  دی کش یم  خجالت

بود بر زبان روان ساخت:   یاما آنچه را که درذهنش جار  

 . دیرفتار کرد یعاد  ی لیشما اون شب خ یول

 

رفتار کردم.    یباز لبخند زد و گفت: معلومه که عاد ماهان

اونقدر بهش   اد یخوشم ب یز یچ کیکه اگه از  ستمین یآدم



  لیدل نیبشم تا حواس همه به سمتش جلب بشه. اما ا رهیخ

صرف نظر کنم اونم   ایدختر دن نیخوشکل تر  دنیاز د شهینم

  رت یکه بامزه و خواستن یو با لباس ها یشیآرا چیبدون ه

 کرده بودنش.  شهیاز هم

 

 شود  نیتبسم محال بود خوش تر از ا حال

 کرد.  یناراحتش نم ایدن نیدر ا  زیچ  چیه گرید

  یماندند و نم یشکاف م نیاگر تا ابد درون هم یحت

 . رندیتوانستند خارج شوند تا بم

 

وسط   ،یشب سرد بهار   کیکرد  یفکرش را نم هرگز 

  یشکاف سنگ  انیخرس م یاز ترس حمله   یکوهستان، وقت

 پناه گرفته اند؛ ماهان به او ابراز عشق کند. 

 قشنگ بودند.  یادیز ی گاه ،یزندگ  یها زیسوپرا

را   شیداد و چشم ها هیرا به سنگ پشت سرش تک  سرش

 بست. 

 شده بود.  ی اعتراف ماهان در تمام جانش جار لذت

 . دیگنج یخوشش در وصف نم حال



 خودش را بغل کرد    شیدست ها با

 انینما شیلب ها یلبخندش را گرفت تا  رو یزور جلو به

 نکند.  شیمقابل ماهان رسوا نیاز ا شینشود و ب

:  دینظر داشت  نگران پرس ری که تمام حر کاتش را ز ماهان

 سردته؟ 

 

 افتاد.  ریماهان گ  میرا باز کرد و درنگاه مستق چشمانش

 بود؟ سردش 

 دانست.  ینم

 کرد.  یرا حس نم  سرما

 . ستیباال انداخت و گفت: نه. سرد ن چانه

 

اشان قطع   یارتباط چشم  یا  هیثان ینداشت حت لیتما ماهان

 شود. 

 . یخسته ا یل ی. خیکم استراحت کن کیکن   یگفت: سع  اما

 

 نبود.  خسته



 کرد.  یرا حس نم یخستگ

 ابرها.  انیحال خوش بود و پرواز م فقط

 به دل ماهان داد.  دل

 اشان نداشت.  ی چشم ی قطع ارتباط یبرا یلیهمم او

 نیدختر سنگ  یزد ه  یم بی دستور عقلش که نه  برخالف

باش گفت: نه خسته ام، نه سردمه، نه درد دارم. خوب  

 خوبم. خوب خوب

 

 نگاهش کرد.  یبا لبخند بزرگ ماهان

  یکه از آن نقل و نبات م ش یلب ها دنیبوس  یبرا هنوز

 زود بود؟  ختیر
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وقت   یلیکه خ زیهوس انگ الیخ نیرا تکان داد؛ تا  ا  سرش

 کرد؛ را فراموش کند.  یم دایبه ذهنش راه پ  ی بود هر از گاه

 چشم به دخترک نگاه کرد.   یگوشه  زا

 چشمانش را بسته بود.  

 واقعا قصد استراحت داشت.  انگار

 شد.   رهی به رو به رو خ ماهان

 نه؟ ایکرده  یدانست کار درست ینم

پس از مدت ها با دلش راه آمده بود؛  بدون فکر کردن   یول

 . ی زیچ چیکس و ه چیبه ه

بار دوست داشت عقل را کنار بگذارد و با دلش راه   نیا

 .دیایب

 کرد.  یفردا فکر نم به



 . فتدیب یبعدش قرار بود چه اتفاق نکهیا به

 زده بود.   ایدارد، اما دل به در  شیدر پ یدانست راه سخت یم

نتوانست در برابر چشمان تبسم   شه یبار بر خالف هم نیا

 مقاومت کند و بر دهان قلبش بکوبد.

بار قول و قرار ها، خشم و غضب ها را فراموش کرد و   نیا

 و تبسم را.  دیفقط خودش را د

 

 

 : تبسم، ماهان؟ ختیخلوت قشنگشان را به هم ر دیام یصدا

 

دوباره از همان روزنه گفت:    دیاز جا بلند شد و ام ماهان

 غار.  یتو میبر رونیب دیایب  واشی. شهیخرسه داره دور م

 

 دمت گرم.  می: باشه اومدماهان

 

 گذاشت و از جا برخاست.  نیزم یدست رو  تبسم

 . ستادیکنار ماهان ا و



که   میبرداشت و گفت: بر نیکوله اش را از زم ماهان

 باالخره رفت. 

 

  رونیتبسم را هم برداشت و با هم از در شکاف ب کوله

 رفتند. 

 . مایشد یطعمه خرس م میگفت: داشت تبسم

 

 طعمه من.  دمیشت: شافکر مرد جوان گذ از

 

را نشان   یکی تار انیم ییو با دست جا ستادیکنارشان ا دیام

 غار نشستن.  یداد و گفت: بچه ها اونجا تو

 

 خواست رفتند.  یم  د یکه ام یهم به سمت یبه پا پا

به   یبا خوشحال  دند؛ی ها تا ماهان و تبسم را د بچه

 استقبالشان آمدند. 

  یو گفت: خوب دیذوق زده تبسم را در آغوش کش نینوش

 قربونت برم؟

 



آمد و   رونیب نی که داشت از آغوش نوش یبا حال خوش تبسم

 . زمی کرد و گفت: خوبم عز هیلبخندش را به او هد

 

 شیدست دور شانه تبسم حلقه کرد و گفت: بچه ها آت نینوش

 گرم شو.  میبر ایدرست کردن ب

 

نشست و دخترها هم دوره اش   کنار آتش نیهمراه نوش تبسم

 کردند. 

 کردند.  یم یابراز نگران یجور  هرکدامشان

ماهان   وانیبه دست تبسم داد و سپس ل یچا یوانیل افسانه

غار نشسته بود   گریفاصله از او سمت د  یرا هم که با قدر 

 کرد.  یپر از چا
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  یهمان غار بمانند و ساعت یقرار شد تو یاز صرف چا پس

 استراحت کنند. 

همراهشان را کف غار پهن کردند   یقبل پتو ها یشبها مثل

 . دندیو همه دراز کش 

 بودند.  دهیکنار هم خواب نیو نوش تبسم

  دهیصورتش گذاشته و به پهلو خواب ریدستش را ز تبسم

 بود.

بود فاصله   دهیکه طاق باز خواب نیبا صورت نوش صورتش

 نداشت.پچ زد: بهم گفت دوستم داره؟!  یا

 

و او هم به پهلو شد و با  دیچرخ ش یبه سرعت در جا نینوش

 ! ؟ی: کدیپرس یبلند یصدا

 

 شکست.  نینوش یغار با صدا سکوت



و تبسم انگشت  اوردندیخودشان ن یبه رو چکدامشانیه اما

 تر.  واشی س،ی لبش گذاشت و گفت: ه یرو

 

خوب باشه.   ی لیتند سر تکان داد و آهسته گفت: خ  نینوش

 بهت گفت دوست داره؟ یک

 

 پاسخ سوالش را داد: ماهان؟ یبا لبخند بزرگ تبسم

 

 زد: واقعا؟!  ادیفر نباریا نینوش

 

  دیبودند و ام دهیسر دخترها دراز کش یو ماهان باال دیام

 ؟ یخوابیچرا نم ن؟یتشر زد که: چه خبره نوش

 

 . دی ببخش د،یدهانش گذاشت و گفت: ببخش یدست رو نینوش

 

! ؟یگیو گفت: راست م دیبه سمت تبسم کش شتریرا ب  خودش

 گفت؟ یچ نمیکن بب  ف یقشنگ  تعر



 

 بهم گفت دوستم داره.  گه،ی د  یچ چ یآهسته گفت: ه تبسم

 

  اتیغر زد: گمشووو خوب مثل آدم با ذکر جزئ نینوش

 کن.  فیتعر

 

که،   ستین اتی: آخه االن وقت گفتن از جزئ دیخند واشی تبسم

 باشه فردا. 

 

سر تبسم زد و گفت: بدم   یدستش را باال برد و تو نینوش

 . یسرت تا حرف بزن یبزنم تو دیحتما با  ؟یایناز م ادیم

 

دردم   شعوریو گفت: آخ ب  دیسرش کش  یدستش را رو تبسم

 اومد.

 

سرشان نشست و آهسته  گفت:    یاز جا بلند شد و باال ماهان

 ن؟ یستیخسته ن د؟یخواب یشما دوتا چرا نم

 



  ر یتقص د،یدهانش گذاشت و گفت: ببخش یدست بر رو تبسم

 .میگینم یزیچ  گهیمن شد. د

 

به صورت تبسم دوخت و گفت: بچه ها  نگاهش را  ماهان

 کنه.   تشونیپچ پچ تون ممکنه اد یخسته ان. صدا 

 

 . دیماهان را خوب نشن یحرف ها  تبسم

 چشمانش بود.  یبه مهربان حواسش

 چشم غره رفت.   نیبه نوش ماهان

 . دیدراز کش  شیو سر جا برگشت

 تبسم را به خنده انداخت.  ن،یماهان به نوش ی غره  چشم

چرا به   نیکه: ا دیتوپ د یخند یبه دخترک که آهسته م  نینوش

قربون   ، یزدی من چشم غره رفت؟ حاال اگه تو به من لگدم م

کنه. بهش   یواسه من چشم چپ م ی رفتا ول ی و صدقه ات م

 حیروابط ما دخالت کنه ها. براش توض یبگو حق نداره تو

  یکس میکوب یهم م  ی سر و کله  یتو میبده ما کال عادت دار

 م حق دخالت نداره ه

 



خوب،   یلیلبش گذاشت و گفت: خ یباز انگشت رو تبسم

 .  میزن ی بزار واسه فردا حرف م

 .دیخواب نیو پشت به نوش دی چرخ شیجا  در

کنه واسه من، چه هوادار   یغر زد: چشماشو چپ م  نینوش

 شو  یرتیبعد غ یشده آقا. بگو تو صبر کن برس 

 

 

. 
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  داریاز خواب ب شیروز بعد ماهان با احساس درد بازو صبح

 شد. 

 . ندازدیب یبود به زخمش نگاه الزم

 شدند.  داریکم بچه ها ب  کم،

اشاره زد، زخمش را  دیماهان به ام ندیایانها به خودشان ب تا

 کند.  ی بررس

اول، صبح  ی سرما یغار با وجود رونیاب ی خلوت ی گوشه

 . ندیزخمش را بب دیرا از تن َکند تا ام شیماهان لباس ها

  ی زخم ها یمشعول بررس  دیبود ام انیراستش عر سمت

 دست ماهان. ینشسته رو ق یعم

 ی لیزخم را پاک کرد و گفت: خ  ی رو یقدر  یدستمال کاغذ  با

تا عفونت   یبخور کیوتیب  یآنت  ،یمراقبش باش دی. باقهیعم

 بهت دارو بدم؟  ینگفت شبینکنه. چرا د

  دمیهست بهت م کیوتیب یمونده، آنت شمیکه پ یداروها نیب

 حتما بخور. 

هر روز   دیبندم. ماهان با یزخم م ی هم رو ز یتم زیچ کی با

 هیکه بخ نهیپارچه رو عوض کنم تا عفونت نکنه. اصلش ا

 نه سوزنش هست نه نخش.  نجایا  یول ی الزم دار

 



کرد و گفت: آره خودم   یبه دستش نگاه م  دیمثل ام ماهان

 الزم داره  هیکنم بخ یهم حس م 

 

 

بده   نویو گفت: ا دیکش رونیدست ماهان را ب  یشال تو دیام

 ؟ استفاده کرد شهیم نمیبب

 

شال و صورت ماهان که از درد جمع شده بود   نیب نگاهش

 ؟ی از کجا آورد  نوی: ادیبه گردش در آمد و پرس

 

  دی را فشار داد شا شیزخم بازو  ریز   گریبا دست د ماهان

  یاز  تبسم مگه کس ریغ شبیو گفت: د ابدیدردش کاهش 

 همراه بود؟ 

 

 کهیت کیاونم  ی شد ی تو زخم لمایو گفت: مثل ف دیخند دیام

 زخم؟ یاز لباسش و پاره کرد و بست رو

 



و بزار کنار ببندش   ی حوصله گفت: مسخره باز یب ماهان

 کردم.  خیلباس بپوشم 

 

 دستش گرفت.  ینگاه از شال تو دیام

کنم.  دایبرات پ زیتم ز یچ کی پر از خونه، بزار برم  نکهی_ا

 برگشتم.  یصبر کن قه یچند دق

 

 تبسم برخورد کرد.  و نیدِر غار با نوش دمِ 

رد و بدل نشده بود که چشم تبسم به   انشانیم یحرف  هنوز

 برهنه افتاد. مهیماهان ن

 کرد.  یم ییدستش بد جور خودنما یرو  زخم

 دست ماهان.   یرو ق یعم یبخاطر زخم ها   د یکش ریت قلبش

 زخم کنار هم. سه

زخم   یآمد جلو برود و دستش را نوازش گونه رو ینم بدش

 مرد جوان بکشد و حالش را بپرسد. 

 شده بود.  ایح  یب دلش

 کرد.  یهم وسوسه اش م  شیبازو دنیبوس یبرا یحت

 دلش بست.  یچشم بر ماهان و خواسته   اما



برهنه ماهان   مهیبدن ن ی کردند رو یرا که تالش م چشمانش

 د. کر تیهدا  یگریمکث کنند به سمت د
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همراهت   ز یپارچه تم ایشال  ک ی: دیپرس نیاز نوش دیام

 زخم ماهان ببندم.  خوامیم ؟یدار

 



  یسرش را به سمت غار چرخاند و گفت: آره تو نینوش

 . ارمیکوله ام دارم. بزار االن م

 

 دست ماهان را نگاه کرد.  انیشال پر از خون م تبسم

 داشته. ی زیخون ر ی لیاوضاع شال معلوم بود خ از

 به درد آمد.  شتریب دلش

 بود. راهنشیپ یماهان پ  حواس

 وشاند.تا الاقل نصف بدنش را بپ دیپوش ی آن را م داشت

 . دینگاه نگران تبسم را ند چشمانش،

 غار.  یچشم گرفت و برگشت تو دخترک

و در حال بستن  ستادیبه دست کنار ماهان ا   یرو سر دیام

 یخوایدستت؟ م  یتو یگرفت یچ  یشال برا نیزخم او گفت: ا

 .گهیخوب بندازش دور د ؟یریازش حاجت بگ

 

 بستن زخم شد.  مشغول

 هم درد داشت هم خنده اش گرفته بود.  ماهان

 گرفتم؟  شبیزد و گفت: حاجتم رو که د لبخند



 

 : کدوم حاجت؟ دینگاهش کرد و پرس دیام

 

  ی م کاریتر، چ واشیو گفت: آخ  دیابرو در هم کش ماهان

 ؟یدعوا دار  ؟یکن

 

 ه؟ یمنظورت چ یاز فشار دستش کاست و گفت: نگفت دیام

 

  شب یگذشته،   گفت: د از اتفاقات شب تی با رضا ماهان

 خودم براش رو کردم.  یعنیباالخره دستم براش رو شد.....

 

 از حرکت افتاد.  دیام دستان

  یکه م یخورده، ماهان را نگاه کرد و گفت: بهش گفت جا

  ش؟یخوا

 

 شد و گفت: اهوم. شیلباس ها  دنیمشغول پوش ماهان

 



 چند لحظه سکوت کرد.  دیام

  یرو بهش گفت  ی : همه چدیکرد و پرس یداشت فکر م انگار

 فقط دوست داشنشو؟ ای

 

 را بست.  راهنشیپ یدکمه ها  ماهان

 بود که مطرحش کردم.  نیحرف هم نی_ازنظر من مهم تر

 

  نیزم یماهان را از رو  یوخون فیکث  ی لباس ها دیام

و گفت: از نظر اون، پدرش،   ختیر سهیبرداشت و در ک 

 اونا هم با تو هم نظرن؟  ؟یپدرت و عمه اش چ

 

 شد.  ره یخ دیبه ام  تیبا جد ماهان

شانس از خودم  نی_ دلش با منه. حاال که اونم دلش با منه ا

قول و قرار و حرف و   ی سر کیاونم بخاطر  رمیگ ینم

 . ی میقد ثیحد

 

 ؟یدون  ی: از کجا مد یبدون نرمش پرس دیام

 



و به درد نشست در دستش عنگام  دیرا هم پوش شیوپالت

با هم حرف   شبینکرد و گفت: گفتم که د یحرکت توجه

 . خوادی. اونم من رو ممیزد

 

  یم ح ینکرد. ترج ی تبسم اشاره ا شیاعتراف چند شب پ به

 خودش محفوظ بماند  ی قشنگ برا یداد آن خاطره  
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  یم کاریچ  یگفت: حواست هست که دار د یپر از ترد دیام

 ماهان؟   یکن

 

به در غار نگاه کرد و گفت: من فقط حواسم به دلمه   ماهان

 .  دیام

 

داخل. کم کم   میصحبت را کوتاه کند گفت: بر نکهیا یبرا

 . میبرس  ییجا  کیامروز به  دیشا میفتیراه ب میجمع کن

 

صحبت   شتریب یبرا یلیمتوجه شد که مرد جوان تما دیام

 موضوع ندارد.   نیا ی کردن درباره 

  یگریاو هم بحث را کش نداد و حرف زدن را به زمان د پس

 موکول کرد. 

 

را آماده کرده و پشت هم از غار خارج    لشانیها وسا بچه

 شدند. 



 اینسکافه  وانیل کی ی خوردن نداشتند؛ جز نفر  یبرا یزیچ

 نسکافه. یبه قول حسام آب با بو

   یو خرما همراهشان بود؛ که ان را هم برا تیسکویب یکم

 یدختر کوچولو یعنیتنها عضو کوچک جمع  ی اده استف

 گذاشته بودند.  ایمسلم و دن

کوچولو هم آنقدر کم بود که    ا یفاطم ییغذا رهیچند که ج هر

  یگرفت و به جان به پدر و مادرش غر م یاو مدام بهانه م

 زد. 

 زدند.    رونیشکم گرسنه از غار ب با

 .ابندیب ی امروز، راه نجات نکهیا دیام به

 کنند و خوب بخوابند. دایپ یغذا

 سنگ ها و سنگالخ ها.  انیظهر راه رفتند، م تا

که راه رفتن را   ی کوه با وجود جاذبه ا یسمت دامنه   به

 سخت تر کرده بود.  شانیبرا

  ی فشار م شاریب شانیبه پاها دیکنترل خودشان با یبرا

 کرد.  ی خسته ترشان م نیآوردند و ا

 آورد.   یبدجور فشار م یو گرسنگ یخستگ

 



 داشت.   جهیشد. احساس سرگ ی م تیاز همه اذ شتریب نینوش

 کرد. ی و تمام تنش درد م پاها

 فشرد.  یمعده اش را  محکم م یکی انگار

 دند، یچرخ یکوه ها با دور تند دور سرش م تمام

  ی خال شیپاها ر یز کبارهینتوانست مقاومت کند و  باالخره

 شد. 

را   دیام یباال برد و خواست بازو فتادنین یرا برا دستش

 شد.  نی اما کنترلش را از دست داد و نقش زم رد؛یبگ

  نیاول دیمشغول حرف زدن بود بعد از ام تایکه کنار رز تبسم

 . دیبود؛ که متوجه افتادن دوستش شد و به سمتش دو یکس

 افتاده بود.  نیزم یرو  دهیرنگ پر یبا صورت نینوش

شده نشستند و    نینقش زم ی  ده یتازه عروِس رنگ پر کنار

 نام همسرش را خواند.  یبا نگران دیام

 هوش نبود.  یب دخترک

 چشمانش را باز کرد.  زود

 ؟یقربونت بشم؟ خوب ی شد ی: چ دیپرس دیام

 



لحظه   کیبه شوهرش نگاه کرد و پاسخ داد: خوبم.  نینوش

 رفت.   جیسرم گ

 

و   دیت دوستش کشصور یدستش را نوازش گونه رو تبسم

 ؟ینی. کمکت کنم بشیگفت: حتما ضعف کرد

 

مثبت بودن جواب سوال دوستش سر   یبه نشانه   نینوش

 تکان داد. 

او را به تخت   دیکمر دوستش برد و با کمک ام ریز  دست

 دادند.  هیتک یسنگ

 بود.  ک یکه به شدت نزد یسنگ تخته

  ی زیخورد؛ چ  یبه آن م نیکرد و سر نوش یخدا رحم نم  اگر

 ماند.   ی از مغزش نم

  کیو به دهان همسرش نزد ختیر وانیآب در ل یکم دیام

 کرد. 
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بود   ستادهیا نیسر نوش یبه فرهاد که کنارش باال افسانه

 شد.  ینجور یچرا ا رم،یبم ی: آخدیرسنگاه کرد و پ

 

و   یحتما  خستگ چارهیهم نگاهش کرد و پاسخ داد: ب فرهاد 

 بهش فشار آورده.  یگرسنگ

 

 : نکنه حامله اس؟دیآورد و پرس نییرا پا شیصد ا افسانه

 



کال   نایدختر؟ ا  یگیم یمتعجب نگاهش کرد و گفت: چ  فرهاد 

 کردن. مگه زودپزه؟  یچند روزه که عروس

 

 . دیافسانه به شدت به سمت فرهاد چرخ سر

 ! یادب یب ی لیوق زده گفت: خ یچشمان با

 

گفتم؟ تو   یادبم؟ مگه چ یکرد: من ب طنتیو ش د یخند فرهاد 

  کیچند روز حامله شده. منم در  یتو دی شا یگیم یدار

 امکان نداره.   یزیچ  نیدادم که همچ حیکلمه توض

 

کرد و گفت:   ک یبه گوش افسانه نزد را جلو برد و   سرش

  ی جا کی می ریخوب م ؛یکلمه ناراحت شد  کیحاال اگه با 

 . دمیم حیخلوت قشنگ برات توض

 

پر ناز صورتش را از فرهاد برگرداند، به سمت    افسانه

 کند.  یدگیرفت تا به او رس نینوش

 لب بار فرهاد کرد.  ر یهم ز چار یاز حرکت چند ل قبل



از هزار قربان صدقه   شهیمرد جوان عاشق پ یبرا که

 تر بود.  نیریش

 

تخته سنگ  را گرفته بودند   ینشسته رو  نِ یدور نوش دخترها 

تکه  ،یشکالت ،ی زیکرد با هر چ یم یسع  یو هر کس

 به بهتر شدن حاال او کمک کند.  ،یتی سکویب

  یصحبت م یها هم دور هم حلقه زده و درباره موضوع پسر

 کردند. 

دست را به   کیماهان که  یرو  ی م، هر از گاهتبس چشمان

  یاش رها کنارش افتاده بود؛ م  ی کمر زده و دست زخم

 رفت. 

به هم   ی داد؛ اخم ها  یاش م ی که به دست زخم یهر تکان با

 رفت.  یدر هم م  شتریگره خورده اش ب

 مشخص بود که درد دارد. کامال

  یآتش م  دیکش یکه م یدرد   یبود و دلش برا نگرانش

 گرفت. 

سر   یا هینگاهش شد که ثان ینیماهان متوجه سنگ انگار

 چرخاند و دخترک را نگاه کرد. 



حواسش را به حرف   ینگاه کرد و همه  یزود به هاد  اما

 او داد   یها

مسافران بود و از   نیتر تیو با درا نیکه جزء آرام تر یهاد

  ی همان روز اول کنار ماهان و فرهاد، جا گرفته و در هرکار

برنامه  م؟یکن کاریچ  دی: باد یکرد از ماهان پرس یک مکم

راه   میبچه ها خسته و گرسنه ان؟ چند روزه که دار ه؟یچ

 .  میرس ی جا نم چ یو به ه میریم

 

دونم،   یکالفه گفت: نم د،یکش شیموها انیدست م ماهان

 دونم.  یدونم، اصال نم ینم

 

شرکت بزرگ    کی رینگاهش را چرخاند، او مد یهاد

خوب   تیریمد طیشرا نیتر یبحران یبود و حت یبازرگان

 داشت. 

نمود گفت:   یم  یآدم متواضع و آرام تینها یالبته که ب  هزار

. هر چه زودتر  میبر شیپ یشتر یبا سرعت ب میکن یسع دیبا

  دایخوردن پ ی حداقل غذا برا  نکهیاحتمال ا میبه دامنه برس

به فکر    د یامروز و فردا هم با یغذا ی. براشترهیب میکن

 . میشکار باش



 

  دیها حتما با نجای: ادیچرخ ینگاهش در اطراف م  همچنان

 شگار باشه  ی برا ی زیچ ،یونیح ، یپرنده ا
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  یاز جا بلند شد و به سمت کوله اش که آن را رو تبسم

 رها کرده بود رفت.  نیزم



 از داخلش برداشت.  یزیچ

 از جا برخاست.  نینوش شیبه قصد برگشت پ 

 مقابلش قرار گرفت.   ماهان

در چشمانش نگاهش  ره یبود. خ ستادهیاش ا نهیبه س نهیس

 کرد.  یم

 ت.مرد جوان گش ی ختهیبه هم ر یموها ی تبسم رو نگاه

صورت دخترک را   یماهان هم نقطه به نقطه  چشمان

 کرد.  یوارس

خشک شده اش نشان از   یآفتاب سوخته و لب ها  پوست

 گذشته داشت.  ی روزها یسخت

 ؟ی: خوبدیپرس

 

 شده بود.   فیضع تبسم

 خواست. ی م هیو دلش گر د یترس یم

 بود.  ده یامانش را بر یدلتنگ

اشک   یبهانه گرفت و قطره ا  شتریکلمه ب کی نیبا هم دلش

 . دیاز چشمش چک



دخترک   یچانه  ی اشک تا رو  یماهان همراه قطره  چشمان

 شد.   دهیکش

پشت   شیکلمه اشک ها کی  نیشده بود که با هم ریگ بهانه

 . ختیهم فرو ر

 خواست ناراحتش کند.  ینم ه، یخواست مقابل او گر ینم اما

 کرد.  یمشاهده م شیرا در چشم ها یوجدان بد  عذاب

زدند را در    یمسافران سرکوفتش م یکه وقت ی حس همان

 بود.  دهی چشمانش د

 را پاک گرد.  ش یو اشک ها دیصورتش دست کش یرو

 سوزاند.  ی اشک پوست خشک شده اش را م یجا

 نیبرد و مهربان گفت: آروم باش، ا نییسرش را پا ماهان

 میشیخالص م ی. به زودشهیروزا تموم م

 

ماهان چشم دوخت و گفت: نه   ی به صورت خسته  تبسم

 ناراحت شدم.  نیبخاطر نوش د،یببخش

 

 برد و همانجا نگه داشت.  شیموها انیدستش را م ماهان

 .  نیشد تیاذ  دیهمه اتون دار  ،ی_حق دار



 

انگار   هیجور کیو گفت: چرا لحنتون  دیاخم در هم کش تبسم

 شماست؟ ریتقص

 

  ینظر بعص دمیدونم، شا ینم افتاد و گفت:  نییماهان پا دست

 نداشتم.  یکردم، مهارت کاف یمن کوتاه دیمسافرا درسته، شا

 

ماهان سرتکان   یادامه حرف ها  دنیشن یبرا لیم یب تبسم

  ه؟یچه حرف نی . ادیکن ی خود آزار ادیداد و گفت: خوشتون م

  نی. ادیزیبه هم بر شتریب شهیفقط باعث م یافکار نیهمچ

 .فتهیممکن بود ب یهرکس یاتفاق برا

 

 لبخند زد. ماهان

 تبسم را دوست داشت.  ی ها حرف 

 بود.  نی و دلنش نیریش

 شد.   رهیکرد و به دور دست خ کیرا بار  چشمانش

مشخص نبود راه نجات را   چی که ه یآنجا، همان سو  د،یشا

 افتندی یم
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 راه رفتن نداشتند. ینا گرید

 راه رفته بودند که جان در بدنشان نبود.  آنقدر 

سوار بر دوش پدرش   ده یپر ییکوچولو با رنگ و رو ایفاطم

 برد.  یدر خواب به سر م



  یزبان نیری بود؛ اگر جان داشت با  ش داریکه ب یزمان تا

 داد.  ی به بچه ها جان م شیها

دوش    یرو یو خستگ یحاال که او هم از شدت گرسنگ اما

 پدر به خواب رفت. 

و  یمتوجه گرسنگ شتری نداشتند و ب یها سرگرم  بچه

 شدند.  شانیها یخستگ

 

  یبه سمت نینگاه رام کبارهی بود که  شانیها یخستگ انیم

 شد.   رهیخ

 کلبه اس.  کی: بچه ها اونجا رو...اونجا انگار وگفت

 

 . د یگفته بود چرخ نیکه رام یهمه تند به همان سمت سر

  یز یچ کیگفت: آره انگار  یدرخت بود و هاد  ی ادیز تعداد

 اون درختا هست.  نیب

 

  ینم یزیرا رد کرد: نه بابا، من که چ  یحرف هاد  فرهاد 

 . نمیب

 



تمرکز   شتریب  د ید ی که م یزی چ ی کرد تا رو ز یچشم ر  یهاد

 کلبه اونجاست  کیکند و گفت: چرا دقت کن، 

 

 زدند.  یم ی ها هر کدام حرف بچه

  دند ید ی زد را م ی از آن حرف م نیکه رام یها کلبه ا یبعض

 نه. یو بعض

 گرفتند به همان سو بروند.   میتصم باالخره

اگر واقعا   یحجم از درخت حت  نیا انیاعتقاد داشت م مسلم

 ی م  دایپ ادیخوردن به احتمال ز  یهم نباشد؛ غذا برا یکلبه ا

 شود. 

به  اق یکرده بودند و با اشت دایپ زهیفاصله اما انگ باوجود

 رفتند.  یسمت محل مورد نظر م

 

 . د یارز یبه زحمتش م رفتنشان

از    یادیتعداد ز انیم بایز یخودش، کلبه ا یبود برا یبهشت

 درختان. 

اند به سمت کلبه   افتهی یامن یجا نکهیخوشحال از ا  پسرها

 . دندیدو



 کرد.  خکوبیم شانیقفل بودن در آنها را سرجا  اما

 مقابل در نشستند.  ادیخسته از راه رفتن ز ی دخترها   ناچار

 یبرا یکمک افتنی دیاطراف کلبه به ام یبه وارس  پسرها

 نجات پرداختند. 

کلبه و عدم   کیجز وجود همان  یا جهیساعت گشتن نت مین

 از خودشان نداشت.  ریغ یانسان چیوجود ه

داد در را بشکنند   شنهادیپ یکه دوباره جمع شد؛ عل جمعشان

 و وارد شود. 

 کرد.  یراه شارژشان م یادامه  یاستراحت و غذا برا یکم

کردن انسان و   دایپ دیکلبه ام نیکه با وجود ا بخصوص

 شد.  یدر وجودشان جار  یآباد

اما تنها راه نجاتشان، پس مجبور شدند با   اخالق بود؛ خالف

نه چندان محکم در را بشکنند و وارد کلبه   ی چند ضربه 

 شوند. 

 بود.  یو دوست داشتن بایز

شد آنها از آن دور افتاده   یکه روزها م یخانه، خانه ا هیشب

 بودند.

 بزرگ نبود. ادیز



  نهیبزگ داشت و شوم ی دو فرش، چند پنجره   یاندازه  به

 کلبه ساخته شده بود.  یگوشه  ییبایز ی

با   شهیفرش نشست و مثل هم ی رو یزودتر از هر کس  یعل

  یخونه  دی. تعارف نکندیگفت: بچه ها بفرما یلودگ

 نرم خوبه.  ی جا یچقدر نشستن رو شیخودمونه،  آخ

 

سمت راست قرار داشت، مسلم آن را باز کرد و    یکوچک در

 . نجایا دیایداخل رفت و گفت: بچه ها  ب
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 بود.  وهیدر آشپز خانه، خانه بردارش مشغول گرفتن آبم هما

 برادرش برسد.  یبه زن و بچه  شتریب یکرد کم یم تالش

 گذراندند.  ی را م ی بد یاشان روزها همه

 داشت و نه پرستو.   یآمنه حال و روز خوب نه

به آمنه التماس   یکل د یهم با وهیخوردن آبم یدانست برا  یم

 کند.

نداشت؛   یکار چ یدل و دماغ ه روزها نیبرادرش ا همسر

 غذا خوردن. یحت

 . ختی در هم آم یریگ  وهیآبم یتلفن با صدا یصدا

 کاناپه نشسته بود.  یکنار مادرش رو  پرستو

داند  صبح مادر   ی افکارش غوطه ور، خدا م یایو در دن 

 شوهرش چقدر سر آمدنش غر زد. 

رفت و آمد،    شیغر زدن ها دیجد یروزها بهانه  نیا

 مادرش بود. یدخترک به خانه 



 شیکرد و حال و روزشان برا یرا درک نم طیشرا اصال

 نداشت.  تیاهم

 

را   یمبل  از جا بلند شد وگوش ی به کمک دسته  پرستو

 . دییبرداشت: الو بفرما

 

 _سالم پرستوجان.

 

 تر.  نیشد و وزنش سنگ ی هر روز بزرگتر م شکمش

 ؟یداداش هومن خوب نشست و گفت: سالم یصندل یرو

 

 خوبم. مامان هست؟  یلی_خ

 

 داشت انگار!  جانیهومن ه  یصدا

 شده؟    ی زیداد: آره هست؟ چ پاسخ

 

 کردن.  دایپاسخ داد: آره بچه ها رو پ  یباخوشحال هومن



 

 

 گر؟ یاز بچه ها تبسم و همراهانش بودند د  منظورش

همه خوشحال   نیا داشدنشانینبود که او از پ یگرید کس

 شود. 

 نایهومن؟  تبسم ا یگی: راست مد یکش غیذوق زده ج پرستو

 کردن؟! داشونیواقعا پ ؟یکردن؟ مطمئن دایرو پ

 

 . دی از جا جه آمنه

 بر قلبش بتابد.  د یبود تا نور ام ی کرده اند کاف شانیدایپ کلمه

 گفت: آره، مطمئنم. یخط با شاد ی آن سو هومن

 

 شد.   خواب آلود از اتاق خارج حنا

  یپر از شاد غیج یاستراحت کند با صدا یبود کم رفته

 . دیپرستو از خواب پر

تلفن را قطع کرد و مادرش را محکم   یبدون خداحافظ پرستو

کردن. مامان  داشونیزد: پ ادیدر آغوش گرفت و با ذوق فر 

 شون کردن  دایپ



 

 . دیدو رونیاز آشپزخانه ب هما

 خوشحالش کرد.  یل یخ ی لیبود؛ خ ده یکه شن یخبر

 دوباره چشمان آمنه را تر کرد.  اشک

 شد.   یباز نم یحرف  چیگفتن ه یبرا دهانش

حال   یبرا یزور خودش را سر پا نگه داشته، اگر نگران به

  یولو م نیزم ی خانه نبود؛ قطعا رو یروز دو زِن باردار تو

 شد. 

باربد را   یاش رفت و تا شماره  یتند به سمت گوش پرستو

 .ردیبگ

 دانست.  ی را م اتیاز هومن جزئ شتریطعا بق او

گفت:   یکه م یباربد دلش را شاد کرد وقت  یپر از شاد یصدا

 خوشکله. یجانم ابج

 

 کردن؟  داشونی: پدیپرس کیبدون سالم و عل پرستو
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ازشون   شهیم  یزده پاسخ داد: آره، چند ساعت  جانیه باربد

شون کردن. به خانواده   دایتازه  پ نکهیخبر دارن اما مثل ا

 خواستن مطمئن بشن که زنده ان.  یها خبر ندادن چون م

 

 ؟ یی_االن کجا

 

وباربد پاسخ   دی از کوچه به گوش رس نیترمز ماش یصدا

 فرودگاه.  میبر امیداد: دم در، دارم م

 



  ی آنقدر ذوق زده بود که باز  فراموش کرد خداحافظ پرستو

 کند.

 را قطع نمود و   یگوش

مادرش که بدون چادر نماز به سجده شکر رفته بود   کنار

  میبر میآماده بش  دینشست و گفت: پاشو قربونت برم، با

 چه خبره.   مینیفرودگاه بب

 

  یبه کمک پرستو و هما از جا برخواست و بدن ب آمنه

 مبل انداخت.  یجانش را رو

 یعنی نیگشت و ا یزنده بود و دوباره به خانه باز م  دخترش

 معجزه. 

نعمت  نیا یخدا را شکر کند که برا دیدانست چطور با ینم

 باشد.  یکاف

 

و هومون هم از راه   وشیآمنه و دخترها آماده شدند؛ دار تا

 . دندیرس

در پوست    ی گل انداخته بود و از شاد وشیدار صورت

 . دیگنج یخودش نم



آمدن فرزندانشان    ایحس و حال را فقط شب به دن نیا امنه،

 در چهره شوهر مشاهده کرده بود. 

 در خانه راه افتاد.  یبیو شوق عج شور

 حال دست پاچه بودند. نیخوشحال و در ع همه

تر   عیهر چه سرکرد زودتر آماده شود تا  یکس تالش م هر

 به فرودگاه برسند. 

 خودشان بشنوند.  یخوب را با گوش ها یو خبرها  بروند

  یدخترکش را م  گریخواست بداند چند ساعت د یفقط م  آمنه

 .ندیب

 

** 

 

داشت؛ که بچه ها   جانیدرون کلبه آنقدر لحن مسلم ه 

 . ندازندی گفت نگاه ب یکه او م یمشتاق شدند به قسمت

آشپزخانه که اجاق    ایانبار  هی شب ی زیاتاق کوچک، چ کی

  نکهیو احتمال ا ی داشت و چند تکه ظرف آشپز یزمیه

 برد.  یباال م یل یخوردن وجود داشته باشد، را خ  یبرا یزیچ

 واکنش نشان داد.  یقبل از هر کس ایدن



 برساند.  ییخواست به بچه اش غذا  ی بود و م مادر

مسلم گذاشت و او را کنار زد و گفت:   یشانه  یرو  دست

 چه خبره.  نمیبزار برم بب

 

 وارد اتاقک شد.  دیپر از ام یقلب با

شامه اش را   یقرار داشت.گرسنگ سه یاتاقک چند ک ی گوشه

 را باز کرد.  سهیبرنج را حس کرد و در ک یکرده بود بو  زیت

 برنج دلش گرم شد.  دنید با

 اال آورد و گفت: برنجه. را پر کرد و مقابل بچه ها ب دستانش

 

همه   نیکردند ا یم دایکه در آن لحظه اگر طال هم پ نیقی به

 شدند.   یخوشحال نم

 وارد اتاقک شدند.  اق یو افسانه هم  با اشا نیو نوش تبسم

نان   یکردن مقدار دایکه به زور جا شده بودند اما پ البته

قند و نمک و   ،یهم حبوبابت به اضافه چا  ی خشک و قدر

 حالشان را جا آورد.  یحساب هیدوچند ا

 آورد و اجاق را روشن کرد.  زمیه  شانیبرا یعل



  کیهم با  ایشد و دن  یدست به کار درست کردن چا افسانه

 عشق مشغول پخت برنج.  ایدن

 کرده بودند.  دایپ یو حال خاص حس

 نجات را به همراه داشت.  دینو شانیکردن کلبه برا دایپ
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 برنج در حال پخت تمام کلبه را برداشته بود.  عطر

 بود.  یعطر خوشمزه ا یداشت، آ ی عطر خوش یآ

استشمام نکرده   ق یدق نیچن نیوقت عطر برنج را ا چیه

 بودند

 را راه انداختند.  نهیپسرها شوم تا

 دم کرد.   یچا افسانه

گذاشته   ینیبچه ها را جمع کرده و در س یها  وانیل تایرز

 بود.

و   د یچ یگرید ینینان در س یبرنج آماده شود تبسم کم تا

 جمع گذاشت.  انیم یهمراه چا

 مزه داد.  شانی چقدر برا نیریش   یو چا  ینان خال یبدان اگر

  یآن را م یغذا نیرستوران بهتر  نیکه دربهتر انگار

 خوردند. 

کرد   یم یسع  یبخورد نه کس کیمهم بود ش یکس یبرا نه

 کند.  تیخوردن و با کالس بودن را رعا ک یآداب ش

  ی را م نشانیریش ی گرسنه بودند و با ولع نان و چا همه

 خوردند. 



خوشمزه   ییگذاشتند که گو یبا اشتها غذا به دهان م  چنان

 بود.غذا ن  نیتر از ا

 

غذا  شیپ نیا د؛ینکن ریبا خنده گفت: بچه ها خودتون س ایدن

 . شهیبرنجمون آماده م گهیساعت د کیبود 

 

 کرد.  کینزد مایفاط ی را به لب ها یچا وانیو ل 

 

فاصله به تبسم نشسته بودگفت:   نیکه در نزدکتر  ماهان

معده درد   دینکن ی رو اد یشب، ز یبرا دیبزار  گهیبرنج رو  د

  ی رو اده یز کهویحاال  نیغذا نخورد ری. چند وقته سرمیگ یم

  گهیشدن د ضیمر طیشرا نیا ی. تودهیکار دستتون م دیکن

 .هیدردسر اضاف

 

  یجرعه ا  کیاز نان را به دهان گذاشت و  یتکه ا دیام

کلبه اومدم  نیاگه صاحب ا گمی: مدیپشتش و پرس یچا

هاش   یهم از خوراک میشد که چرا هم در شکست یشاک

 م؟ یکن  کار یچ میخورد

 



  واریو به د دی شد و دست کش  ریبود که س یکس  نیاول یهاد

بشه، باالخره   یداد و گفت: چرا عصبان هیپشت سرش تک

.  میکارو نکرد نیا یریدرک کنه ما که از سر شکم س دیبا

  یسنگو گر یکوه که از شدت خستگ یچندتا آدم گم شده تو

 . میاون پناه آورو یبه کلبه 

 

پر کرد و گفت: اگرم   ی را از چا وانشیبار دوم ل یبرا نیرام

به محض   میریگیناراحت شد ازش شماره کارت م یلیخ

 .میگردون یپولش و بهش برم رازیش میدیرس نکهیا

 

در اطراف کلبه چرخاند و گفت: قبل از   ینگاه فرهاد 

بعد درباره حساب   اد،یطرف  ب میدعا کن  دیبا ی زیهرچ

 نجایو راه خروج از ا ادیکه ب نی. هممیکن یوکتابش فکر م

 .هیرو به ما نشون بده خودش عال 

 

آنکه به تبسم  یبرداشت و ب ینیس ینان از تو یکم ماهان

بشه و راه   داشینگاه کند به دست او داد و گفت: آره، اگه پ

 .میهست  ی آخر خوش شانس گهیو بهمون نشون بده د

 



 به تبسم نشان داد بود.   یا ژه یهمان روز اول  توجه و از

آن ها نسبت    نیکردند ب یکه همه با خودشان فکر م یطور

بپرسند، آن ها را قوم   یآن که سوال  یوجود دارد  و ب یلیفام

 دانستند. یم شیو خو

را   یکس  یلیماهان خ ینیچن نی ا یعلت هم توجه ها نیهم به

 کرد.  یکنجکاو نم
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نشست و به   نهیکنار شوم یکه جمع شد؛ عل   شانیغذا بساط

فکر نکردم   نیوقت به ا چیداد و گفت: بچه ها ه هیتک وارید

  زیگرم و راحت چقدر چ یجا  ک یساده و  یغذا  کیبود که 

بودن،   ریداره س ی چه لذت  دمیامروز فهم ی . ولهیبا ارزش

 گرم و راحت نشستن.  یداشتن، جا تیامن

 

ماجرا قدر   نیقبل ا  دیسرتکان داد و گفت: واقعا شا  یهاد

 . میدونست ینم مونیزندگ یرو تو زهایچ یلیخ

 

  دیاز جا بلند شد و گفت: بچه ها هر کدومتون حال دار فرهاد 

چه   میببن م،یبزن یچرخ کی دور و اطراف  نیا میبر دیپاش

 ای میکن دایپ یز یچ  نیاطراف بازم همچ میتونست د یخبره. شا

 میکرد دایرو پ ی کس دیاصال شا

 

 استراحت کنند.  یآمد کم یبدشان نم پسرها

هم گرم بود   شانیغذا خورده بودند و جا  یکه حساب حاال

 . دیچسب یم دنیخواب

کردن   دایگفت. مهم تر از استراحت پ یاما فرهاد راست م 

 رد و نشان بود. 



 . ندیآمد اطراف را بب یهم بدشان نم دخترها 

 . دی که از جا بلند شد، ماهان قصدش را فهم تبسم

  یگریکه جزء خودشان کس د ییو با تن صدا  ستادیا کنارش

 : کجا؟دینشنود پرس

 

 نگاهش کرد و پاسخ داد: همراه شما.  تبسم

 

که به   یبلند طور یجوان اخم بر چهره نشاند و با صدا  مرد

کلبه  نیهم   یگوش همه برسد گفت: خانوم ها همه تو

 بمونن.   نجایدوتا از پسر ها هم هم ،یکی. دیبمون

 هم گرمه، هم امن.   نجایا

 

 م؟ یبمون نجای: چرا ادیمعترض پرس افسانه

 

بود نگاه کرد    ستادهیدر اتاقک ا ک یبه افسانه که نزد ماهان

 حت هم امنه، هم گرم و را نجایوگفت:گفتم که ا

 



  رونیب میخوایکوفت و گفت: خوب ما هم م  نی پا بر زم نایرز

وجود نداره. مگه ما   یمثل قبل بازم کلبه ا د ی. فکر کنمین یبب

 . میشما اومد یپا به پا مینبود

 

وجود داره و   ی نگاه کرد و گفت: وقت تایبه رز میمستق ماهان

 م؟یکن سکی استفاده کرد چرا ر شیو راحت  تیاز امن شهیم

 .میتا ما برگرد دیمون ی جا م نیهم

 

مرد جوان   یآشفته   یبلند شده و موها یها شیبه ر تبسم

 نگاه کرد. 

 شد. یم لیتبد یجنگل  یکم داشت به مرد ها کم

چه خبره؟ خوب ما   رونیآهسته اعتراض کرد: انگار اون ب 

 داره.   یچه اشکال می ایب میخوایهم م

 

  یمون یم نجاینگاهش کرد و او هم آهسته غر زد: هم  ماهان

به   ی چه خبره، ک نجایا رونیب نمیتا برگردم تبسم. صبر کن بب

 .  هیبه چ یچ ه،یک

 



از جانب دخترک باشد   یمنتظر حرف و جواب نکهیبدون ا و

 زد.   رونیاز کلبه ب

 مرد جوان نگاه کرد.  ی با خشم به راه رفته  تبسم

  میهمه تصم ی داد برا ی ه خودش اجازه مب ،یلعنت کتاتورید

 .ردیبگ

 . یجذاب و خواستن  یِ لعنت کتاتورید

 شده بود دخترک.  وانهید

  یتالش م نکهیاش ناراحت بود و هم از ا ی از زور گو هم

 آمد.  یکرد مراقبشان باشد خوشش م 

 شد.  ی قلدر م یکم تیکه وقت عصبان فیح
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ساعت تنها بودن در کلبه به دخترها فرصت داده بود   دو

 اش کنند.  ی وارس یحساب

 را داشت.  متیحکم غن شانیبرا زها یچ یکردن بعض دایپ

 ا یچه خودش و دنکرد که البته، هر   دایپ ویراد  کی تایرز مثال

 تالش کردند؛ نتوانستند روشنش کنند. 

 یکیکه از نزد ی قابلمه و تشت بزرگ و رود کیکردن  دایپ

شد به سرشان انداخت آتش روشن کنند و در    یکلبه رو م

 .ندیتشت و قابلمه آب گرم کنند و خودشان را  بشو

 

جان    ایگفت: دن  ایرو به دن  دی.افسانه ته اتاقک قابلمه ها را د

  یموها م،یرو بشور  ایفاطم می ذره آب گرم کن  ک ی هیظرت چن

 گناه داره.  دهیبچه به هم چسب

 



خوبه خاله،   ی لیو گفت: خ  د یافسانه چسب ی به پاها ایفاطم

 سوزه.   یتنم م ی. همه خاره یبخدا همه اش سرم م

 

زانو زد و گفت:   یمقابل دخترک دوست دواشتن افسانه

از شر   یشی قربونت برم راحت م میکن یامروز حمومت م

 .یفیکث

 

 پنجره بلند شد و به سمت اتاقک رفت.    یاز لبه  تبسم

  ده یبه هم چسب مایفاط یاو هم درست مثل موها  یموها

وقت در طول عمرش چند روز را  بدون حمام   چیبود.ه

 نگذرانده بود 

ن و بدن خودمون هم  ت م یآب گرم کن میتون ی _بچه ها م

 یبمونم م ینجوریا گهی. من اگه دو، سه روز دمیبشور

به خودش   ندهی. چند روز بدنم رنگ آب و مواد شورمیم

 . دهیند

 

و با ذوق گفت: آره بخدا، فکر   د یکش ویدست از راد نینوش

 . من بدبخت بگو مثال تازه عروسم.  هیخوب

 



سرما   ست،یهم ن یمردد سر تکان داد و گفت: بد فکر ایدن

 م؟ینخور

 

 شانه باال انداخت.  الیخ یب نینوش

 _نه بابا، کلبه گرمه. 

 

و گفت: بچه ها صاحب   دیکش رونیبه زور قابلمه را ب افسانه

کلبه اش دارن   یلخت تو ی چندتا حور نهیبب ادیکلبه ب

 کنه. ی سکته م  یشورن از خوش  ی خودشون و م

 

 دخترها بلند شد.  ی خنده  کیشل

شما هر کدومتون واسه خودتون  ییگفت: بچه ها خدا تایرز 

پسر   کی گمیصاحب کلبه رو م ارو،یاگه   د، یرو دار یکی

 به من نشیبود حق منه. بد پیجون خوشکل و خوشت

 

  ؟یتنه زد و گفت:  پس تبسم چ تایبه رز یبا شوخ نینوش

 کاله بمونه؟   یاون سرش ب

 



کاله بمونه؟   ی سرش ب نیدست به کمر زد و گفت: ا تایرز

کنه، مدام   یلحظه هم ولش نم کیکه پسر خلبانه  نیا

 حواسش بهش هست. 

 

 کردند.  یرا نگاه م تایو تبسم با چشمان گرد شده رز نینوش

  ره یکرد و موشکافانه به تبسم خ ک یچشمانش را بار تایرز

شتاقم ازت حرف بکشم. َسر  م یلیشد و گفت: اصال من خ

 ه؟یپسر خلبانه چ نیوِسرت با ا

 

کدوم َسر  -زد و گفت:   نایرز یبه شانه   یمشت کم جان تبسم

  وونه؟یو ِسر د

 

کرد: آره،   یزد و مودبانه فضول واریدستش را به د ایدن

  نیا ییزایچ کی  میدیهمه امون فهم گهی. دگهی راست م تایرز

 وسط هست 
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 دستپاچه شد.  تبسم

  یکس چیه   یآنکه رو یزد و ب  یدر کلبه چرخ نگاهش

بابا، آقا ماهان دوست   ستین ی زیمتوقف شود گفت: چ

 .نیبرادرمه فقط هم

 

نشست و در حال گشتن داخل آن گفت:   فشیکنار ک تایرز

 ... میما هم گوش دراز باور کرد یباشه تو گفت

 



تابلوئه  یلیبلند کرد و گفت: بابا خ  فیک یرا از تو   سرش

 . خوادت یپسره م

 

 

 . دیخجالت کش تبسم

انداخت و نگاهش به فرش رنگ و رو رفته   نییرا پا  سرش

 کف کلبه دوخته شد. 

 دش رل دوست داشت. خواه ی تابلو بود مردک م نکهیا

 . دیکش یخجالت هم م  اما

جان؟ بنده خدا آقا    تایرز ی زن یم  هیچه حرف نیگفت: ا و

 ماهان خودش هزارتا دردسر داره. 

 

سرتکان داد و گفت: باشه   فشیک اتیبا محتو ریدرگ تایرز

 کنم   یبابا گفتم که درلز گوشم و باور م

 

  کیو گفت: حاال اگه صاحب کلبه  ستادیکنار تبسم ا نینوش

 ؟ یخوای بازم م میکن کارشیکچل و چاق بود چ رمردیپ

 



  دمیهم نا ام نجایا یخوایم یعنی وگفت:  دیآه کش یتصنع تایرز

 پیخلبان خوشت ی نیمثل ا میار یهم شانس نم نجایمن ا ؟یکن

 تیچاق و خپل رضا  رمردیپ  کیبه  دیعاشقم بشه؟ حتما با

 بدم؟

 

 به خنده افتادند.  تایزار و نزار رز  ی افهیو افسانه از ق ایدن

 نبود. یازبحث راض تبسم

رفتار کرده   ی کرد ماهان طور یلحظه هم فکر نم کی یحت

 هست!  یاحساس  انیم نیهم متوجه شد ا   تایباشد که رز

 نگران واکنش ماهان بود. شتریب

  ی آنها احساس  انیدانند م یبفهمد بچه ها م یدانست وقت ینم

 دهد.   ینشان م یاست چه واکنش 

  ی م یعوض کردن بحث گفت: حاال اون تو دنبال چ یبرا

 ؟ یگرد

 

که باهاش موهامون   یزیچ ،ییشامپو ،یصابون کی_دنبال 

 .گهید میبشور

 



را به   شیخوشحال از عوض شدن حرف به گام ها  تبسم

برداشت و گفت: من صابون همراهم دارم.   فشیسمت ک

جزء اون    یداشتم ول فمیک یمخصوص هم تو یشامپو

  ی ذره شامپو چ  کیدونم  ی. نمارمیبود که نزاشتن ب ییزایچ

 .شهیم نیسنگ فتیبود که گفتن ک

 

کلبه برداشت    یرا از گوشه    مایرنگ فاط یصورت فیک ایدن

فاطبما هست از اون استفاده   یشامپو دیو گفت: نگران نباش

 .میکن یم

 

بود گفت: بچه ها بنظر   ستادهی همچنان دم در اتاقک ا افسانه

 میکن زونیچندتا پتو آو میدرست کن شیرود   آت  کیمن نزد

بردن و    یبرا یه خوادیهم نم ینجوریدور تا دورش ا

  شیبودنمون  به آت کی هم نزد م،یبش ت یآورون آب اذ

 کنه. یگرممون م

 

 با استقبال دخترها مواجه شد  شنهادشیپ



رفتند و   زم یجمع کردن ه یو تبسم برا نینوش پس

فراهم کردن آتش و بستن   یهم کارها تای ا،رزیافسانه،دن

 پتوها را به عهده گرفتند. 
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 آماده شده بود. دندیتا پسرها رس  ارشانیس حمام

 اتاق کوچک با پتو کنار رود.  کی



تشت   کیبود و  دنیآتش درحال جوش یکه رو یقابلمه ا و

 آب سرد. 

 .د یرد تا بشودخترکش را ب ایدن ی از هر کس قبل

  ی تشت آب سرد م یبا کاسه از آب گرم قابلمه با کاسه تو 

با شامپو و صابون  دیمتعادل رس یبه دما یو وقت ختیر

 شست و شو داد.  یدخترک را حساب

پتو به  ی ال دهیچیرا پ  مایافسانه فاط یبعد وقت یا قهیچند دق 

   ی شده  سیخ  ی قصد کرده بود لباس ها ایبرد و دن یکلبه م

 . دندیخودش را از تن بکند پسرها رس

بود ماجرا   دهیفهم  بایو تقر دهیرا بغل افسانه د ما یفاط مسلم،

 از چه قرار است. 

کرده بودند تا از امن و امان بودن اطراف   دیچقدر تاک وآنها

از کلبه خارج نشود و حاال دخترها   ی مطمئن نشده اند کس

 م راه انداخته بودند.بساط حما

 جلو رفت و شروع کرد به داد و هوار کردن.  

 د؟یکن ی م کاریچ د یچه خبره؟ دار نجای_معلومه ا

 



تا چه حد   یدانست گاه  یشناخت و م یشوهرش را م ایدن

آمد و به لحنش    رونیب سیخ  یشود با لباس ها یم یتیریغ

 شده مسلم جان؟  ی : چدیو پرس  دیبخش متیمال

 

تا ما   دیاین رونیب هیاز کل می: مگه ما نگفتدی کش ادیفر مسلم

 !  ؟یآب تن نیشما اومد م؟یبرگرد

 

مسلم   هیچ یآب دهانش را فرو داد و پاسخ گفت: آب تن ایدن

 شستم.  ی جان داشتم بچه رو م

 

رفت اون تو خودت و   د یشا یزد: نگفت  اد یباز فر مسلم

چهارتا پتو قرار   نیا دن؟یچندتا مرد با هم سر رس یبشور

 دخترا؟ نیا ایبوده از ناموس من محافظت کنه 

 

 

  نیرا در هم قالب کرده و سرش را پائ شی دست ها ایدن

 انداخته بود.

 



تا   دیصبر کن دیتونست یاز کار دخترها گفت: نم ی شاک ماهان

  دیدون یم د؟یاطالعات دار نجایا یشما درباره  م؟یما برگرد

 د؟یکن یچرا سرخود کار م ه؟یچطور جا

 

 م، یبه ماهان نگاه کرد و گفت: دو ساعته که معطل شما تبسم

  دهیموهامون به هم چسب فه،یتنومن کث ی خوب همه 

 . نیهم م یکن زیذره خودمون رو تر و تم کی میخواست

 

تر شد و   یبا تبسم راحت تر بود پس لحنش عصب ماهان

  یم یچ ن؟یکرد  یشد اگه دو ساعت صبر م  یم ی گفت: چ

کارو   نیعمدا ا ن؟یکرد یتر  حموم م ریساعت د کیشد اگر 

 . یاعصاب آدم راه بر یرو  ادیخوشت م ؟یکن یم

 

ناراحت شد   ادشیاز حرف و تهمت ماهان به همراه فر تبسم

شمانش نشست و گفت: آره خوشم  که اشک به چ یبه گونه ا

 مرض دارم. ضم،ی اعصابت راه برم مر یرو ادیم

 

ماهان باشد پتو را با   یاز سو یکه منتظر حرف  نیبدون ا و

 شتاب کنار زد و وارد شد. 



 برد و بازشان کرد.  شیآتش نشست و دست به دکمه ها کنار

  یوارد همان مثال حمام شد و عصب ع یپشت سرش سر ماهان

دارم باهات   یکن ی شده؟ چرا مثل بچه ها قهر م ی گفت: چ

و   ه یخال نجایا میما اولش مطمئن نبود گمی م زنم،یحرف م

 . ستین یجزء خودمون کس

 

فابلمه که در حال قُل زدن بود   یتو یبه آب ها رهیخ تبسم

چرا سرم داد و   ستین یکس نیگفت:  حاال که مطمئن شد

 ؟یکن یم دادیب
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 رد نگاه دخترک را گرفت.  ماهان

 بود؟  دهیچند روز بود رنگ آب گرم به خودش ند بدنش

پوستش  یشامپو خشک یآب  گرم و حس کردن بو دنید با

 حس کرد.  شتریرا ب

جا لباس از تن بکند و خودش    نیداد هم یم ی فیکه چه ک آخ

 دراز بکشد.  نهیو بعد هم کنار شوم دیبشو ی را حساب

 هوس حمام شود.  الیخ یکرد  فعال ب یسع

 کار به دست آوردن دل تبسم بود   نیمهم تر فعال

چون   زنمی به تبسم نگاه کرد و گفت: سرت داد م دوباره

که سر خود   ستین ییجا نجایا  یریبگ ادی دینگرانتم، چون با

  شیرو پ یزی هرچ دیما نا آشناس و با یبرا نجای. ایکار کن

 . میکن ینیب

 

 . دیدخترک فرو چک اشک

 شد.  یروز رنجوتر و حساس تر م  هر

 ؟یبیغر  ایست  یدانست از عاشق ینم



احساسش را ناز کرده   ی شهیهمه ش نیا یدانست عاشق ینم

 از خانواده.  یو دور  یبیغر ای

شکند و    یتلنگر دلش م کی روزها با  نیدانست ا ی م فقط

 شود  یچشمانش تر م 

 

گفت: واسه    یتبسم با ناراحت سیچشمان خ  ی  رهیخ ماهان

  ؟یکن  یم  هیگر یچ

 آورد.  یرا طاقت نم  شیها اشک

  د،یکش یرنج م ش یزندگ یتمام زن هااشک    دنیکال با د او

 ساناز.  ن،هما،یمادرش، مت

داشت و هر قطره   یا ژه یو گاهیدر قلبش جا شه یکه هم تبسم

 آورد.  ی اشکش دلش را به درد م

  ادیاز فر دهیو  همچنان رنج دی اشک تبسم چک ی بعد قطرات

خودم و   خوامیم یماهان در جمع گفت: اگه اجازه صادر کن

 .انیمنتظرن تا من برم اونا ب رونیبشورم. بچه ها ب

 

چرا  یدو پا مقابل دخترک نشست وگفت: تا نگ یرو   ماهان

 .میرینم یکن یم هیگر



 

بهم  ، یبچه ها سرم داد زد یلرزان گفت: جلو  یبا صدا تبسم

 انگار من بچه ام ؟یاعصابم راه بر  یرو ادیخوشت م  یگیم

 

 . دیریلبخندش را بگ یکرد جلو ی سع ماهان

را  نیکرد و مرد جوان ا یداشت خودش را لوس م دخترک

 دوست داشت. 

 لذت بخش بود.  شیاز تبسم برا ی کش ناز

برات  خوامیکنم مراقبت باشم. نم  یم ی_من فقط دارم سع

 و نگرانتم.  فتهیب یاتفاق

تو نگرانم چون تو با همه اشون برام   یبرا هیاز بق شتریب

 . ی فرق دار

 

 تمام غصه ها تمام شد.  خوب

 جمله.  کی نیهم با

  ی  دهیو دل رنج دیدانست چه بگو ی کار بلد بودها؛ م مردک

 دخترک را نوازش کند. 

 در قلب دخترک قُل زد.  یزیچ



 قابلمه. یمثل آب تو درست 
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 قابلمه. یمثل آب تو درست 

در تمام    شیرو به رو یو محبت به مرد آشفته   عشق 

 . دیجوش  یوجودش م



  یها  شیو ر ختهیبه هم ر ینگران و مهربانش، موها چشم

 بلند شده اش، 

 بود.  یآفتاب سوخته دوست داشتن پوست

  یباشد وقت یتوانست دوست داشتن ی هم م تشیعصبان یحت و

 بود.  یاز نگران

 نداشت.  یناز کردن که اشکال یخوب کم اما

 ناز کرد.  یشد قدر یم

مهربون تر   شهینگاهش کرد و گفت: م ی با دلخور پس

 . یمراقب باش

 

بار لبخندش را پنهان نکرد، دست جلو برد و   نیا ماهان

بعد بعد مهربون تر   نیدست تبسم را گرفت و گفت: چشم از ا

 کنم.  یمراقبت م

 

 گرم بود.   دستش

 .یبخار بلند شده از آِب در حال جوش گرم و خواستن مثل

 دستش تا قلب دخترک نفوذ کرد.   یگرما

 لبخند زد.  تبسم



پتو را کنار زد و   نیبزند؛ چون نوش ینکرد حرف فرصت

ماهان   د؟یکن  یم کار یچ دیسرش را داخل آورد و گفت: دار

 خوانیهم م هیتبسم کارش و تموم کنه؟ بق رونیب ییایچرا نم

 !د؟یحموم کن ییدوتا یخوایخودشون و بشورن، نکنه م

 

 تبسم  از تعجب وق زد. چشمان

  نیکه نوش یکند از حرف  رتی ح ا یدانست خجالت بکشد  ینم

 بر زبان رانده بود.  الیخ یو ب ییپروا یبا ب

خنده اهسته گفت:   انیماهان باال رفت و م  یخنده  یصدا

 اونم به وقتش.

 

جدا شد و به ماهان   نیتبسم از نوش یزده   رتیح نگاه

 دوخته شد. 

 افتاد.  ش یاز تعجب مقابل پا  چشمانش

و گفت: پاشو   دی و دست تبسم را کش دیبلند تر خند ماهان

 حموم کن.  ایتو بعدا ب م،یبر

 



 رونیآنکه منتظر جواب تبسم باشد او را بلند کرد و ب یب

 رفت. 

مقابل بچه   یشک و شبهه ا نی از ا شیخواست ب ینم  تبسم

و    دیکش رونی دستش را از دست ماهان ب جاآهستهیها کند  ا

 رفت.  رونیاو ب یپا به پا

  یانگار منتظر فرصت بود و بالفاصله خودش را تو تایرز

 حمام انداخت 

 

 .** 

دور تر از کلبه    یسرش مرتب کرد و کم یشال را رو تبسم

درخت شکسته نشست و در جواب   یتنه  یکنار ماهان رو 

 ست؟ین نجایکس ا چیواقعا ه  یعنی: دیماهان پرس ی حرف ها

ساخته؟ شما همه   یساختن؟ ک  نجایکلبه رو ا  نیپس چطور ا

 ن؟ یجا رو با دقت گشت

 

دونم، منم همه اش به   یابرو باال انداخت و گفت: نم ماهان

 .میکنم....آره بابا کامل گشت  یفکر م نیهم

 



را   ی خواهد کس یدرختان سر چرخاند و انگار م انیم تبسم

 . شهیم داشیداره، مطمئنم پ  یصاحب کیگفت: حتما  ابدیب

 

صاحب داره و   نایقیو گفت: آره  دیکش یقینفس عم  ماهان

 مهمه ی لیخ شهیم داشیپ یک نکهیا اام شه،یم داشیپ
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  م،یمنتظرن ما کمک ببر مای اون هواپ ینفر مسافر تو چند

  یبه سرشون اومده؟ چ یچند روز چ نیا یتو ستیمعلوم ن

 کردن....  کار یخوردن؟ چ

 

و گفت:   دیخط کش شیپا ر یز  نیزم ینوک کفشش رو با

 نگرانم تبسم.  یلیخ

 

شده توسط کفش   میدرهم و برهم ترس یبه خط ها  تبسم

خدا کمکمون کرده   ینگاه کرد و گفت: وقت نی زم  یماهان رو

  نیآب و علف رسونده به همچ  یو ما رو از وسط اون کوه ب

  ییکنه. همون خدا یراه هم کمکمون م یادامه  یبرا یبهشت

مسافرا رو هم داره. نگران   هی بق یما رو داره هوا یکه هوا

  شتری. بنظرم شما بشهیدرست م  یمن مطمئنم همه چ دیباشن

  یخودتون رو در مقابل مسافرا مسئول م دیاز اونچه که با

 . ست یهم ن ینجوریا یول دیدون

 

 بود.  یجد   شیها حرف 

لب   یکرد و لبخند نشسته رو یم انشانیب  ت یگمال جد در

 دانست.  ی داشت را نم  یوسط چه معن نیماهان ا یها



 . دیتعجب دخترک را فهم لینگاهش کرد و ماهان دل متعجب

تر. من اون  یمیصم ،یزنیقشنگتر حرف م ی دلخور ی_وقت

 دوست دارم.  شتریحرف زدنت و ب یجور

 

  یفت: من و بگو دارم خودم و م و گ  دیابرو درهم کش تبسم

 بدم اون وقت تو ...  تیکشم  دلدار

 

حرف زدنت و    ینجوریو گفت: آهان ا ستادیبلند شد ا  ماهان

 . ادیخوشم نم نایدوس دارم. از شما، خودتون و ا شتریب

 

قبل لبخند زد و  گفت: واقعا که،  ی بر خالف لحظه  تبسم

 ن یستیالزم ن یهم دلدار  یلیمعلومه خ

 

و خودش را به   ستادیفاصله کنار دخترک ا نی با کمتر ماهان

تو فقط   خوامینم یکرد و گفت: دلدار لیسمت او متما

 ینجوریهم  رم، یگ یم یلبخند بزن من  انرژ  ینجوریهم

دت  قدر قشنگ حرف بزن، تو خو نیقشنگ نگام کن، هم

چشات مر از   ستیحرف زدن الزم ن ،ییایدن یدلگرم نیبهتر

 از حال خوب...  پرمثبته،  یانرژ



 

 

  دیقند؛ شا لوی ک لویشد مثال ک  یدر قلب دخترک آب م  یزیچ

 هم نقل و نبات. 

مرد جوان، حرف نبودند که جام، جام شراب ناب   ی ها حرف 

  شتریو او را هر لحظه ب ختی ر یبودند که به کام دخترک م 

 کرد.  ی مست عشق م

  یدستش را جلو ببرد و گونه  نکهیا یبرا دیکش  یپر م دلش

 آفتاب سوخته اش را نوازش کند. 

گرفت از گردن    ی م لیباربد را تحو ی لیکه خ یها  یمثل وقت ای

 شود و صورتش را محکم ببوسد.   زانیماهان آو

ترک   یلب ها ینشسته رو نیرینگاه به لبخند ش ماهان

شد؟   یدخترک گره زد و گفت: پس قرارمون چ  یخورده 

 ... میشما و خودتون و جمع بستن کلمات ندار

 

نفر هست   کی  نجایبه سمت تبسم خم شد و پچ زد: ا ببشتر

  کنفر ی.... یهزار بار اسمشو صدا بزن یکه دوست داره روز

 تو بشنوه.  یکه فقط دوست داره اسمش رو با صدا نجاستیا

 



 قلب دخترک اوج گرفت.   ضربان

مرد   شیدخترک بکوبد و او را پ ییشد تا بر طبل رسوا تند

 که هست رسوا کند   نیاز ا شتریب شیخوش قامت رو به رو
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شده و به فرودگاه رفته   لیسوار اتومب دیاز ام ییایدن با

 بودند.

 پرواز کردند.  میکه نه، بهتر است بگو رفتن



به خانه   یحاال پس از چند ساعت انتظار دست خال اما

 بازگشتند. 

جا   کیخانواده مثل لشکر شکسته خورد  یکدام از اعضا هر

 نشسته بود. 

خاله    یحادثه رخ داد دوباره به خاته  نیا یکه از وقت  مهناز

 کرد.  یاش رفت و آمد م

  وانیل نیشربت به دست از آشپرخانه خارج شد و اول ینیس

خودت و   یتعارف کرد و گفت: خاله بخدا دار وشیرا به دار

زنده   مایهواپ  یمسافرها شتریکه نصف ب نیهم ، یدیزجر م

که شهادت دادن تبسم زنده اس و همراه   نی شدن، هم دایپ

 دایپ نایخوبه. امروز ا یلیرفته خودش خ  گهیگروه د کی

نه   دیخوشحال باش دیشدن فردا تبسم و همراهاش. االن با

 . ی خودت بباز یتجوریا  نکهیا

 

شربت از   یوانیل د؛یمبل جلو کش یخودش را رو نینسر

خواهرش چسباند و گفت:   یبرداشت و به لب ها  ینیس یتو

که  خبر زنده بودن دخترت   نیخواهر، ا گهی مهناز راست م

 خوبه.  یلیخ  یدیرو شن

 



خشک شده اش    یتا گلو دیاز شربت را نوش  ی جرعه ا آمنه

به سر بچه ام اومده،   یدونه چ  یدا مرا تازه کند و گفت: خ 

 خوره؟یم  ی کنه؟ چ یم کار یکجاست؟ چ

 

برات   ی. الهرهیمادرش بم یزد و گفت: اله  نهیبر س دست

  ی . الهیکوه و کمر آواره ا  یمادر که چند روزه تو رمیبم

به سرت اومده   ی . آخ چیسرما آواره ا یکه تو رمیبرات بم

  زکم؟یعز

 

 زنگ را فشرد.  یکس

از جا برخاست و در باز کن را فشرد و چند لحظه بعد   هومن

 بود.  ستادهیکامران نفس زنان وسط سالن ا 

 از شهر بود و نتوانست زود تر خودش را برساند.  خارج

بود چه شده و حاال رو به   ده یاز زبان مهناز شن شیو ب کم

  هیچ انیکرد: جر یم چیو او را سوال پ ستادهیباربد ا ییرو

از   یشدن ول دایمسافرا پ شتریشده، ب دایپ مایباربد؟ چرا هواپ

 چرا همه برگشتن جزء تبسم؟ ست؟ین یتبسم خبر

 



  یورد  یتنها پله  یدر همان حالت نشسته رو باربد

  یداد: دو، سه روز که از سقوطشون م حیآشپزخانه توض

 مایخودشون از هواپ رنیگ یم میتصم شهینم ی گذره و خبر

 یعده موندن تو کیکردن کمک.  دایپ یبزنن برا رونیب

برن دنبال راه   رنیگ یم میهم که تصم یاون عده ا مایهواپ

روستا   کیبه   دنی گروه زودتر رس نینجات دو دسته شدن. ا

رو خبر دادن. اما   مایهواپ یهم زنده بودن خودشون هم جا 

  ییر هنوز به جاکه تبسم که جزءشون بوده انگا یگروه

 . دنینرس

 

 گردن؟  ی: خوب چرا دنبالشون نمد یحال پرس  شانیپر کامران

 

بود و مهناز   ینیس یشربت را که تو وانیل نیآخر باربد

گردن،   یتعارفش کرد برداشت و گفت: معلومه که دارن م

 بگردن.  دیدونن کجا با ی که نم نجاستیمشکل ا یول

 

  نینشست و گفت: هم یناهار خور ز یم ،یصندل یرو کامران

 زنده ان خودش خوبه. میدون یکه م

 



به خواهر زاده اش نگاه کرد و گفت:   یبا چشمان اشک آمنه

جون  یو گرسنگ یکامران، خستگ شونیبود دهیاگه د

ما   دنی قبل از د نکهیبراشون نزاشته بود. رمق نداشتن با ا

  گرم خورده بودن رنگ به رخسارشون نبود. همه یغذا

 .... نهیمعا یبرا مارستانیاشون رفتن ب
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 اش. یشگیهن  یها یبود و دلواپس مادر



و ادامه داد:   دیکش ی دل سنگ را هم به آتش م شیصدا سوز

 ی و سرما چه حال و روز  یدونه بچه ام از گرسنگ  یخدا م

  یداره. پوست صورتشون خشک و زخم شده بود. آخ اله

 حالو داره   نیمنم هم یحتما بچه  میریبم

 

 از جا بلند شد.  یبه سخت  پرستو

 گذراند.  یاش را م ی باردار ی روزها  نیآخر

  نیمادرش نشست و گفت: غصه نخور فدات بشم، هم کنار

گرده خونه دوباره همه دور هم جمع   یروزا تبسم هم بر م

 . میش یم

 

 .دیحرف ها چک نیاشک خودش هم با زدن ا قطرات

 . د ید یخواهرکش را زودتر م  کاش

 . دیکش یپر م شیبرا دلش

گرفت و   یچه جان دیرا شن مایشدن هواپ دایخبر پ یکه وقت اخ

 شد.  ی به قلبش جار یدیچه ام

 دور هم نشسته بودند.  یبا دستان خال  دیاما نا ام حاال

 . یدیست نا ام ی زیچ عجب



 .یلعنت نیدرمان است ا یب درد 

 لعنش کند.  خدا

 را.   ایدن یها  یدینا ام یلعنت کند همه  خدا

کند که انگار تا   یم ینیبر قلبت سنگ یطور د یآ یکه م یوقت

 آخر عمر قرار است فرمانده وجودت باشد. 

 

**************** 

 

 را آغاز کرد.  یخوب صبح

 را هم گذرانده بود.   یخوب شب

 نرم، اتاق گرم.  ی جا ،یکاف  یغذا حمام،

 . دیخود صبح راحت خواب تا

  یرو دنینه مجبور به خواب ف،یگرسنه بود، نه کث نه

کوه و نه الزم بود سرما را تحمل کند و نه   یسنگالخ ها

 و جانوارن را داشت.  واناتیح ی حمله  ینگران

 .دیتا صبح را راحت خواب شب

 شد  داریحوب ب یبا حس و حال صبح



 

 خواب بودند.  همه

بزند و   رونیشدن بچه ها از کلبه ب داریآمد تا ب ینم بدش

 بچرخد.  یاطراف کم

خودش   یصبحگاه ی در کلبه را باز کرد و خارج شد سرما تا

 .دیرا به صورتش کوب

 شد. مانیبرگردد؛اما پش خواست

داد و ممکن بود بچه   ی م یبد ی در صدا دهیروغن ند یلوال

 کند.  دار یها را ب

شد کج   ی را به سمت رود که درست پشت کلبه رد م راهش

 کرد. 

 بود. بایز   یلیجا خ همه

 اشت. از بهشت کم ند چیه

پرندگان و   ی صدا ،یبهار ی درختان سر سبز، گل ها انبوه

 آواز خوش رود.

  ی کنار رود نشسته بودند و از آب آن م  ییبایز پرندگان

 دندینوش

 



 

 

[8/12/2021  11:44 PM] 

 

 

 

 #بــــوےمــــه  

 

 ۱۷۱ پارت

 

  ی خواست هم نم  یاگر م یبود که حت یبایز  یمنظره  چنان

 دهد.  تیتوانست به سرما اهم

  یفقط رفتن و قدم زدن کنار رود و لذت بردن از هوا دلش

 خواست.  یاول صبح را م

 دانشگاه، هوا دونفره بود.  یچند به قول بچه ها هر

با   یاما دخترک بعد حت دیطلب  یم طتریبودن را ب دونفره

پروا، هنوز هم به آن درجه از پر   یوجود آن اعتراف ب



بود که برود مرد جوان، ماهان نام را از   دهینرس ییرو

هوس دونفره قدم زدن   دیبکشد و بگو رونیخواب خوش ب

 دارد. 

 

نشست و به آب   یدرخت یشکسته   یتنه   یپس تنها رو 

 رود چشم دوخت.  انیآرام و در جر

  ی پرداز ایبرد؛ در رو یر مخودش به س ی حال و هوا  در

 شانه اش نشست.  یرو  ییدخترانه اش، که پالتو یهو

 . دیاز جا پر دهیترس

به رود مقابلش بدون نگاه به    رهی ماهان کنارش نشست و خ 

چند هزار بار   ، یستین یدخترک  گفت: دختر حرف گوش کن

 . یبر  ی تنها جا دینا امنه، نبا نجایتا حاال گفتم ا

 

 . میرخ مرد جوان نگاه کرد و گفت: ترسوند میبه ن تبسم

 

 سر چرخاند.  ماهان

 بترس.  یی_از من نترس، حرف گوش کن باش و از تنها

 



پالتو   یدر خت نشست. لبه ها  یتنه  یدوباره رو   دخترک

چقدر همه جا قشنگه.   نیکرد و گفت: بب کی را به هم نزد

 . منظرع بگذرم نیاز ا ومدیوسط بهشت. دلم ن میانگار افتاد

 

چشم نگاهش کرد و گفت: مراقبت از   یاز  گوشه  ماهان

 . هیزی خودت مهم تر از هر چ

 

 آهسته سرتکان داد.  تبسم

خلبان خوش قامت از جا برخاست و سرش را به سمت   

:  دیکرد؛ چرخاند و پرس یتبسم که سر بلند کرده و نگاهش م

 م؟یبزن ی دور کی میبر

 

دوست دارم    یلیلبخند زد و گفت: آره خ اق یبا اشت تبسم

 .نمیرو بب نجاهایا

 

 از جا بلند شد.  بالفاصله

اطراف   نیکمرش نشست و گفت: هم یماهان نرم رو دست

 .میگرد یو بر م میزنیم یچرخ  کی



 

 کمرش بود.  یدست ماهان رو شیتبسم پ حواس

  کیجواب  یخال ی کمر دخترک، جا یدستش رو ی گرم یجا

 کرد.  یآور  ادیسوال را در ذهنش 

رفت و حس   ی قدم پشت سرش راه م کی  یفاصله  به

  ی م یآور  ادیرا به تبسم  یز یکه در رفتارش بود چ تیحما

 کرد. 

 تعلق دارد.  یگریمرد به زن د نیا نکهیمثل ا یزیچ

 باشد .   ی گریزن د یبرا دیبا تشیحما

 .  دیبا خودش جنگ دیماجرا را فهم  نیکه ا ی روز از

 داشت انکارش کند.  یمدت سع  تمام
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اشتباه  نینوش ا ی دیو فکر کند حتما ام اوردیخودش ن یرو به

 کرده اند. 

که دوشادوش ماهان و کنار   یدرست، همان لحظه ا  نجایا اما

 داشت.    یقدم بر م بایز  یرود

  الیگرفته بود  مساله را مطرح کند و خ میتصم یناگهان یلیخ

 خودش را راحت. 

خودش را روشن   فیو تکل دیشن  یگفت و جواب م یم کباری

 کرد.  یم

  یقدم فاصله پشت سرش بود که تبسم ب کیهنوز با   ماهان

 ؟ینامزد دار گهیم نیگفت: نوش لیم

 

 . ستادیا شی در جا ماهان

 هم در همان حالت متوقف شد.  تبسم



 جواب ماهان بود.  نگران

 ندارم به تو چه؟   ای: خوب نامزد دارم دی بگو د یترس یم

 

 اش افزود.  یماهان بر نگران سکوت

 . ستادیاو ا ی و رو به رو دیچرخ مردد 

 بود.  کینزد یادیاشان ز فاصله

 .نهیبه س نهیس

نه بزرگ   کی خواهد بپرسد   ی که م یکرد جواب سوال آرزو

 باشد. 

قول   گهیختر د کیخانواده ات  با  گهیم نی: نوش د یپرس باز

 گه؟ یو قرار ازدواج گذاشتن، راست م

 

 فرو برد.  بیدست در ج ماهان

 نداشت. یمنیا یفاصله   تیرعا  یبرا یا عالقه

  ی تبسم را نگاه م ره یبود و خ  ستادهیا یفاصلگ یهمان ب  در

 . گهیکرد و گفت:  راست م

 



 تبسم رفت.  ی از پاها رمق 

 داشت نامزد داشتنش را انکار کند او نکرده بود.  دوست

زد نم اشک بر    یپر از سوال که داشت زور م یچشمان با

در مقابلش نگاه کرد   ستادهیبه مرد خوش قامت ا ندیآنها ننش

 که...  ی شکاف گفت ی: اما تو اون شب تودیو پرس

 

به چشمان لرزان دخترک  میبود و مستق ستادهیا محکم ماهان

اون شب   ادمهیخوب  یلیکرد و گفت: خ یمقابلش نگاه م 

 گفتم.  یشکاف چ  یتو

 

 لرز داشت.  یتبسم با وجود آن همه تالش باز هم کم  یصدا

افتاد  شیکه سرما همه جا را ول کرده و به جان صدا انگار

 بود.

 ! ؟یمن رو دوست دار یول ی_نامزد دار 

 

 شه؟ی: نمد یلبخند زد و پرس هانما

 

 باال رفت و گفت: معلومه که نه.  یتبسم کم یصدا تن



 

 : چرا؟ دیپروا پرس یب ماهان

 

به  یمایانگار که مثل هواپ د،یلرز یتبسم همچنان م یصدا

 افتاده.  ریاز برف گ یکوه  انیبرف نشسته اشان او هم م

همه صراحت را از مرد جوان    نیتوقع ا یرا بخواه راستش

 نداشت. 

 ؟یکن ی م یباهام باز ی_دار

 

 سوال دخترک جا خورد.  نیاز ا ماهان

 لبش جمع شد.  اما همچنان کامال مسلط بود  یاز رو لبخند

تبسم را نوازش کرد   یشستش را باال آورد و گونه  انگشت

کنم.   ینم ی وقت با تو باز  چیو قاطع گفت: من ه میو مال

 وقت  چیه
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۱۷۳ پارت

 

 قلب دخترک ترک انداخت و   ی  شهیش یرو  شیصدا محبت

  ای. ردیبم شیهمه محبت نهفته در صدا نیا یدانست برل  ینم

 از اندوه اعتراف به نامزد داشتنش  جان دهد. 

 ؟ ینامزد دار یگیم یتو دار ؟ی : پس چدیپرس

 

  ی م یگوش یتبسم باز  یگونه  یماهان همچنان رو انگشت

 تپه. یتو م  یفقط برا ا یدن یکرد و گفت: قلب من تو



 

 تبسم از تپش افتاد.  قلب

 بود.  یشدن کاف میتسل یجمله برا کی نیهم

 خواست.  یچه م   گرید تپش قلب ماهان جز

کامال آگاهانه    یخود آزار  ک ی ینشد و ط میاما او تسل 

و منم آدم   یتعهد دار یا گهیتو به کس د یمصرانه گفت: ول

 .ستمیآدم متعهد ن یپا گذاشتن به زندگ

 

 نرم لبخند زد.  ماهان

پلک زدن از چشمان دختر   ی به اندازه  یچشمانش حت اتصال

 شد.  یجدا نم  شیرو به رو

.  یمن وصل  یبه زندگ ینخوا ای یاالن هم بخوا نی_تو هم

 من.  ی زندگ یتو یپا بزار یمجبور

 

 زد؟!   یحرف از اجبار م ماهان

 حرف ها چه بود؟  نی از ا منظورش

 کنه؟  یمن مجبور م ی: کدیتند شد و پرس یکم

 



کا   ییجا یتبسم حوال ی نهیس  یماهان رو یاشاره   انگشت

ضربه زد و    دیکوب یآن م  واریقلبش محکم خودش را به د

کنه. بدون    ی هست که مجبورت م نجایا یز یچ  کیگفت: 

 کنه.... یمن وصلت م یخودت به زندگ ی اراده 

 

دونم   ی و گفت: مثل من که سال هاست م دیکش یقیعم نفس

 بازم نتونستم ازت دل بکنم. یراهمه ول  یسد بزرگه جلو کی

 

 ماهان.  یجمله   نیا یرفت بود برا  دلش

  یاما فقط شماتت م  یاحساس لعنت یموجود ب نیا عقلش

 راه داد.   شیرا به زندگ  یگریمرد زن د نیکرد؛ که ا

 ماهان.  ستمی_من آدم دل شکستن ن

 

دخترک   یباالخره کوتاه آمد و دست از نوازش گونه  ماهان

  ی: فکر مدیکرد و پرس  ریدستش را اس شیو به جا دیکش

 من هستم؟ یکن

 

 ؟  یدونم، هست ی: نم دیسر کج کرد و پرس تبسم



 

خودش   ی نهیس  یدست دخترک  را باال آورد و رو ماهان

 ؟ ی: آدم اعتماد کردن هستد یگذاشت و پرس

 

 سر تکان داد.   تبسم

به دستان ماهان و چفت   دهیداشت چسب یخوب ی جا دستش

گفت: هنوز   یستیرودربا یمرد جوان و ب ی نهیس  یشده رو

 کنم. نانیشناسمت که تمام و کمال بهت اطم یانقدر نم

 

 خوشش آمد.   دیکه شن یبر خالف انتظار تبسم از جواب ماهان

شد و   یعشق م یعقل و منطق هم چاشن ینبود اگر کم  بد

ازش بپرس   گه؟یم یچ اون نیگفت: به قلبت اعتماد کن، بب

 زدنه؟  بی ماهان آدم دل شکستنه؟ آدم آس

 .گهیراستشو بهت م قلبت
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۱۷۴ پارت

 

 . دیکه کرده بود چک یتالش  یتبسم باالخره با همه  اشک

عقلم  ی ول ده،یم  ی_اگه به قلب من باشه که کال به نفع تو را

که ممکنه   یآدم کیهم هست،  گهیآدم د کیوسط  نیا گهیم

 دل بسته باشه. 

 

آزاد ماهان باال آمد و نوازش وار اشک تبسم را از    دست

 گونه اش پاک کرد.  یرو

 _عاشق عاقل باش نه عاقل عاشق 

 

 به مرد جوان نگاه کرد.  جیگ تبسم



:  دیصورتش مانده و پرس یکرد رد انگشت او  رو ی م  حس

 ؟یچ یعنی

 

 . دیکش یقینفس عم  ماهان

 شد.  نیاش باال و پائ نهیس یتبسم رو  دست

تو   یقلبت و نده دست عقلت.ه اریمثل من نباش، اخت یعنی_

  ست،یدرست ن ست،یعقلت بگه نه صالح ن یدلت بره ه 

 چشم.  یتو هم بگ ،یچ  خانواده ها شه،ینم

دلت رفت   یوقت یعنیمن باش عاشق عاقل باش  برخالف

 ....گهیم یاون چ نیبده به دلت، اول بب تیاولو

 

و گفت: قلب   د یرا دوباره تا چشمان دخترک باال کش نگاهش

 . گهیوقت  بهش دروغ نم چ یعشق ه یآدم حداقل درباره 

 

شده؟ چرا از قول و   یچ یگی : چرا نمدیمظلومانه پرس تبسم

 ه؟ یاون دختره ک یگیچرا نم ؟یگیقرار ازدواجت نم

 

 انداخت.   نییسر پا ماهان



شلوارش شد و گفت: بزار   ب یمهمان ج نباریآزادش ا  دست

وقتش که   دمی . به من زمان بده قول مگمیبه وقتش بهت م

 . ی فهم یرو م  یبرسه همه چ

 

که   یکنم، اون زمان یم نانیمصمم گفت: من بهت اطم تبسم

  ی همه چ یماهان  وقت ی....ولی .....ولدمیرو  بهت م یخوایم

به کس   تیزندگ   یاگه بفهمم حضور من تو ،یرو برام بگ

هر چقدر هم عاشق باشم بازم   رم،یم زنهیم  بیآس یا گهید

 . رمیم

 

باعث شد تبسم به سرعت از ماهان   یهاد یصدا دنیچیپ

 . ردیفاصله بگ

 لبخند زد. ماهان

  یقرار گرفت. داشت م دشانیدر معرض د ی بار هاد نیا

صبحونه  کیصبحونه، براتون  دیایب ن؟ییگفت: بچه ها کجا

 درست کردم.  یونیاع

 

 مینجایرا صدا زد تا او هم متوجه آنها شود: ا  ی هاد   ماهان،

 شده.  یچ نمیبب ایب ، یهاد



 

سمت  نییایدست باال آورد و گفت: ب دی تا بچه ها را د یهاد

 .شهیکه باورتون نم میصبحونه دار کیکلبه، 

 

صبحونه  مینیبب میبر ایبه تبسم نگاه کرد و گفت: ب ماهان

 کنه.  یذوق م  ینجوریکه ا هیاشون چ

 

  ی قدم از تبسم دور شد اما دو باره برگشت و رو به رو کی

رو   ی چ چیه  یگفت: غصه  نانیو با اطم  ستادیدخترک ا

به   شیبسپر هیکنم. کاف یرو درست م ینخور، من همه چ

 من.

 

 م؟ی: بردیپرس ی نیریآهسته پلک زد و ماهان با لبخند ش تبسم

 

 سر تکان داد  دخترک
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 ۱۷۵ پارت

 

 همه ذوق داشته باشد.  نیحق داشت ا  یهاد ،ییخدا

خوشحال   شانیرو به رو  یصحنه  دنیو ماهان هم از د تبسم

 شدند. 

ظرف   یکلبه آتش درست کرده بودند و تو ک یها  نزد بچه

 در حال پخت بود.  مرویآتش هم ن  یرو

که مشغول هم زدن تخم مرغ ها بود نگاه   ایناباور به دن تبسم

 ! ن؟ی: تخم مرغ از کجا آورددیکرد و پرس

 



آقا   ه،یبا لبخند نگاهش کرد و گفت: تخم اردک وحش ایدن

کرده. نون و روغن هم که   دایاون سمت رودخونه  پ یهاد

 کلبه بود. یتو

 

 

  ی: دستت درد نکنه هادنگاه کرد و گفت  یبه هاد ماهان

 جان. 

 

برداشت  یچا وانیل کی ینیس  یبچه ها نشست و از تو کنار

 . ندیو آهسته به تبسم اشاره زد کنارش بنش

 شیپ نجایا  ایرو به دوستش گفت: تبسم ب نینوش همزمان

 من.

 

نگاه کرد و کنار   یچشم به ماهاِن ناراض یاز گوشه   تبسم

 نشست.  نینوش

بعد چند روز   د یو گفت:  بفرما ظرف را وسط گذاشت  ایدن

 .ی صبحونه درست و حساب کی

 



 لبخند زد و گفت: دست شما درد نکنه. ماهان

 

آهسته در گوش تبسم پچ زد: شما دوتا با هم کجا   نینوش

 ن؟ یبود

 

لقمه را  با نان خشک و تخم مرغ گرفت و در   نیاول تبسم

 جا کنار رود.  نیگفت: هم نیپاسخ نوش

 

  یداره بهت خوش  م  یکرد و گفت: حساب طنتیش نینوش

 گذره ها. 

 

و گفت: صبحونه   د یچشم نگاهش کرد، خند یاز گوشه   تبسم

 شیچند روز پ یخورد مرویکه ن یبار نیاتو بخور، آخر

 بود.

 

  ی اشت و گفت: واال  صحبت درباره نان برد یتکه ا نینوش

 هم جالب تره.   کیصبحونه درجه  نیاز ا یشما دوتا حت

 



در   شیبه ظرف بزرگ وسط که نصف تخم مرغ ها تبسم

شد و نصفش هم مقابل آنها بود چند   ختهیر  یگرید ینیس

جور وا  یها وانیخوردند؛ نان خشک و ل ی از ان م ینفر

 نگاه کرد.  ی جور چا

 ! ک؟یگفت صبحانه درجه  یم  نیبه ا نینوش

و   ی حساب یآن روز ها صبحانه ا یبرا ییالبته که خدا خوب

 شد.  یمحسوب م یالکچر

  گه،یکن د فیزد و وگفت: خوب تعر یسقلمه ا نینوش

 اونجا؟  نی کرد یم کاریچ

 

سر بلند کرد تا جوابش را بدهد اما چشمان در نگاه   تبسم

 افتاد.  ریماهان گ  میمستق

 . ختیر  دلش

 وسط استخر ُهلش داده باشد.   ی که کس یمثل لحظه ا درست 

 .  ختی ماهان دلش ر  ز یچشمک ر با

   جان یآب استخر را داشت هم ه انیآرامش فرو رفتن م هم

 سقوط.  

  شیو به روبه تصرف مرد جوان ر  شهیاز هم شتریب قلبش

 در آمد. 



آن لبخند   یرفت و گوشه لبش رو ی جراتش را داشت م کاش

 زد.  ی صورتش را بوسه م یکم رنگ نشسته رو

 بر لب نشاند چشم از ماهان گرفت.   یکم رنگ لبخند
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و البته درباره    میزد ی دور کی میگفت: رفت نیجواب نوش  در

 نامزدش هم باهاش حرف زدم.  ی



 

دستش نگه داشت و   انیرا م  مانیپر و پ  یلقمه  نینوش

 گفت؟  ی: خوب؟ اون چدیپرس

 

 گمیکوتاه پاسخ داد: مفصله بعد برات م تبسم

 

 

  یبه گردنش داد و گفت: گمشو بابا تو هم م یقر نینوش

 . یدو کلمه حرف بزن یریم

 

 . دیآهسته خند تبسم

گفت: بچه ها   ی توجه اشان را جلب کرد که م ی هاد یصدا

رود خونه پر از   یتو م،یندار ی از بابت غذا اصال نگران نجایا

دلت بخواد   یهم که هر چ  یوحش  یاردک و مرغاب ه،یماه

 کرد.  دایپ شهیهم م یا گهید یزایهست. مطمئنم چ

 



  نجایا ادیز  ست یلقمه به دست گفت : ما که قرار ن ماهان

  یزودتر برا میبر دی.بامیافت یامروز، فردا راه م  م،یبمون

 .میکمک ببر مایهواپ  یمسافرا  تو

 

 

گفت: روشنش   جانیو با ه دیدو رونیاز در کلبه ب نیرام

 . رمیرو  بگ رانیاراه بندازم و  ویکردم، باالخره تونستم راد

 

  نیو به سمت رام دندیو فرهاد مثل برق از جا پر ماهان

  یگفت: روشن شد.... داره کار م یبا خوشحال  نیرفتند و رام

 کنه.

 

 گرفت و ناباور نگاهش کرد.  نیرا از رام  ویراد ماهان

 کرد.  یداشت پخش م واقعا

گفت:   یشد اما مجر  یم ادیکم  و ز  یه شی که صدا البته

 تهران است...   نجایا ۹ساعت 

 



الفور گفت: االن اخبار   ی به فرهاد نگاه کرد و فرهاد ف ماهان

 .زننیاز ما م یحرف مین یبزار بب گه،یصبح م ۹ساعت 

 

 ساکت شده بودند.   همه

 سوختن چوب بود و قل زدن آب.   یصدا فقط

 پس از خواندن دو خبر رفت سر اصل مطلب.  ندهیگو

 . دندیکش ی نفس هم نم بچه ها یحت نباریا

مسافر   یمایهواپ  نانیسرنش ۱۴ افتنی ی_جست و جو برا

 از صبح امروز آغاز شد.  یبر

گذشته پس از چند روز جستجو باالخره امداد گران   روز

گم شده و مسافرانش را که به طور   یمایموفق شدند هواپ

 کنند. دایزنده مانده بودند پ یی معجزه آسا

کردن راه   دایپ یکه برا ما یواپه نیاز مسافران ا یگروه

نجات از آن خارج شده بودند؛  موفق  شدند خودشان را به  

 را اطالع دهند.   مایبرسانند و مکان هواپ یروستا

متاسفانه گروه دوم که شامل چهارده نفر بوده اند و   اما

از خدمه پرواز  هم جزء   یکیخلبان و کمک خلبان و 

 انهاست  همچنان مفقود هستند.



داشته که پزشکان    یزخم ۲۳کشته و  ۵حادثه تاکنون  نیا

حال دو نفر از آنان را   مارستانیها به ب یپس از انتقال زخم

 اعالم کردند میوخ
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 افتاد.  ی هم اتفاقات خوب م پشت



  ما،یشدن هواپ  دایپ ،یکیدرجه   یجا نیآنها به همچ دنیرس

 گروه.  یشدن بچه ها دایپ

 شد.  یباز م شانیداشت به رو شیکم کم در گشا انگار

 کردند.   ی را ناباور به هم نگاه م یگروه لحظات اعضا

 معجزه را باور کنند؟   کدام

  ؟ییکردن سر پناه و مواد غذا دایپ

 ؟یشدن آن همه آدم گرسنه و خسته و زخم دایپ ای

گفت:   یزده از جا بر خاست و با خوشحال  جانیه ماهان

 کردن.  داشونیپ

 

 بچه ها به هوا رفت.  اد یو فر دنیهورا کش  یصدا

 . دند یکش یو هورا م  دندیپر یم نییباال و پا ی و عل حسام

 کردند.  یم  یها هم خوشحال  دختر

قدر   میبه ت  یگل حساب کیمورد عالقه اشان   میکه ت انگار

 مقابل زده باشد. 

 . دیرا به صورتش کش شیدست ها یبا حال خوب ماهان

سرش را به  راحت رها کرد،  ال ینفسش را با خ نکهیاز ا پس

 سمت آسمان بلند نمود و خدا را شکر را از ته قلبش گفت. 



 مسافران جان به سرش کرده بود.  یبرا ینگران

 

اگه بهم خبر داد بودن زنم  یعنی بشاش گفت:  ی با صورت یعل

  یبعد چند سال انتظار باالخره حامله شده انقدر خوشحال نم

 شدم که االن شدم.

 

 نگاه کردند.  یها همه متعجب به عل بچه

 نگفته بود.  یزیچند روز او از همسرش چ نیا در

 کشد.  یپدر شدن انتظار م یسالهاست برا نکهیرسد به ا چه

  ی: نگفته بوددی پرس رت یلب به سخن باز کرد و با ح  افسانه

 ؟یکه زن دار

 

را   شیچا وانیکنار آتش نشست و دوباره ل الیخ یب یعل

 دست گرفت و گفت: ندارم که... 

 

  یکردند با ب ی بچه ها که نگاهش م ی  رهیبلند گرد و خ سر

 گفت: مثال زدم.  یالیخ

 



  یکه هاد یگروه همزمان شد با پس گردن   یخنده  یصدا

 نثارش کرد. 

منه که   ریو گفت: تقص دیپشت گردن دردناکش کش  دست

 شما وصف کردم.  ی مو برا یخوشحال  یاندازه 

 

  المونیدور هم نشستند و فرهاد گفت: خدا رو شکر خ  هدوبار

 از بابت مسافرا راحت شد. 

 

 آسوده سر تکان داد.  یبا خاطر  ماهان

 از دوشش برداشته بودند.  ینیبار سنگ انگار

بود از بابت   دهیها را هم شن یکه تعداد کشته ها و زخم  حاال

 داشت.  یبه تعداد کشته  ها اضافه نشده حال خوب یکس نکهیا

 نیپائ شیاز گلو یحاال با حس بهتر مرویگرم و لقمه ن یچا

 رفت و نوش جانش شد. 

 

  ی : دنبال ما هم مدیخلبان جوان نگاه کرد و پرس نینوش

 گردن؟

 



  دامونیتا پ میدونن زنده ا یگفت: حاال که م نانیبا اطم ماهان

 .شنینم الیخ ینکنن ب
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  خیس  یلقمه را قورت نداده بود که عل یدرست و حساب هنوز

 .ستادیا



علم   د یجد   یمسخره باز کیخواست  یحتما دوباره م  مردک

 کند.

دستانش   انیارزشمند م  یرا چون ش ویهمچنان راد نیرام

 ؟ی: باز چته علدیداشت و پرس

 

نگاه کند، چشم چرخاند و   یبه شخص خاص نکیبدون ا یعل

هامون هم    لیکنه، ممکنه موبا ی کار م ویراد  یگفت: وقت

 آنتن بده درسته؟

 

مکث   ستادهی صورت مرد جوان قد بلند ا یبچه ها رو  نگاه

    د یبه خودش آمد از جا پر تایکرد و قبل از هر کس رز

 .  گهیگفت: آره راست م

 

  یگوش یبرا ینگاه کرد و گفت: البته اگه شارژ  یبه عل دیام

 ها مونده باشه. 

 

 . میکن یبه سمت کلبه پا تند کرد و گفت: خوب چک م یعل

 



 دوباره بچه ها از جا برخاستند. باز

ها   یکلبه ها و گوش یسو  به دیکدامشان پر از ام هر

 شتافتند.

 شد.  دینا ام دشان،یکه ام دیطول نکش  ادیز اما

ها رنگ شارژ و برق   یشد که گوش یهفته م کیاز  شتریب

 بودند.  دهی به خودشان ند

  شانیها یدر راه گوش  ایبودند و  مایکه در هوام یمدت تمام

 شد.  ی روشن بود به عنوان چراغ قوه استفاده م

آنتن داد   ییجا د یهم خواسته بود مدام چکش کنند شا ماهان

که امکان آنتن دادن وجود داشت همه   یو حاال در مکان 

 بدون شارژ و خاموش بودند. 

که دستش را  یداد و در حال  هیتک نهیکنار شوم واریبه د دیام

به ماهان که کنار تبسم   تا شده اش گذاشته بود یزانو یرو

دستش بود نگاه   انیخاموش م  یگوش یو حواسش پ ستادهیا

 ه؟ی: برنامه چدیکرد و پرس

 

  نجایچند روز ا گمیاز ماهان فرهاد جواب داد: من م قبل

 ینه نگران م،یرو دار  مایهواپ ی مسافرها ینه  نگران م،یبمون



فردا،   نیهم دم یآب و غذا و سر پناه موندن خودمون. شا یب

 شد.  دایپس فردا صاحبش پ

 

نبود  میمستق ی صراط چیخاموش را که به ه  یگوش ماهان

 طاقچه گذاشت و  یتو

 . دیچیپ یم  شیدر بازو ی هر بار تکان دستش درد بد با

نگاه کرد   رونی ب نیدلنش ی کلبه، به منظره  یاز تنها پنجره   

کلبه وجود   کی نجایا یکنه، وقت یکار م ویراد  یو گفت: وقت

چرا خودمون  گهیهست. د یاطراف آباد نیا یعنیداره  

 م؟ یمعطل کن

 

تو خودت   م،یهم نظر فرهاد بود و گفت: چون خسته ا دیام

. زخمت عفونت کرده. بچه ها چند روز  یهست  یزخم

گرم و راحت   ی م،جایآب و غذا دار نجایا دنیکش یگرسنگ

 میو استراحت کن می. منم موافقم که چند روز بمونمیدار

 

بهتره، هر   میبر ینشست و گفت: ول نهیآن طرف شوم مسلم

 .میچه زودتر خودمون به خانواده هامون برسون

 



اگه باز گم   م،یباز دهان باز کرد: اگه راهو اشتباه بر فرهاد 

دوباره با بچه    یامن رو ول کن یجا نیا ی. تو حاضر میبش

  یدون یکه م طیشرا نیا یاونم تو ؟یکوه بش ی  ات آواره

  یو وجب به وجب دارن دنبالمون م میما زنده ا دنیفهم

 گردن 

 

 

 

[8/24/2021  3:04 AM ] 

 

 

 

 #بــــوےمــــه 

 

 ۱۷۹ پارت

 

 برد.  شیدست در موها ماهان



   دنیاز چند روز حمام ند پرپشتش  را بعد  یموها یزیتم

 ه؟یچ شنهادتی: تو پدیداشت و  پرس  یحس خوب

 

هم قرار داد و گفت: دارم   یرو  ی پاها را ضربه در  فرهاد 

مون در   یخستگ م،ی.  استراحت کنمیکه، چند روز بمون گمیم

که راه   م ینکرد دایرو  پ  یاگه کس میبره. رو به راه بش

. خدا  میافت ینشونمون بده اون وقت خودمون دوباره راه م

جست و جو   میدو، سه روز ت نیا یتو دیشا   یدیرو چه د

ماهان واقعا همه امون به چند روز   ی کردن.....ول دامونیپ

 . میدار ازیگرم ن  ی و جا تیاستراحت و امن

 

 بچه چرخاند.  انینگاهش را م ماهان

 با فرهاد هم نظر باشند. هم  نیریسا د ی رس ی بنظر م 

 نیگفت: اگه همه موافق هست یرا م  نیکه ا شی چشم ها یعنی

 مونه. منم موافقم. ینم  ی حرف گهیکه د

 

شانه   یکه سر رو ما یفاط یدر حال نوازش کردن موها مسلم

 اش گذاشته بود گفت: 



از   میما دار اد،یروز م  کی نجایبچه ها باالخره صاحب ا فقط

مثل  ییمواد غذا ی به جا دیبا میکن یاون استفاده م یغذا ها

هست؛   نجایکه ا ییزای...خالصه چینون، برنج، روغن، چا

الاقل  میوقت قبل اومدنش ما رفته بود کیاگه  میپول بزار

 .میپولش حساب کن 

 

 ه،یمسلم گفت: آره فکر خوب شنهادیاز پ یراض فرهاد 

 موافقم.

 

به   ینگاه کی  ایفت: برفت و آهسته  گ دیبه سمت ام ماهان

 کنه.  یدرد م  یلیزخم دستم بنداز خ

 

 سمت اتاقک همان که عنوان آشپزخانه را داشت رفت.  به

 شد.   ورشیآوردن پل رونیاتاقک مشغول ب درون

هم   یکه حساب ییشب گذشته بعد از آن حمام صحرا از

  دهیکه همراهشان بود را پوش یزیتم یلباس ها د؛یچسب

  یحس م  شهیاز هم شتری را ب یزگیبودند و حاال طعم پاک

 کردند. 

 . دیکش رونیدرد ناکش را آهسته از ب  دست



زخم بسته بود   یرا که خودش شب گذشته  رو  یشال یدیام

  دیکنه، نبا یرا باز کرد و گفت: ماهان بد جور داره عفونت م

 . دی رس  یبهش م دی. آب نبای کرد ی حمام م شبید

 

 کردن زخم شد.   زیشغول تمهمان پارچه م با

شد که تو سر و   یو گفت: نم د یاز درد ابرو در هم کش ماهان

 رفتم حمام.  ی نم ی. چطوری دیضع من د

 

 به سمت در آشپزخانه رفت.  دیام

  ی: آنتدیرا صدا کرد و به ماهان نگاه کرد و پرس نینوش

 که دم در غار  بهت دادم تموم شد؟ یها کیوتیب

 

 کدونهیرا فشار داد و گفت: نه بابا فقط   شیبازو ماهان

 خوردم، پدر معده ام در آورد. 

 

. بابا  یبگو، داروهاتو نخورد نویگفت: هم یعصبان دیام

 نشه. تیتا معده ات اذ یخورد یغذا م نیخوب ب

 



 

 

 

[8/24/2021  3:04 AM ] 

 

 

 

 

 #بــــوےمــــه  

 

 ۱۸۰ پارت

 

قبل و   خوردمی که ما م یو گفت: آخه اون غذا د یخند ماهان

 بعد داشت؟ 

 



  یکه م یاون گهید د یهم خنده اش گرفت و گفت: ببخش دیام

  یطیشرا نیهمچ یکرد شما تو  ی خواست دارو بسازه فکر نم

 . یاستفاده کن یخوایم

 

  یم  طیشرا یفکر همه   دیبا  گه،یشعور بوده د ی_از بس ب

 کرد. 

 

جان کارم   دی: امد یدم در آشپزخانه حاضر شد و پرس نینوش

 ؟یداشت

 

پارچه   هیتک کی بود و گفت: لطفا  ستادیا شی رو به رو دیام

 کن دست ماهان  رو ببندم. دایبرام پ

 

در هوا   یکرد و بوس طنتیش  دیتا حواس ماهان را پرت د 

 دخترک فرستاد.  یراب

با   یشد که داغ عشق باز  ی تازه داماد،  روزها م چارهیب

 جگرش مانده بود.  یتازه عروسش رو

 



 

 و  رفت.  دیخند نینوش

ها  کیوتیب ی : آنتد یو ن پرس دیبه سمت ماهان چرخ  دیام 

 ؟ یرو دار

 

 پاسخ داد: آره.  ماهان

 

سر تکان داد و گفت: خوبه، شروع کن به    تیبا رضا دیام

 ها.  ده یبشه کار دستت م دیعفونتش شد نیخوردن ماهان ا 

 

 ن؟ ی: صبح با تبسم کجا بود دیمقدمه پرس یب  سپس

 

 و گفت: باز شروع شد.  دیکش یپوف کالفه ا ماهان

 

ها رو   کیوتیب  یکرد و گفت: انت ی دوباره زخم را وارس دیام

هر شش ساعت بخوره تا اوضاع خراب تر نشده....  چرا  

 پرسم.  یدارم ازت سوال م ؟یریگ ی جبهه م یفور



 

 کنار رود.    میسواله، پشت کلبه بود کی نی _ اگه فقط هم

 

پوزخند و   ایزد  ی لبخند م دیکج شد، ماهان نفهم دیام  یلبها

 دونفره.  یگفت: رود.جنگل و هوا

 

 

 پوزخند زد.  ماهان

 زد.  ی انگار داشت با بچه اش حرف م دکمر

 

 . ستادیشال به دست دم در آشپزخانه ا تبسم

بار   یگفت: برا دیپسرها متوجه حضورش نشدند و ام اما

نگرانتم ماهان، نگران هر دوتاتون، تو حواست  گمیهزارم م

  یکه به سرت افتاده دار یهوس عشق و عاشق نیهست با ا

 ؟ یماهان؟ فکر بعدش هست یکن یاون دخترو وابسته م

 

 آتش گرفت.  ماهان



که   یاسم  حس  د؟ی: هوس امدیپرس قشیرو به رف نیخشمگ

من چند ساله   یدون یمن به تبسم دارم هوسه؟ تو که م

 !خوامشیم

 

 کرد.   ی بود و گوش م ستادهیا  تبسم

 از محبت ماهان به او خبر داشت.  دیام

 گفته بود.  دیام یبرااز عشقش به تبسم  او

 . دیپوستش دو ر یز  یخوب حس

شب گذشته    یداشتن عشق ماهان، درست مثل غذا قدمت

 . دیبه جانش چسب یبدجور

 کدامشان را فراموش نخواهد کرد.  چیبود طعم ه مطمئن

 

  ی: من قدمت محبت تو به تبسم رو مدیغر  یهم عصب دیام

  یزهایچ یلی اما خ ی نرفته چقدر دوستش دار ادمیدونم، 

باباش محاله   یدون ینرفته،  ماهان تو نم ادمیرو هم  گهید

 نکهیبزار فکرت هم از ذهن دخترش رو بشه چه برسه به ا

چه   وشیرفته بابات به آقا دار  ادتیباهات ازدواج کنه. تو 

 داده؟  یقول
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  د؟یاونا به من چه ام ی : قول و قرار هادیغر یعصب ماهان

دلم و بگم چون بابام قول داده،   ی پا بزارم رو دیبا یتا ک

حرفش حرف باشه، من حق ندارم طرف دختر   دیچون با

 خان برم.   وشیدار

 



سر من داد    ی کرد و گفت: چرا دار یعصب یخنده ا دیام

  یکیعاشق شده،  گهید یکیگند زده،  گهید یکی ؟یزنیم

وسط   نیا قای هم قول داده، دق گهید یکیقول گرفته،  گهید

دادها رو سر دلت بزن، بهش بگو تبسم  نیام. ا کارهیمن چ

شد   یممنوع شد؟ بگم چ یبگم از ک یخوایبرات ممنوعه. م

 هما...  یشد؟ بگم درست دو روز مونده به عروس وعکه ممن

 

 ماهان حضور تبسم را شکار کرد.  چشمان

بود و   ستادهیهمچنان شال به دست مبهوت ا دخترک

 کرد.  ینگاهشان م

شده   یزی: چدیو پرس دیاو پاش یلبخندش را به رو ماهان

 ؟یدار  یتبسم؟  کار

 

ت  جلو رف شانیکاره ماندن حرف ها مهیاز ن یناراض تبسم

 برات آوردم.  یوگفت: پارچه خواسته بود

 

مرد جوان  یبرهنه  یبازو و شانه  یکرد نگاهش رو یسع

 .فتدین

   ،یدیپارچه را گرفت و گفت: ممنون. زحمت کش دیام



 

  ستادهیدخترک ا یبه ماهان بود، مرد جوان برا دیپشت ام تا

  یزی چشمک ر د یبار یاز چشمانش م یدر مقابلش که نگران

 زد. 

سر در گم دست ها را در هم تاب داد وگفت: خوب مثل   تبسم

 . گهیمن برم د دیندار یبا من کار نکهیا

 .دیفهم  یچشمک ماهان را نم یمعنا

چشمک   نی. از اده یرا شن شانیدانست تبسم حرف ها یم او

 داشت؟  یچه قصد

 رو به راه است؟   زیهمه چ دیکه بگو نیا

  کیخواست با   یچشمانش را خوانده بود و مثال م ینگران

 چشمک آرامش کند؟

 پارچه را داد و خارج شد.  لیم یب

: حرفامون  د یتفاوت پرس یمشغول بستن زخم شد و ب  دیام

 د؟یشن

 

انگار که تبسم هنوز   شدیماهان از در آشپزخانه کنده نم نگاه

 . دی و گفت: آره شن  ستاده یهمانجا ا



 

 .میگفت ی نم ی خاص  زیگره آخر را که زد گفت: چ  دیام

 

رد کرد و    وریپل نیآست یدست پر دردش را از تو ماهان

 .دیفهم  ییزایچ کینگران گفت: چرا 

 

 . هر چه زودتر بهتر داداش من. دیفهم ی _باالخره م

 

نداشت که تبسم فعال   یعالقه ا چیه دیبر خالف ام ماهان

 بداند.  یزیچ

دا او را خوب بشناسد، دل بدهد  داشت دخترک ابت دوست

 ها را بداند.  تیسپس واقع

و   د یدر چشمانش د قتیگفتن حق یماهان را برا یلیم یب دیام

جا   نیهم زویگفت: باهاش صداقت داشته باش، بزار همه چ

از زبون خانواده   نجایاز ا رونیاز زبون خودت بشنوه نه ب

 اش.
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۱۸۲ پارت

 

 نشست.  نیحوصله کنار نوش یب تبسم

 که دوستش دگرگون شده.  دیفهم دیتا د نینوش

 لک؟ ی تو یشد؟ چرا رفت یچ ه؟ی_چ

 

انداخت و   نیبه در اتاقک سپس به نوش یابتدا نگاه  تبسم

 ؟یدون یم  ی درباره ماهان چ  : تودیپرس

 



 ! شمیمتوجه منظورت نم ؟ یچ یعنیمتعجب گفت:  نینوش

 

من   یگفت بابا یداشت بهش م د یداد:  ام حی پکر توض تبسم

. من انیما ن یاز باباش قول گرفته که پسراش سمت دخترها

 . هیکردم مراوداتوش فقط کار یفکر م

 

 

 . د یچرخ یدِر اتاقک آشپزخانه نام م یهمچنان حوال نگاهش

  یزیدرهم تبسم نگاه کرد و گفت: بخدا چ  یبه چهره  نینوش

  یشدن شما دوتا راض  کیاز نزد دیکه  ام نی. فقط ادونمینم

 ستین

 

 در خودش جمع شد.  تبسم

 زد.   یبا ماهان مفصل حرف م دیبا

 

 

 



 . د یبافت خز ی را م مایفاط یکنار افسانه که موها فرهاد 

چقدر قشنگ   یلباس عوض کرد ، یحموم کرد  زد: پچ

  یچند روزه انقدر هپل نیماه. ا کهیت کی. درسته مثل یشد

 نگات کنم.  دیکش ی دلم نم یبود

 

من   یدیکش یکرد: تو دلت نم دیچشم گرد کرد و توپ افسانه

 بارت نکردم.  یحرف  کیپاشو برو تا  ؟یو نگاه کن

 

و گفت:   دیرا جلب نکند خند ن یریکه توجه سا ی طور فرهاد 

  یحت  یقشنگ شهی بشم تو هم تیوحش ینه قربون اون چشما

 خوامیم ی شد یخوردن  یلیخ گهی. اما االن دیباش  یهپل یوقت

 بخورمت. 

 

 شنوه.   یتر، بچه م واشیباز چشم غره رفت و گفت:  افسانه

 

تر به افسانه   ک یخودش را جمع و جور کرد، نزد فرهاد 

تر آورد و گفت: خانوم   نییپا را شینشست و تُن صدا

 ؟ید  یم یخوشکله بله رو ک



 

را به هم بافت و گفت: مگه قرار بوده   مایفاط  یموها افسانه

 بله بدم. 

 

  یخوایکه م دمیچشات د یتخس سرتکان داد:  آره تو فرهاد 

 ؟یبله بد

 

 چشم نگاهش کرد.   یاز گوشه   دخترک

 کرد.  یروزها نرم شدن او را به وضوح حس م نیا فرهاد 

بلند کرد   شیپا  یرا از رو مای زد؛ فاط یلبخند کم رنگ افسانه

همه   م؟یلباس ها رو بشور می رو به دخترها گفت: بچه ها بر

 .مشونیبشور دیمونده با روزید  یلباس ها

 

 از جا برخاست.  ایدن ی از هر کس قبل

 هم متفکر بلند شد.  تبسم

  لیرفت و دل یسراغ ماهان م   میباس ها مستقاز شستن ل بعد

 .  د یپرس یممنوعه بودن رابطه اشان را م 

 در آغاز مشخص شود.  زیبود که همه چ نیکار هم نیبهتر



و گفت: من صابون   د یرا به سمت خودش کش  فشیک تایو رز 

 .میباهاش لباس بشور  ارمیهمراهم دارم، همونو م

 

را جلو داد و گفت:  بابتش  شی را لوس کرد و لب ها  خودش

 پول دادما.    یلیخ

 

شانه اش زد و گفت: حرص نخور منم   یآهسته رو نینوش

  ی صابون پوست همراهم دارم فعال از اون استفاده م کی

 م یکن
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 ــوےمــــه  #بــ

 

 ۱۸۳ پارت

 

کمک   یکه عزم شستن  لباس کردند؛ پسر ها هم برا دخترها 

 شتافتند.

 که نبود.  کم

در کوه از شدت سرما هر چه توانستند  یآوارگ  ی روزها

  ی کوه  لباس رو کیبار حمام   ک یبرتن کردند. حاال بعد از 

 دستشان مانده بود. 

شان آمد را  آخالصه هر چه که به دست یقابلمه، تشت، قور 

بر   انیکه کنار رود  توسط آقا ی آتش یپر از آب کردند و رو

 پا شده بود گذاشتند تا گرم شود. 

 .ند یلباس ها را با آب گرم بشو تا

 

و   یشیکه کم داشتند؛ لوازم آرا ییزیهمه جا هر چ دخترها 

 به راه بوده و هست.  شهیاشان هم یبهداشت



  کیدرجه  یشامپو  کیهر کدامشان   فیکه از ک روزید مثل

شست و   ایصابون  کیآمد و امروز هم هرکدامشان  رونیب

 صورتشان همراه داشتند. یشو دهنده خوب برا

شستن پوست  ی به جا نباریالبته قرار بود؛ رسالتش ا که

 . دهیآفتاب و مهتاب ند

 چند روز بر تن مانده باشد.  یلباس ها  شستن

  یبرا دیرس  ی تکه سنگ که بنظرش م کیتازه کنار   تبسم

شده بود؛ که ماهان درست   ری لباس شستن مناسب باشد جاگ

 نشست.  شیرو به رو

 دستش بود. یقابلمه آب گرم تو کی

 ؟یخوا ی: کمک نمدیگذاشت و پرس نشیزم

 

کنار   نیزم ی رو ینگاهش رفت سمت لباس چرک ها و

 ک. دختر

 خودش را شناخت.  یپالتو

پر از محبت و عشق شد و گفت: دستت درد نکنه،  چشمانش

 . یمنم تو برداشت یلباس ها

 با خجالت لبخند زد.  تبسم



دست تبسم   یبه لباس ها و صابون تو یج ینگاه گ ماهان

  م؟یبشور ی : حاال چطوردی انداخت و پرس

 

  یپسر بچه ها  هیشب شتریو حالتش که ب جیبه چشمان گ تبسم

 نه؟ ی: تا حاال لباس نشستد یسردرگم بود نگاه کرد و پرس

 

را لمس کرد و    شیابرو یبا  انگشت شستش گوشه   ماهان

 نه. تشیگفت: واقع  ینیریمثل پسر بچه ها به همان ش

 

 

 . دیخند تبسم

قبال که بچه   ی ادامه داد: ول ی کوتاه ی بعد از  خنده  ماهان

  یتشت ک یشستن باالخره  یدست م  لباس با نایمامان ا میبود

 یخوایم یبدون تشت چطور  ه؟یبود االن برنامه چ یزیچ

 !؟یبشور

 

از لباس ها را برداشت و گفت: صبر کن االن  یکی دخترک

 . دمیبهت نشون م یعمل



 

 خوبه، دوست دارم.  یکرد: آهاااا عمل   طنتیش ماهان

 

 آب زد.  یحواله اش کرد و لباس را تو یچشم غره ا تبسم

 . د یخند ماهان

سنگ انداخت   یکرد   و رو  س یخ یلباس را حساب دخترک

 کردنش.  یشروع کرد به صابون مال

  شیدوباره رو د یلباس کش یکه صابون را به همه جا  خوب

 و مشغول چنگ زدن لباس شد.  خت یآب ر یبا دست کم

  اد یبود  یراحت  نیبه ماهان نگاه کرد و گفت: به هم سپس

 . یگرفت
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۱۸۴ پارت

 

و مشغول   د یکش رونیلباس ها ب نیرا از ب شیپالتو ماهان

  یلیخ هیکردنش در آب شد و گفت: آره آموزش عمل سیخ

 بود.  یخوب

 

کالمش را   طنت یبه تبسم نگاه کرد. لبخندش ش یچشم ریز

 داد.  ینشان م

 شد.  یبر خالف اوجد تبسم

مقدمه گفت: حرف   یمتفکر لباس را چنگ زد و سپس ب یکم

 . دمیشن دیهاتون با ام

 

 سر بلند کرد و نگاهش کرد.  ماهان

 دونم.  ی نگاهش کرد و گفت: م ره یلحظه خ چند



 

نگاه از چشمان مرد جوان گرفت و دوباره سرگرم   تبسم

 چنگ زدن لباس ها شد. 

 و دستانش دوباره به جان پالتو افتاد.  دیهم نگاه بر ماهان

 نگذشت که تبسم سکوت را شکست: ماهان؟ یزیچ

 

و ناچار جواب   دیکش شیاش را به موها یدست کف  ماهان

 داد: جان؟

 

 زد.  یلبخند تلخ  تبسم

 ی حرف ها ستیجان ماهان معلوم بود که قرار ن یجان  ب از

 بشنود.  یخوب

 جان درونش عشق نداشت.  نیا

 خواست.  یمحبت بر نم از

ممکن   یبود که به هر کس یمعمول  ی پاسخ ها نیاز هم یکی

 . یاست بده

 دیکند تا بگو یم تیفروش محل صدا وهیم یوقت مثال

 آماده است.   تیسفارش ها



و   یشو ی م ادهیپ ی و به سرعت از تاکس یعجله دار یوقت ای

 . یپول را پس بده یکند تا باق یم تیصدا  یراننده تاکس

 . گرید  یجاها یلیخ ای

 ماهان از همان ها بود.   جان

 . دیبه جان دخترک نچسب پس

شده بود نگاه کرد و کوتاه   ی که کف شیاز موها یتکه ا به

 ه؟ی: ماجرا چدیپرس

 

دستان سرخ شده   ی ه را روقابلم یاز آب گرم تو یکم ماهان

 . ختیتبسم ر یاز سرما 

 رفت.   یم یرو به خنک هوا

 سرد نبود؛ اما آب رود هرچه دلت بخواهد سرد بود.  اد یز 

  یدخترک بر خالف قلب نا آرام شده از بابت لحن ب دستان

 قرار ماهان،  جان گرفت. 

 به مرد جوان انداخت.  یتمندیرضا نگاه

جواب سوالش   یچشمانش عالوه بر تشکر، انتظار برا  در

. حدود سال  شهیمال چند سال پ هیهم بود و ماهان گفت: قض

 .شیپ ۱۴



 

که خودش  یماهان و لباس یصورت ناراض نی دخترک ب نگاه

 شست درگردش بود.  یداشت م

 

من قرار بود با هم   یگفت:هما و عمو یداشت م  ماهان

  شیپ عیسر  ی لید و خهم خوب بو  یازدواج کنن. همه چ

تا  قرار و   یکه صرف شد از  خواستگار ی رفت. کل زمان

 ماه  بود.  کی   ی مدار عروس

 

که هما قرار بود   ادمهیسر تکان داد و گفت: آره  تبسم

.  مییدا یاصفهان خونه  میازدواج کنه، من و مهناز رفته بود

  مییو دختر دا لیادامه تحص یبرا  ایرفته بود استرال مییزن دا

دو، سه ماه  تابستون   میناراحت بود. من و مهناز رفت یلیخ

موقع ده   ونکم رو به راه بشه. من ا کیتا  میموند ششیپ

 سالم بود. 
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 . ادمهیزد: اهوم  یلبخند کم رنگ ماهان

 

 دنبالم....  ادیعمه، بابا ب یعروس ی _قراربود برا

 

زد:   ی آورد؛ انگار داشت با خودش حرف م نییرا پا شیصدا

 وقت برگزار نشد.  چی که ه یعروس

 

که  یدونستم اون ی با دقت به ماهان نگاه کرد و گفت: من نم 

  شهیتو بوده. هم یعمه قرار بوده باهاش ازدواج کنه عمو



دوست باربد   یدونستم که بابام با بابا یحد م نیدر افقط 

 هم داره.   یروابط کار

 

 . دیدست کار کش ماهان

را به سنگ    چاره یلباس ب شتریشست ب یهم که م یوقت کال

 چنگ بزند.  نکهیکوفت تا ا ی م رشیز

و   یهمه چ ری عموم زد  ز کهوی ی_دو روز قبل عروس

کارت ها پخش شده بود. مهمون ها   یهمه  ی رفت. وقت

همه مطلع شده بودن که خواهر   یدعوت شده بودن. وقت

خواد با برادر هاشم شمس ازدواج  یم یشمیابر وشیدار

 کنه.

 

 تبسم هم از کار افتاد.  دستان

از   یآنکه منتظر سوال یماهان را نگاه کرد و ماهان ب ناباور

  یشمیر ابرشد.  دخت ییآبرو  یدخترک باشد گفت:   ب یسو

عروسبش به هم خورد.   کهویها که هزار تا خواستگار شد 

که داماد   نیسر ا ؟ی. سر چیدو روز قبل از عروس  ؟یاونم ک

  نبالدونه چشم پسره د  ی. همه گفتن خدا میهمه چ  ر یزده ز

دونه   یرفت. خدا م  یبود که دو روز مونده به عروس یک



و قرارش.    قول ری ها چه کرد که داماد زد ز  ی شمیدختر ابر

  یخونه  یطور تو نیما محشر به پا شد. هم یخونه  یتو

  د یبا》کالم گفت:  کیپا داشت.  کیشما. و مرغ عموم 

 .وتمام 《به هم بخوره  یعروس

ما رو به   یشدن خانواده  کی از اون روز به بعد نزد  بابات

شما منع کرد... نگاه نکن که رفاقت من و باربد    یخانواده 

و  می. جوون بودومدنیهنوز پا برجاست. از پس ما دوتا بر ن

 هامون نبود. ی جلو دار خود سر یکس

 

  ی : چرا کسدی زد و پرس یباز انگار با خودش حرف م تبسم

عمه   یدونستم که عروس ینگفت؟ من فقط م یزیبه من چ

 به هم خورده 

 

دست تبسم و    ی به قابلمه برد؛ آبگرم را روباز دست  ماهان

  ،یو گفت: تو بچه بود ختی لباس خودش ر یهم رو یکم

نداشت. در ضمن به قول خودت دو، سه ماه   ی سن و سال

 افتاده بوده.  ابیآبا از آس یهم برگشت یوقت ینبود

 



کرد؟ بعد به هم خوردن   کاری: عموت چدیاز ماهان پرس تبسم

 ؟یعروس

 

رو گذاشت و با    یو همه چ یپاسخ داد: خونه و زندگ  ماهان

 رفت.   رانیچمدون از ا کی

 

 به هم زد؟  ی : چرا عروسدیدر هم پرس یبا صورت تبسم

 

 

 تکان داد.  نیسرش را به طرف ماهان

 کرد.  یلباس را در آب سرد رود آب کش  نیاول تبسم

حوض و    خیهمان شکاندن  هیلباس در رود شب شستن

 بود.  میقد ی زن ها  یزده   خ یشستن لباس در آب حوض 

 آب تا مغز استخوانش نفوذ کرد  ی سرد
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دو تکه از لباس ها را شست و کنار رود    یحرف چیه یب

 گذاشت. 

ه گذشت  دوباره دهان باز کرد و  از ماهاِن متفکر که  ک یکم

 شه؟یم  ی: حاال چد یبود و پرس  ر یهمچنان با همان  پالتو درگ

 

 سر بلند کرد.  ماهان

 در هم بود.   شیابروها

مشخص بود که او هم در افکارش غوطه ور بوده و   کامال

 پرت شده.  ایدن نیبه ا کبارهیسوال  نیحاال با ا



 شه؟یم ی چ ،ی_چ

 

و گفت:   دیدست جلو برد و پالتو را از دست ماهان کش تبسم

 . شیکوب ی م یکه دو ساعته دار ستین  دهیگوشت کوب

 

 

در همان حالت قبل نشسته و   ی کف یبا دست ها ماهان

 کرد. ینگاهش م

  یم  یچ گم،یانداخت و گفت: خودمون م نییسر پا  تبسم

 شه؟

 

 شد.  شیدختر رو به رو ی ره یجوان خ  مرد

آب به جانشرسوخ کرد و صورتش    یبود که سرما دایهو 

به تو داره.   یبستگ نیشد و پاسخ داد: ا یهم داشت سرخ م

نه. فقط قبل هر   ا ی یبا من باش یخوایم یکن ی تو مشخص م 

در    یراه سخت  یبا من باش یو بدون اگه بخوا نیا یحرف

 . میدار شیپ

 



ه شسته انداخت و تک  یلباس ها  یپالتو ماهان را رو تبسم

 برداشت و مشغول شستن شد.  ی گریلباس د ی

هم شلوار خودش  را برداشت و بعد از آب و کف   ماهان

 چنگ بزند.  یشتری با دقت ب نباریکرد ا  یزدن سع 

 ؟یبگ یزی چ یخوای:  نمد یکه گذشت پرس یلحظه ا چند

 

 ؟ یچ  ی: درباره دینگاهش کرد و پرس یچشم  ریز تبسم

 

 بودن با من.  ی_درباره 

 

 نیآنکه به مرد جوان نگاه کند گفت: من قبال در ا یب تبسم

 باره نظرمو دادم.

 

 لبخند زد. ماهان

کفش   دیبود با لبخند گفت: پس با دهیکه شن یاز جواب یراض

 بپوشم واسه مجاب  کردن بابات. یآهن

 

 نتوانست لبخند بزند.  تبسم



 

  ی جا یه امغزش را تکه تکه کرده بودند و هر تک انگار

 افتاده بود. 

 . اوردیکرد گذشته را بخاطر ب یم یسع

 هما آن روزها چگونه بود؟  یو هوا حال

 انگریب شیکه برا یحرف ،ینشانه ا ، یحرکت ،ی زیچ  چیه چرا

 آورد؟   ی ماجرا باشد را بخاطر نم نیل

 کودکانه اش غرق شده بود؟ یایآنقدر در دن یعنی

 . دهیکش یهما. چه رنج چاره یو گفت: ب دیکش یقینفس عم 

 

  نیاز ا ای: عاشق هم بودن دیباره سر بلند کرد و پرس کی

 .یسنت یو ازدواج ها یخواستگار

 

 خواستتش.  ی دونم عموم از  قبل م یکه من م یی_ تا جا

 

دو روز   یخواستتش ول ی : از قبل مدیمتعجب پرس تبسم

خواسته پس   ی! اگه واقعا مره؟ یم زاره یم یمونده به عروس 

 مشکل کجا بوده؟



 

کم آب   کیدونم ....برم  یاز جا برخاست و گفت:نم ماهان

 . ارمیگرم ب

 

 دا برداشت و از تبسم فاصله گرفت  قابلمه

 

 

 

 

[8/24/2021  3:05 AM ] 

 

 

 

 #بــــوےمــــه  

 

 ۱۸۷ پارت

 



 شستن لباس ها  تمام شد. کار

بوته ها   ایدرختان  ی شاخه   ی آنها را رو گریکمک همد با

 انداختند تا خشک شود. 

 

کلبه  یتو نهیکرده  و سرما زده  کنار شوم خی دخترها 

  یدر م یداغ؛ خستگ ینشسته بودند پس از صرف چا 

 کردند. 

زدند   رونیدوباره از کلبه ب دندیرا که نوش شانیپسرها چا اما

 جمع کنند.   زم یهم ه  یو قدر رندیبگ یناهار ماه یبراتا 

در کلبه را   نی نشسته بود که نوش نهیبه شوم دهیچسب تبسم

  چیشدم. ه ودیباز کرد؛  هراسان کنارش نشست و گفت: پر

 کنم. کاریچ ستیپد همراهم ن یچ

 

هم مثل او وحشت کرد و گفت: خاک بر سرم. حاال   تبسم

 . ست یمنم همراهم ن میکن کاریچ

 

 دخالت کرد و گفت: از پارچه استفاده کن. تایرز

 



 وقت پس نده آبروم بره.  کیبا ترس گفت:  نینوش

 

 وارد شد.   ما یدست در دست فاط ایدن

  یمتوجه شد اتفاق دیرا د نینوش  ی ختهیبه هم ر ی افهیق تا

 افتاده. 

 شده؟  ی: چدیپرس ینگران با

 

 . ستیپد همراهم ن  یشدم ول ود یپاسخ داد: پر نینوش

 

 لبخند زد و گفت: نگران نباش من همراهم دارم.  ایدن

 

داشتم از ترس   ایخدا یو گفت: وا دیکش ینفس راحت نینوش

 مردم.  یم

 

دتر  و گفت: خدا کنه زو دیکش  شیموها یشانه را رو افسانه

نگران  دیبا  یزیبخدا. واسه هر چ میتموم بشه خسته شد

  نیخواد زودتر برگردم خونه ا ی و بترسم. دلم م میباش

 تموم بشه.  یکابوس لعنت



 

به افسانه   طنتیبود با ش دهیشکم خواب یکه رو ی رو تایرز

  نیو تبسم نگاه کرد و گفت: واسه شما دوتا که بد نشد ا

شما   یهوا یلی کمک خلبانه خ یکیدوتا،  پسر خلبانه و اون 

 دوتا رو دارنا. 

 

بود و   یکباب خوشمزه ا  ی از صرف ناهار که ماه پس

در اطراف   یگرفتند گشت  میدو ساعته بچه ها تصم یاستراح

 بزنند.

 رفتند.  یی، سه نفره به سمت و سودو ی کدام در گروه ها هر

دستش را به    ستاده،یتبسم ا  ی دم در کلبه رو به رو نینوش

 .میبا ما بر  ایسمت او دراز کرد و گفت: تبسم تو ب

 

دور و برشان خلوت شده بود؛ چشم   نیبا توجه به ا ماهان

رفت و  گفت: شما با شوهرت برو تبسم   نیبه نوش  یغره ا

 . ادیهمراه من م

 

 ؟یزنیخوب حاال چرا م یلیو گفت: خ دیدخن نینوش



 

 نایعشقم ا میدست همسرش را گرفت و گفت: بر دیام

 در سنگ.  نیآهن  خیروولشون کن. نرود م

 

 زوج هم  دور شدند.   نیآخر

 م؟ی: برد یدستش را به سمت تبسم گرفت و پرس ماهان

 

 به دست مرد جوان نگاه کرد.  تبسم

بار بود که  خود   نیاول نیاو را لمس کرده بود اما ا بارها

 خودش بود.  لیخواسته و به م

دست گرم ماهان   یزده دستش را باال آورد و تو  خجالت

 گذاشت. 

 زد.  یتمندیلبخند رضا ماهان

به سمت رود   نیو نوش دیدو با هم بر خالف جهت ام   هر

 رفتند. 
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۱۸۸ پارت

 

به سمت رود   نیو نوش دیدو با هم بر خالف جهت ام   هر

 رفتند. 

تر از کلبه از عمق آب   نیمقدار پائ کیداد:  حیتوض ماهان

  میبر میرد بش میتون یو  چندتا سنگ وسط آبه م شهیکم م

 اون طرف. 

 

 استقبال کرد.  شنهادشیاز پ تبسم

 بود که نثار مرد جوان شد.  یعکس المعلش تنها لبخند  البته



 ها نبود.  نجایا حواسش

در   گرید میکرده بود و ن ریدست ماهان گ انیحواسش م مین

 پدرش.  شیخانه پ

  ی را م شی ها تیشناخت، حساس یپدرش را خوب م  او

 دانست. 

  یعنیه با خواهرش کرد  یکار نیچن نیماهان ا یعمو یوقت

  گرید کباریخواهد تا  یصبر و حوصله و تالش م یلیخ

 خانواده بدهد.  نیدختر به ا

 کار نشود.  نیبه ا یهم اصال راض دیشا ای

 وقت.  چ یه دیشا

 

به   ی فیتبسم شد. فشار خف ی جوان متوجه حواس پرت  مرد

 ؟یستیورا ن نیا ؟یی: کجادی دست دخترک وارد کرد و پرس

 

بابامه،  شیبا لبخند به اطراف نگاه کرد و گفت: فکرم پ تبسم

 یو بفهمه  قراره چه عکس العمل میبر نجایاز ا  یوقت نکهیا

 نشون.

 



  م،یما دوتا کنار هم باش یمطمئن گفت: وقت  ی با لحن ماهان

اصال   م،یرو درست کن زیهمه چ میتون یم  میپشت هم باش

 چقدر سخت و پر دردسر.  ستیمهم ن

 ... مهمه که فقط

 

  نهیدر هم گره خورده اشان را باال آورد و گفت: مهم ا  دست

 دست هم باشه.  یکه دست مون تو

 

 شد.  رهیبه چشمان مرد جوان خ تبسم

ها    یسادگ نیکرد عشق به هم  یوقت فکرش را هم نم چیه

 کند.  ریگونه اس نیو او را ا فتدیدر دامنش ب

 . میکن یرو درست م ی لب زد: همه چ ماهان

 

 آهسته پلک زد.  تبسم

به دست دخترک وارد کرد و   یفیدوباره فشار خف   ماهان

 .گهید  میگفت: بر

 

 فوق العاده بود.  ز یچ همه



  ی حت ای ده یکه دخترک نمونه اش را کم د رینظ  یب ی  منظره

 . دهیند

 خورد.   یچاره مادرش که حرص و جوش نبودن او را م یب

ر  پس تا،ینداشت دخترکش دست در دست به قول رز خبر

باشد در   دهیکه ممکن بود د یعت ینوع طب نیباتریخلبانه در ز

 حال قدم زدن است. 

 

 . دهیدرختان سر سبز، سر به فلک کش  رود،

هوش از سر   شان یها یآواز بعض یکه صدا ی وحش پرندگان

 برد.  یم

 کنار رود.  ده ییرو یوحش ی ها وهیم ایگل  یها بوته

 و مطبوع.  یعال یهوا

 جا بود.  ن یهم هیشب یزیچ یبهشت نایقی

 ی که نشسته رو  یرنگ ی کوچک  آب یبه  پرنده  ره یخ  تبسم

  یبرا شهی خورد گفت:  م  یسنگ از آب رود م یتکه ا

. بدون  رازی ش میوقت برنگرد چیو ه میبمون نجایا شهیهم

 . میکن یکنار هم زندگ یو ناراحت دنیجنگ

 



قصه ها خودمون هم   یو گفت: آره مثل تو د یخند ماهان

 .میازدواج بخون ی غهیص
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۱۸۹ پارت

 

 کج کرد و به مرد جوان نگاه کرد.  یسرش را کم تبسم



که   د؛ یادامه داد: تو و داشتنت انقدر برام ارزش دار ماهان

 بجنگم.  ایدن ی به دست آوردنت با همه  یضرم براحا

 

 ؟ یا دهیپروانه ها را د مهاجرت

 کنند.  یآسمان پرواز م ی همه با هم  به سو یوقت

مهاجر با هم در قلب دخترک به پرواز   یدسته پروانه  کی

 در آمدند. 

را به دخترک قرض داد و او هم همراه   شیاشان بال ها یکی

 ن رفت. مهاجر  به آسما یپروانه ها

 

حرف   ینجورینگاهش را به پرنده  داد و گفت: ا دوباره

  یحرفها نی جواب ا ستمیکه اعتراف کنم  من بلد ن یزنیم

 قشنگت بدم؟

 

و گفت:   دیرد نگاه دخترک را گرفت و پرنده را د  ماهان

 . یایدن ی شعر عاشقانه  نیاتفاقا تو خودت قشنگتر

 

 از قند آب شدن در دل دخترک گذشته بود. گرید



 کردند.  یعسل در دل دخترک آب م لویک لویک

گزاف   یها مت یکه آمنه به ق یمرغوب یهمان عسل ها از

  ی کرد و م یم  ییصرفه جو اریو در مصرفشان بس د یخر یم

  یرو  ادیبه ز یازیانگشت از آنها شفاست و ن کیگفت 

 .ستین

 جانش از عشق شفا گرفت.  تمام

 

 

 . دندیکه ماهان گفته بود رس  یبه راه سنگ باالخره

 نمیبب رمیدست تبسم را رها کرد و گفت: اول من م ماهان

 . ایاصال قابل اعتماده بعد تو ب

 

 نیاول یرا رو شیپا اطیسر تکان داد و ماهان با احت تبسم

 سنگ گذاشت. 

 . ستاد یرا هم رد کرد و همانجا ا  ی و سوم یدوم

 . ایرا به سمت دخترک دراز کرد و گفت: خوبه،  ب دستش

 



دست مرد جوان را گرفت و با کمک او درست کنارش   تبسم

 . ستادیسنگ سوم ا یرو

کرد و دخترک    ی ط اطیتا سنگ ششم را هم با هم احت ماهان

 رفت.   شیهم پا به پا

سنگ پنجم که اتفاقا از همه    یرو شیحرکت پا کیدر  اما

 خورد.  ز یر هم بود لاشان بزرگ ت

به خودش آمد که با سر   یدر هوا دست و پا زد و وقت یکم

 در آب افتاد بود.

 اش گره خورد.  نهیدر س نفس

  هیثان کیکرد و انگار در  ی آب حس نم یجز سرما  یزیچ

 تمام اعضا بدنش از کار افتاد. 

 شدن  عضالتش را کامال سخت کرد.  سفت

 قلبش کند شد.  تپش

 به راهش ادامه داد.   ی ت کمترخون با سرع یحت و

اش شد و او را   ینگذشت که دست ماهان ناج یادیز زمان

 . دیکش رونیاز آب ب

 زده اش حس کرد.   خیصورت  یآفتاب را رو نور

 نداشت.  ی حس چیدر بدنش ه  یول



 بسته بود. چشمانش

کرد که   یو حرکات او را حس م د یشن یماهان را م یصدا 

 خواند.  ینامش را م

 نیسنگ یبلند کرد و با گام ها شیدست ها ی را رو دخترک

 از آب خارج شد و به سمت کلبه رفت. 

که خودش را بابت   دیشن یرا م  شیراه تبسم زمزمه ها تمام

 کرد  ی که داده بود لعنت م یشنهادیپ
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 ۱۹۰ پارت



 

 رفت.  نهیبه سمت شوم میپا در کلبه را باز کرد و مستق  با

 خورد.  ی تبسم از شدت سرما به هم م یها دندان

رفت   رونیخواباندش.  با عجله از کلبه ب نهیکنار شوم ماهان

 چپاند.  نهی بزرگ برگشت و آنها را در شوم زم یو با دو ه

لحظه نگران شد؛    کیبود؛  ی ساز گلاش دست و  نهیشوم

 چوب  خراب شود.  اد یمقدار ز نیکه از ا

کنار تبسم نشست. دست دور او حلقه کرد و باز  الیخ یب اما

 کرد.  کینزد نهیبه شوم

کرد؛ کم کم   یآتش را به وضوح حس م ی دخترک گرما 

که دست دور شانه اش   یجوان  یچشم باز کرد و به مرد 

داشت کنار     ی نشسته بود سع شیحلقه کرده و رو به رو

 در حالت نشسته نگهش دارد چشم دوخت.  نهیشوم

در حال   یکه از شدت نگران دی د ی باز او را م  مهیچشمان ن با

 پس افتادن است.

 را خواند: ماهان؟  نامش

 

 مستاصل جواب داد: جانم؟ جان ماهان؟ مرد



 

 جان دار بود.  ،یااز آن جان ه نیا

 شد جان گرفت.    ی آنها که م از

 داشت.  یعشق و نگران ایدن  ایانها که دن از

کرد   ی چنان با سرما دست و پنجه نرم م  چارهیدخترک ب اما

 معشوق هم نتوانست گرمش کند.  نیشیجاِن آت یکه حت

خورد گفت:سرده،   ی از سرما همچنان به هم م شیها دندان

 سردمه. 

 

لباست   دیر دخترک را برداشت و گفت: باشال دور س ماهان

 و عوض کنم.  

 

االن   خوامیبا همان حال نزار اعتراض کرد: نه، نم  تبسم

 . شم یخشک م

 

لباس تبسم برد و در حال باز    ی دستش را به دکمه ها ماهان

لباسات و   دی. بایآب سیتبسم؟ خ یگیم یکردنشان گفت: چ

 . یعوض کن



 

 دخترک را باز کرد.  یتند تند دکمه ها و

 آورد.  رونیرا از تنش ب پالتو

از تنش   واشی واشیبند بلواز بافت کرد و او را هم   دست

 . دیکش رونیب

و شلوار مقابل مرد جوان  یحلقه ا نیتاپ  آست کیبا  تبسم

 نشسته بود. 

دست ماهان گذاشت و گفت: خودم     یزده دست رو  خجالت

 . رمایم رونیرو ب هیبق

 

دخترک   یبه دستان برهنه   یلحظه ا یآنکه حت یب ماهان

  زارم ینگاه کند از جا بلند شد و گفت: باشه من برات لباس م

 بپوش.

 

که تاپ   یدخترک کرد و کوله را برداشت. تبسم در حال  پشت

گفت:    د یکش یم رونی جان از تنش ب  یرا با دستان ب

  یکیشستم،  یکی....همراهم نبود....شتریدوتا...دوتا پالتو ب

 شد.  سیهم تنم بودکه...که خ



 

 .  د ید ی و البته کوله را هم خال دیحرف تبسم را شن ماهان

 کار یبه سمت دخترک برگشت و گفت: خوب حاال چ درمانده

 کنم.

 

زد:    غیجان ج  یدرست سر نچرخانده بود که دخترک ب هنوز

 برنگردد. 

 

 نشست.   شیسرجا خیس  چارهیب مردک

 در کوله بود.  ر، یتاپ ولباس ز کی فقط

طور پشت به تبسم کوله را به سمت دخترک گرفت و   همان

  کیلباس ها برات  یباق یرو بپوش تا پاشم برا  نایگفت: ا

 بکنم. یفکر
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کوله را که باز کرد از خجالت آب شد؛ مرد جوان لباس   تبسم

 بود؟!  دهیرا د ش یها ریز

 . دیخودش را جلو کش  یکوله  ماهان

به  مایاز مسافران هواپ یکیکوله را  نیخودش که نه، ا کوله

 همراه نداشت.  شتریب  فیک  کیاو داد وگرنه او که 

 نمیمال خودمه ا نیا ایو گفت: ب دیکش رونیبافتش را ب  بلوز

 بپوش.

 



کوله   شهیحال بلوز را گرفت و گفت: ماهان م یب تبسم

کنم،   دایخودم پ  یو شلوار برا یروسر کی یبهم بد نینوش

 بنفش روش داره.   ونیاونه که پاپ

 

 دخترک گذاشت.  کیکوله را هم  نزد ماهان

 نگاهش کند. لحظه برگردد و  کیکرد   ینم جرات

که پشت به دخترک داشت گفت: کمک    یهمان حال   در

 ؟ یخوایم

 

 _نه ممنون.

 

  کیبه سمت آشپزخانه رفت و گفت: پس من برات  ماهان

 بزارم.  یچا

 

را پر کرد و آب جوش گذاشت تبسم لباس    ی ماهان کتر تا

 .د یرا پوش شیها

کرد و   دایدامن و شال هم پ کی نینوش یداخل کوله   از

 پوشش کامل شد. 



و گفت: تبسم تا   دیچیکنارش نشست؛ پتو را دورش پ ماهان

ذره استراحت کن منم برم لباساتو آب بزنم   ک یآب بجوشه 

 . یبپوش یبزارم خشک بشه زودتر بتون

 

نشست  و گفت:   نهیفاصله به شوم نیتر ک یدر نزد تبسم

 برات دردسر شدم.  دیباشه ممنون. ببخش

 

کند تا حاال تبسم بهتر شود و   طنتیش یمکرد ک ی سع ماهان

  روزیمن که مال امروز و د یگفت: دردسر شدن تو برا

 . یعاشقت شدم دردسر شد ی از وقت ست،ین

 

  طنتیو ش یجان لبخند زد: ماهان االن وقت شوخ یب تبسم

 کردنه؟

 

صورت   کیکرد، سرش را نزد ییپروا  یب یکم ماهان

.  یتر  یخوردن  شهیدخترک برد و گفت: آره اتفاقا آالن از هم

  ی لقمه  کی شه یراحت م ی حال و جون دفاع هم که ندار

 چپت کنم. 

 



داد، لبخند کم   هیتک نهیشوم  ک ینزد واریحال به د یب تبسم

 نداشت.  ی تیلبش  با حال زار و نزارش سنخ ی رنگ رو

رنگ و   نی_بر فرض که من نتونم دفاع کنم آخه تو با ا

 ؟ یکشه نگام کن یم لتیمن اصال م ختیر

 

تبسم را   یکرده   خی یبا دو انگشت آهسته چانه   ماهان

من  یبرا ی همه جا، در هر حال  شه، یلمس کرد و گفت: تو هم

  چکدومیه ده،یژول  یمو ده، ی. رنگ پرییایدختر دن نیقشنگتر

 کنه.   یکن نم تیاز قشنگ

 

 تر شد.  ق یتبسم عم لبخند

شدن عشق را در   ی شد جار  ی هم م ی حال یبا وجود ب یحت

 کرد.  یحس م شیرگ ها

 معجزه کرد.  ، یسادگ  نیمرد جوان در ع ی ها حرف 

مهاجر دوباره آمده بودند و دخترک را سوار بر   یها پروانه

 بالشان کرده به آسمان برده بودند. 

 



  یشد رو  یتبسم گرفت؛ جد ی  ره یماهان  نگاه از چشمان خ 

 ؟ ی: بهتردیزانو کنار دخترک نشست و پرس

 

 پلک بر هم زد و گفت: بهترم.  تبسم
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کنم   یاز جا برخاست و گفت: زود لباساتو پهن م ماهان

 گردم.  یبرم

 

شده   سیدر خودش جمع شد و گفت: لباسات خ شتریب تبسم

 اول عوض کن بعد برو. 

 

خودش نگاه کرد، بخاطر بغل کردن تبسم    یبه سرتا پا ماهان

 شده بود اما نه در حد دخترک. سی خ یاو هم کم

دخترک   یرو  یگرید یسر و وضعش پتو الیخ یب پس

 رفت.  رونیانداخت و از کلبه ب

شد؛ ماهان   یگرما کم کم مهمان تن  تبسم م یبعد وقت یقیدقا

  ده یچسب یچا  وانیدم کرد و با ل  یبرگشت و تر و فرز چا

 دخترک نشست. 

را   ی کند؛ چا  یمراقبت م مارشیکه از کودک ب یمادر مثل

کرد و دست پشت نبسم گذاشت و او را بلند کرد؛   نیریش

 چسباند تا از آن بنوشد. دخترک داد.  شیرا به لب ها وانیل

 شد.  یخال وانیتا ل  دیجرعه، جرعه نوش تبسم

 کرد.  یبا تمام وجود گرما را حس م حاال

 زده اش هم گرم شده بودند.  خی  یرگ ها  یحت



 به مراتب رو به راه تر  از قبل بود.  حالش

بهتره شده بود   شیبه صورت دخترک که رنگ و رو ماهان

 ؟ ی: بهتردینگاه کرد و پرس

 

 لبخند زد و سر تکان داد: بهترم ممنون. تبسم

 

که   دیشرمنده نگاهش کرد و ناراحت گفت: ببخش ماهان

 . شهیم ینجوریکردم ا یفکر نمدادم واقعا  یشنهادیپ نیهمچ

 

 تبسم

  ری. تقصیکن  یم ی بر لب نشاند: تو چرا معذرت خواه لبخد

  تتیکه من اذ دیکردم. تو ببخش یاطیاحت یخودم بود که ب

 کردم. 

 

 . ستادیدم در کلبه ا نیلحظه در کلبه باز شد و نوش همان

 از تبسم فاصله گرفت.  ع یسر ماهان

  دیکه دم در کلبه و پشت به آنها با ام نینوش  نکه،یاز ا قبل

 را برداشت و به اتاقک رفت.  وانیل ند؛یزد او را بب  یحرف م



 کوتاه بود و زود وارد شد.  صحبتشان

افتاد؛ کنارش  نهیشوم واریداده به د هیچشمش به تبسِم تک تا

 چرا لباس مردونه تنته؟ ؟یینجورینشست و گفت:  تو چرا  ا

 

آنکه منتظر جواب دوستش   یو ب  در اطراف چرخاند  ینگاه

خلوت    یا هیترک یاالیخاک به سرم مثل سر یباشد گفت: وا

تو کارش بعدم اون لباساشو داد تو   نیرفت  نیآورد ریگ

 ؟یدیپوش

 

حرف ها   نیا دنیهم خنده اش گرفته بود و هم بابت شن تبسم

دانست ماهان   ی هم چون م یناراحت بود و از طرف نیاز نوش

 . دیکش یشنود خجالت م   یرا م شیصدا

  یچ ن؟یبه او رفت و گفت: حالت خوبه نوش یغره ا چشم

 آب.  یافتادم تو یگیم

 

  یتو ی! کجا افتاد؟یچ یآب برا  ی: تودیدلواپس پرس نینوش

 آب؟! 

 



 آب رود. یپشت کلبه تو نی_هم

 

نداره خوب   بیدست تبسم را گرفت گفت: حاال ع نینوش

 خودش خوبه.  یکه خاک برسرمون نکرد نیهم یشیم

 

  ی : چدیشد و پرس ره یچشم گرد کرد و دوستش را خ تبسم

 ن؟ ینوش یگیم
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۱۹۳ پارت



 

کرد و پاسخ داد: واال  زانیلب و لوچه اش را آو نینوش

  یوقت شهیهم  یا هیترک یاالیسر نیا یتو ه؟یمن چ ریتقص

 کردن.  یخاکبرسر یکارا یعنیلباس پسره تن دختره اس 

 

کرد تا   یتالشش را م یکه همه  یگرانه درحال خیتوب تبسم

آشغاال رو نگاه   نیخنده اش را بروز ندهد گفت: از بس ا

 مغزت پوک شده.  یکرد

 

  نینوش یحرف ها دنیهان در آشپزخانه با شننداشت ما خبر

 کند.  یبه زور خنده اش را کنترل م 

 

بودند که   یگروه  بعد یهمراه با حسام وعل نیو رام تایرز

 برگشتند. 

 بودند.  ده یچ  یوحش یمقدار سبز  آنها

 ساعت بعد همه برگشتند و از قضا همه هم دست پر.  کی تا

 با قارچ آمده بودند.  ایو دن مسلم



اردک را با خودشان آورده بودند تا   کیهم   یو هاد فرهاد 

 شام آماده کنند.  یسرش را ببرند و برا

تبسم افتاده مطلع شدند ابتدا   ی که برا یاز اتفاق یوقت دخترها 

حاضر کردن شام   یکردند و سپس برا یدگی به او رس یکم

 رفتند. 

  یبرا یافتیشب بود که شامشان آماده شد؛  ض  یها آخر 

 خودشان بر پا کرده بودند. 

برنج و اردک پخته شد همراه   اتشیشامشان که محتو سفره 

و   نهینور شوم ییبود؛  کنار روشنا یوحش  ی قارچ و سبز

 تنها فانوس موجود پهن شد. 

همه بزرگتر بود؛  که از  نیسنش و ا  یبه اقتضا دیشا ایدن

از همه به   شتریداشت و او ب یشتریب یمادرانه  ی رفتارها

 را داشت.  شیکرد و هوا یم  یدگیتبسم رس

 و به دستش داد.  دیتبسم کش یبرا مایرا بعد از فاط غذا

  یتب داشت اما نتوانست از غذا نکهیبا وجود ا دخترک

 شده بود بگذرد.  بشانیکه بعد از روزها نص یخوشمزه ا

ماهان که با کنار   ینگاه ها و توجه ها ر یکه غذا ز بخصوص

  یهم مزه داد حت شتریو با دو، سه نفر فاصله نشسته ب یهاد

 اش.  یحال   یبا وجود ب



از   ریکاملشان خوردند و همه به غ یاز غذا ر یدل س کی

 آرام فرو رفتند.  یتبسم و ماهان به خواب

 تب و لرز داشت.  دخترک

 بود اما لرز به جانش افتاد.  دهیخواب نهیشوم کنار

 

تبسم نخواهد بود   یبرا یداشت شب خوب نی قیچون  ماهان

شود و   ایشد تا حالش را جو   کشیبرد.نزد یخوابش نم

 متوجه لرز او شد. 

اش گذاشت و با تعجب گفت: تبسم چقدر   یشانیپ یرو  دست

 تبت باالست؟!

 

تبسم آهسته اما به ناله آغشته بود و گفت: آره هم   یصدا

 تب دارم هم بدن درد.  

 

 ؟ یگینم ی چ چی: خوب چرا هدیدلسوزانه پرس ماهان

 

نشست و گفت: بچه ها   ش یبا کمک دستش در جا تبسم

 کنم.   دارشونیخوام ب یخوابن نم



 

دخترک را گرفت و گفت: پاشو کمکت   یجوان بازو خلبان

تبت   میکن یکار کیاونجا دراز بکش تا  اتاقک یتو میکنم بر

 .ادیب نییپا

 

 مخالفت نکرد  تبسم

خواست هر چه    یسوخت و م ی تنش از حرارت م تمام

 خالص شود.   یتب لعنت نیزودتر از شر ا

 بچه ها رد شد.   انیاز م آهسته

را   ی کس یداشت مبادا دست و پا یبرم اطیرا با احت شیپاها

 له نکند.
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 .  دیاتاقک دراز کش دکف یدر بدنش نبود تا رس حس

 را روشن کرد.   یزمی اجاق ه ماهان

  یپتو نکهیآب داشت؛ گذاشت تا  بجوشد و بعد از ا یکتر

 . دیتبسم کش یخودش را هم رو

 تشت را برداشت وقصد خروج از کلبه را کرد.  

 

 حس و حال  نامش را خواند: ماهان؟  یب تبسم

 

 : جانم؟ستادی در اتاقگ ا دم

 

 ؟یری_کجا م

 



  ک یمشخص نبود. پاسخ داد: برم  ادیز یکیدر تار  صورتش

 ات کنم. هیپاشو  ماریمقدار آب ب

 

نداشت اما باز هم  نگران شد و   یهر چند حال خوش تبسم

 موقع شب نرو خطرناکه. نیگفت: ا

 

محروم بود و گفت:   دنش یزد که دخترک از د  یلبخند ماهان

 فعال خطرناک باال رفتن تب توعه.

 

 نگذشت که برگشت.  یزیچ

رفت. آنقدر که کم کم به    ی تب تبسم هر لحظه باالتر م ا

 گفتن افتاده بود.  انیهذ

صورت تبسم   ی کرد و رو سی را خ  یکه تکه پارچه ا ماهان

 . دیاز جا پر یگذاشت؛ دخترک ابتدا کم

مرد جوان قرار داد   یکرده   خ یدست   یدست داغش را رو 

 سوزم، بر ندار   یبمونه، دارم م نجایو گفت: بزار هم

 

 راحت.  التی خ زمیدارم عز ی گفت: بر نم یبا مهربان  ماهان



 

: من  دیبا چشمان خمار به مرد جوان نگاه کرد و پرس تبسم

 نامزدت؟   ایترم  زیمن عز زم؟یبرات عز

 

 حرفهاست.  نی: آخه االن وقت ادینرم خند ماهان

 

 . اد یتوجه به حرف ماهان گفت: انقدر ازش بدم م یب تبسم

 

اونم نسبت به تو   دستمال را جا به جا کرد و گفت:  ماهان

 حس رو داره.  نیهم

 

پارچه که ماهان   یچشم بست در حال لذت بردن از خنک تبسم

من براش  ی : مگه درباره دیکرد پرس یم شی مدام جا به جا

 ؟یگفت

 

دونه که تو   ی آب زد: آره. م  یدستمال را دوباره تو ماهان

 رو دوست دارم.

 



  ی ه مآنکه متوجه شود چ ی ب یداریخواب و ب انیم تبسم

 . ستیگفت: بره به درک. نظرش برام مهم ن دیگو

 

او  یپا نییتبسم قرار داد و پا ی شانیپ یدستمال را رو ماهان

  ی را در تشت آب؛ که با کمک آب کتر شی نشست و پاها

 ولرمش کرده بود گذاشت. 

از عصر که دخترک را بغل زد و به کلبه آورده بود   شیبازو

 کرد.  ی درد م شهیاز هم شتریب

 کرد.  یدگیتوجه به درد به تبسم رس یب اما

خواند و   یدر خواب نام مادرش را م  یهر از گاه دخترک

 . دیطلب ی هم برادرش باربد را م یگاه

 بود.  یپرستار خوب و مهربان  ماهان

که   ی. وقتاوردیب نییم را پاتالشش را کرد تا تب تبس ی همه

حرارت بدنش   ی دخترک منظم و آرام شد و درجه    ینفس ها

سر او   یمرد جوان تن خسته اش را باال ک؛ی به نرمال نزد

 خوابش برد. یک  دیپهن کرد و نفهم نیزم یرو
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حال   یتبسم برا یدوساعت پس از ظهر؛ وقت  ،یکیبعد  روز

  یرو نیو هوا عوض کردن و بهتر شدن حالش کنار نوش

  ینشسته بودند و گپ و گفت م یدرخت یشکسته   یتنه 

مشغول بودند؛   یبچه ها هم هرگدام به کار ر یکردند و سا

 شدند.  زیهمه اشان سوپرا

 

به دست   یحدودا پنجاه، شصت ساله افسار االغ ی مرد یوقت

 رفت.   ی سمت کلبه م



  یتنه  یدو دختر نشسته رو  دند؛یکه او را د یکسان نیاول

 درخت بودند. 

وق   یبا چشمان نیبه هم نگاه کردند و نوش نیو نوش  تبسم

 زدم؟  من توهم ا یبود   زادی: آدم د یزده پرس

 

 .بهیآدم غر   کیمردد گفت: نه انگار آدم بود!  تبسم

 

   ه؟یک مینیبب میبر ایراه افتاد و گفت: ب نینوش

 

 گرفتند.  شیدو به سرعت راه کلبه را در پ  هر

بود؛ در کلبه را باز کرده بود؛ هم   دهیآنها برسند مرد رس تا

 شده هم افراد داخل کلبه. ریاو غافلگ

ساعت بعد همه با هم دور مرد جمع شده بودند و افسانه   مین

را    زیزد و همه چ  یبا مرد حرف م یداشت با زبان ترک

 گفت. یم شیبرا

  یرا درباره آنها م ز یکه رد و بدل شد مرد همه چ اطالعات

هستند و   هیبودند که در ترک دهیدانست و آنها هم فهم

 ساعت فاصله دارد. ۴به آنها  ید آبا نیکترینزد



خلوتش   یوقت ها یکلبه را برا نیشاعر مسلک بود و ا  مرد

 بنا نهاده بود. 

خالف انتظارشان اصال از حضور گروه در کلبه ناراحت   بر

  یبرا یکلبه اش توانسته بود سرپناه نکهینشد و بلکه از ا 

هم خوشحال    اریتن گم شده  در کوهستان باشد بس نیچند

 شد. 

  یکند و روز بعد خودش گروه را به آباد یشد استراحت رقرا

 ببرد. 

 بود.  یقرار  یب نیریآخر، شب ش شب

  یمدرسه، که قرار بود با هم کالس یقبل از اردو یشبها مثل

 . یبرو دهیقبال ند یها به جاها

که فردا صبح قرار است لباس نو   یوقت دی مثال شب ع ای 

 . یبرسان ب یتا نخورده رابه ج یو اسکانس ها یبپوش

 بود.  شتریب یلیخ  ی حت ایبه همان اندازه  لذتش

معجزه سر راهشان سبز شده بود تا   کینام مثل  اشاری مرد

 به آغوش خانواده برساند.   گر یآنها را نجات دهد و بار د

 گذراند.  ی داریشب را به ب شتریب تبسم

خانواده   یدوباره   داریغلت زد و به د شیمدت در جا  تمام

 بخصوص مادرش فکر کرد. 



فشرد آنقدر که عطر   یگرفت و محکم در آغوش م یرا م او

 .ندیتمام تار و پود بدنش بنش یتنش رو

 همه اشان دل تنگ بود.  یبرا

  یشهرش، برا ی برا یخانواده، حت یتک تک اعضا یبرا

 کوچه اشان. 

 زد.  یدوباره لک م  دارید  یبرا دلش

 . د یکه داشت سر رس یروز بعد باوجود شب طوالن صبح
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 بود خانه. برگشته

 خوبش.  ی خانواده   کنار

 خانه اشان. درون

 که متعلق به خودش و خانواده اش بود. یسقف ریز

 وجود نداشت.   باتریز نیاز ا یزیچ  چیجهان ه  در

در   نکهیاز ا ی کرد که روز یوقت فکرش را هم نم چیه

 لذت ببرد.  دهیتختش خواب یاتاقش است و رو

که آمارش از دست   ابانیکوه و ب انیم یاز روزها اوارگ پس

 انه باز گشت. خودش هم در رفته بود؛ باالخره به خ

 بود.  ماریب ی که هنوز درد داشت، تب داشت و قدر یتن با

  زشیکه همه چ نیریتلخ اما ش ی از سفر یکوله بار با

 بود.  بیعج

 بود.  ایاتفاقات دن نیتر نیریاز ش  یویبا خانواده اش  دارید

 .یدلچسب، خواستن ن،یریش  ؛یکودک یآبنبات ها مثل

 



  نجایاز برگشتن به خانه، مادرش که از خود فرودگاه تا ا بعد

محکم   گر یدور د  کینکرده بود،  ش یلحظه هم رها کی یحت

 . ستیگر ریدل س ک یو باز  دیدر آغوشش کش 

سرش را    ی مردانه در آعوشش گرفته بود و رو پدرش

 بود.  دهیبوس

اول در فرودگاه رفت و   کباریآغوش حنا و پرستو همان   به

برآمده اشان   ی شکم ها ینشد خودش را رو  یراض گرید

 هوار کند. 

نم دار   نیاز او که جدا شد چشمانش نم داشت و ا هومن

 بود.  دهیبودن چشمانش را در فرودگاه هم د

را پشت مسخره   شیها یدل تنگ  شه،یهم که مثل هم باربد

 کرده بود.   میقا یباز

 تنگ در آغوشش گرفت.   ،ی و شوخ یهمان مسخره باز با

و شوهر، کامران و مهناز و هما  هم در خانه   نینسر خاله

 منتظرش بودند. 

خانواده بود با   یآنها هم مثل اعضا یها  یدل تنگ ابراز

 اشک و آه و لبخند. 



و کدورت ها هم فراموش شده بود؛ انگار نه انگار که   نهیک

سر  ازدواج  شیچند وقت  پ نیدو خانواده هم نیا

 ندانشان با هم قهر کرده بودند. فرز

دو   یکه باعث آشت نیشدن تبسم هرچه که نداشت هم گم

 خانواده شد خودش خوب بود. 

  گرید یکیحاال هم نبود. احتماال داشت  یهر پرستو حت شو

هم او دستور داده   د یداد و شا ی از اوامر مادرش را انجام م

 خواهر زن گم شده نرود.  داریبود فعال به د

 داشت.  یتیاهم چه

برد و شوهر پرستو   ی را م ا یکنار خانواده اش لذت دن نجایا

خودش و مادرش هم بروند به    یتکرار یها  یاحترام یو ب

 درک. 

 دوش گرفتن را نشان داد.  یبرا لشیاز هر  تما قبل

حتما   دیاست و با فیکرد تمام تن و بدنش کث یم حس

 بود امر کند.  ی خودش را به آب برساند و البته  کاف

 بعد درون حمام گرم بود.  ی قه یدق چند

پولدار ها وان نداشت   یکه خانه اشان مثل خانه   فیح

پر از آب و گل رز و   شیخانواده اش وان را برا نایقیوگرنه 

  ی کردند احتماال در صورت وجود خانه  یها م ندهی انواع شو



از خدمه هم  داشت    یکیحاال  ؛ یآنچنان یدمه و خ یآنچنان

 داد.   یماساژش م

 داد.   یآمد و ماساژش م یم  یکیداد اگر  ی م  یفیچه ک آخ

شد و استخوان    ی م یآب گرم در رگ و پوستش جار  آرامش

 کرد.  ی پر دردش را آرام م یها

دور    کیزد و بعد هم  شیمخصوصش به موها یشامپو از

 نرم کننده شست.  یرا با شامپو  شیکامل موها
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صورت   د؛یسرش را بشو یرا که بست تا کف ها  چشمانش

  ی لحظات کنار هم بودنشان پشت پلک ها نی ماهان در آخر

 بسته اش نقش بسته.

 هم سر ما زده.   د یشا ایآفتا ب سوخته  صورت

 آشفته.  یو موها  ده یپر و ژول ی ها شیر

  ی ختهیاجزا به هم ر ی اما بر خالف همه  چشمانش

  ی م ادیگذشته را فر یروزها  ی و سخت یصورتش که خستگ

 زد؛ پر از آرامش بود. 

که   یو در حال ستادیا  کشی واده ها نزدخان  دن یاز رس قبل

را از پشت    شیکرد جلب توجه نکند آهسته صدا یم یسع

سخت ما از امروز   یسر دخترک به گوش او رساند: روزا

  ،یپشتم باش ، یباش دنیاز امروز مرد جنگ دیشروع شده، با

از بابت تو راحت باشه   المی. خستمیبا ایتا بخاطرت مقابل دن

 نیاتاق بش ینکن فقط تو یکار چیتبسم. تو ه فمیرو حر ایند

کن و به کارت   ی زندگ شهی لذت ببر، مثل هم ی و از زندگ

لبخند بزن، بهم   کیبرام  ید یبرس. فقط هربار که من رو د

کن بدونم و بفهمم که  یکار کیبده خالصه  ی دلگرم کی

تا  ستمیا ی رش پات ماون وقت تا اخ ،یستاد یهنوز پام ا



رو بسپر    یدستم. همه چ یکه دستت رو بزارن تو یلحظه ا

 سپرم به تو. ی به من، من خودم رو م

 

 قلبش...  آخ

 .. قلبش

  گریاست؛ د دنیاش تپ فهیهمان که وظ م،یگو ی را م قلبش

 .دینتپ

 

 نی. اشهیاالن دلم برات تنگ م نیماهان باز گفت: از هم 

 چند روز بودنت کنارم،  

و  نمتیبد عادت کرده. عادت کردم هر جا سر بچرخونم بب 

تو   یبدم که به قشنگ هیبه چشمام هد یدونم از فردا چ ینم

 تو رو جبران کنه؟ دنیباشه و ند

 

 جانش...  آخ

 ... جانش

خواست در   یدر تن باشد، م دیهمان که با  میگو ی را م جانش

 برود



 در پشت سرش.   ادهستیمرد ا یبرود برا در

 راند.  یکه بر زبان م یتک تک کلمات یداد برا   یم جان

 کرد مقابلش.  یرفت و او مقاومت م ی در م جانش

 در رفتن جان زود بود. یبرا هنور

آمد تا دخترکش   ی و آرزو  به فرودگاه م دیبا هزار ام مادرش 

 .ندیرا بب

را   یمرد دوست داشتن نیماند و هم ا یم دیحاال ها با حاال

 نمود.  یکرد و هم دل مادرش را شاد م یخودش م  یبرا

 

 بود.  دهیباربد را د ی از هر کس قبل

فاصله گرفت تا   شتریکه ماهان تازه چند گام ب یوقت همان

 واضح نباشد.  اد یکنار هم ز ستادنشانیا

تر از جانش پرواز کرد و در آغوش   زیبرادر عز یسو به

 و آرامش جهان از آن او بود.  تیباربد که فرو رفت امن

که به در حمام خورد او را از افکارش که   یتقه ا یصدا

 . د یکش رونیو فرودگاه جا مانده بود ب شیهنوز در ساعات پ

 داد: بله؟ جواب

 



 جانش بود. آمنه

 مهربانش.  مادر

کم مشت و   کیبا خاله ات  میاخویداخل؟ م امی_تبسم جان، ب

 . میمالت بد
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 به لبش آمد.  یلبخند



 مادر بزرگش بود. یها  زیقطعا از تجو یکی نیا

که جان گذشته را نداشت و خودش نتوانسته بود به   حاال

را   مار یبه دخترانش سفارش کرده بود که مسافر ب د یشهر آ

راه   یو خستگ  دیایدر حمام مشت و مال بدهند تا حالش جا ب

 از تنش خارج شود. 

 کرد.  یها م   یلیخ یرا برا زیتجو نیا

خورده و  بدنش کوفته شده،  نیکه زم  یزائو، شخص زن

 روس، مسافر راه دور...، تازه ع

داد و بهتر از هزار   یهم جواب م بیو النصاف که عج الحق 

 کرد.  یمسکن عمل م یدارو

تبسم سوار بر موتر باربد، دست گرد   یوقت  ینوجوان دوران

گشتند؛   یروستا را م  یکمر او حلقه کرده و با هم کوچه ها

را  و نتوانست موتور  د یرا ند ی ناگهان باربد دست انداز خاک

 و داغان شدند.  نیکنترل کند.خوردند زم

 کرد.   هیسحر گر یها یکی اول تا نزد شب

متوجه   شی ها هیگر یجان از صدا یب یب ی شب وقت مهین 

شد و  در حمام مشت و مالش داد؛ درداز جانش    شیدرد ها

 .دیرخت بست و خواب



اندام؛ لخت مقابل مادر و خاله اش   نیبا ا دی کش یم  خجالت

 نداشت. یظاهر شود اما چاره ا

 نیتسک نیبار هم بدن خسته و کوفته اش واقعا به ا نیا

 داشت. اجیاحت

 و آمنه داخل شدند.  نیپاسخ مثبت داد، نسر تا

آمنه در را نبسته بود که مهناز سر و صدا کنان  هنوز

 .امیمنم ب ام، یخودش را داخل حمام انداخت و گفت: منم ب

 

 و مهناز هم وارد شد و در  رل بست.  دیخند آمنه

  یقو ی نشست و هر دو زن با دست ها نیآمنه و نسر انیم

 اش افتادند.  ده یدرد کش یاشان به جان استخوان ها

قوتشان هنوز هم معتقد بود که دست   چند با وجود تمام هر

 جان را ندارد.  ی ب یب ی جان دست ها شانیها

را از   یکاسه ا  نیحرمسرا به دستور نسر زیهم مثل کن مهناز

مبادا دخترک   ختیر  یتبسم م یرو  یکرد ه  یآب داغ پر م

 کند.  خی

 تمام بدنش حال آمده بود.  آخ

هم باشد ماهان را ببرد حمام و مشت و  یکیکرد کاش   آرزو

 مالش بدهد. 



از هر کس بر   شتر یسفر ب نیا  یهم خسته بود و بار روان او

 کرد.  ینیاو سنگ ی دوش ها

به   یکه هر از گاه ی کرد و از فشار ی درد م  شیبازو زخم

 کرد مشخص بود که عفونت کرده.  ی دستش وارد م

  رونیحمام ب و آمنه  از نیمشت و مالش که تمام شد؛   نسر 

 رفتند. 

 ماند.  ششیمهناز پ اما

رنگ خودش بر تن   یتنه و شورتک نارنج میست ن  به

آمد نگاه کرد و گفت: بد   یهم م شتریمهناز که اتفاقا به او ب

 من؟ یسراغ لباسا  یاجازه  رفت ی نگذره؟ تو دوباره ب

 

و گفت:   دیکش سشیخ یو شانه را به موها دیخند مهناز

داخل   امیو شلوار ب کیبا تون یه نداشتکنم؟ توقع ک کاریچ

 حمام؟

 

 دیلباس منم نبا نیبا نو تر یو گفت: نه، ول ستادیدوش ا  ریز

 ؟یاومد یم
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 نداشت.   یو حسام تمام یعل یها ی باز مسخره

 اطراف را بخندانند.   یبلد بودند آدم ها ی طیهر شرا  در

 رفتند.    یم شیپ شانیها هم دل به دلشان داده و پا به پا بچه

گفت: واال قسمتمون نشد که سر از   یبا لحن با مزه ا حسام

 میبر میریبگ ی . حداقل پناهندگمیاریدر ب هیترک یها سکوید

 ... ید دخترااونجا از وجو کایآمر

 



 کرد: حسام.   شیبا تشر صدا ماهان

 اشاره زدن به دختر ها چشم غره اش رفت.  نیدر ح 

 

 به ماهان نگاه کرد.  تبسم

 شده بود. یخواستن ی ادیپوشش ز رهیمحبوب ت مرد

رو هم قرار   یپنجره پاهابش را ضربدر  یداده به لبه  هیتک

 خودش را بغل کرده بود.  شیداده و با دست ها

پشت سرش تضاد   ی و پنجره   وارید ی دیاش با سف رهیت پیت

 داشت. 

مقابل   ن یاز ا شتریخواست ب ینم ینداشت ول دوست

 کند.  ییپروا یبرادرش،  ب

 تر از همه باشد.  ق یچند که برادرش رف هر

 نگاه گرفت. پس

  ی باربد م یحسش به ماهان برا  یروزها درباره   نیهم دیشا

 گفت. 

 را با گوش دادن به خزعبالت پسرها گرم کرد   سرش



کرد که تلفن باربد زنگ خورد.   ی به لب  نگاهشان  م لبخند

از جا برخاست و رو به تبسم گفت: من    داینام آ دنیبا د

   امی. تلفنم تموم بشه مرونمیب

 

  یسر تکان داد و باربد که دور شد، ماهان کنارش رو تبسم

راحت بود بچه ها با    الشیکه خ ییآخر جا فیرد   یها یصندل

و حسام اصال حواسشان به   یعل یها  یوجود مسخره باز

 نشست.  ست،یآنها ن

حرکتش که تا باربد رفت او کنار تبسم   نینداشت ا دوست

 . دیایگرفت به چشمشان ب یجا

سرش ر ا کج کرد و نگاهش کرد و ماهان  یدلبرانه کم تبسم

 : کجا رفت؟دیپرس

 

 زنگ زد رفت باهاش حرف بزنه. دای: آدیشن پاسخ

 

با دختر   ینجویلب ُغرُغر کرد و گفت: خودش ا ر یز ماهان

 . خورهیاز کنار خواهرش ُجم نم یول زنهیمردم الس م

 



اش نگه  ینیدهان و بب کیرا نزد شیانگشتش ها تبسم

 . دیداشت و آهسته خند

 

 نامش را خواند: تبسم؟ ی و جد دیبه سمت دخترک چرخ یکم

 

تا پشت لب   ی جانم حساب کی نگاهش کرد.  م یمستق دخترک

 نداد.  رونشیآمد. به زور دهان بست و ب شیها

  یموقع اش دست خودش را برا یکه با اعتراف ب اگرچه

حجم   نیاز ا شتر ینداشت ب لی مرد جوان رو کرده بود اما تما

 عشقش را به او نشان دهد. 

 کرد.  یاو خودش را ثابت م  دیبا فعال

خوام با بابام   یگفت: م  دیتبسم را د میکه نگاه مستق ماهان

کردنش   یراض  یخودمون دوتا، ول  ی حرف بزنم، در باره 

 خواد،یم  یکنه صبور ی و بابات راض اد یب نکهیا یبرا

 ؟یبلد یصبور

 

 ؟ی: بلددی باز پرس حرف نگاهش کرد و ماهان یب تبسم

 



 دانست.  ینم

 نه.  ایعشق را بلد است  یکردن برا  یدانست صبور ینم

 چند بار عاشق شده بود.  مگر
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دختر    یکه دل داده   ،ییدل داد به اهورا کباری ینوجوان در

 بود. شیعمو



دفترچه خاطرات و   کیعشق هم به  یاش برا یسوگوار

 چند قطره اشک و دو، سه شاخه گل خشک تمام شد. 

 الزم نداشت. یصبور

  یدانست م ی حسش انقدر با حاال فرق داشت که نم اصال

 نه.  ایتواند نام آن را هم عشق بگذارد 

 کرد.  یماهان نگاه م به  یحرف چیه یب

: تبسم،  دیگرفت و باز پرس یجوان نگاه از چشمانش نم  مرد

 ؟یبلد یصبور

 

داشتن ماهان هر    یدانست. برا  یرا خوب م ز ی چ کیفقط  او

 کرد.  یامد م یکه از دستش بر م یکار

هر جا کم آوردم تو   رم،یگ یم  ادیپلک بست وگفت:  اهسته

 هوام و داشته باش. 

 

گفتم، همه   روز یلبخند زد: پس همون شد که  من د ماهان

تو رو  یمن با تو. من هوا  ی به من، تو هم با من، ول یچ

جنگم. تو هم پشت من   یبا همه م ستم،یا یدارم، جلو همه م

 با خودم شیباق یباش.  تو فقط حواست به من باش



 

پشت سرش   یداده به صندل  هیدلواپس به ماهان که تک تبسم

  ینشسته بود و  نگاه کرد و گفت: ماهان حرفات من و م

کردن و   یبشه که تو حرف از صبور  یترسونه، قرار چ

 ؟یزنیپشت هم بودن م

 

فشار  یصندل یتبسم که لبه   دست ی نگاهش را تا رو ماهان

و   یدختر خوب، ناراحت گهی و گفت: گذشته د دیداد کش یم

  یافتاده، ب نشونیکه بب یدو خانواده. اتفاقات ی دلخور

که پدرم داد تا نه   یما و قول یپدرت به خانواده  یاعتماد

ما سمت   ی خانواده  یکدوم از پسرا  چیتنها عمو که ه

 .انیاون ن یخانواده  یادختر

 

 شه؟یناراحت م یقولش نموند یبفهمه تو پا یبابات وقت _

 

تو رو   یکرد و گفت: واال من هر بار چشما  طنتیش ماهان

 رفت چه برسه به قولش.   ادمیاسم بابام هم  دمید

 

 



 انداخت.  نییبا خجالت سرش را پا  تبسم

حرف ماهان  رنگ گرفت. ترس و   دنیبا شن شیها گونه

همه   نیدر کنارش ا  ستادهیمرد ا  ینداشت وقت یدلهره معن

 کرد.  یبه عشق اعتراف م بایگونه ز نیعاشق بود و ا

که به   یصندل  ی رو زی ر یدوخته شد به سوارخ ها نگاهش

ان قرار گرفته بودند و معلوم نبود  یو منظم رو بیترت

 .ست یچ شانیکار

ا توقف نکرد، دوباره تا صورت ماهان  انج ادینگاهش ز اما

 شد.  دیباال کش

داشت و دخترک   یآثار آفتاب سوختگ شی گونه ها یرو

کند تا   زیرنده شده تجو ینیزم  بیآب س شیدوست داشت برا

 ها رها شود.  یافتاب سوختگ نیاز شر ا یبه زود

 هم از صبح امروز استفاده کرده بود.  خودش

توقف   یآفتاب سوختگ ینتوانست رو اد یخوب ذهنش ز اما

گفت:   یخودشان و با نگران  یکند و برگشت سر بحث اصل

 حساسه یلیدختراش خ یبابام رو
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خوش رنگ تبسم شد و   ی روسر  یماهان بند لبه  دست

 .... یدونم، ول ی گفت: م

 

 ؟ی چ  ی: ولدیقرار پرس یب د، یمکثش را د تبسم

 

و گفت:   ختیر   شیاش را در چشم ها ی تمام دلداده گ ماهان

من دوستت نداره   ی کس به اندازه  چیبفهمه ه یبابات وقت

 . ده یم تیرضا

 



 . دهیهر کس دو بال آفر  یشانه  ها یشک خدا رو یب

حالت خوش باشد به   یاما وقت ستین دنیبل دبال که قا دو

 . دیآ  ی پرواز  در م

کمتر از پرواز   ی زیتبسم چ ی حس و حال آن لحظه  اسم

 نبود.

وجود   ایدر دن  یاگر حس بهتر نایقیتوانست که باشد.  ینم

 تبسم همان حس بود.  یداشت برا

داد و نگاه پر از عشق  هیرا به ماهان هد   نشیریش لبخند

 . دیمرد جوان را به جان خر

 تنش از شدت شوق به پرواز در آمده بودند  ی سلول ها تمام

 لبخند و نگاه پر از محبت ماهان.  یرفت برا ی در م جانش

دخترک    یروسر  یبا محبت گوشه  یمردجوان،  جور دست

او دست   یخرمن موها یگرفته بود که انگار رو یرا به باز

 کشد.  یم

تبسم را نوازش کرد و گفت:   یگرمش باز گوش ها یصدا

داشته باشه، کنار هم نبودن   دن یند دیرومون شا شیراه پ

االن تنگ  ن یداشته باشه، دلم از هم یداشته باشه، دلتنگ

. عادت  نمتیبب رید نمت،یکم بب دیبرات. چون   شا شهیم

 به هر روز بودنت.  دنت،یکردم به هر روز د



 

لحظه از   کی . چشمان ماهان دیتپ یتبسم پر تپش م قلبم

 شد.  یصورت او جدا نم

قرار بود حالش را   یخودش ب  یاو هم به اندازه  نکهیا

 کرد.  یخوش م

 

اش را  یصوت  یباز تازها شیروزها نیمرد عاشق ا یصدا

آخرش قرار    ی ارزش داره وقت نایا ی نوازش داد: اما همه 

 .  یبشمال من 

 

 کرد.  یفقط نگاه م تبسم

 نکهینداشت جز ا یحرف  چیماهان ه نیدل نش ی حرفها یبرا

 . زدیعشقش را با نگاهش به چشمان او بر

توانست اوج محبتش را   یم ش یبهتر از چشم ها  ی زیچ چه

 به او نشان دهد؟!

 

 و وارد سالن شد.  دیچیکه از راهرو پ دیباربد را د ماهان



محبوب جدا کرد و صاف    ی روسر  یرا از گوشه  دستش

 نشست و به رو به رو نگاه کرد. یصندل یرو

ابتدا جا خورد. اما رد نگاه ماهان را که گرفت و   تبسم

عکس العمل را   نیتازه متوجه شد چرا ا  د یبرادرش را د

 نشان داده. 

  یسرش در گوش دیکه به آنها رس یتا لحظه ا  باربد

تبسم   گری گذاشت و سمت د بشیجبود.باالخره آن را در 

 نشست.  یصندل یرو

زانو خم کرد و با نگاه به صورت    یخودش را رو  یکم

 مایگفت: ماهان چه خبر؟ راسته که سقوط هواپ قشیرف

 ممکنه برات دردسر درست کنه؟

 

سر چرخاند و ماهان    زیدانست، ت یموضوع را نم نیا تبسم

 را نگاه کرد. 
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سر چرخاند و ماهان    زیدانست، ت یموضوع را نم نیا تبسم

 را نگاه کرد. 

.  دی چشم نگران شدن دخترک را د یجوان از گوشه   مرد

زد و  در جواب باربد گفت: جعبه  ینامحسوس لبخند کم رنگ

کنن اگه من مقصر باشم آره دردسر   یم یررس رو ب   اهیس

  یتو مینه. ما به مه خورد میما مقصر نبود ی وقت یول شهیم

. کامال  میپرنده برخورد کرد  یکم با دسته  د یهمون مه و د

 . ستیاز ما ن ریکه تقص  شنهرو

 

 وحشتناک بود و سخت گذشت؟  ی لی: خد یباز پرس باربد

 



  یکه از سر گذرانده بود با ناراحت یاتفاق یآور اد یبا  ماهان

  قهیچند دق یبود باربد، تو قهیدق  کی یگفت: وحشتناک برا

انسان بتونه فکر کنه، فکر   کیکه ممکنه  یزیبه هر چ

خانواده، مسافرا، خانواده هاشون،   م،یکردم. خودم، زندگ

 آرزوهام، ارزوهاشون. 

 

  چه یتصور کن یتون ینم یتکان داد و ادامه داد: حت  یسر

نشست،  سر و   مایهواپ یرو تجربه کردم. باربد وقت  یحال

 د یو ام نیمن قشنگ تر یو دادشون برا غیمسافرا، ج یصدا

و   دنیکش ی م غیکه ج نیبود. هم ایدن کیموز  نیبخش تر

حس   نیداد که زنده ان برام بهتر یصداشون بهم نشون م

 حس.  نیبهتر ودب ایدن

 

کرد و نگاه   یحرفش نگاهش م انیم یهر از گاه  تبسم

 . دیکش ی به سمت خودش م یا هیماهان را ثان

 . دهیکش یاو چه عذاب دیفهم  ی داشت م  تازه

بودند و فقط به خودشان فکر   ر یآنها با خودشان درگ یوقت

را در نظر   زیمحبور بوده همه چ چارهیکردند، ماهان ب یم

 فکر کند.  زیو به همه چ ردیبگ



 

 

*** 

 

 از اقوام در خانه اشان مهمان بود. یکیروز   هر

دوباره و رو    داریآمد و از د ی م  دنشید یبرا یکیروز   هر

 کرد.  ی م یبه راه شدن حالش ابراز خوشحال

 بر خالف همه حال تبسم خوب نبود.  اما

 شد که از ماهان خبر نداشت.  یهفته م کی  شتریب

 بود.  دهیامانش را بر یخبر یو ب یدلتنگ

در وات   نیرا که رام ی بار هزار در طول آن روز گروه یبرا

اعضاش همان جمع چهارده    یداده و همه  لیساپ تشک

 نفره خودشان بود چک کرد. 

  یم گریکردند، از حال و احوال همد یها با هم چت م بچه

 . دندیپرس

خودش   یطبق اخالق فرد   یدر دات ساپ هم هر کس یحت

و   ایمسخره، دن شهیو حسام مثل هم یکرد. عل ی رفتار م

و خالصه گروهشان   غویج غ یج تایمسلم آرام و صبور، رز



را داشت که دور هم   یزمان  یدرست همان حال و هوا

 داشتند.   یکیزیحضور ف

 ماهانش کم بود.   فقط

 وجود داشت و خودش نه.   نیمخاطب ستیدر ل اسمش

  امیپ یهفته برا کی نیرا کنار گذاشت و مثل تمام ا یگوش

 دادن به او مقاومت کرد. 

  یاصرار را برا نیشتریو قلبش ب شیچشم ها ش،یها  دست

کردند و او با همه توان مقابلشان   یدادن به ماهان م امیپ

 بود.  ستادهیا

بخصوص در روز آخر   یعاشق  یماهان با ان همه ادعا یوقت

شد خودش را   یبود او هم حاضر نم الیخ یگونه ب نیا

 کوچک کند. 
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 بزند.  ی جا برخاست و رفت تا به باربد سر از

دانست   ی بود و م ده یرا با مادرش شن کشیسالم و عل یصدا

 از سرکار برگشته.

 و چند ضربه نواخت. ستادیدِر اتاق ا دم

 . دیبرادرش  را از پشت در شن یصدا

  ش یحرف ها ان یزد. م  یحرف م  یبا کس یانگار داشت تلفن 

 تو   ایگفت: ب

 را باز کرد و وارد شد.    در

اش   یو گوش نهیدر آ شیمشغول مرتب کردن موها باربد

 مقابلش   زیم یرو



و به تبسم اشاره زد وارد شود و   دیکش شیرا به موها شانه

گفت   یم  دیام ؟یدر همان حال گفت: خوب االن چطور

 شده؟  دیعقونت بازوت شد

 

 شد.  زیتبسم ت  یاسم عفونت بازو را آورد گوش ها تا

 زخم و عفونت داشت.   شیشناخت که بازو یرا م کنفری تنها

قرار تبسم   یقلب دلتنگ و ب  دیچیماهان در اتاق پ یصدا تا

 . دیاش کوب نهیهم خودش را به س

دق و   یدکتر هم هر چ   نیکنم. ا ی ، دارو استفاده م_ بهترم

دوتا   ی کرد، روز یبا خلبان جماعت داشت سر من خال یدل

 .نیسل یکرده. همه اش هم پن زیآمپول برام تجو

 

 بوده.  د یو گفت: خوب حتما عفونت شد د یختد باربد

 

مرد جوان گوش  یتخت نشست و دلتنگ به صدا یرو تبسم

 سپرد. 

 



که   یچند روز  نیبود. ا دیپاسخ داد: آره، عفونت شد ماهان

هم مصرف نکردن دارو    یهم بخاطر آلودگ میآواره بود

 عفونت کرده.  یحساب

 

 ؟ی: االن که بهترد یپرس باربد

 

  د یباز و دل تبسم پر کش  دی چیماهان در اتاق پ یصدا باز

 .شیبرا

 ر؟ خانواده خوبن؟ چه خب گهیبهترم.  د یلی_آره خ

 

کنار خواهرش نشست و گفت: همه خوبن، اتفاقا تبسم   باربد

 رسونه. یبهت سالم م نجاستیا

 

 کرد و گفت: بهشون سالم برسون.  یمکث کوتاه ماهان

 

 .  دیتبسم لشکر کش   یبر گلو بغض

  ی الیخ یهمه ب نیبود. توقع ا  دهیحالش را نپرس  یحت ماهان

 را نداشت.  



 باشد.  نیکرد عکس العملش در جواب حرف باربد ا ینم فکر

ها و چکاپش  شیآزما  جیتوانست بپرسد نتا یالاقل م 

 چگونه بوده. 

  ی م ادیرا فر یبگیکه غر  یبا لحن بهیغر کیدرست مثل   اما

 زد فقط سالم رسانده بود. 

زد و ماهان انگار نه انگار که    ی سمت خط بال، بال م نیا او

 بهیمثل غر شی که برا ی دختر نیمگوش ه ریز  شیچند روز پ

 خوانده.   یرساند چه عاشقانه ها ی ها سالم م
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باربد هم که متوجه   یکه حت خت، یآنقدر به هم ر حالش

رسونم، فعال من برم    یم تیاش شد و گفت: بزرگ یدگرگون

 .زونهی زنگوله چشه که لب و لوچه اش آو نیا  نمیبب

 

گرفت. دل تبسم   یماهان رنگ نگران یخدا که صدا یبخداوند

کرد   ینگران شدن گرم شد. هر چند که سع نیبا ا یکم

خودش را خونسرد نشان دهد و گفت: باشه برو بهش برس، 

 خداحافظ 

 

 تخت نشست.    ی خواهرش روتلفن را قطع کرد و کنار   باربد

: خوب چه خبرا؟ دیدور شانه اش حلقه کرد و پرس  دست

 ورا؟  نیخوشگل من از ا

 

لبخند زد و گفت: حوصله ام سر رفته بود   یدلتنگ انیم تبسم

 بهت بزنم.  یاومدم سر



 

:  دیبا دقت به صورت خواهرش نگاه کرد و پرس باربد

 .میبزن ی دور کی میبر یخوایم

 

 ؟یستی: خسته ن دیمظلومانه پرس تبسم

 

 .ستمیوقت واسه تو خسته ن چیمهربان گفت: من ه باربد

 

:  د یباربد جان گرفت و پرس یتمام نشدن یاز مهربان تبسم

 ؟ یخواهرتو دار یهوا یجور  نیهم هم یریزن بگ یوقت

 

و گفت: تو تا آخر   دیخواهرش را بوس یموها ی رو باربد

 . یچشم من جا دار یرو ایدن

 

در عشق برادرش غرق شد و شارژ شده از عشق او  تبسم

 رونیب  میو گفت: پس برم آماده بشم بر ستاد یدر جا ا

 



  ابانیشده بودند و در خ لیبعد هر دو سوار بر اتومب یکم

کالمش که از    ر یز یقیخواننده و موس یکه جز صدا یدرحال 

 نبود.  یگرید یصدا چیشد ه یدستگاه پخش م 

  یحرف یکرد تا خواهرش برا  ی م یدر سکوت رانندگ اربدب

قدم   شیزد پ ی م ادیکه در دل داشت و چشمانش آن را فر

 شود. 

تبسم  نباریحرفها بود که ا نیانگار موضوع مهم تر از ا  اما

شلوغ مقابلش   ابانینگاه از خ یکرده و حت  اریسکوت اخت

 گرفت.  ینم

  یرا به سمت خواهر چرخاند پس از مکث کوتاه  سرش

 فکرت رو  انقدر مشغول کرده؟  ی گفت: چ

 

گرفت و به صورت   ابانیکف خ د ینگاه از خطوط سف تبسم

 باربد داد. 

 دستش توجه اش را جلب کرد.   ی رو دیجد  ی مچ ساعت

 بود؟ ده ی آن را خر یک

 ؟یگفت ی : چد یزد به بردارش نگاه کرد و پرس  یم جیگ یکم

 



  گمیلبخند زد و سوالش را با سوال جواب داد: م بدبار

 ؟ییکجا

 

  نیرنگارنگ ماش  یهم لبخند زد و چشم به چراغ ها  تبسم

  نیپشت چراغ قرمز دوخت و آهسته گفت: هم ستاده یا یها

 جا. 

 

 ! نجایهم نطور؟یباز لبخند زد: که ا باربد

 

حرف   یو باربد گفت: دوست دار دیکش یقینفس عم تبسم

 ؟یناراحت یاز چ نمیبب میبزن

 

شد و گفت: من اگه حرفم   ره ی رخ بردادرش خ میبه ن تبسم

 . یفهم ینزنم تو حالم رو م

 

را حرکت داد و گفت:   لیگاز گذاشت و اتومب ی پا را رو باربد

 ی ریآره مثال االن هم فکرت مشعوله، هم دلگ

 



 . جمیگ شتری زد و گفت: ب یلبخند تلخ  تبسم

 

  یسکوت خودش برا  یسکوت کرد و تبسم پس از لخت باربد

 قدم شد.  شیحرف زدن پ

 بود.  ره یخ خورد یبه انگشتانش که در هم تاب م نگاهش

که   یوقت دی به گوش بردادرش رس یبه سخت شیصدا تن

 خوشم اومده   یکیگفت: از  
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 #بــــوےمــــه  

 



 ۲۰۴ پارت

 

 کند.  یبلد بود چگونه برادر باربد

ابرو در هم   ایانکه تعجب کند  یب ،یواکنش خاص بدون

که بر لب داشت در جواب خواهرش   یبکشد با لبخند کم رنگ

 گفت.  ی ا ده یخوب کش

بر لب خواهرش نشاند،   یلبخند کم رنگ نکهیا نیع در

حرف نشان   یادامه  دنیخودش را هم سرحال و مشتاق شن

 داد. 

  ادیخجالت زده گفت: اونم فکر کنم از من خوشش ب تبسم

 به حسش شک کردم.   کم  کیروزا  نیالبته راستش ا

 

 کرد.  دایپارک پ یگشتن  جا یباالخره بعد از کل  باربد

سر بلند کرد و متعجب اطرافش را نگاه کرد.آماده   تبسم

 ! یبودند پارک آزاد

را خاموش کرد و به خواهرش گفت:   لیجوان اتومب   مرد

 . میقدم بزن م یشو بر ادهیپ

 



 

 شد.  ادهیبرادرش، همراه او پ یاز محل انتخاب یراض تبسم

  ی پارک مورد عالقه  ،یدر دست هم وارد پارک ازاد  دست

 تبسم شدند. 

دوست دارد   نکه یدانست مثال ا یخواهرش را م  ق یعال باربد

دو    یفیق یبستن  نکهیا نیبرود در ح یبه قسمت شهر باز

که سوار دستگاه ها   یافراد  یزند؛ شاد یم  سیرنگش را ل

  شانیزده شدن ها جانیه یشوند را تماشا کند و پا به پا یم

 زده شود. جانیه

 با هم کنار  دیدو رنگ خر یقیف  یدو بستن پس

 . ستادندیا یباز لیوسا

  نگیکیوا یشوند، کشت یم  لیدسته دسته سوار وسا  مردم

  یتر برا یفلک و از همه دوست داشتن ،چرخییها، ترن هوا

 بود.  نهیه ما سفدخترک قص

  ادهیرا که سوار و پ ی و مردم  ستد یتوانست ساعت ها با یم

 شوند تماشا کند.  یم

 که خودش هرگز جرات نکرده بود تجربه اش کند.  یزیچ

 و اطرافشان پر از صدا بود.  دور



حرکت   یمردم با صدا جانیو ه ی از ترس، شاد غیج یصدا

 بود. ختهیدر هم آم یباز لیوسا

اشان را   یبستن  الیخ یحال ب ی بودند حرف بزنند ول آمده 

 زدند.  یم سیل

سر و صداها ناگهان به سمت برادرش   یهمه   انیم تبسم

که من ازش خوشم اومده    یاون ی: اگه بفهمد یو پرس د یچرخ

 ؟یشیآشناست ناراحت م  ایدوست  ل،یفام که،یبهت نزد

 

  صورت او متوقف یبه چشمان خواهرش که اصال رو باربد

رفت نگاه   یطرف و ان طرف م نیبا خجالت ا یشد و ه ینم

 کرد. 

باشه، تو رو   یزد و گفت: اگه آدم خوب یجوابش لبخند  در

 .شمیمحبت تو باشه نه ناراحت نم ق ی نکنه، ال تتیاذ

 

که اول  یاون ی انداخت و گفت: اگه بدون نیسرش را پائ تبسم

 ؟ یشیابراز محبت کرده من بودم ناراحت م

 

مکث   یبود ب ی خالف تبسم که امشب نگاهش فرار باربدبر

کرد و پاسخ    ی خواهرش را نگاه م یدوست داشتن ی چهره 



  تتیداد: اگه اول ابراز محبت کردن تو باعث نشه که بعدا اذ

 .شمیکنه،نه ناراحت نم
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۲۰۵ پارت

 

 یرنگ زباله رفت  بستن یآهسته به سمت سطل نارنج تبسم

نداشت دور انداخت و راه خروج  یلیبه آن م گر یاش را که د

 گرفت.  شیها را پ  یاز قسمت اسباب باز



  ی هم بودن، شانه به شانه راه م  یرو به رو ی به جا حاال

 رفتند. 

 دخترک راحتتربود.  یگونه حرف زدن بر ا نیا

خوشش   ی خواهرت ازمرد یاگه بدوت یادامه داد:حت پس

شدن   کیابراز عالقه کرده که بابامون نزد یاومده، به مرد 

ما ممنوع   یخانواده   یاون مرد و خانواده اش رو به دخترا

 کرده؟ 

 

 باربد عمق گرفت.  لبخند

  تیداشت به واقع ز یزده بود و حاال همه چ یقبال حدس ها  او

 شد.  ی م کینزد

بدونم اون   ی گونه پاسخ داد: وقت نیجواب خواهرش ا  در

با   ییو هر سه تا ستمیا یخواهرم داره پشتش م اقت یمرد ل

و نازش رو   میخر یاخم و تخم بابا رو به جونم م گهیهمد

 .میکن شیتا راض میکش یم

 

 . دیباز خجالت کش تبسم

که او متوجه شده منظورش به   دیباربد فهم ی حرفها از

 ماهان است. 



 تعجب نکردنش، تعجب کرد.  از

از   شتریب یل یانگار باربد خ  یبود ول یگریواکنش د  منتظر

 آنکه خودش بداند او را شناخته.

رد و بدل   انشانیم یحرف چی وسط پارک ه  ی کنار برکه  تا

 نشد. 

 بودند.  ستادهیا یهم چند نفر برکه کنار

 نبود.  یخبر  ی شهر باز  یاهویاز ه اما

  یور کیداد و  هیسمت راست بدنش را به نرده ها تک تبسم

 .ستادیا

 کرد.  بیو دست در ج ستادیخواهرش ا یهم رو به رو باربد

  ی حرف یآدم ها نگاه چرخاند تا مجبور نباشد برا انیم تبسم

 خواست بزند به صورت برادرش نگاه بدوزد.  یکه م

که سفت به آغوش هم   یدختر و پسر ینگاهش رو گردش

 بودند متوقف شد.  دهیچسب

و دو، سه سال نداشت   ستیاز ب شتریکه مطمئنا ب پسرک

به همراه شلوار   رشیز   دجلفیسف شرتیت  کیدر  دهیپوش

را باز کرده   شی چمن ها  پاها ی نشسته رو یش خاکستر اسل

 نشسته و در اغوشش بود.  شی پاها انیو دخترک از پشت م



  یکیکه  ی کردند در حال ی را تماشا  م  یزیچ ی هم در گوش با

دخترک هفده، هجده   ی نهیس  ری پسر درست ز ی از دست ها

 ساله قفل شده بود. 

 

 کرد؟   یباور م دیرا با کدام

که در چشمان   ی عشق اینشسته درنگاه پسر را؟  شهوت

 دخترک بود؟! 

آب برکه   نیمثال هم گرید  ییدادمقصد نگاهش جا حیترج

 . زد یبه هم نر نیاز ا شتری اش ب ختهیباشد تا فکر بهم ر

 خواهرش شد.   یمتوجه مغز آشفته  باربد

کرده بود تا او هر وقت دوست داشت حرف بزند و   سکوت

 الزم باشه.  دنیفکر نکنم جنگ گهیگفت: د یتبسم با ناراحت

 

سر باربد ناخواسته و با شتاب به سمت خواهرش   نباریا

 : چرا؟د یو پرس د یچرخ
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  ی گفت: از روز ی ریبر لب نشاند و با دل گ یلبخند تلخ  تبسم

  ست،یازش ن  ی خبر چیه گهی د مشیدید مارستانیب یکه تو

 . امیپ کی یحت

 

  ش یریسر تکان داد و گفت: خوب در گ یبا آسودگ  باربد

مشکالت   ر یهم بازوش عفونت داشته، هم در گ اده، یز

  زی به همه چ د یخانواده اش باالخره با ی بوده. از طرف شیکار

 برسه. 

 



دادن،   امیپ کی  یبه اندازه   یعنیسر تکان داد و گفت:  تبسم

 زنگ زدن وقت نداشت؟ کی

 

که حاال هم رنگ شب    یمصنوع یتو برکه   یبه آبها باربد

 شده بود نگاه کرد.  اهیس

مطبوع و خنک گرفت و گفت: من کنار   یاز هوا یقیعم دم

  یلیبوده و حتما دل اد یاون نبودم اما مطمئنم مشغله اش ز

که   ستین ینکرده. وگرنه ماهان آدم  ادتی داشته که ازت 

 بره.  ادشیبزنه فردا  یحرف  کیامروز 

 

  دیکه گفت: شا  یبغض و شرم داشت وقت یتبسم چاشن یصدا

و کردنم اونم از  هم چون من مثل احمق ها دستم رو براش ر

 سر ... 

 

  ک یرفاقت  دونمیرا کالفه در هوا تکان داد و گفا: چم دستش

 زده که من خجالت نگشم.  یحرف

 

 . د یخند باربد



 کرد.  یخواهرش را درک م یها ینگران

  ی آدم نیشناسم دختر همچ  ی آرامش گفت: من ماهان م با

 .ستین

 

 شد.  رهیدر سکوت به رو به رو خ  تبسم

کند و درباره   ییایح یب نیاز ا شتریرا نداشت که ب توانش

 ماهان با برادرش حرف بزند. 

 داد. هیکامل به نرده ها تک باربد

 بر تن نداشت. یاد یخنک بود و او لباس ز هوا

  شهیم یکامران چ  فی: تکلدیرا بغل کرد و پرس  خودش

  یرو مشخص م فشیدوستت داره کاش تکل یلیتبسم؟ اون خ

 که بدونه چند چنده.  یکرد

 

سر تکان داد و گفت: اتفاقا خودمم  بهش فکر کردم.   تبسم

  نیاگر ا ی. حتشیندارم تا بزه دنبال زندگ یحس گمیبهش م

نرسه اما بازم من اون تبسم قبل، همون    ییرابطه به جا

  یزی. االن تنها چستمیندا شت ن یکه به عشق اعتقاد یآدم

که بتونم با  ستمین ی ن آدمکه م نهیمن ثابت شده ا یکه برا

 سقف.  کی ر ی کامران برم ز



 

 به خواهرش نگاه کرد.  دهیکه شن یاز جواب یراض باربد

 نگران بود. اما

  کیعشق  کی دانست عاشق است با  یکه م یکامران نگران

 طرفه. 

جواب قلبش را   نیدانست او به خواهرش محبت دارد و ا یم

 خواهد شکست. 

  ستین ی از طرف تبسم احساس دیفهم ی هر چه زودتر م یول

 بهتر بود.

 

: باربد   دیزد و پرس یلبخند  شانیربط به حرف ها یب تبسم

 .یخواستگار دیبر دیخوایم یک ه؟یشما واسه ک یبرنامه 

 

 به چشمان خواهرش نگاه کرد.  باربد

 شد.  دنشیشاخه به آن شاخه پر نیاز ا متوجه
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 ۲۰۷ پارت

 

  ،یداد و گفت: حاال که تو برگشت هیرا به او هد لبخندش

باهاشون هماهنگ   گمیروزا به مامان م نیحالت خوبه. هم 

 . یخواستگار میکنه بر

 

 تبسم برق زد.  چشمان

 را داشت.  یاستحقاق خوشبخت باربد

 داد.   یحق را به او م نیبزرگ و مهربانش ا قلب



حال تبسم   دنی و پرس دن یبه بهانه  د دایآ یروزها که گاه نیا

  دایآ دن یکه موقع د د یزد هر بار عشق را د  ی به انها سر م

 درخشد.  یدر چشمان بردادرش م 

کارا   نیبا مهناز ا ینگران بود مبادا از سر لجباز یکم لی اوا

راحت بود چون محبت را به   الش یرا کرده باشد اما حاال خ

 . دید  یدر چشمان برادرش م  یراحت

 هم بودند.   رهیدو با لبخند فقط خ  هر

  میبرادرش تقس ی نده یخوش آ  ی روزها انیذهنش را م تبسم

 کرد.  یم  یپرداز ایرو ی کرده بود و ه 

چون    یخواهرش کنار مرد  ی داشت به زندگ  قایدق  هم باربد

 . دیشی اند یماهان م

باشد خواهرش   یدانست اگر رابطه و سر انجام یم

 خوشبخت خواهد شد. 

 نداشت.  یاشان اما دوام چندان یخوش

  ینگاه تبسم در پارک به چرخش در امد و رو یکم  یوقت

به لب سکته   انیقل یداد به پسر جوان هیصورت مهناز تک

 کرد. 

 شناخت.  یپسر را م نیا او



به  تیمیهمه صم نیدوست مشترکشان بود تبسم از ا  برادر

نتوانست نام مرد جوان را به  یشوکه شد؛ که  حت  یحد

 . اوردیخاطر ب

نشسته   شانیانداز رو به رو ری همان ز یهم رو یگرید زوج

 بودند.

 خودشان و درست مثل خودشان جلف.  یسن و سال ها هم

 پارک را با خانه اشان اشتباه گرفته بودند. گرید انها

بود شلنگ    دهیکه نگاه تبسم به آنها چسب  یا  قهیچند دق  در

 مهناز و دوست پسرش جا به جا شد.  یلب ها انیقلبان م

را به گوش مهناز چسباند و    شیپسرک لب ها یوقت یحت

  ی که همانجا رو دی خودش د  یگفت تبسم با چشم ها یزیچ

 کاشت.  یگونه اش هم بوسه ا

 بود.  دیاز مهناز بع ییپروا یهمه ب نیا

پسر جوان   یزانو یکه آرنجش را رو ی پارک، در حال وسط

  انیداده بود او نشسته باشد، قل هیگذاشته تک ینامحرم

 مشترک بکشند و بوسه بدهد. 

اول رد نگاه خواهرش را گرفت و به   یها هی همان ثان باربد

در کنار او باشد   نیچن نیقرار بود ا ی ترخاله اش که روزدخ

 . دیرس



 با مرد نامحرم!  متیو صم  انیو قل مهناز

 مشت شد.  دستش

 به جوش آمد.  رتشیغ رگ

مشت را   نیداد ا یکرد اگر غرورش اجازه م  ی م فیک یآ

افتاده   رونیمهناز که در اثر خنده ب  یدندان ها  فیوسط رد

 کند.  یبود خال

 

 . دیبرادرش را د یفک چفت شده و مشت قفل شده  تبسم

دست برادرش گذاشت و با   انیبرد و م نیرا پائ دستش

 م؟یبخور ی زیچ کی میگفت: بر یمهربان

 

 . دیباربد به سمت خواهرش چرخ صورت

 پر از درد بود.  چشمانش

: باربد  دیمالحظه پرس یکند و ب ی نتوانست خود دار دخترک

 ؟یهنوز دوستش دار

 

 ز سوال خواهرش جا خورد. ا باربد

 د؟ یپرس ی کدام دوست داشتن را م  تبسم



 همان روز که مهناز را شناخت از عشقش دست شست.  او

توانست دوستش   یمگر م لی به عنوان دختر خاله، فام اما

 نداشته باشد و نگرانش نباشد؟
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در چشم خواهرش دوخت و گفت: اون به عنوان دختر   چشم

و نگرانشم.من دوست ندارم    زهیمن عز یبرا شه یخاله، هم



خواد خودش رو به اسم   یبشه، دلم نم یکس نیمهناز همچ

مرد کنه که اصال معلوم  کی میعشق و دوست داشتن تقد

شناختم   یکه من م  یکارا در شان مهناز نی. اهیک ستین

 تبسم. ستین

 

از  ی. ولمیبر ایخواهرش را محکم تر فشرود و گفت: ب  دست

  فهیدوست وظ کیاالن بهت بگم بنظرم به عنوان  نیهم

. هواش  یو بهش برس یمراقب رفتار مهناز باش شتریب یدار

مهنازه   فهیون کارش غلطه.  حرو داشت باش و بهش بفهن

 که ازش سواستفاده کنن.

 

سر تکان داد وبه باربد حق داد.  همراه برادرش از   تبسم

 رفت.  رونیپارک ب

 را کنار هم گذراندند.  یخوب شب

 .  شانیها یگفتند، از دل تنگ شانی ها یناراحت از

 خانه شدند.   یهم شام خوردند و آخر شب راه کنار

 

* 



 

 نگاه کرد.   میبه تقو تبسم

  یو نه از او خبر ده یروز بود که نه ماهان را د ستیب درست 

 داشت. 

 یرفع دلتنگ  لشیروز بود که با عکس پروفا ستیب درست 

 کرد.  یم

 نداده بود. رشییشد تغ  یوقت م ی لیکه خ عکس

   ستادیا نهیآ  مقابل

تمام پوستش  بایتقر گری. دد یصورتش کش ی را رو دستش

  یروزها یو آفتابسوختگ یاز خشک یمثل گذشته شده و اثر

 گذشته نداشت. 

قطره اشک از   کیکه ماهان کنارش بود   یروزها ادی به

 در آمد.   یصورتش به باز یو رو دیچشم چک

 . دیکش یماهان پر م دن ید  یبرا دلش

 از او دلخور بود.  ایدن یاز همه   شتریب

 باشد.  ال یخ یهمه ب نینداشت ا توقع

  ی برداشت و به عکس دونفره  زیم یرا از رو  یگوش

 شد.  ره یخودش و ماهان خ



 در کافه گرفته بود. یواشکی نیکه نوش یعکس همان

 .د یصورت او کش  یرا نوازش وار رو انگشتش

 فرو افتادند.  یشتری با سرعت ب یاشک بعد قطرات

 بر قلبش فرود آمد.  یاز دلتنگ یادیز حجم

روز   نیعاشقانه اش در آخر ی ه هاماهان، زمزم ی ها حرف 

 شد.  یمدام در مغزش پخش م دارشانید

 دانست.  یرفتار او را نم لیدل

 کرد؟!   ی م یدور چرا

 از او نشد؟!  ی خبر چ یه گریرفت و د چرا

 کند!  دایپ یلیدل شیکارها یتوانست برا یم کاش

 

  اینوزاِد خواهرش  که پنج روز از به دن  ی هیگر یصدا

 . دی چیگذشت در خانه پ ی آمدنش م

 را پاک کرد. شیتند اشک ها  تند

 رفت و وارد اتاق باربد شد.  رونیاتاق ب از
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 را پاک کرد. شیتند اشک ها  تند

 .ندیحال بب نیاو را در ا یخواست کس ینم

روزها پرستو  نی رفت و وارد اتاق باربد شد. ا رونیاتاق ب از

 و نوزادش ساکن اتاق او بودند.

  ی داریشب را در ب  شتریقرارش ب ی بخاطر نوزاد ب خواهرش

 گذراند.  یم

شد تا  نوزاد را در آغوش گرفت و از اتاق خارج  ف ینح جسم

 بخوابد. یپرستو کم



  ندازدیشانه ب  یگرفته بود چگونه بچه را رو اد یمادرش  از

 . ردیتا دل دردش آرام بگ

 رفت که تلفن زنگ خورد.  یسالن راه م   در

به سمت تلفن    بایشدن نوزاد شود تقر داریمانع ب نکهیا یبرا

 را با سرعت برداشت.   یو گوش دیپر

 

  یدر گوش یزن  یبعد از بله گفتن عجول او، صدا بالفاصله

 . یشمی: اولو سالم منزل ابردیچیپ

 

 نییکمر خواهر زاده اش را نوازش کرد و با ولوم پا آهسته

 . دیگفت: بله بفرما

 

 درسته؟   یدخترم؟ شما تبسم جان هست ی_خوب

 

 داد: قربان شما خوبم. بله خودم هستم.  پاسخ

 

مامانت   زمیداشت و گفت: عز ینیدلنش یزن مهربان یصدا

 هست؟  



 

 داد.  ینوزاد را تکان م ستادهیهمان حالت ا  در

 خدمتتون باشه. ی_بله مامانم هستن، گوش

 

بود. دستانش را با دستمال  دهی دخترش را شن  یمکالمه  آمنه

 تلفن را از دخترش گرفت.  یآشپزخانه خشک کرد و گوش 

 شروع کرد به راه رفتن.  تبسم

 کرد.  ی کرد و کمر نوزاد را نوازش م ی م کار  کسره ی دستش

گفت: سالم حال شما؟   دیزن پشت خط را شن یتا صدا آمنه

ممنون....تبسم خدا  دی...زنده باشمیخانم.... ما هم خوب یخوب

 رو شکر خوبه، آقا ماهان چطورن؟

 

 کرد.  ستیا شیسر جا دخترک

 مادرش کدام ماهان بود؟! منظور

شد هم   ی که با )م( آغاز م ی به اسم ها ی روزها حت نیا

 حساس شده بود. 

کرد   یم زیگوش ت  دیشن یرسد به اسم ماهان که تا م  چه

 . ندیگو یبداند کدام ماهان را م



شده و هم ضربان   زیت شینام او هم گوش ها د یهم با شن حاال

 قلبش باال رفته بود.

 گفت: خوب خدا رو شکر...  آمنه

 

زن پشت خط     یحرف ها دنیو شن جمله نیبعد از گفتن ا اما

چشم، چشم   ،یگرفت و گفت: به سالمت دیصورتش رنگ ترد

 . دمیکنم خبر م یصحبت م  وشیمن با دار

  

خوام    ی سکوت کرد و باز گفت: زهره  من که از  خدا م یکم

صحبت کنم بعد   وشیاجازه بده با دار یخدمتتون برسم، ول

 . دی محبت دار شهیشما هم دی... زنده باشدمیقول صد درصد م

 

 نبرد. ی ادیو گفتشان زمان ز گپ

 داد.   یبود و گوش م ستادهیبا دقت تمام ا تبسم

زن همان   نیمطمئن شده بود که ا گریبردن نام زهره د از

 مادر ماهان است. 

:  دیکه تمام شد جلو رفت و کنجکاو پرس شانیها حرف 

 داشت؟ کاریان، زهره خانم چمام



 

دست دراز کرد و نوه اش را از تبسم گرفت و گفت:   آمنه

نذر کرده بود   گهیپنج شنبه دعوتمون کرد. م یبرا ی چ چیه

ماهان زنده باشه سفره حضرت ابوالفضل بندازه. حاال هم که  

 همون روز سفر بندازه.  خوادیپتجشنبه چهارم  شعبانه م

 

 کرد.    یفقط به مادرش نگاه م تبسم

  ایخبر خوشحال باشد   نیا دنیاز شن د یدانست با ینم

 ناراحت.  

از   یکم ندیشد که برود  ماهان را بب یم یخوب  یبهانه  دیشا

 . دیآ رونیب یدلتنگ

کرد، تبسم هم   یم  یهم نه بهتر بود حاال که او دور دیشا

  حیرا ترج یدور  نیاو که مرد بود ا یکند وقت ی ریکناره گ

حفظ غرورش هم که شده   یکرد برا یداد؛ تبسم حس م یم

 کردن احترام بگذارد  ی دور یاو برل میبه تصم

 

 

 



[9/28/2021  10:16 PM] 

 

 

 

 #بــــوےمــــه  

 

 ۲۱۰ پارت

 

را مقابل    یآمنه ظرف ترش  شام نشسته بودند. ز یم سر

 داربوش گذاشت و گفت: امروز زهره زنگ زد.

 

و   ختیبشقابش ر یرا گوشه  یاز ترش  یکم وشیدار

 داشت؟  کاری: زهره زن هاشم؟ چدیپرس

 

 گفتن مردد بود.   یبرا آمنه



کرد:   یخودش را راحت م الیگفت و خ یم دیباالخره با یول

حال که برگشتن   بچه ها کرده و یسفره ابولفضل نذر سالمت

 پنجشنبه روز تولد نذرش رو ادا کنه.  خوادیم

 

خورد و گفت: خوب به    شیپلو مهیبا اشتها از ق هاشم

 نذرش قبول. ،یسالمت

 

 کرد.   یم ی با قاشق با غذا باز آمنه

 شد.   مانیسر صحبت را باز کرده بود پش نکهیا از

  وشیکرد و اگر  دار یسر سفره معذبش م  نیافش حضور

را   ز یکه همه چ نیچون افش  ی دامادش، آن هم داماد یجلو

گفت از خجالت   یگذاشت به او نه م یکف دست مادرش م

 شد.   یآب م

 رفت.   یم شی تا آخر پ دینصف حرف را زده بود و با یول

 

 باز گفت: ما رو هم دعوت کردن.  پس

 

 با ضرب باال آمد.   وشی بار سر دار نیا



او  نندیباربد، تبسم، امنه و هما به دهان او بود تا بب چشمان

 . د یگو یچه م

  نیهم دیبود. امنه هم به ام  یشناس تیمرد موقع وشیدار

 موضوع را در جمع  مطرح کرد.  نیاو ا یژگیو

 و کهنه فراموش شوند.   ی میقد یها نهی داشت ک دوست

چرا در   دمیفهم یبه امنه نگاه کرد. در چشمان نوع وشیدار

 وجود داشت.  یجمع گفت

حضرت   یگفت: سفره   لیم ی مشغول شد و ب شیغذا با

 . دیخواد بر یاگه خودتون دلتون م گه یابوالفضله د

 

 آمنه و باربد به وضوح نشست.  یلب ها  یرو لبخند

 هما و تبسم هم لبخند زدند. یحت

  گرید  یمیقد ی نهیک نیداشتند که ا لیهمه در خانه تما انگار

 سپرده شود.  یبه فراموش

 . وشیاز دار ریهمه غ البته

 

را که وقت    وشیدار  یدر اتاق خواب آمنه لباس ها شب

  یکه انها را رو یبرداشت و در حال  دینکرده بود بشو 



بود به   دهیچیسرکه در مشامش پ یدستش انداخته بود و بو

: واقعا از  دیتخت نگاه کرد و پرس یرو  دهیدراز کش وِش یدار

 آقا هاشم؟ یخونه  می بر یته دل گفت

 

  یرا  رنگ قهوه ا  شیبه همسرش نگاه کرد. موها وشیدار

سوخته گذاشته بود و معلوم بود هنر دست پرستو است،  

مادرش   یکس در خانه جز او  اجازه نداشت به موها چیه

 رنگ بزند.  

 گذاشتن قبول داشت.  فقط هنر دختر بزرگش را در رنگ آمنه

  شتریرنگ را ب نیبه همسرش نگاه کرد. ا ره یخ قه یدق چند

 داد.  یجوان تر نشاند م  یدوست داشت او را کم

 هم مشخص نبود.  شیمو  یها  یدیقول خودش سف به

پرستو   یوقت شهیآورد اما هم  یسر در نم زها یچ نیاز ا او

 نیگذاشت کار آمنه ا یمادرش رنگ روشن م یموها یرو

: بخدا  دیبگو ی و ه ستدیبا نهیآ  یبود که تا چند روز جلو

 هاش معلومه.  یدی سف یکه همه  نیپول رنگ دادم ا یالک
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متوجه   ؟ییدستش را در هوا تکان داد و گفت: آقا کجا آمنه

 ؟ یسوالم شد

 

 نگاهش کرد.  یشتریبا دقت ب وشیدار

  شیبایرنگ مو ز نیا دینوک زبانش آمد به همسرش بگو تا

گفت:   شیحرفش را خورد و به جا شهیکرده اما مثل هم

دلت   یعنی یمطرح کرد  نیافش یجمع، اونم جلو یتو یوقت

خودت دوست   ی. وقتگهید  یه بشتوخواست از من ن ینم

 من چرا مانعت بشم. ی بر یدار



 

تخت گذاشت و همان لب   یجلو رفت. دستش را لبه   آمنه

تموم بشه،   خوامیتخت نشست و گفت: آقا بخدا من فقط م

کنه   ی م اهیقلب آدم رو س نهی. کیآخه چند سال قهر و دلخور

 .میفراموش کن دیبا

 

 تکان داد.   ی سر وشیدار

از   ییتوانست فراموش کند چه آبرو یوقت نم  چیه او

 خواهرش رفت. 

 شد.   ی اشان باز یخانوادگ تیثیح با

همه سال به همسر و خانواده    نیبعد از گدشت ا دیبهتر د اما

 موضوع کوچک حق انتخاب بدهد.  نیا یاش برا

.  زندیها رو دور بر نهیآنها به قول امنه حق داشتند ک دیشا

کار را بکند   ن یتوانست ا یداشت م لیا هم اگر تماهم یحت

 کرد.  یاو فراموش نم نایقیاما 

بر صورت خسته اش نشاند و گفت: حق   یمصنوع یلبخند

 با توئه.

 



 سرش گذاشت و چشمانش را بست.   ر یرا ز دستش

 .دیخواب  یم دیخسته بود با یلیخ

 

 . دیپنجشنبه از راه رس روز

 بروند.  یبود حنا و آمنه به مهمان قرار

 داشت.  دی رفتن ترد یهنوز هم برا  تبسم

کرد به   یرا جمع م  زیدخترک داشت م یاز صبحانه وقت بهد

مادرش که مشغول شستن ظرف بود نگاه کرد و گفت: مامان 

 .امیمن امروز خونه آقا هاشم نم

 

 متعجب به دخترش نگاه کرد.  آمنه

هم رنگ   ینقره ا زی فر خچالی  را در ریظرف کره و پن تبسم

 ها گذاشت.  نتیکاب

خدا همه رو دعوت کرد. پرستو   یبنده  ؟ییاینم یچ ی_برا

 بهش بگم دخترام کجان؟ ییایتو هم ن ادیتونه ب یکه نم

 

  یو گفت: خوب من که کس د یکش ز یم یدستمال را رو تبسم

 شناسم.  یرو نم



 

  وانیبه جان ل  تکسیمتعجب تر شد و با اسکاچ و وا آمنه

هم   یافتاد و گفت: توکه قبال خونه اشون رفت ی چا یها

 نیهم عروس بزرگش رو تازه نوش ، یشناس ی مامانش رو م

 باشه؟  یک یخوایم گهید انیو مامانش هم م 

 

صحبت کرده بود او   نیگفت. قبال با نوش یدرست م مادرش 

 د. هم خبر آمدنش را داده بو

  ی نظر امدنشین ا یبار درباره آمدن  نیهم ا نینوش یحت اما

 خودش گذاشت.  ی نداد وانتخاب را به عهده 

کند حتما   یم  ی ماهان دور  یبود که وقت نیاو هم ا اعتقاد

امدن  مجبور   یتبسم را برا شه یبر خالف هم یدارد ول لیدل

 نکرد. 

 چ یه گریبار مادرش آنقدر چانه زد تا د نیا نیخالف نوش بر

 دهد.  لینکرد تا به او تحو داینرفتنش پ یبرا لیدل

چون قبال با او  رفتیاش را هم نپذ ییپرستو و تنها یحت

 مادر شوهرش برود.   یهماهنگ کرده بود که به خانه  

  دایعصر پ یبرا  یبه اتاقش رفت تا الاقل لباس مناسب ناچار

 کند.



از شما چه پنهان خودش هم بدش   ستین خدا که پنهان از

 برود.  یباشد مجبورش کند به مهمان یکیآمد  ینم

قلبش هم بود که باعث شد کوتاه   یپنهان تیرصا  نیهم دیشا

 دیایب
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تاقش مشغول آماده شدن بود. نه به آن همه  در ا تبسم

آماده   یکه برا یتیرفتن  و نه حساس یبرا شیمخالفت ها

 کرد.   یشدن خرج م

و مرتب از   کیکه دخترک ش  زدی م  غیرسما داشت ج آمنه

 اتاق خارج شد. 

  ی کلوشش گل ها یها نیآست  یاش که رو یمجلس  یآب مانتو

 نشسته بود.  بایداشت بر تنش ز ی مشک زیر

قرمز شده   یقرار داد و به آمنه ی آب یدست فی را در ک یگوش

 .م یام برنگاه کرد وگفت: قربونت بشم من آماده 

 

  یهاچشمان پرخنده و آمنه را پشت سر گذاشت و کفش  با

 پاشنه بلندش را پا زد و از خانه خارج شد.   یمشک

 رساندن آنها را به عهده گرفته بود.  تیمسئول باربد

 شدند.   یعقب نشستند و راه یصندل ی حنا رو  همراه

هما تعارف زده بودند اما او کار در آموزشگاه را بهانه   به

 کرد و همراهشان نرفت.  

 .  دندینبود. زود رس  ی ادیز یفاصله



مادر ماهان   ز یکه وارد شدند  تبسم قبل از هرچ اط یدر ح از

و به مهمانانش  ستادهیبهار خواب ا یهاپله ی که باال د یرا د

 . گفتی خوش آمد م

 زن داشت.   نینسبت به ا یخوب احساس

حس را داشت که تا چشمش به آنها افتاد  نیاو هم هم  انگار

 بالبخند جلو آمد،  

  ده ید کیسالم وعل یمیبا آمنه و حنا گرم و صم نکهیاز ا بعد

 کرد،  تبسم را تنگ در آغوش گرفت.   یبوس

 شور شد.    زیبا محبت که قلب دخترک لبر چنان

 بود.   یاش با او پر از مهربان یپرس احوال

درون خانه دعوتشان کرد و خوش هم همراهشان وارد   به

 شد. 

پهن بود،  پر از انواع   یبزرگ یسالنشان سفره   کف

 خرما.   ،ینیری و ش وهیم ر،یآش،  حلوا،  نان و پن ،یخوراک

سفره  و   کینزد یمناسب یکرد جا  شانیخانم راهنما زهره

 و مادرش نشاندشان. نیکنار نوش

درباره حضرت   ییبایز یمداح هم آمده بود و مداح  یآقا

 خواند.  یعباس م

 دلتنگ در خانه نگاه چرخاند.  تبسم



  یبود که ماهان هر روز در آن نفس م ییهمان جا نجایا

 .  دیخواب  یخورد. م  ی. غذا مدیکش

از   ییسالن دنبال ردپا یچرخاند و در گوشه گوشه  نگاه

 حضور او گشت.  

   ؟یشده که اومد  ی: چدیسر در گوشش برد و. پرس نینوش

 

 نیرا به گوش نوش شی جواب دادن لب ها یهم برا او

 اصرار کرد.   یلیکرد و پاسخ داد: مامان خ کینزد

 

هم خوشکل   یچشم به صورتش دوخت و گفت: حساب نینوش

 .  ایکرد

 

 نشده؟  ی : هنوز ازش خبردیپرس نیلبخند زد و باز نوش تبسم

 

بار چهره دخترک وقت جواب در هم شد و گفت: نه   یا

 .  ستیازش ن یخبر  چیه شعوریب

 



سفره حاجت  نیاز ته قلب گفت:  انشاهللا تو هم از هم  نینوش

 .  یریگیم

 

   د یجوش یرا از ته قلبش همانجا که عشق ماهان م نیآم تبسم

 گفت.  

شربت از مهمان ها   یها وانیبا ل یگریدختر د سانازو

 کردند.  یم ییرایپذ
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  یم یکه از شخص دیرا پشت سرش شن یزن  یصدا تبسم

  کنه؟یم ییرایهمراه ساناز داره پذ هی: اون دختره کدیپرس

 

مورد نظرش پاسخ داد: نامزد پسرشونه،  اون  شخص 

ته مادر  مبل نشس  یدر آشپزخونه رو  کیخانومه هم که نزد

 اس. دختره 

 

 در مغز تبسم اکو شد.   جمله

 پسرشان بود؟!    نامزد

 دختر همان نامزد معروف ماهان بود؟!   نیا

 . ندیبب نجایکرد او را ا یدرصد هم. فکر نم کی یحت

و او   زدی آزمون ارشد م یدرباره  یهاداشت حرف  نینوش

 دختر نامزد ماهان بود!  نیکرد ا  یفکر م نیفقط به ا

نشد شش دانگ حواسش به   نینوش یهامتوجه حرف  اصال

 نامزد ماهان بود.  

 نداشت.   یشباهت چیاو ه به

 با هم نداشتند.   یوجه اشتراک چیه



را با مداد قهوه   شیداشت ابروها یچشمان قهوه ا دخترک

اش در صورتش  یخرما یاز موها یبود و تکه ا دهیکش یا

 افتاده بود.  

  شیبود و موها یخالف او تبسم کامال چشم و ابرو مشک بر

 .  اه یس اه یهم س

 

 دختر مقابلش خم شد و شربت تعارف کرد.   همان

  وانیخشک بود که دستش را رد نکرد و ل ش یگلو یحد به

 برداشت.    ینیس یشربت پرتقال را از تو

 .  ردینگاه از صورتش بگ یآنکه لحظه ا  یب

کرد و قلبش در   یداشت او را کنار ماهان تبسم م کسرهی

 . دی در یم  نهیس  نه،یس

 ماهان را داشت.  تیمالک ی ادعا چارهیداشت ب حق 

  چ یباز که نشد ه شی. راه گلود یاز شربت را نوش یا جرعه

 نشست.   شی بر گلو یشتریبغض با شدت ب 

تکه  د یاز کنارش رد شد درست به او که رس ی کوچک دختر

لباس او   یاش کنده شد و رو یچوب یستناز ب یبستن یا

 افتاد.  



 فیاز او دور شد ومانتو کث  الیخ یبه دخترک که ب یعصب

کن تا   زشیاش نگاه کرد و حنا تند گفت:  پاشو برو تمشده 

 مانتو.   یکاکائوش اب نشده رو

 

از   یکوفت وعصب نیزم بایدستش را تقر یشربت تو وانیل

 جا بلند شد.  

:  دیو پرس ستادیکرد ا یصحبت م  یزهره که با زن کنار

 کجاست؟   سی سرو دیببخش

 

با محبت هرچه تمام تر نگاهش کرد و تا خواست   زهره

اش شد و  مانتو لک شده   یجوابش را بدهد متوجه لبه 

  ؟یکن زیو تممانتوت ی خوای: مدیپرس

 

 داد: بله.   پاسخ

 

شما برو    س،یو برده سرواشاز مهمونا بچه  یکی زمی_عز

 آشپزخونه تا مانتو خوشکلت لک نشده.   یتو

 



 زد و گفت: باشه.چشم  یزهره لبخند  یجواب مهربان  در

 

 را به سمت  آشپزخانه کج کرد و وارد شد.   راهش

پشت به او   نکیکنار س زیو همان دخترک تنفر برانگ ساناز

دختر مانتو    نی: اد یپرس یبودند. داشت از ساناز م ستادهیا

سرشه و مانتوش هم  یمشک ، یهمون که شال اب ه؟یک هیآب

 .  گمایداشت م یگل مشک
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 د یشن یرا م  شانیمداح قطع شده بود و راحت صدا یصدا

 

  ؟یگیسرتکان داد و گفت: آهان تبسم م ایدن

 

تبسم  ؟یگیشد و گفت: راست م جانیدخترک پر از ه یصدا

   نه؟یا

 

زهره در گوشش   یشانه اش نشست و صدا یرو  یدست

کن.   زیو تمبرو مانتوت  ؟یستادیا نجایچرا ا  زمینشست: عز

 .  دیشکلمون برسدخترا به مهمون خو

 

الزم   ی زی. چزمی تو عز  ایبه تبسم نگاه کرد و گفت: ب ساناز

   ؟یدار

 

کنم  زیو تممانتوم خواستمی م د یجلو رفت و گفت: ببخش تبسم

 . نیاگه اجازه بد

 



جلو   ایکنار رفت و گفت: حتما،  ب نکیاز مقابل س  ساناز

 راحت باش.  

 

و مشغول   ستادیا نکیکرد و کنار س یرلبیتشکر ز تبسم

 شد.   شیمانتو یشستن لبه

بود. از پنجره   شیهاتمام شد و مشغول شستن دست  کارش

 .   دیبود؛  ماهان را د اطیمشرف به ح قایکه دق نکیس یباال

 شد.  اطیرا باز کرد و وارد ح  در

در لباس   دهی. پوشختیفرو ر نهیدر س دنشی تبسم با د دل

 المذهب.  بردیم  یچه دل یخلبان

 محبوب.   داریبود و مشتاق د دلتنگ

  کیدختر خارج   دیو از د دیکه به در سالن رس  ی لحظه ا تا

 نگاه نگرفت.   هیثان

 بود و متوجه دخترک نشد.    نیسرش پائ او

رفتن عجله   رونیب یکس در آشپزخانه نبود پس برا چیه

نگاهش   ریدل س  کیخواست از درون آشپزخانه   ینکرد م

 کند.  

که مغز وقلبش به جان هم افتاده  و دربارٔه حضور   هرچند 

 .  کردندی نامزد ماهان با هم بحث م



 کند.   یرفع دلتنگ خواستی فعال فقط م اما

مغز و قلبش   یهاحرف  ینشست و درباره  یمفصل م بعدا

 .  کردی فکر م

مرد جوان در همهمه سالن به گوشش   یها  اهللای یصدا

 نشست.  

  یبرا یدلخور  ایدن ایخودش نبود که با وجود دن  دست

 ضعف کرد.   شیصدا

 مانتو نشان داد.   خودش را مشغول لبه یجلو رفت. الک یکم

 

 .  ستادیدر آشپزخانه ا کینشان داد نزد مانتو

گذاشته و با مادر نامزدش سالم   نهیدست بر س ماهان

 رد.  ک یم کیوعل

که حرص دخترک   کردی متواضعانه به او عرض ادب م چنان

 درآمد.  

 تحفه انقدر احترام گذاشتن داشت؟!   نیمادر ا آخر 

و   ستادیبه دست کنار برادر شوهرش ا یخال   ینیس ساناز

 در گوشش گفت.   یزیچ

 متعجب نگاهش کرد.   ماهان



 .  دینفهم یز یحرف او چ از

که در   یزیچ  نیتا وارد آشپزخانه شود اما اول دیچرخ یکم

 تبسم بود.   ی بایقرار گرفت صورت ز  شیدیمعرض د

 که ساناز زد شد.  ی برلبش نشست و تازه متوجه حرف یلبخند

که داشت با نگاهش صورت   یشد در فرصت کوتاه وارد

 تبسم را وجب کرد تا سالم داد. 

  یول یخسته ا دونمیمادرش آمد و گفت: مامان جان م 

 اتاقت،  برو باال اونجا استراحت کن.   یبر یتونینم

و. به سمت    ردیدلدار بگ ییبایشد نگاه از صورت ز مجبور

ممکن از کنار تبسم رد   یفاصله  نیکتریبرود با نزد نکیس

 شد.  

 ادکلنش نوازش داد.   یو مشام دخترک را با بو 
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 ادکلنش نوازش داد.  یدخترک را با بو مشام

  یقیبست، نفس عم ی را م ش یجا داشت تبسم چشم ها اگر

 .  دیکش یم

 .  دیکوب نهیپرتپش بر س قلبش

 

 باال.   رمی_باشه مامان م 

 

قصد خروج از آشپزخانه را کرد که نامزد ماهان اتو به   تبسم

 . یدست وارد آشپزخانه شد و گفت:سالم ماهان خسته نباش

 

 . ی_سالم،ممنون سالمت باش

 

 و خشک کن.  تبسم جان مانتوت  ایرو به تبسم گفت: ب دخترک



 

  انیلباسش واقعا اتو الزم داشت بسکه آن را م گرید االن

 مشتش فشرود. 

  ستاده یا یناهارخور زیه سمت دخترک که کنار ماکراه ب با

 بود رفت.  

زد آن را به دست تبسم داد   زیاتو را به پر نکهیبعد از ا دختر

  ستادینداشت ا نکیبا س یگاز که فاصله چنداناجاق  کیو نزد

 نشور تو رو خدا  نکیس یو توو گفت: ماهان دستت 

 

د: چه  گذاشت با حرص فکر کر  زی م یمانتو را رو یلبه تبسم

 .  ی حس خانوم خونه بودن هم بهش دست داده، بزار برس

 

اش را به هم   ی کف یهاکه دست  ی جوان در حال خلبان

تونم برم کجا بشورم   یکه نم سیسرو ی: تودگفتیمالیم

 پس؟ 

 

  گهیراست م  ایگذاشت و گفت: دن زیم یرا رو  ینیس ساناز

اخه   دیالیخ یما چرا شما مردا انقدر ب یخوب برو باال خونه

 دست شستنه.   یجا نکیس



 

 ی را با دستمال کاغذ  شیو دستها دیکنار کش نکیاز س ماهان

 دانستی که حاال تبسم م یخشک کرد و دختر  تیکاب یرو

روز چطور    ستیپرواز بعد ب نی: اولدیپرس استینامش دن

 بود؟ 

 

  زدیرا اتو مبه تبسم که ظاهرا مانتو  ینگاه کوتاه ماهان

 .  یانداخت و پاسخ داد: عال

 

  یزی: چدینشست و پرس یصندل  یتبسم رو کینزد ساناز

 باال؟  ارمیبرات ب یخوریم

 

تبسم  یساناز حوال  دنید یبار به بهانه نیماهان ا چشمان

 ممنونم.  خورمیکرد وگفت: آره م  یگوش یباز

 

 نجایزودتر برو  باال ا ایخوب ب  یلیکرد: خ طنت یش ساناز

 .  ارمیبرات غذا م  ست،ینباش درست ن

 



 .  دیساناز خط و نشان کش  یبا نگاهش برا ماهان

  نی: خوش آمددیو پرس ستادیتبسم ا یرو به رو  زیم کنار

 تبسم خانوم.  

 

 .  دیگذرا نگاهش کرد و گفت: ممنون. لطف دار تبسم

 دلخور باشد.   دادیم حق 

و نگاهش کرد سپس راه    ستاد یهمانجا ا ی کوتاه یلحظات

 گرفت  شی خروج را در پ

در گوشش   ی زی و آهسته چ  ستاد یکنارش ا د یکه رس ایدن به

 گفت. 

 و زمزمه کرد:بچه پرو   دیخند  زیر ایدن

 

 بسکه ناراحت بود.  ختیر  یخون تبسم نم  یزد یم  کارد

 رفتار را از سمت ماهان با نامزدش نداشت.    نیتوقع ا اصال

چه   ایدل و قلوه دادنش با دن  کردی م یعاشق یکه ادعا او

 بود؟

 خوامیمن م  ایگفت: دن ایآخر برگشت  به دن یماهان لحظه  

 .  ار یلطفا برام حوله ولباس ب  رم،یباال دوش بگ
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 جب نگاهش کرد!  متع ایدن

 کرد.  ی درخواست ها نم نیمعموال از ا ماهان

افتاده و   نیبه سر پائ ایصورت دن یماهان به جا چشمان

 در هم تبسم بود.   یهااخم



که گفت: البته اگه خودم   یوقت دادیم حیاو توض یبرا انگار

زحمتش   گهید ی .ولدادمیبرم اتاقم به تو زحمت نم تونستمیم

 امخسته یلیکه خ اریگردن تو، لطفا زود ب افتهیم

 

 حرکت ماند.   ی تبسم ب دست

باال   یحوله نامزدش را به طبقه یبه بهانه خواستیم

 بکشاند.  

 هم داشت انگار.   عجله

رفع  زش یعز ییایبا دن خواستی خسته بود و دلتنگ و م البد

 کند.   یدلتنگ

حاال هم   نیداشت که قلبش هم  ی دخترک  قراریخبر از دل ب چه

چون نوزاد دور افتاده از مادر   نهیاو در س  یصدا دنیبا شن

 .  کندی م یقراریب

 شد؛ ی خانه خارج م نیو زنده از ا کردیکه اگر سکته نم بخدا

و خودش با   کردی پشت سرش را هم نگاه نم  گرید ورفت یم

 .  دیبری خودش دلش را سر م یهادست 

را    ایدر حضور او دن  دادیچطور به خودش اجازه م ماهان

 .  ردیبگ ل یگونه تحو نیا

 داده بود؟!   اش ی مردک تمام مدت باز یعنی



 

از قبل برات بردم باال.    ی: من همه چدیساناز را شن یصدا

امروز   دونمیاستراحت کن. م   ریراحت برو دوش بگ الیبا خ

 بود.   یبرات روز سخت 

 

 کرد.  به ساناز نگاه  ماهان

 زن برادر باشد،  خواهر بود.   نکهیاز ا شتریب او

 کرد.   ی م یجوره خواهر همه

را گذرانده بود. تمام مدت پرواز   یروز سخت  گفتی م راست

سقوط قبل   یکه داشت اما بازهم خاطره  ی با وجود تالش

 .  کرد ی نم شیرها

و گفت: دستت درد نکنه.    دیاو پاش یبه رو ی گرم لبخند

 ی دیزحمت کش

 

بار آخر به صورت تبسم دوخت و از   یرا برا  نگاهش

 آشپزخانه خارج شد.  

سالن   یکه به فرش دوخته شده بود به سمت انتها ینگاه با

 ها  رفت.  به پله یمنته ییو راهرو



 

آنکه به   یگذاشت و ب زیم یو رو د یکش زیاتو را از پر تبسم

 تون درد نکنه.  د گفت: دستنگاه کن ایصورت دن

 

جواب او نشد به ساناز نگاه کرد و از سر ادب   منتظر

 هست من انجام بدم؟   ی: کاردیپرس

 

 پاسخ داد: نه گلم ممنون.   ییبا خوش رو ساناز

 

 تشکر کرد و از آشپزخانه خارج شد.  دوباره

نشست و با بغض به   نیمادرش و نوش انیم درست 

 شد.   رهیخ شیهادست 

گرم صحبت بود و حنا هم معلوم   نیکه با مادر نوش مادرش 

 .  کردی چت م  ینبود با چه کس 

 شد.   اشیحال   شانیمتوجه پر یول نینوش

جمله   کیهم  دیپرسی در جواب او که مدام از حالش م اما

 .گمیجواب داد: بعدا برات م
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گرفت سرش   مینشست، اما تصم شیحوصله در جا یب یکم

 گرم کند تا زمان زودتر بگذرد.   یرا با گوش

 . دیکوبی مداح چون طبل بر سرش م یصدا

 فقط زودتر تمام شود.   خواستیم

  یکند و حت یپشت سرش را نگاه نم  گر یبرود د بود مطمئن

 اسم ماهان را هم نخواهد آورد. 



  ی خبر  یدست ف یهرچه دور و اطرافش را گشت از ک اما

 نبود. 

من   فی ک یدون ی: تو نمدینگاه کرد و پرس نینوش به

 کجاست؟  

 

در    دادیبر خالف او به دقت به مداح گوش م  نینوش

 .  ش یآشپزخونه با خودت برد یتو یرفت یپاسخش گفت: وقت

 بکوبد.  واریخواست سرش را محکم به د ی که دلش م آخ

 رفت.   یلعنت یجا بلند شد و به سمت آشپزخانه از

 تنها بود.   ایدن

دستش و قصد خروج   انیبار مصرف م کیعالمه کاسه  کی

 داشت.  

:  د یپرس ییلبخند زد و با خوش رو شیبه رو د یاو را د تا

   ؟ یدار الزم ی زیچ زمیعز

 

 داد.    یادب نبود، وگرنه جوابش را نم یکه ب فیح

 جا گذاشتم.   نجایا ومیدست  فیآره فکر کنم ک ــ

 



  یگذاشته بودش رفت و آن را برداشت باز صدا زیم یرو

   ؟یکمک کوچولو به من بکن کی شهی: گلم مدیرا شن ایدن

 

:  دیوپرس دیی.  دندان به هم سا شد ی اش دود خارج م ینیب از

 ؟ کنم کاریچ

 

ها و   ینیاشاره کرد و گفت: لطفا اون س  نتیبه کاب ایدن

 خلوت.   اط یح میبر اریسفلون رو برام ب

 

 و سفلون را برداشت و به دنبالش روان شد.    ینیس رغبتیب

پهن قرار داشت که   بایراهرو تقر  کیسالن  یانتها در

خلوت  بود   اطیح  یاال و در ورودطبقه ب یآن پله ها یانتها

 نداشت.   ی دید چ یو از سالن ه

 خلوت شد.   اط یوارد ح ایسر دن پشت

و به جان مهمون  ایگفت: دن  اینگاهشان کرد و به دن ساناز

 .  ی دیکار کش

 



خودش   یوقت گهیلبخند داشت: د کسره یبر خالف تبسم  ایدن

 منم پر رو شدم.   دیبود صدام کن ی گفت اگه کار

 

ها را از تبسم گرفت و گفت: دستت درد نکنه    ینیس ساناز

 .  میکن میتا تقس میکش یآش ها رو م یباق م یتبسم جان دار

 

 داشت.    یبه ساناز حس خوب ا،یبر خالف دن تبسم

را جنباند و به زور طرح لبخند زد و گفت:  شی لب ها باالخره

 نذرتون قبول باشه.  

 

 کمکتون کنم.  دیهست تعارف نکن  یاگه کارتعارف کرد:  باز

 

  کی یدستش بود. حاو انیم   یکوچک ینیجلو آمد س ساناز

و   وهیظرف م کینان سنگک و  یآش کم ینیچ یکاسه

ما   یماهاتم ول یرو یو گفت: قربونت برم شرمنده  ینیریش

 باال؟  یماهان ببر یبرا ونیتو ا  شهیم میکار دار یلیخ نجایا

 

 در خواست ساناز جا خورد!   از



 : من ببرم؟!  د یگرد شده پرس یچشمان با

 

  شه؟یسختت م  زم،ی: آره عزدمیتفاوت پرس یب ساناز

 

 فکر کند او تنبل است.   خواستینم

 یول شهیاراده دست جلو برد وگفت: نه، نه سختم نم یب پس

 رو ببر باال.   ینیشما س یخوای کنم. م یکمک م نجایمن ا
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 بدهد.   شنهادیرا پ ایحاضر نبود دن عمرا

آن در حال سرخ   یداغ ها رو از یکه پ یکنار اجاق گاز ساناز

  دیبکش من با ووگفت: قربونت برم زحمتش   سادیشدن بود ا

 باشم.   نحایا

 

گفت و   یاصرارکند. پس باشه ا نیاز ا شتری ب دیکش خجالت

پله   یآمد و پا رو رونیخلوت ب اطیبه دست از در ح ینیس

 ها گذاشت.  

 ساناز ناراحت نبود.   شنهادیهم از پ یلیدلش خ ته

نوبت  بارنیعوض شده و ا ایاو و دن یحاال جا  کردی م حس

 را آتش بزند.   ایاوست که دن

 قلبش دوباره به تپش افتاد.   د یپله ها که رس یباال

به  تیرا بگذراد و بدون اهم ینیگرفت س میخودش تصم با

 ماهان خارج شود.  

 و در را باز کرد و وارد خانه شد.   دیکش ق ینفس عم چند

بود که سمت چپ   یسالن حدودا هجده متر  کی  شیبه رو رو

 اشت.   یکوچک و نقل ی ا آشپزخانه



در حمام،    دیرس  یراست هم سه در کوچک که  بتظر م سمت

 و تراس باشد.   سیسرو

آمد    یاز همان درها م یکی که از   یآب یالبته صدا خوب

 کرد.   ی م دییحدس حمام بودنش را تا

باز دو اتاق نشان از دو   یهم درها یدر ورود  یرو روبه

 داد.   یخوابه بودن خانه م

   ی خور یناهار  زیم یرا رو ینیآشپزخانه شد و س وارد

 کوچک وجمع و جور قرار داد. 

 شد.   خارج

کرد او   یماهان اصرار م دنیماندن و د یقلبش برا نکهیا با

  یخروج از خانه با مغزش همدست شده و عجله م یبرا

 کرد.  

نشست همزمان ماهان از حمام   ره یدستگ ی که رو دستش

 خارج شد.  

 چشمش به او افتاد و نامش را خواند: تبسم.   تا

 

شکست و بخودش فشار آورد تا   شیجانم در گلو  هزار

 جوابش را ندهد.  



  یم نهیس  واریدر قفس خودش را به د یمثل پرنده  دلش

 . دیکوب

 باز نامش را خواند و او در را باز کرد.   ماهان

در قرار گرفت و آن را    یبه خودش بجنبد دست ماهان رو تا

 بست.  

 مرد تن پوش برتن نگاه کرد.   به

باز کردن در تالش کرد اما زور   یشد و برا یدلتنگ الیخ یب

تبسم؟    یبر یخوای از او بود  گفت: کجا م شتریماهان ب

 بمون باهات حرف دارم.  

 

سر بلند   یحت ایجدا کند  رهیانکه دستش را از دستگ یب تبسم

نمونده   یحرف گهیگفت: د ندیکنارش را بب ستادهیکند و مرد ا

 برم.   خوامیبرو کنار م

 

از دستم   دونمی گفت: م متیبر خالف دخترک با مال ماهان

ف  حر امیصبر کن لباس بپوشم ب ی. حق داری دلخور

 .  میزنیم

 



 کرد.   ینگاه نکردن اصرار م یهمچنان برا تبسم

 میکه بزن  میندار یمن و تو حرف  ــ

 

و گفت: تبسم    د یدست کش سشیخ یموها انیکالفه م ماهان

 . میفرصت بده حرف بزن قهیکنم دو دق یخواهش م

 

کرد و گفت: بزار برم ماهان   نیرا باال و پائ  رهیدستگ تبسم

 .  نجایا زن یهمه بر زنمی وگرنه داد م

 

فشار داد وگفت:   شتریبرخالف تالش تبسم در را ب ماهان

  ایاز دن لیدل یب یکنی فکر م یبر زارمینم میبخدا تا حرف نزن

 بهانه جور کنه بفرستت باال...   کیخواستم 
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ماهان نشد   یبود که درست متوجه جمله  یانقدر عصب تبسم

از در فاصله   قهیگفت: تو رو خدا دو دق یو مرد جوان عصب

 ... ریبگ

 

عوض  یلعنت نیاش را در دست گرفت: بزار برم احوله یلبه

 .  میزن یحرف م امیکنم م

 

گفت: باشه   یتکان نخورد و ماهان با لجباز   شیاز جا تبسم

همه   یباال منم جلو انیبمون. اصال داد بزن همه ب نجایهم

باهاش  خوامیعاشق دخترت شدم و م گمیاشون به مامانت م

 ازدواج کنم فعال هم در حال جنگ و جدال با پدرم هستم.  



 

 اش شد.   ره یباالخره سر بلند کرد خ تبسم

 .  شیکردن چشم ها ین از دلبر اما آخ

  س یخ یکه از اشک نم داشت به صورت و موها یچشمان با

  شهی: چندتاچندتا ماهان؟ روت مد یماهان نگاه کرد و پرس

ابراز عالقه   گهیدختر د کی نامزدت و مادرش به  یجلو

  یبود کیتو ج ک یباهاش ج ن یجونت که اون پائ ایدن  ؟یکن

مثل من که دلم    ؟یدیم شیباز  یبفهمه دار شکنهی دلش نم

 شکست!  

 یخوایاونم م یجلو ،یزنیگوش اون بچ م  یمن تو یجلو

  ؟یو بکن دوست داشتن من یادعا

 

 در برداشت.    یدستش را از رو ماهان

  ی: چدیمقاباش نگاه کرد و پرس انیبه دخترک گر ناباور

   کنه؟ی م کاری چ ایما دن یهاتبسم؟  االن وسط حرف  یگیم

 

 دست خودش نبود.   شیهااما اشک  خواستینم تبسم



وسط   ای: دند یداد و پرس هیرا به در پشت سرش تک  کمرش

ماهان؟  یپرسیم  یتو دار نویکنه؟  ا  یم کاری ما چ یحرفها

گوش من دم از   ری ز مارستانیکوه، فرودگاه، ب یکه تو ییتو

  ر یمن ز یچشما   یخونه ات جلو یو حاال تو یعشق زد

 گوش اون. 

 

برهنه اش   ینه یاز س یباز شد و قسمت یماهان کم یحوله

 بود.   انینما

: من ابراز  دیاش گذاشت و پرس نهیس یدست رو مبهوت

برادرم؟ تبسم واقعا اسم   یگوش نامزد عقد ریعشق کردم؟  ز 

ابراز عشق؟    یزاریکه به زن برادرم زدم م  یدو کلمه حرف

من احمق داشتم  ؟یزنیراحت تهمت م قدرنیهم شهیهم

بهانه جور کنه بفرستت   کی  یگفته تو ازم دلخور یبهش م

 باال. 

 

 تبسم از تعجب باز ماند.   دهان

 .  شدی گرد نم نی از ا چشمانش

 نامزد برادرش بود!   ایدن



  دمیمن خودم شن ی نامزد برادرته؟! ول ای: دند یشده پرس مات

 اون خانومه گفت نامزد پسرشون. 

 

 

 از چه قرار است.   هیقض دیتازه فهم  ماهان

خانواده    نیجلو رفت و گفت: خوب برادرم هم پسر هم  دوباره

 .  گهیاس د

 

انقدر   شتیمنظورش منم؟ پس بگو چرا آت ی _تو فکر کرد

 تنده.  

 

  یاون جور  ؟یبود ی می_پس چرا انقدر باهاش صم

   ؟یگرفت لیو تحومامانش

 

بابا زن برادرمه ها، دوساله     ؟یپاسخ داد: تبسم خوب ماهان

.  برام  نجاستیوقت ا یاشکانه.  وقت و ب  یکه عقد کرده 

 . مونهی مثل خواهرم م

 



:  د یتبسم را فشار داد و پرس  ینیرا جلو برد آهسته ب دستش

 .  یحسود خودم

 

 یبرهنه  ینهیس  یحواس رو یدست جلو برد و ب تبسم

موم شده.  ماهان گذاشت و گفت: برو عقب نکن. فکر نکن ت

رابطه رو   نیا ینبود منم فاتحه  یروز ازت خبر ستیب

 خوندم.  
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  طنتیاش نگاه کرد وباز ش نهیس یبه دست تبسم رو ماهان

جر دادنت معلوم   قهیاز  لحنش کرد و  گفت:آره خوب یقاط

 .  یبود که چقدر فاتحه خوند

 

 

انداخت و   نیو سر پائ دیخجالت زده دست عقب کش تبسم

 گهیرا هدف قرار داد وگفت: من د رهیدستش دوباره دستگ

 .  شهیبرم مامانم نگرانم م

 

در قرار گرفت و تشر زد   یبار به ضرب رو نیماهان ا دست

اروم   قهیباهات حرف دارم.  دو دق گمیکه:  تبسم،  تبسم م

بعدش چشم من در  میصحبت کن امیلباس عوض کنم ب ریبگ

دلت خواست به جونم غر بزن.  اصال حق   یخدمتم هرچ

االن مراسم   م یصبر کن اول صحبت کن یول  یغر بزن یدار

 .  یبر دیبا شهیتموم م

 

   شد.   میتسل دخترک



  یخواست و ساعت ی شدن م  میدلش تسل یرا بخواه راستش

 دلتنگش بود.   تینها ی که ب یوقت گذراندن کنار مرد

 دنیخواست و. شن یکنار او وحرف زدن را م نشستن

 اندازه دلخور بود.   یاگر ب  یحت  ش،یصدا

  یطاقچه  یرا بگذارد گوشه شیهای توانست دلخور یم اما

 کند.    یرفع دلتنگ یقلبش و فعال کم 

که خودش   یبه جان ماهان فتدیرا بردارد و ب شیها هیگال بعد

 وغر زدن را به او داده بود.   یگذار هیهم حق گال

تا لباس   یمون  ی: مدیدر فاصله گرفت و ماهان مردد پرس از

   ا؟یبپوشم ب

 

در صورتش گفت:   رهیآهسته سرد تکان داد و مرد جوان خ 

  ؟یرفت نمیبب ام یاهان نجان م

 

مرد محبوبش نگاه کرد و گفت:   یصورت دوست داشتن به

تا مامانم صداش   ایآشپزخونه منتظرم فقط زود ب یباشه تو

 .  ومده یدر ن

 



جا    زیگرفت و پشت م شیکه راه آشپزخانه را در پ دخترک

شد ماهان خودش را به اتاق رساند و پرشتاب لباس بر   ریگ

  انیرا خشک کند شانه م شیموها نکهیاو بدون  دیتن پوشان

از اکلن احسان به خودش زد از   یو با عجله کم دیانها کش

 امد و وارد اشپزخانه شد.   رونیاتاق ب

به تبسم زد وگفت:   یلبخند زیم ی آش رو  یکاسه  دنید با

 .  یدست پر هم که اومد

 

 بود.   زتونیبله دستور زن داداش عز ــ

 

دو قاشق برداشت    نکیکنار س  یاز آبچکان چوب ماهان

 نشست.   زیوپشت م

از مامانم چه خبر؟  سراغ   نیداد: نوش امیپ ن یبه نوش تبسم

 و نگرفته؟ من

 

 قاشق را به سمت تبسم گرفت و گفت: شروع کن.   ماهان

 



گذاشت وگفت:   ینیس یقاشق را گرفت اما ان را گوشه تبسم

 .  رمیس  یمرس

 

  یلیکاسه را هم زد و گفت: اما من خ تیجوان محتوا  مرد

 ام دو قاشق همراهم بخور بهم بچسبه. گرسنه

 

  یخوش آش حساب یهم اتفاقا گرسنه بود و بو تبسم

درآمد وگفت:   یکرد اما از در لجباز  کیرا تحر شیاشتها

 بخورم؟   ی چطور رمیس یخوب وقت

 

 رها کرد.    ینیقاشقش را در س ماهان

خودش را   شیهاداد و با دست  هیپشت سرش تک یصندل به

 سر صحبت خودمون.   میخوب پس بر ی لیبغل کرد و گفت: خ

 

 نگاهش کرد.   قراریب تبسم

  یلیآمد گرسنه بماند قاشق را برداشت و گفت: خ  ینم دلش

 بخور.    ایب  خورمیخوب م
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  ی از آش را به دهان گذاشت،  ماهان راست م یکم دخترک

 گفت واقعا خوشمزه بود.  

 .  ستیچ  یخبریروز ب ستیب لیبپرسد دل خواست

 .کندی حس کرد خودش را کوچک م اما

  یبود و وقت یبه نبودنش، اعتراف به دلتنگ ادیز اعتراض

 را تبسم نتواند. ماهان توانسته بود تحمل کن چ 

داشت، اما دهان بست و  لیدانستن دل یکه برا  یلیم یهمه با

 .  د ینپرس یزیچ

 حرف زدن عجله داشت.   یبر خالف تصور تبسم برا ماهان



 را نگذرانده بود.   یخوب  یهم روزها  او

رفت سر اصل مطلب: االن چند روزه که دارم با،  میمستق پس

مرغش   ی. ولجنگمیم کنم،ی اصرار م  زنم،ی بابام حرف م

  ییبابت بال گهی. میخواستگار ادیب شهینم یپا داره راض کی

باباته و قول  یکه عموم سر عمه ات آورده هنوز شرمنده 

 اون یاز خانواده ی دختر چ یاسم ه گهیمردونه داده که د

  یپا تو یخواستگار یوقت برا چیقول داده ه گهی. مارهین

 .  ستهیمردونه سر قولش با  د یاش نزاره و حاال هم باخونه

که محاله بابت هرگز   ادیبشه ب یتازه اگه اونم راض گهیم

 . شهینم یکار نیحاضر به همچ

 

  یحرف یجور  کیچانه گذاشت وگفت: چرا  را یدست ز تبسم

خانواده ما عروس    یانگار قرار بوده کل دخترها یزنیم

خانواده شما بشن؟  اگر فقط هما قرار بود عروس شما بشه  

چرا با هم قول و قرار گذاشتن که   گهیکه تموم شده. د 

  گهینباشه؟  چرا بابات قول داده د یا گهیازدواج د نشونیب

چرا بابام. قول  ا یئ ما نزاره؟  پا به خونه یخواستگار یبرا

  ؟دیار یکدوم از دختراش ن چیاسم ه  گهیگرفته که د

 



نگاهش را از صورت دخترک گرفت و گفت:   نباریا ماهان

  یاز دخترها گهید یکیاز هما  ریچون فقط هما نبود،  غ

 شما هم قرار بود عروس ما بشه.   یخانواده

 

متعجب و منتظر به مرد نشسته در مقابلش نگاه کرد و   تبسم

   ؟ی: ک دیپرس

 

 در چشمان تبسم لب زد: تو!   ره یبلند کرد و خ ماهانسر

 

 : من؟!  دیناباور پرس تبسم

 

پدرم و پدرت   نیسرتکان داد: آره،  همون موقع ب ماهان

تو هم عروس    م،یما بزرگ شد یقول و قرار گذاشته شد وقت

 .  یو با من ازدواج کن ی خانواده ما بش 

و مردونه بود. من   یقول و قرار کامال جد ک یهم  براشون

  دمید یبودم.  من تو رو وقت  دهیاون موقع تو رو درست ند

. هجده،  گذشتی ها مکه چند سال از به هم خوردن رابطه

به   ی. همون موقع وقتدمتینوزده سالت بود. همراه باربد د

  مونبزنم. گفت ه ودت یق دیبهم گفت با خوامتی رم گفتم مپد



از   یپسر چ یوقت ه چیه  گهیسالها با پدرت  قول داده د

بهش اصرار    یاون نرن.حت یما سمت دخترها یخانواده

قبول   ی. ولدیبود که خودتون گذاشت یکردم گفتم قول و قرار

 نکرد.  

به تو   دن یگوشم خوندن رس یکوتاه اومدم انقدر بابام تو  منم

و بخاطر مصلحت دو   امیگرفتم کوتاه ب  میمحاله که تصم

 قلبم بزارم.   یخانواده پا رو

 

 

  دیگنج یکه در باورش نم یهاحرف  دنیاز شن رانیح تبسم

 به من نگفت؟  یز ی کس چ چی: پس چرا هدیپرس

 

 

 

 

 

[9/28/2021  10:18 PM] 

 



 

 

 

 #بــــوےمــــه  

 

 ۲۲۲ پارت

 

در ظرف آش چرخاند وگفت: تو    هدفیقاشق  را ب ماهان

شد.   یمنتف یهمه چ گهی.  بعد هم د ینداشت ی سن و سال

بهت بگه   ادی بعد ب ارهیاصال اسم ما رو ب خواستیبابات نم

 !  ی تو قرار بوده عروسشون بش

 

  ی زدی که ازش حرف م یاون نامزد یعنی: د یباز پرس تبسم

 خودم بودم؟  

 

 جوان سرتکان داد.    مرد

  ؟ی: پس چرا همون موقع نگفتدیسردرگم پرس تبسم



 

که پاسخ داد:   یشرمنده بود وقت یقدر نباریا ماهان

چند وقت   نیاز احساست به خودم مطمئن بشم.  ا خواستمیم

  ی ول یشد  تیاذ  دونمی بود. تبسم م نیهم  یهم برا یدور

 هر دومون الزم بود بخصوص تو....   ی برا یدور نیا

 

 : چرا؟  دیطلبکار پرس تبسم

 

 رونیب خواستی با دست به در اشاره کرد و انگار م  ماهان

اولش با اشکان   ینیب یرو م ایدن  نیرا نشان دهد گفت: هم

عشقشون در برار اختالف   یعاشق دلخسته بودن ول

  ینموندن. دوساله با همن،  طاقت دور دارینظرهاشون پا

روزشون   نینب گهیروز همد کیرو ندارن  گهیهمد

  یصبور  ،یاهل کوتاه اومدن، از خودگذشتگ  ی. ولشهیشبنم

  یانقدر ب   زنن،ی.  هرکدومشون حرف خودشون م ستنیهم ن

که بعد   ی فداکار یانقدر نابلدن تو  ،یعاشق یتو ثابتن

تونن  ی دوسال هنوز نامزدن.  هنوز خانواده ها نم

  نمیبب خواستمی سقف.  من فقط م  کی ریبفرستنشون ز

امروز   ی.  وقتی هست نم یپا ستادنیاهل ا  ه،یعشقت واقع

  یاز خودگذشتگ  ت،یبا وجود دلخور یعنی نجایا یاومد



روز و دو روز و   کی ستی. ما قرار ن یبلد  یصبور ،یبلد

هامون   یژگیکه اخالق و و میودوسال با هم باش  کسالی یحت

من ناز   شهیتبسم ، هم  نهیاز نظر من هم تیمهم نباشه.  زن

 امیمن کوتاه ب شه یمهم تو.  ه یکنم اما گاه  یبکشم، عاشق

جز   خوامینم یچ چ یلحظه به بعد ه نیاز ا گهی هم تو. د یگاه

 تو. 

 

   ،ینگفت وی نامزد تیگفت: واقع دهیاز جا بلند شد و رنج تبسم

حالت   ،یکنی م کاری،چیکجا ی روز هم خبرم نکرد ستیب

از  ینیبب یخواستیچون م یبد  تا امتحان کن ایخوبه 

بلدم؟ اون وقت من   یکوتاه اومدن،  صبور   ،یخودگذشتگ

 محک بزنم؟ یتو رو بشناسم؟  چطور یچطور

 

 .  ستادیهم ا ماهان

تا   ستم،یدخترک زد و گفت: پات که با یبه رو ی گرم لبخند

و   امیکه برات بجنگم،  اصرار کنم و هزار بار ب ایاخر دن

 ی تو،  واسه خاطر تو هم صبور یکه واسه  یفهمی برگردم م

بلدم   یهم کوتاه اومدن،  هم عاشق ،یبلدم،  هم از خودگذشتگ

 .  یهم عاشق  ،ی، هم عاشق

 



 و مات.   شیک

  م؟یرا واضح بگو  یزیچ کی

 .  ستیهم بد ن شهیو مات هم  شیک

 .  ستیهم  خوب و دوست داشتن  یلیاوقات اتفاقا خ یگاه

مثل همان لحظه که تبسم رفته بود ماهان را به تور   درست 

 و خودش به تور افتاد. ندازدیب

 .  آمدی کوتاه نم هایراحت نیبه ا اما

 کند.   هشینبنوبت ماهان بود که او ت حاال

و   یاز جا بر خاست وگفت: باشه، حاال که امتحان کرد  پس

 . یجواب هم گرفت 

 

سمت در رفت و مثل بار قبل ماهان زودتر خودش را به   به

 در رساند تا مانع خروجش شود.  

به   رهیدر گذاشت و خ  یسر تبسم محکم رو یرا باال دستش

حق   گفت: کردیاو که اصال نگاهش نم یشده   شیچشمان آرا

کار رو بخاطر هر دومون   نیمن ا  ی.  ولیدلخور باش یدار

هر دومون الزم بود. بخدا به من ببشتر از تو   ی کردم برا

 سخت گذشت.  
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و هزار سوال که تبسم  در ذهن داشت   یبهت و ناباور انیم

خلوت آمده وسراغش را   اطیداد مادرش به ح امیپ نینوش

 گرفته.  

 یبعد بگذارد و به طبقه  یها را برا حرف  ی شد باق مجبور

 برگردد.   نییپا



زدن داشت. اما   ی حرف برا یبود و کل  یهر چند هنوز شاک و

برم مامانم   دیبا صحبت را کوتاه کردو گفت: ماهان من

 و گرفته. سراغم

 

 در جا به جا شد.    یمرد جوان رو دست

هنوز خوب رفع   کردی به رفتن دخترک نبود، حس م یراض

 نکرده.   یدلتنگ

 رفت.   کینزد یقدم

به   شیهاتبسم چسباند و لب  یموها   یشهیاش را به ر ینیب

  ؟یزود  نیشد وگفت: به ا  دهیدخترک کش یموها

 

ترک از عطر تن ماهان پر شد و ماهان هم  مشام دخ تمام

 داد.    هیهد شی ها هیتبسم را ر یموها یبو

  نیکال از ب توانستندیبود و کاش م زیناچ اشانفاصله

 ببرندش.  

 ی قینفس عم شیموها انیماهان م یتبسم قطع شد وقت نفس

 .  دیکش

 دود شد و هوا رفت.   شیها و قهر و نازهاسوال یهمه



  زدی ماهان که زور م یدست مشت شده  یبرا دیپر کش دلش

 تا اورا  در آغوشش نکشد 

 برم.  دیگرفت و گفت:با رغبت در را باز کرد و فاصله یب

 خلوت رساند.  اطیخودش را ح 

 

 مهمان ها رفته بودند.   یتمام شده بود و همه  یمهمان

دور هم نشستند و   ی آمنه و حنا به اصرار زهره کم تبسم،

و باربد به دنبالشان  وشیباالخره دار نکهیگپ زدند تا ا

 آمدند.  

 .  دندیهم رس  شیهاشم و پسرها وش،ی با دار همزمان

  یهمراه مادر و زن برادرش از خانه خارج شد و برا تبسم

  بدرقه آمده بود یبار ماهان را که  همراه مادرش برا نیاخر

 نگاه کرد. 

  یاشان ک یبعد دار یبود که د نیهمان لحظه نگران ا از

 خواهد.  

 

  وشیبا مردها که تمام شد زهره رو به دار کشانیو عل سالم

به خانومتون اصرار کردم   ی هرچ وشیکرد وگفت: آقا دار

قبول نکرد. االن من اومدم از   میبمونه شام رو با هم بخور



 یخونه سفره  نیا یخواهش بکنم. امروز تو کیشما 

حضرت عباس پهن بوده شما رو به حرمت حضرت عباس  

  میدور هم بخور ی شام کی داخل  میبر ایب وبه من نه نگ

 .میودوکلمه حرف بزن

 

 گذاشت.   وشینقطه ضعف دار یدست رو  عمدا

 ائمه حساس است.   یدانست او رو یم

 . دیاست نه بگو محال

آمده  او را   شیپ تیهمسرش نگاه کرد در وضع وشیدار

 .  دانستی مقصر م

در مقابل زهره سرتکان داد و گفت: من نوکر آقا هم   اما

سعادته. چشم   یه یهستم. کنار شما و هاشم جان بودن هم ما

  دیو ما با ستی درست ن ینطوری. هرچند که ارسم ی خدمت م

 م یاوردی م یبراتون چشم روشن دیجد یخونه یبرا

 

 یجوان یها سال ق یدست پشت کمر رف یبا خوشحال هاشم

چند ساله   گهید ستین  دی جد یگذاشت و گفت: خونه

  ینیریحضور شما از هزارتا گل و ش نکهی. و امشیدیخر

 .  دییچشم ما،  بفرما ی. قدمتون روچسبهیبه دل ما م شتریب
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قدمتون   دییآمنه و دخترها نگاه کرد و گفت: خانوما بفرما به

 چشم ما.   یرو

 



بود دست پشت کمر او گذاشت   ستادهیکه کنار باربد ا ماهان

 تو.   میو گفت: باربد جان بر

 

 با هم وارد خانه شدند.   همه

 هم در سالن نشستند.   دور

  ییرایاز مهمان ها پذ ی و چا ی نیریو ش وهیو ساناز با م ایدن

 کردند.  

 زده شد.  یمعمول یکه گذشت و حرفها یکم

زد و سر صحبت را بازکرد:    ایباالخره دل به در زهره

 من دو کالم حرف باهاتون دارم.   د یخان اگه اجازه بد وشیدار

 

را  به دست گرفت و گفت: خواهش    یاستکان چا وشیدار

 من در خدمتم.   کنمیم

 

هاشم   یهاتوجه به چشم و ابرو آمدن و سرفه  یب زهره

در   خوامی داد وگفت:  فقط م  وشیحواسش را به دار یهمه

و بزنم و بعدش  تا اخر حرفهام   دیو اجازه بد دیکن یادرحقم بر

 امر امر شماست.  



 

 برده بود.  یبوها وشیدار

  بایبه تکاپو افتاده بود تقر نهیکه در س ی هم با قلب تبسم

 . دی بگو خواهدی که زهره چه م زدی داشت حدس م

 

متواضعانه سر خم کرد و گفت: گوش من با   وشیدار

 شماست.  

 

 وشی با  دلهره صحبتش را آغاز کرد: آقا دار زهره

. شما پسر  دیمن رو به حساب اجازه گرفتن  بزار  یهاحرف 

که   یهاسال نی. تمام ادیشناسیخوب م گمیمن، ماهانم رو م

شما رفت و امد   یبچه با آقازاده  نیارتباط ما کم بوده ا

  ی و. درست و غلطش رو م دش یشناس یداشته. خوب م 

کم رو به   کی که برگشته خونه،   ی از روز  بچه نی. ادیدون

وقار،   ،ی راه شده. اول حرفش و اخر حرفش اث خانوم

شده بعد سالم و    داریکه ب ینجابت دختر شماست. هر صبح

نخورده و   ییهنوز گلوش خشک بوده، چا  یوقت ریصبح بخ

  یو خانوم یناشتا نخورده شروع کرده به حرف زدن از خوب

تا بلکه بتونه هاشم آقا رو   پدرشمن و  ی دختر شما برا



با دست گل و   ره یکنه به شما زنگ بزنه اجازه بگ یراض

 خدمتتون.   مییایب ینیریش

 نکهیمن اصرار از پدرش انکار. نه ا یاز بچه یهرچ  یول

  یرادیو ا بینکرده،  زبون الل دختر دسته گل شما ع  یخدا

و من هاشم   ستین یزیچ نیها.  اصال و ابدا همچداشته باشه 

حرف   یخان از خدامونه که تبسم جانم عروسمون بشه ول

 .  دیگذاشت نتونیکه مرد و مردونه ب هیهاشم سر قول و قرار

 

 شوهرش نگاه کرد.   به

 .  د یرسیبه نظر نم یهم ناراض ی لیخ هاشم

 دونمی اد: مادامه د یشتری با آرامش خاطر ب نباریا زهره

قول و قرار   یکنم و زنونه پا تیکه زن نهیمن ا یفهیوظ

ماهانم پرپر   نمیبی م یوقت زنهی . اما دلم پرپر مستمیشوهرم با

شما نبود.   نیتنها قول و قرار ب نیخان ا وشی. دارزنهیم

دوتا   نیهم واجو اونم قرار ازد دیهم داشت یا گه یشما قرار د

و   میبچه بود. حاال که دلشون با همه ما هم دل به دلشون بد

طور که اول  سر همون قول و قرار اولمون.  همون میبرگرد

ما   یبرا اد یز یلیصحبتم گفتم حرمت شما و دخترتون خ

کردن   یمن رو به حساب خواستگار یهاواجبه و صحبت

  خدمت ینیر ی ماست که با دسته گل و ش یفهیوظ  د،ینزار



  ی.  آخه از وقتکنمی و من فقط دارم کسب اجازه م میشما برس

  کیحرف هاشم خان فقط  خوادی م یماهانم اومده و گفته چ

پسرش   یاسم دختر شما رو برا گهیکلمه اس. قول داده د

خان شما    وشی.  دارستادهیقولش ا یو حاال هم پا ارهین

 م؟ یخدمت برس  یخواستگار یما برا نیدی اجازه م 
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توانست راحت   ی اش جا به جا شد. نم یدر صندل وشیدار

 .  دیبنش



 نبود اصال.   راحت

با   قا یهاشم گذاشت و دق یهمه سال پا به خانه  نیاز ا بعد

  ارغاریرو شد که سالها قبل بخاطرش بهرو یامساله 

 و جهالت را ترک گفته بود.   ی جوان یهاسال

  ینم گریبه سر خواهرش آورد که او د ییهاشم بال برادر

 روزگار اعتماد کند.   نیتوانست به مردان ا

 حادثه شد.   نیهم ی هم فدا پرستو

شوهر پرستو هم تو زرد   نکهیترس ا ،ازییابروی ترس ب از

 نیقیداد که  ی را به مرد اشچاره یدخترک ب  د؛یدرآ  از آب

کارها را   لیقب نیا یدست و پاست که عرضه  یداشت انقدر ب

 ندارد. 

که   یعمر بدبخت کرد فقط بابت نگران کیرا  چاره یب دختر

 برادر هاشم به دلش انداخته بود.  

مواقع با صراحت حرفش را   نیاش، ا یذات  ی ایوجود ح با

 .  زدیم

 فرو داد.   ی چا یجرعه  نیدهانش را با اخر یقند تو پس

 نشود.   نیری حبه قند ش کیانقدر تلخ بود که با  دهانش

نگاه   دادی انداخته و دست در هم تاب م نیتبسم که سر پائ به

 کرد.  



دوخته شده و صورت   نیرا هم با نگاه به زم ماهان

 اند.  محجوبش از نظر گذر

 .  دندیکشیدوتن نم نیا یبا هاشم چه نقشه ها که برا یروز

  ده یخط بطالن کش  شانیتقشه ها یوقت بود که رو یلیخ حاال

 بود.  

بار   یباالخره دهان باز کرد. برا ی شد. ول یطوالن  سکوتش

 جا شد.  مبل جابه ی اخر رو

.  دیو داشتمن حکم خواهرم ی برا شهی_زهره خانم شما هم

  یراتون ارزش و احترام قائل بودم. چه وقتهم ب شهیهم

که با آبرو و   ینبود چه اون زمان یاختالف  چیه نمونیب

 شد...   یخواهر من باز یزندگ

 

خواهرش را آورد تا حساب کار    یاسم ابرو و زندگ عمدا

 را فراموش نکرده.  یزیو بدانند چ دیایدست همه اشان ب

  ادیتلخ خواهرش را خوب به  ی هنوز هم روزها بدانند

 فراموش نکرده.   یاو ذره  آورد یم

اومد و چه االن که سالها از خوب   شیاختالف پ مونی_ و. ب

که باشه   یهرکار  ، یو بدمون گذشته. اگه شما دستور بد

 جونم وسط باشه...   یاگه پا یحت دمیچشم بسته انجام م



 

 گرم شد.    وشیدار ی حرفها دنیزهره با  شن دل

 یآمد و بر قلب تبسم و ماهان نشست اما ادامه دیام

 نبود.   نیریش وشیدار  یهاحرف 

  فی.  شما هر وقت تشرزتره یتبسم از جونم برام عز ی_ول

  یام. ولچشم من و خانواده  یما قدمتون رو یخونه دیاریب

امونه. فعال من و  خونه  یتغارراستش زهره خانم تبسم ته

 .  میو  ندارمادرش  قصد شوهر دادنش 

 

 محترمانه گفت نه.   یلیخ

به در   دانی از م یراحت نینبود و به ا ایهم کوتاه ب زهره

 .  شدینم

  کی. میخدمت برس ینیری ما با گل و ش دی _شما اجازه بد

. بعدش تا هر وقت که  میانگشتر دست دختر قشنگمون بکن

 . میکنی ما صبر م دیباش داشته لیشما تما
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را که آمنه مقابلش   یاپوست گرفته وهیبشقاب م وشیدار

 .  رداشتیگذاشته بود 

م  به دهان بگذارد بشقاب را مقابل تبس یزیچ نکهیا یجا به

 ان طرف تر نشسته بود گرفت.   یکه کم

  یکه نشسته بودند حت یابه دخترکش بود از لحظه حواسش

 .  دیرا هم ننوش یاز چا  یاجرعه 

  رهیبه چشمانش خ ردیکه سر بلند کرد تا بشقاب را بگ تبسم

 شد.  



 ! خواست؟ی هم ماهان را م او

 خودش بود.   یخوشبخت ی برا گفتیوهللا که اگر نه م به

چشمان دخترکش را هم مثل چشمان خواهرش   خواستینم

 .  ندیعمر پر از حسرت بب کی

  گر یخورده بود و د ی کار یخانواده زخم  نیاز مردان ا او

 توانست.   یاعتماد نم

 ممنون بابا.   کنمی اهسته گفت: خودم پوست م تبسم

 

باباجان،  بخور نوش   ریپلک زد وبا لبخند گفت: بگ اهسته

 نت.  جو

 

کنار دستش گذاشت و تکه  ز ی گل م یرا گرفت و رو بشقاب

 به دهان برد.   بیس یا

 تازه شد.   دهانش

به جمع منتظر نگاه کرد و گفت: زهره خانم تبسم   وشیدار

  یلیگرفته. به هنر خ اتیادب یرو در رشته  سانسشیتازه ل

آموزشگاه خواهرم   یمدته تونسته تو ک یعالقه داره و تازه 

 آموزش بده...   یهم عروسک ساز



 

 هم پز خواهرش را داده بود! نداده بود؟!  یکم

خانواده دو   نیاز مردان ا یمرد  ی که روز  یخواهر همان

 کرد و رفت.    شیرها  یروز مانده به عروس

ها حس  آدم  نیدر مقابل ا ینبود که فخر بفروشد ول  یادم

رش خوب است.  الزم است  نشان دهد خواه کردیم

 خوشبخت است. 

 کم شود.   شیآن روزها  ریاز تحق یقدر دیشا

 میارشد امتحان بده. من و مادرش تصم خواد ی _ تازه م

ازدواج  یبرسه. برا  قشیتا به عال میآزادش بزار میگرفت

 وقت هست شهیهم

 

جان اگه   وشیهاشم بود که دهان باز کرد: دار بارنیا

دختر   یسم جان جا مشکلت فقط درس و دانشگاهه، تب

من،  خودم تا هر وقت که بخواد پشتش هستم   ینداشته

 .کنمیم تشیوحما

 

محسوب   یبزرگ ازیامت وشی دار ی کردن هاشم  برا صحبت

 .  شدیم



  یشتری که دو مرد با هم طرف بودند با صراحت ب حاال

 .دینه بگو توانستیم

  ال یلحظه سمت زهره نچرخاند تا با خ کی یرا حت چشمانش

 راحت جواب هاشم را بدهد.  

.   میشناسی رو م  گهی_هاشم جان من وتو. سالهاست که همد

 نیکه ا یو قبول دار یدونی من م یخودت هم به اندازه 

 .ستیازدواج به صالح ن
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 بود.   ده یتخت دراز کش یدر اتاقش رو تبسم

 ماهان را چک کند.   لیداشت هرشب عکس پروفا عادت

وقت بود به روز نشده بود رفع   یلیکه خ  یعکس دنید با

 کرد.   یم یدلتنگ

  انیکه م یالحظه ادیاش  یبه عکس مرد دوست داشتن رهیخ

 زنده شد.   دینفس کش شیموها

  شهیآن لحظه زنده شد و قلب دخترک عاشق تر از هم ادی

 . دیتپ

 شب هم دلتنگ بود.   آن

 .  دیاو را د  شیچند ساعت پ نیهم نکهیوجود ا با

  شانیسقف در جمع خانواده ها کی ریز  یطوالن ق یدقا

 .  یزدن  یآنها حرف م  ندهینشسته بودند. و درباره آ

نه محکم که   کی نداشت جز یسرانجام  چ یکه ه یصحبت

 به هزار روش مختلف به آنها داد.   وشیدار

 .  امدندیچند زهره و شوهرش تا لحظه اخر کوتاه ن  هر



از وات ساپ خارج شود که در کمال تعجب ماهان را  خواست

 .  دی د پیدر حال تا

 شد.   انیسالم مقابل چشمانش نما یکلمه بالفاصله

 حالش شده بود.   یایگفته  و جو ریبندش هم شب بخ پشت

 گفت.    ریهم سالم داد و شب بخ تبسم

 نوشت د یتا جواب دخترک را د ماهان

 باهات حرف بزنم. زنگ بزنم؟   خوامی_م

 

  ی بفرست با هندزفر سینداره و یپاسخ داد: اگه مشکل تبسم

 کنم.   یگوش م

 

  یگرم ماهان از روزنه ها یینگذشت که صدا یزیچ

 به گوش دخترک نشستند.   ی هندزفر

امشب باهات حرف بزنم  چون حس   نی_تبسم  خواستم هم

 نهیا یکردم هر چه زودتر صحبت کنم بهتره.  حرفم درباره 

 شیمن کامال قابل پ یبابات برا یهارفتار و حرف  نیکه ا

  ای امیمن کوتاه م یوقت فکر نکن کیبود خواستم بگم  ینیب

  دیاقبال هم بهت گفتم ب م،یکشم. ما تازه اول راه یپا پس م

 . میکن یصبور



 

او و خانواده   یهم به پا فشار یلیبر خالف ماهاپ خ  تبسم

خانواده    ،ییا ینوشت: تو کوتاه ن شینداشت. برا مانیاش ا

   ان؟یحاضرن پا به پات ب  ان؟یاونا هم کوتاه نم  ؟یات چ

که   دمیحاضرن نه بشنون؟ من امشب تازه منظور تو رو فهم

 تونه سفت و سخت باشه.   یبابام چقدر م

 

نباش.    ی چ چیفرستاد: نگران ه سیباز هم و  ماهان

  یدونن که راه طوالن ی. اونا مانیمن پا به پام م یخانواده

 .  شهیدر پ

 

 

  یمن همچبن کار ینوشت: ماهان چرا عموت با عمه تبسم

   ؟یدون ی که عموت کرد م یکار لیتو دل کرد؟

 

 .میکن یاش مفصل صحبت منوشت: بعدا درباره  ماهان

 صفحه ظاهر شد.    یبالفاصله رو یبعد یجمله



االن دلم برات تنگ شده. چه سخت بود بدون تو   نی_از هم

 کردن.   یروز زندگ  ستیب

راه انداخته بودند   یشربت ساز یدر قلب دخترک کارخانه  

 شد.   ی قند اب م یگون یبس که گون
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  یکه جمله  کردی م ی باز یباز یانوشتن کلمه یبرا انگشتش

 .  دیماهان رس  یبعد



 تند بود.   پ یدر تا دستش

امشب به باربد زنگ بزنم   یاگه تو موافق باش  خوامی_م

 .   نمتیبب  یباهاش هماهنگ کنم گاه

 .  نمتیبب یگاه ی_ البته اگه تو موافق باش

 هردومون بهتره.   یبرادرت باشه برا ی_ با اجازه 

 

کند: فکر   پیبالخره موفق شد با دستان لرزان تا تبسم

 یزاریانواده ام احترام م.  ممنون که به من و خهیخوب

 

فرستاد:   سی زد و یکه خنده در ان موج م یی با صدا ماهان

اجازه   دیدور خدمتم برسه بعد شا کیفکر کنم باربد اول  یول

ذره چپ چپ نگام کرد و برام خط و   کی یبده. امشب گاه 

 .  دینشون کش

 

ماهان  بر صورتش   یخنده  دنیکه در اثر شن ی با لبخند تبسم

مهربون   یلینشسته بود نوشت:نگران نباش،  داداش من خ

 حرفهاست.   نیتر از ا

 _ماهان؟ 



 

 _جانم؟ 

 

که امروز درباره تو و   یبابت فکر یمعذرت خواه کی_من 

 زن برادرت کردم بهت بدهکارم.  

 

که   یمدت نیبه تو بدهکارم بابت ا یمعذرت خواه کی_منم 

 یتو یامروز وقت  یدون  ینگرفتم. تبسم نم ی ازت خبر

داشتم. ممنون    یچه حس خوب دمتیامون دخونه یآشپزخونه 

 .  یکه اومد

 

 فرستاد.   شیلبخند برا کریاست تبسم

 .  سدیدانست در جوابش چه بنو ینم راستش

 .  زدی م  جیهم گ یو قدر  دیکشیخجالت م  یقدر

علت شده بود    بر دیگونه مکالمه ها مز نیهم در ا اشینابلد

گونه   نیاداب سخن گفتن با جنس مخالف را در ا یلیکه خ

 موارد نداند.  

 



و تبسم   یصحبت کردند باالخره ماهان خداحافظ گرید یکم

از کامران    امیخواست از وات ساپ خارج شودکه با ده پ

 مواجه شد.  

 را باز کرد.   شیها امیپ

حال و   دنیو پرس کیسالم وعل یحاو ییابتدا امیپ چند

 روزش بود.  

 از آن رفته بود سر اصل مطلب.  بعد

  ی میمساله قد  کیدرباره  دیجد ی خبر یکه حاو یمطلب اصل

 بود.  

با   یاما ه کنمی باهات صحبت م خوامی _تبسم چند روزه م

که برات اتفاق افتاد  یاخودم گفتم صبر کنم از اون حادثه

 .  یدور تر بش

  یجد گهید  فتممگریروز گذشته و  امشب تصم ستی_ ب

 باهات صحبت کنم. 

سر هم به ما   ک ی ایبابا ب  ؟ییپس کجا ینی_تبسم تو که انال

 خنده(   ریفقرا بزن)استک ریفق

  ینیبیو نممن ی ها امی_دختر باز سرت با دوستات گرمه پ

مهناز هم سرش با گروهتون گرمه که دو   نی. احتماال اگهید

 .  شهیکنده نم یساعته چشمش از گوش



 

سبک سر    ق یبا خودش فکر کرد: نه سرش گرم رف تبسم

من   ادیسال بهرفاقتش سال  ی اذعا ی.  که با همهشهیونیقل

 .افتهینم

 

 

 

[9/28/2021  10:18 PM] 

 

 

 

 #بــــوےمــــه  

 

 ۲۲۹ پارت

 

  دی. باخوامی م ینوشته بود: تبسم ازت جواب قطع کامران

راستش از بهانه   ه؟یچ  ندمونیآ یات برابدونم برنامه



کنم  یرو راض نایمامانم ا  خوامیهات خسته شدم. مآوردن 

از احساس تو به خودم   دیقبلش با  یول یخواستگار انیب

 مطمئن بشم. 

 

و به   میبعد:احساس کردم اول خودمون حرف بزن امیپ

 بهتره.  میبرس یینها یجهینت

  

رو   فمیبهتره تکل هیفکر کردن کاف گهیبعد: بنظرم د امیپ

 بدونم. 

 

 سر بدواند.   ایدهد  یکامران را باز خواستینم تبسم

  شیرا روشن کند و او را دنبال زندگ فشیبود که تکل بهتر

 بفرستد.  

از احساس خودش و ماهان کامال مطمئن بود   گر یکه د حاال

شد.  بهتر بود    دهی بحث به خانواده ها هم کش یو از طرف

 کامران را راحت کند.   الیخ

نوشت:    شینگران واکنش کامران بود اما برا نکهیا با

  ی لی. من خیز یعزبرام  یلی. خیبرادرم هست نیکامران تو ع

 راستش...   یبرات ارزش قائل، ول



 

 .  رفتی حرف نم ینوشتن ادامه یبرا دستش

 داشته باشد.   دیترد نکهیا نه

 نگران شکستن دل کامران بود.   فقط

 اش.   یناراحت نگران

 او شود.   یاندازهیخواست منکر احساس محبت ب ینم

زد و نوشت: راستش همونطور که گفتم تو    ایدل به در اما

بهت ندارم   یحس  چی. کامران من هیمونی برام مثل برادرم م

 .  یندار  یفرق چیتو برام با باربد ه

 

  یآب ی ها کی.  ارسال کرد و خواست فرار کند که تنوشت

 ها را خوانده.   امینشان داد کامران پ

دخترک   یاز سو یامیزده و منتظر پ مهیدر همانجا خ انگار

 بود.  

 را چک کرد.   دش یبازد نیاخر

 بود.  نیانال بله

زنگ تلفن دخترک    یبعد صدا ی ننوشت اما کم چ یه یقیدقا

 .  دیچیدر خانه پ



 را به گوشش چسباند.   ی حرف گوش ی داد و ب جواب

 تبسم نشد.   یازسو یمنتظر حرف وصحبت کامران

داشت نام دخترک را   یاز بهت و ناباور ییای که دن یصدا با

 خواند: تبسم!  

 

 .  ریو گفت: سالم کامران شب بخ دیکش یقینفس عم تبسم

 

 گفت.  ریجواب سالمش را داد و نه شب بخ نه

 عوض باز گفت: تبسم!   در

 

  قا؟ی دق فتدیب یخواندکه چه اتفاق ینامش را م  یه

:  دیناباور پرس ،یاچند لحظه یپس از سکوت کامران

 حرفا؟   نیاز ا هیمنظورت چ

 

من گفت: کامران من... من.  با من  دیلرز یدخترک م یصدا

از   یوسط احساس نیبهت بگم ا خوامیوقته م یلیمن خ

 .  ست یسمت من ن

 



  ی: پس چرا گذاشتدیکه پرس یکامران خفه بود وقت یصدا

 ؟ یاالن گفت
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 عذاب وجدان داشت.   تبسم

 نشسته بود.   شیگلو خ یب یبد حس

 .  دیگفت: ببخش یناراحت با



 

    د؟یتبسم؟  ببخش نیهم  د؟ی: ببخشدیمعترض پرس کامران

 

 .  زدی اهسته حرف م تبسم

 به نفسش را  کامل از دست رفته بود.  اعتماد

 کرد سردش شده.   یم حس

وگفت:  کامران من    د یشانه اش کش  یرا تارو پتو

 بهت بگم.  میمستق خواستمینم

 .  یبودم خودت از رفتارم بفهم منتظر

 

از   دیبا دیشا  یگیگفت: آره خوب راست م ریدلگ کامران

رفتارت   خودمو گول بزنم یه  نکهی. نه ادمیفهمی رفتارت م

 دخترونه.   یرو بزارم بحساب ناز کردن ها 

 

 

 در خودش جمع شد.   تبسم

 .  کردی م ین یسنگ شیهاخروار حس گناه بر شانه خروار



.  اگه  یفکر کن ینجوریا خواستمی من نم دی_کامران ببخش

 . باورکن..  دیرفتارم به اشتباه انداختت ببخش 

 

آن شد: من کار   یمانع ادامه  ش یحرفها انیکامران م یصدا

 دارم تبسم تاالر شلوغه.  خداحافظ

 

 .  افتی انیپا تماس

  شیسرش گذاشت. باز سرجا یرا قطع کرد و باال یگوش

 د یدراز کش

 .  نیسنگ گرید میقلبش سبک شده بود و ن مین

داشت   یکامران را روشن کرد حس خوب ف یتکل نکهیا از

   ازبابت دلخور کردنش ناراحت بود.  یول

 مشغول به خواب رفت.   یفکر با

 

 باال شد.   یطبقه  یاز سوال راه یروز بعد با کوه صبح

 و چند ضربه نواخت.   ستاد یهما ا یدر خانه  پشت

  سیخ مهین یبا موها  یوشلوار خانگ شرتیدر ت ده یپوش هما

 باز کرد.   ش یدر را به رو



 

: بد  دیاش وارد خانه شد و پرسداد و پشت سر عمه  سالم

   ؟یکردیموهات رو خشک م  یموقع مزاحم شدم؟  داشت

 

موهام خشک    ایبه سمت اتاق خواب رفت و گفت: اره ب هما

 .  میصبحونه بخور میکنم بعد بر

 

به  نهیتخت نشست و در آ یوارد اتاق خواب شد و رو تبسم

کرد نگاه   یبلندش را خشک م یصورت عمه اش که موها

 کرد.  

 نبود.   اهیس شیموها

 هم نبود.   ییخرما ای یا قهوه،

  رهیت یتونیعمه اش را ز یتوانست نام رنگ موها ی م دیشا

 بگذارد.  

 شکل.   ی رنگ، پر و هالل نیدرست به هم شیابروها

 داشت.   یو ساده، ا یاقهوه  چشمان

کوچک و   ها یعمل ینیب یو به اندازه  بایاش اما ز ینیبب

 خوش فرم بود. 



 بودند.   بایاما ز  کیبار شیلبها

  یخاص ییبایماهان چرا او را ترک کرد؟  چون ز یعمو

 نداشت؟ 

 موضوع حرف بزند.   نیهم یبود تا درباره  امده

 خواست بداند در گذشته چه رخ داده؟   ،یم

  شیبه رو نهیت او که در ابه صور رهیو خ ستاد یهما ا کنار

گذشته و نامزدت   یکم درباره  ک ی: اگه دیپرس زدی لبخند م

 ؟ یشیناراحت م میحرف بزن

 

 

 

[10/10/2021 10:33 PM ] 

 

 

 

 #بــــوےمــــه  

 



 ۲۳۱پارت

 

امد و همانجا   شیهما همراه سشوار تا امتداد موها  دست

 ماند.  

 را نگاه کرد.   تبسم

اش حرف  خواست از نامزد سابق عمه یشده که او م چه

 بزند؟ 

 !  کند؟ی م  ادیها افتاده که تبسم از گذشته یاتفاق چه

 اش را تماشا کرد سوال برادر زاده  پر

و   ستادیتبسم ا  یرا خاموش نمود و رو به رو سشوار

 !  م؟یمورد حرف بزن نیدر ا یخوای شده که تو م  ی: چدیپرس

 بود  ستادهیعمه اش ا یرو به رو  تبسم

 بود.   سیخ مهیاش  هنوز ن رهیت  یتونیز یموها

چشمان مهربان عمه اش نگاه کرد و گفت:  عمه، من و   به

 .  م یرو دوست دار  گهیماهان همد

 

 افتاد.   نیزم   یاز دست هما رو سشوار



اش را  متعجب که نه،  مبهوت برادر زاده گرید نباریا

 .  ستینگر

 چقدر گرد بود و جهان چه کوچک.   نیزم

 و ماهان سر راه هم قرار گرفته بودن؟   تبسم

 بود!    یعجب کارگردان خوب روزگار 

 

مادر و پدرش   م یاشون بودکه خونه شبیداد: د حیتوض تبسم

 ی. اما اول و آخر حرف بابام عمودنیبحثش رو وسط کش

 که در حق تو شده.    ی ماهانه و ظلم

اونا گفتن  ی اونا گفتن،  جواب بابام نه بود، نه.  هر چ ی هرچ

  یو خاطره  یبود نهیگذشته،  فراموش شده. حرف بابام ک

 ماهان با تو کرد.   یکه عمو ی تلخ کار

 

خواست و   یم  یزیکه چ یهاوقت  همان  ش،یها یبچگ مثل

کند؛ نگاهش    یتوانست پدرش را راض یتنها هما بود که م

 کرد. 

  یبه سبب التماس برا تشیالبته نگاه پر از مظلوم نباریا

 کردن پدرش نبود.   یراض

 آمده بود تا بداند اصل ماجرا از چه قرار است.   او



 مستاصل نگاهش کرد.   هما

 داشت که بدهد!  یجواب چه

 رها شده وکنارش افتاده بوده.   شدستان

 کرد.   یم ی در چشمان تبسم باز نگاهش

 چشم راست به چپ واز جپ به راست.   از

 سمت تخت رفت.   به

که   ی ساده ا  یرا جمع کرد و با کش مشک  شیموها کالفه

 دور مچ دستش بود بست.  

 آشپز خانه شد.   ی را به سمت در اتاق کج کرد و راه راهش

 مثل جوجه اردک پشت سرش راه افتاد.   تبسم

 گذاشت.   زیم یدو فنجان رو هما

 اورد.   رونیب خچالیخرما را هم از  ظرف 

 صبحانه را هم.   شکالت

صبحانه در   تیسکویب ی رفت و مقدار نتیسمت کاب به

 .  د یبشقاب چ

 مشخص بود قصد تلف کردن وقت را دارد.   یخوب به

 نبود.   ایکوتاه ب تبسم



و   ختیر  یخود و عمه اش چا یو برا  ستادیگاز ا کنار

 سخت بود؟   یلی: عمه جواب سوالم خدیپرس
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 هما شل شد.    دست

 گذاشت و نشست.   ز یم ینصفه را رو بشقاب



دستانش   شیو به جا رفتی جواب دادن طفره م  یبرا مغزش

 کردند.    یتند تند کار م 

 .  دینان کش یشکالت رو  یکم

 . دی خودش د یرهیدهان که برد؛  تبسم را خ به

 .  میاش حرف نزندرباره  شهی سر تکان داد و گفت: م کالفه

 

 .  دیداغ را نوش  یاز چا  یاجرعه   تبسم

   م؟ی: چرا حرف نزندیسوخت و پرس  شیو گلو زبان

 

کرد و گفت:   ی از نگاه کردن به صورت دخترک فرار م هما

 کنه.   یم تمیچون حرف زدن از گذشته اذ

 

  ی داره رو میمستق ریتو تاث یگذشته  ی اصرار کرد: ول تبسم

 من  ندهیآ

 

شده گاز زد و گفت: بزار به   ی به نان تست شکالت مال هما

 وقتش؟ 

 



 ؟ی: دوستش داشتدیمصمم پرس تبسم

 

کنم،    یاز جا برخاست و گفت: تبسم خواهش م قراری ب هما

شدم.  فعال مغزم در   ری. االن غافلگمیزنیبزار بعدا حرف م

قصه از چه قراره. قشنگ برام   قایدق نکهیتو وماهانه و ا ریگ

   ه؟یکن ماجرا چ فیتعر

 

و هم   دیخر  ی خودش وقت م  یبرا یبود هم کم یخوب فکر

 تبسم و ماهان از چه قرار است.   یماجرا  دیفهمیم

 . کرد یحرف زدن مقاومت نم یاش برابر خالف عمه  دخترک

 کرد.   فیاش تعرعمه  یرا برا  زیحوصله همه چ  سر

 ا را. ماجر  ازیتا پ ریس از

 که تمام شد صبحانه اشان را کامل خورده بودند.   شیحرفها

  دندیآنقدر سرگرم حرف شدند که نفهم میبهتر است بگو ای

 خوردند ی چه م

 داد.   هیتک یصندل  یبه پشت  تبسم

تبسم انگار سر درد و دلش    یعاشق  یماجرا دنیبا شن هما

که اول  یما هم اون یرابطه  ی باز شد که شروع کرد:  مثتو



رونق کارگاه   لیعاشق شد من بودم. اون موقع داداش اوا

رفتم کمک. آقا هاشم مثل   یم  یداداش بود. منم گاه   یترش

و انقدر مارش   فرستاد ی وقتا خودش بار م شتریحاال ب نیهم

. کلم،   میخوای همونه که م  زیهمه چ میدرست بود که بدون

  یم  یزیهمون چ وی . خالصه همه چجیبادمجون، کرفس، هو

 . خواستی فرستاد که داداش م

 ...  رمیبگ لیتحو حاتی روز قرار بود من بار سبز اون

 

 لبش نشست.   یرو ی بزرگ لبخند

دست به کمر زدم و شق  یواقع یکارخونه  سیرئ کی_مثل 

اخم کرده رفتم سمتش اما تا   دیکه رس سانی. رنستادمیو رق ا

 جشمم به راننده اش افتاد دلم براش رفت 
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 شد.   رهیخ یابه نقطه  هما

 برصورتش نشست.   یآن روزها لبخند بزرگ  یآور  ادیبا  

 رونیبودنم ب سیو گم کردم و از ژست رئو پام_دست  

 اومدم.

  یاد یکه ز ی وجودم چشم شد و دوخته شد به مرد یهمه

 من بود.  یاهایمرد رو هیشب

  ره یکه خ یهاش وقتتار تار مژه  ونیبند بند دلم گره خورد م  

 کردمی نگاهش م رهی که خ ینگاهم کرد و از من

 لتون خوبه؟  بار آوردم«.  :»خانوم حادیپرس

رفته بود بار    ادمیبودم. گنگ بودم.   جیخوب نبود. گ حالم

 .  ی چ یامورده و برا یچ



دونستم  ی جذبش شدم فقط م ینجور یدونست چرا ا ینم اصال

خودم تصورش   یبرا شهیکه من هم هیاون آدم هیشب  یادیز

 کردم.   یم

و   دنش یدوباره د ی ماه تمام کارم شده بود انتظار برا کی

بشم که   یکیعاشق  دیچرا من با نکهیغصه خوردن از بابت ا

 .  شناسمشیاصال نم

.  همون  دیرسی از طرف آقا هاشم بار م کباریچند روز  هر

 نهیس یو با هرباراومدنش قلب من از تو اومدیم سانین

 که نبود. نبود یاز راننده خبر  ی ول شدی کنده م

روز باالخره خسته از انتظار جلو رفتم و از راننده   کی

 .  ادینم گهیکه فالن روز اومد د یچرا اون اقا دمیپرس

 بهش پس بدم.   دیجا گذاشته و با یالهیآوردم که وس بهانه

داد که اون آقا برادر هاشم اقا بوده و اون روز   حیتوض برام

  یگرفته و کس شمانیزن راننده درد زا نکهیهم بخاطر ا

 رو آورده.   نیهم نبوده ماش یاگهید

که برادر اقا هاشمه،  انقدر    دمیفهم یم دیاز رفتارش با من

. اما  دیباریازش م تیریو مد است یکه اقا و باوقار بود و ر

 اومدنی همراه برادرش م ی .گاهدمشیمدت بعد باز د کی

رفت و آمدهاش   ینگذشت که اونم تو یادیز  ی زیکارگاه. چ



که اگر   هیبه کارگاه دل به من داد. بخدا قسم که عشق مسر

 .  شدینبود عاشقم نم

 

 لبخند بر لب نداشت.   گریحرفها د نیگفتن ا زمان

خارج شد و گفت: سرش به کار   شیاز گلو ق یعم یآه

. درد  اومدی رفت و م ی آدم م یخودش بود.  مثل بچه

هم مبتال شد و ه   چارهیبود که او ب رداریگمن وا درمونیب

 شد.   ده یکش شیهردومون رو  به آت یجوان

 

  یهاچانه گذاشته وبا دقت به حرف  ر یدست ز ی در حال تبسم

 .  دادیاش گوش معمه

 : پس از طرف اونم عشق بود؟! دیپرس

 

 .  دیاشک از چشم هما چک  یاقطره 

مرتعش گفت:     یو با صدا د یبار یهم قطرات بعد پشت

 اون بود نه من. اون سراپا عشق بود.    یواقع عاشق 

 

 : پس چرا رفت؟  دی شد باز پرس جیگ تبسم



 

 به تبسم نگاه کرد.   هما

 بود.   یپر از حسرت و دلتنگ نگاهش

 اشک بار از جا برخاست و به اتاق خواب رفت.   یچشمان با

ر  دوست داشت باز حرف بزند. اما حال و روز هما خب تبسم

 وگو ندارد.  گفت نیا یادامه یبرا یلیداشت که م نیاز ا

 کند.   یرا دسته بند  شیهاافتهیتوانست در ینم مغزش

  یبرا یدو روز مانده به عروس  یبود ول یعاشق واقع او

 رفت!   شهیهم

 او که بود؟   یراست

 نامش را از هما بپرسد.   رفتی م ادش ی چرا
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 تر هم شد.   دهیچیپ چ یحل که نشد ه معما

اجبار  نکهیا اینبوده  انیم نیا  ی احساس کردیقبل فکر م  یکم

  فیخالصه تعر یلیحاال  هر چند هما خ یدر کار بوده ول 

 ت عشق بوده.  دانس  یکرد. اما م

 حد آشفته نبود.   نیمغزش تا ا  یوقت در زندگ چیه

 طرف خودش و ماهان و مخالفت پدرش.  کی

که دلش را شکسته  و از ابن بابت حس   یکامران گرید سمت

 داشت.   یبد

دلشکسته   یکه معلوم بود بدجور  شیعمه هما گرید سمت

 ست. 

 تنش؟  از گف زدی افتاده که هما سرباز م یوسط چه اتفاق نیا

 به وقتش خواهد گفت.   گفتی ماهان م و



بود که قرار بود بعدا   یزیهم چ نیاشان حتما ا ینامزد مثل

 نیا یبرا یلزوم  چیمطرح شود هر چند که از نظر تبسم ه

از طرف ماهان وجود   یموضع نامزد انی درب  ریهمه تاخ

 نداشت.  

 خانه شد.   وارد

 و مادر و برادرش در آشپزخانه بودند.   پدر

صرف   رترید  یانها معموال صبحانه کم یها در خانه جمعه

 .  شدیم

 نشست.   زیمشغول پشت م یداد و با فکر سالم

  شیبود پ ی: رفت دیلقمه را فرو داد و پرس نیاخر وشیدار

 هما باباجان؟  

 

 پدرش لبخند زد: آره.  با عمه صبحونه خوردم.   به

 

لبخندش را با لبخند جواب داد و گفت: خوب شد   وشیدار

 باهات صحبت کنم.   یموضوع ک یدرباره  خوامی.  میاومد

 



پدرش قصد صحبت کردن از چه   دانستی م یخوب به

 را دارد.   یموضوع

 اش شد.   رهی در هم گره کرد و خ  زیم یرا رو شیها  دست

که مطمئن بود موضوع صحبت ماهان است دلهره   ییانجا از

 به جانش افتاده بود.  

با ارامش نگاهش کرد و گفت: تبسم جان ما همه   وشیدار

 ....  خوادی که کامران سالهاست تو رو م میدون یم

 

 قلب دخترک باال رفت.   ضربان

 موضوع صحبت  ماهان نبود!  پس

 ادامه داد.   وشیدار

و زرنگه. از   ی کار  مش،یشناس  ،یم ی_پسر خالته، از بچگ

 کیات سر و گردن باالتره.  خاله  کی لیفام یجوونا یلیخ

  یباربد و مهناز دلخوره و هنوز ناراض یمقدار سر ماجرا

هستن و از خدا شونه که تو  یکامران و پدرش راض یول

 .  یعروسشون بش 

و خودم و مادرت   تینم رضاکه پدرش بهم زنگ زد م شبید

  یو عاقل ی ماشاهللا بزرگ شد گهیاعالم کردم. تو هم د

من مطمئنم   یبشه وقت یکه چ یخونه بمون یتو یخوایم



خودت و   ی. جواب اخر گذاشتم به عهده قتهیکامران ال

 .  یریگی درست م میمطمئنم که تصم

 

 مات پدرش را نگاه کرد.   تبسم

 را اعالم کرده بود؟!   تشیرضا او

 بپرسد!   ی اعضا خانواده نظر ریاز سا نکهیا بدون

 حد با ماهان مخالفت داشت!   نیتا ا یعنی

 

  ی بزند باربد دخالت کرد: بابا ول یتبسم حرف  نکهیاز ا قبل

تر از کامران خواستگار  ق یاالن هم واسه تبسم  ال نیهم

 هست.  هم   شتریب چیه ستیهست. ماهان از کامران کم که ن 

 

داشت    یتلخ ی. لحنش کم دیتند به سمت باربد چرخ وشیدار

 گفته اون از کامران بهتره؟ ی :  کدیو پرس
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و  با احترام کامل گفت: بابا   متیدر جواب پدرش با مال باربد

 نهیاش کعموش خطار کار و شما از خانواده نکهیجان جز ا

 داره؟   یرادیچه ا د یبه دل دار

 

 باربد به تبسم نگاه کرد.   یبه جا  وشیدار

 را از شب قبل آماده کرده بود.   شیبهانه ها او

که در چشمان دخترکش نگاه   یااز شب قبل همان لحظه  او

 را آغاز نمود.    یشدنش را درک کرد؛ بهانه باف ییکرد و هوا



شغلشه.  اگه فردا،  پس فردا سوار   رادشیا نی_بزگتر

مثل    ؟یوقت برنگشت چ چیه  گهیشد و رفت و د ماشیهواپ

به سرشون اومد؟  معجزه بود که   یچ  ش،یچند وقت پ نیهم

  ؟یزه نشد و زنده نموندن چزنده موندن.  اگه بار بعد معج

 بشه؟  وهیب یجوون  یدختر من تو

 

!  اد؟یلبش را گاز گرفت و گفت: خدا نکنه آقا،  دلت م آمنه

 نگو به جوون مردم.   ینجوریا

 

آقا   نیشغل ا تیبه  آمنه نگاه کرد و گفت: واقع وشیدار

 نیشغل ا یتو  ینگم فرق ایخانوم من. حاال من بگم  نهیهم

 .  کنهی پسره نم

 

 باز در مقام دفاع از ماهان برآمد.   باربد

 ،یاراننده  چیه  ،یخلبان چیکه ه میحساب کن ینجوری_اگه ا

زن   دینبا یمهندس  چیه ،یدکتر   چیه ،یموتور سوار چیه

.  رهیبگ یماریب ک ی  مارش،ی.  دکتر ممکنه از برنیبگ

. راننده ممکنه تصادف  فتهیمهندس ممکنه از ساختمون ب

پدر   فتهیب یاتفاق کیممکنه  یهر کس  یاکنه.  خالصه که بر



  ی .  حق هم داریدار نهیماهان ک یدونم از عمو  یمن. م

بابا جان ماهان رو به چوب عموش نرون.  من   یول

.  کارش  هیخوب ی.  بچه شناسمی سالهاست ماهان رو م

و خوشبخت کنه. باباجان خواهرم تونهی که م دونمی درسته. م

 با قلبش.   رهیبگ میتبسم خودش تصم  نیلطفا اجازه بد

 

 .  دیبه سمت دخترش چرخ نباریا وشیدار  سر

   یباشد وقت یبود که جواب سوالش منف  یپر از ام نگاهش

 : قلبت مگه با اونه تبسم؟دیپرس

 

 تبسم قفل شد.   یرو   چشمانشان

 انداخت.   نیسرش را پائ دخترک

 بود.   ز یم یبه تکه نان رو گاهشن

کردن همان تکه   ز یرفت و مشغول ر شیدستانش پ ناخواسته

 نان شد.  

 ماهانه باباجان؟  شی: دلت پد یپرس گریبار د وشیدار

 



وجود پر از اضطراب تبسم را آرام   یجان گفتنش کم بابا

 کرد.  

سر بلند نکرد تا با پدرش چشم در چشم   هیصدم ثان یحت اما

 شود.  

   د؟یپرسی سوال را م نیچرا ا وشیدار 

شب گذشته در چشمان دخترکش محبت را نسبت به   اوکه

 بود.  دهیماهان د

اعتراف را زبانش بشنود تا مطمئن   نیا خواستی م دیشا

 شود تبسم واقعا دل داده. 

 .  زدی نم یحرف چیاما ه تبسم

 بود.  تیرضا ینشانه سکوتش

نگاه را به تبسم  نیکالفه از جا بلند شد. آخر وشیدار

 بزند.   یکه حرف دیام نیانداخت به ا

 .  شدیکنده نم ز یلحظه از م کی یچشمان تبسم حت اما

 . ستادیاره برگشت و کنار در ارفت. دوب چندگام
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 .  ستادیرفت اما دوباره برگشت و کنار در ا چندگام

 نیتبسم عروس هاشم بشه.  کال با ا ستمین ی_من راض

خانواده خوردم،  بد هم   نیاز ابار  کیخانواده مخالفم  

که بهشون اعتماد کنم.   خوامی تونم نه م ینه م گهیخوردم د

 خواهرم دادم دستشون...  

 

شد عاقبتش که تموم  ن یسقف اشاره کرد و گفت: ا به

عمر حسرت به دل چشم   کیبگذره.  ییتنها یتو شیجون

و دخترم  ستمیحاضر ن گهی. د کنامردی یبدوزه به راه رفته



به اونا بدم   زمیعز گهید کباری خوامینم گهیبدم دستشون.  د

 تنم بلرزه.   یو ه

 

 گرفت و ادامه داد.   ینفس

الزمه دل   یدل رفت. گاه  یپا به پا  ستیهم الزم ن شهی_هم

 حرف آخر من.   نیپا گذاشت و رفت دنبال عقل. ا ر یرو ز

 

  یگذاشت؛  بغض آمد و در گلو رونیاز آشپزخانه که ب پا

 دخترک نشست. 

 .  کردی لحظه بلند نم ک یرا    سرش

سرش را بلند کند تا مادرش و باربد اشکش را    خواستینم

 .  ندیی نب

از جا بلند شد و گفت: مامان جان دستت درد نکنه منم   باربد

 شده.    رمیبرم د

 

تبسم  یموها یخم شد رو  نکهیرا برداشت و بعد از ا فشیک

 رفت.   رونیاز آشپزخانه ب دیرا بوس

 دست دراز کرد و دست دخترکش را گرفت.   آمنه



 شد.    رهیبه مادرش خ سیخ یسر بلند کرد و با چشمان  تبسم

   ؟ی: واقعا دوستش داردیناباور پرس  آمنه

 

 .  دیاشک چک یپلک زد و قطرات بعد  تبسم

  یبابا رو ناراحت کنم.  ول خواستمی_مامان بخدا من نم

 که اون دوست داشت رو بهش بدم.    ینتونستم جواب

 

 زد.   یلبخند کم رنگ آمنه

 نداره قربونت برم.   بی_ع

 

:  د یدستش را چرخاند و دست مادرش را گرفت و پرس تبسم

وقت نتونستم به کامران دل    چیمامان من ه   ؟یازم ناراحت

 بدم.  

 

 ستمیمن اصال ازت ناراحت ن زم یمهربان گفت: عز آمنه

  یبسپر به خدا.  تا اون برات چ زوی.  همه چایخورغصه ن

 مقدر کرده باشه مادر.  

 



 

 . هیپسر خوب یلی_مامان بخدا ماهان خ

 

 .  دیخند  طنتیبا ش آمنه

هات گل انداخته بود نگو لپ یو برگشت یرفت دم ید شبی_د

 تازه کنه.   دار یتبسم خانوم رفته بود د

 

 .  دیبا خجالت خند هیگر انیم تبسم

اش جمع شد و با عجله گفت: مامان بخدا ما  دفعه خنده  کی

 .  مینکرد یکار بد چیه

 

و گفت: من به دخترم  دیآهسته پشت دست دخترش کوب آمنه

 دارم تبسم خانوم.   نانیاطم
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 بود.   بهشتیارد ییبایز  یاز روزها یکی عصر

 بود.  یعال تینها ی. هوا برازیبود و ش بهشتیارد

 .دیباری و نم نم م ز یآسمان را پوشانده بودند و باران ر ابر

 .  ی رازیش دیها را با بهشتیارد

را با   رازیکنند و ش  یمعنا م رازیرا با ش بهشتیارد اصال

 .  بهشتیارد

 ....  هشتیو اردب راز یبهار نارج و ش عطر

  یهاباغ یکاهگل یها  واریخاک نم خورده از د یبو

 قصردشت برخواسته و تمام آموزشگاه را پر کرده بود. 

 اموزشگاه نشسته بود.     اطیدر ح تبسم

 داشت.   یخنک  یهنوز کم هوا



به پشت خم   یرا کم  که سرش   یداد و در حال  هیتک یصندل به

 شد.   لیدرخت ازگ  یشاخ و برگ ها یره ی کرده بود خ

صورتش   ی درخت رو یشاخه  یباران از رو زی ر قطرات

 . دیچکیم

ان طرف تر بود  با   یبهار نارنج درخت نارنج که کم یبو

 شده تمام فضا را پر کرده بود.   ختهیکاهگل آم یبو

 عاشق عطر بهارنارنج بود.  تبسم

در    کیان سمت باغچه نزد یگل رز و گل محمد ها عطر

 بماند.   گریهم که د  یوردود

 بود که تلفنش زنگ خورد.  شیحس و حال خو انیم

 همراهش زنگ خورد.   تلفن

کرد و در همان حالت   دایرا پ ی بردو گوش فشیک یتو دست

 ان را مقابل صورتش گرفت.  

 نشست.   شیسر جا خینام ماهان س دنید با

 سبز را لمس کرد.  کونیا

 



  لیکه قلبا تما ی جانم  یگوش گذاشت و به جا  یرا رو یگوش

  یرا نثار مرد پشت خط کند؛بله را بر زبان جار نیداشت ا

 ساخت.  

 .  دیچیپ یماهان در گوش نیگرم و دلنش یصدا

 ؟یسالم خانوم.  خوب_

 

 اش نشست. رژ خورده   یلب ها یرو  ی گرم لبخند

 ؟ی_سالم.خوبم ممنون. تو خوب

 

شدم خسته بودم   ادهیپ مایاالن از هواپ  نی_منم خوبم. هم 

 در بره.  میبهت بزنم خستگ  یزنگ کیگفتم 

 

 شد.   یتبسم جار یهادر رگ  یخوب حس

 کند!  یاو رفع خستگ یصدا  دنیزده بود تا با شن زنگ

 .بهتر نیاز ا چه

 تعجب کردم!  ؟ یکردیکارا نم نی: تا حاال از ادیپرس مشتاق 

 



 . دینرم خند ماهان

. زنگ زدم آقا دادشتون  کنمی به بعد م نیاز ا ی _اره  ول

 . نمتیبب یگاه نکهیا یبرا یاجازه صادر شد حت

 

اش را باال تنه  ینیگذاشت و سنگ ز یم یدستانش را رو تبسم

 آن انداخت. یرو

آ   ی به در ورود رهیگذاشت و خ شیبازو یرا کج رو  سرش

  یبه باربد اجازه گرفت ی: واقعا زنگ زددیموزشگاه پرس

 من؟! دنیواسه د
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  دوست هم .آوردم   یرو که طاقت نم دنتیند گهی_آره د

 نمت یبب ی واشکینداشتم 

 شد که زنگ زدم به جناب باربد خان.  نیا

 

 بر قلب دخترک نشست.   نیریش یجانیه

 بود!  اورده یرا طاقت ن دنشیند

که روز با تمام قلبش او را از خدا خواسته بود حاال   یماهان

 او را طاقت ندارد.  دنیکرد که ند یاعتراف م

 توانست باشد؟  یبهتر م نی از ا ی زیچ چه

مشهود بود گفت:   شیکه  آثارش در صدا یبا لبخند  ماهان

بخوام درباره   کردمی سخت بود. اصال فکر نم ی لیتبسم خ یول

 تو با باربد حرف بزنم انقدر سخت باشه. 

از خجالت عرق   ینجوریوقت ا چ یکل عمرم  ه یکنم تو فکر

 نکرده بودم. 

 

 ماهان را تجسم کرد.  یچهره خجالت زده  تبسم



 نداشته. یبا او همخوان ادیز  دنیکش خجالت

 توانست خوب تصورش کند.  ینم

  یماهان در گوش یدوست داشتن یو صدا دیخند زیر

 .دیچیپ

و داشته.  ارزش  فهممی م یخندی م ینجوری_اما االن که تو ا

طالع بدم خدمتتون فعال مجوز  خالصه که زنگ زدم ا

 صادر شده بانو دارتونید

 

 وافر.  یبا ذوق تبسم

 خوب.   یحس

 . یزمزمه کرد: مرس ناخواسته

 

 ؟یچ  ی: برادیمتعجب پرس ماهان

 

 آهسته پلک بست.  دخترک

 . یام گذاشتکه به خودم و خانواده  یاحترام ی_ برا

 



زد و گفت: خوب حاال که    یلبخند طنتی پر از ش ماهان

  ی . کدمتیتو هم خوشحالم کن. سه روزه ند  یخوشحال شد

 نمت یبب ییایب یتونیم

 

 قرار. نیاول

 . شدی عاشقش م شتریکه هر روز ب یبا مرد دارید نیاول

 تو بگو. دونمی_نم

 

 االن. نیبا صراحت گفت: خوب اگه دست من باشه هم ماهان

 

 . د یباز خند تبسم

  یکه شاد کردی مرد جوان وادارش م یهاخوب حرف حس

 کند.

  ییایهمه راه ب نی.  ایااالن خسته یکرد: ول ی دلبر یکم

 بهتره.  یخونه استراحت کن ی فکر کنم بر یشیم تیاذ نجایا

 

 کردن مهارت داشت ی البته ماهان هم در دلبر خوب



  میدنبالت بر امی . برهیدر م میکل خستگ نمیتو رو بب امی_ من ب

 م؟یبخور ی دنینوش کی. میبزن ی دور کی

 

من   ایقرار گفت: باشه. ب نیاول یتجربه یمشتاق برا تبسم

 آموزشگاهم 
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بود و با وسواس هما نشسته  ز یدفتر آموزشگاه پشت م  در

 . کردیم  د یرا تمد ششیآرا  نهیآ یره یخ

 کرد.  دیرا که تجد  رژلبش

:  د یاورد و مردد از هما پرس رونیب فشیچشم را از ک خط

 بنظرت خط چشم هم بکشم؟

 

دستش گرفت و گفت:  چرا امروز   ینگاه از کتاب تو هما

  نیاالن هم بخدا ع نی؟همیکنی کار م د یانقدر با شک و ترد

 بکش یاگه دوست دار ی. ولیمونی ماه م

 

انداخت و گفت: نه ولش کن   فشیخط چشم را در ک تبسم

 شلوغش کنم.  خوامینم

 

 و سر تکان داد.  د یخند هما

 مرتب کرد.  نهیشال زردش را در ا تبسم

: لباسم خوبه  دیباز هزارم از هما پرس یجا برخاست و برا از

 بنظرت؟

 



تو چرا  ؟یخوب ی لینگاهش کرد و پاسخ داد: آره بخدا خ هما

 دختر؟  یهل نقدریا

 

 کم استرس دارم کی دونمی کالفه سرتکان داد: نم تبسم

 

زرد داشت از    یها یتبسم را که تکه دوز یمانتو مشک هما

 . نظر گذراند

و   کردی م یدخترک را وارس  پیبود احتماال که ت ستمیب بار

دسته   نی.عشتی و گفت: هم لباست خوبه، هم آرا دادی پاسخ م

 .یمونیگل م

 

 وقت نکرد جواب هما را بدهد.  تبسم

 زنگ خورد و نام ماهان بر آن نقش بست.  تلفنش

 اش نگاه کرد و گفت: ماهانه. به عمه  زده هل

 

مگه تا  یکنی م ینجوری: چرا اد یو متعجب پرس د یخند هما

 جوابشو بده.  دش؟یحاال ند

 



گوشش   یرا رو  یعمه اش عمل کرد و گوش یبه گفته تبسم

 گذاشت و گفت: سالم

 

 رونیب ایب دمی_سالم. من رس 

 

 .امی_ باشه االن م

 

 _منتظرم

 

  اطیبلند خودش را به ح یکرد و با گامها یهما خداحافظ  از

 آموزشگاه رساند. 

رنگ   یرز صورت یگل رز و غنچه یهابه بوته  چشمش

 افتاد.  ییبایز

 . ندیماهان بچ ی سرش زد غنچه را برا به

نباشد بهتر   یقرار مالقاتشان دست خال نیکرد در اول احساس

 است.

 د. ش مانیرا که از شاخه جدا کرد؛ پش گل

 شده بود.   رید  گریاما د دیکش خجالت



آن را به صاحبش   د یکه گل را از شاخه جدا کرده با حاال

 . رساند یم

 به کوچه گذشت.  پا

 و اغشته به نم نم باران. یغروب بود.هوا ابر دم

 در پارک شده بود.  یماهان درست رو به رو نیماش

 نبود. یاما خبر ندیبود ماهان را در کوچه بب منتظر

 در ذوقش خورد.  یکم
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 نداشت.  توقع

 شدن هم ندهد.  ادهیبه خودش زحمت پ  یحت ماهان

رفت و در را باز کرد   لیبه سمت اتومب یبا سست شیهاگام

 نبود.  یهم از ماهان خبر  لیجب در اتومباما در کمال تع

از پشت سرش امد  یخواست بچرخد و دنبالش بگردد دست تا

 چشمش نشست.  یو رو

 نیبه گوشش زمزمه کرد: سالم به قشنگتر  ده یچسب یصدا

 . ایدختر دن

دخترک نشست   یشانه  یآمد و رو  نیماهان که پائ دست

مقابل   گریکه مرد جوان با دست د ینگاهش به باکس گل

 صورتش گرفته بود افتاد. 

 

را چرخاند و به صورت ماهان نگاه کرد و گفت:    سرش

 . یچقدر قشنگه مرس

 

 خانوما..مهربان لبخند زد: قابل شما رو نداره خانوم ماهان

 



تر  بار با دقت  نیباکس را از دست ماهان گرفت و ا تبسم

 نگاهش کرد. 

 دخترک بود.   یهاشانه یهر دو دست مرد جوان رو حاال

چه   یدستش با ذوق گفت: وا یباکس گل تو رهیخ تبسم

 قشنگه، شکالته؟!

 

کرد و گفت: بله،   تیهدا لیدخترک را به سمت اتومب ماهان

 . ستیقابل دار ن

 

 یاره یبه باکس دا رفتیم لیکه به سمت اتومب ی در حال تبسم

 دستش نگاه کرد.   یرنگ تو ی اشکل سورمه 

 رز سرخ بود. یتا دور باکس از غنچه ها  دور

که به شکل غنچه درست   یپر شده بود از شکالت ها وسط

هم توت   انشان یبودند و م یو صورت دیشده به رنگ سف

 قرار داشت.  یفرنگ

 من نشست.  یصندل یدر را باز کرد و تبسم رو  ماهان

 هم سوار شد.  خودش



شد و گفت: دستت   ره یبا محبت صورت مرد جوان را خ بسمت

 خوشم اومد.   یلیدرد نکنه خ

 

 . یلبخند زد و گفت: خوشحالم که دوست داشت ماهان

 

دست دخترک بود اشاره کرد و   انیکه م یابرو به شاخه گل با

 ست؟ی: اون مگه مال من ندی پرس طنتیبا ش

 

 با خجالت به شاخه گل نگاه کرد و گفت: چرا هست.  تبسم

 

 نگاهش کرد.   رهیخ ماهان

  دی خودش را جلو کش  یکند؛ کم  ینم یدخترک حرکت  دید یوقت

 ده یکش رونیو شاخه گل را از دست او ب

 . دیبو کش ق یکرد و  عم کیاش نزد ینیرا به ب آن

 _ هووووم ممنون. چقدر خوش بوئه.

 

  یماهان نگاه کرد و گفت: اصال به پا یبایز یه یبه هد تبسم

 . ینیریگل و ش بی...ترکرسهی که تو برام اومده نم یزیچ



 

ارزش داره،    ایدن کیمن  یاستارت زد و گفت: برا ماهان

 طعمش هم مثل ظاهرش خوبه.  نیبردار بخور بب اشکدونهی

 

  اد یبا لذت نگاهش کرد و گفت: انقدر قشنگن دلم نم تبسم

 بزنم.  بشیدست به ترک

 

 . د یخند ماهان
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ار بچش . اگه طعمش  برد شونیکیو گفت: تو  د یخند ماهان

 .رمیمدام برات بگ دمیخوب بود من قول م

 

نگاهش را در باکس چرخاند و با خودش زمزمه   دخترک

 و امتحان کنم؟کرد: کدوم 

 

 . کردیچانه زده دخترک را تماشا م  ری دست ز   ماهان

خوشمزه   نیها را نشان داد و گفت: فک کنم ااز شکالت یکی

 باشه. 

 ان گفته بود را برداشت.که ماه یهمان شکالت تبسم

 شده بودند.   کسیدر باکس ف یچوب  خیس لهیبه وس شکالت

 به آن زد.  یکوچک گاز

 بود.  ریواقعا دلپذ طعمش

 یفتگی که با ش شیمرد جوان نشسته در روبه رو به

 بود نگاه کرد.  اشره یخ



 اس. خودتم بردار بخور. خوشمزه یلی_خ

 

دست جلو برد و مچ دخترک را گرفت؛ همان شکالت   ماهان

 . دیرا به دهان برد و با لذت جو

 . کردی مات نگاهش م تبسم

که با لذت تمام شکالت را در دهانش مزه مزه    ی درحال ماهان

 اس. گفت:  واقعا خوشمزه  کردیم

 

 داغ شد.  تبسم

 . دیپوستش دو ریهم ز با جانیو ه شرم

کار را   نیه بود؟! واقعا ماهان ااو را خورد خوردهمین شکالت

 کرد؟! 

 

 گهید یکی با ابرو به باکس اشاره کرد و گفت:   ماهان

 ام.گرسنه  یلیمن خ م؟یبزن

 

  یکه کم یداغ شده از شرم و دستان یبا صورت تبسم

 جعبه را جلو برد و گفت: بخورنوش جونت.  د یلرزیم



 

اول  نه. مثل بار ینجوریا گهیابرو باال انداخت: نه د ماهان

 به اونه. شیگخوشمزه 

 

 . دیدست عقب کش تبسم

 از خجالت گل انداخته بود.  شیهاگونه

  انیم هیکه شب ی.همان دختر کردی با دقت نگاهش م ماهان

 . چرخاند یدره به او ابراز عشق کرد حاال چطور رنگ م 

تبدارش   یگونه یرو یاآمد جلو برود و بوسه ینم بدش

 خواست.  ی کردنش را نم ت یبکارد. اما اذ

 من نشست.  شی سر جا صاف

 م؟ ی: خوب کجا بردیرا حرکت داد و رو به تبسم پرس لیاتومب 

 

به ماهان   لیرا حفظ کند. متما اشی کرد حالت عاد  یسع تبسم

 یدونی. هرجا خودت صالح مدونمی نشست و پاسخ داد: نم

 وقت ندارم.  ی لیفقط من خ

 

 فکر کرد:  یکم ماهان



 ه؟ یحافظ می_بر 

 

 ماهان.  شنهادیپ دنیذوق کرد از شن تبسم

 وقته نرفتم. یلیاتفاقا خ می_آره بر

 

واسه امروز   ه یحافظ  ینگذشت که گفت: ول شتریب هیثان چند

 زود برگردم خونه.  دیمن با ستیخوب ن
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شد و گفت: باشه   یاصل ابانیوارد  خ اط یبا احت ماهان

.  یکه هم تو وقت داشته باش  یزمان یبرا میزار   یم هیحافظ

تبسم خانم خوشگلم برام اونجا   خوامی هم من خسته نباشم. م

 باال خره.  شهیم ی ما چاخر و عاقبت  نمیبب رهیفال حافظ بگ

 

 مرد کنار دستش بود.  ینگران گرسنگ تبسم

  کی ییجا کی میبر یخوای زد و گفت: خوب م ایبه در دل

 ؟یستیمگه گرسنه ن  ؟یبخور یزیچ

 

 از توجه تبسم خوشش آمد.  ماهان

 ؟یخوریزد و گفت: تو هم غذا م شیبه رو ی گرم لبخند

 

 .  رمیس تشیوقفه پاسخ داد: من واقع یب تبسم

 

  حیکم معده دارم دارم ترج کی_راستش منم  دو، سه روز 

 نخورم.  رونیب ی فعال غذا دمیم

 



 ؟ی: دکتر رفتدینگران پرس دخترک

 

 . بردیاشان لذت م از مکالمه شتریهر لحظه ب ماهان

 دخترک را دوست داشت.  یشدن ها  نگران

 . ستین یخاص ز یلبخند پاسخ داد: بله رفتم. دارو داد چ با

 

که داشتم   یگفت: عصر دیسکوت تبسم با ترد  یاز کم پس

لقمه گذاشته. کتلت دست   کی مامان برام  رونیاومدم ب یم

 . یبخور یخوای پخت خودمه م

 

صورتش را   یتبسم لبخند رو شنهادیاز پ یراض ماهان

 وسعت داد. 

 پرسش تبسم خانوم؟ و یکی_ن 

 

آورد و به سمت مرد   رونیلقمه را ب فشیک یاز تو تبسم

 جوان گرفت. 

انداخت. راهنما زد و   ابانیبه خ ینگاه نهیآ   یاز تو ماهان

 متوقف کرد.  ابانیخ یرا گوشه لیاتومب 



 را از دخترک گرفت و سلفون دورش را باز کرد.  لقمه

سمت تبسم  نمود نصفش را    میرا به دو قسمت تقس آن

 گرفت. 

 را پر کرد.  نیخوردن تمام ماش یکتلت و سبز یبو

 ماهان.  رمیدست مرد جوان را رد کرد و گفت: بخدا س تبسم

 

 اصرار کرد: بخاطر من بخور تا بهم مزه بده.  ماهان

 

 نصف لقمه را از مرد جوان گرفت.  تبسم

 غذا خوردن نداشت.  یبرا  یادیز لیم

 شد.   رهی خ شه یش یقطرات باران رو به

فرو داد با   نکهیاش راگاز زد و بعد از ابا اشتها لقمه ماهان

. حاال که  یدار ی لذت گفت: دستت درد نکنه، عجب دست پخت

 . رمیگیو مفقط خودت  نی زم ادیشد آسمون ب ینطوریا

 

 . دیماهان خند طنتیبه ش تبسم

 بود.  لی م یاو ب زدی چه مرد جوان  با اشتها گاز م هر



زود تمام شد اما    یلیکه داشت خ یماهان با اشتها یغذا

 تبسم دو، سه گاز کوچک زده بود. 

: واقعا  دیپرس دیدخترک را که د ییاشتهایجوان ب  مرد

 ؟یریس

 

 .رمی پاسخ داد: آره واقعا س تبسم

 

 . دیکش رونیبدون تعارف لقمه ر از دستش ب ماهان

 اش کرده بود. بعد همه اش را مهمان معده  قه یدق چند

  یلیخ یک ی  نیگفت: هوووووم ا یشتریبا لذت ب نباریا

 خوشمزه تر بود.

 

 . شدی م ریاز رفتار ماهان غافلگ شتریهر لحظه ب دخترک
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 . شدی م ریاز رفتار ماهان غافلگ شتریهر لحظه ب دخترک

که کنارش توقف کرده بودند نگاه کرد و   ی به پارک ماهان

 م؟یقدم بزن جا نی: همدیپرس

 

 سر تکان داد.  تبسم

هر دو   دادینشان م  یشب تازه داشت خود  یبعد وقت یکم

:چه خبر از  د یپرس  . ماهان از تبسمزدندی کنار هم قدم م

 نگفت؟   ی زیچ گهیخونه اتون؟ بابات د

 



 مرد جوان نگاه کرد.  یرخ دوست داشتن میبه ن تبسم

_نه فقط همون روز حرف زد و اعالم مخالفت کرد. بعدش  

 نگفت. ی چ چیه گهید

 

کاشته شد نگاه کرد و گفت: مامان   یگل ها ف یبه رد ماهان

 .یخواستگار  یبرا ره یاتون اجازه بگقراره زنگ بزنه خونه

 

 ؟ی : اگه باز بابا اجازه نده چدینگران پرس تبسم

 

.  میحرفها نیبا لبخند گفت: من و مادرم سمج تر از ا  ماهان

 تا اجازه بده. میزنیانقدر زنگ م

 

خوام بخاطر   یانداخت و گفت: من نم  نیسر پائ نیغمگ تبسم

 ماهان. نه خودت نه خانواده ات  یبش تیمن اذ

 

  کنمیمصمم پاسخ داد: من دارم بخاطر دل خودم کار م ماهان

 ؟یدونیخانوم. تو چرا خودت مقصر م 

 



 

 

 .ستادیا  شیسرجا تبسم

دل از    شتریو مشوش بودنش ب ینگران اش،یکالفگ

 . بردی مردجوان م

  ی لیاون شب حس کردم پدرت خ یان ولدونم ماه  ی_نم

 .یخواستگار دیاینبود که شما ب یراض

 

خودش را بغل کرد و گفت: تبسم بابام   شیهابا دست  ماهان

 نبود. یناراض

که به پدرت داده بزاره.    یقول یدوست نداره پا رو فقط

  چیرو بسپار به من. نگران ه زایچ نیرفته؟ ا  ادتیقرارمون 

بهم لبخند بزن.   شتینباش. تو فقط هر وقت من اومدم پ یچ

.  رمیبگ یخوشگلت نگام کن تا انرژ یبا چشما ینجوریا

 . شهیدرست م زایچ یباق

 

ماهان به قلبش   ی حرفها دنی را که از شن یحس خوب  تبسم

 به مرد جوان نگاه کرد.   ختیکرده بود در نگاهش ر دایراه پ



قهوه    میکمر دخترک گذاشت و گفت: بر یدست رو  انماه

  م؟یبخور

 

  ی کوچک و دنج یماهان دست ماهان به سمت کافه  تیهدا با

 رفتند. 

 ؟یخوری : قهوه مدیکه نشستند ماهان پرس شانیجا  در

 

 صورتش را در هم کرد.  تبسم

 من نسکافه سفارش بده لطفاً.  ی_نه، قهوه نه. برا

 

 . دیرک خندبه صورت بامزه دخت  ماهان

 در رفته بود.  یتبسم واقعا خستگ دنید با

با   دهیسراسر پوش واری دور د  کی نکهیبعد از ا تبسم

با گل پتوس پر شده بودند   کسرهیکافه که  یچوب  یهاگلدان

  یو گفت: وقت ست ینگر رهی را از نظر گذراند.  ماهان را خ

 . یخسته بود یلیخ یاومد

 



  کیپرواز  یروزا تو نیسر تکان داد: آره، راستش ا ماهان

خودم   یبه رو  یکنم. هر چ  یم  ی سع ی. هر چ شمیم تیکم اذ

 بازم ته ته مغزم استرس دارم.  یول ارمینم

 

آرامش خودت و به سالمت رسوندن مسافرات الزمه   ی_برا

 یکه فراموش کن
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 با استرس در اتاقش نشسته بود. تبسم

 .  گذشتی با ماهان م دارشی روز از د  چهار

 یساعت پس مادر ماهان زنگ زده و با اصرار اجازه  چند

 را از آمنه گرفته بود. یخواستگار

بچه به بغل کنارش نشست و گفت: نگران نباش  پرستو

اس آسوده  الشیمامان اجازه داده حتما خ یقربونت برم. وقت

  میشناسی. ما هم که بابا رو خوب م گهینم یزیکه بابا چ

بگه که مامان ناراحت   یز یجمع چ یمحاله تو  میدونیم

 بشه.

 

 . دی اش را به هم مالعرق کرده   یهادست  تبسم

کرد و با دلهره گفت: اگه بخاطر من   خواهرش نگاه به

بشه و با   یاگه بابا عصبان ؟یچ فتهیاختالف ب نشونیبب

 ؟ یمامان دعواشون بشه چ

 

 جا بلند شد و در اتاق راه رفت و خودش را سرزنش کرد.  از



همون روز که ماهان بهم گفت   دیکردم.با یقبول م دی_نبا

 خواستم فعال صبرکنه.  یازش م

 

  دیپس؟ بابا پاش دیی: دخترا کجادیچیآمنه در خانه پ یصدا

 کمک من.  ادیب تونیکی

 

مادرش به سمت در اتاق رفت و به   یصدا دن یبا  شن تبسم

 کمک مامان.  رمیات برس من مپرستو گفت: تو به بچه 

 

کوچولو  نیتخت گذاشت و گفت: ا  ی نوزادش را رو پرستو

 کمک.  امیخوابه منم م

 

 خواهر از اتاق خارج شدند.  دو

 بود.  وشیآمدن دار کینزد

  کاریو گفت: جانم مامان؟ چ ستادیدم در آشپزخانه ا تبسم

 م؟ یکن

 

 . ختی ری از رفتار آمنه م یدستپاچگ



 ی کرده که به زهره اجازه  یدانست کار درست یهم نم خودش

 نه.  ایداده  یخواستگار

 یهمه  مامان. دونمی زد و گفت: نم  یآشپزخانه چرخ  در

 .د یکارها رو کرد

 

: پس باربد کجاست؟ چرا  دیبه تبسم نگاه کرد و پرس نگران

 اد؟ینم

 

صحبتش را رو به پرستو گفت: مامان جان برو    یادامه

 ومدن؟ یداداشت و زنش کجان؟ اونا چرا ن  نیزنگ بزن بب

 

 کنار مادرش نشست.  پرستو

مامان جان   هیاش حلقه کرد و گفت: چدور شانه   دست

 میرفتی که واسه گل پسرت م شبینت بشم؟ پرقربو

 .یهمه استرس نداشت نیا یخواستگار

 

و گفت: مامان جان اخه   د یکش اشیشانیبه پ یدست آمنه

انجام   یکار مهم  نیباره بدون اجازه بابات همچ نیاول



صبح زهره زنگ زده   نهیبب ادیاالن که ب دونمی.نمدمیم

 .کنهی م کاریاصرار کرده منم قبول کردم چ

 

  یخوای: مامان مد یمادرش نشست و پرس گریسمت د تبسم

 . انین ستیجور ن طیزنگ بزنم بگم شرا
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دست دخترش گذاشت و گفت: مامان جان   ی دست رو آمنه

دفعه خواستم با دل تو راه   نیا ست؟ین ششیمگه تو دلت پ

 وقت...   چ یبه عهده بابات که ه یبزار یاگه بخوا امیب

 

 گذاشت.   ز یم یرو  دست

عمل   یتو دیبابات با دونمیعجله بلند شد و گفت: من م  با

بعدش هم خدا بزرگه. تبسم   انی. بزار برهیانجام شده قرار بگ

 لباس مناسب بپوش.  کیجان مامان پاشو برو آماده شو 

 بود.  انیبه وضوح در رفتارش نما اشینگران

 

 از جا بلند شد.  تبسم

 مادرشان را دارد.  یاشاره کرد برود خودش هوا پرستو

و شماره  رفت  یسراغ گوش  کراستیاتاقش که شد  وارد

 ماهان را گرفت.

 

 . دیچیپ یماهان در گوش  ی از بوق سوم بود که صدا بعد



  شه یو حاال دخترک از هم گذشت ی م دارشانیروز از د چند

 دلتنگتر بود.

 _جانم تبسم؟

 

 : ماهان؟ دینال تبسم

 

:جان؟ چرا صدات  دیچیپ یتر در گوشمرد جوان گرم  یصدا

 ه؟ ینجوریا

 

 غرق خوابش نشست.  یتخت کنار خواهر زاده  یرو تبسم

  ینشون بده. م  یبابام قراره چه واکنش دونمی_نگرانم. نم

 ترسم ماهان. 

 

با من.   یدختر خوب؟ مگه نگفتم همه چ ی_ترس واسه چ 

 نباش.  ی چ چی. تو نگران هگهیبا من د ی همه چ

 

 _ماهان؟



 

 _جان؟

 

  کیو گفت:  دی نوازد کش زیانگشت ر یانگشتش را رو تبسم

 . رهیبگو دلم آروم بگ یزیچ

 

 . دیکش یقینفس عم  ماهان

 دوستت دارم.  یلی_خ

 

 .قلبش

 از قلبش.  آخ

 به طور کامل از کار افتاد.   چارهینگرفت ب آرام

 رفت.  ینم  زاد یآرام کردنش به آدم مردک

دخترک سراپا عشق را که از استرس در حال مردن   آخر 

 کنند؟ ی گونه آرام م نیاست ا

 ؟ینامش را خواند: تبسم هست ماهان

 



 کرد و گفت: آره هستم.  ینفسش را در تلفن خال  دخترک

 

مادر و   کیسالم و عل ینزده بود که صدا یماهان حرف هنوز

 . دیپدرش را شن

 بابام اومد. یو گفت: وا ستادیا خ یس شیجا  سر

 

  گهی. بابات دادیکرد آرامش کند و گفت: خوب ب ی سع ماهان

 اومده خونه ی ساعت م نی هر روز هم شهیهمون که هم
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 #بــــوےمــــه  

 



 ۲۴۴ پارت

 

 وارد اتاقشان شد.  وشی همراه دار آمنه

به همسرش   راهنشیپ یهادر حال باز کردن دگمه وشیدار

نگاه کرد و گفت: خوب آمنه خانوم چه خبر؟ اوضاع و 

 احوالت رو به راهه؟

 

 استرس داشت.  آمنه

 نشد.  د یکه همسرش پرس یدرست متوجه سوال اصال

 ! میو گفت: آقا امشب مهمون دار ستادی ا وشیدار کنار

 

 چشم.  ی شد: قدمشون رو  رهی همسرش را خ وشیدار

 

 تخت انداخت.   ی آورد و رو رونیرا ب راهنیپ

 نیسرکه  در هوا پخش شد.آمنه برخالف گذشته ا یبو یکم

 بود.  ی عاد ی زیچ شیبرا گریبو را دوست داشت. د

 . ندازدیب ن یتخت چنگ زد تا در ماش یرا از رو راهنیپ



 . ستادیدم در حمام ا وشیدار

:  دیاز رفتار آمنه، همسرش را نگاه کرد و پرس متعجب

 م؟ یکم و کسر دار یزیچ

 

 هست؟ ی پاسخ داد: نه همه چ آمنه

 

  یبرداشت اما باز برگشت و گفت: راست گرید  ی قدم وشیدار

 . هیرفت بپرسم مهمونمون ک ادمیام خسته  نقدریا

 

 کرد  یرا به سرعت ط انشانیم یچند قدم فاصله آمنه

 

 گفت.  ی م د یبا باالخره

دستانش چالند و با من من گفت: امروز   انیرا م  راهنیپ قهی

 ....امروز زهره زنگ زد. 

 داد.  هیدستش را به چارچوب در حمام تک وشیدار

 افتاد.  اشی دوزار

او را   یحرفها  یبه همسرش نگاه کرد تا ادامه منتظر

 بشنود.



 امنه شده بود. یوضوح متوجه دست پاچگ  به

 کرد.  ی م یخال  چاره یب راهنیهمچنان استرسش را سر پ آمنه

  گریانکه لباس را به طور کامل به خودش چسبانده اما د با

 .  کردی سرکه را استشمام نم یبو

 داد.  یمانور م وشیالعمل دارعکس یمغزش رو کهبس

 .جانیا انی _زنگ زده  بود بگه امشب م

 

.  انیخونسرد به سمت حمام رفت و گفت: خوب ب وشیدار

 چشم.  یقدمشون رو گهیمهمون هستن د 

 

در را نبسته بود که آمنه خودش را درون حمام   هنوز

 ؟یتو ناراحت نشد  یعنیانداخت: 

 

 به همسرش لبخند زد. وشیدار

  یدی و گفت: شما تا حاال د ندیاو را دلواپس بب خواستینم

 من از اومدن مهمون به خونه ام ناراحت بشم؟

 



  یفرق م نیا  یانداخت و گفت: نه ول نیمظلوم سر پائ آمنه

 . انیدارن م یچ   یبرا یدون یکنه. شما که م 

 

 تنش کرد.  د یپوش سف ریدستش را بند ز وشیدار
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۲۴۵پارت

 



تنش کرد و گفت:   د یپوش سف ریدستش را بند ز وشیدار

خونه ام هستن قدمشون   یکه به عنوان مهمون تو  یتاوقت

 گهید  زیام. اما اگه قصد شون چچشم خودم و خانواده  یرو

 و تمام.  میگینه م کیباشه ما هم   یا

 

همسرش قصد ترک حمام را ندارد لباس را از تن   دید یوقت

 کند.

 هنوز بر تنش بود.  شلوارش

 با چشمانش التماس کرد. آمنه

 ماهانه  شیدل تبسم پ ی_ ول

 

آب را باز کرد و گفت: مگه نگران  ریکالفه ش وشیدار

و اوقات من تلخ بشه؟ پس تا اوقاتم تلخ نشده بحث  ینبود

خسته   یلیادامه نده. برو به کارت برس بزار منم حمام کنم خ

 ام

 

 انداخت و از حمام خارج شد.  نیسر پائ آمنه

 اصرار کند.   نیاز ا شتریکه ب ستین شیجا گر ید دانستیم



  یخدا را شکر م دینداشت با یکه با آمدنشان مشکل نیهم

 کرد. 

 . سپردی را به خدا و زمان م اشیباق

 را باز کرد و از حمام خارج شد.   در

بود.تا آمنه از اتاق خارج شد   ده یفاصله باربد رس نیدرهم

 ها به سمتش رفتند. بچه

شده؟   یکرد: مامان چ یدست شیدر سوال  کردن پ پرستو

 بابا کجاست؟ 

 

 حموم.  یغرق فکر پاسخ داد: تو آمنه

 

همه وقت کجا   نیوب پس تو ا: خدیبالفاصله پرس پرستو

 ؟یبود

 

 

 حموم.  یدقت جواب داد: منم تو یب آمنه

 



 نیرا از سرگرفت:بابا دمت گرم. ا طنتیجلو رفت و ش باربد

  نیاون وقت شما دوتا رفت نجایا زننیدوتا دارن بال بال م

 حمام دونفره!  

 

روش   نیبا ا یبه چانه گرفت و گفت: احتماال خواست دست

 جواب داد؟  نمیبگو بب گه،حاالید یرامش کن

 

 خنده.   ریدهانش گذاشت و زد ز یدست جلو پرستو

 تازه متوجه شده بود چه گفته. آمنه

  یایحیب ی لیو گفت: خ دیباربد کوب ینهیرا به س  راهنیپ

 ؟یزنیم هیها چحرف نیباربد. ا

 

تعجب کردم   یاش گذاشت و ادا نهیس یدست رو باربد

که شب   یاون ی ول دیواقعا؟ ببخش ام؟یحی درآورد: من ب

دخترش با شوهرش رفته حموم دو نفره من   یخواستگار

 نبودما

 

 : باربد! د یکش غیج بایبار تقر نیا آمنه



 

و گفت: بچه ها چرا مامان   د یبه سمت دخترها چرخ باربد

 ! ؟یبابا حمامه شما هم بود یمگه خودت نگفت کشه؟ی م غیج

 

 از خنده سرخ شده بود.  پرستو

 دلواپس بود. یبدجور یول تبسم

گفت؟ بهش   ی : مامان، بابا چد یمادرش نگاه کرد و پرس به

 ؟یگفت

 

 به دخترش نگاه کرد.  آمنه

قدمشون   نایخداست. ب بی_آره مادر گفتم. گفت مهمون حب

 چشم.  یرو

 

 . د یدر چشمان دخترک درخش  دیام یهابارقه

وقت   کیگفت: برو آمده شو قربونت برم.  ی با مهربان آمنه

 زشته سر و وضعت مناسب نباشه مامان.  رسنیم

 



دختر بزرگش نگاه کرد: پرستو جان برو کمک کن به   به

 به سر و صورتش بکش. یدست ک یخواهرت. 

 

  یلینه بابا انگار حموم دونفره خ مثال آهسته گفت: باربد

 ده یجواب م
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 ۲۴۶ پارت

 



و آماده در آشپزخانه به مادرش کمک   دهیلباس پوش تبسم

 کرد.  یم

  یباردار یروزها نیو حنا اخر دیرس  یبه فرزندش م پرستو

 شده بود.  نیو سنگ گذراندی را م

به آشپزخانه   وشیدر که به صدا درآمد؛ همه جز دار زنگ

 . دندیدو

بود که او همان   ی هما خال ی خانواده فقط جا یاعضا از

 کند.  یاولش اعالم کرد شرکت نم

 

 اومدن!  یوا یو گفت: ا ستادیا خیس  شیسر جا حنا

 

 ند. کرد اوضاع را آرام ک  یسع آمنه

چرا   ان؟یقرار بود ن گهیکرد و گفت: خوب اومدن د نگاهشان

  یبارتونه خواستگار م نیاول نجا؟یا نیاتون جمع شدهمه

 باربد جان برو درو باز کن.  رونیب دیبر هاد؟بچهینیب

 اشان از آشپزخانه خارج شدند. دستور مادر همه به

:  مامان من  دیدلواپس به مادرش نگاه کرد و پرس تبسم

 کنم؟ کاریچ



 

برداشت و   یصندل یرا از رو   اشی مجلس یچادر رنگ آمنه

 مامان جان.  گهیاستقبال د میبر  ایگفت: تو هم ب

 

  یمهمان ها باز کرد وهمراه هومن  برا یدر را برا  باربد

 استقبال از مهمان ها به راه پله رفتند. 

و   دیرا در راهرو شن کشانی و سالم وعل پا یصدا وشیدار

 به سقف خانه نگاه کرد. 

 . دی د یکه هما را م انگار

 بر قلبش نشست.  نیسنگ یغم

او   یخواستگار یبرا خانواده نیهم چند تن از هم یروز

 آمده بودند. 

پدر   ی گلگون از شرم خواهرش، چشمان پر از شاد صورت

 برد.  ینم ادیوقت از  چیو مادرش را ه

 را گذرانده بودند.  ینی دل نششب  چه

شده و همه   دایتک دختر خانواده پ یبرا  یدلخواه داماد

 بودند.  یراض یحساب



از گذشته   یتا مبادا حرص و دلخور دیبه صورتش کش یدست

 بگذارد  ریتاث اشینواز بر مهمان

 

 .ستادیدر کنار همسرش ا کینزد

 

فاصله از پدر و   ی کنار خواهر و همسر برادرش با کم تبسم

 بود.  ستاده یمادرش ا

 بود.  ی خال شهیداماد خانواده هم مثل هم یجا

 عادت کرده بودند.  شیهمه به نبودن ها گرید

و آن بهانه آورده بودند که   نیا یبابت نبودنش برا آنقدر 

 خودشان هم باورشان شده بود. 

 ه گذاشت. قبل از همه با پا به خان زهره

 صورت داشت یرو ی بزرگ لبخند
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کرد و   یتک تکشان گرم و مهربانانه سالم و احوال پرس با

 وارد خانه شد. 

 داشت.  یاه ژیو یبا تبسم مهربان اشی که احوال پرس البته

 هاشم، احسان و ساناز و اخر همه ماهان وارد شد.  اقا

 نبود.  یکوچک خبر  یو اشکان و البته آتربسا ایدن از

 . شدندی کردند و وارد م یم کیدانه سالم و عل دانه

 ماهان مانده بود.  یتبسم رو چشمان

 . شهیتر و خوش پوش تر از هم کیش



در کت و    دهی آراسته و پوش یرا به نحو دلبرانه ا شیموها

 شلوار هوش و حواس دخترک را برد. 

هر چه تمام تر   ییبایدستش هم  به ز انیم ی بایگل ز دسته

لحظه را بارها بافته   نیا ییایرا  که رو یبود و توجه  تبسم

 بود.به خودش جلب کرد. 

 د. باش نیریش ش یاهایرو یتوانست به اندازه   یکه نم هرچند 

نبود و او با استرس هر لحظه   یپدرش ناراض شیاهایرو  در

 .کرد ی نم  یرا ط

سالم داد و دسته گل را مقابلش   ستاد،یا  شیرو به رو ماهان

 گرفت. 

 . ستیپدرش را نگر یچشم  ریز تبسم

 هم نخواست نگاه کند.   دیشا ایکرد  یرا نگاه نم  آنها

 دسته گل را از ماهان گرفت.  دخترک

سالم   نشیریماهان کرد و در جواب سالم ش میرا تقد یلبخند

 داد 

اعضا  ر ی ها را در گلدان گذاشت به ساگل نکهیاز ا بعد

 .وستیخانواده پ

 گرفت.  یحنا جا کنار



بود به خوش و   دهیچسب اشنهیکه به س یبا چانه ا و

 . دادیجمع گوش م یهابش

 رفت.  یسمت موضوع اصلزود به  ی لیخ حرفها

به زن برادرش   دهیبه تبسم که چسب یهر از گاه ماهان

 . کردی نشسته بود نگاه م

نگاهش را سمت دخترک پرواز   ی قرار گاه یتنگ و ب دل

 .گشتی بر م  ردیبگ یاجهیآنکه نت ی و ب دادیم

  یی : کجادیتبسم زد و پرس  یبه پهلو یاآهسته ضربه حنا

 ؟ یکنی لحظه سر بلند نم کی کنهی نگات م یپس؟ چرا هرچ 

 شد.  ی خال چاره یته دل ب یکه تو بغ کرده نشست  ینجوریا

 

 سر بلند کرد.  تبسم

و منتظر   رهی محض سر بلند کردن نگاهش در نگاه خ به

 افتاد. ریماهان گ

آهسته لب   دی خودش د یجوان تا  چشمان تبسم را رو  مرد

 ؟یزد: خوب

 



  اه یس یموها انیم دنیکشدست   یبرا دیتبسم پر کش دل

 .شیبایز

که حالش   یاهمان لبه یبود گوشه یاکه حقش بوسه ییخدا

 . دیپرس یرا م

 پلک بست.  آهسته

 که خوب است.  یعنی

 

 مردجوان نشست.  یهابر لب   یکم رنگ لبخند

 . دیرس ی بنظر م  یداشت اما راض ی نگران نگاهش

 شد.  شد، یکه رد و بدل م  یهاتبسم باز جمع حرف  حواس

 مثل بار قبل سر رشته سخن را به دست گرفت.  زهره

شما و آقا هاشم  یبنظرم بهتره با اجازه  وشی _خوب آقا دار

 سر اصل مطلب.  میبر
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دو   ،یکی نی به زهره نگاه کرد و گفت:  من هم وشیدار

اومدم خونه  آمنه خانم بهم اطالع داد که شما   شیساعت پ

خداست هر وقت هم   بیمن گفتم مهمون حب  د یاریم فیتشر

شما بود و   داریچشم من. اصل مطلب د یقدمش رو  ادیب

 نیو به خونه وام اومد دیمنت سر من گذاشت نکهیا

 

 . افتیحرفها در  نیاز ا را وشی قصد دار زهره

 . دیهست یمهمان معمول ک یمن فقط  یکه شما برا یعنی

و در   دیمردم دار بود شهینبود: شما هم ایاو هم کوتاه ب اما

و بزرگ   ییآقا ینشونه نیهمه باز بوده ا یاتون به روخونه

  تونیشماست. در سفره دار بودن و مهمون نواز یمنش



ما باعث   یشما هم برا  داریکه د نیقی. ستین یشک چیه

  زیچ دارتونیسعادته.اما غرض ما از مزاحمت عالوه بر د

 هم هست.  یاگهید

 

 یصورت تبسم نگاه کرد و ادامه داد: اونم خواستگار به

 تبسم جانه زتونیکردن از دختر عز

 

گفته باشد رو به مهمان ها   یزیچ نکهیا یهل زده برا آمنه

  یچرا خشک و خال  د،یبخور یزیچ کیگفت: تو رو خدا 

 بخور.  ینیر ی ش وه،یزهره جان م ؟ینشست

 

  وهیدر بشقابش گذاشت و گفت: چشم م ب یس  کی زهره

از دست عروس   خوادیراستش  ما دلمون م  یول خورمیم

بشه با بله   نیر یو کاممون هم ش میبخور یچا کیقشنگمون 

 .شونیاز ا دنیشن

 

 معذب به شوهرش نگاه کرد.  آمنه

 پلک بر هم زد.  وشیدار



به دخترش نگاه کرد و گفت: تبسم جان  الیبا آرامش خ آمنه

 . ار یب ییمادر پاشو چندتا چا

 

را بر زبان   شی از جا برخاست و زهره قربان صدقه ها تبسم

مونه.دست   یگل م یدسته نیراند: ماشاهللا، هزار ماشاهللا ع 

 آمنه جان  زادیمر

 

 . ی لبخند زد و گفت: شما لطف دار آمنه

که تبسم در آشپزخانه پنهان شد همراه   یماهان تا زمان نگاه

 او بود.

برگشت و از همه   ی چا ینینگذشت که تبسم با س یزیچ

 کرد.  ییرایپذ

 نشست.  شی سر جا  دوباره

گفت: خوب  کالم را به دست گرفت و یزهره سر رشته باز

  وشی. آقا دارد یکه عروس قشنگم زحمتش کش یاز چا نمیا

برم سر اصل مطلب اما قبلش   خوامی شما م  یمن با اجازه 

. اگه امشب من  دیشناسن یبگم شما من و آقا هاشم خوب م

قول و   کنم و آقا هاشم ساکت نشسته سر یم یپر چگونگ

 با شما داشته.  هک هیقرار



 ازدواج مشتاق تره.  نیآقا هاشم از من به ا وگرنه

 

 

گذاشت و گفت: ما  قشیرف یزانو  یآهسته دست رو وشیدار

. زهره خانم کاش شما  میخدمت آقا هاشم ارادت دار شهیهم

 . دیو به قول و قرار وفادار بمون د یکن یهم در حق من بزرگ

 

خنده کشاند و گفت: واال آقا  و   یحرف را به شوخ زهره

  یخواستگار یوقت به شما قول ندادم برا چی من ه وشیدار

 .امین

 

  یگوش م شانیافتاده فقط به حرفها نیپائ یباز با سر  تبسم

 کرد. 

 برد.  یاز مراسم نم یلذت چیاسترس داشت که ه نقدریا

 . گفتینم یز یچ  یگریو زهره کس د وشیجمع جز دار   در

 فقط شنونده بودند  همه

، 
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  وشیادامه داد: آقا دار دیرا که د  وشیسکوت  دار زهره

  یچه اتفاق میگذشته ها گذشته، بهتره ما هم فراموش کن

 بچه هان که دلشون  به هم بنده.  نیافتاده. االن مهم ا

از کارش و اخالقش و پدر و   د یشناس یو مپسر من  شما

 . دی مادرش و کامل خبر دار

 ....ستیاضافه ن حیبه توض ازین

 



ظرف برداشت: من قند دارم   ی از تو ینیریش  کیشد و  خم

بخورم.منتظر   ینیریش دونهی نیا خوامیدارم اما امشب م

 نیریدهنم ش نید  یبله روم وشیجواب شما هستم آقا دار

 کنم؟ 

 

 تعارف کرد. آمنه

 _بخور زهره جان نوش جونت.

 

 دستش نگه داشت.  انیرا م ینیریش زهره 

  نیریش یبله دن یبعد از شن ینیریش نی_نه من دوست دارم ا

 عروس بخورم تا قشنگ نوش جانم بشه. 

 

چرخاند و حاال که پدرش ساکت   یجمع نگاه انیم احسان

که   ی کند.در حال ی اریمادرش را  ی گرفت کم میبود او تصم

دل برادر   وشیگفت: اقا دار داد ی را مخاطب قرار م وشیدار

کس   چیکنم ه یم نیمن خودم تضم ره یدختر شما گ شیمن پ

 هتونه به تبسم عالقه داشته باشه و ن ینه به اندازه ماهان م

 کنه.  یخوشبخت

 



 

شاءهللا که آقا  : پسرم اندیبا صراحت از احسان پرس وشیدار

من از شما   یسال عمر با عزت کنن. ول ستی ماهان صد و ب

فردا صبح که برادرت   یکنیم  نیسوال دارم. شما تضم کی

اون  و سالم برگرده خونه؟ حیعصر صح مایهواپ  یرفت  تو

  میکردیسفر م یبچه هامون راه میکه ما داشت یروز

به   یدیام چیچند ساعت بعدش ه   میکرد یفکر م مونکدوم

بهمون گذشت؟   یچه روزها م؟یزنده بودنشون نداشته باش

خانواده ام    یاز اعضا چکدومینه خودم نه ه خوامیمن نم

 اون روزا رو تجربه کنن گهید کباری

 

 احسان بسته شد.  دهان

 نداشت که بزند.  یحرف

کوتاه   یگذاشت که تنها راه برا یانقطه  یدست رو وشیدار

 کردن زبانشان بود. 

 

عوض ماهان خودش به سرعت به حرف آمد: آقا   در

  ی . کستی ن ینیکس تضم چیه  یمرگ و زندگ وشیدار

ستم تا چند  نش نجایاالن که ا نیکنه من هم یم نیتضم



  یخودم اومدم با پا یکه با پا یبعد زنده باشم؟ من یقهیدق

و شغل ها خطرات خودش  یخودم برگردم؟ شغل منم مثل همه

شغل خود شما مگه   نی. همنینطور یمشاغل هم یداره. همه 

شهر خودمون سمت بلوار  مدرس    ینبود تو شیچند سال پ

  کیت درب شده پسر صاحب کارگاه رف یکارگاه خال  یوقت

  یبا سر رفته تو دنیبرگشتن د یظرف سرکه رو ببنده وقت

  ی دبه و همونجا  در اثر ورود سرکه به حلقش تموم کرده. ک

  ایدن یتو زی چ چی. هفتهیب یقاتاتفا نیهمچ  کردی فکرشو م

کس   چیشغل ه یشغل من تو ی. نه تنها توستین ینیتضم

وجود نداره. من به خودم و احساسم مطمئنم   ینیتضم چیه

مونم اما   یدخترتون م یبدم که تا اخرش پا نی تونم تضم یم

 تونن قول بده. یکس نم  چیزنده موندن ه یبرا

 

 بسته شد.  وشی دهان دار نباریا

 بهانه را رد کرد.  نیسفت و محکم ا ماهان
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 بسته شد.  وشی دهان دار نباریا

 بهانه را رد کرد.  نیسفت و محکم ا ماهان

 نگاه کرد.   شی اچشم به مرد مورد عالقه یاز گوشه  تبسم

گونه محکم  نیکه ماهان ا  ی احساس یدر رفت برا جانش

 پشتش در امده بود.

دوست   یل یو اعتماد بنفسش موقع حرف زدن خ صالبت

 ترش کرد.  یداشتن

 به صورت تبسم انداخت.   یکه تمام شد نگاه شی حرفها

 پر از عشق و محبت بود. نگاهش



  وشیاستفاده کرد: آقا دار وشیباز از سکوت دار زهره

و دست کنه ها. دهنم  یهنوز تو ینیریش ن یا میکن کاریچ

 کنم. نیریش

 

 چشمانش را در جمع چرخاند.  وشیدار

 تبسم و ماهان  دو، سه بار رفت و برگشت.  انیم نگاهش

خانواده   نیمرد بود و او هرگز به ا نیا یدلداده   دخترکش

 نداشت. نانیاطم

امانت داد و پرپر و پژمرده پس   نانیرا به ا زشیکبارعزی

 گرفت. 

گرفت در مقابل تبسم کوتاه  میلحظه تصم  کیهمه در    نیا با

 .دیایب

خودش پا   ینهیباشد نه فقط بخاطر ک یخودش راض نکهیا نه

 قلب دخترکش نگذارد.  یرو

خواهر من.    یروز اومد خواستگار  ک یگفت: برادر شما  پس

اون دوتا اگر دلداده تر و عاشقتر   ی عاشق یادعا  ایدن کیبا 

عاشق دو    ینبودن ، کمتر هم نبودن اما همون آقا نایاز ا

گذاشت و   شهیهم یو براخواهر من یروز قبل از عروس

با خودش برد. من   ی و آرزوها دهایام یرفت. رفت و همه



خروار  کیرفته و  یخواهر دل شکسته و ابرو کیبا  موندم

  هیو کنا شیحرف و ن

 

سکوت اما نتوانست خود   یتالشش برا یبا وجود همه مهاش

  یجان به خداوند  وشیکند و باالخره زبان باز کرد: دار یدار

خدا من هنوزم مطمئنم که برادرم با جون و دل خواستار  

افتاد اما به   یشد و چه اتفاق ی دونم چ یخواهرت بود. نم

آدمها رو با هم   یهمه  شهینم ی دارم. از طرف مانیعشقش ا

 ماهان کار عموش تکرار کنه.  ستیکرد. قرار ن سهیمقا

 

 آهسته سر تکان داد.  وشیدار

مربوط به گذشته   یهاادامه دادن به حرف  یبرا یاعالقه

 نداشت. 

اتاق بهم گفت دل تبسم   ی_ قبل از اومدن شما آمنه اومد تو

 نشه به شکستن دل دخترم.  یماهانه. گفت دلم راض شیپ

 

 .ستیسر بلند کرد و چشمان انتظار پدرش را نگر تبسم



وصلت مخالفم از گذشته و   نیادامه داد: من با ا وشیدار

و   شیاما ر  نم یکه از خودم و خواهرم رفت دل چرک ییآبرو

 ندارم.  یدست تبسم. اگه اون بله بده منم حرف یچیق

 

 شوکه پدرش را نگاه کرد. تبسم

را به او  زی را کامل اعالم کرد اما باز همه چ اشیتیانارض

 سپرد! 

 .د ینگاه ها ه سمش چرخ یهمه

 پر کرده بود.  یماهان را لبخند کم رنگ و مهربان صورت
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 بود. نانیپر از آرامش و اطم  ماهان نگاه

 درون دخترک خبر نداشت.   یآشفتگ از

کرد جواب تبسم با آنچه او فکر   یدرصد هم فکر نم کی یحت

 داشته باشد.  رتیمغا دیکن یم

 نداشت.  یحال خوب  چیبر خالف ماهان ه تبسم

 را  پر کرد و چشمانش پر از اشک شد.  شیگلو ی بزرگ بغض

را در هم قفل کرد و محکم فشار داد. باربد با   دستانش

 بود. رهی خواهرش را خ ینگران

:  دیپرس ر یمنتظر از عروس خوش پوش سر به ز زهره

ما منتظر   ؟ینظرت بگ یخوا  یخوب خانوم قشنگ شما نم

 . میجواب

 

 سر بلند کرد.  تبسم

 . د یدرخشی در چشمانش م اشک

 به ماهان دوخت.  میمستق یرا کوتاه ول نگاهش



و   د یکه چشم دخترک را پوشانده بود د یاشک هیال ماهان

 بر وجودش چنگ انداخت.  ینگران

مکث کوتاه زهره را نگاه کرد و گفت:   کی پس از  تبسم

 راستش ...راستش... 

 

 سخت بود.  شیزدن برا حرف 

چشمان دوست   یو مهربان سخت بود گذشتن از ماهان چه

 اش.  یداشتن

 

 بگن. شونیا یگفت: بابام بزرگتر منه. هرچ یسخت به

هم بغض    یکم ی کرد یو اگر دقت م دیلرز یم شیصدا

 داشت. 

 

عنوان نداشت واز او   چیکردن از پدرش را به ه ی دلبر قصد

 دلخور بود. 

 داشت که حرمتش را حفظ کند تیاهم شیبرا اما

 



لذت   شیشکستن پدرش برا مت یدست آوردن ماهان به ق به

 بخش نبود. 

 . خواستی عشق ماهان را با کوچک کردن پدرش نم او

 سر بلند کرد و ماهان را از نظر گذراند.  گرید کباری

درصد هم احتما    کی یتبسم بود. حت یره یناباورش خ نگاه

 . دادیحرف را از سمت تبسم نم  نیا

دره در اوج ترس و   انیبود که م یتبسم همان دختر نیا

 وحشت و حال خراب به او ابراز عشق کرد؟! 

 تبسم نبود که در ابراز محبت گام اول را برداشت!  مگر

قلبش گذاشت و جوابش را با جواب   یحاال چرا پا رو پس

 کرد.  یکیپدر 

 . کردیرا درک نم تبسم

 . دیفهمینم چیه

و   شدیهمان لحظه از جا بلند م  شدینم ی احترام یب اگر

 . رفتیم

کلمه وجود داشت:   کیمبهوتش  فقط و فقط نگاه مات و  در

 چراااا؟ 

 



کرد صورت    لیتبد ینگارش میصورت را به عال شدی م اگر

 عالمت سوال بزرگ بود و تمام.  کیماهان 

 

تختش، دست    یها رفته بودند و تبسم در اتاقش، رو مهمان

داده و نشسته   هیانو حلقه کرده و چانه به زانو تکدور ز

 بود.

 .افتادی م شیزانو یو رو دیچکی از چشمش م شیهااشک

 اشک بود.   سیخ شلوارش
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 اشک بود.  سیشلوارش خ یزانو  سر

 .ی داشت و دلخور  یگلگ کسرهی  یماهان وقت خداحافظ نگاه

پشت سرش را هم نگاه   گریو د رودیدانست که م  یم

 .کندینم

نه   دینگاهش خواند که ماهان توقع داشت پشتش درآ از

 بزند.  دییپدرش مهر تأ یبر حرفها نکهیا

 بارها نگفته بود از  مگر

 دارد و بس!   یو همراه  تیتوقع حما او

 گهیزمزمه کرد: رفت، رفت، د  یانیلرزان و گر یصدا با

وقت   چیه گهی . دارهیاسمم رو به زبونش نم ی وقت حت چیه

 از دست دادمش.  شهیهم یمن برا کردهیبر نم

 

 بدون در زدن وارد اتاق شد.  باربد

 تخت جمع شده در خودش نشسته.  یکه رو دی را د خواهرش



گفت:   یبا مهربانتخت نشست و  ی ش رورفت و کنار جلو

 ام پکر باش. زنگوله نمینب

 

 سر بلند کرد.  تبسم

 صورتش را از صورت زدود.  یهااشک

 نگاهش کرد.  باربد

اما با بغض   دیکش  ی. خجالت مدیرا از برادرش دزد چشمانش

 کنه.  یو نگاه نموقت پشت سرش  چیه گهی د  رهی گفت: م

 

 . دیدوباره چک شیهااشک

 خواهرکش را نوازش کرد.   یموها باربد

بزرگترم بگه فکر   یهر چ یگفت نانیبا اطم یاونجور ی_ وقت

 . یبره و پشت سرش نگاه نکنه فکر کرد نکهیبه ا کردمیم

 

 مظلوم برادرش را نگاه کرد.  تبسم

  یبابا نم تیو بدون رضا_ بهش فکر کردم. باربد من ماهان

 خواهم.

 



 فرو افتادند.  ی شتریا سرعت باشک ب یبار قطرات بعد نیا

دست دور کمر خواهرش حلقه کرد و او را به آغوش   باربد

 . دیکش

 باربد چسباند.  ینهیخودش را به س تبسم

 . د یتبسم را بوس یموها باربد

 نینکن، اگه واقعا عاشق باشه به ا هی_ قربونت بشم گر

 . کشهیدست نم  یراحت

 

  یو گفت:  چشماش پر از دلخور دیرا باال کش اشینیب تبسم

 داشت.  هیگال  ایدن کینگام کرد نگاهش  ی جور کیبود. 

 

 . یبد یجواب نی تو همچ کردی_ خوب فکر نم 

 

رو به خودم   کردم اگه بابا جواب دادن  ی_خودمم فکر نم

 بدم. یجواب  نیبسپره  همچ

 

 . ی کرد ی _بنظر من کار درست

 



هرچند که   نطوریتبسم شدت گرفت: بنظر خودمم هم هیگر

 داره  یتاوان بزرگ

 

دست   یراحت  نی_گفتم که اگه واقعا عاشق با؟شه به ا

 .کشهینم
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 نشسته بود.   اط یدر ح ماهان



که سرش را به   یرها کرده و در حال  یصندل ی را رو  خودش

 . کردیپشت خم کرده آسمان را نگاه م 

لحظه از مقابل چشمانش محو   کی یبرا یتبسم حت صورت

 . شدینم

  یکه دسته گل را به دستش داد، چشمانش چه عشق یالحظه 

 . ختیبه وجود مرد جوان ر

او   یپدرش جواب دادن را به عهده یچه شد که وقت پس

 نه، به زبانش آمد؟!  کبارهیگذاشت 

 که سراسر عشق بود!  او

 کند. یپشتش را خال کرد یفکرش را هم نم یحت

با او فقط خواسته بود   ایدن یهزار بار نگفته بود همه مگر

 پشتش بماند. 

همه    گریجواب دادن را به تبسم واگذاشت، د  وشیدار یوقت

 دانست.   یشده مرا تمام  زیچ

 . ختیبدجور تفکراتش را به هم ر تبسم

 کنارش نشست.  یدو استکان چا یبه دست حاو ینیس زهره

 .ست ینشست و او را نگر صاف

 صورت دلخور پسرکش بود یزهره هم رو نگاه



 

 را به سمتش هل داد.  یچا استکان

 _ بخور مامان جان. 

 

 در سکوت استکان را به دست گرفت.  ماهان

 ؟یری: از تبسم دلگدیزد و پرس یکم رنگ لبخند  زهره

 

  کردمیو گفت: اصال باور نم دیکش یاپوف کالفه ماهان

 بده مامان!  یجواب نیهمچ

 

: هزار بار بهش گفتم  دیکش شیموها انیرا محکم م دستش

 نکن. یو خالبسپر به من فقط تو پشت من   روی همه چ

 

دست ماهان گذاشت و گفت: قربونت    یدستش را رو زهره

پدر  رو الزم داره.   تیبشم مامان اونم دختره، دختر حما

 .  ستهی پدرش با یتو رو یاول کار نیاز هم تونهینم

 



  یو داشت. پا به پام ممن تی گفت: اون حما یعصب ماهان

 .ستادمیا  یاومد خودم مثل کوه پشتش م

 

 پسرش.  یهمه مردانگ نیذوق کرد از ا زهره

  یکرد و گفت: مادر فدا یرا بر زبان جار شیها  صدقه  ربانق

  تیدختر حما ی هم که جمع بشن برا ایدن یدل عاشقت. همه

پناه   ی شد به ک  ی . فردا، پس فردا از خود تو شاکشهیپدر نم

 ستن یگل و بلبل ن شهیببره. زن و شوهر که هم

 

 را به لب رساند و گلو تازه کرد.  یچا  وانیل ماهان

پام  یطیهر شرا  یدوستم داره تو یلیخ  کردم ی_فکر م

 . اما االن..... ستهیایم

 

سطل   کیکرد و ادامه داد: مامان اصال انگار  یکوتاه مکث

 سرم.  یرو ختنیآب سرد ر

 

حال اون   گفتی داشت نه م ی_ بخدا دوستت داره ماهان وقت 

 . از تو آشوب بود شتریب یلیخ



 

نه اسمش  رمینه سمتش م گهینخواد د  ای: بخواد دیغر ماهان

 ارمیم
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 . دی خند زهره

 نگفت.  چیمادرش را نگاه کرد و ه ماهان

 از تبسم دلخور بود.  تینها یب



پشتش را   یراحت نینبود. قرار نبود تبسم به ا نیا قرارشان

 کند.  یخال

 

 

 پشت کانتر  نشسته بود.  نیدر آپارتمان نوش تبسم

خرد    زیر ی را به شکل مربع ها یرنگ یفلفل ها  نینوش

 . کردیم

 ؟ یبگ  ی چ چیه یخواینگاهش کرد و گفت: نم تبسم

 

 از جا بلند شد.  نینوش

بگم اخه هم حق  یو گفت:چ ختیرا در روغن تابه ر هافلفل

 با تو بوده هم نبوده... 

 

ذره از اون   کی : خت یقارچ را هم برداشت و در تابه ر ظرف 

چطوره؟ تا آب نشده   نیبخور خودم درست کردم بب یبستن

 بخور

 

 مقابلش فرو برد.  ی قاشق را در  ظرف بستن تبسم



 . گردهیقت برنمو چیه گهی نگاه کرد و گفت: د نینوش به

 

مقابل تبسم پشت کانتر نشست و گفت: اگه قسمتتون  نینوش

خود   ی حت رهیتونه جلوشو بگ  یکس نم چیباشه ه گهیبا همد

 ماهان. 

 

. دلم براش پر  کردیچطور نگام م یاگه بدون نی_ آخ نوش

 . کشهیم

 

از ظرف تبسم به دهان گذاشت و به   یبستن یقاشق نینوش

دلم براش پر   یگی رفته حاال م یامو رد کرد گفت: بچه یشوخ

 . کشهیم

 

 به دوستش نگاه کرد   یبا ناراحت تبسم

زنگ    دیچک کردم شا ومیتا حاال هزار بار گوش  شبی_پر

 بزنه.

 



.  یالاقل باش یزود  نیمنتظر تماسش به ا دی_ تبسم واقعا نبا

 ده. اونم بهش برخور

 

دونم کارم   ی. نمنیدونم نوش ی ...نمدونمی: نمدیآه کش تبسم

 غلط ایدرست بود 

 

و با افسوس گفت:   دیاش کش  یشانیپ یرا محکم رو دستش

 ماهان. ی چشما یبرا رمیبم یاله

 

 

گفت: گمشو خدا نکنه.   دیآهسته پشت دستش کوب نینوش

و قربون و   یکرد  ی و زار هیزنگ زده دو ساعت گر  روزید

. حاال باز  یکرد یو خودتو براش قربون یپسره رفت یصدقه

 .یکن یم ی خود خور یالک ی فقط دار نجایا یاومد

 

ذره    کیرا مقابل دهان تبسم گرفت و گفت:  یبستن قاشق 

 خبر خوب دارم.  کیبشه برات   نیری بخور دهنت ش

 



 دهانش را باز کرد.  تبسم

را مزه مزه کرد و   به دهانش گذاشته بود نیکه نوش یبستن

 ؟ ی: چه خبردیحوصله پرس  یب

 

همون  یاز دوستاشونه تو یکی_امشب سالگرد ازدواج 

  ایجشن کوچولو گرفتن ب کی کافه که جشن تولد باربد بود 

اونجا باهاش   یتونست دیشا ادیماهانم م ادیاحتمال ز میبر

 ی اریاز دلش در ب یحرف بزن

 

اگه   یکن یقاشق را در ظرف چرخاند و گفت: فکر م  تبسم

 نگاه کردن بهش دارم.  یرو امیمن ب

 

اش را ابکش کرد و گفت:  یاز جا بلند شد و ماکارون نینوش

  ستیهم معلوم ن ی لیبه سرت بخوره حاال خ ییهوا کی ایتو ب

 . ادیماهان ب
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اش را ابکش کرد و گفت:  یاز جا بلند شد و ماکارون نینوش

هم معلوم   یلی به سرت بخوره حاال خ ییهوا کی میبر ایتو ب

  دنید یاونم برا دی. اصال از کجا معلوم شاادیماهان ب ستین

 تو اومد.

 

 پوز خند زد.  تبسم

 عمرا به من نگاه کنه. گهی_ اون د

 

 شه؟یم یچ مین یاصرار کرد: حاال تو تا بب نینوش



 

 شد.  یاصرار کرد که بالخره تبسم راض نیانقدر نوش 

 ماه ماهانش.  یرو دنید دیبه ام البته

 ببازگشت به خانه را  نداشت.  یحال و حوصله یلیخ

با هم   یمهمان یداد  همان جا بماند و برا شنهاد یپ نینوش

 وند. آماده ش

 اشان که ساعت چهار صرف شده بود. از ناهار دونفره  بعد

دست تبسم را گرفت و با هم به اتاق رفتند؛  تا لباس   نینوش

 بپوشند. یمناسب

 . شدی بر تبسم اندازه نم شیتپل بود لباس ها  ی دخترک قدر 

  بایبر تبسم ز بیرنگ که عج یصورت یمانتو کت کیجز  

 نشست. 

 دنیپوش یبرا یاتبسم عالقهمانتو،  یبه خاطر کوتاه  

 نداشت. 

 اصرار کرد.  نیاما نوش 

 نیشده بود که محال بود نوش بایتبسم در آن مانتو ز آنقدر 

 دهد آن را از تن خارج کند.  تیرضا



اصرار کردن بود. انگار قسم    نیانگار آن روز کار نوش کال

 کند.  یراض خواهدی که م یخورده بود تبسم را به هر کار 

داده خواهرش را از   امیخوردنشان بود که باربد پ سرناهار 

به دنبالش   دایشب مطلع  کرده و  گفته بود همراه آ یمهمان

 رود.  یم

 منتظرش است.  نیپاسخ داد که در خانه نوش وتبسم

 نینوش یدر مانتو صورت  دهی تبسم پوششد  که  کیهوا تار 

 آراسته و مرتب به انتظار برادرش نشسته بود. 

 داشت.  دی رفتن ترد یبرا

دلش نگران   کیماهان و   دنیدلش به رفتن بود و د کی

 که او ممکن بود نشان دهد.  ی برخورد

 

 . د یرس دیقبل از آمدن ام باربد

 داد.  یهمراه  شنهادیپ ن یبه نوش تبسم

   حیترج رسد،ی م ر ید دیدانست ام یم نکهیبا ا نیاما نوش 

 داد منتظرش بماند. 

 او را ترک کرد.  یخانه  ن یبعد از تشکر از نوش دخترک



باربد که    دیعقب پارس سف یرفت و در صندل  نیپله ها پائ از

 بود نشست.  ستادهیدم در منتظرش ا

 داد.  سالم

جلو نشسته   یصندل یکه رو دایهم به برادر و هم به آ 

 بودند.

به    یصندل  یسالمش را پاسخ گفت و رو  یبه گرم  دایآ 

دل عاشق  دمیشن : چه خبر جالد؟ دیو پرس دیسمت تبسم چرخ

 ؟ یدل خسته را شکوند

 

 تبسم برادرش را سرزنشگران نگاه کرد.  

صبر  لی رفت و گفت:  زن ذل ی چشم غره ا  یبه شوخ 

کف دست     زویچ چهار  روز بگذره بعد همه  یکردیم

 !یزاشتی نامزدت م
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 مثالً عرقش را پاک کرد.  دهیاش کش یشانیبه  پ یباربد دست 

  هی. می ستینامزد نامزدم ن نیو پاسخ داد:  حاال همچ 

روزها هم   نیساده تر ا یبله کیساده شده و  یخواستگار

  یخواستگار ی دهن همه دخترا بله هست. هرجا بر یکه تو

 . دنیبله م  یبسکه شوهر کمه فور

  هی نجایا دیو گفت:  آخ ببخش د یکوب یشانیناگهان دست بر پ 

که    یدهنش نبود. به تنها خواستگار ینفر هست بله تو

 ت نه گفت. داش نیزم یکل کره  یرو

 



  ی پس  گردن  کیو برادرش را  دیتبسم خودش را جلو کش 

 جانانه  مهمان کرد. 

بار پشت گردنش آمد و گفت: چته دختر؟    نیباربد ا دست

 بابات  نه گفته. کتکش رو من  بخورم؟

 

 سر تکان داد.  تبسم

 غم داشت.  نگاهش

  یگفت:  بابا تو رو خدا ه یافسوس با ناراحت یقدر شیصدا

 باربد.  اریبه روم ن

. حرف زدن درباره  ستین یشوخ یبرا یمورد مناسب اصال

 کنه.  یموضوع  ناراحتم م نیا

 برداشت.  رتیغ پیرا روشن کرد و تر نیباربد ماش 

نشستم تو   نجایدختر من ا  یرا کلفت کرد و گفت:  ه شیصدا 

  ی من ابراز ناراحت یاز دست دادن خواستگارت جلو یبرا

 .ییایح  کی ،ی شرم هیبابا  ؟یکن یم

 

 خنده.  ری هر دو با هم  زدند ز دای تبسم و  آ 

 باربد سر تکان داد.  



  یداد  و گفت:  خواهرم، خواهرا  یرا تاب اشیفرض لیسب

 . میقد

نه    برهینه زن  از آدم حساب م  گهیدوره زمونه د نیا 

 خواهر از برادر.

 

نقدر  . اشهیم ری باربد را نگاه کرد و گفت:  بسه باربد د دایآ 

 .اریدر ن یبامزه باز 

 باربد متعجب نگاهش کرد.  

پشتت در اومده   ی دی_ تو چشمت به  خواهر شوهر افتاده، د

   تیحاال اومدم خواستگار یکن یم یبلبل زبون ینجوریا

  خوادیدلت م ی راحت شده هرچ   التیخرت  از پل رد شده. خ

 خونه بابات؟  ی بفرستمت بر یخوایم یگیم

 

با افسوس سر تکان داد و نتوانست خنده اش را مهار   دایآ

 بابام هستم   یاالن خونه نیکند و گفت: من هم

 نگفت.  چیکج  کرد و ه یباربد دهن 

به حال شما   یفکر  هی دیآهسته مثالً  زمزمه کرد:  نه من با 

 دوتا بکنم.



 

  یشتریقلب تبسم  با شدت ب   دندیکافه که رس ی ها یکینزد 

 . دیتپ یم

نه اگر آمده   ایماهان آمده باشد   خواهدی دانست دلش م ینم 

 بود چه کار؟  امده یگفت اگر ن ی م  دیبود چه با
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تبسم با چشمانش کل   زیکافه که شدند؛ قبل از هر چ وارد

 کافه را گشت. 

 نبود.  یاز ماهان خبر  

 . دیایکرد که ممکن است ن یالبته تبسم فکرش را هم م خوب

 . دیرا بر قلب دخترک کش اهشیس یپرده  غم

 ی اما  حاال که با جا  کرد؛ی م ینیب شیرا پ امدنشیآن که ن با

 اش مواجه شده بود.   یخال

 داشت.  ی بد اساحس

 . ی ماهان خال یبچه ها جمع بود و جا جمع

  یو احوالپرس کیسالم و عل  ی با بگو و  بخند و شوخ 

 کردند. 

  ییکردند، گو یم  یو شوخ دند یخند یگفتند و م یم چنان

 وجود ندارد.   شانیجهان برا نیدر ا یمشکل

  ی راحت م الی عاشق شود با خ نکهیبه گمانم تبسم  قبل از ا 

عاشق  نکهی. به گمان دخترک هم قبل از ادی خند  یگفت و م

در جهان  وجود    یمشکل چیه  ییگو دیخند ی شود، چنان  م

 ندارد. 

 همان اندازه تلخ است.  بایآخ که عشق آن اندازه که ز 



  ی. وقتیادکلن ماهان در شب خواستگار یدرست مثل بو  

  بایتا دسته گل ز ستادیاش  کنار تبسم ا یمرد دوست داشتن

 دستانش بدهد. را به 

 عاشق ماهان شد.  نجایبار هم نیاول 

گشت که دو   یچشمان مرد  ریدلش اس نجای بار هم ا نیاول 

 نه  احمقانه ردش کرد!   ک یروز قبل با 

 اش؟ نده یآ   ی کرد با خودش و زندگ چه

 خودش و ماهان داشت؟  یکه برا ییبا  با نقشه ها 

و   کیسالم و عل دیخند یو ساختگ ی که ظاهر نیبعد از ا 

که سالگرد   سایو  نک نیخوش و بش ک تمام شد،به نسر

که ماهان   یهمان صندل  یازدواج شان را گفت، درست رو

 نشسته بود. شیدفعه پ

و پر از خنده  نیری . اذان جشن  شدهیخودش خلوت گز یبرا 

 بزرگ شکالت داغ.   وانیل کی سهمش شد  و  کیک یتکه ا

ماهان در آن   یداغش را مزه مزه کرد و چشم ها شکالت

 تجسم نمود.  دارید نیاول

 .  دیکشی ماهانش  پر م یقلبش برا 

کافه  نیدر را باز کند و پا به ا نکهیا یبرا دیکش ی پر م قلبش

 بگذارد. 



 آمد.  یکاش  م  

رفت و    یکرد. م یم دایآمد، تبسم هم جرأت پ یاگر م  دیشا

.  ستین بایز  شیبرا  یزندگگفت بدون ماها   ی به پدرش م

 .  دهیخند یقبل از ماهان چگونه م دی آ ینم ادشی

 برده.  ادیحاال با نبود خنده را از  
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 را مستجاب کرد.  شینگذشت که خدادعا یزیچ

 .انیکافه باز شد و قامت مرد محبوبش نما در

فقط   دارشانید  نیپا چشم شد و او را نگاه کرد. از اخر سرا

  دنیسالها ند یگذشت و دخترک به اندازه یدو شب  م

 دلتنگ ماهان بود. 

 وارد شد.  نیپائ  یبا سر ماهان

 . دند یدست زدند و هورا کش دنشیها با د بچه

جمع کوچکشان داد زد: باالخره خلبان  انیاز م یکی

 قهرمان.  ی اینم ی مشهور شد میمعروفمون هم اومد. گفت

 نگاه کرد.  اشیرفق یبه جمع کوچک و دوست داشتن ماهان

 بود.  ی خال انشانیتبسم م یبودند و جا ستادهیا همه

  دنید یاصال آن شب فقط برا آمد، ی داشت او هم م دوست

 رفتن داشت.  یمهمان یحوصله یتبسم آمده بود وگرنه ک

از آمدن تبسم کامال نا   گری د  د،یرا که با هم د دای و آ باربد

 شد.  دیام

نشاند و به جمع دوستان وارد    شیهابر لب  یمصنوع یلبخند

 شد. 



قدم شد وباربد هم   شیدست دادن با باربد خودش پ یبرا

هم   دایکرد. با آ یدستش را مردانه فشرد و گرم احوال پرس

 ش کرد. خوش ب

  ایمعروف شد ی: چه خبر ماهان؟ حسابدیاز پسرها پرس یکی

که سر   ی مجاز یاخبار و فضا یتا مدتها همه جا تو

 حر ف از خلبان قهرمانه.  میچرخونیم

 

 . ستیهم ن ینجور یو گفت: نه بابا ا دیمتواضعانه خند ماهان

  

  قایبود گفت: چرا دق ستادهیا نیکه کنار نسر ی دختر 

و  مایدونن هواپ یشناسنتون و م ی همه م گه ید نطورهیهم

 کرده.  دایشما نجات پ تیجون اون همه مسافرت با درا

 

کرد   یم فیکافه نشسته بود و ک کیتار مهین  ی در فضا تبسم

 . دیشنی حرفها را م نیا یوقت

 .گفتندی هم م راست

 روزها هم محبوب شده بود و هم مشهور.  نیا ماهانش



را حق  تیمحبوب نینداشت اما به واقع ا یتیاهم  ادیز  شهرت

 دانست.   یماهان م

 

 : چه خبر؟ دیو پرس  ستادیکنار باربد ا ماهان

 

 سر تکان داد.  باربد

 . تو چه خبر؟ حال  و احوال خوبه؟ ی_خبر سالمت

 

تعارف گفت: واال خواهر    یکرد و ب بیدست در ج ماهان

 بد.  اینزاشته که خوب باشه  یمن حال  یبرا یجنابعال

 

تعارف و گفت: خودش هم    یسر تکان داد و او هم ب باربد

 . ستیرو به راه ن یلیخ

 

 

از حال تبسم   شتر یخواست ب ی با دقت نگاهش کرد. م ماهان

 بداند.



گرفته بود   میکه آن شب با تمام وجود تصم  ی حال دختر از

  دهیو روز بعد به غروب نکش  اورد یاسمش را بر زبان ن یحت

 زده بودند.   ادهیرا فر یتمام قلب و جانش خواستن

تواند از   یهمه با هم متحد شده و اعالم کرده بودند نم و

 تبسم بگذرند. 

 به سرش بخوره.  ییهوا کی ش یآوردی_ م
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به پشت سرش اشاره کرد و گفت: آوردمش اوناها   باربد

 اونجا نشسته.

 

 . دی باربد رفت تا به تبسم رس یماهان همراه اشاره  نگاه

 دلخور نگاهش کرد. و دلتنگ

که دخترک   یبودن قسمت  کیتار مهیبا وجود ن ی حت چشمان

 شد.  ره ینشسته بود، صورت دخترک را سانت به سانت خ

 .د یآ شیسر به او اشاره کرد پ با

و متوجه اشاره    د یخودش د یره یماهان را خ یوقت تبسم

 اش شد.  

 در آورد.  بال

 جا برخواست و به سمت آنها قدم برداشت.  از

کم   شیهاکه در واقع پرواز کرد. هر چند سرعت گام البته

 بود.

 مرد جوان در هم شد.  یهااخم  ستادیهمان لحظه که تبسم ا از

 دخترک کندتر   یهاقدم

 . ی گرید زیچ  ایدرهمش بابت رفتن او بود  ی هااخم ندانست



ماهان و برادرش   که داشت اما به سمت ید یترد یهمه با

 رفت. 

 شیهاواخم  شدی لحظه از دخترک کنده نم کیماهان  چشمان

 خوردند.   یدر هم گره م شتر یهر لحظه ب

 . دیباالخره رس تبسم

به گوش   یآمد و به سخت رونیسالمش از ته چاه ب یصدا

 . دی ماهان رس

  کیدور کامل وراندازش کرد ودلخور  گفت: عل کی ماهان

 سالم تبسم خانوم.

 

 نگاهش کرد.  ی چشم ریخجالت زده و ز متبس

 

:  دیپرس تیو با عصبان  دیسمت باربد چرخ  یبه تند ماهان

 ده؟یکه تبسم پوش هیچ نیا

 

  گهیخواهرش را نگاه کرد. خونسرد گفت: مانتوئه د باربد

 ذره هم کوتاهه؟   کی غهیذره رنگش ج کیحاال 

 



 ذره باربد؟  ک ی: دیپرس یعصبان ماهان

 

دونستم شما   یابرو باال انداخت و گفت: واال ما نم باربد

 پیت کی میگفت یازش گذشت می. فکر کردیهنوز هواخواهش

 ... یکی یخدا زد پس کله   دیشا میقشنگ براش بزن

 

 

 . دیاش را کامل کند وغراجازه نداد باربد جمله  ماهان

که گفت من از ش گذشتم که تو براش   ی_غلط کرد اون کس

 . ی گرد ی دنبال شوهر م

 

با سر به خواهرش اشاره کرد و گفت: واال خودش   باربد

 گفت. 

 

 تبسم رفت و برگشت.  ی ماهان کوتاه رو نگاه

 بود.  یعصب  تینها یب

 که...؟؟ هیچ نی ا گمیدارم بهت م ه؟ی_باربد االن وقت شوخ



 

به خرج دادن ماهان دلش خنج   تیبابت حساس نیبا ا تبسم

 سپر کرد.  نهیرفته بود، س

ماهان را قطع نمود جلو رفت و گفت: چرا با خودم   حرف 

با بزرگترم حرف   ی مثل بچه کوچولو ها  دار ؟یزنیحرف نم

 ؟یزنین

 

 به جلو برداشت.  یهم  قدم  ماهان

.  زم یندارم عز ی را خم کرد و گفت: من با شما حرف  سرش

، حرف بزرگترمه. خوب منم دارم با  حرف من یمگه نگفت

 گهید زنمیبزرگترت حرف م
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انداخت:   تیباربد پاراز  د،یبگو یزی تبسم دهان باز کرد چ تا

.  زمایعز یگی واهرم متو به خ ستادمیا نجایمن ا اروی ییهوو

 کن.  تیذره رعا کی

 

و گفت: باربد،   دیدور دستش را به صورتش کش کی ماهان

 ! ه؟یجان ماهان، جان من. االن وقت شوخ

 

  ییمتفکر به خود گرفت و گفت: نه خدا یاچهره  یکم باربد

 . ستیکنم ن ی االن که فکر م

 

 نیگفت: پس ا یستیبا صراحت و بدون رودربا ماهان

بعد. االن  لطف کن ما رو تنها   یبزار برا هاتوی خوشمزه باز

 بزار. 

 



االن به تبسم  نیهم نینگاه کرد و گفت: ا. ا. ا دا یبه آ باربد

ترش حرف  با بزرگ  خوادی نداره و م ینگفت باهاش حرف

 هنوز نگذشته! امقه یبزنه؟ دو دق

 

را گرفت و گفت:    دایاش رفت و باربد دست آچشم غره ماهان

 ها.  یات ندارثب

 مزاج. یدم دم یخوری نظر من که تو به درد خواهرم نم از

 

 

به   ی فرصت حرف نکهیماهان که باز شد. باربد قبل از ا دهان

 او بدهد و از آنها دور شد. 

 

 که دور شد.  باربد

 جلو رفت.  گریدو قدم د  ماهان

به آنها   یکس  یکیکم بودو البته در تار یلیخ اشانفاصله

 کرد.  یتوجه نم

را   شهیخوشش ادکلنش روح تبسم دلتنگ تر از هم یبو

 نوازش داد. 



 

گله مند گفت: خوب چه خبر بدون من خوش    ی با لحن ماهان

 گذره؟ یم

 

 

 .دمیمظلوم وملوس لب ورچ تبسم

کنم حال و احوال من خوبه؟ داره بهم  ی_تو واقعا فکر م

 گذره؟ ی خوش م

 

 را  نگاه کرد.   شیسرتا پا نیتا پائدور از باال  کی ماهان

خوش   ی لیخ  رسهی بنظر م یکه تو زد یپی ت نی_ واال ا

 خوشانته.

 

 ها بغض کرد. مثل دختر بچه تبسم

ام نداشت، منم  بودم لباس اندازه  نینوش ی_ماهان، خونه

 خونه رفتن نداشتم.   یحوصله

 



 . دیعقب کش زی بود را از پشت م کشانیکه نزد یصندل ماهان

 .میحرف بزن قهیدق  کی نی_ بش

 

 در اطراف چرخاند. ینگاه تبسم

 وقت زشت نباشه.  کی_

 

به چشمان تبسم نگاه کرد و گفت: چرا زشت   میمستق ماهان

 م؟ یپنهان کن هیامون از بقباشه؟ مگه قراره رابطه  

 

دونم گفتم   یانداخت و تکه تکه گفت:نم نیسرش را پائ تبسم

 حاال که...   دی....شادیشا

 

 متوجه منظور دخترک شد.  ماهان

 . نیپشت کمر دخترک گذاشت و گفت: بش دست

 

رو به    ینشست و مرد جوان هم صندل یصندل یرو تبسم

 را اشغال کرد.  شیرو



ها که دور هم جمع شده  را به سمت بچه اش ی صندل یکم

 چرخاند.   آوردندیم در  ی مسخره باززدند و  یبودند و دست م 

 .شد  اشانره یکم رنگ خ یلبخند با
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و آنها را نگاه    دیچرخ یصندل  ی از او رو تیهم به تبع تبسم

 کرد. 



به جمع بود تبسم   شانیهمان حالت که چشمان هر دو  در

 دهان باز کرد. 

 _ماهان من... 

 

 . د یماهان به سمتش چرخ سر

 بود. یو دوست داشتن بای ز شهیدخترک مثل هم صورت

روز   کیچشم دوخت و با خودش قرار گذاشت   ش، یلب ها به

 لب ها را با تمام وجود ببوسد.  نیا

چند که از تبسم دلخور بود اما دوست داشتنش بخش  هر

 شد.   یقلب مرد جوان محسوب م ریناپذ ییجدا

 باشد.  ی اگر در از دلخور یحت

 .خوامی ادامه داد: من بابت اون شب معذرت م تبسم

 

چرخاند و گفت: اال    زیم یاش را رو یهدف گوش یب ماهان

 تبسم. میحرف بزن  زایچ نیا یدرباره  خوامین نم

 

  کیرا به نگاه دخترک گره زد و ادامه داد: بذار  گاهشن

.  میحرف نزن یاتفاق بد چی ه یدرباره   قهیدق  ستیربع، ب



اعصاب جفتمون آروم باشه. بعدش من باهات مفصل حرف  

 دارم. 

 

 بود.  یخوب شنهادیپ

 . د یرسی به نظر م یراض شنهادیپ  شنهادیپ نیتبسم کامال از ا  

از کنار هم   قهیدق ستیب ا یربع   کیقول ماهان الاقل  به

 ساینک نیبودنشان  آن هم در جشن  سالگرد ازدواج نسر

 بردند.  ی لذت م

 . خورد یکه برش م یشکالت یبایز  کیاز ک 

 ها نسکافه و قهوه که مقابلشان قرار گرفت.  وانیل از

 از آن بروند سر مشکالتشان. بعد

 .رندیبگ میتصم  ندهیآ یبرا

 بدون هم چه کنند؟  ایکه قرار است با هم   نیا یابر 

 قرار است چه باشد.  ندهیآ یبرا  شانیها برنامه

 داشت.  یاصالً برنامه بهتر تبسم

 به جانش غر بزند.  یکم  دادی اول به ماهان وقت  م دیبا

 کند.  هیگال 



  یبود. بعد م دهیکه  که آن شب شن یمنطق ی بابت جواب ب 

 . زدندی حرف م ندهینشستند درباره آ

 . شانی درباره زندگ 

  یزود نیکه قرار نبود به ا ی پدرش، درباره مخالفت درباره

 ها به اتمام برسد. 

قرار   زشانیم یرو کینگذشت که دو بشقاب ک یزیچ 

 گرفت. 

  ستادیسرشان ا یگذاشت و باال زیم ی ها را رو کیک نینسر

 ه؟یخبر ی! به سالمتنمتونیبیو گفت:  جفت م

به سمتش هل داده در   یتبسم را کم کیماهان بشقاب ک 

نبود   یبا صراحت گفت: به نظرت اگه خبر ن یپاسخ به نسر

 مون؟ یدیدی جفت م

 . دیبلند خند  نینسر

 بود. یدندان شکن جواب

 مخصوص سواالت احمقانه. یآن جواب ها  از

 .  یپر خنده گفت:  انشاهلل به سالمت  یهمان صدا با

 ماهان لبخند زده سر تکان داد  
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 نگفت.  یزیاما چ تبسم

 بود.  دیپر  از ترد 

 م شود. ماجرا قرار است چگونه تما نی دانست  ا ینم

بعد. پا   یبرا د یباز گفت: حاال خلوت کردن رو بزار نینسر 

 جمعمون  یتو دییایب دیش



 ماهان  فنجان قهوه را به به دهان برد.  

 .میایو گفت: باشه االن م دینوش یاجرعه 

 

خوش   شتریبهتون ب ینجوریکرد:  حاال اگه ا  طنتیش نینسر

 .  دیکن تیبه خاطر ما  خودتون اذ خواد ینم گذرهیم

 لبخند زدند.   نی نسر طنتیو تبسم به ش ماهان

در    یزی چ ستاد،یا سایاز آنها  دور شد تا کنار هم نک نینسر

 گوشش زمزمه کرد. 

به سمت تبسم و   طنتیبا  تعجب و البته با ش ساینگاه نک 

 . دیماهان چرخ

 نامرد.  نینسر

 . خوردی نم سیدر دهانش خ نخود

  یکه بود با صدا یجمع شان و همان فاصله کوتاه انیم از

که تو هم دم به   نمیب یمبارکه. م ،یبلند گفت:  آقا به سالمت

 . یتله داد

 سر تکان داد.  نینسر  یماهان با خنده بابت  دهن لق 

 باربد سمت ماهان بود.  نگاه



قرار   یعنیکرد   یم ی را علن زیماهان انقد راحت همه چ یوقت

 . ستدیتبسم با یشکالت پااست با وجود همه م

 ندارد.  ینیقصد عقب نش هایراحت نیبه ا یعنی

ماهان را بابت اعالم  خواستیو نم توانستیبه هر حال نم  

 کردن  رابطه با تبسم مواخذه کند. 

 بود.  یعی به نظر ش طب 

مشخص   گرانید  یدختر مورد عالقه اش را برا میکه حر 

 کند.

 تبسم که  تمام شد،  یو  نسکافه کیک

  میاز جا بلند شد تبسم را نگاه کرد و گفت: پاشو بر ماهان

 .میبزن یدور  کی رونیب

 گام مرد جوان شد. هم تبسم

را داد و کنار   سایو نک نینسر  ییکادو نکهیبعد از ا ماهان

  کیاطراف   نیهم میریو گفت: من و تبسم م ستادیباربد ا

 . میبخور ی چرخ

 

 بودند نگاه کرد.  ستادهیهان که کنار هم ابه تبسم و ما باربد

 گه؟ید نیگردی جا منتظرم، زود بر م نی _باشه. من هم



 

 .میایاطراف نیهم کشهیطول نم اد ی_آره ز

 

 پر از عشق خواهرش را نگاه کرد و به ماهان گفت:  باربد

 ؟ ینکن  تیاذ خواهرمو

 

 . د یمردانه و کوتاه خند ماهان

 اد؟یکار از من بر م نی_بنظرت ا

 

 ! آمدی کار از ماهان بر نم نیا

کردنش   تیارزش داشت که ماهان توان اذ ییایتبسم دن یبرا

 را ندارد. 

 . کردی عاشقش م شتریمرد هر روز ب نیا

 راندی که ساده بر زبان م یبا سواالتش با کلمات شیحرفها با
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  چیتو ه ،ییگفت: نه خدا یچانه باال انداخت و کامال جد باربد

 . یکن ینم تیوقت تبسم رو اذ

 

  یهااشان نشست پر از حس که بر لب جمع سه نفره یلبخند

 خوب بود. 

 

 شاپ خارج شدند.  ی هم ازکاف با



تازه به   دیرا ند نیماش یدر اطراف چرخاند وقت یسر  ماهان

پارک، آن را در   ینکردن جا دایخاطر آورد که بخاطر پ

 پارک کرده.   یکنار یکوچه

 شد. یاز دست خودش عصبان یحواس یب بابت

 یتو نیو گفت: تبسم ماش د یش را مالچشم  یگوشه

  نیتا من برم ماش شاپی کاف یبرگرد تو یخوای اس،  مکوچه

 ارم؟یرو ب

 

 .امی_نه باهات م

 

 زد.  یتمندیلبخند رضا ماهان

 . میپس بر باشه

 

 . شدیهماهنگ برداشته م شانیهاگام

 زدند.   یسکوت کنار هم قدم م  در

 

: پدر و مادرت  د یرا شکست و پرس انشانیسکوت م تبسم

 از دستم ناراحت شدن؟  یلیاون شب خ



 

 نگاهش کرد.  ی مهربان  ماهان

خوششون   یل ی_نه اتفاقا هم مامان هم بابا از برخورد تو خ

قول و قرارم با   نکهیدختر ارزش ا نیا گفتی اومد. بابا م

داره.   شیخواستگار م یپا بزارم و باز  بر ریرو ز وشیدار

 یپا نیبب زاره ی دلش م یکه بخاطر پدرش پا رو  یدختر

 . ستهیا یشوهرش چطور م

 

 ذوق کرد.  تبسم

 همه شعورشان بود.  نیپدر و مادر ماهان و ا ممنون

خودش را بغل کرد و گفت: اون شب عالوه بر   شیهادست  با

 یهم شرمنده   ایدن کیخودت شدم. قد  یشرمنده  یکل نکهیا

 پدر و مادرت شدم. 

 

 . دیکش یقینفس عم  ماهان

 دلخور شدم.  ی لیپدر و مادرم من ازت خ  ی به جا ی_ ول

 

 . ستادیا شیسر جا تبسم



 متوقف شد. تیهم به تبع ماهان

ماهان   یتاسف در چشمان دوست داشتن ایدن کیبا  تبسم

 .خوامی معذرت م یچشد و گفت: ماهان بخاطر همه   رهیخ

 

دخترک را آهسته فشار داد   ینیدستش را باال آورد و ب ماهان

 . میحرف نزن ی چ چیه یو گفت: قرار شد فعال درباره 

 

: خوب تبسم  دی کرد و پرس بیو دست در ج  ستادیو رق ا شق 

خوب شام    یجا کی میبر  م؟یبر یخانم کجا دوست دار

 ام.گرسنه  یلیمن خ م؟یبخور

درست و   یشد غذاشامل حالم   یکه لطف  جنابعال شبیپر از

 نخوردم. یحساب

 

 

 اش.ماهانش و غذا نخوردن دو روزه  یمرد برا  دخترک

  ییبار در قلبش قربان و صدقه اش رفت و درد و بال هزار

 .دیمرد جوان را در سر خودش کوب

 چند تبسم هم  نتوانسته بود درست غذا بخورد.  هر



درست کرد   یپر مالت  یماکارون شیبرا نیناهار که نوش یحت

خوردن هم کنارش گذاشت، باز هم   یو سبز  یبندر یو ترش

 کرد.  ی باز ،یفقط با غذا باز 

  یدرست و حساب یبه اعتراف گشود: اتفاقا منم غذا لب

 نخوردم. 
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که تبسم بشنود زمزمه کرد: کال   یآهسته البته طور اهانم

 ! یهر دومون عذاب بد  یقصد داشت

 

 اش رفت. چشم غره  تبسم

 و دست پشت کمر تبسم گذاشت.  د یکوتاه و مردانه خند ماهان

 باز کرد.  شیرا برا نیدر ماش و

دخترک سوار شد، در را بست و خودش هم   نکهیاز ا بعد

 شد.  را دور زد و سوار لیاتومب 

 بعد هر دو در رستوران نشسته بودند.  یکم

  شانیهر دو  یتبسم که ماهان برا یمورد عالقه یغذا از

 خوردند.   یسفارش داده بود م

 صحبت کردند.  یز یهر چ درباره

 . دیحرف زدند جز انچه که با یهر در از

 خوردند.   ی ظاهر یرا با آرامش شانیغذا

بعد از اتمام غذا قرار است چه از تبسم   دانستی م ماهان

 نه. ایدانست او قرار است قبول کند   ی بخواهد اما نم

 خواهد اما...  ی دانست که مرد جوان چه از او م  یهم م تبسم

 



 . اوردیدخترک طاقت ن   گریکه خوردند، د یالقمه  چند

آنچه را که مدام در   کبارهی شد و  ره یصورت ماهان خ به

کار خواست   نیو انگار با ا خت یر رونیب دیچرخ   یذهنش م

  ی : قراره بعدش چدیمغزش را پاک کند. با استرس پرس

 م؟یکن کاری بشه؟ قراره چ

 

 تبسم بود.  شیمتوجه تشو ماهان

 آزارش دهد  نیاز ا شتریب نخواست

 

داره  یرا در بشقاب برنج چرخاند و گفت: بعدش بستگ قاشق 

 .یکن  کاریچ یخوایم  نکهیو و ابه ت

 

 . دیدست از غذا کش تبسم

باز هم   یزند ول ی حرف را م نیدانست ماهان ا یم نکهیا با

 نداشت. یاده یا  چیدرست کردن ماجرا ه یبرا

در   یابرنامه چیرود ه شیخوب پ  زیهمه چ نکهیا یبرا

 ذهنش نبود. 

 داشت.   یماهان راه حل مناسب نکهیا  دیبه ام دیپرس



 باشد.  داشته

 کنم؟ کاریچ دیبا یعنی_

 

دخترک را به سمتش     یدنی نوش وانیل نکهیبعد از ا ماهان

 هل داد. 

  یمن مثل خودم انقدر تو به دلشون نشست ی_مامان و بابا

 نیا ی . ولیخواستگار انیتا دوباره ب  ی تو اراده کن هیکه کاف

  شیکه من دو شب پ ی. اون مخالفتیکننده ا  نییکه تع ییتو

. اما  ستین ی ها تموم شدن  یراحت نیبه ا دم یپدرت د یتو

  احتر یتون یکنه تو م یبه تو واگذار م  زو یهمه چ یوقت

 . یرو تمام کن ز یو همه چ یبله بد کی

 

و آنها را آهسته   دیعقب کش  زیم یدستانش را از رو تبسم

 در هم قفل کرد.   شیپاها یرو

 . د ید یکار را در خودش نم نیا ییانا تو او

  یخواه یتو نم دیدر چشمان پدرش نگاه کند و بگو  چطور

 که نخواه.  

 که نباش. یستین یراض

 .میمن و دلم هست مهم



 مهم بود.  یلیخ شیپدرش برا تیرضا
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 مهم بود.  یلیخ شیپدرش برا تیرضا

 را به هم فشار داد.  شیدستها

صورت ماهان متوقف شد و گفت:   یرو یبه سخت چشمانش

 تونم ماهان!  یمن نم



 

 ماهان تند باال آمد.  سر

 !؟یچ یعنی_

 

 خود در آورد.  یتبسم را به سلطه  یتمام گلو بغض

 ستمیبابام با یرو یتونم تو ی: من نمدیلرز یم شیصدا

 ماهان. 

 

 شد.  ی شاک ماهان

 گفت؟  یچه م دخترک

مقابل  یتون ی :تو که نمدیپرس یو عصبان دی در هم کش ابرو

. اونم که  یاریدلت رو به زبون ب یاو خواسته یستیپدرت با

 م؟یکن کاریچ دیبا یبگ شهی. پس مادیاش کوتاه نماز خواسته

 

 ز یم ی ماهان تا ظرف ساالد رو یتبسم از صورت شاک نگاه

 شد.   دهیکش

 بود.  درمانده

 سوال ماهان نداشت.  یبرا یجواب



 چشمانش را پر کرد.  اشک

 نچکد.  شیکند. پس تالش کرد اشک ها هیخواست گر  ینم

 بود.  دهیفا  یاما تالش ب 

فرستاد، اشک   رونیب نهیماهان نفسش را پر حرص از س تا

 . دیدخترک چک

در مقابل   ستادنیتوان گذشتن از ماهان را داشت و نه ا نه

 توانست. یپدرش را م

  ی رو بدجواب من شهی: تبسم خانوم مدیدلخور پرس ماهان

 م؟یکن کاری قراره چ ه؟یچ شنهادت یپ قایدق

 

 باز سر بلند کرد.  تبسم

 شد.  ره یماهان را خ صورت

  یچ  ی: براد یپرس یعصب دی تبسم را د یتا اشک ها ماهان

 گفتم بهت تبسم؟! یمگه من چ ؟یکن  یم ه یگر یدار

 

 .دیکش اشینیب  ریبرداشت و ز  زیم یاز رو یدستمال  دخترک

دهد پاسخ داد: من   حیکردنش را توض هیگر لیآنکه دل یب

 سوالت ندارم.  یبرا یماهان جواب میکن کاریچ  دیدونم با ینم



 

 . دیچک گر ید یاقطره  و

  لی: دلدیپر از خشم پرس یجوش اورد و با چشمان  ماهان

االن به من    ؟یدون  یرو که م یکنی م هیگر ی چرا دار نکهیا

 زه؟یر یداره م  ی بگو اشکات واسه چ

 

 . یچ  چ یمظلوم پاسخ داد: ه دخترک

 .د یچشمش کش ری دستمال را ز و

 را پرکرده.  شی جا  یبعد ی بالفاصله قطره  اام

 

 دخترک بود برخاست.  یروبهکه رو  یصندل  یاز رو ماهان

  یتو یتوجه به آدم ها یکنار او نشست و ب یصندل یرو

 . دیرستوران  خودش را کامال به سمت دخترک کش

 گذشت و به صورت تبسم نگاه کرد.  یرا پشت صندل دستش
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 گذشت و به صورت تبسم نگاه کرد.  یرا پشت صندل دستش

 اش از تبسم را کنار بگذارد.   ی و دلخور تیکرد عصبان یسع

 ؟یکن ی م هیگر ی: بهم بگو چرا داردیپرس متیمال با

 

 بلندش نم اشک داشت.  یبود و مژها  سیتبسم خ  چشمان

 



  ی عاشق م شتریهر لحظه مرد جوان را ب سشی چشمان خ با

 کرد. 

  یجلو ستادنی که  گفت: من آدم ا یلرزان بود وقت شیصدا 

 . ستمیبابام ن

 

  شیمژه ها ان یاز اشک از م گرید یاره بست و قط  پلک

 .دهیچک نییپا

 .د یبر وجود مرد جوان دست کش تیعصبان باز

 در هم شد.  شیابروها

ادامه داد:    ریلحظه چشم از ماهان بگ کیآنکه  یب تبسم

 ماهان.  ستمیآدم دل کندن از تو هم ن یول

 

 پلک بست.  یاهیثان ماهان

:  دیاش را آرام کرد و پرسو آشفته ختهیذهن به هم ر  یقدر

  یکن یمن آدم دل کندن از تو هستم؟ فکر م ی کن یتو فکر م

 تونم بزارمت کنار؟   یم

 

 باز دختر بچه شد.  تبسم



و از خودت  نباش. من  یو گفت: پس عصبان د یورچ لب

 نترسون.  

 

 تبسم. ییبایرژ خورده و ز  ی هالب  یدلش رفت برا ماهان

 آنها جفا کرده بود. در حق  وشیکه دار بخدا

  نیا یرو قیعم یبود که بوسه ا نیحق او االن ا وگرنه

 ها بکارد. لب

 . د یبودن خند یو  با وجود عصبان د یاش کش یشان یبه پ یدست

خنده و البته   یهابرد و با ته مانده  شیموها  انیرا م دستش

: خوب االن من دی داشت. پرس تیعصبان ی که چاشن یلحن

  ؟ینکن هیبکنم که تو گر  یچه غلط قایدق

 

 ؟یدی : چرا به خودت فحش مدیپرس ده یرنج تبسم

 

.  یکن یم هی. گریجلوم نشست نجایکنم؟ ا کاری : چدینال ماهان

برام   یستیحاضر ن  یول یازم دست بکش یتون  ینم یگیم

 .ی قدم بردار کی

 



قدم   کیبرات  ستمیاعتراض کرد: من گفتم حاضر ن تبسم

 بردارم ماهان؟

 

 بود.  انیماهان در لحنش نما  یخاطر آزرده 

 . یدی_آخه  تنها قدم تو جواب مثبت دادنته که اونم نم

 

 . دیوار نال چارهیب تبسم

  ی. حرف زدن روادیتونم ماهان. ازم بر نم ی_بخدا  نم

 . ستمیبابام بلد ن یرو یتو ستادنی. استمیحرف بابام بلد ن 

 

 توانست.  ینم ی خود دار  گرید ماهان

از تبسم فاصله گرفت و گفت: من که   یزد و کم یپوزخند

. با آرامش غذامون میحرف نزن زایچ نیا یگفتم درباره 

 .مونیدنبال زندگ میو بعد هم بر میبخور

 

 م؟ یکن کاریبعدش چ مونیدنبال زندگ می_بر

 



  یچ دیبا دونمی نم گهیکالفه سر تکان داد: بخدا من د ماهان

  یکنم تبسم. تو انگار از من توقع معجزه  دار کاریبگم و چ

نه خودت نه بابات   یوقت ادیاز دستم برم یدختر. من چه کار

دوشم   یتونم به زور بندازمت رو ی. نمنی ستین ایکوتاه ب

 ببرم عقدت کنم که.
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 نشست.  اشی قبل یکنار دخترک بلند شد و سر جا از

در هم گفت:    یچنگال را به دست گرفت و با اخم ها قاشق 

 .میبر میغذاتو تموم کن پاش

 

 . دیکش شی ها چشم   ریدستمال را ز تبسم

 کردن.  یرا به دست گرفت و شروع کرد با غذا باز قاشق 

حوصله  قاشق را در ظرف   یکه گذشته ماهان ب  یاقه یدق چند

چند روزه غذا خوردن با   نیرها کرد و گفت: نه انگار ا

 .می . پاشو برومدهیآرامش به ما ن

 

 

 شد.  ره یبود خ ستاده یرا که ا  یسر بلند کرد و ماهان تبسم

 هم از جا بلند شد و از رستوران خارج شدند.  او

رو  من شهیکه  شدند تبسم مظلومانه گفت: م لیاتومب سوار

 کافه رو ندارم   یخونه؟ من حوصله یبرسون

 

 نگاهش کرد.  ماهان

 نبود .  یبد فکر



 هم حوصله نداشت.  خودش

 . دیخواب یم  ی و کم رفتیو به خانه م  رساندی را م تبسم

به استراحت   ازیاش ن ختهیبه هم ره وکرد مغز آشفت یم حس

 دارد. 

 باربد را گرفت.  یارا برداشت و شماره  یگوش

 که داد.  جواب

اتون  برم خونه ی: الو سالم باربد. من دارم تبسم رو مگفت

زنگ زدم خبر    میایکافه نم گهیخونه د رمیبعدش هم خودم م

 .یبدم منتظرمون نباش

 

 نجا؟ یا میگرد ی: چرا بر نمدیمتعجب پرس باربد

 

 . ستی اش ن_حوصله

 

 شده باز؟   ی_چ

 

 ؟ یندار یفعال کار یچ چی_ه



 

 . دیریآدم جلو نم ی_شما دوتا چه مرگتونه؟ چرا مثل بچه

 

 باربد. فعال خداحافظ  میزنی _بعدا حرف م

 

 

 بود.  ییو جدا یوقت خداحافظ دند،یخانه  رس به

 پر از غم ماهان را نگاه کرد.  ی سر چرخاند  با چشمان تبسم

 خواهد بود.  یاشان ک  یبعد دارینبود د معلوم

  یبغض داشت و اندوه نشسته در قلبش را به خوب شیصدا

 کرد.  یم انینما

 که گفت: خداحافظ  یوقت

 

  اده یباالخره دل از رو به رو کند و به تبسم که قصد پ ماهان

 شدن داشت و چشم دوخت. 

 . زمزمه کرد: خداحافظ اهسته

 



 را در قفل انداخت و  در را باز کرد.  دیکل تبسم

و ماهان را که همچنان منتظر بود تا او   دیچرخ گرید کباری

 وارد خانه شود نگاه کرد. 

 به او بود.  میماهان هم مستق چشمان

چقدر بخاطر سر و وضع دخترک حرص   شیساعت پ چند

بعد آنقدر فکرش مشغول شد که با همان سر   یخورد و کم

 و را به رستوران برد. وضع ا

 دل کند و وارد خانه  شد.   یبه سخت تبسم

و دور شدن محبوب   لیرفتن اتومب یرا که بست صدا  در

 د یقلبش. قلبش را شن
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 حال از پله ها باال رفت.  یب

به  یمنته  یبه پله ها یو نگاه ستادیدر خانه اسان ا دم

 هما انداخت.  یخانه

 آورد.   یسر در م زی زد و از همه چ  یمفصل حرف مبا او دیبا

 حرفها بود.  نی حوصله تر از ا  یان شب ب اما

زبان هما   ری را از ز  زیرفت و همه چ یصبح فردا م دیشا

 .د یکش یم رونیب

 خانه شد .  ردوا

مورد عالقه اش را   نشسته و سلایر ونیزیمقابل تلو آمنه

 کرد.  یتماشا م

پس باربد   ؟یی:چرا تنهادیبا تعجب پرس دیرا که تنها د تبسم

 کو؟ 

 



 شاپه یکاف ومدیفکر پاسخ داد: باربد ن یب تتبسم

 

وقت شب   نیا  یعنی: دیتعجب کرد و پرس شتریبار ب نیا آمنه

 تو رو تنها فرستاد؟

 

 کرده.  یخرابکار دی تازه فهم تبسم

 بدهد.  یدانست چه جواب ینم

 . ستادیا شیرو به رو آمنه

 نگاهش کرد.  موشکافانه

بود   انینما یتبسم در جواب و حال و روز به خوب ریتأخ از

 کرده.  ی او را در آمدن به خانه همراه ی که چه کس

 ؟یان بودبا ماه یعنی یکرد هیگر نکهی_ا 

 

 

 به مادرش نداشت.  یدروغ یبرا یلیم دخترک

 نبود.  ییهم به دروغ گو یازین البته



برادرش همراه   یدانست و او با اجازه   یرا م  زیهمه چ باربد

 ماهان شد. 

 آهسته سر تکان داد.  پس

  یصورت دخترکش را نوازش کرد و گفت: همه چ  آمنه

شناسم اون   یو ممامانم غصه نخور.من بابات  شهیدرست م

 که دل تو رو بشکنه. ستین یکس

 

 

 خرفش حرف زد.  یکه بشه رو ستیهم ن ی_البته کس

 

  چ یبا ارامش گفت: اگه قسمت شما دوتا با هم باشه ه آمته

  ینیبب میمنتظر بمون دیفاصله بندازه .با نتونیتونن ب یکس نم

 داره.  یسرنوشت برات چه باز 

 

 مبل نشاند.   یدخترش را گرفت و رو  دست

آدم ها مثل   یکنه همه  ی: مامان چرا بابا فکر مدیپرس تبسم

کرده حتما ماهان   یی خطا کیماهان  یان؟ حاال  که عموهم

 هم قراره همون خطا رو بکنه؟



 

چشمش   ی مامان جان. از طرف یانهی_بابات متاسفانه ک

 یشد هم با ابرو یخواهرش باز یبا زندگهم   دهیترس

تو باهاش حرف بزن.  خودت   یشنوی از من م ی خودش. ول

 مادر   شهیدلش نرم م  یکه حرف بزن

 

  وه یکم م کیدر بشقاب تبسم گذاشت و گفت:   ی اریو خ بیس

و ناراحت  بخور گلوت تازه بشه قربونت برم انتقدر خودت

 اگه خدا بخواد.  شه یدرست م ینکن همه چ

 

 با خودش فکر کرد: اگه خدا نخواهد چه؟  تبسم
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 خارج شد. از خانه   ماهان

 آموزشگاه هما بود.  مقصدش

 خواست خودش با هما صحبت کند.  یم

  گریتبسم و عشقش به او وسط بود د یکه پا حاال

 کس را بکند. چیمراعات ه خواستینم

خودش   ینده ی و آ یداشت زندگ  تیاهم شیکه برا یزیچ تنها

 و تبسم بود. 

 مقصد راند.  یرا به سرعت به سو لیاتومب 

او   یآورد، دلش برا ی نم دار تبسم را که خاطرش م چشمان

 . دی کش یپر م

 

باعث   یدلخور نیچند از دست تبسم دلخور بود، اما ا هر

 عشق او در قلبش کم رنگ شود.  شدینم



 . دیآموزشگاه رس به

 شد.  ادهیپ نیرا برداشت و از ماش  اشیگوش

 به سمت دفتر آموزشگاه رفت.  میمستق

از دختران جوان که وسط سالن آموزشگاه   یاکنار عده  از

آموزشگاه نگاه     ی کارها حلقه زده و به نمونه ی زیدور م

 کردند گذشت.  یم

 .  ستادیا  تیریدر مد دم

 زد و وارد شد.   در

 . کردی بود وبا او صحبت م ستادهیهما ا زیجوان کنار م یزن

 کرد.  رتیان افتاد حتا چشمش به ماه هما

 دانست.  یآمدنش را نم لیدل

 را نداشت.  او دن یعنوان انتظار د چیه به

 رفت.  رونیجوان خرفش را کوتاه کرد و از دفتر ب زن

 : سالم! ستادیبلند شد و ا یصندل یاز رو هما

 چشمش برداشت.  یرا از رو نکشیع ماهان

 تکان داد: سالم. سر

 



 . ستادیهما ا  زیرفت و کنار م جلو

 . ی باهات حرف بزنم کامال جد خوامی به جانب گفت: م حق 

 

 ؟یچ یسر تکان داد: درباره  هما

 

 باز جلو رفت.  ماهان

 حوصله بود.  یب یروزها قدر  نیا

 را که اصال نداشت.  ینیمقدمه چ یحوصله

  ی لیکه خ میوجه مشترک دار  کیروزا فقط  نی_من و تو ا

 .میاش حرف بزنبرام مهمه درباره 

 

نشست گفت: مسائل   زیکرد محکم باشد و  پشت م ی سع هما

و   ی با باباش حرف بزن دیندارد. با یتو و تبسم به من ربط

 . یکن  یو راضاون

 

گذاشت و  داشت   زیم ی را رو یو گوش نکیع ماهان

  یکه چرا باباش راض یدون ی شد گفت: من  یم یعصبان

 .... شهینم



 

 ساکت بود.  هما

 سوال ماهان نداشت یبرا یجواب

  ی لیمن  خ ی که برا یدونیادامه داد: هما خودت م  ماهان

ماجرا اتفاقا   نیا یدون ی.  اما خوب میقابل احترام ادیز

چرا   ی.که بگیکامال به تو ربط داره.االن وقتشه که حرف بزن

داره که   تی من و تبسم انقدر برات اهم یعموم رفت. زندگ

 ؟یرازها رو فاش کن ؟یحرف بزن
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 کرد.  ی در سکوت فقط نگاهش م هما

 اعصاب مرد جوان بود.  ی رو شتری او ب یخونسرد

 گذاشت و خم شد.   ز یم یرو  دست

به   که یانداخت و با لحن شیهادست  یوزنش را رو یهمه

و گله آغشته بود گفت: هما من سالها بخاطر   دیتهد

خان   وشآیشما،بخاطر تو و عموم. بخاطر احترام پدرم و دار

محبت خودم به تبسم گذاشتم. از دلم گذشتم  عالقه و یپا رو

 یفاش نشه. اما االن پا ینره. تا راز کس   ی کس یتا آبرو

تبسم وسطه.   یمهم تره.پا  ی لیواسطه که از خودم خ یمآد

آدم پا   یدل خودم باشم ول یآدم پا گذاشتن رو  دیمن شا

 دل تبسم نه.   یگذشتن رو

 

 داد.  یهمچنان فقط در سکوت گوش م هما

 

 بود. یعصبان ماهان

 . شدی خارج م  نهیاز س دهیبلند و کش نفسش



 وقفه در دفتر را باز کرد و وارد شد.  یب تبسم

 هما خم شده بود.  ز ی م یرو ماهان

 گفت! یم یصندل  ی وا رفته رو ی به هما  یزیچ

 شده نگاهشان کرد.  ریغافلگ

که در اتاق را باز کرده بود    یسر چرخاند  تا شخص ماهان

 .ندیبب

 شد!  ریکه به تبسم افتاد متقابال او هم غافلگ چشمش

با باربد صحبت کرده و او خپالش را راحت کرده بود   ظهر

 در آموزشگاه کالس ندارد.  که تبسم دوشنبه ها

 علت حضورش در آموزشگاه چه بود؟  پس

 سوال را داشت.  نیهم  قا یهم دق تبسم

 کرد؟   یماهان در آموزشگاه چه م نکهیا

تماس نگرفته  کباری یسه روز گذشته حت  یکه ط  یماهان

 بود.

 

 رفت.  جلو

  ی ته مانده ها یتبسم حت  دنیو با د ستادی صاف ا ماهان

 اش را هم فراموش کرد.  ی دلخور



 کرد سالم داد.  یهمان طور کنجکاو نگاهش م دخترک

 همراه بود.   ی سالم ش از سمت ماهان با لبخند گرم جواب

 . ستادیماهان ا کینزد

خوش ادکلن او دعوت کرد و     یبو افتیرا به ض شیهاهیر

 ؟یکنی م کاریچ نجا ی: تو ادیپرس

 

شته بود  ماهان آغ  یکه به نفس ها یازهوا ق یعم یدم

 گرفت. 

 ممنوعه داشت.  یهوس  دلش

 ردیکرده بود من مردجوان را در آغوش بگ هوس

 

 او آمده.  دنید یبرا دیداشت ماهان بگو دیام

 با هما دارم.  یصحبت  کیماهان به هما نگاه کرد و گفت:  اما
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 وا رفت.  تبسم

 نبود.  لشیماهان مطابق م جواب

که قصدش   دیشن  یاو آمده  و حاال م دنید یبرا  کردی م فکر

 با هما بوده.  داریاز آمدن به آموزشگاه د

 .ند یاو را بب نکهیبود با هما حرف بزند نه ا  آمده 

مقابل هما   زیم  یوارد دفتر شد، ماهان را خم شده رو یوقت

 ! دید

 بودند! نبودند؟!   یمیصم یادیز

 

 شد. زانیکنارش آو شیها  دست



 را نشان ندهد.  اشیکرد ناراحت یسع

 ماهان و هما رو کند.  یخواست دست خودش را برا ینم

انداخت و به ماهان پشت کرد و به سمت در   نیرا پائ  سرش

 قدم برداشت. 

 کرده.  خیکرد تمام تنش  یکه حس م یدرحال 

ماهان انقدر آشفته بود که متوجه ناراحت شدن تبسم   ذهن

 نشد. 

خواست با او    ی که م یهما و حرفها شیحواسم او پ یهمه

 بزند بود. 

خود و عشقش   یبار قصد داشت سفت و محکم پا نیا

 .ستدیبا

 رفت.  رونیدخترک از اتاق ب تا

هما نگاه کرد و   ی خم شد و در چشم ها زی م یرو  دوباره

 یخان حرف بزن هما. بهش بگو اون وشیگفت: برو با دار

که دبه کرد تو   ی. اونیمن رو نخواست تو بود یکه عمو

  یمن و تبسم رو خراب م یندهی. هما سکوت تو داره آیبود

سالها سکوت کردم.   نیکنه. به فکر ما باش. من تمام ا 

بخاطر تو سکوت کردم االن تو بخاطر من حرف بزن، بخاطر 

 بخاطر تبسم حرف بزن. ،ی حرف بزن یخوایمن نم



 

 به خودش جرات داد.   هما

 . ستادیا زیم پشت

بگم   دیبا یسپر کرد و گفت: من چ  نهیمقابل ماهان س در

حرف بزنم؟ حرف زدن از گذشته فقط من رو    ی ماهان؟ از چ

 . یدون  یرو خوب م نیکنه. خودتم ا یخراب نم

 

فرو برد و گفت:   اشیشلوار مشک بیدست در ج ماهان

  یچاره یب یعمو . فقط بگویرو بگ  زیهمه چ یستیمجبور ن

 نکرده.   یمن نامرد

 

 آمد.  رونیب زی از پشت م هما

واعتراضش را به در خواست ماهان   ستادیماهان ا مقابل

همه سال من برم به   نیکرد: ماهان بعد ا  انیب گونهنیا

که تو فکر    یبگم؟ بگم دروغ گفتم.؟ اون جور یبرادرم چ 

  یپدر  یول ی نبوده. چند سال به تو که برادرم بود یکن یم

 دروغ گفتم؟  یکرد

 



 کالفه گام بردداشت.  ماهان

ت و دوباره برگشت و  رف شیهدف در اتاق پ یقدم ب چند

هما، فقط   ستی من مخالف ن زی چ چ یخان با ه  وشیگفت: دار

دو روز مونده به    شیمن چند سال پ یکه عمو نهیمشکلش ا

که  نهیو ول کرده رفته. تنها مشکلش اخواهرش یعروس

 عموم نامرده. 
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 به چشمان هما نشست.   اشک

 گرفت.  شیرا در پ شیهازود راه گونه یلیخ



داشت  یشتریب متیکه مال یو با لحن ستادیتر ا ک ینزد ماهان

  ی. سالهاست عموشه یقفل فقط به دست تو باز م نیگفت:  ا

فقط  خطا رو  نیمن بد نامه دو خانواده شده. سالهاست جور ا

 برمال بشه....  تی. االن وقتشه که واقعکشهی اون داره م

 

 

 هما شدت گرفت.  یهااشک

ماجرا  نیمن به ا ینده یو آ یاصرار کرد: زندگ شتریب ماهان

 گره خورده. 

 

آنکه به صورت هما نگاه کند، به سمت در رفت اما   یب

ماند و برگشت و نگاه نافذش را به   ره یدستگ ی دستش را رو

که   یزیچشمان هما دوخت و گفت: هما من دوست دارم چ

گذشته اتفاق افتاده از زبون خودت به گوش برادرت   یتو

 هم خرابت کنه.   یاگهیکس د خوامیبرسه. در نم

 

 کرد!  ی م  دیتهد داشت

خواهد   فیخودش ماجرا را تعر نکهیهم هما را به ا   داشت

 کرد!  یم د یکرد تهد



  ینبود اما حاال که همه داشتند خودخواه یاهل نامرد ماهان

 کند.  یخواست خودخواه یکردند او هم م یم

 

  یشتابان از دفتر خارج شد و به سمت در خروج ی گام ها با

 رفت. 

از هنرجوها   یکیبود و با  ستادهیدرست کنار در ا تبسم

 . زدی حرف م

که   یتا صحبت تبسم با زن ستادیفاصله ا یبا کم ماهان

 بود تمام شود.   ستاده یکنارش ا

 . کردی م یتوجه به حضور ماهان پر چانگ یب زن

سمت و ام سمت را نگاه کرد و   نیا یحوصله کم یب ماهان

شود  قدم جلو گذاشت و گفت:  ی نم الیخ یزن ب  دیکه د یوقت

کار   شونیبا ا قهیمن چند دق دیخانوم اگه اجازه بد دیببخش

 دارم. 

 

به ماهان انداخت و با حوصله از تبسم   ینگاه کنجکاو زن

 کرد و رفت.  ی خداحافظ

: چرا  دیو نگاهش کرد و پرس ستادیدخترک ا ک ینزد ماهان

 چه خبره؟   زد؟ی انقدر حرف م 



 

 . ردیزبانش را بگ شین ینتوانست جلو تبسم

 در اتاق اشاره کرد.   به

 . دی طول کش شتریب ی لیشما که خ ی_صحبتها

 

 حرف دخترک را زود گرفت.  یاهیکنا ماهان

 را کمتر  کرد.  فاصله

 کنج لبش نشاند.  ی کج لبخند
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طعنه   یرا باال برد و کالم او هم چاشن شیلنگه ابرو کی 

الزمه   یبجنگم گاه دیتو هم با ی به جا یخره وقتداشت:  باال

 صحبت کنم. ییتنها ییکسا کیبا 

 

 انداخت.  نییسر پا تبسم

لحنت فقط  نمتیبب  ییجا کیاگه  ای یستیاصال ن ایروزا  نی_ا

ماهان   ستیرسم دوست داشتن ن  نیآ ا هیداره  و گال شین

 خان. 

 

 بود.  یعصب یبخاطر مجادله با هما قدر ماهان

  یدلخور ی همه  دهیکرد تبسم را که د یکه فکر م اگرچه

 گونه نبود. نیدود شده اما نه ا شیها

  دیتبسم آن گونه که با نکهیهنوز هم ته قلبش بابت ا او

 از او ناراحت بود.  امد یپشتش در ن



: رسم  دیدر هم گره داد و پرس نهیس یرا رو شیها  دست

پشت طرف مقابل و   نکهیتبسم خانوم؟ ا هیدوست داشتن چ 

تنه   کیکنم خودت  ینم یمن کار  یو بهش بگ یکن یخال

 ؟ یبا همه بجنگ دیبا

 

 آزرده از کالم ماهان نگاهش کرد.  تبسم

بابام   یتونم جلو ینکردم. فقط گفتم نم یو خال_ من پشتت

 .نیهم   ارمیفش، حرف بحر یتونم رو ی. نمستمیبا

 

 انداخت.  اطیبه در ح یهدف  ینگاه ب ماهان

 . دیکش یقیعم نفس

موضوع بحث کنم   نیدرباره ا گهید خوامیخوب نم  یلی_خ

 . میتبسم. بهتره ادامه ند

 

 بشود.  اشیکنجکاو الیخ ینتوانست ب  تبسم

با هما داشته.    یمشتاق بود بداند ماهان چه صحبت تینها یب

 کاریام چ: با عمهد یبا سر به در اتاق هما اشاره کرد و پرس

 ؟یداشت



 

در بسته مکث کرد سپس گفت:   یرو هیماهان چند ثان نگاه

 .گمیبهت م

 

: تو  دیمقصد چشمانش صورت تبسم شد و پرس دوباره

 . یکردم کالس ندار یفکر م ؟یکن یم کاری چ نجایامروز ا

 

 

خونه   یکنم؟ تو کاریوب چخ ی ول ی_درست فکر کرد

خونه حوصلم سر رفته بود. با خودم گفتم   یحوصله ام تو

باالخره بچه ها   نجایسر به آموزشگاه  بزنم. ا کی امیب

 دونستمی. البته نمشهیهستن. خانم ها هستن.  سرم گرم م

 بشم.  ریغافلگ  ینجوریقرار ا

 

را عوض  شانیهر دو  یکرد حال و هوا یسع   ماهان

 کردم؟  زتیسوپرا طیشرا نیگفت: بده تو ا و د یکند.خند

 

 هم لبخند زد.  تبسم



 گه؟ ید  یمن اومده بود کردنزی_فقط به قصد سوپرا

 

  یلیمچ دست دخترک را گرفت و گفت:  حاال به هر دل ماهان

. پس بهتره   می شد زیهردوتامون سوپرا نجامیکه اومدم االن ا

دور هم   هیباهم  میبر میو خرابش نکنقشنگ  زیسوپرا نیا

 .میبزن

 

اعالم کند. او را به   تیآنکه منتظر باشد تبسم رضا یب و

 .د یدنبال خود کش

 

 

 

[12/19/2021 10:35 PM ] 

 

 

 

 



 #بــــوےمــــه  

 

 ۲۷۴ پارت

 

 . د یرا به دنبال خود کش دخترک

 ؟ی ریم ی : حداقل بهم بگو کجا دارد یتبسم پرس 

 

.  میکجا قراره بر مینیبب میبر دونمیسر باال انداخت: نم مامان

 گهیکنار همد یامروز سرنوشتمون کجا  رو  برا مینیبب میبر

 برامون رقم زده.

 

 تبسم موافق همراه او راه افتاد.  

شدن؛ کوچه   نیسوار ماش یخودش  بود؛ که به جا  شنهادیپ

ماه قدم   بهشتی ارد ی روزها نی قصردشت را در آخر یباغ ها

 بزنند.

 بود.  یخوب شنهادیپ

 ماهان قبول کرد.  



در نظر   یهر دو با هم شانه به شانه بدون آنکه مقصد خاص 

 کوچه ها راه افتادند.  انیداشته باشند م

  ی زیبه سکوت گذشت اما چ اشانیرواده یپ  نیآغاز ق یدقا

 سم سکوت را شکست.نگذشت که تب

 داد.  یرا به او نم شتریاجازه ساکت ماندن ب  یکنجکاو 

 

  یداشت کاریچ  یبگ یخوا ی: نم دیبار سوم پرس یپس برا 

 هما؟ شیپ یاومد

 

  ی م یباز یل یکه مقابل در خانه شان ل  یدخترک رهیخ ماهان

 بگم؟ دی: حتما بادیکرد پرس

 

 بود ناراحت شد.  دهیکه ماهان پرس  یبا سوال تبسم

 اش را بروز ندهد.  یکرد ناراحت یسع اما

 هرچند نتوانست.  

 اش را آشکار کرد.  یدرهمش  ناراحت ی اهم ها 

و  یدونیو محرم نمدر جواب ماهان گفت:  خوب اگه من 

 . کنمیاصرار نم نیاز ا شترینگو من ب ی دوست ندار



 

 کرده بود. ریگ یدو راه انیم ماهان

 نه؟ ای دیدانست بگو ینم

 .دیگرفت ماجرا را به تبسم بگو میلحظه تصم کیاما در  

 داشت.  یدخترک  فکر بهتر دیشا

 با هم مشکل را حل کنند. توانستندی م 

هست که   ییزایچ هی یدونیدرجواب تبسم گفت:  راستش م 

 ازش خبر ندارن.    های لی. نه تنها تو خیتو ازش خبر ندار

 

 منتظر و با دقت ماهان را نگاه کرد.  تبسم

ماهان ادامه داد:  به هم خوردن رابطه هما  و عموم به  

 خواست عموم  نبود.

 

 . ستادیا ش یبود،سر جا ده یکه شن یشوکه از حرف  تبسم

 از او در جا متوقف شد.  تیماهان هم به تبع 

:  دیدانستن اصل ماجرا  پرس  یکنجکاو و  مشتاق برا تبسم

 شد؟  ییجدا  باعث یپس ک



 انداخت. نیی ماهان سر پا 

افتاده بود به   نیزم  یرا که رو ینوک کفش سنگ کوچک با

 گرفت. و پاسخ داد: هما.  یباز
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از سنگ کنده و مثل جمله اش به صورت تبسم   چشمانش

خود هما به   یخواسته هما بود.  حت ییجدا نیشد:   ا دهیکوب



ازدواج  نیعموم گفت خودش جرات نداره به برادرش بگه ا

.خودش  کشهی خواد. گفته بود از برادرش خجالت م یرو نم

از عموم خواست که اون ازدواج را به هم بزنه. عموم   

هما را به   یعالقگ یو ب لیم  یب ی د، که وقتبو اشق آنقدر ع

و  بدنام کرد. اعتماد دو خانواده  رو  خودش  دیازدواج د نیا

 نشه.  ت یهما اذ نکهیا یبرد. فقط برا نینسبت به خودش از ب

 

 تبسم مات شده ماهان را نگاه کرد!  

به همه   گران،یسالها هما به پدرش، به د نیتمام ا یعنی 

 دروغ گفته بود؟!

 داده بود؟! ی سالها  هما همه را باز نیتمام ا یعنی

را بد   یگری خودش د ییرها یبود که برا  یهما کس یعنی

 که عاشقش بوده!  یکند؟! آن هم مرد

در ذهنش   شی ها یها و مهربان یهما با تمام خوب کبارهی به

کار گذاشته   تینامید رشیکه ز  یشد. مثل ساختمان رانیو

 ند.ا

 نارویا دیتو نبا ی: ولدیاز دهانش پر  یآن همه آشفتگ انیم

 .یبه بابام بگ

 



آنها را باور  شیکه گوشها یجمله ا   دنیاز شن ر یماهان متح 

 کرد؛تبسم را نگاه کرد.  ینم

 گفت؟!  ی دخترک چه م 

 د؟ینگو یزیچ 

  ی م ی:  چدینشسته در صورتش پرس  رت یبا همان ح 

 بگم؟ یزیچ  دینبا یچ یعنیشنوندم تبسم؟ 

 

 انداخت.  نییوار سر پا چارهیب تبسم

 

 شد.  یعصبان ماهان

 چند گام به عقب رفت.  

 کرد.  اد یاش را با تبسم زفاصله 

را در هوا تکان داد و گفت:  حالت خوبه تبسم؟  شیدستها 

 یتونیحرف بابات که نم یرو ؟یگیم یدار   یمعلومه چ

ات بهش  در مورد دروغ عمه یز یچ دینبا . منم کهیحرف بزن

تو   یبکنم وقت  یچه غلط دیمن با یبگ شهیم قایدق شهی. مبگم

 جز به فکر خودمون؟  یبه فکر همه هست

 



 لحظه مکث کرد.  چند

شد   ره یقدم جلو آمد و با جستجوگر چشمان دخترک را خ دو

از   ؟یشد مونینکنه اصال پش نمیو گفت:  صبر کن بب

 آره؟   یشد مونی پش یدره بهم زد یکه اون شب تو ییحرفها
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  یکه کم ییآنکه منتظر جواب تبسم باشد، با صدا یب ماهان

 شد.  یباال رفته بود و هر لحظه تندتر م



دل بابات  یخوایات خراب بشه. نمعمه یخوای نم  ادامه داد:  

سنگ    یدر به اون  در بزنم تو ه نیبشکنه من مدام از ا

 پام.  یبنداز جلو

 تبسم؟ هی ماجرا چ واقعا

  یبگو من آدم ؟راحتیبگ شهی روت نم ی شد مونینکنه  پش 

کنم. درسته دوستت دارم.   لی تحم یکه خودمو به کس ستمین

 .ستمین لیهل تحمراحت  اصال ا التیاما خ

و  بعد   یعاشق شد ی روز هیات  بگو توهم  مثل عمه راحت

 .مونیپش

کنم. بخدا کم آوردم. فکر کنم   کاریچ دونمینم گهیبه خدا د 

 بهتر باشه.   میجا تمومش کن نیهم

 

من   ستمیداد: من  معجزه بلد ن  رونیرا پر حرص ب نفسش

کوتاه   ستیجور قرار ن چیفقط بلدم اصرار کنم به پدرت که ه

به   یبش ی راض ستیجوره قرار ن چیکه ه یی. به توادیب

رو    قتیحق ست ین یکه راض  ییحرف زدن با پدرت، به هما

که اصرار   یی بگه.  من اصرار کردن بلدم در مقابل شماها

 . پس بهتر راهمون جدا بشه. دهیجواب نم وتونکردن ر



شک کردم  به دوست   هیبهت بگم، چند روز ی زیچ هی اصال 

بود شک کرده بودم. اما االن مطمئن  یداشتنت. چند روز

 .یخوا  یشدم. مطمئن شدم که منو نم

 

 تبسم گرد شد.  چشمان

 ماهان چون پتک بر سرش فرو آمد.  جمالت

 رفت.   یم شیکرد و پ یزود قضاوت م چه

 کرد؟  یم یداور شیماهان انقدر راحت پ یعنی

 بود!  ده یهمه تند ند نیوقت ا چیه شانیرا در مدت آشنا او

رسم دوست   نیوقفه ادامه داد:  بهت نگفتم ا یب ماهان

  ی . نه عاشقمی واقعا منو دوست ندار  ست؟ین  یداشتن عاشق

خوام خودمو به   ی االن راهمون جدا شه. من نم نیبهتره هم

که   یی مجبورت کنم به کارها خوام یزور بهت قالب کنم من نم

به پا گذاشتن رو دل بابات. به خراب کردن   ی دوست ندار

. بدون  ی. بدون من خوشیات خوش . تو با  خانوادهاتهعم

. برو خوش باش  هیخود یمن حالت خوبه. پس اصرار من ب

که به   ییال هاس نیمثل تمام ا یجور هیکنار خونوادت منم 

خاطر بابام پا گذاشتم رو دلم حاال به خاطر خواست تو پا  

رو دلم من عادت دارم به کوتاه آمدن من عادت دارم   زارمیم



گوشه از قلبم نگه دارم. اصال به   هیعشق رو   نکهیبه  ا

که عاشقم. برو خوش باش کنار پدرت و   ارمیخودم ن یرو

  ی ماهان هیات خوش باش فراموش کن که ات و خانواده عمه

برات بجنگه  خواستیکه دلش م خواستیهم بود که تورو م

هم بود که   یپاش ماهان یسنگ به جلو یاما تو فقط بلد بود

و  راحت پشتش  یلیگفتم همه بامن. من با تو اما تو خ بهت

 . یکرد یخال

 

 

 !کرد ی باز ماهان را نگاه م یناباور با دهان سمتب

 !کرد؟یدلش پر بود و حاال رو م  انقدر

 انقدر حرف در قلبش داشت؟  
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 امان نداد دخترک حرف بزند.  اصال

 چرا نخواسته او ماجرا را مطرح کند.  دیداد بگون امان

که حجم خشم    ییبود و با صدا ستادهیخلوت ا   یوسط کوچه  

را که   ییآن را خش دار کرده بود و  حرف ها تیو عصبان

 کرد.  یانگار در دلش تلنبار شده بود بر سر دخترک آوار م

فکر کنم   یخوایجمالتش را  هم گفت: حاال که تو نم نیآخر

دنبال  میمون از هم  جدا بشه و هرکدوم برراه نجایهم بهتره

  نیبه خاکستر ا یانداخت شیکه ات  یخودمون. تو بود یزندگ

عهد و  یقلبم و پا یعشق وگرنه من که گذاشته بودند گوشه 

  یمن انداخت ارهدوب یبودم. تو اومد ستادهیقول و قرار بابام ا

شد   یتا راض دمیچند روز با بابام جنگ یدون ی. م نگیوسط ر

  ی شناس یو نممن   یچقدر حرف زدم تو بابا  یدون یم اد؟یب



من انقدر حرف   یچقدر به قول و قرار وفاداره ول یدون ینم

 ... اد یشد ب یزدم  که راض

 

 خودش را محکم بغل کرد. تبسم

 کرد!  یاحساس سرما م  راز یش یخوب بهار یهوا  در

 گذاشت؟ ی ممنت  یسر چه کس ماهان

 تبسم؟   سر

شدنشان کرده بود سر تبسم منت   یکی یکه برا یتالش یبرا

 . گذاشتیم

  یکن یکه تو م یکار نینبود بپرسدجناب ماهان خان ا یکی

 ست؟  یرسم عاشق

 

 یراحت نیدونستم به ا یشناسم؟ نم یباباتو نم یکن ی_فکر م

و اومدم . چون   ستادمیا یهمه چ  یکنه؟ اما پا یقبول نم

ارزش   یلی. تبسم خواستنت برام خیخوایو متو هم من  دمید

 بجنگم ایداشت انقدر که تا اخر دن

 

 خشک شد.  شیگلو



جز    یبه فکر همه هست یتو چ یادامه: ولسرفه زد و  چند

کردم بهم   ی انقدرهم که من فکر م یعنیحرفت   نیمن؟ ا

 . یعالقه ندار

 

 

را بر سر    ز یهمه چ یشتری اش چون زلزله هشت ر جمله

 تبسم  آوارکرد. 

توانست نفس   یآوار مانده بود و نم ریبه واقع انگار ز 

 بکشد.

 نه حرف بزند.  

 اعتراض کند.   یحت 

 مفهوم صحبتش را به ماهان برساند.  و

با غضب به    یو دلتنگ ینگاهش را با دلخور نیماهان آخر 

اجازه  آنکه به او   یانداخت و ب شیدخترک مات مانده روبرو

به خودش راب دهد کوچه خلوت را ترک    یدفاع  ایسخن 

 کرد. 

خوش و ادکلنش   یاش، بو ماندهیرفت که تنها باق  یجور

 بود.



از کنار تبسم رد شد و   یفقط رهگذر شیپ قهیانگار چند  دق   

گذاشت نه   ادگاریاو به  یعطر خوش  ادکلنش در کوچه برا

 رفت.   یآمد و نه ماهان یماهان
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 نکرد.  دایماهان را پ  یکردن حرفها  ی حالج فرصت

 هنگ کرده بود.  مغزش

 کرد.  ی کوچه را نگاه م یو انتها ستاده یا همچنان



 ماهان از آن گذر کرده بود.  شیساعت پ کیکه حدود   ییجا

 کرد.  یو به راه رفته او نگاه م ستاده یهمچنان مات ا دخترک

که رفته و فرصت حرف زدن به او نداده   یبابت ماهان قلبش

 کرد.  ی بود درد م

  ستادهیا کجایکه  یبه گزگز افتاده و بابت مدت طوالن شیپاها

 کردند.  یبود اعتراض م

 د. سست از کوچه خارج ش ی گام ها با

 . خت یاذن او فرو ر یچشمانش پر شد و اشک ب یکاسه

 خواست.  یحرف زدن م دلش

 خواست.  یکردن م  هیزدن و گر زار

 خواست.  یکردن از ماهان را م هیدرد و دل کردن و گال  دلش

 یرفت خانه  ی م میگذشته بود، مستق ی روزها و ماه ها اگر

 . زدی اش و با مهناز حرف مخاله 

مهناز را   ییخودش و هم جا   ی هم جا نیروزها نوش نیا اما

 پر کرده بود. 

خانه باشد راه   دیممکن است ام نکهیتوجه به ا یب پس

 گرفت.  شیاو را در پ یخانه



 نینوش شیپ رم یفرستاد: مامان من م امیپ کی مادرش  یبرا

 کم طول بکشه نگرانم نباش. کی دیشا

 

او داد،   یهکه زنگ زد و خبر رفتنش را به خان نینوش به

 متوجه حال خراب دخترک شد.  شیاز صدا نینوش

شده بود   ادهیو تبسم را که از آسانسور پ  ستادیدر واحد ا دم

 کرد.  ینگاه م

و   هیگر  ریزد ز د؛یرس ن ی به نوش نکهیبه محض ا تبسم

  نی: نوشدیانداخت و نال یمیصم ق یخودش را در آغوش رف

 خراب شد.   ی همه چ

 

شده قربونت  ی: چ د یتبسم را در آغوش گرفت و پرس نینوش

 بشم؟

 

 زار زد: با ماهان دعوام شد.  تبسم

 

رابطه   یگفت: قربونت برم. توو  دیصورتش را بوس نینوش

 شده.   ی فکر کردم چ  دمی . ترسهیعاد  زیچ کیدعوا 



 

 هم وارد آپارتمان شدند.  همراه

 گرفت.  شیراه تراس را در پ  میمستق تبسم

 کوچک بود.  یگلخانه کی هیشب شتریکه ب یتراس

مختلف در   یتمام تراس را از گلدان ها  یاقهیبا سل نینوش

 کرده بود. 

  ی نشسته و با چشمان پر از اشک به گلدان ها یصندل یرو

 کرد.  ینگاه م نینوش ییبایز

بشقاب   کیو   ی چا ینیس کی نگذشت که دخترک با  یزیچ 

 تبسم نشست.  یبه تراس امد و رو به رو یزدی کیک

 را به دستش داد و گفت: بخور قربونت بشم.  یچا فنجان

 

 گذاشت.  زیم  یفنجان را گرفت و رو تبسم

 

شده؟   یچ نمیکن بب فی: خوب قشنگ تعردیپرس نینوش

 ینجوریدوست خوشگل من ا ی کرده که چشما کاریماهان چ

 شده.  یبارون
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با دستمال صورتش را پاک کرد و گفت: بهم گفت هما   تبسم

ماهان به هم  زده. هما بوده که   یرو با عمو  یخودش نامزد

  یخواست حاال که بابا راض  یماهان و نخواسته. م یعمو

 .... هیبره به بابام بگه اصل ماجرا چ شهینم

 

 از تعجب باز ماند. نینوش دهان



واقعا؟! هما خودش پسره رو نخواسته؟!   ی: وادیپرس ناباور

 نگفته؟! ی زیچ یپس چرا به کس 

 

  فیرا بدهد. به تعر نیآنکه جواب سواالت نوش یب تبسم

 پرداخت. ییهاصحبت یکردن ادامه 

 

امه داد: من بهش گفتم اد شی ها هیگر انیهق کرد و م هق 

 نگه.

 

 شد.  ی عصبان نینوش

گذاشت و اگر نگران  ز یم یرا محکم رو  یچا فنجان

و گفت: خوب    دیکوب زیم یشکستنش نبود احتماالً آن را رو

. بابا  شهیم ینگه؟ معلومه که عصبان یچرا گفت وونهید

 . یشورشو درآورد  گهیحق داره تو د چارهیب

 

 

 گرفت.  یشتریتبسم شدت ب   هیگر

 واضح نبود اد یز هیگر انیم کلماتش



خواستم بهش بگم   ی....مخواستم ی _من...من...من فقط م 

  زنمینگه خودم با هما حرف م یزینگه...چ یزیاون چ

کنم با بابام حرف   یم شیکنم ....خودم راض یم شیراض

 بزنه... 

 

من فقط   نیگفت: نوش یشتریگرفت و با آرامش ب ینفس

خواستم   یبد بشه. نم گرانید  ایبابا  شیماهان پ خواستمیمن

خواستم هما خودش   ی ماجرا از طرف اون مطرح بشه. م نیا

 بوده.  یکرده و قصه چ کاریبگه چ

 

 یول یرو هم بهش گفت نای: خوب ادیپرس یبا کنجکاو نینوش

 بازم ناراحت شد؟

 

کنان چانه باال انداخت و گفت: نه اصال امون نداد  هیگر تبسم

خروار   ک یشد  ینگو عصب یز یمن حرف بزنم. تا گفتم تو چ

 حرف بارم کرد و رفت. 

 

 از تعجب باال رفت.  نینوش یابروها

 گفت؟! ی خروار حرف بارت کرد؟! مگه چ کی_



 

دستش را در هوا تکان داد و گفت:   یعصب  یبا حالت تبسم

  یجنگم. تو پشتمو خال یعشق تو م یبرا . من دارمدونمیچم

و مجبور  . من بخاطر تو بابامینکرد تی. تو ازم حمایکرد

قول و قرارش بزارن. چند روز تمام باهاش   یکردم پا رو

 ... اد یشد ب یحرف زدم تا راض

 

 حرف تبسم رفت.  انیم نینوش

گذاشته بود   شی را به نما شی که تمام دندان ها ی بزرگ لبخند

 یدعوا کردنتون هم قشنگه. تو  ،یگفت: الهنشان داد و 

 عاشقانه اس!  یدعواتونم  همه اش حرفها

 

  یصورتش را کنار زد و گفت: چ  یتو یکالفه موها تبسم

کدوم حرف عاشقانه؟ ماهان داشت سر من    ن؟ینوش یگیم

 یبه خواسته دنیعشق و رس یبرا نکهی. ا زاشتیمنت م

 دلش تالش کرده منت داره اخه؟
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  یگیم یبشقاب برداشت و گفت: توچ یاز تو یکیک نینوش

گفته. خوب   ی زیچ ک یبوده  یعصبان ه؟یمنت چ وونه؟ید

   ،ی کرد دییو تاکه حرف بابات یبهش حق بده شب خواستگار 

شد. بعد هم که حاضر   کیاش کوچخانواده  شیپ ییجورا کی

ازت   شتریخوب ب یاریحرف بابات حرف ب ی رو ینشد

ات از عمه یخوا ی هم ال بد فکر کرده م عهدف  نیدلخور شد. ا

هم حلوا  تی دعوا و عصبان   یشده. تو یعصبان یدفاع کن

 کنن گلم.  ینم راتیخ



 

قرار نبود سر من منت   یکنن قبول. ول ینم راتی_حلوا خ

حرف   ی جور کی نکهی. از انیبزاره. دلم ازش شکسته نوش

 کرده فقط بخاطر من بوده.  یزد انگار هرکار 

 

 شد.  میمال نینوش لحن

 درآمد.  متیو مال ی از در دل دار  

 . ردیرا بگ انه یخواست  م یی جورها  کی 

که  از ماهان بر دل تبسم   یهم تبسم  را آرام کند. هم دلخور 

 نهیک انشانیاول کار م نیهم خواستی . نمدینشسته را  بشو 

 باشد. یو ناراحت

گفته. به     یزی چ کی_ گفتم که قربونت برم؛ ناراحت بوده.  

چه    چارهیداشته.  ب تی توقع حما دمیخدا بهش حق م 

خودشو بد نکنه.  فکر   یبهش بگ یخوایکه تو م دونستمیم

که  اولش   یدی نگو. خودت د یزیچ یبگ یخوایکرده کرده م

که دوست   یفکر کردم. ازت ناراحت شدم؛ من  ینجوریمنم هم

اون   دونهیبه حال ماها خدا م یام. واو چند ساله نیچند

کرده و چقدر ازت دلخوره. بخدا   ی چقدر خود خور چارهیب



 حیو براش توض زدمیزنگ م هیتو بودم  یاگه من جا

 اون از من ناراحت باشه.  زاشتمی نم دادمیم

 تر شد.  یتبسم عصب 

در هوا را از   ی تکان داد و انگار که موجود مزاحم یدست 

  ادیقدر ز تشیعصبان یکه چاشن یکند با لحن ی خود دور م

که بابت عشقش   یبود گفت:  من بهش زنگ بزنم به ماهان

به خاطر من پا جلو   گهیکه م ی اره. به ماهانسر من منت د

قلبش بلد    یگذاشته و گرنه اون نگه داشتن عشق رو گوشه

راهور  هم بدون من سر کنه و فقط   یادامه تونستهی و م ودب

عشقم تو قلبش نگه داره. من به ماهان زنگ بزنم! من  

شدم؛  بخاطر  اعتراف   کیکه  اگه امروز کوچ یاحمق

 دره بود! یاون روزم تو یاحمقانه

 

 

 کرد.  یتبسم را درک م یناراحت نینوش

برخورد   نیدانست روح بکر دخترانه اش چقدر از ا یم

 ه. ماهان ناراحت شد

 . زدیتبسم بر یآتش دلخور  ریز  زمیخواست ه ینم اما



دانست حاال وقت آرام کردن دخترک است نه خراب کردن  یم

 .شتریب

 

 یگیکه تو م  ینجوری. ایکن  یبزرگش م یبه  دار  یلی_خ

که بخواد تو رو    ستین یو نبود. ماهان آدم  ستین گهید

حرف زدن باهات    یهست ی االن عصبان یناراحت کنه. ول 

  یسر فرصت است مفصل م شه یبخور سرد م توی. چاودهخیب

  ستیعشقتون که معلوم ن نیآقا و ا نیدر مورد تو و  ا مینیش

 زنمی بشه حرف م ی سرانجامش چ 
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 شده بود.  کیتار هوا

 تبسم به برادرش زنگ زد.  

مهربان جواب داد:   شهیخسته اما مثل هم ییبا صدا  بار

 جونم،  جون دلم؟

 تبسم نشست.  یلب ها  ی رو  یاز چند ساعت لبخند بعد

او را وسط   شیداشت که ماهان چند ساعت پ یتیاهم چه

  شیکوچه رها کرد و رفت! داشتن باربد  به تمام نداشتن ها

 . د یارز یم

 . خواستیم  گرچه یدل باربدش بود؛ د انج

باشد. هرچند غم از   یکرد مثل برادرش پر ا نرژ یهم سع او

 بود.  دایهو شیصدا

 

 داداش؟  یی. کجای_ سالم داداشم خسته نباش

 



  امیکارم تمومه م گهیساعت د  هی ی . ولزمیعز مارستانمی_ب

 ؟ یخوایم ی زیچ ؟یدار ی خونه. کار

 

و   شمیپ ییایب خوامی. مخوامی هوا گفت: خودتو م یب تبسم

 .نمینوش شی. پستمای. البته خونه خودمون نیکنارم باش

 

 شناخت.  یخواهرش را م باربد

 صدا و لحنش کامال مشخص بود که ناراحت است.  از

شده؟ باز اون مردک   یچ  یبگ یخوا ی_قشنگ باربد نم

 ه؟یبارونمن  یزنگوله  یکرده که صدا و چشا کاریماهان چ

 

 بغض کرد. تبسم

. کارت تموم بشه  ستین یزیمرتعش پاسخ داد: چ یصدا با

 دنبالم؟ یایم

 

 

 باربد خودش را به آن راه زد.  



گفت:   یکرد دروغ خواهرش را باور کرده و با انرژ وانمود

 زنگوله قربونت بره داداش.  امیمعلومه که م

 

باربد نشسته   نیبعد باربد و تبسم در ماش می ساعت و ن کی

 بودند.

قبول نکردند شام را کنار   نیو نوش دیام یوجود اصرارها با

 آنها بمانند.

که به آهنگ   یو تبسم هم در حال  راندیحرف م یب باربد

  یره یداد؛خی شد گوش م   یپخش م ستمیکه از س  ییبایز

 بود. شیرو به رو ابانیخ

 

 اهرش را نگاه کرد.چشم خو یاز گوشه  باربد

 بود. انینما یاش از صورتش به خوب ختهیبه هم ر حال

را به سمت داشبورد دراز کرد و در آن را باز کرد و   دستش

 سر رفتم کارگاه.  ک یامروز صبح  ی گفت: راست

 

 تو برداشتم.   یبرا نویو گفت: ا دیکش رونیترشک را ب ظرف 

 



 

 لبخند زد و ظرف را گرفت.  تبسم

. مامان که  ینه مگه تو به فکر من باش_دستت درد نک

 خونه.  ارهیبابا برام ب زارهینم

 

 بشه   فیترسه بدنت ضع ینگرانه. م شهی_مامان هم
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 نگفت.  چیه  تبسم

 ادامه داد.  باربد

اومد  شیپ مایهواپ یکه برا یا_بخصوص بعد از اون حادثه 

چشمش   ،یشی نگرانه. دو قدم از خونه دور م یلیخ گهیکه د

بدتر. مامان و   گهید  یهم هست ی . ته تغاریبه دره تا برگرد 

 بابا بدجور بهت وابسته ان.

 

  یدخترک حرف  ندیاشاره کرد بب مایهواپ یبه حادثه  عمدا

 نه.  ای زندیم

 اما حواسش آنجا ها نبود. تبسم

 . دیبرادرش را نشن یهاخوب حرف یلیخ

 از ترشک را به دهان گذاشت.  یقاشق

 .دیاز طعمش نفهم چیه

 یهیو چشمان پر از گال یخال  یکوچه یحوال  ییجا حواسش

 . دی چرخی ماهان م

 

خواهرش    یبه صورت دوست داشتن ینگاه کوتاه باربد

 انداخت.



 کند.  یم ریمشخص بود در هپروت س کامال

 اومده؟  شیپ یمشکل ؟ی_تبسم خوب

 

 در ظرف را بست.  دخترک

حرف به منظور مثبت بودن جواب سوال برادرش    بدون

 آهسته سر جنباند داد. 

 شده؟ ی چ یبهم بگ یخوای : خوب نمد یباز پرس باربد

 

گرفت و    یبا ناخن  پوست پشت دستش را به باز  تبسم

بعدا   شهی چشمانش را هم دستش دوخت و پاسخ داد: م

 م؟یاش حرف بزندرباره 

 

 .شه یگفت: بله معلومه که م دهیرسا و کش  باربد

 

 تلخ لبخند زد.  دخترک

 م؟ یبزن یبستن  می: برد یباز پرس باربد

 



 ؟ یشی_اگه بگم نه،نارتحت م

 

و تبسم در چرخش بود و پاسخ داد:   ابانیخ ان یباربد م نگاه

گردن اون  رمیخرابه م یلیکنم اوضاع خ ینه،فکر م یاگه بگ

 .شکنمیماهان لندهور م 

 

 نه. گمیو گفت: خوب پس نم دیخند اشیتبسم به شوخ  

 

ابرو باال انداخت و گفت: خدا رو شکر انقدرا هم   باربد

 . ستیاوضاع خراب ن

 

 متعجب و پرسشگرانه نگاهش کرد!  تبسم

و بکشنم من گردنش خوادیدلت نم   یداد: وقت حیتوض باربد

 . دهی نرس کیبار یهنوز کارتون به جاها یعنی

 ذهن دخترک گذشت.   در

ا رفت  واقع گهی دفعه د نیا دهیرس  ک یبار ی_کارمون به جاها

 کنه. یو پشت سرش هم نگاه نم



بود   ریاز دست ماهان دلگ یآن لحظه دخترک به حد  هرچند 

کرد اگر ماهان برود و پشت سرش را هم نگاه   یکه فکر م

 ندارد. تیاهم شیبرا یلینکند خ

 گران آمد.  یلیخ شیبرا نیسرش منت گذاشته بود و ا ماهان

که در   یاز نظر خودش سرش منت گذاشته بود بابت عشق 

 رخنه کرده بود. شان یقلب هر دو
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  نیدانست که اول  یخاطر م نیمنت را به ا نیا شتریاما او ب 

 عشق اعتراف کرد؛ خودش بود.  نیاکه به  ینفر

قدم شدن  در   شیتا االن بارها بابت پ شیاز چند ساعت پ 

 اعتراف  به عشق خودش را لعنت کرد. 

  زینفرت انگ ییبه جا شیب برا یآن دره دوست داشتن حاال

 شده بود  لیتبد

که باعث شده بود به ماهآن ابراز عشق کند و حاال   ییجا

 نّت بگذارد.   گذاشتن سرش م   شیبابت پا پ

 توانسته بود.  یبه حال  مرد جوان  که خودار خوش

به صورت درهم خواهرش انداخت و   یگوشه چشم باربد

برج   یافهیق نیبا ا میبخور یبستن رمینم الیخ  یگفت: اصال ب

 .  شهیهم تلخ م  یتو بستن یزهرمار

 

شب که   کی  دمیداداش قول م د یمظلوم گفت: ببخش تبسم

 سرحال بودم  خودم مهمونت کنم.

 

 یبه اون بستنخانه رفت: به   یبه سو میو مستق د یخند باربد

 خوردن داره. 



 

 خانه مهمان داشتند.   در

 و حنا. پرستو و شوهرش.  هومن

دور هم بودنشان؛    یروزها یشلوغ بود و مثل همه  خانه

 بساط بگو بخندشان به راه بود.

کرد به   یم طنتیباربد ش یپا  که پابه شهیبرخالف هم تبسم

کردن شام را به عهده گرفته   هیآشپزخانه پناه اورده و ته

 بود.

 را نداشت.   زیچ  چیکس و ه چیه حوصله

 داشتند.  یگیشام کباب د یبرا

سرخ کردنشان بود که پرستو وارد آشپزخانه شد و   سرگرم 

 . ستادیکنارش ا

 عشقه؟ تهی: خاصد یرخش را نگاه کرد و پرس مین

 

 و متعجب نگاهش کرد.  خاند سرچر

 ؟ی_چ

 

 داد.  هیتک نتیبه کاب پرستو



  تیماهان پا گذاشته به زندگ ی . از وقت گهی_مامان راست م

 .هیو چشات بارون یفکر یتو شهیهم

 

از کباب ها را جا به جا کرد و با خجالت گفت: دستم   یکی

 اتون رو شده. همه  یبرا

 

نبود که  نیگفت: اخه تبسم قبل ماهان ا  یبا مهربان پرستو

  ی بشه. باربد جلو میدور هم و تبسم بره قا  میهمه جمع بش

تا آسمون نره. واسه کنار   غشیهمه بهش بگه زنگوله و ج

شکوفه درست نکنه با گوجه   ارشوریبا خ یگ یکباب د سید

  یمامان واسه من و حنا روسر یوقت یگل درست نکنه.  حت

نکنه   غیج غیج  میجفتمون سرمون کردو ما  دهیشکل خر کی

  ی تا روسر زهیکه مال من کو و کل اتاق مامان بهم بر

 کنه. دایخودش پ

 

 

 

 گفت.   ینم چیه تبسم



  ی بود به حرفها دهیرا چسب شیگلو خیکه ب یبا بعض فقط

 کرد.  یخواهرش گوش م

 گفت.  یدرست م خواهرش

 را به هم زد.   شیزندگ نیروت  یهابرنامه یآمد و همه عشق 

 بود.  یگریاز عشق آدم د قبل

  ی گذراند. راحت زندگ یراحت خوش م د،یخند ی م راحت

 . کردیم

با هم   شیزندگ یهر لحظه  یسهیحاال کارش شده بود مقا اما

 گذشت.  یکه اگر در آن لحظه ماهان کنارش بود،چگونه م
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شده   سیخ  یهاجلو رفت با پشت انگشت گونه پرستو

هم    سهیچشمات خ نکهیخواهرش را نوازش کرد و گفت: ا

وقت تجربه اش   چی. من ههیقشنگ زیعشقه. عشق چ تیخاص

 نکردم. 

 

تجربه  نکهیو با حرص گفت: از ا  دیکش یقینفس عم تبسم

من که  ستین یجالب زی هم چ یلیناراحت نباش. خ یاش نکرد

 کشم.  ی گرفتارش شدم فقط دارم عذاب م یاز وقت

 

 ست؟یقشنگ ن یعنی: دیجلو تر آمد و پرس  یکم پرستو

 

 به فکر فرو رفت.  دختر



  یکه داشت به خودش که نم یتی عصبان  یوجود همه  با

 !دیتوانست دروغ بگو

قشنگ   گذشتی که کنار ماهان م یهاشد لحظه یم مگر

 نباشد؟

که با جعبه گل و شکالت در آموزشگاه رفت.   یروز

 امده یاول تبسم دلش ن ییدوتا ،یکیکه جز همان   یشکالتها

 اش دست بزند.  یبود به باق

  ک یها خشک شده و باکس همانطور دست نخورده و ش گل

 در اتاقش بود. 

خودش و در   انیبرادرش او را م یکه ماهان در خانه  یروز

دم گرفت مگر    شیاز موها ق یانداخت و ان طور عم ریگ

 قشنگ نباشد.  شدیم

   نیکه همان روز با هم خوردند و خوشمزه تر یارشته آش

 بود.  ای دن یآش رشته

 کنار هم نشسته بودند.  مارستانیکه در ب یروز

هر چه   ییبایتمام روزها و لحظات کنار ماهان بودن به ز کال

هم از دست    تینها یاگر ب ی تمام تر گذشته بود و دختر حت

توانست منکر دوست داشتن  یبود؛ نم یخلبان جوان عصبان

 و خوب بودن حالش در کنار او شود. 



 

از کباب ها را برداشت و سرگرم خوردن شد و   یکی پرستو

 ؟یزنی که لبخند م  نمیب یم شده؟ ی: چ دیپرس ثیخب

 

 . د یبه سمت تابه چرخ تبسم

دهانش انچه را که در   ی را سرگرم کار نشان داد. ول  خودش

هاش    یمنکر خوب تونمی گذشت بر زبان آورد: نم یذهنش م

 بشم.

 

 شد.   رهیبا حسرت به صورت خواهرش خ پرستو

 و تجربه نکرد. وقت عشق  چی_من ه

 

  شانیحرفها انیم دایآ یتبسم خواست جواب بدهد صدا تا

 انداخت. تیپاراز

 . یگرام ی_سالم به خواهر شوهر ها 

 

:سالم تو  یو تبسم متعجب پرس دندیدو به سمتش چرخ  هر

 !؟یکن ی م کاریچ نجایا



 

 

 سرخوش جلو آمد و پاسخ داد: عشقم اومد دنبالم.  دایآ

 

پسره مثل جن   نیبه پرستو نگاه کرد و متعجب گفت: ا تبسم

 نبود؟!  اطیح یاالن مگه تو  نیمونه ها هم  یم

 

دستور دادن عشقم    زمیو گفت: مادر شوهر عز د یخند دایآ

 اومد دنبالم.  ع یامر مادر اطالعت کرد و سر

 

زد و گفت: چه عشقم   یفیخف یابه تبسم ضربه پرستوبابارنج

 راه انداخته بچه پر رو  یعشقم

 

  هی: پس بقدی چرخاند و پرسو در آشپزخانه سر   د یخند دایآ

 کجان؟

 

 پاسخ داد.  پرستو



 . باربد کجاست؟  اطیح ی_تو
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  کیسالم و عل کیکرد من برم  یپارک م نی_ داشت ماش

 کمک امیکنم م

 

 باربد خورد.  ینهیاش به سشانه  د یچرخ تا



 سالم کنم؟  اطیح  میاز عشق نگاهش کرد و گفت: باربد بر پر

 

 گل کرد.  اشیباز شوخ  باربد

خوب   ؟یفقط  سالم کن  یم  یبر یخوایهمه راه م نی_ا

 قشنگ حال و احوال کن نگن دختره معرفت ندارن.

 

 

 چپ چپ نگاهش کرد.  دایآ

 ادب.  ی_منظورم همون بود ب

 

  اطیخوب حاال عجله نکن. قبل ح ی لیو گفت: خ د یخند باربد

 اتاق من باهات کار مهم دارم.  میبر ایب

 

 باربد؟!  یگیم ی گرد شد: چ دایآ چشمان

 



اتاق کارت دارم.   میبر ایب گمیرا گرفت: م  دایمچ دست آ باربد

  میبر ایدوست دارم ب یلیبچه خ یگفت ینم  شهیتو مگه هم

 بهت بچه بدم.   خوامیم

 

 شوکه نامزدش را نگاه کرد!  دایآ

 !؟یگیم یدار   ی_باربد خاک به سرم چ 

 

  شیخونسرد دخترک را وراندازکرد به سمت خواهرها   باربد

  ی عاد ریچرا تعجب کرده؟ من حرف غ نیو گفت: ا د یچرخ

بهش بچه بدم تعجب داره؟   خوامیم نکهیمگه ا زنم؟ی دارم م

 بچه دوست داره.  گفتی م شهیبخدا خودش هم 

 

و تبسم به برادرش چشم غرره رفت:   دیخند  یم  زیر پرستو

 نکن. تشیاذ

 

  شهیگفت؟ خودش هم یخدا مگه من چ یسر جنباند: ا باربد

بچه دوست داره منم خواستم ببرمش اتاق بهش بچه  گهیم

 بدم.



 

و تشر زد:    د یکش رونیمچ دستش را از دست باربد ب دایآ

 باربد تو رو خدا تمومش کن زشته بخدا. 

 

خواهرانش چرخاند و گفت: تعادل   انیمتعجب م ینگاه باربد

 بهش لطف کرد...  شه یندارم ها نم

 

بچه رو   رمیخودم م ایطرف اتاق رفت و گفت: اصال ن به

 . ارمیم

 

  یم  کاریداره چ نی: ادیبه دخترها نگاه کرد و پرس جیگ دایآ

 کنه.

 

  یباز ونهی کم کم به د ستین یز یو گفت: چ دیندخ پرستو

 .  یکن ی هاش عادت م

 

بهت بچه بده. رفت   یگفت: نرفت ده یبر ده یهمراه خنده بر بعد

 . ارهیخودش بچه رو ب



 

 . شدیآنها نم ی اصال متوجه حرفها دایآ

 لیکه پسرک پرستو را م ی بعد باربد در حال یاقه یدق چند

 آغوشش داشت به آشپزخانه آمد. 

 ؟یکن یم  کاریاعتراض کرد: باربد تو رو خدا چ پرستو

  ؟ یکرد دارشیب

 

آغوش نامزدش نگاه   انیجلو رفت و به نوازد کوچک م دایآ

ذره بزرگتر   کی یچه نازه وا زم یکرد و پر ذوق گفت: عز

 . دنش یشده از اون دفعه که د

 

  .اش رفتاش را نوازش کرد و قربان صدقه   چگونه
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چقدر   نینامزدش را نگاه کرد و گفت: بب اق یپر از اشت باربد

  اتاق و بغلش یتو یایکه ب  نیارزش ا ییاس.خداخوشمزه 

 . ی کرد یرو نداشت؟ تنبل یکن

 

 به باربد انداخت.  ینگاه کوتاه  دایآ

آغوشش شد و در جواب مرد   یدوباره سرگرم نوزاد تو  

 . یتو منظورت  بد رسوند ستمیجوان گفت: من تنبل ن

:  منظورم رو  دیرا در آورد و پرس جیگ یآدمها یادا باربد

 یاالن تو نکهیاز ا ریمگه  غ گهیرسوندم! بچه بهت بدم د

 هم داره   یا گهیبغلته مفهوم د

  ؟



 نگفت! یز یزده زد و چلبخند خجالت دایا

 مکث کرد.  قه یچند دق باربد

 متفکر را به خودش گرفت.   ی آدم ها  ژست

 . آوردی سر در نم دایآ  یکه اصال از حرف ها انگار

 . دیعقب پر  کبارهید بع  یهیثان چند

 دخترها متعجب نگاهش کردند!  

دانستند مردک دغلباز چگونه  ی تبسم و  پرستو که م یحت

حرکتش جا   نیگذارد، هم از ا یم چاره یب یدا یسر به سر آ

 خوردند. 

 

 ؟ یکن یم ینطوریشده؟! چرا ا  ی: چدیزده پرس رتیح دایا

 

حالت وحشت زده به صورتش داد و گفت: از تو   باربد

 . یبهم تجاوز کن  ترسمی. مدمیترس

 رفت.  سهیاز خنده ر پرستو

 . شدی گردتر نم نیاز ا  دایآ چشمان

 کرد.  یدراز   انیز باربد



که تو   یفکر منحرف نیبا ا ؟یکن ینگاه م  ینجوری_چرا ا

تو چرا   دمی!   با من تازه فهمستین دیازت بع ی چ چ یه یدار

 . یکردی اتاق مقاومت م ییایکه ازت خواستم ب یعموق

 خجالت داد.  یراه حساب  چارهیدختر ب ادیش مردک

 گفت.  ینم چیانداخته بود و ه نییفقط سر پا دایآ

 . دی بگو د یدانست چه با یاصال نم 

 به حرف آمد.  پرستو

نکن دختر مردم   یکار هینکن باربد.   تشی_ توروخدا اذ

 بزاره بره پشت سرشم نگاه نکنه.

 ادامه داد.  طنتیبه  ش باربد

زده و  گونه گل  خجالت  یداینگاه عاشقانه اش را حواله آ  و

انداخته کرد و گفت:  چرا پشت سرشم نگاه نکنه؟ شوهر به  

 اره؟ یدر ب  خوادیاز کجاش م ینیریو ش  یخوشمزگ نیا

 از تعجب باز ماند.  دایدهان آ 

 رفت.  نیقطره شده و در زم کیخجالت  از

 دانست؟ یادب و منحرف بود و او نم  یب  نقدریپسرک ا 

 را کنترل کند.  شیتوانست خنده ها ینم  گرید پرستو
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 بود. یهم مصنوع شیخنده ها  یتبسم اما حت 

شدت سردرد مغزش در حال انفجار و چشمانش درست   از

 کرد.  یکار نم

تختش دراز بکشد و   یدوست داشت به اتاقش پناه ببرد رو 

موقع راحت    یسردرد ب نیا  طیاز شرا دیبخوابد شا یساعت

 شود. 



 داشت. شیتشو 

آنقدر از دست   کردی خودش وانمود  م شیبا وجود آنکه پ 

با   ند،یرا بب شیخواهد رو ینم ی ماهان دلخور است که حت

اما هر   گفت،ی به خودش هم م یکه حت  یدروغ ها  یهمه

  ز یم یبار نگاهش به سمت تلفنش که رو کی قه یچند دق

  ایاز ماهانش تماس  دیرفت شا ی آشپزخانه قرار داشت، م

 باشد. تهداش امیپ

 نگران بود. ی کم ی گشت یرا اگر مقلبش  ته

 پست فرمان نشست.  تیکه با عصبان یماهان یبرا 

  ندیبنش نشیتا پشت ماش رفتی م یکه وقت یماهان یبرا 

 چشمان سرخ سرخ  بودند. 

 افتاده باشد.  یاتفاق شیمبادا برا 

به هر حال هر چقدر هم که نگران، هر چقدر که دلتنگ،   اما

  ییاز همه خودنما شتری اش ب یوجود یقسمت عصبان

 . کردیم

 

 درخت انگور پهن کردند.  ر یز اط یرا در ح اشانسفره 

 اشان بودهم در جمع  هما



که تبسم مطئن بود الزم است با او مفصل حرف بزند   ییهما

 . اوردیو سر از ماجرا در ب

 جمع بود.  جمعشان

خانواده با جفتشان سر سفره نشسته  یاعضا یهمه

 از تبسم و هما.  ریبودند،غ

 به ماهان فکر کرد.  دخترک

اعضا خانواده او هم  رینشسته بود. مثل سا شی به زانو زانو

 داشت؟  یبا جفتش در جمع حضور داشت چه احساس

 کباب سر چنگال زد و به دهان بود.  یا تکه

طعمش بود که زنگ در به صدا   یبایو ارز  دنیحال جو  در

 در آمد. 

 پاسخ دادن از جا برخاست و به ساختمان رفت.  یبرا هومن

که همراه مهناز و کامران، خاله و شوهر خاله   دینکش یطول

 گذاشت.  اطیاشان پا به ح

 از نهاد تبسم بلند شد.  آه

 را واقعا نداشت.   نهایا یحوصله

 خواست.؟  ی م ییتنها دلش



بر قلب آمنه   یاش؛ نگرانو خانواده  نی حضور نسر با

 نشست. 

 یم نینسر  دارشیدر جمعشان و زبان ن دایحضور آ از

 . دیترس
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  نیاش از حضور خانواده نسرکه آمنه و خانواده   قدر همان

در جمع    دایو خانواده هم از حضور ا نیمتعجب شدند؛ نسر

 آنها جا خوردند!

بشقاب آورد و آنها با وجود آنکه شام خورده   شانیبرا تبسم

با اصرار آمنه و   یموضوع را مطرح کردند ول نیبودند و ا

 سر سفره نشستند.  وشیدار

  یهاکدورت یرفع ته مانده   دیبه ام ترشی ب نینسر آمدن

به دام   یشانسش برا یاگذشته و امتحان کردن دوباره 

 انداختن باربد بود. 

مهناز دوست داشت، باربد دامادش شود   یاز زمان کودک او

  چیرا که دخترش انتخاب کرده بود،ه یو حال مردک الابال

 . رد یتوانست بپذ ی جوره نم

اش با خواهرش خوب  کرد رابطه   یم یسع نکهیبا ا آمنه

 .گفتی نم یزیپسرش به او چ یخصوص یباشد اما از زندگ

مسکوت بماند. تا   زیچهمه  ی داده بود تا عقد رسم حیترج

  ی ها یخاله خانباج ییفرزندش در آرامش و دور از حرفها

 را سامان دهد.   شیزندگ لیفام

 رفت و برگشت.  دایصورت آ  یچند بار رو  نینسر چشمان

 پر پشت تر.  شیتر بود و موها د یاز مهناز سف تشپوس



 ینیمهناز را داشت و نه ب  ییباینه چشمان درشت و ز اما

 را.  اشیخدا داد  یسر باال

 تیخواست شرط انصاف را رعا یالبته اگر م خوب

تر بودند و  تر و پر پست حالتخوش  دای آ یکند،ابروها

 .باتری هم ز شیهالب

 

بود نگاه کرد:    دایآ شیحواسش پ یکه همه  نی به نسر پرستو

 ها. دست پخت تبسمه  ؟یخوریخاله جون چرا نم

 

تبسم کرد:   یمهر داشت روانه ینگاهش را که چاشن نینسر

 غذا خوردن داره. بسکه دست پخت عروسم خوبه.  نیپس ا

 

 جا خورد. نیاز حرف نسر تبسم

اشان الخصوص موضوع از نظر همه  نیا کردی م فکر

 اش تمام شده! خاله 

 متوجه تعجب دخترک شد.  نینسر

 . شناختی حاالتش را م یبزرگ کرده و همه  یرا از بچگ او



با تبسم که   گمیبه کامران م  شهیتوجه ادامه داد: هم یب اما

 نیبسکه ا یریگی اضافه وزن م یسقف حساب کی ر یز یبر

 داره.   قهیدختر دستپختش خوبه و سل

 

 پوز خند زد.  کامران

کرد و نه او قرار   یم فیروزها از تبسم تعر نیمادرش ا نه

 سقف رود.   کی ریبود با دخترک ز

  یازدواج با تبسم داشت، اما وقت یبرا ی ادیز لیهنوز تما قلبا

  ی نم یراه گری بود د لیم یاش بر خالف او تماما بدخترخاله 

 ماند. 

عشق   ییپا گذاشتن غرورش و گدا ر یکه او هم آدم ز اگرچه

 نبود.
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تالشش  یهمه  د؛ ید ی م یاگر از سمت تبسم گوشه چشم یول

 . کردی م دنیبه او رس یرا برا

 باز حواس همه را سمت او جلب کرد.  نینسر یبعد یجمله

ما رو   یول یگرفت ی ازت گله دارما، واسه پسرتنامزد یبج_ا

 ؟ یدعوت نکرد

 

 نگاه کرد.  دایبه باربد و آ آمنه

 خواهرش بود.  یاز سو  هیجمله و گال نیا منتظر

 بودند.  یکیخانه  هایمیبه قول قد شیچند ماه پ نیتا هم آنها

و پوکشان کف دست   کیج یاز هم سوا داشتند و همه  یسر

 هم بود. 

عقد   خیروزا تار نیهم ی. ولمینگرفت ی_ نه خواهر نامزد

 خدا. دیبه ام میکنی رو مشخص م



 

را باال برد و مثال تعجب کرد: آخه   شیابرو ی تا کی نینسر

 نامزد کردن!  دیگفتم شا  نحاستیعروست ا دمید

 

دو خانواده   نیمادرش گفت: آره خاله جون ب  یبه جا پرستو

روزا   نیچون قراره هم یشده. منته  یرسم  شونینامزدکه 

 .مینگرفت یجشن نامزد  گهیعقد کنن د

 

 سر تکان داد.  نینسر

که در قلبش نشسته بود را بروز نداد و گفت:به   یخصومت

  .نیشاءهللا که خوش بخت بش. مبارک باشه. ان یسالمت

 

 تشکر کرد. یبا لبخند کوتاه دایآ

که آمنه انتظارش را داشت   یارا شکر آن شب،گونه خدا

 قرار نگرفت.  نیزبان نسر ش یهدف ن یکس

اتاقش   یپر درد راه ی ها رفتند و تبسم با سرمهمان  باالخره

 تخت انداخت.  یشد و خودش را رو

 را باز کند.  شیحوصله نداشت کش موها  یحت



بار چک   نیهزارم  یبرداشت و برا یپاتخت یرا از رو  یگوش

 د. کر

 نبود.  یخبر ام یپ ایتماس  از

 مرد جوان را چک کرد.   یو ی وات ساپ سر زد و پ به

 بود.  شیپ یقهیدق کی نیهم دش یبازد نیاخر

 شد.  رهی چتشان خ یبه صفحه قراریب

 را خراب کرد. زیچنامناسب همه  یجمله  کی با

همه  نیاگر منظورش را بهتر رسانده بود، ماهان ا دیشا

 .شدینم یعصبان

دهد منظورش   حیمرد جوان فرصت داده بود او توض کاش

 . ستیچ

را ماساژ   اشیشان یتخت گذاشت و دو سمت پ  یرا رو یگوش

 داد. 

که خواب بر   دیام نیبالشت قرار داد به ا  ی را رو  سرش

رد و اعصاب به سرد  نیبزند و او را از سر ا مه یچشمانش خ

 راحت کند.   ختهیهم ر

 برد.  شیموها انیرا م انگشتانش

 کرد بخوابد. ی آنها را ماساژ داد و سع یشه یر  یقدر
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۲۹۰ پارت

 

 سه روز گذشت.  دو

از ماهان نبود هرچه   یخبر چیکه در آن ه یروز  دو،سه

شد و دلتنگ تر و البته   یگذشت تبسم آرام تر م یم شتریب

که ماهان سرش گذاشته بود   یکه همچنان ته قلبش بابت منت

 . ریدلگ



 دهد.  ام یپ ایگرفت به او زنگ بزند  میتصم ی بار چند

 . دیترس یاز برخورد ماهان م اما

 کند.  ردش   ای ردیاو  را نپذ نکهیا از

 . دیترس یباشد و از برخوردش م یبود هنوز عصبان نگران

باز به   دیرفت، ترد  یم یکه دستش به سمت گوش هربار

 صبر کند.  گر ید ی گرفت کم یم میو تصم افتادی جانش م

 

 در آموزشگاه کالس داشت.  تبسم

روزها سر  خودش را با دوختن و آموزش دادن ساخت   آن

 عروسک گرم کرده بود. 

به  یدتگی سرگرم رس شهی هم در آموزشگاه مثل هم هما

 خودش.  یکارها

از   یکی یکاره  مهیتبسم که تمام شد؛ عروسک ن کالس

بود برداشت و   امده یهنرجوها را که از پس تمام کردنش بر ن

 به سالن رفت. 

  ی بود و به کارها ستادهیوسط سالن ا زیجوان  کنار م زن

به عنوان نمونه  ز یم یهنرجوها که آماده شده و رو یهنر

 . کردی قرار داشت نگاه م



 آموزشگاه رونق گرفت.   نیتا ا دیزحمت کش یلیخ

  ستال،یگل کر ،ی شمع ساز ، یعروسک ساز ، یاطیخ حاال

آموزش داده   گر یو چند نمونه هنر د ییسفره آرا ویآشپز

 . شدیم

شمع را که به صورت جامع شراب درست شده بود به   مجا

 دست گرفت. 

 . آمدی خوشش م یلیها خمدل شمع   نیا از

 . ستادهیا  زیکنار م تبسم

 شده.  ره یاش خصورت عمه به

 دقت نگاهش کرد.  با

و   ده یاش کش ینیداشت. ب کی بار ی و لب ها  ده یکش صورت

.  ی هالل یگرد داشت و ابروها یابود. چشمان قهوه   یقلم

 وجود نداشت.  ی کرم پودر چیپوست گندم گونش ه یرو

 شیاقهوه  یموها انیبر صورتش بود و م یکم رنگ  شیآرا

 . شد ی م دهید  دیسف یتارها

 باهات حرف بزنم.  خوامی لب باز کرد: عمه م  تبسم

 

 دانست.  یم



 بود.  دیتبسم به سراغش آ نکهیا منتظر

 ماجرا خواهد شد.  راصلیگیره پدانست دخترک باالخ یم

 اش نگاه کرد. برادر زاده  به

 .دیسخنش را بگو یتا تبسم ادامه منتظر

:  دیشد و پرس  رهیاش خدر چشمان عمه م یمستق دخترک

 ؟یرو به هم زده تو بود  یکه نامزد یاون گهیماهان راست م

 

 به وضوح تعجب کرد!  هما

 تبسم نبود! یسوال از سو نیا منتظر

 ماجرا سوال کند. یادامه یتا درباره  دیآیاو م کردی م فکر

 را گفته بود.  ز یکرد و همه چ یدست شیانگار ماهان پ اما
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 ۲۹۱ پارت

 

 خواست طفره برود.  ینم

 پنهان کردن از تبسم نداشت.  یبرا یاعالقه

  کیتوانست سربسته  یاما م گفت،یرا نم  ز یهمه چ دیشا

 دهد.  حیرا توض  ییزهایچ

  یبافته شده  ی را برداشت و به مهره ها ستالیکر یزیروم

 کنار هم نگاه کرد. 

شکل ستاره درست کرده    ی زیرو م ستالی کر یهامهره  با

 بودند.ک

و در جواب تبسم که   د یها کشمهره  یرا آهسته رو انگشتش

کرد پاسخ داد: آره درسته من خواستم  یمنتظر نگاهش م

 به هم بخوره؟  مونی نامزد

 



: چرا؟  دیاش نگاه کرد و پرسبا دقت به صورت عمه تبسم

تو که به  ؟یرو به هم بزن ینامزد  یگرفت میشد که تصم  یچ

 . دیشما دوتا عاشق هم بود یمن گفت

 

 .گهی نشد د یسرجنباند: آره ول هما

 

:  د یگام جلو رفت و پرس کیگذاشت.   زیم یدست لبه  تبسم

افتاد گردن   یاصال چرا همه چ ؟یشد که به هم زد  یچرا؟ چ

 اون؟ 

 

 برداشت.  ی زیدست از سر روم هما

جواب دادن    یکرد به جا  یکرد و سع بیرا در ج شیهادست 

 طفره برود: نشد تبسم. قسمتمون با هم نبود.. 

 

اش اصرار کرد: چرا نشد؟  دانستن به عمه شتریب یبرا تبسم

 شد؟ یچرا قسمتتون با هم نبود. عمه تو رو خدا بگو چ

 

 کرد.  اریحرف زدن سکوت اخت ی به جا هما



 وسط بود؟ یاگهیکس د ی : پادیبا شک پرس تبسم

 

که   دیرس جهینت نیتبسم به ا د؛یهما که طول کش سکوت

 حدسش درست بوده. 

شد که دل به    ی پس چ ی: تو عاشق اون بوددیپرس ناباور

 ! ؟یداد یاگهیکس د

 

حرفها   نیبه سمت اتاق پا تند کرد و پاسخ داد: تبسم ا هما

جز بدتر شدن همه    یچ چیرو ادامه نده. هم زدن گذشته ه 

راست گفته و    ماهان ینداره. من فقط خواستم تو بدون زیچ

 یکنجکاو نیاز ا شتریب گه یرو به هم زدم د  یمن نامزد

 .ست یکس ن چیصالح ه هیکردن 

 

بود  یعصبان یکه کم یاش شد و با لحنهم گام عمه تبسم

شما داره   یگذشته  ینکنم؟ زندگ  یگفت: عمه من کنجکاو

که   ی . بابام به مردزهی ر یمن رو به هم م یندهیآ  یتمام زندگ

خودم بخاطر بابام   شما گفته نه یمن عاشقسم بخاطر گذشته 

  چ یه زهمجبور شدم بگم نه. با ماهان دعوام شده و چند رو



 یگیکه تو م  یازش ندارم. همه اش بخاطر گذشته ا یخبر

 نکن.  یکنجکاو

 

 .ستادیدم در اتاق ا هما

چشمان برادر زاده اش نگاه کرد و گفت:  با هم زدن    در

 تبسم.  ی زن ی م بیاطرافت آس ی به آدم هاگذشته فقط 

به خودت   زویهمه چ یمن گفت نه ول یبخاطر گذشته بابات

 بگو آره  گرانیبه گذشته و نظر د تیاهم ی سپرد تو ب
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 ۲۹۲ پارت

 

 تبسم خشک شد.  یگلو

 .دیاش چه بگوعمه  یدانست در جواب حرف منطق ینم

 .د یکش شیهالب  یرا رو زبانش

  نیا یانقدرها هم خودخواه نبود، وقت شناختی را م اشعمه

  یگریمسائل د ی پا یعنی کردی فرار م قتیگونه از گفتن حق

 خواست مطرح شود.  یوسط، بود که هما نم

 گرفت.  شیرا در پ اط یح راه

 شد.   ریدرگ ذهنش

 بود که او خبر نداشت.  یوسط رازها  نیا

 نشست.  اط یدر ح اشیشگیهم یجا  سر

 و هزار نوع فکر کرد.  دیمغزش با خودش جنگ در

که از  دی رس جهینت نیدو ساعت فکر کردن به ا کیاز نزد بعد

 انتظار کمک نداشته باشد. یکس



گرفت خودش برود و با پدرش حرف بزند و از   میتصم

 عشقش دفاع کند. 

قصدش از   دیو بگو ردیآن سو هم با ماهان تماس بگ از

 نگو چه بوده. یزیگفته چ نکهیا

 مقابلش برداشت.  زیم  یبرد و تلفن را از رو دست

کرد و خواست آن را لمس کند که نام   دایماهان را پ یشماره 

 ش بست. نق یگوش یباربد بر صفحه 

سبز را لمس کرد و جواب برادرش را داد: جانم   کونیآ

 باربد؟

 

 هول و وال داشت.  باربد

 . زدیموج م ینگران شیصدا در

خونسرد باشد اما از حرف زدنش    کردیم یسع نکهیا با

 . دیباریم شیتشو

 دنبالت کارت دارم.  امیب خوامیم ؟یی_سالم تبسم کجا

 

 شده؟  یزی_آموزشگاهم داداش چ

 



  ی دور کی می دنبالت بر امیم ست، ین یزیه نگران نشو چ_ن

 ؟یکه ندار ی. کارمیبزن

 

 

  ی زیندارم. باربد تو رو خدا چ ی : نه کاردیدلواپس پرس تبسم

 شده؟ 

 

 . تو آماده باشگمیبهت م امی_حاال م

 

 با دلهره به ساختمان بازگشت.  دخترک

کرد   ی از هما خداحافظ ی را برداشت. سرسر لش یو وسا فیک

 . ستادیمنتظر برادرش ا اطیو در ح

 . د یزود رس ی لیخ باربد

باربد به   یده ی پر یینشسته بودند و رنگ و رو نیماش در

  یخوب  یبود که مرد جوان حامل خبرها نینشانگر ا یخوب

 .ستین

 



: باربد تو رو خدا  د یپر از دلهره نگاهش کرد و پرس تبسم

 ؟ یاختهیبه هم ر یجور  نیشده؟ تو چرا ا یبگو چ

 

 پشت سرش را نگاه کرد.  نهیآ  یاز تو باربد

چاقو   نیو نوش دیشده. رفته سراغ ام داشی_اهورا دوباره پ

 شده...  ره یداشته با باهاشون درگ

 

به خواهرش داد:   هیچند ثان  یپر از تاسفش را برا نگاه

 ماهان هم همراهشون بوده. 
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 . ستادیاز تپش ا نهیتبسم در س  قلبم

  بی: آسدیگره خورد و جان کند تا پرس  اشنه یدر س نفسش

 شده؟ حالشون خوبه؟ شونیطور دن؟ید

 

را بر سر دخترک آوار کرد:    ایکلمه گفت و دن کی باربد

 مارستاننیب

 

 واقعا مرد.  گرید نباریا

 کرد. خی شیاز تنش جدا شد و دست و پا روح

  یزیچ ؟یزن ی حرف م ی: باربد چرا تلگرافدیپرس یعصب

 شده؟ حالشون خوبه؟ 

 

 بود ی هم عصب باربد

  ی م هیزنگ زد. گر نیدونم بخدا. فقط نوش ی...نمدونمی_نم

 گفت و قطع کرد.  ییزایچ  کی دهیبر ده یکرد. بر



 

 . دیکش رونیرا ب یفرو برد و گوش فشیدست در ک  عیسر

و باربد گفت: خودت  ردیرا بگ نینوش یخواست شماره  تا

هم   دیو ام نیماهان خاموشه. نوش  یخسته نکن. گوش

 . دنیجواب نم

 

 . د یصورتش کش یدست رو  قراری ب دخترک

 نی. امیرسی م یپس ک ایخدا یخودش زمزمه کرد: وا با

 چرا انقدر دور شده.  یلعنت مارستانیب

 

 . دیو ام نینوش ایدانست نگران ماهان باشد  ینم

هر کدامشان افتاده باشد جان از تنش   یبرا یاتفاق  نکهیا فکر

 برد.   یم

 . دندیرس  مارستانیتا به ب دیکش طول

 بود.  ادیفاصله ز مارستانیدم در تا ساختمان ب از

 .دندیدو بایقررا ت ریو باربد مس تبسم

  ،یصندل یکه نشسته رو دندی را د نیساختمان نوش کینزد

 . کردیم  هیخودش را بغل کرده و گر



 بود.  یخون دستانش

 خون داشت.  یمانتو زرد رنگش لکه ها نیآست

 . زیشالش ن  یها دنباله

و نامش را با هول و هراس   دیبه سمت دوستش دو تبسم

 خواند.

 شدن بود.  ی در حال متالش  نهیدر س قلبش

بر زبان آورد وحشت   نیکه ممکن بود نوش یی زهایچ از

 داشت. 

تا چشمش به تبسم افتاد خودش را به آغوش انداخت   نینوش

 ست یبلند گر یو با صدا
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 مرده  و زنده شد.  تبسم

کامال مشخص بود   نیو حالت صورت نوش  ده یرنگ پر از

 افتاده.  یاتفاقات ناگوار

 نپرسد .  یز یداد چ حیدخترک را در آغوش گرفت و ترج 

بهتر بود   شیبرا بردی به سر م ی خبر ی بدر   قهیچند دق الاقل

 .بتیمص کیتا مواجه شدن با 

 سردرد و دلش باز شد.  قه یپس از چند دق نینوش 

 حرف زدن چشمانش وحشت زده بود.  موقع

 . دیغلت یصورتش م یدرشت رو یهااشک

 بود.  ختهیچشمش ر ریز  ملش یاز ر یکم

اومد!   یچطور دونمیزندان بود. نم ی_اهورا اومد! تو

 از کجا آمد!  دونمینم



   یتو دیمن و ام یعنی. میبود رونیو ماهان ب دیمن و ام 

اهورا اومد معلوم   ی.  وقتمی دیکه ماهان و د میبود ابونیخ

  دیشد. دست ام ری و ماهان درگ دیکرده با ام بمونیبود تعق

م بزاره   خواستیشد ماهان خودشو انداخت جلو نم  یزخم

  یبزنه. چاقو درست تو دیبه ام یاگهید ی اهورا  ضربه

 ماهان نشست.  نهیس

 

 کرد.   هیگر ی ها یها

ادامه داد:  ماهان چاقو  دهیبر دهیزنان و بر  نفس

  یکنم .چه خاک کاریچ دونمیبده نم  یلیخورده...حالش  به خ

 دونمیبگم اصال نم یبه پدر و مادرش چ زم یتو سرم بر

 .کارکنمیدچیبا

 تبسم تا شد.  یزانوها 

رفتن جان هم از پا ها و هم  از تمام تنش   ش یاز پاها جان

 رفت. 

 ماهان چاقو خورده بود!   

 چقدر؟ یعنیو حالش بد بود؟ بد   

 چگونه؟  یعنی

 کرد؟ یم دیحاال چه  با یعنی 



 خواهر شد.  دیمتوجه حال با باربد

 دخترک را گرفت انداخت.   یبازو ریدست انداخت ز  

 دخترک نشست.   یبر گلو ینیسنگ بغض

 بود که نفس تبسم به شماره افتاد.  ن یسنگ  یحد به

 فرستاد.  یم  شیها هیزور هوا را به ر به

 شدند.  مارستانیساختمان ب  یبا هم راه 

 تا بر سند تبسم هزار بار جان داد.  

نشسته   یصندل ی با دست پانسمان شده در سالن رو دیام 

 بود.

 از حال خرابش داشت.  تیاش حکاشده  دیسف   ییو رو رنگ

 بپرسد.  ی زیکه نتوانست چ  تبسم

:  ماهان  دیپرس دیاز ام د یباربد  بود که به دادش رس 

 کجاست؟ حالش چطوره 

 

 بود.  دکنندهیناام یادیز دیجواب ام 

   ستیخوب ن اتاق عمل.  حالش اصال ی_ تو
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 رفت. شیپ باربد

 گذاشت. دیام یشانه یرو  دست

 . خودت حالت خوبه؟ دی_آروم باش ام

 

 بدون کالم سر جنباند.  دیام

کرده   ریگ شیگلو انیم یدهانش را فرو داد،انگار کوه اب

 بود.



لحظه از مقابل    کیافتاد  نیزم  یکه رو یماهان وقت صورت

 . شدیچشمانش دور نم

:  دیو همسرش رد و بدل کرد و پرس دیام انیم ینگاه باربد

 نجاس؟یدونن ماهان ا  یم ؟یاش خبر داد به خانواده 

 

 . دیصورتش کش  ی احوال دست رو شانیپر دیام

 را تکان داد: نه من خبر ندادم...  اشدهیخشک یهالب

 

نگاه کردن به   یبگم؟ من رو ی : زنگ بزنم چدینال مستأصل

 صورتشون ندارم

 

 دیبا میاش زنگ بزنبه خانواده دیبا د؟یام ه یچه حرف نی_ا

 افتاده.   ی ماهان چه اتفاق یبدونن برا

 

شد و با هق هق ادامه داد: چه   شتریب نینوش یهیگر یصدا

ات سر  بچه میبه مادرش؟ بگ میبگ یبه سرم شد. چ یخاک

 . ره یداره از دست م نجایو پوچ  ا چیه

 



 . اوردیرا تاب ن نینوش یجمله نیا تبسم

 پشت سرش خورد.   واریگام عقب رفت و به د چند

 العمل خواهرش شد. متوجه عکس عیسر باربد

که   یداد و با چشمان کهیت وار یه دوار ب چارهیتبسم که ب به

 شده، نگاه کرد.   رهیاز اشک لبالب بود به در اتاق عمل خ

قربونت  یدو دست خواهرش را در دست گرفت: خوب  هر

 بشم؟ 

 

 

 تکه چوب خشک شده بود. کیتبسم مثل  زبان

 . کردی م یاد یدهانش ز  در

 توانست تکانش دهد.  یکه نم نیسنگ آنقدر 

دانست کدامشان را آرام   یافتاده بود و نم ریگ  انشانیم باربد

 کند.

تبسم جان. من   شهینم یچ  چ یخواهرش را فشرد: ه  دست

 ادیو سالم از اتاق عمل م حیصح گهیساعت د  کیمطمئنم تا 

 .رونیب

 



شود؛   دواریماهان ام ی فرصت نکرد با دلدار  چارهیب دخترک

.  کشهیبالفاصله گفت: عملش چند ساعت طول م دیچون ام

 دکترش گفت. 
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 همان لحظات بود. شیبرا جهنم



دانست   یگذشت و نم یکه پشت در اتاق عمل م یلحظات

 نه.  ایخواهد آمد  رونیو سالم بماهانش از آنجا زنده 

 بود.  یجار  شی وحشت مثل خون در تمام رگ و پ اضطراب

 کرد.  ی و هراس را با تمام وجودش حس م یدیطعم تلخ ناام 

را گرفت تا   یینها میشد که باربد تصم ترمیوخ یاوضاع  وقت 

 به خانواده ماهان خبر بدهد. 

 او مطلع سازد.  تیآنها را از وضع 

نشست و با تلفن   دیرنگ کنار ام  ینارنج یصندل یرو

 اشکان را گرفت.  یهمراهش شماره

 بوق اشکان جواب داد: سالم باربد جان. نیدوم با

 

 را صاف کرد.  شیگلو باربد

  ؟یکرد خبر را با آرامش به اشکان بدهد: سالم، خوب یسع

 چه خبرا. 

 

 ن؟خانواده خوب ؟ی. تو خوبی_خبر سالمت

 

 ؟یی_همه خوبن. کجا



 

 .دونیبابا م شی_پ

 

است. بسکه سر و   دانیهم مشخص بود که در م دنینپرس

 و شلوغ بود.  آمد یصدا م

 نگاه کرد.  دیبه ام مردد 

 شد.  مانیتماس گرفته بود پش نکهیا از

 رفت.  یتا اخر م  دیبود که شروع کرده و با یراه اما

_اشکان جان راستش...راستش مزاحمت شدم بگم،ماهان 

 . مارستانیتصادف کوچولو داشته ما االن ب کی

 

: االن کجاست؟  د یاشکان پر از هراس شد و پرس یصدا

 حالش خوبه؟  

 

دو   ،یکیباز دروغ گفت: آره، آره خوبه فقط احتماال  باربد

 داره.  ی مورد شکستگ

 

 .مارستانیب میایخدا. ما االن م ا ی: دینال اشکان



 

 تماس را قطع کرد.  ی خداحافظ بدون

  ایکرد: خدا هیو با خودش واگو  دیدست بر صورتش کش باربد

  ینطوریداره ا یفکر کرد شکستگ نیخودت کمکمون کن. ا

  ایخدا شه؟یم ی چ هیجا خورد!  اگه بفهمه اصل ماجرا چ

 خودت کمکمون کن. 

 

 یاا و پدر ماهان در  محوطه ساعت بعد مادر و برادره مین 

 بودند.  مارستانیب

ها همه با هم به استقبالشان رفتند تا آرام آرام اصل  بچه

 .  ندیماجرا را بگو

  سیدانست و صورتش خ یهنوز اصل ماجرا را نم مادرش 

 اشک بود. 

 اصل ماجرا چه بوده.  دیفهم یکه م  یبه روز یوا

را   شیهاتا چشمش به تبسم افتاد جلو رفت، شانه  زهره

تبسم جانم؟ ماهان همراه   ی: خوبدیپرس یگرفت و با نگران

 تو بوده که تصادف کرده؟ االن حالش چطوره. 

 



 . ردیرا بگ اشه یتوانست جلو گر ینم تبسم

 جواب داد: نه، من همراهش نبودم. هیگر با

 

صورت دخترک را نگاه کرد. انگار هنوز    دیبا ترد زهره

 نشده بود.  نیو نوش دیام ت یمتوجه وضع

 _حال...حال ماهان خوبه؟
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 بدون حرف سر تکان داد.  تبسم

 وخبم تر است.  دهیاوضاع از آنچه که شن دیفهم زهره

بودند نگاه کرد. تازه   ستادهیوباربد که کنار هم ا دیام به

: ماهان  دی شد و پرس دیام یمتوجه دست پانسمان شده 

 کجاست؟

 

 شرمنده بود.  دیام

 . دیدانست چه بگو ینم اصال

دادن ماجرا دواطلب   حیتوض یچند قدم جلو رفت و برا باربد

 شد. 

اصل ماجرا چه بود و چه بر سر پسرش   دیفهم  یوقت زهره

 .ه یگر ری بلند زد ز یامده با صدا

 تالششان را کردند تا آرامش کنند.  یهمه نیو نوش تبسم

 کمک آنها تا پشت در اتاق عمل رفت.  با

 . گذشتیسخت م  یلیخ 



جمع شده در خودش نشسته بود و قدم   یصندل یرو  تبسم

سالن   لمهایف  یاحسان را بارهاو بارها  درست مثل تو یها

 شمرد.  یرا راه رفت، م 

  نیری به حال سا یانقدر حال خودش خراب بود که توجه اما

 البته جز مادر ماهان نداشت. 

 . اوردی طاقت ن باالخره

 . اوردیزهره را تاب ن ی اشک ها 

  ی مرد جوان در آن با مرگ و زندگ که یماندن پشت در اتاق 

 . اوردیرا هم تاب  ن کرد یدست و پنجه نرم م

رفت و خودش را به   رونیب مارستانیرو و سالن و ب از راه  

 رساند.  مارستانیمحوطه ب

 . آمد ی درم انیدر م یکینفسش  

 . دنیتپ یرفته بود و نامنظم م ادشیرا  دنیدرست تپ قلبش

ادامه دهد خودش هم کارش به   نگونهیکرد اگر هم ی حس م 

 . دیکشیشدن م  یبستر

آمپول آرامبخش در رگش   کیو  دیایب یکی  آمدی بدش نم 

چشم باز کند که   یکند چند ساعت بخوابد و وقت ق یتزر

 باشد.  ستادهیسرحال و قبراق ا شهیماهانش مثل هم 

 اگر از او دلخور باشد.  یحت



پشت   شهی هم یاگر برود و برا ی اگر قهر باشد حت یحت

 سرش را هم نگاه نکند. 

 اما سالم و سر حال کنار خانواده باشد.  

 خواست.   یماهان را م ی دلش لبخندها 

  شدی م یکه چند روز یچشمان مرد یکرد برا یم یتنگ دل

  یآمده و اعالم کرده بود که در اتاق یکیبودش و حاال  دهیند

 . زندی دست و پا م  یمرگ و زندگ انیتر م ق ی متر دق نیچند

 شد.  یط  اطیندانست چقدر در ح 

 را رفت و برگشت.  یطوالن  اتیچندبار آن ح ندانست

باغچه بود و در بود از انواع و اقسام  شترشیکه ب یاطیح

 ها.گل

 مارستانیلذت برد اگر نام ب یشد در آنجا نشست و حساب یم

 را بر خود نداشت. 

  ینم مارستانیب ییبایاز ز چیه مارانیاز ب یمین مطمئنا

مساعد لذت بردن از   یحال کس نجایچون معموال ا دندیفهم

 فضا نبود.

در دلش فرو  یز یچ دی آ یکه به سمتش م دیباربد را د یوقت 

 . ختیر



حجم ممکن بر سرش آوار    نیشتریو استرس با ب ینگران

 شد. 

 اده باشد. افت یاتفاق مبادا

توانست جلو برود پس جلو نرفت اصالً دوست   ی نم شیپاها  

 بشنود.  یزی نداشت در مورد ماهان چ

 داد.  ینم یخوب یدلش گواه 
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 . ستادیمقابلش ا دیرس باربد

 را در چشمانم مغموم خواهرش  دوخت.  نگاهش



 

 رون؟ ی: از اتاق عمل آوردنش بدیدل نگران پرس تبسم

 

 سر تکان داد.  باربد

 

 آمد.  یم رون یپر درد  ب نهیاز س نفسش

 حالش خوب باشد.  نکهیجمله  بود ا  کیمنتظر  فقط

 نتوانست بپرسد.   

 خواند و جواب داد .  شیاما باربد سوالش  را در چشمها 

و مزخرف به عنوان لبخند بر   یمعنی کج و کوله و  ب خطوط

که از سقوط   هیصورت نشاند و  گفت  بابا اون مردک کس

 . ستین ی زیکه چ نیفرار کرده ا یحتم

 

 . دندیصورتش لغز ی اراده رو یتبسم ب ی اشک ها 

فرار   یتا از سقوط حتم شک آنجا هم جان کند  یماهان ب 

 کرده بود. 

 را نجات دهد.  گرانیآنجا بال بال  زده بود تا جان د  ماهان



جا به خاطر او  نیبا خودش آرزو کرد کاش  ا دخترک

 برگردد. 

 .ستدیقرص و محکم مقابل دخترک با گری بار د کی کاش

 لبخند بزند.  

 گوشش زمزمه کند.  ر یو از عشق ز 

 ندارد.   یب یو از عشق هم سخن نکرد ع امدیاصالً اگر ن 

. سرحال و سالم و بخدا  ستدیبا شیپا یرو   گریبار د کی اما

 . خواهدیاز خدا نم ی زیچ گریکه  دخترک د

 

 او را در آغوش گرفت.  د؛یکه حال زار خواهرش را د باربد

  یاش ب هیگر  ی بابد   نشست و صدا  یشانه  یتبسم رو سر

 خجالت بلند شد. 

واهرش  را نوازش کرد و گفت:  من مطمئنم خ  باربدکمر

به تو قول  گردهیمن مطمئنم که بر م شهیحالش خوب م

 .دمیم

 

نشسته بود گفت: آره   شیکه در صدا یبا درد وحشتناک تبسم

 .  گردهیبرم



 

کت نشسته بودند و تبسم از   مین یدو کنار هم رو  هر

 . دینوش یبود م دهیخر شیکه برادرش برا یاوهیابم

 

 آمد.  رونیب مارستانیدوان دوان از ساختمان ب نینوش

 . دندیو باربد از جا جه تبسم

 شیپا تند کرد و باربد هم پا به پا نیبه سمت نوش تبسم

 رفت. 

 . ستادیتبسم ا ییرو به رو نینوش

 را در دست گرفت.  دستانش

 و لبخند بر صورتش بود.  د یچک یاز چشمانش م اشک

. خدا رو  رونیگفت: از اتاق عمل آوردنش ب ی خوشحال با

نشد. حالش هم   یشکر عملش انقدر که دکتر گفته بود طوالن

 خوبه.

 

  دندیاز جا پر نیو تبسم و نوش  د یبه سمت ساختمان دو باربد

 را در آغوش گرفتند.  گریو همد دندیکش  یکوتاه غیو ج

 کردند.  یم  ی و شاد دندیپر یها در اغوش هم مبچه  مثل



 شدند.  مارستانیکردند وارد ب یخوشحال یکم نکهیا از بعد
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پر   یهایشده بود و هما خسته از روزمره گ  کیتار هوا

 شد.   ادهیپ لشیتکرار از تومب

 بودند.  شی و ذکرش تبسم و حرفها فکر

  یشکستن دل برادر زاده اش داشت و نه م یبرا یاعالقه نه

 بکشد.  شیخواست حرف گذشته را پ



 مانده بود.  ی دو راه  سر

 خودش و تبسم کدام را انتخاب کند.  نیخواست ب ینم

 نداشت.  نگیرا هم به پارک  نشیبردن ماش  یحوصله یحت

کار را   نیا ش یش کند براتوانست از باربد خواه یم بعدا

 انجام دهد. 

را در قفل   د یو کل ستادیاز فکر دم در ا نیسنگ ی سر با

 آز پشت سر نامش را خواند: هما؟  یانداخت اما کس 

 

 

 . آمدی بنظرش آشنا م صدا

 پشت سرش را نگاه کرد. و  برگشت

 بود. ستادهیا یکی در تار شخص 

 را معطل نکرد و پا جلو گذاشت.  او  ادیز اما

 . ستادینور چراغ ا ر یز درست 

 جا خورد.   دنشیاز د هما

 او را نداشت.  دنید توقع

 صورتش را به خاطر داشت.  یایزوا تمام



 در ذهنش ثبت بود.  شیتار تار موها نقش

اورد که در همان نگاه اول  ی واضح او را به خاطر م انقدر

 شد.  د یاش سف یاوهقه  یتار از موها نیچند دیفهم

 گود رفته بودند.  یهم کم چشمانش

و دانه دانه بود.مثل همان   بایهنوز مثل گذشته ز شیهامژه 

 برد.  یاول دل م یروز ها 

 یااش همان که هما بارها بارها وسوسهچانه ق یعم چال

 بود.  شیرا داشت هم هنوز سر جا دنشانیبوس

 بود.  خودش

 تر.  ریبودش پ ده یکه ند یچند سال یفقط به اندازه  کوروش،

 شوند.  ریبود با هم پ قرار

 شوند اما نشد.    ریهم پ یپا به

 ؟ یکن یم کاریچ  نجایگفت: کوروش تو ا ناباور

 

 نگاهش کرد.  ره یخ  مرد

 کرد.   یم ی صورت هما را وارس یایهم تمام زوا او

 . شهیتر و عاشق تر از هم دلتنگ



  ر ید ی لیبه سرت اومد خ یچ نکهیحالت و ا  دن یپرس یبرا-

 اومدم؟ 

 

 در چشمانش هما حلقه زد.  اشک

 باشد اما بود. رینداشت دلگ  حق 

که به بغض آلوده بود پاسخ  یسر تکان داد و با صدا آهسته

 . یلیداد: خ

 

 جلو گذاشت.  گریگام د کی کوروش

 انداخت.  نیسر پائ هما

 برم. یکرد: تو خواست هیگال مرد

 

 . یرفت یم  دیتو نبا یکرد: من خواستم ول هیهم گال هما

 

 کوه درد داشت.  کیکوروش  یصدا

 . یعاشق شد یتو گفت-

 



 . دیلب گز هما

 بود. یصورتش جار ی درشت اشک رو قطرات
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 . یباور کرد  وهاتده یگفت: من نگفتم. تو شن زیآم هیگال

 

 . دیابرو در هم کش کوروش



 گفت؟ یچه م  هما

باهام ادامه   یخواینم یبرم؟ تو نگفت یخواست ی_تو نبود

  ی داره وقت یاده یحرف زدن از گذشته چه فا گهید ؟یبد

 . شهیمثل قبل نم یچ چیسالها رفتن و ه 

 

 داد.  رونینفسش را آه گونه ب هما

 بود.  یجار  شیهااشک

 که از اصل ماجرا خبر نداشت.  کوروش

 

 نگاه کرد.  اشی جار  یهاصورت هما و اشک به

 . یازدواج نکرد دمیشن-

 

 سر تکان داد.  هما

 . دیکش یقینفس عم کوروش

 دخترچهار ساله دارم.    کی_من ازدواج کردم، 

 



 شیلبها یرو  ینیحرف زدن از دخترش لبخند دلنش وقت

رنگ بودن از چشم هما دور  ا وجود کم نشست. لبخندش ب

 نماند.

. مثل نون نهیریش یلی. خشینیبب ارمیروز ب ک ی دیشا-

 ی که با هم م یها یاخامه

 . یبعدش نگران چاق شدنت بود شهیو تو هم میخورد

 

 . د یخنجر شد و حنجر هما را در بغض

 بود.  ادش یرا  شانیهاخاطره  کورش

 . د یکش ریت قلبش

 تا مغز استخوانش را سوزاند. دردش 

 . ردیرا بگ شیهاکرد جلو اشک  یسع

 صورتش نشاند.  یرو یرا به سخت لبخند

 مبارکت باشه. -

 

 

 و به لبخندش عمق داد.  دیکش اشی نیب ریز  دست



  یباشه. وقت ر ید یلیگفتن خ کیتبر یالبته فکر کنم برا-

 دخترت چهار سالشه حتما  

 . گذره یاز ازدواجت م یهفت سال  شش،

 

 . گرفتی نگاه از صورت هما نم یا هیثان کوروش

  مانیکه بر صورتش نشسته بود پش یجوان بابت اشک زن

 بود.

وقت  نخواسته بود  باور کند که کورش   چیه راستش

 دختر هم دارد.  کی یحت  د یفهم یازدواج کرده و حاال م

 سالها را در حسرت داشتن او گذرانده بود.  نیتمام ا او

 ؟یاومد ی: کدیپرس ناغافل

 

نگاه از صورت زن مقابلش گرفت و به آسمان داد:   کوروش

 ام... خواستم برم خونه ی. اولش م شبید

 

بهتر باشه بگم  دمیو ادامه داد: شا   یزد یشخندین

 امون. خونه

 



قرار  که  ییمکث کرد و سپس ادامه داد: همونجا  هیثان چند

که با   ییو آرزهامون باشه. همونجا دیام یبود خونه

 .... دمشی تو خر یقهیسل

 

 سکوت کرده.   یکم باز

 زد و برگشت.  یبه گذشته گذر کوتاه انگار
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۳۰۱ پارت

 

 خواست؟ ی چه م کوروش



از چند سال ناغافل آمده بود و خاطرات گذشته را شخم   بعد

 که چه؟  زدیم

دوم   یزن و دختر در صفحه کیکه نام  یهم زمان آن

 کرد؟! یاش وجود داشت آنجا چه مشناسنامه  

 

 بکشد و برود.   چاره یبود اتش به دختر ب آمده 

 ادامه داد.  کوروش

 یاومد دست دوست ماهان و خانمشه. رفتم خونه  ادمی یول-

بود.   ی پدر و مادرم توش خال یبود. جا یبابا،  خونه خال 

دزدا خودم از در    نی. عیو جوون یبچگ یهامثل تموم سال

 باال ..  دم یکش اطیح

 

 . د یخند تلخ

  اینبود پدر و مادرش بود  یتلخش برا  یندانست خنده  هما

 . نسبت دزد دادن به خودش یبرا

  گهی. دومدیاز دستم بر ن ی قفل در هال کار یبرا یول-

 هتل. میبر  میمجبور شد

 



 بسته بود!  جمع

 ! میبرو میبود مجبور شد گفته

 تنها نبود!  یعنی نیا

فکرش را از همسر و دختر کوروش   نکهیا یبرا هما

 خونه برادرت؟ ی: چرا نرفت دیمنحرف کند پرس

 

 دو روز تنها باشم.  ،یکیدادم   حیترج-

 آموزش 

  لیسردرگم شده بود نه به آن جمع بستنش نه به آن م هما

 .گفتی که م ییتنها یبرا

 ؟ی: تنها اومددیزد و پرس ایبه در دل

 

 نه. -

 

که از حضورش   یاقه یچند دق  نیبودن کوروش در هم متاهل

 . شدی م دهیبه صورتش کوب ی گذشت ه یم

 فرار کرد.  قصد



 داخل.  میبر ا یداشتمت. بسر پا نگه   دیبخش-

 

رو نداشتم   نجای. آدرس انمتینه ممنون فقط اومده بودم بب-

دونستم اونجا   یرو بلد بودم. م تیسابق پدر یخونه یول

  یکس  یدوست نداشته باش دی شده محل کارت. فکر کردم شا

مجبور شدم از همونجا دنبالت   نهیمحل کارت ما رو بب یتو

  امیب

 

 . ختیفرو ر نهیهما در س قلب

 شد.   یدر جانش جار نیری تلخ و ش یحس

همه وقت گذاشته و حوصله   نی او ا دنید یبود اما برا متاهل

 خرج کرده بود. 

 لبخندش را کنترل کند.  نتوانست

 پرد.  یشاخه به آن شاخه م نیچرا از ا ندانست

 ه؟ی: اسم دخترت چدیپرس

 

 نگاهش کرد: پونه  میمستق  کوروش
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۳۰۲ پارت

 

 . باستیدانست دختر کوروش مانند اسمش ز ی م دهیند

و دوست   بایدختر کوروش باشد و ز شدیمگر م اصال

 نباشد.  یداشتن

 کرد.  بیدست در ج   مرد

 . دیبه عقب چرخ یکم



  دی گفت: ببخش لیم ی که منتظرش بود را نگاه کرد و ب یتاکس

 برم.  دیبا گهیاگه مزاحمت شدم. من د

 

 بماند.  شتریدوست داشت او ب هما

 نشده بود.  ریس دنش یاز د هنوز

و به آنها    رفتی م دیداشت و با  یکورش زن و زندگ اما

 . دیرسیم

 نبود.  کاریهما که تنها و ب مثل

  شیاش افتاده بود سر جاشانه  ی را که از رو فشیبند ک 

 برگرداند: برو به سالمت. 

 

  یلب زمزمه کرد و به سمت تاکس ریخداحافظ را ز کوروش

 شد.  لی.سوار اتومبد یچرخ

با هما   گریآورد و بار د رونیرا از پنجره ب دستش

 کرد.  ی خداحافظ

زرد رنگ از کوچه خارج شد نگاه هما   یکه تاکس یالحظه  تا

 همراه او رفت. 

 چه آمده.  یکوروش برا ندانست



  ینمک رو نکهیا ایتازه کند  دار ی بود بعد از چند سال د آمده 

 بپاشد.  چاره یزخم زن ب

وارد خانه   دشانیکش یکه به زور همراه خودش م یپاها با

 شد. 

 کرد.  یحس م اشینیب ری ادکلن کورش را هنوز ز یبو

 . دیکشی او پر م یبرا دلش

  شانیبود که در دوران نامزد یهادرست حال شب   حالش

 کرد.  ی کوروش قصد سفر م

از   چارهیاو برود کارش را انجام دهد و برگردد دختر ب تا

 . زدیبال بال م یدلتنگ

 . زدیله مله  ندشیبب گرید کباری نکهیا ی باز برا حاال

  یم شیگلو خیب وجدان باو متاهل است عذا آمد ی که م ادشی

 . دیچسب

 کاناپه نشست.  یلباسش را درآورد و رو یک دینفهم

 . زدی در گذشته دست و پا م کسرهی

 

بود و مرد جوان حاال که از خوب   ستادهیکنار باربد ا تبسم

 راحت شده بود عزم رفتن داشت.  الشیبودن حال ماهان خ



مامان   م؟یبر گه ی: دد یصورت خواهرش نگاه کرد و پرس به

 بار زنگ زده.  ستیب

 

 بود.  یخواهرش ناراض نگاه

 خواست تا به هوش آمدن ماهان همانجا بماند.  ی م دلش

 حرف نگاهش را خواند.  باربد

تا چشماشو باز کنه   یخوای: م دی زد و پرس ی خسته ا لبخند

 .میبمون نجایهم

 

 انداخت. نیو سرپائ خجالت زده لبخند زد  تبسم

 

برام درست   یچه در سر  نیآهسته از زد: تحفه بب باربد

 ن؟ یکرده. شما دوتا اصال مگه قهر نبود

 

 . دیآهسته خند دخترک

 ینجوریهم  شهیذوق کرد: قربونت بشه داداش هم باربد

 بخند. 
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۳۰۳ پارت

 

 را به اتاقش منتقل کرده کرده بودند.  ماهان

 یاجازه  یاز پدر و مادرش کس ر یبه هوش امده و غ تازه

 نداشت.  کیاو را ازنزد دنید

 .ندیلحظه او را بب کیتا  زدیبال بال م تبسم

وارد بخش شود و   افتیاصرار کرد ؛ تا باالخره اجازه  آنقدر 

 .ندیاتاقش چند لحظه او را بب  شه یاز پشت ش



 

شد که سرش    ره ی را خ یماهان تابی و  ب ستادیا شهیش پشت

 . دادیاو گوش م یهابه سمت مادرش کج بود و به حرف 

 به فرزندش گفت.  ی زیچ زن

  ستادهیا که تبسم یی خلباِن خوش قد و باال به سمت جا  سر

 . دی بود چرخ

 بود در هم گره خورد.  انشانیکه م یااز فاصله نگاهشان

 نشست.  یماهان لبخند کمرنگ یدهیخشک یهالب  یرو

ماهان   یده یصورت رنگ پر  دنیاشک تبسم با د یچشمه 

 . دیدوباره جوش

 سالم سر تکان داد.  یابه نشانه س یچشمان خ با

 همان دستش را که سرم داشت آهسته باال آورد.  ماهان

گذاشت.   شهیش  یتوجه به حضور زهره  دست رو یب تبسم

 خواست دست مرد جوان را لمس کند.  یانگار که م

 حال بود.  یب ماهان

 . د یفهم شدی راحت م یلیراا خ اشی خالیب

 

 . دیکش اشده یخشک یهالب  یرو زبان



اجازه  گریند ساعت دکه تا  چ ی مرد یتبسم کباب شد برا دل

 خوردن آب و غذا نداشت. 

 بود.  دهیخشک نیچن نیا شیهاحاال لب  نیاز هم و

 به مادرش گفت.  ی زیچ ماهان

 از کنار پسرش برخاست و خودش را به تبسم رساند.  زهره

  ده یجگرش را شن یکه خبر به هوش آمدن پاره  یالحظه  از

 .شد یدور نم شیهالحظه از لب   ک یبود، لبخند 

 . ستادیدخترک ا مقابل

. به ماهانم گفتم  یتبسم جانم ممنونم ازت که تا االن موند-

.  یاستراحت کن یخواست ازت بخوام بر یینجایچندساعته ا

چشمات شد. برو خونه   یبا وجود فاصله متوجه خستگ

 . زمیاستراحت کن عز

 

 دست زهره را فشرد.  تبسم

نداره فردا   ی . اما اگه اشکالرمیاتون من مچشم با اجازه  -

 .امیم

 

 زهره وسعت گرفت.  لبخند



مطمئن ماهان   ایداره؟ فردا حتما ب یقربونت برم چه اشکال-

 . ی بر خوادیم که هیهم منتظرته. االن هم از سر نگران

 

 . د یبا خجالت لب گز تبسم

 . ری. شبتون بخرمیباشه پس من فعال م-

 

 در به ماهان دوخت.  یرا از ال  نگاهش

 او بود. یه ریجوان هم خ   مرد

 آتش گرفت.  نهیبه رو نداشت و دل تبسم در س رنگ

 زد: خداحافظ.  لب

 

 هم لب زد: خدانگهدار ماهان
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۳۰۴ پارت

 

  شیکرد و راه خروج را در پ یاز زهره خداحافظ گرید بار

 گرفت. 

 منتظرش بود. باربد

از خوب بودن حال   نانیرا به محض اطم  نیو نوش دیام

سر و وضعشان را   ی اشان کرده بودند تا کمخانه ی ماهان راه

 سر و سامان دهند. 

 بود.  ستاده یدرست دم دِر سالن منتظرش ا باربد

  شیرو  اش حلقه کرد و بهرفت دست دور شانهکه جلو  تبسم

 لبخند زد. 

چشکانش بمب  یبا وجود خستگ یحت یدر همه حال باربد

 بود.  ایخوب دن یهایانرژ یبمب محبت وهمه



دوان دوان از   ی رفتند که مرد  یم یسمت در خروج به

 کنارشان رد شد.

 یعمو نی:ادینگاهشان کرد و بهت زده از تبسم پرس  متعجب

 ماهان نبود؟!

 

 جا خورد!  تبسم

 بود که بشناسد.  دهیماهان را ند یووقت  عم چیه او

از کوروش    ریدانست چون ماهان غ  یسوالش را م جواب

:  د یمطمئن شود پرس نکهیا  ینداشت اما برا یگرید یعمو

 ماهان؟ یکدوم عمو

 

 کوروش بود.  یباربد به راه رفته  نگاه

 داد:همون که قرار بود با هما ازدواج کنه! پاسخ

 

اما برادرش   دید ی و او را م ماندی م شتریدوست داشت ب تبسم

اما به راهش    یخسته بود.؟باربد هم با وجود کنجکاو یلیخ

 خروج ادامه داد.  یبرا

 



 

نشسته بود که   یصندل یپشت در اتاق پسرش رو  هاشم

 . دیآیدوان دوان به سمت او م دی را د  یمرد

 . ستادیا سرپا

 مقابل برادرش متوقف شد.  کوروش

 . زدی نفس م نفس

گفت:زنگ زدم ماهان خبر اومدنم   یو رگبار  شیاز تشو پر

بهم گفت   رانمیا دیرو بدم به جاش اشکان جواب داد. تا فهم

 سر ماهان اومده.  ییکه چه بال

 

 . دیکش یحرف زدن تند تند نفس م زمان

 حالش چطوره. -

 

به برادرش لبخند زد تا آرامش کند و پاسخ داد: اوال   هاشم

برادر.   ی. خسته نباشیخوش آمد  ریبخ دنیسالم. پوما رس

  نیسوما خدا رو شکر خطر رفع شده حالش خوبه. هم

 اتاق.  نیهم  یجاست. تو

 



 

 داخل اتاق را نگاه کرد.  کوروش

 ماهان بسته بودند و متوجه او نشد.  چشمان

 برادر شوهرش جدا خورد.  دنیزهره از د اما
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۳۰۵ پارت

 



 وارد خانه شد.  وشیناهار بودند که دار زیروز بعد سر م  

و ناهارش در   دیظهرها به خانه آعادت نداشت  معموال

 .خورد ی کارگاه م 

 همسرش در آن ساعت از روز تعجب کرد!  دنیآمنه از د 

 اعضا خانواده لبخند زد.  ریبه تعجب همسرش و سا وشیدار

بر  ی نشست و با لبخند ز یو صورتش را شست و سر م دست

ناهارتون مهمون اضافه  یلب گفت: اهل خونه امروز برا

 د؟یخوا ینم

 

غذا  گهینفر د هی  ی: به اندازه دیآمنه نگاه کرد و پرس به

 م؟یدار

 

 ینفر که خوبه به اندازه  هیبا لبخند پاسخ داد:  به اندازه  زن

وقت دستم   چی من  من ه یدونی . تو  که ممیچند نفر غذا دار 

 . رهیبه کم نم

تا خواست از جا بلند شود، تبسم بلند  شد خودش رفت   

 . دیکش  پلویپدرش از استانبول یبرا

 شدند.   شانی مشغول خوردن غذا همه



 

  یم  کاریچ  نجایساعت ا نی: آقا ا د یاز شوهرش پرس آمنه

 ؟ یکن

 

 به هما و تبسم انداخت.  ینگاه  وشیدار 

ز  سپس در جواب آمنه نگاهش را به صورت او داد: حتما ا 

  یماهان پسر هاشم چه مشکل یبرا شبید   یدیها شنبچه

  میباهم بر یخونه همگ امیسر ب  هیاومده. گفتم امروز  شیپ

 مالقات.

 

 تعجب کردند!  وشیحرف دار نیاز ا همه

را   دیایمالقات ب  یاو هم بخواهد همراهشان برا نکهیانتظار ا 

 نداشتند!

 !د؟یای: شما هم مدیمطمئن شود پرس نکهیا  یبرا باربد

 

خونشون مهمون  شی. چند شب پقمه یپسر رف ام؟یآره چرا ن-

 .  امین ستی . درست نمیبود

 



 باربد و تبسم نشست.  یلب ها  یلبخند برا 

 .امیمنم ب نیاعالم حضور کرد:  داداش اگه اجازه بد هما

 

 بود.  ز یآن روز، روز سوپرا انگار

 د. متعجب شدن زیهر چهار نفر حاضر در سر م باز

بعد از سالها دوباره آن  خانواده   خواستیواقعا  هما هم م 

 ! ندیراه بب

 از شب گذشته چه در سرش گذشته بود.  داندی م خدا

 . دهیاو شب قبل  کوروش را د  دانستیکس نم چیه 

دانست حرف کوروش درباره دختر و متاهل بودنش   ینم 

 گفت تا او را بچزاند.  یدروغ  ایراسته بود 

 کرد دروغ باشد.  یآرزو م  ه کسری افقط

 برود  تا مطمئن شود.  خواستی م 

ً یقیاز کوروش وجود داشت  یهمسر  اگر   طیشرا نیدر ا  نا

 بود.  مارستانیهمراه او در ب

در کار    یداشت که همسر  نانیاطم بایهر چند که هما تقر 

شب   نیمتاهل در دوم ی وگرنه چطور ممکن بود مرد ستین



  یبرا دهیشان را ند هنوز خانواده یبازگشت به وطن وقت

 عشق و نامزد سابقش آمده باشد.  دنید

بود از  همسر و فرزند در مورد   نیا انگریخودش ب نیا 

  د یسوزاندن هما و شا یو کوروش برا ستین  یکوروش خبر

 هم انتقام گرفتن از او گفت  که همسر و فرزند دارد. 
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۳۰۶پارت



 

 با  آمدن خواهرش مخالفت نکرد.  وشیکمال تعجب  دار در

  ریغافلگ شتر یآن روز قرار بود تبسم هر لحظه ب  انگار

 شود. 

 دو ساعت مالقات بود.  ساعت

 بعد از ناهار همه رفتند تا آماده شوند.  

 . راندندیم  مارستانیبه مقصد ب لیبعد سوار اتومب یکم 

 

 شدند.  مارستانیب  یمحوطه  وارد

  یبود اما نگاه هما دم در رو  شانیهمه به رو به رو حواس

 کوروش سکته کرد. 

 نکهیکرد و قبل از ا یرا سوار تاکس  یجوان و دختر زن

 . دیسوار شوند صورت دخترک را محکم بوس

 را هم حساب کرد.  هیرا بست و خودش کرا نیماش در

 در چشمش فرو رفت.  مینگاه هما مستق ریبرگشت ت یوقت

به سمت    د یتا نگاه کوروش را معطوف به خودش د هما

 اش پا تند کرد. خانواده یاعضا



اله و فغان افتاده و خودش را به در و  به ن  نهیدر س قلبش

 کوفت.  یم نهیس وارید

 را مشت کرد.  دستش

همه   نیتا ا چالندی مشتش م انیکه قلبش را م انگار

 نکند.  یقراریب

پا به   کرد،ی م ی نیسنگ شیلرزان و بغض که در گلو یپاها با

 تبسم وارد  یپا

 شد.  ساختمان

 کوروش دروغ نگفته، واقعا همسر و فرزند داشت.  پس

 زد.   شخندیخام خودش ن التیخ به

کوروش بعد سالها آن هم پس از پس زده شدن از  اصالچرا

 با او شروع کند.  گرید  کباریتا  آمدیم  دیطرف او با

  الیچهارده ساله خ یگذشته چه احمقانه مثل دخترها شب

 کرده و خودش را کنار کوروش تجسم کرده بود.  یپرداز

دختران نابالغ    هیشب دیفهم یکرد م  ی که عاقالنه فکر م حاال

 رفتار کرده بود. 

 یجوان نیآغاز یسالها گریبه سن کوروش که د ی مرد یوقت

  یلیاش خبچگانه یکردن ها  یرا رد کرده و دوران لجباز

 .زند یم یحرف نیهمچ  ده یرس انیوقت است به پا 



که نامزد   دیشیاندیم نیدر کمال حماقت به ا  دیبااو اچر

 سابقش قصد چزاندنش را دارد.

  یبه چه علت برا قایمالحظه همسر داشت. پس دق یب مردک

 او رفته بود.  دنید

 . دنشیشب رس نیهم در دوم آن

 کردند.  یم ی باز یلی چند کودک با هم در مغزش ل انگار

 .دیکوبی در سرش گرومپ گرومپ م یکی

گرفت بتواند دست   جهیتا اگر سرگ رفتی راه م  وارید کینزد

 .دیریبگ واریبه د

 شلوغ.  مارستان یمالقات بود و ب ساعت

شد اما   مارستانیهما وارد ب دنیپس از د  ق یچند دق  کوروش

 .د یاو را ند گرید

 اش وارد بخش شد. همراه خانواده تبسم

 بود. ماهان شلوغ  اتاق 

 اضطراب داشت.  دختر
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۳۰۷پارت

 

 با ماهان نداشت.  یگریبرخورد د  ییاز ان روز کذا بعد

و   بردی قبل را هم که مرد جوان در هپروت به سر م روز

دانست ماهان قرار است با او چگونه برخورد    یدخترک نم

 کند.

  یهم منتظر اتفاق خاص یلیخ   دینبا یشلوغ  نیکه در ا البته

 .بودیم



رسا سالم کرد و توجه   ییبا صدا وشیاز هرکس دار قبل

 افراد داخل اتاق به آنها جلب شد. 

 آنجا جا خوردند!.  وشیاش از حضور دارده و خانوا هاشم

هم پشت سرش وارد   هیپا به اتاق گذاشت و بق وشیدار

 شدند. 

 داغ بود.  اشانیسالم و احوالپرس بازار

 .ندیسر بلند کند و ماهان را بب  کردیجرات نم  تبسم

لحظه از او جدا   کیکه  دیتخت را ند  یمرد افتاد رو نگاه

 نشد. 

خانواده و چند    یاز اعضا شتریند بکه داخل اتاق بود یافراد

تبسم  یبرا اشانی هم از اقوام ماهان که چهره بعض ینفر

آمد و احتماالً آنها را روز سفره حضرت ابوالفضل    یآشنا م

 مالقات کرده بود. 

و آمنه هم با زهره سرگرم   زد ی با هاشم حرف م وشیدار 

 شده بود. 

  یهاو به حرف  ستادهیا یامثل اکثر اوقات گوشه  تبسم

 .  دادیگوش م گرانید

چشمان جمع نگاهش   شیکرد تا پ یتالشش را م یهمه  

اول کار   یسمت ماهان پرواز نکند و جز همان احوال پرس



انجام شده بود،   یمعمول یل یکه در حضور آن همه آدم خ

 با هم نزند.  یگریحرف د

و امان از   دییپا ی او را م یگاه  یچشم  ریهرچند که ز 

 را گرفته بود.  شیبه گلو یکه بدجور یدلتنگ

 دوست داشت با ماهان تنها باشد.  

مهمان بهشت آغوش   گر یآن روز در خانه احسان بار د مثل

 شود. 

چند ساعت از  روز   دیجانانه کند و بگو یمعذرت خواه کی

پشت سر    یقبل آن را در چه جهنم یگذشته  و روزها

 گذاشته.

 

 . ستادیکنار تبسم  ا  زهره

او   یخترک را در دست گرفت و مهربانانه به رود  دست

 لبخند زد. 

  ریبه  گوش سا خواستیبلند بود و نم یلیکه خ  ییبا صدا 

در اتاق برسد: ب قربونت برم امروز    ستادهیاعضاء ا

ماهانم ناراحت بودم که   یانقدر برا  روزیبه خدا د ؟یبهتر

ازت مراقبت کنم. اصالً رنگ به   ینتونستم درست و حساب

 ی رو ند آشت



 

 زهره لبخند زد.   یتبسم به رو 

  دکیزن نام مادر شوهرش را  نیشد اگر ا ی خوب م چه

 بکشد.

 خواست.  یچه م ایدن نیاز ا گر ید  دادیم تیپدرش رضا  اگر

کرد وباز   کی به گوش دخترک نزد شتریزهره دهانش را  ب 

  امیکاست: ماهان که سرپا بشه دوباره م شیازتن صدا

کردن بابات به هر زبان و   یدفعه راض نیا یخواستگار

نکنم  شیتا  راض هیچ یدونیکه باشه با خودم اصال م شیگو

بند   ینجوریدلش شمادوتا ا ی. وقت رمینم رونیاز خونتون ب

 زارم ینم مانعتون بشه.من تونهینم ایتو دن یچکیگه هیهمه د

 .فتهیفاصله ب  توننیباعث شده ب چکسیه

 

  

 

[12/19/2021 10:37 PM ] 

 

 



 

 #بــــوےمــــه  

 

 ۳۰۸ پارت

 

 بر لب نشاند.   یازده دخترک لبخند خجالت  

زهره ته قلبش غنج رفته بود اما    یحرفها دنیبا شن نکهیا با

 شاهد ذوق کردنش نباشند.  گریکرد و د یسع

 گل انداخت.  شیکه گونه ها اگرچه

هم ذوق  اد یمغزش به نق زدن  افتاد که ز یجادوگر گوشه و

 نکهیو تار تو وپسرش و ا رهینکن. احتماال زهره از رابطه ت

قول  گونهنی خبر ندارد وگرنه ا یچگونه قلبش را شکست

 .داد ی سماجت نم

که   یاز کجا معلوم ماهان همچنان تو رو آن هم با کند اصال

 بخواهد؟ یزد

که نگذاشت   ایدن ینق نقو ی جادوگرها  یبر همه  لعنت

 بود.  ده یکه شن یکند از حرفها فیک  چارهیدخترک ب

 . دییپا ی مادر و دختر مورد عالقه اش را م ماهان



شد   یاگرچه که هنوز هم از تبسم دلخور بود اما مگر م 

 . ردیبگ دهیاو را ناد یبرا یدلتنگ

عشق نسبت به  شیها یبا وجود همه دلخور توانستینم 

 در اتاقش را انکار کند.   ستادهیا یرو   بایدخترک ز

آن لحظه با آن  صورت گل انداخته و لبخند   بخصوص

 زده. خجالت 

 .ندیا راحتتر بنشجا شد تجابه  شیدر جا یکم

تبسم در   یهاو همراه اخم او، اخم  د یکش ریت شیهاه یبخ یجا

 به درد آمد.  دیکش ی که ماهانش م ی درد یهم رفت و دلش برا

 خلوت شده بود که کوروش وارد اتاق شد.  یک اتاق 

نامزد   دنیهاشم بود از د یهاحرف  یکه حواسش پ وشیدار

 . جا خورد  مارستانیسابق خواهرش در اتاق ب

  کردی تالشش را م یو همه  دیچسب اشنهیهما تا س یچانه

 چشمانش سمت او نچرخد. 

خودش خبر داشت اما   یگناهیاز ب نکهیبا وجود ا کوروش

 شرمنده بود.  وشیدار  ی باز هم از رو

  یو سالم داد و دستش را برا ستادیاو ا کی نزد ریبه ز سر

 برد.  ش یدست دادن پ

 مضطرب برادرش را نگاه کرد.  هما



در هم گره خورده بودند اما   شیابروها نکهیبا ا وشیدار

 دست مرد را رد نکرد. 

 سکوت جمع را شکست.  شیصدا

 . یبرگشت دونستمینم-

 

  مارستانیب نیپا به ا دانستمی اگر م دیبگو آمدی نم بدش

 .میگذاشتینم

 زبان به کام گرفت.  اما

  ستین شتریب ی پاسخ داد: دو، سه روز ریسر به ز کوروش

 برگشتم.

 

 خارج شد.  نهیآسوده از س  یالی هما  با خ نفِس 

 شب قبلشان اشاره نکرد.  داریکوروش ممنون بود که به د  از

 . ستادیفاصله گرفت و کنار تخت ماهان ا وشیاز دار کوروش

 دردت کمتر شد؟ ؟ی:بهتردیانکه سر بلند کند پرس یب

 

کرد چون از چشم در چشم شدن با هما   یبلند نم سر

 . دیهراسیم



 بود.  ده ید مارستانیهما را دم دِر ب دینا ام نگاهِ 
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۳۰۹پارت

 

 شانیهابه خانه  دیتمام شده و با ماریمالقاِت ب  ساعت

 . رفتندیم

 آشفته بود. یهر کدامشان به نوع مغز

 و هما.  وشیاز همه دار شتریب



 شیپ  وشیحواس دار  یکوروش وارد اتاق شد همه یوقت

 رنگ او شد.  ی دگیخواهرش بود و متوجه پر

را   اشی آشفته حال مارستانی ورود به ب یچند از لحظه هر

 . افتیدر

حاالتش را زود   رییبود و تغ زیعز شیشبرایمثل دخترها  هما

 . افتیی در م

بودند که دم در با کامران  مارستانیحال خروج از ب  در

 برخورد کردند. 

  کیو سالم عل ستادیا د، یاش را دخاله  یتا خانواده  کامران

 کرد. 

 

 ؟یکن یم کاریچ  مارستانیب ی: تو د یپرس باربد

 

از دوستام تصادف کرده اومده بودم   یکی: دیشن پاسخ

 د؟ یکنی م کاریچ نجایادتش. شما اعب

 

 . هیبستر نجایمالقات ماهان. ا میپاسخش را داد: اومد باربد

 



 سر جنباند.  کامران

 . د یشدن ماهان را هم نپرس یعلت بستر  یحت

 نداشت.  یتیاهم شیبرا

 بود.  ایاو تنها موجود منفور دن شیزندگ  در

خبر داشت و مطمئن بود اگر ماهان سر راه   ی خواستگار از

او   ریوقت از خ چیتبسم ه شد، یاش سبز نمدخترخاله 

 . گذشتینم

  یلیداشت خ شیکه او برا یحاال هم با خبرها  نیهم هرچند 

اش را قانع کند که ماهان  توانست دخترخاله  ی راحت م

 . ستیمناسبش ن

 .گشتی دنبال فرصت م فقط

داشت   میو تصم دانستینم  ز یجاتعلل را  نیاز ا شتریب اما

  ی اش برود و او را از رازروزها به سراغ دخترخاله نیهم

 آگاه کند. 

 . ردیبگ میبود تبسم خودش قضاوت کرده و تصم بهتر

 

حواسش   یزد، همه   یرا که با آنها  حرف م یاقه یدق چند

 تبسم بود. شیپ



  گر یخورده بار د یچه رکب هابه یبفهمد از غر یوقت دخترک

 . گردد ی خود باز م لیبه فام

را از او پنهان کرده،    یمهم  یبفهمد ماهان چه مسائله  اگر

 خواهد داشت؟ لی ازدواج با او تما ی باز هم برا

 نمود.  یرا کوتاه کرد و خداحافظ  صحبت

 . دادی را سر و سامان م  ش یکارها یکمرفت و  یم دیبا

 . زد ی ل با او حرف ممفص دی بعد با تبسم کار داشت با روز

تا آن روز زبان به کام گرفته و پرده از رازش بر نداشت   اگر

 بود.  وشیدار  یبه جواب منف دشیچون ام

 خانواده  یپاخودش پابه وشیاز نظرش حاال که دار  اما

ماهان آمده در واقع پرچم صلح را نشان داد و   دنید یبرا

 ازدواج اعالم کرده.  یرا برا تشیرضا ینوع

فقط درک   وش یاز کار دار  ی برداشت سطح نیکه ا اگرچه

احترام به رفاقت  یفقط برا وشیکامران از کار او بود و دار

که چند روز قبل با هم   یاش و حرمت نان و نمکچندساله 

 خورده بودند. 

 ماهان کرد.  ادتیع عزم

  گذشتی التماس نگاه تبسم هم م ریبه خودش بود و از خ اگر

 دهد.  تیازدواج رضا نیمحال بود به ا ایتا آخر دن



 

 

 

[12/19/2021 10:37 PM ] 

 

 

 

 

 #بــــوےمــــه  

 

 ۳۱۰ پارت

 

 بود.  داریوهما همچنان ب گذشتی شب م مهیاز  سه ن  ساعت

 . کردی م نیبه خودش احساس د نسبت

 او به عذاب وجدان و حسرت گذشت.  یجوان یهاسال  یهمه

که کوروش ازدواج کرده، فرزند داشت و فارغ از   یدرحال 

 را ساخته بود.  شیعشق گذشته زندگ



گرفت و کار درست  شیکه کوروش راه درست را در پ البته

 را انجام داد. 

  یبا نادان گریبود که پس از، از دست دادن کوروش بار د او

 را تباه کرد.  اشیجوان

 .دیجا شد و به پهلو خوابجابه  شیجا  در

بود اما انگار   ره یخ شیروبهرو   دیسف واریبه د چشمانش

 نقش زده بودند.  وارید  یعکس زن کوروش  را رو

 دقت نگاهش کرد.  با

را بخاطر   اتشیبود اما تمام جزئ دهیکوتاه او را د نکهیا با

 . آورد یم

 . ختهیر رونیب  یشال سدر ری رنگ شده اش که از ز یموها

 بر تن داشت.  نی و شلوار ج دیکوتاه سف کیتون

و معلوم بود    د یرسیباسن م  ری به زور  تا ز  کشیتون یبلند

  ی ز مهاجرت روغربت به کوروش ساخته، وگرنه قبل ا

 داشت.  تیحساس   یلیپوشش همسرش خ

مألعام نتوانست همسرش را ببوسد اما دخترکش را چنان   در

  ق یرا به او تزر ایعشق دن یکه انگار  همه  دیمحکم بوس

 کرد. 

 رفت.  شیموها  انیو م دیاشک از چشم هما چک  یاقطره 



 بود.  دهیمحکم بوس گونهنیهم  کباریرا هم  او

 .یواشکی و البته  هوایب

شب بله برانشان    یدر دل هما آب شد وقت ی که چه قند اخ

  یاخلوت گذاشت و بوسه یپا به آشپزخانه کباریکوروش 

هما گذاشت و به همان سرعت که آمده بود   یگونه یرو

 رفت. 

تا مرز سکته رفت و   جانی از شرم و خجالت و ه دخترک

 برگشت. 

 

 ود. ب یگر یآن مرد متعلق به زن د حاال

 .د یبوس یرا م او

 .دیبوئیم

 . گرفتی آغوش م  در

 . کردی م یعشقباز

و   ندیکوروش را بب گر ید کباریکاش  کردیآرزو م  شهیهم

 بود. مانیپش  تینها یبرآورده شده ب شیآرزو نکهیحاال از ا

 قبل برگردد.  یداشت به هفته  دوست



  ینداشت و نم شیاهایاز مرد رو یخبر  چ یکه ه یزمان

 شده  یگر یدانست او متعلق به زن د

  یخودش م  یخاِم خودش او را همچنان دلبسته  الیدر خ و

 دانست. 

 

 سن بود.  کم

 هم کار دستش داد و باعث شد حماقت کند.  همان

 عمر سوختن بود.  کیکرد و تاوانش  حماقت

 کرد خوابش نبرد.  هرچه

 جا برخاست و سراغ کمدش رفت.  از

 . دیکش رونیرا ب  یمیقد آلبوم

 به صفحه ورق زد.  صفحه

 جا که با کوروش رفته بودند عکس داشتند.   هر

عکس متعلق به شاهچراغ بود، هر دو کنار حوض   نیاول

 بودند.  ستادهیا

و زار   دیوار کشصورت کوروش نوازش یرا رو انگشتش

کردم.   کاریکردم؟ با خودم با عشقمون چ  کار یزد: من چ

 لعنت به من، لعنت به مِن احمق.
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 عقد رفته بود. دیخر  یو باربد برا دایتبسم همراه آ 

و سرگرم انجام   شدی مراسم عقد برگزار م  گر یروز د چند

 بودند.  شانیکارها

 . شدی وقفه انجام م ی که فشرده و ب یکارها

 . کردی م شانیفرزندش را به مادرش سپرده و همراه  پرستو



 اشی همراه  ش یخودش اصرار داشت خواهر شوهر ها دایآ

 کنند.

نسبتاً شلوغ باربد را   یخواهر و برادر نداشت و  خانواده او

 دوست داشت یلیخ

  یگریو هرکدام از د دندی چرخ یم های اس نامزدلب انیم

 بود.  باتریز

چطوره؟   نیبنظرت ا داینشان داد: آ دایرا به آ یلباس تبسم

 . ادیفکر کنم  بهت ب 

 

 از لباس خوشش آمد.  دایآ

آراسته   یر یش ی که دامنش با گل رزها یرنگ ینبات لباس

  ی داشت و مدل ماه ینبات یسنگدوز اشنهی س ی شده و رو

ً یقیبود و   . آمدی م دایآ یده یو کش کیبه اندام بار نا

 . ارنیب نیهم گمیقشنگه. م یلیخ نیلبخند گفت: ا  با

 

از دخترها که مشغول مرتب کردن   یکیخواست را به   در

نگذشت که   یز یبر تن مانکن بود بر زبان آورد و چ یلباس

  یشمیمانتو  ک ینام، که به زور خودش را در  ی پان یدخترک



پا بر جا ماندن   یبرا چارهیچپانده بود و تار و پود مانتو ب

 لباس را آورد.  کردند، ی تالششان را م یهمه

که تا حد   ییسر جلو برد و به سه دختر مقابلش با صدا باربد

ممکن آهسته بود گفت: احتماال اسمش پاندا هس واسه  

 .یپان گنیبهش م نیهم

 

 ادامه داد: خرس پاندا  طنت یابرو باال انداخت و با ش 

 

وپرستو چشم غره رفت: اِ، باربد   دیلب گز دایو آ دیخند تبسم

 کنن. رونمونیب یکنیم  یکار کی نمیبب

 

 رفت تا لباس را پرو کند.  دایسکوت کرد و آ باربد

 . ستاد یا کردیرا بدرقه م  دایکناِر برادرش که با لبخند آ تبسم

که کنارش    یسبز  یلباس نامزد ونیبند دنباله پاپ دستش

نوک   یرا که ه  یبود شد و سرگرم لمس آن سوال ستادهیا

 بپرسد.   دیکشی اما خجالت م  آمد،ی زبانش م

 زبان راند.  بر

 را صدا زد.   برادرش



 اربد؟ ب-

 

 جوان برگشت و نگاهش کرد: جان باربد؟  مرد

 

 بود.  دایسرگرم کمک کردن به آ  پرستو

 

 از ماهان چه خبر؟-

 

 لبخند زد.  باربد

  گهیاز همان بار همراه خانواده د ریغ اشچارهیب خواهرک

 ماهان برود.  دارید ینتوانسته بود برا

  یزنگ زدند و اعالم کردند، عمه دایآ یشب خانواده  همان

انجام   یو بهتر است برا   میاست و حالش وخ ماریب دایآ

 مراسم عقد عجله کنند. 

افتاد، آنها آسوده   یزن اتفاق  ریپ یناکرده برا ی اگر خدا تا

 خاطر باشند. 

مراسم   یکارها برا یچهار روزشان به انجام ضربت نیا تمام

 د گذشت. زود انجام شو  یلیکه قرار بود خ یعقد



  دارید  ینه توانست و نه امکانش را داشت که برا گرید تبسم

 ماهان برود. 

  مارستانیبه عنوان دوست او در ب نیاول را همراه نوش بار

 حضور داشت. 

مالقات ماهان به عنوان  یاش برادوم هم همراه خانواده  بار

 مرد جوان رفت.  ی دوسِت پدر یدختر خانواده 
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داده بود، بنظرش   یکه شب خواستگار یوجود جواب منف با

که خانواده و اقوام ماهان  یآن  هم در جا یبعد  یها  دارید

 . آمدیمسخره م  یحضور داشتند کم

خودش را در نظر     مارستانیو دخترک با حضورش در ب 

 . دادیآنها سبک مغز و کوچک جلوه م

هر   دارینه به د اشی : نه به جواب منفگفتندی خودشان م  با

 اش.روزه 

رفتن و مالقات مرِد   یبرا دشیشد لیناچار  در برابر م پس

 . دیپرسی محبوبش مقاومت کرده، حال او را از برادرش م

خجالت   گری بود که د دهینقدر از باربد هم پرسکه ا هرچند 

 . دیکشیم

  یراحت شد؛ گونه  الش یاز خلوت بودن اطراف خ یوقت باربد

دو انگشت شست و اشاره فشار داد و با لبخنِد  انیتبسم را م

طور که قبالً  بر لب پاسخ داد: حالش خوبه. همون یمهربان

و  هم خدمت خواهر خوشگلم گفته بودم امروز مرخص شد 

 رو برد خونه و ....  فشیتشر

 

 نکهیشد: و ا ره یخواهرش را خ طنتشیچشمان پر از ش با

 . ادیعقد ب یهم که باشه برا قول داد در شرف مرگ 



 

 لبش را گاز گرفت.  تبسم

 مرگ را به ماهاِن او نسبت دهد!   آمدی چطور دلش م باربد

 خوشحال شد.   تی نها یخبر آمدنش ب  دنیاز شن 

 . کردی م یروز عقد کنان لحظه شمار  تا

 ماهانش تنگ بود.  یکه چقدر دلش برا اخ

 

اش همراه  مهناز آگاه شده بود که پسرخاله  ق یاز طر کامران

 روند.  ی لباس عقد م   دی خر یبرا شیخواهر ها

 بود تا با تبسم حرف بزند.  یخوب یبهانه

حرف   یکه دنبال زمان مناسب برا شدی م یچهار روز  سه،

 .   گشتی با او مزدن 

 . کردی نم دایکار داشت  و وقت آزاد پ یلیخ اما

و   د یمهناز نام پاساژ و آدرسش را هم از تبسم پرس توسط

 خودش را به آنجا رساند. 

 . دندیو همان را خر دیتبسم را پسند  یلباس انتخاب دایآ

پول را حساب کرد به سمت سه دختر   نکهیبعد از ا باربد

و گفت: خوب گروه الفبا،   دی همراهش چرخ  یدوست داشتن



 نمیبعد بب یواسه مرحله  میکه بر نیفتیباربد راه ب یعشقا

 . ادیزبون من ب یکارت ب نیسر ا یی قراره چه بال

 

و  پرستو با دقت برادرش را نگاه کرد و   دند یخند دخترها 

 بود؟ ی منظورت چ یگفت : اون گروه الفبا که دیپرس

 

  ات یاز کشف نیانگشتش را در هوا تکان داد: آهان ا باربد

که اول اسم ما چند نفر   دی. شما تا حاال دقت کرده بوددمهیجد

 حرف الفباس؟ بیبه ترت

 

 . دندینفهم یزی باربد چ یهااز حرف دخترها 

 . آورد یدرم ی احتماالً دوباره داشت مسخره باز مردک

اشاره کرد و گفت:   دایآنها  شد به آ دنیکه متوجه نفهم باربد

 الف.. 

 خودش اشاره کرد: ب  به

 پرستو: پ  به

 به تبسم: ت  و

 



  دایاز آ گرید کبار یدخترها هنوز متوجه نشده اند   دید یوقت

 تا تبسم اشاره کرد و پشت هم گفت: الف، ب، پ، ت. 

 

 .دیگوی او چه م دندیتازه فهم دخترها 

 کردم. یچه کشف د یمثل پسر بچه ها گفت: د باربد

 

 ؟یشیبزرگ م ی با افسوس سر تکان داد: تو ک پرستو
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 رفتند.  یبعد یدهای خر یهم از مزون خارج شدند و برا با

با   زیو تبسم و پرستو ن داشتندی کنار هم گام برم دایآ و  باربد

 هم. 

  ی سر راهشان قرار گرفت که مثال آنها را اتفاق  یجور کامران

 . دهید

 . شدیم  یخوب گریباز

 کرد.  یخوب باز یلیجا خوردن را که خ الاقل

کردن   کی و سالم و عل دنشانیاز اظهار تعجب از د پس

 همراهشان شد. 

ازدواج با او   یباربد برا نکهیدر جمعشان و ا  دایآ حضور

 .  دادی نشان م اقیهمه اشت نیا

 در چشمش بود.   خار

 خودش باشد. یدوست داشت، باربد داماد خانواده  شهیهم او

مهناز خراب بود و با وجود   یروزها هم که حال روح نیا

کامران سر از کارش در   دادی وقت اجازه نم چیه نکهیا

 . اوردیب

 کند زده.  یبود که دخترک جا دهیاو فهم اما



همه سرگرم انتخاب کت و شلوار   یوقت ،یفرصت مناسب در

داشت    یکه سع ییو با تُن صدا ستادیار تبسم اداماد بودند کن

 یموضوع مهم کی یدرباره   دینرسد: با گرانیبه گوش د

 باهات حرف بزنم.

 

 کنجکاو نگاهش کرد.  تبسم

 ... یمهمه و الزمه که بدون یلیخونسرد گفت: خ کامران

 

 یشد: چون درباره  ره یکنارش خ ستاده یچشمان دختِر ا  در

 ماهانه. 

 

به چشمان دخترک   یگره یلحظه مکث کرد و سپس با خ چند

و   یدوستش دار دونمی . مخواستگارته دونمی ادامه داد: م 

موضوع   نیهم که ا  ی. از وقتیباهاش ازدواج کن یخوایم

بکشم کنار. اما   تیگرفتم خودم رو از زندگ میتصم دمیرو فهم

که مطمئنم  ییزای. چیبدون دیهست که تو با ییزایچ کی

 هان بهت نگفته.ما

 

 . گفتی نم چیه تبسم



 . دادی گوش م فقط

 . دیرسیبه مشامش نم یخوب یکامران بو یهاحرف  از

کنم تو هم   یجور م یابهانه  کیوقفه ادامه داد:  یب کامران

همه   میبزن  یدور کی میموافقت کن تا با هم بر نایا یجلو

 .گمیرو برات م  زیچ

 

 نکرد.  مخالفت

 توانست مخالفت کند.  یماهان وسط بود نم  یپا یوقت

 . ام یباشه. م-

 

  یرنگ یشلوار کرمکه کنار کت و دایبه باربد و آ کامران

  قهیبودند نگاه کرد و گفت: زوج خوشبخت چند دق ستادهیا

تولد خانم دوستمه  ن؟ید  یتبسم خانوم رو به من قرض م نیا

 براش کادو بخرم.  ادیهمراهم ب

 

 ه کرد. خواهرش را نگا باربد

 . دیدر صورتش ند یلیمیب



زود   یول  میندار یاگه تبسم خودش بخواد که ما مشکل-

 . میناهار با هم باش د؛ یبرگرد

 

 

 موافقت کرد.  کامران

ها را دست به سر کرد و دخترک را با خودش  بچه خالصه

 همراه نمود. 

 کامران رفتند.  لیپاساژ خارج شدند و به سمت اتومب از

جنتلمنانه تبسم را سوار نمود   نکهیجوان بعد از ا  مرد

 خودش پشت ُرل نشست. 

 م؟ی: کجا بردیزد و پرس استارت

 

 استرس داشت.  تبسم

 آنچه که قرار بود بشنود. نگران

 شده؟ بهم بگو  ی خوبه. چ جان یهم -
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 دیکامران به سمت تبسم چرخ سر

 اش نگاه کرد. صورت پر از استرس دختر خاله  به

 او را نداشت.  تیاذ قصد

 ندازیماهان را از چشمش ب خواستی م فقط

که مطمئن بود خبر ندارد آگاه کند تا با    یااو را  از مسأله و

 . ردیبگ میچشم باز تصم

 ی دنیجا نوش کی میبر یخوای.م یستیکه راحت ن نجایآخه ا -

 .میبخور



 

 

اعصابش  یکامران رو ی دانستن بود و خونسرد تابِ یب تبسم

 . رفتی رژه م

 . نایباربد ا شیبرگردم پ دیپاسخ داد: نه. با کالفه

 

 را خاموش کرد.  نیماش کامران

گاه  هیفرمان گذاشت و دستش را تک یآرنجش را رو  

  ی: آهان پس براد یپرس یصورتش کرد و با لبخند کمرنگ

 . ی زودتر رفتن عجله دار

 

 دانستن بروز نداد.   یاش را براعجله نیاز ا شیب تبسم

. زشته تا  گهی شدنش با برادرش را بهانه کرد: آره د  همراه

 اومدم وسط راه ولشون کنم. نجایا

 

 پوزخند زد.  کامران

 د؟یشیاند یم  او چه یدرباره  اشدخترخاله 

 شناخت؟یرا نم او



تبسم را بزرگ کرده بود و حاال دخترک چه احمقانه   خودش

را بروز   اشیتواند او را گول بزند و نگران ی م کردی فکر م

 ندهد. 

 شد.  ره یچشمان تبسم خ به

  یپاساژ هم بهت گفتم تبسم من نه اهل دو به هم زن یتو-

رو بهت   نایاگه ا .اسگهیکه دنبال کس د لیهستم. نه دنبال دل

با چشم  و یکه ماهان رو بهتر بشناس  نهیفقط واسه ا گمیم

ماهان   یعمو  ییجدا یاز قصه دونمی . نمیریبگ میباز تصم

 ؟ یات چقدر خبر داراز عمه

 

 .  دیکش ینفس راحت  تبسم

او   نکهیا الیبه خ دیموضوع را بگو نیا خواستیم کامران

 خبر ندارد؟

 دلش به او پوزخند زد.   در

 آره خبر دارم. -

 

 مکث کرد.  قهیچند دق کامران

 سکوتش را به حساب جا خوردنش گذاشت.  دخترک



 چرا جدا شدن؟ یدونی م-

 

عمه رو ول    یماهان دو روز مونده به عروس یآره عمو-

به ماهان   کدومچیه نایکامران به نظر من  ا  ی کرده رفته ول

اون نوشته  یماهان به پا  یگناه عمو دیربط ندارهچرا با

 بشه.

 

ماهان   شونی جدا لیبا صراحت پاسخ داد: چون دل کامران

 بوده

 

 . دیابرو در هم کش تبسم

 گفت؟ی چه م کامران

 را بشنود.  شی حرفها یشد تا ادامه  رهیصورت کامران خ به

که در   یاون  دوننی نم شتری جوان ادامه داد: چند نفر ب  مرد

واقع ازدواج رو به هم زد هما بود نه کورش. کورش به  

سر و   یشماتتش نکن ب نکهیا یاصرار و التماس هما و برا

  نهیا تیکه واقع ی افتاد گردنش در حال زیصدا رفت و همه چ

رابطه و   یدل بست و باهاش رفت تو  یاگهیهما به کس د

 نبود جز ماهان.  ی اونم شخص هم آدم



 

 . دیپر رونیب نهیتبسم از س قلب

 قطع شد. هیچند ثان یبرا نفسش

 جان از تنش درآمد  اصال
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 . آمدیتبسم باال نم نفس



 خراب بود و حس مرگ داشت.  حالش

در هم   زی و همه چ شدیم  ف یداشت کث ی ادیز یباز نیا

 .دیچیپیم

 گذاشت.  اشنهیس ی را رو دستش

 . کندی قلبش درد م کردی م حس

 یدونی : تو...تو...تو از کجا...از کجا مدیتته، پته پرس  با

 بوده؟   یزیچ نیهمچ

 

 دهانش را قورت داد.  آب

سوال نداشته  نیا یبرا یاکرد کامران جواب قانع کننده آرزو

 باشد. 

کامران ادعا  دانستینم  چیکس ه چیه یچرا وقت اصال

 از اصل ماجرا آگاه است؟ کردیم

.  دمیبر سرش آوار شد: خودم شن ز یبا جواب کامران همه چ 

 خودم.  یهابا گوش

که عمه هما با کوروش به هم زد. من داشتم   یروز همون

گوشه   کیکوچه  یتو  دمید یاتون. وقتخونه اومدیم

فکر کردم همون راز و   زننی دارن با هم حرف م یواشکی

. اما  ستادمیگل کرد و گوش ا طنتمیاس. شعاشقانه یازهاین



کردم   میشدم و پشت درخت نارنج خودم رو قا کینزد یوقت

  ونیهما  با چشم گر دمیدم دعواست. تا من رسیتازه فهم

دختر  از   کی نگذشته بود که  قهیخونه. چند دق یرفت تو

  یبود ول یبود و اسمش چ یک ست ین ادمی. رونیخونه اومد ب

 گفت.  ی به کوروش چ ادمهیقشنگ 

که دلش   ی. درست از روزدهیگفت:» هما دل از تو بر بهش

  رونیب شیبرو از زندگ یرو داده به ماهان.اگه واقعا عاشقش

که    هیکار نیمهم تر نیبرو که آبروش نره ا ی جور کی یول

 «ی انجام بد یکه عاشقش یدختر  یبرا یتون یم

 

 جام خشکم زد!   سر

 که خم شد.  دمیکوروش د یهااز پشت درخت نارنج شونه  

 

 

 تبسم هم خم شد.  یهاشانه

 کامران را تاب نداشت.  یحرفها

 بود دروغ باشد.  امامحال

 . شناختی را خوب م کامران



 با هم بزرگ شده بودند.  آنها

 برود.  شیپ نجایتا ا گرانیدخراب کردن  ینبود که برا یآدم

 داد.  هیتک یصندل یرا به پشت  سرش

  شیهاشه یبکشد و هوا را به ر ق یکرد نفس عم یسع

 برساند. 

 شد.   ره یدخترک خ یده یبه صورت رنگ پر کامران

 را به زبان آورد.  شیهاحرف  یباق

  یگنج مخف  کیدلم من مثل  یها تو ها سالحرف نیتبسم ا-

باربد که اون زمان    یکس حت چ یرو به ه زهایچ  نیشده. من ا

مادر خودم نگفتم. االن هم اگه دارم  یحت ایبود  قمیرف نیبهتر

. من چون  ی طرف  یبا ک یکه بدون نهیا یبرا  گمیبه تو م

  نیاز ا ه پرد ی مطمئن شدم تو قصد ازدواج با ماهان رو دار

.  موندیخودم م شیراز برداشتم وگرنه که تا آخر عمرم پ

از   رهی م هایل یخ ی راز ابرو نیبا برمال شدن ا ونمدیچون م

 . است یدن یهاآدم  نیترف یجمله پدر تو که بنظر من جز با شر

 

 چشم نگاهش کرد.  یاز گوشه  تبسم

 .دیکه مقابل او خودش را نبا کردی تالشش را م یهمه

 خونه.  میبر شهی گفت: م جانیب



 

 نگران بود.  کامران

حال و روز به خانه برود و   نینداشت تبسم با ا لیتما اصال

 که در گذشته رخ داده آگاه کند.  یهمه را از اتفاق

  یزیچ کی  ییجا  کی. بزار ببرمت ستیتو حالت خوب ن-

 برمت خونه  ی م یبخور رو به راه که شد
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 را فشار داد.  اشیشانیپ یگود یتو شیابرو یباال تبسم

 به جانش افتاده بود.  یبد سردرد 

  ایدن یهای عشق و عاشق  یتهوع داشت و از همه حالت

 . خورد یحالش به هم م 

 خونه کامران. میبر-

 

 اجبار استارت زد.  ی از رو کامران

کند تا   یبتواند دخترک را راض ریدر مس  که دی ام نیبه ا البته

 بعد از آرام شدنش او را به خانه ببرد. 

در   یامزخرف خواننده یصدا ن،یمحض روشن شدن ماش به

 . دیچیپ نیماش

  ستمیس  آمدیدخترک به حد انفجار درد داشت و بدش نم  سر

 دور پرت کند. ییآورد و در جا رونیب ش یرا از جا

 ضعف نشان دهد.   نیدوست نداشت مقابل کامران تا ا اصال

 .توانست ینم اما

 مثل سنگ به صورتش خورده بود.  تیواقع

:  خاموشش کن. سرم درد  د یرا ماساژ داد و نال اشیشانیپ

 کنه.  یم



 

 به صورتش انداخت.  ینگاه کوتاه کامران

گفت: تبسم بخدا اصال  مانیرا خاموش کرد و پش ستمیس

ارت بدم.  من فقط خواستم راه رو اشتباه  آز خواستمینم

 . ینر

 

 شکسته کامران را نگاه کرد.   یبا قلب چارهیعاشِق ب دخترکِ 

نمانده بود سد   یزیداشت و چ  دنیهوس بار چشمانش

 مقاومتش بشکند. 

  یکه گفت یهاآلوده به بغض گفت: اگر حرف  یصدا با

صورت ماهان    یتو چوقتیه  گهیداشته باشه بخدا د تیواقع

 کنم.  ینگاه نم

 

 .خواستینم او

ماهان شدند و به   دنیچشماش از همان لحظه دلتنگ د اما

 افتادند.  یعزا دار

 . کردیبود که پوست صورتش را نوازش م اشک



تبسم متاسف شد و قلبش به درد   یاشکها  دنیبا د کامران

 آمد. 

 شد.  مانیها پشاز گفتن آن حرف  یحت

 دروغ نگفته بود. که   داندی خدا م اما

 و به دختِر محبوبش داد.   دیکش رونیاز جعبه ب یدستمال

 

گفت: متاسفم که اشکت رو درآوردم. اصال  زدهغم

 بشه.  ینجوریا خواستمینم

 

 

 را پاک کرد.  شیهااشک تبسم

 کرد بغضش را فرو دهد.  ی و سع دیکش یقیعم نفس

 نزد.  ی جواب کامران حرف  در

خواهش کنم   شه یکرد: تبسم م که گذشت،دهان باز قه یدق چند

حال و روز   نی اگه با ا یتا آروم بش میبخور ی زیچ کی میبر

  ری شد و از ز ی زیچ کی فهمهی مامانت حتما من  یبر

چند نفر   ی. اونوقت ابروکشهی م رونیرو ب ی زبونت همه چ

 . رهیم



 

داشت اما   اجیبه اتاقش  و البته تختش احت نکهیبا ا  دخترک

 با کامران هم موافق بود.

 را با تکان دادن سرش اعالم کرد.  موافقتش

 زد.  یتمندیلبخند رضا کامران

  شد یمطمئن م  دارد یتبسم رازش را نگه م نکهیاول از ا دیبا

 کرد. که  یاش م  یبعد راه
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 . ستادیبرادرش ا یروبهرو  هما

 . کردی م یباز  فشیافتاده و دستانش با بند ک نیپائ سرش

 . ستینگر ی خواهرش را م وشیدار

بود و   ستادهیبرادرش ا یروکوچه چمدان به دست روبه یتو

 گرفته.  یم یکه چه تصم داد ی تازه خبر م

 نکهیقبل از ا دیدونم با یم  د،یگفت: داداش ببخش شرمنده 

دلم  کهویبخدا  ی ول کردمیعزم سفر کنم با شما مشورت م 

 مشهد کرد.  یهوا

 

که سه،   یدونی کرد: االن وقت رفتنه هما جان؟ م هیگال آمنه

 عقد باربده.  گهیچهار روز د

 

 گام جلو گذاشت.  کی هما

روز عقد   دمی برادرش را در دست گرفت: قول مزن   دست

 باشم. نجایا

 

 زد.  یلبخند کم رنگ آمنه



 همه کار نبود.  نیا ان یبه رفتن هما آن هم م یراض

 

و    دیکش اشی جو وگندم یها شیدستش را به ر وشیدار

 سفر به سرت افتاد؟  یهوا کهویشده که   یزی: چدیپرس

 

 شد.   ره یبه صورت برادرش خ هما

  دادی را نداشت. اگر او را هم از م  یکس گر یاز او د ریغ

 . شدی م میتی گرید کباری

 را گرفته بود.  مشیتصم اما

 فکر کردن به عواقبش. بدون

مسأله مهم باهاتون  کی یدرباره  خوامیبرگردم م  یوقت-

 صحبت کنم داداش. 

 

 ساعتش را نگاه کرد.  یفرار از هر سوال یبرا

 برم.  دیبا شه یم ر یداره د-

 

کن.   یها خداحافظآمنه نگاه کرد: از طرف من از بچه  به

 . خدانگهدار. دیمواظب خودتون باش



 

 که منتظرش بود رفت یو به سمت تاکس د یچرخ

خودم برسونمت   یزاشتی نامش را خواند:  الاقل م وشیدار

 برسونمت.

 

 راحتترم ینجوریمنم ا یاممنون داداش شما خسته -

 

 رفت و سوار شد.  نیو به سمت ماش دی را کش چمدانش

ذهن در هم    یبه سفر گرفته بود تا چند روز میتصم

 را آرام کند. اشختهیر

 .گفتی را م زیچو همه  گشتی برم سپس

 تبسم شود.  یمانع خوشبخت خواستینم

 برادرش خراب کند.  شیاگر خودش را پ یحت

 از جا کنده شد.  لیاتومب 

 ش را بست. داد و چشمان هیتک شهی را به ش  سرش

 بود.  دهیو همسر و دخترش را روز قبل هم د کوروش

 نبود. یاتفاق



دم در منزل هاشم منتظر  نشیساعت سوار بر ماش ک ی حدود

و او باالخره همراه همسر و   ندیماند تا کوروش را بب

 فرزندش از خانه خارج شد. 

 ماهان شدند.  لیسه با هم سوار اتومب هر

 خنجر شد و قلب هما را شکافت.  اشانی خانوادگ جمع

 دنبالشان رفت.  یاز سر کنجکاو  
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شدند، زن  ادهیپ  نینما از ماشباغ جهان کیآنها نزد یوقت اما

کردنشان بشود و دنبال   بیتعق الیخ  یگرفت ب میجوان تصم

 خودش برود.  یزندگ

 از متاهل بودن کوروش مطمئن بود.  گرید حاال

و هما   رفتیگردش م  یبه همراه همسر و فرزندش برا او

 . کردیم بشیتعق هاوانهیهمچنان عاشق و البته چون د

 . زدیکامل دست و پا م یدیو در ناام 

 کند . تبسم هم حال و روز او تجربه  خواستینم

گرفته بود به محض بازگشت از سفر اصل ماجرا  میتصم پس

 را تمام کند.  زیهمه چو دیرا به برادرش بگو

 

 خراب وارد خانه شد.   یبا حال تبسم

بزرگ معجون گرفت و    وانیل کی شیکامران برا نکهیا با

حالش بهتر شود اما   یمجبورش کرد تا آن را بخورد و کم

 نبود. یحال او بهتر شدن

ها باال رفت و خودش را پشت دِر واحد هما  سرعت از پله به

 رساند. 



 کند.  بیکامران را تکذ یهما حرفها  کردی خدا م خدا

 . دینشن یچه در زد پاسخ هر

 . ستیاش در آموزشگاه ندانست عمه  یم

 بر خودش مسلط باشد.  یکرد کم ی آمد و سع نیرا پائ هاپله

 و در را باز کرد و وارد خانه شد.  دیکش ق ینفس عم چند

 ونیزیتلو یمبل نشسته و مشغول تماشا یو مادرش رو پدر

 بودند.

 یدونی : نمد ی و سالم داد و از مادرش پرس  ستاده یا همانجا

 رد.در زدم باز نک ی عمه کجاست؟ رفتم باال هرچ

 

 حرم کرده.  ی دلش هوا ییکهویمشهد داشت. گفت  طیبل-

 

جا خورد. متعجب مادرش را نگاه  کرد: چرا انقدر   دخترک

 !خبر؟یب

 

! آخه االن چه وقت مسافرت  می. ما هم تعجب کرددونمینم-

 .رسونهی عقد م یرفتنه؟ اما گفت خودش رو برا

 



 اش را گرفت. عمه  یشماره  تبسم

 خاموش بود. اما

 خاموشه؟ شی: چرا گوشد یرا نگاه کرد و پرس مادرش 

 

پوست کنده را به دست هاشم داد: خوب   یوهی بشقاب م آمنه

روز   هی دو،  نی. البته گفت کال اماستیهواپ یچون تو

کم   کی خوادیم مینگرانش نباش کنهیرو روشن نم شیگوش

 با خودش خلوت کنه. 

 

 به سمت اتاق رفت.  یعصب تبسم

 اثاث خانه را در سر خودش بکوبد. یداشت همه ستدو

 بیتکذ ای دییکامران را تا یتوانست حرفها یکه م  یکس تنها

 کند او بود. 

 باره حرف بزند.  نیبا ماهان در ا خواستینم

 نیا یدرباره  دادی م حینسبت به او داشت و ترج یبد حس

 کس با هما حرف بزند. موضوع قبل از هر 

تخت   یاتاق شد و در را قفل کرد و خودش را رو  وارد

 انداخت.



 . کرد ی درد م اندازهی ب سرش

فکر   ز یچ چی به ه قه یکرد چند دق ی را بست و سع چشمانش

 نکند.

 هم درد داشت.  مغزش

 

 عقد باربد بود. روز

را  تلخ   قتیکه کامران آن حق ی چهار روز از روز درست 

 . گذشت ی بازگو کرد م شیبرا

 سخت را گذراند.  یلیروز خ  چهار
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 . دندیرس دای حدود شش عصر بود که به باغ پدر آ ساعت

 در قصر دشت.  بایز یباغ



 .السیو درختان گ یبلند کاه گل یوارهاید با

کم رنگ با   ِ یاب رِ یاز جنس حر ی در لباس بلند دهیپوش تبسم

گرفته تا دامن را    نیکه تمام لباس از سرآست  دیآستر سف

 کرده بودند.   یدوز دیمروار

 ساده بود.  شد ی م دهیکش  نیزم ی آن که رو یدنباله  فقط

 بر صورت مثل ماه شده بود.  ی حیمل شیآرا و

مهمان و  یو صندل زی از باغِ بزرگ  که پر از م  ی نفر چهار

 بود گذشتند و پا به ساختمان گذاشتند تا به اتاق عقد بروند. 

 ساختمان هم شلوغ بود.   داخل

دود اسپند   یبه همراه بو یشیعطر و ادکلن و مواد ارا یبو

 شده بود. بیترک

 کیموز ییاز صدا دیرس یش مهم به گو ییهمه جور صدا و

 نوزاد.  یهیگرفته تا بگو و بخند و گر

باربد را دوره   یدِر آشپزخانه چند نفر کیسالن نزد   داخل

 کرده بودند. 

در کت و شلوار   ده یو برادرش را پوش ستادیا  یلحظه ا تبسم

 اش رفت.شد و قربان صدقه  رهیخ  یداماد یکرم

 روز را داشت.  نیا دنید  یآرزو چقدر 



 نیا یو دخترک برا دیچکیاز چشمان برادرش م ی خوشحال

 . دادی حال خوب برادرش جان م

را هم   ستاده یباربد ا یروبهکه پشت به او و رو یمرد

 شناخت. 

 بود.  ماهان

  یقراریو ب کوفتیم نهیس   واریقلبش به در و د نکهیا با

 را گرفته بود. شیگلو خیهم ب یاما حس بد کردیم

 به وجودش چنگ انداخت.  یگریاز هر حس د شتریب یلتنگد

گزنده   یحس آورد ی کامران را که به خاطر م یحرفها اما

 . کردیکامش را تلخ م 

ماهان گوشش را نوازش داد: خالصه   یپر از خنده  یصدا

 خودمون.  شی پ ایب هاینر بهیغر شیپ  نکهیا

 

 یدرباره  نکهیا ا ی ستیاش چجمله  نیمخاطب ا دانستینم

 .کنندی صحبت م ی زیچه چ

 ماهان ضعف رفت.  طنتیپر ازش یصد  ی دلش برا اما

تخت   یرو یخراب  یبار او را حدود ده روز قبل با حال نیآخر

 بود.  ده ید مارستانیب



 

سر تکان داد،ناچار جلو   شیاش شد و براکه متوجه  باربد

 کند.  کیرفت تا سالم و عل

 ا  در آغوش گرفت. مهربانانه او ر شهیمثل هم برادرش

 یخوشبخت یآرزو شیاش رفت و براقربان صدقه تبسم

 نمود.

 .سایبا نک نیکرد همچن کیسالم و عل دیام با

 . دیبه سمت ماهان چرخ سپس

کت و   شدی دقت نکرده بود اما مگر م چکدامشانیلباس ه به

که ماهان  برتن داشت به   یخوش دوخت یاشلوار قهوه 

 د؟یایچشمش ن

 سالم داد.  کوتاه

 سالم ساده خالصه کرد.  کیجوان هم جوابش را به   مرد

 ن؟ ی: بهتردی پرس دخترک

 

 شما.  یزد: از احوالپرس یرنگپوزخند کم ماهان
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 انداخت.  نیسر پائ تبسم

اش انداخته بود شده  ونیشن  ی موها یرا که رو یسبک شال

 مرتب کرد. 

 رفت. گفت و یابااحازه 

مرتب کردن  درحال انجام کارها و لیفام یهاتن از خانم چند

 عقد بودند.  یسفره 

محض ورود به اتاق عقد نگاهش به صورت هما  که   به

 افتاد.  خت یر ینقل م یسته و در ظرف کنار سفره نش 

 باال خره از سفر برگشت!  پس

 حرف زدن با او عجله داشت.  یبرا

 لباسش را گرفت و به سمت هما پا تند کرد.  یدنباله 

 .ستادیاش اکرد و کنار عمه  کیها سالم و علمهمان با



کرده اما   زیرفتن پره شگاهیاز آرا یگریمثل هر وقت د هما

را که خودش به   یشیبر تن داشت و ارا یبایلباس سبز ز

 . کردی م اشیصورتش نشانده بود راض

  ادشی یسوالش عجله داشت که حت  دنیپرس یانقدر برا  تبسم

 .دیقبول بگو ارتیرفت ز

با هم حرف   ی: عمه وقت دار د یبه او نشست و پرس دهیچسب

 .میبزن

 

: االن؟!  دیتعجب پرساش را نگاه کرد و مبرادر زاده  هما

 ؟یچ یدرباره 

 

 ماهان باهات حرف بزنم.   یدرباره خوامی م-

 

 لبخند زد.  هما

ماجرا را   نیو ا  دیرا به برادرش بگو ز یآمده بود تا همه چ او

 دهد.  صلهیف

  گهینباش. د  یچچیرا حفظ کرد و گفت: نگران ه لبخندش

هات تموم شد.بزار عقد تموم بشه هم تو هم بابات  غصه



با برادرم حرف بزنم  و   خوامی . من مدیفهمی رو م  زیچهمه

که از   یتلخ یاون روزا خوامیاصل ماجرا رو بهش بگم. نم

  دونمی سر من و کوروش گذشت بهدتو ماهان هم بگذره. م

 .  ستیبرام مهم ن  گهیاما د شمیخراب م خودمکه 

 

و ماهان.    یاش را گرفت: مهم تو هستدر زادهبرا  دست

گذاشته صدبار با چشماش    نجایپا به ا یکه از وقت یماهان

نگاهش پر از عشق   دیکه تا تو رو د نهیدنبالت گشته. مهم ا

. خودم خراب کردم خودم  فتهیب ییجدا توننی ب زارمیشد. نم

 کنم. یدرستش م 

 

 اش را نگاه کرد! ناباور عمه تبسم

 !دیلنگیار م ک یجا کی

 !دیلنگی کار م ی جا کیخدا که  یخداوند به

علت از   نیهما عاشق ماهان شده و به هم   گفتیم کامران

 کوروش گذشته.

 کرد؟ یحسادت در کالم هما حس نم یاچرا تبسم ذره  پس

آن دو به هم پرده از   دنیرس یبرا خواستی چرا هما م پس

 . کندیخودش را خراب م  دانستی بردارد که م یراز



 بهتر بود قبل از هما با ماهان حرف بزند.  دیشا

 کامران کال دروغ گفته باشد.  مبادا

 .  زدیو با ماهان حرف م  رفتی م دیبا

 ی و پا گرفتیم میو سپس تصم دیشنی ماهان را م یهاحرف 

 . ستادی ا یم مشیتصم

که در اتاق عقد مشغول بودند او در ذهنش حساب  یمدت تمام

 . کردی و کتاب م

متوجه  یلیکه برا عقد باربد داشت خ یشوق و ذوق یهمه با

 نشد.  یزیچ

  دیکه عا یکه عروس و داماد وارد شدند و تا وقت یالحظه  از

کوتاه گذشت بسکه فکرش   یل یخ شیخطبه را خواند همه برا

 مشغول بود.

بردارد و با ماهان   دیگرفت دست از ترد  میتصم باالخره

 صحبت کند. 

بود عاقالنه رفتار کرده و مشکلش را با خود او حل   بهتر

 کند.
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 رفت.  اطی اتاق عقد خارج شد و به ح از

 . شدیبرگزار م اط یدر ح یاصل یمهمان

 ها پر بود.  زیم شتریب

گشت تا کنار آنها   یپرستو م ای نیچشمانش دنبال نوش با

 . ردیبگ یجا

 در چشم مادر ماهان افتاد.   چشمش

موج  نیو در نگاهش تحس کردی با محبت نگاهش م زن

 . زدیم



کند و خوش آمد   کیجلو برود و سالم و عل کردی حکم م ادب

 .دیبگو

اتاق فقط توانسته بود از   ی اتاق عقد هم بخاطر شلوغ در

 کند.  یدور احوال پرس 

 توانستیم  دینشسته بود و دخترک شا زیسر م  هم  ماهان

 همانجا به او بفهماند که حرف دارد. 

 شالش را مرتب کرد.  یکم

بر لب نشاند و دامن لباسش را گرفت و  به   یکمرنگ لبخند

 آنها رفت.   زیسمت م

 اشت. استرس د یکم

دخترک کنده   یهااز قدم  یاماهان و مادرش لحظه  نگاه

 . شدینم

 .ستاد یا زیم کنار

و مادر و هر دو خانم برادرش به احترام او از جا بر   ماهان

 خواستند.

 کرد.  کیبا زهره دست داد و سالم عل ی از هر کس قبل

گرفت که   لیچنان گرم و با محبت دخترک را تحو زهره

 کرد.  دایاو راه پآرامش کم کم به قلب 



دست داد و خوش آمد   ایبا ساناز و بعد از آن هم دن سپس

 گفت. 

دراز شدن به سمت ماهان و فشردن دست   یبرا شیهادست 

اما آنها را مشت کرد و با لبخند به   کردندیاو التماس م

 شد و به او هم خوش آمد گفت.  رهیماهان خ

مقابل خانواده آبرو   اشیدل آرزو کرد خلبان دوست داشتن  در

 .ردیبگ لیکند و او را تحو یدار

 رفتار کرد.  نطوریهم  قایهم دق ماهان

: آقا هاشم و آقا پسراتون  دیبه زهره نگاه کرد و پرس  تبسم

 اوردن؟ ین فیتشر

 

پدرت.   شی. آقا هاشم رفت پزمیپاسخ داد: چرا عز زهره

برقصه. اشکان هم صداش زدن رفت   رو برده  سا یاحسان آتر

 جا کنه.جابه نیماش

 

راه رفتن آماده شد و   یگرفت و برا باال یدامنش را کم تبسم

اتون  چشم. با اجازه   یقدمتون رو د یخوش آمد ی لیگفت: خ

 . شمی من مرخص م

 



 خواست حرکت کند زهره مانع شد.  تا

 ... یزود نیدلم به ا زی کجا عز-

 

خودش و ماهان   نیب یقع صندلکنارش و در وا یصندل به

 نمتیبب کمکی. نیبش نجایا قهیدق  کی ایاشاره کرد و گفت: ب

 ؟یدور شدن از ما عجله دار  یدلم باز بشه. واسه

 

 .  د یدار اریاخت کنمی انداخت: نه خواهش م  نیسر پائ تبسم

 

 سمت زهره رفت و کنارش نشست.  به

 ماهان و زهره قرار گرفت.  نیواقع ب در

 نشستند.  زیدور م همه

 . یماه شد  نیع زمیبه تبسم نگاه کرد: ماشاهللا عز زهره

 

 خجالت زده لبخند زد.  تبسم

 . ی ممنون شما لطف دار-

 



و دلتنگ تند تر از   قراریماهان نشسته بود و قلبش ب کنار

 .دیکوبی م نه یدر س شهیهم

ماهان را از   یبود و بون شانیهایصندل لیم یافاصله بایتقر

  ی به حال یو مدام  حال  کردی فاصله حس م نیتر کینزد

 . شدیم
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برادر شوهرش را مخاطب قرار داد: ماهان دردت بهتر   ایدن

 ؟یاستراحت کن نیماش یتو یبر یخواستی شد؟ مگه نم

 

 لبش چسباند. یگوشه  ی زیآم طنتیبند حرفش لبخند ش پشت

رفت که از چشم تبسم   یترسناک یچشم غره  ایبه دن ماهان

 دور نماند. 

 نگران به ماهان نگاه کرد. دل تبسم

 را نشان ندهد.  اشیکند و دلواپس کرد حفظ ظاهر  یسع

 ارم؟یمسکن ب یخوای م د؟یدرد دار-

 

 جوان در چشمان دخترک نگاه کرد.   مرد

 نشسته در نگاهش را دوست داشت.  یو دلواپس عشق 

داره بزرگش    ایبر لب نشاند: نه خوبم. دن یکمرنگ لبخند

 .کنهیم

 

 دل تبسم را گرم کرد.  لبخندش

  ؟یرفت شگاهیان کدوم آرا: تبسم جدیاز تبسم پرس ساناز

 . های البته ناز بود ؟یناز شد یلیماشاهللا خ



 

دوست   شگاهیخجالت زده  لبخند زد و پاسخ داد: آرا تبسم

  دایآ یپرستو.راستش چون خانواده یخونه  کیپرستو نزد

  میبر شگاهیآرا میخواستیخواستن مراسم مختلط باشه ما نم

و   لمیپرستو گفت واسه ف یول میداری بر نم ی چون روسر

 .میندازیهم شال م  یها الزمه. باقعکس

 

 

که   ی نطوریدخترک را نگاه کرد و گفت: حاال البته ا ماهان

هم با   یلی خ یو شال انداخت ی تو موهات رو درست کرد

 نداره.  یبرداشتنش فرق 

 

 متعجب نگاهش کرد.  تبسم

ماهان را فراموش کرد و گفت:  یلحظه حضور خانواده  کی

اس االن   دهیشاله لباس هم کامال پوش  ریموهام که ز یهمه

 کجاست؟  رادیا

 

 دستش را جلو برد.  ماهان



 ر ی و تا ز ختهیاش رشانه  یتبسم را که رو یاز موها  یقسمت

 ست؟ین رادیا نای: بنظرت ادیآمده بود گرفت و پرس اشنهیس

 

توسط ماهان  آن هم مقابل خانواده   شیاز لمس موها تبسم

 . دیخجالت کش

 لبش کنترل کرد.  دنیرا با گز  احساساتش

  یهادادن  ریخدا به داد برسه باز گ  یگفت: وا یعصب ایدن

  نیکنم ا یصبر م ی ماهان شروع شد. تبسم جان برات آرزو

به حال تو   یوا دهیم ریمدام گ میبه ما که زن برادرش هست

 . یکه زن خودش

 

 سم سقوط آزاد را تجربه کرد. تب قلب

 چه ساده او را به ماهان وصله کرد.  ایدن

 همه مشکل و ماجرا.  نیهم وسط ا آن

 .نیخجالت زده بود و سرش پائ لبخندش

 جفتشان رفت.  ینگاهش کرد و قربان صدقه زهره

ماهان و زنش بشم. قربون پسرم بره که    یمن فدا یاله-

 . هیرتیانقدر غ



 

 انداخت و آهسته غر زد: اُمله.  تیپاراز ایدن

 

 . د یخط و نشان کش شیبرا شیهابا چشم ماهان

 

 اشان پرت شد. که ساناز زد حواس هر سه  ی حرف با

همون  نیا نیرا نشان داد و گفت: مامان ...مامان بب  یدختر

داداشم فکر کنم   یگفتم برا شیساعت پ میاس که ندختره 

 مناسب باشه. 

 

 که سمت دخترک مورد نظر رفت.  ایزهره و دن حواس

چند   شهیبه ماهان نگاه کرد و آهسته گفت: ماهان م تبسم

 م؟یبا هم حرف بزن قهیدق

 

 . دیجوان ابرو در هم کش  مرد

 ؟یچ ی: درباره د یو با دقت تبسم را نگاه کرد و پرس متفکر

 



 را در هم تاب داد: درباره خودمون. شی هاانگشت تبسم

 

پوز خند زد: چه   دیدیاشان نمرا متوجه  یکه نگاه کس ماهان

 عجب؟

 

  یلیاش نگاه کرد: خخورده  به انگشتان در هم گره  تبسم

 مهمه.
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زد: خوبه که هنوز خودمون برات وجود داره.   هیکنا ماهان

  نیکردم با ا یما. فکر م  میبش خوادی خوبه که هنوز دلت م

من رو   دیق شهیهم  یبرا یدیات مکه تو به خانواده  یتیاهم

 . یزنیم

 

 داشت.   یتلخ لحنش

 . زدیم هیکنا

با  شانیکه برا شوندی ناراحت م ی ناز کسا شه یها هم آدم

  تیمرد مقابلش اهم یتبسم هنوز برا یعنی نیارزش است و ا

 داشت. 

 نگاهش کرد.  یبا ناراحت تبسم

باهات حرف بزنم.   د یبا ی. ولی دلخور باش یماهان حق دار -

اش صحبت  درباره  دیهست که حتما با یمهم ییزایچ کی

 . تو من رو قانع کن، منم تو رو  میکن

 

 را باال داد.  شیابرو  یتا کی ماهان



تو رو قانع   د یاش بردگفت:  چه جالب من بابه چانه  دست

 کنم؟!

 

 به صورت متعجب مرد مقابلش نگاه کرد.  تبسم

برام  یکه  اگه نتون دمیشن ی حرفها کیگفت: آره   محق 

 ابونیسر به ب  الیاز فکر و خ یو قانعم کن یبد حیتوض

 . زارمیم

 

 لبش را خاراند.  یگوشه  ماهان

 اش را پنهان کند. کرد خنده  یسع

 خانوما.پره خانوم  یلیتوپت هم که خ -

 

توپت  یرو تو هم بشنو دمیکه من شن ییزایآره  اگه اون چ -

 شه یپر م

 

و دلخور گفت: من   دیاز صورت مرد جوان پر کش لبخند

  کی یاشتم بعد اون اتفاق حتاالنم توپم پره. توقع ند نیهم



برات   گهیکردم انقدرا د یفکر م ی حالم رو بپرس  یزنگ نزن

 یاحوال پرس کیو  زنگک یارزش دارم. در حد 

 

در هم گره    یهاتبسم از صورت ماهان تا دست  نگاه

 شد.  د یاش کشخورده 

 کامال با ماهان بود.  حق 

 

  یکه تو دلخور رفت یبخدا روم نشد زنگ بزنم از اون روز-

بدم  حیرو توض ز یچندبار خواستم زنگ بزنم و برات همه چ

 نتونستم. یول

 

 پر از عشق  نگاهش کرد.  ماهان

 ترشیخواستن شه یپر نازش از هم یمظلوم و صدا صورت

 کرده بود. 

 دختر بگذرد.  نیبود بتوانداز ا محال

 د. طلبکار ادامه دا تبسم

ناراحت شدم.   یلیاون روزت خ یهاالبته بهت بگما از حرف -

 ؟یمحبتت رو سر من بزارتوقع نداشتم منت عشق و



 

 متعجب نگاهش کرد.  ماهان

 من منت سرت گذاشتم؟!-

 

 : من تبسم؟!دی دست به خودش اشاره کرد و باز پرس با

 

رفته چه    ادتی گهیو نگاهش کرد: آره د دیچشم باال کش تبسم

  یلیمن خ دمیجنگ ی لیانگار؟ من بخاطر تو خ ی زد ییهاحرف 

 من فالن من بهمان...  دمیدردسر کش

 

بود: من فقط خواستم   اشرهیهمانطور که متعجب خ ماهان

 چقدر برات تالش کردم.  ،یبهت بگم چقدر برام مهم

 

 هات. اون روز با حرف  ی. دلم شکوندیبد گفت-
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سر تکان داد: عجب پس بدهکار شدم و خودم خبر   ماهان

 ناز بکشه منم. دیکه با ینداشتم بازم اون

 

عاشقانه   یها و حرف  یشوخ  یرا برا تیاما موقع تبسم

 . دیدیمناسب نم

 جواب بود.  یب یاز سوال هااو پر  مغز

  کردیم دییکامران را تا یهاگفته شانیکیکه اگر  یهاسوال

 . زدی ماهان را م دیق شهیهم  یبرا دیاو با

 



هست که   یزیچ   کیباهات دارم.  یمهم یلیماهان صحبت خ-

 مشغوله.  یلی. بخدا فکرم خیبد حیاش برام توضدرباره  دیبا

 

 

 خلوتشان را در هم شکست.  ایدن یصدا

تا منم  دیشما دوتا. الاقل بلند بگ دی چقدر حرف دار ی آخ-

 بشنوم.

 

 سر چرخاند.  کبارهی تبسم

 نگاه کرد.  شیبه زهره و عروس ها  شرمزده 

  یخانواده  زیاست  سر م  قهیمتوجه شده بود که چند دق  تازه

 . زندیماهان با او پچ م

 فرار  از جا بلند شد.  یبرا

تو رو خدا من   د ینگاه کرد و گفت: ببخش زی افراد دور م به

خوشحال شدم از   ی لیها سر بزنم. خمهمون یبه باق دیبا

 .دنتونید

 



 دنتیما هم از د  زمیزد: عز  یلبخند پر از محبت زهره

 .ایما ب  شی. سرت خلوت شد بازم پمیخوشحال شد

 

 . دیاز همه از زهره خجالت کش شتریب

 . کردی با خودش م یداند زن چه فکرها خدا

 

 حتما.  چشم -

 

 فاصله گرفت.  زیانداخت و از م یماهان نگاه کوتاه به

 کرد: تبسم؟ شیبلند شد صدا زیجوان از سر م  مرد

 

 . ستادیا دخترک

 یخواستی : مگه نمدیو پرس ستادیا شیروروبه  ماهان

 م؟ یصحبت کن

 

 با سر پاسخ مثبت داد.  تبسم



شده که باعث شده تبسم   یچ نمیبب میرخوب پس ب یلیخ-

 برداره.  یقهر صغر نیخانوم دست از ا

 

 اش گرفت. خنده  هیتشب نیاز ا تبسم

 خلوت. ی جا کی میسرعت داد: پس بر شیهاگام به

 

خلوت خوبه، دوست دارم. بعد   یکرد: آره جا  طنتیش ماهان

  یکنون درست و حساب یاشت کیالاقل  یچند روز دلتنگ

 . میداشته باش

 

 چشم گرد کرد.  تبسم

شد و    رهیدخترک خ یآمده  رونیب به چشمان از حدقه  ماهان

 اش را آزاد کرد. خنده  یصدا

 از خودش متعجب شد.  تبسم

 برخورد را از خودش نداشت.  نیا توقع

  ندیماهان را بب  یوقت کردی کامران فکر م یهاحرف  دنیشن با

 داشته باشد.  یدتن یلیبرخورد خ



فقط   شیهابود با نگاه کردن به چشم  ده یحاال که او را د اما

 . دیدر وجودش جوش یعشق و دلتنگ

 را از خاطر برد.  زیاز آن همه چ ریغ
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 . ستادندیا ک ینسبتا خلوت و تار ییجا  در



بود   ستادهیکرد و به تبسم که مقابلش ا بیدست در ج ماهان

که به هم   یدیشن  یشده؟ چ  یو گفت: جانم؟ خوب بگو چ

 ختت؟یر

 

کامران در وجود دخترک   ی هاحرف  یادآوریاز  یبد حس

 نشست. 

آنچه  یقانع کننده همه  لیدل کی کاش ماهان با  کردی م  آرزو

 کند  بیتکذ ده یرا که شن

  یو مختصر برا د یبود مف دهیرا  که از کامران شن ی زیچ  هر

 داد.  ح یتوض  اشیمرِد دوست داشتن

 شد.  نیخشگم ماهان

 مشت کرد.  بشیرا در ج  دست

  کیداد و متفکر گفت: تبسم   رونیرا پر حرص ب نفسش

الزمه من بهت    دهیرس نجایهست که حاال که کار به ا ییزایچ

 نیب دیکه هما بخواد با یها تا وقتحرف  نیبدم اما ا حیوضت

 ا یمن راسته  یهاحرف  ینیبب نکهیا یما دوتا بمونه. فقط برا

من رو   یهاصحبت نکهیاالن بعد از ا نیهم یتونیکامران م

  فیرو برات تعر زیچهمه  یو از خودش بخوا یبر یدیشن



کامران  گمیافتاده. من نم  یوسط چه اتفاق  ن یا ینیکنه تا بب

 .  ده ی. کم شندهی. بد شندهیاون اشتباه شن یول گهیدروغ م

 

 . دیکش یقیعم نفس

 تلخ بود اما مجبور شد.  شیگذشته برا ی آور ادی

  ر یروز هما زد ز  کیهما و کوروش عاشق هم بودن. اما -

. من خودم اون  نتمیبب خوادی داذ که م غامیبه من پ یچهمه

بهم گفت به عموم   دنشینداشتم. رفتم د یموقع سن و سال

کردو   فیرد حی حرف و قصه و توض ی . کلخوادشیبگم نم

بود که  نیاش ابدم و خالصه  لیخواست که برم به عموم تحو

بدون سر و   ی و اگه واقعا براش ارزش قائل خوادتی هما نم

هما   یاما وقت  کردمیبرو. اولش قبول نم یزیصدا و آبرو ر

 رو به عموم گفتم.  ی و همه چاصرار کرد رفتم

. شوکه شده بود. رفت با خود هماحرف بزنه.  شد ینم باورش

 نیمتاسفانه مت  یبهش گفت ول یهما اون روز چ  دونمیمن نم

  کیوسط  نیسرش بود ا  ریماجرا ز نیکه در واقع کل ا یکس

زد که کوروش رفت و پشت سرش هم نگاه نکرد.    یحرف

کوروش گفته بود   یشه یبزنه به ر شهیت نکهیا یبرا نیمت

  ک یوسط فقط  نیکه ا یاچاره یماهان شده. مِن ب  یلداده هما د

 یواسطه بودم. بخدا قسم تبسم به جوون چشمات که از همه 



با هم   یارابطه  چیوقت ه چیمن و هما ه  زترهیبرام عز ایدن

کوروش   یحرف رو زده بود تا برا نیعمدا ا نی. متمینداشت

 مزارع.  یراه برگشت  چیه

 

 یزمان برد تا کوروش  رو راض ی لیاز حسرت گفت: خ پر

دروغ گفته. دو سال از رفتن کوروش گذشته   نیکردم که مت

گفته و چه کرده که کوروش   ی اعتراف کرد چ نیبود که مت

هما رو زد. دو سال عموم باهام قهر بود و من   دیق ینجوریا

  دش  یزمان برد تا راض  یلیبعد دو سال هم خ چرا  دونستمینم

 حرفم  رو  باور کنه.

 

: چرا  دی پرس د یشن یکه م یازده از قصه  رت یح  تبسم

زد   کهویمن  یها رو زد؟ اصال چرا عمه حرف نیات اخاله 

 ؟ یهمه چ ریز

 

عاشق کوروش   یاز بچگ نیزد: چون مت یلبخند تلخ ماهان

 نیمت یبودن وقت یدوست و هم کالس نیبود. هما و مت

ناراحت   یلیکه هما و کوروش قراره ازدواج کنن خ فهمهیم

هما بهش   یخونه  رهی دبه نفت م کیروز با   کی. شهیم

.  زنمی م شی خودم رو آت ایکوروش بگذر   ر یاز خ ای گهیم



 ای گهیخودش و بهش م یرو  کنهی م یخال  رو نفت  یدبه

خودم  ای شیخواینم یگیو م یزن ی االن به  کوروش زنگ م

  نیمت یهم از ترس خودسوز  چاره ی. هما بزنمی م شیرو آت

 که اون خواست رو کرد.  یزنگ زد به من و کار
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 . کردی مبهوت به ماهان نگاه م  تبسم



 را گذرانده بود. یتلخ ی اش چه روزهاعمه  چارهیب

  ی کرد فکر م فیادامه داد: بعدها خودش برام تعر ماهان

کنه که خودش به چشم عموم    یبعد از هما کار تونهی کرده م

اشت بگه گذ یزی چ یبه کس نکهی بدون ا کهویعموم   یول ادیب

 و رفت.  

 

  رهیماهان را خ سیپر از بغض و چشم خ یبا گلو تبسم

 .ستینگریم

  ششیآرا خواستی نم زد؛یفرو نر شیهااشک  کردیم تالش

 خراب شود.  یهمان اول مهمان

رفتار برادرش   یشرمنده  شهیادامه داد: پدر من هم ماهان

از   ی به بابات قول داده که ما حت گفتی به ما م شهیبود. هم

  یاز همه شرمنده  شتری. بمیدخترهاش رد نش  یلومتریچند ک

من روابط با باربد قطع نکردم و اصرار   دونستی هما بود.م

  مرو به ه  یجوره مزاحم هما نشم و آرامش چ یداشت ه

باهاش داشتم ناراحت   یبرخورد دیفهمی . هر وقت مزمینر

که   ییاون باد بال شهیباعث مما  دنید گفتی و م شدیم

چرا   دونهی. کوروش هنوزم نم فتهیکوروش سرش آورده ب

هما واقعا عاشق  کنهی هما اون درخواست رو کرده. فکر م

هما   ی حفظ آبرو  یوجود برا ن یشده. اما با هم یاگهیکس د



شد که    یخانواده بگم چ ایچ وقت اجازه نداد من به بابا یه

 کوروش رفت. 

 

 . دی چشمش کش  ریدست ز تبسم

 اشک را گرفت.  نم

 بود.  شیقابل ستا شیکوروش برا یمردانگ

 بوده؟  یاصل قصه چ ی: تو چرا به کوروش نگفتدیپرس

 

 زد.  یلبخند تلخ ماهان

 یاجازه  یگفتم که کوروش چند سال با من قهر بود و حت -

هفت سال با هم   کی. ما نزددادیدفاع از خودم رو نم

حرف من رو باور کرد و بهش ثابت   ی. وقتمینداشت یارتباط

  شیاز آشنا یمن  دروغ بود چند ماه  یدرباره  ی شد همه چ

 . گذشتی با نامزدش م 

رو    زیچنخواستم دوباره همه ده یبه آرامش رس دمیکه د منم

 . زمیبهم بر

 



آب دهانش را قورت داد تا بغضش را فرو دهد و با   تبسم

کوروش چه سرنوشت   چارهیهما، ب  چارهیگفت: ب یحتنارا

 ! یتلخ

 

 داد: آره متاسفانه. رونینفسش را آه گونه ب ماهان

 

  یگذشته خارج کند و کم ییهوا کرد تبسم را از حال و یسع

 سر به سرش بگذارد. 

  ی چطور نم یبببگو ی خوب تبسم خانوم حاال که قانع شد-

 ؟یاریاز دلم در ب  جایبابت قضاوت ب یخوایم

 

 را باز کرد.  شیدستها

 زد.  یالبخند خجالت زده  تبسم

به آغوشش اشاره   میمستق ر یکه غ دیماهان را فهم منظور

 . کردیم

 نمود. تیرا رعا یمنیا یسه گام عقب رفت و فاصله دو،

 . دیبا صدا خند ماهان

 گم شد.  یقیموس  یاش در صداخنده  یصدا



زود خودش را   ی لیده باشد خآم  ادش ی یزیانگار که چ اما

 جمع کرد. 

تو هم   کنمی: خوب تو بگو؟ فکر مدیپرس ی جد یصورت با

 .یرو قانع کن اون روز من یقرار بود بابت حرفها
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 ماهان چشم دوخت.  یبه کفش ها تبسم



دلت    یرو  یچمن حرف بزنم هر یتو اون روز فرصت نداد-

 . یو رفت ی مونده بود گفت

 

بابت اون روز هم   یبخوا نکهی: تبسم ادیخند یعصب ماهان

 .هیانصاف یب یلیخ یمن رو مقصر کن

 

تو رو مقصر کنم. قبول دارم اون روز بد   خوامی من نم -

بد   یلیتو هم خ یب نرسوندم ولحرف زدم منظورم رو خو

 . یحرف زد

 

 مرد جوان در هم گره خورد.  یابروها

منظورت   ؟ی: بد حرف زد دیسرش را جلو برد و پرس  یکم

 بود؟ ی مگه منظورت چ ؟یرو خوب نرسوند

 

 در مقام دفاع برآمد.  تبسم

 ها کنده شد. و کفش  نی از زم نگاهش

 



نگو،   یزیخواستم بگم تو چ یماهان من اون روز فقط م -

 ای میکنیهما رو وادار به گفتن م  ایخودت رو بد نکن، بزار 

حرف   یتو اصال امون م نداد  ی. ولگمیخودم به بابا م نکهیا

 بزنم.

 

 مرد جوان نشست.  یهابر لب  لبخند

 بود.  دایهو  یکالم دخترک  به خوب صداقت

کش  نیاز ا شتریرا ب یباز نیا خواستیهم نم یطرف  از

 دهد. 

 تر بود. دلتنگ شه یروز از همچند  نیا در

داد و   هیکه کنارش بود تک یجوان دستش را به درخت   مرد

 لبخندش را بر لبش حفظ کرد. 

 . ختیر رونیراز دل ب هوایب

 برات تنگ شده بود.  یلیکه دلم خ کنم ی اعتراف م-

 

 . دیخودش هم ندانست چرا اشکش چک تبسم

رنجور و دلتنگش   کردی از آنچه که فکر م شتریب یدور نیا

 کرده بود. 



 چرا؟!   هیقدم جلو گذاشت: اِ....اِ گر ماهان

 

فاصله   شتریکه دو قدم ب شیبه رورو  ستادهیبه مرِد ا دخترک

پاسخ داد: ماهان من   یمرتعش ی نداشت نگاه کرد و با صدا

تر  ام برام از تو مهموقت نخواستم بهت بگم خانواده چیه

  ی. اون روزستمیبابام با یرو یمن فقط نتونستم توهستن 

اتاق  یمن ُمردم و زنده شدم تا تو از تو یکه چاقو خورد 

مالقات آخه با چه   امینتونستم ب یول یاومد رونیعمل ب

قراره   دونستمیزنگ هم جرأت نداشتم بزنم اخه نم ؟ینسبت

 . یبرخورد کن یچطور

 

 

  یمن صدا شهیتبسم را گرفت و گفت: مگه م یبازو ماهان

 تو رو بشنوم و بتونم بد برخورد کنم؟ 

 

 با بغض لبخند زد.  دخترک

برام  یاز اونچه که فکر کن شتریب یلیماهان باور کن خ-

 .یمهم

 



 

کرد: دختر چرا لقمه دور سرت   طنتیجوان باز ش  مرد

دوستت دارم. هم قشنگتره هم   ی لیبگو ماهان خ یچرخونیم

 .نهیشیبه دلم م  شتریب

 

 

مرد   ینهیس  یدستش را باال آورد و خجالت زده رو تبسم

 .دیجوان کوب

 همان دست را گرفت.  ماهان

 تبسم باز شد.  مشت

دخترک   یده یبلند و کش یهاجوان بر تک تک انگشت  مرد

 دوستت دارم.  یلیبوسه زد: منم خ
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دخترک   یده یبلند و کش یهاجوان بر تک تک انگشت  مرد

 دوستت دارم.  یلیبوسه زد: منم خ

 آوار شد.  نهیتبسم در س  قلب

 هلش داده باشند.  نیبه پائ یبیسراش ک یکه از  انگار

 پوستش نشست.  ریز یدوست داشتن یجانیه

 دوم اشک شد.  یلبش همراه با قطره   یرو لبخند

با   یصورت دخترک که حت یجوان با دست آزادش رو  مرد

 . دیبود دست کش دهی هم اشکش را د ینسب یکیوجود تار

 نکن. هیوقت گر چ یگفت: ه ق یمحبت عم با

 



 سر تکان داد.  تبسم

  ی فیقلبش گذاشت و فشار خف  ک ینزد ییدستش را جا ماهان

 به آن وارد کرد.

 زخمم.  ی رو یدرست زد هیقوضرب دستت هم-

 

 جلو رفت.  تبسم

  ی: اخ الهدیماهان گذاشت و دلواپس پرس ینهیس یرو  دست

 بخدا حواسم نبود. کنه؟ی درد م یلیخ رمیبم

 

 

 . دیکش یقینفس عم  ماهان

تبسم  دنیبه آغوش کش  یبرا یوحشتناک لیمقابل م در

همه  نیو ا یینجایاومت کرد و گفت: نه االن که تو امق

بهترم. االن که انقدر فاصله وات باهام   شهیاز هم کینزد

 کنم،خوب خوبم.  ی حس م می نیب یکمه که عطر موهات تو

 

 از عشق شد.  ز یتبسم لبر قلب



در مقابلش آن شب شاعر شده بود و از کلمه    ستادهیا خلبان

 . شدی م یعشق جار شیشعرها یبه کلمه

 داد.  شنهادیپ اشی قلب لیجوان بر خالف م  مرد

 

 بشه.  یطوالن  بتمونیغ خوامی. نمگهی د م یبهتره بر -

 

 . میآره بر-

 

 ها نشسته بودند رفتند. که مهمان ییهم ه سمت جا با

 .امیتو برو بعد من مو گفت:  ستادیا یدرخت ر یز ماهان

 

 !م؟ی: چرا با هم نردیمتعجب پرس تبسم

 

تبسم را در دست   یشانه  یافتاده رو یمو یا جوان تکه  مرد

دختر، حاال    ستیگرفت و بر آن بوسه زد و گفت: درست ن

  کاریچ میتنها بود یکیتار یکنه تو یفکر م نهیبب یکی

 . میکرد



 

 از خجالت آب شد.  تبسم

ها پا تند  لباسش را به دست گرفت و به سمت مهمان دامن

 کرد. 

 بهتر بود.  شهیاز هم حالش

 لذت ببرد.  یاز مهمان لیبا کمال م توانست ی م حاال

 

که تنها نشسته بود قرار گرفت و   نیکنار نوش  ز یم سر

 ؟ی: چرا تنها نشستدیپرس

 

بود   شمیپ دی االن هم ام نیو پاسخ داد: تا هم دیخند نینوش

هم با پرستو    قهیهر جفتشون رفتن. چند دق  یمانم ولهم ما

با  نمی.دبگو ببمیو زاغ تو وماهان رو چوب زد مینشست

 ؟ یکردی م کاریچ یکی تار یماهان تو

 

حرف   میزد و گفت: داشت یاضربه نیپشت دست نوش تبسم

 منحرف. میزدیم

 



 شه یهم م ییرو شنا ی: حرف رو که تودیخند  ثانهیخب نینوش

 .یکیتار یرفت تو  دیبا گهید یزد. واسه کارا 

 

و گفت:   دی کوب نیبار ضربه را پشت گردن نوش نیا تبسم

 ی واقعا که منحرف یعنی
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خوب   ؟یچ یعنی رف شعور منح  یاعتراض کرد: اِ ب نینوش

 ؟یدیشن  ی چ یگفت یپرسم چ  یمثل آدم دارم ازت م

 

 کرد. ف یتعر یبا سرخوش تبسم

کوچه چه   یدادم که اون روز تو حیبراش توض یچیه-

  یداشت بابت احوال پرس هی هم گال کمکیداشتم.  یمنظور

 من کال قانعش کردم.  ینکردنم. ول

 

 نگفت. یزیچ نیهما و کوروش و مت  یقصه از

 فعال مسکوت بماند.  دادی م حیترج

 

و گفت: پس خدا رو شکر   دیرا به هم مال  شیدستها نینوش

 کمونه. یامشب شب وصال  و آشت

 

 زد.  یلبخند پر رنگ تبسم

 ً  هم شب وصال بود. واقعا



 یکه از کامران درباره  یبا حرفها شیچند ساعت پ نیهم تا

  یو حاال همه کرد یکه نم ی بود چه فکرها ده یماهان شن

 رفع و رجوع شده بود.   شیهای دلخور

 بود.  دهیچسب ش یدر جمع رفقا ستادهیبه ماهاِن ا نگاهش

  یلبخند بر لب تبسم نقاش آمدی مرد جوان که م یخنده  یصدا

 . شدیم

  یرا بردار و در جعبه شیهااز خنده  یکی خواستی م دلش

  نرویآن را ب ی ریو درگ یجواهراتش بگذارد و وقت دلتنگ

 دهد.   هیآورد و به خودش هد

 معجزه کند  یوقت دلتنگ توانستی م شیاخنده  یصدا

 

 انینشسته  بودند و به باربد که م یاگوشه  وشیو دار هاشم

 . کردند ینگاه م دیرقصیدوستانش مثال م

به پدر خودش و ماهان نگاه کرد و از ته قلبش از خدا   تبسم

 نرم شود.  ماهان یبا خانواده وشیخواست که دل دار

 نگاه کرد.  وشیبه دار هاشم

 بود.  اِرغارش ی ی لبها یرو یرو ی بزرگ لبخند

. فکر کنم  نم یازدواج ماهان رو بب خوادیدلم م ی لیمنم خ -

 پسرم. ی خوش دنی مثل االن تو دلم غنج  بره از د



 

  دیافتاد و فهم اش ی دوزار عیسر وشیآمدن اسم ماهان،دار با

 . دیچه بگو خواهد ی هاشم م

بخت   کیشاءهللا خدا چشم او را نگاه کرد: ان  یگوشه  از

 پسرت کنه.  بیخوب نص

 

 . ستینگر یاو را م  میمستق قشیبر خالف رف هاشم

 . ق یرف کنفره ی شیدل پسر من فقط پ -

 

رفته   یسر چرخاند: دل پسرت اشتباه ضیبا غ وشیدار

بودن راه خونه رو گم   کیهات کوچبچه ی. وقتق یرف

 یگفتیم یکرد ی که م داشونیرفتن پ  یم یاشتباه  کردنیم

دستشون رو   ق یبه راهت ادامه بده؟ نه رف یخوب کرد 

خودشون. االن هم دل   یخونه  یگردوندیو برم  یگرفتیم

 گم کرده.  راهرفته.   ی پسرت اشتباه

 

 

 . یدیرا بر لبش کش زبانش



 حرف زدن رسم او نبود. حیو صر ییخو تند

 . وشیچون دار یگرمابه و گلستان ق یهم در مقابل رف آن

 . گذاشتندینم شیبرا  یگریراه د اما

کن  داشیرفته. راه گم کرده بگرد پ یات اشتباهدلت بچه -

 خودش.  یبرگردون خونه 

 

 شد.  وشیدار ییگلو یمتوجه خشک هاشم

 . ختیر شیشربت برا یوانیل

 را به سمتش هل داد.  وانیل

 . دیرا الجرعه سر کش وانیل وشیدار

 بود.  یناراض زدی با هاشم حرف م گونهنیا نکهیا از

  وشیدار ینبود  یانهیباز صحبت را کش داد: تو ک هاشم

 گذشته بگذر  یانهیک ریو از خ ایها گذشته بسال
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انداخت و   ی صندل یپشت یوزنش را رو  ینیسنگ وشیدار

 تر نشست. راحت   یقدر

 داد.  رونیب نهیرا محکم از س نفسش

 . زدی حرف م یهم از گذشت و فراموش  دیبا هاشم

 که برادرش خوشبخت شده بود. او

 و فرزند خودش را داد.  همسر

 . دیرا مقابل چشمانش ند زشیعمر سوختن عز کیکه  او

 

دارم   یبرادر ول ستمین یانهیک ق،یرف ستمی ن یانهیمن ک-

که هنوز مجرده.که سالهاست نگاهش پر  نمیب  ی رو مخواهرم



  ی. خواهر من قربانستیاز حسرته. غم داره. خوشبخت ن

 تونمینم گهیخوام دن نکهیبرادر تو شد. نه ا یخود خواه

  اد یکه خواهرم خوشبخت نشه، لبخند ن یاعتماد کنم. تا وقت

اعتماد کردنم ازم   گهیهاش. حسرت از چشم نره دلب  یرو

 . ادیبرنم

 

 مقابلش دوخته شد.  زیهاشم به  م نگاه

 گفت؟ی م دیمقابلش چه با یجواب مرِد نشسته بر صندل   در

 اصرار کند.  توانستینم نیاز ا شتریب

را هم که پس از   مهیرفاقت نصفه و ن نیهم  خواستینم

 گذشت چند سال دوباره به دست آورده ؛ از دست دهد. 

 زد.  شیهاسکوت بر لب مهر

 . کردی م ت یو از او حما رفت ی پسرش من  یپاپابه دیبا

 وجود داشت.   ی گرید یهاخوب حتما راه  اما

 

 ************* 

 اد ماه بود. خرد یاز روزها یکی صبح

 . رفتی م یرو به گرم  هوا



همان   ایدرخت محبوِب تبسم  ک یآموزشگاه نزد اطیدر ح هما

را در   انیهنرجو ی نشسته بود و نمونه کارها لیدرخت ازگ

 . گذاشتی م  سنتاگرامشیا یصفحه

 . شد یآموزشگاهش محسوب م یبرا غاتیتبل یهم نوع نیا

 اش را جلب کرد. توجه ییسالم آشنا یصدا

 . دیسرش د  یبلند کرد و ماهان را باال سر

 آمدنش را داشت.  انتظار

 . شناختیسمج و صبور را خوب م ماهانِ 

 و نشست.  د یرا عقب کش  یجوان بدون تعارف صندل   مرد

لحظه از صورت و چشمان ماهان کنده   کیهما  چشمان

 . شدینم

به  عکس   رهیو خ دیمقابل زنرا جلو کش  یمرد مجله  آن

 باهات حرف بزنم. جلد گفت: اومدم   یعروس رو

 

 ؟یچ یتکان داد: درباره  نیرا به طرف  سرش

 

 ... ی: چه سوال پر تکرارد یخند ماهان

 



خودم و   یدر چشمان هما دوخت: درباره  میرا مستق نگاهش

 تبسم. تو و کوروش

زمان   نیبهتر نجاستیحاال که کوروش ا کنمی کنم م فکر

 باشه.  تیگفتن واقع یبرا

 

وقفه و البته دور از انتظار ماهان پر از بغض سر   یب  هما

و  گمیرو م زی زمانه. همه چ نیتکان داد: درسته االن بهتر

 کنم یهمه رو راحت م
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 نشست.  یصندل یرو ماهان

 . ختیرا بر انگ اشیهما دلسوز  یختهیبه هم ر حال

 

  یامونه.گذاشتن بار گناه روبه نفع همه ینطوریباور کن ا -

به قول خودت   ی راحته ول یلی خ دن یو کنار کش کنفرهیدوش 

 ؟یکنیم  کاریچ شیبا ترس و عذاب وجدان و نگران

 

رو  خودم میمن چند روزه تصم   یکن حیرو توجمن  خوادینم-

بود که نخواستم حال  نینزدم فقط بخاطر ا یگرفتم. اگه حرف 

خوششون رو خراب کنم. گذاشتم دو، سه روز از عقد کنون  

 باربد بگذره. 

 

 از جا بلند شد.  ماهان

 شیهاحرف   یرا گرفته ادامه مشیتصم گفتیماو یوقت

 . دیرا بگو قتیحق خواهدی بود که م نیمهم ا نداشت   یلزوم



 اش عمل کند. بود هما به گفته دواریام

 را بر چشم زد.  اشیآفتاب نکیع

 . ستینگر ره یسر بلند کرد و مرد جوان را خ هما

او   توانستیو نم خوردی به چشمش م میمستق د یخورش نور

 . ندیرا درست بب

 کرد و رفت.  یکوتاه خداحافظ مرد

 . دیترسی داشت و م د یترد قتی گفتن حق یبرا شه یمثل هم هما

 نداد.  تیبه حس و حالش اهم اما

باهات حرف   خوام ی زد: م  امکیلرزان به برادرش پ یدست با

 مادرمون منتظرتم. سر قبر پدر و    یبزنم. بعد از ظهر تو

 

را   امکیاش شود پمانع  یشگ یهم یهااز آنکه ترس قبل

 برادرش فرستاد.  یبرا

 ماند.  نهیاما در س نفسش

را از همان لحظه به سرخاک پدر و مادرشان رساند    خودش

 . ردیآرامش بگ یبلکه کم

 را آنجا گذرانده بود.   یهما چند ساعت د یرس وشیکه دار یوقت

 خشک شده همان چنان سر مزار نشسته بود یتن با



 را پاسخ نکفت و به شیهاچه برادرش زنگ زد تماس هر

 جواب نداد.  شییهاامیپ

 نشست تا او از راه برسد. منتظر

از   شهیهم  یحرف ممکن است برا نیبا گفتن ا دانستیم

 . فتدی مانده ب شیبرا  شیکه در زندگ  یچشم تنها کس

 و تنها ماندن بود. وشیاز دست دادن دار نگران

 .شیهااز دست دادن برادرزاده  دلواپس

از خود   نیاو ا همان تبسم که حال داشت بخاطر  اصال

 . دیفهمی اصل ماجرا را م  یوقت کردی را م یگذشتگ

 کرد؟ ی م یاو چه فکر یدرباره 

 شد؟ یعمر دروغ گفتنش دلخور نم کی از

 چه؟ کوروش

 قرار بود چگونه رفتار کند؟  تیواقع دنیپس از فهم او

 ترسو را داشت.  یهابزدل  حس

 قبر جمع شده در خودش نشسته بود.  سر

 آهسته سر بلند کرد.  ستاد،یسرش ا یکه باال وشیدار

 



 

[12/25/2021 10:57 PM ] 

 

 

 

 #بــــوےمــــه  

 

 ۳۳۲ پارت

 قبر جمع شده در خودش نشسته بود.  سر

 آهسته سر بلند کرد.  ستاد،یسرش ا یکه باال وشیدار

باز هم درست او را   یچشمانش کرده ول بانه یرا سا دستش

 . دیند

که دست دور زانوانش حلقه   یانداخت و در حال نیپائ سر

 شد.  رهیقبر خ  یرو یبه نوشته کردیم

 دلسوز و مهربان....  ی مادر

 

 در چشمانش حلقه زد.  اشک



 دلسوز و مهربان بود.  ی هم مادر واقعا

 داشت. او را  کاش

گرم   شیهات یحاال کنارش بود و دلش را به حما کاش

 . کردیم

 خواهرش نشست.  یرونگران کنار قبر و روبه وشیدار

! چرا  ؟یکنی م کاریچ نجایساعت از روز ا  نیهما جان ا-

 شده؟   یزینگرانت شدم. چ ؟یدیتلفتن جواب نم

 

 برادرش را نگاه کرد.  سیبا چشمان خ هما

 مرتعش بود.  شیصدا

در وجودش به پا شده   یشتر یهشت ر یاکه زلزله  انگار

 باشد. 

  چیکه ه یمادرمون رفت به خاکش قسم خورد یداداش وقت-

 درسته؟ یذاریرو تنها نممن ی طیشرا چی وقت و تحت ه

 

 . دینام مادرشان کش یدست رو وشیدار

 

 ( یمی)زهرا کر



 خواهرم؟ ی دید ی: از من کوتاه دیپرس ینگران با

 

 .دیقبر مادرشان چک ی هما رو اشک

  یکوتاه چوقتیتکان داد و با عذاب وجدان گفت: نه ه سر

 .. ینکرد

 

  ی گفت: ول دهی بر دهیبر هیگر ان یبلند شد و م اشهیگر یصدا

. هر  یوقت  تنهام  نذار  چ یه یقسم بخور  نجایهم دیبا

  ی چ چیه گهیمن بدون تو د یبازم ولم نکن فتهیکه ب یاتفاق

 داداش. ستمین

 

 نگران شد.  مرد

گونه  نیکه خواهرش را ا آوردی وقت به خاطر نم چیه

 باشد.  ده یمستأصل و درمانده د

 افتاده؟  یشده هما؟ بهم بگو؟ اتفاق  ی : چد ی دلهره پرس با

 

 پشت سر برادرش را نگاه کرد.  هما

 . آمدیاز دور م  یمرد



 چشم دوخت.  شیگام ها به

 . د ید آمد یبرگشت و کوروش را که به سمت آنها م وشیدار

  نی: ادیپرس تیو با عصبان ستادیا شیشد و سرجا یشاک

 کنه؟ ی م کاریچ نجایا

 

 با چشمانش التماس کرد. هما

 .دیهر جفتتون بشنو  د یبزار حرف بزنم داداش، با-

 

 . ستاد یچند قدم مانده به خواهر و برادر از حرکت ا کوروش

خودش را به  وشیباد گم شد و دار ی سالمش در صدا یصدا

 زد تا مجبور به پاسخ نباشد.  دنینشن

  کاریچ  نجای: تو ادیاز غضب او را نگاه کرد و پرس پر

 ؟یکنیم
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اجازه   کنمی کوروش پاسخ داد: داداش خواهش م ی به جا هما

 .ادیمن خواستم ب  میبده حرف بزن

 

 باشه هما؟ نجایا دیچرا با نی: ادیپرس  یعصب یلحن با

 

 به التماس افتاد.  زن

اش را و صورت خشک نشده   دیاشک دوباره جوش یچشمه 

 کرد.  سیخ



ف بزنم.  تو رو  به خاک مادرمون اجازه بده حر وشیدار-

 .دیبشنو دیبزنم رو هر جفتتون با خوامی که م یحرفها

 

و دوباره کنار قبر مادرش   ستدیبا شیپاها یرو نتوانست

 آوار شد. 

 ناچار سر چرخاند و به خواهرش نگاه کرد.  وشیدار

 هم جلو آمد.  کوروش

 خواند.  یافاتحه رلبیدوپا نشست و ز یرو

ستش  کنار د یدر موازات مرد عصبان ش یسرجا سپس

 .ستادیا

 اما شروع کرد.  د یلرزی هما م یصدا

 

که اول عاشق کوروش شد من بودم. خوب البته به  یاون-

  ادیکه عاشقش شده منم. ز ی کس نیاول کردمی اشتباه فکر م

  یروزها  ینگذشت تا اونم بهم دل داده. هر دوتامون تو

دختر  گوشه   ک یکه  میو خبر نداشت میکردیمون سر مقشنگ

دلش رو به کوروش   یدختر از بچگ کیشهر  نیاز هم

 داده.... 



 

 خشک هما دوخته شد.   یهاهر دو مرد به لب  چشمان

 . میبود یکالسهم  نیمن و مت-

شد و به جونم افتاد.   شیاز قرار ازدواج ما مطلع شد آت یوقت

  ریمن خ نکهی. از اگفتیاز عشقش به کوروش بهم م کسرهی

دل اون رو شکستم و عشقش رو از چنگش   چون نمیب ینم

. حالم انقدر خوب بود که  کردمی مقاومت م یدرآوردم.من ول 

 .... شدیبد نم زایچ نیبا ا

 

 شد.   رهی به کوروش خ س یچشمان خ با

 .افتادندی بدون وقفه فرو م یگریپس از د یکیاشک  قطرات

 . ستینگر ی وجود مرد  چشم شده و او را م تمام

 . دیشنی شده و او را م گوش

ظرف نفت اومد سراغم.    کیروز که تنها بودم با  کی-

که خودش رو   خوردی . قسم مزد ی شده بود. زار م وونهید

اگه از کوروش نگذرم خودش   خوردی . قسم مزنهیم شیآت

گ  کرد که مجبور شدم بهت زن دم ی. انقدر تهدکشهی رو م

بودم  مگه چند سالم   ده یترس یلی. خخوامتیبزنم و بگم نم

 بود؟ 



 

نداشت واقعا   ی. اونم سندمینداشتم. ترس  یهق کرد: سن هق 

 کرد.   ی کار رو م نیا

 

 . کردندی و کوروش بهت زده نگاهش م وشیدار

 نبود.  یباور کردن  شانیبرا شیهاحرف 

 به آنها دروغ گفته بود!  هما

 سالها!  نیا تمام

  چیوقت به ه  چ یبه چشمان کوروش چشم دوخت: من ه هما

 دل ندادم اون روز بهت دروغ گفتم....  یاگهیکس د

 

 .خت یاشک از چشمان سرخ مرد فرو ر یاقطره 

  نیمت نکهی. از ادمیاشک ادامه داد: من فقط ترس لیبا س هما

من زنده زنده   یجلو هنکی . از ادمیخودش رو بکشه ترس

 ... دمیبسوزه ترس

 

بود  شیهارا چرخاند و به برادرش که مبهوت حرف   سرش

 نگاه کرد: داداش من از کوروش خواستم بره.... 



 

خودش  نیمت دمیترس یزد: من ازش خواستم بره چون م زار

خودش رو   نیبه شما بگم و مت دمیبزنه.من ترس شیرو آت

 مِن ترسو ریمنه. تقص ریتقص زیچبزنه. داداش همه  شیآت
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۳۳۴پارت

 

 جا شد. کوروش و برادرش جابه انیپر از دردش م نگاه



 

سر و صدا   یمن از کوروش خواستم بره. من بهش گفتم ب-

 نشه.   یمن باز ی نگه تا با آبرو یزیبره. چ

 

 کوروش نشست.  یو رو د ی چرخ  یبه سخت وشیدار نگاه

 . آمدیم نیعرق پائ اشیجوگندم یقه یشق از

 سالها کوروش را قضاوت کرده بود.   نیا تمام

 هم قضاوت کرده بود.  بد

 باشد.  یز یچ نیاصل ماجرا چن کرد یفکرش را نم هرگز 

 

از صورت زِن   یاهیثان یبرا یکوروش حت چشمان

 . شدی کنده نم شیروروبه

 . کردی باور نم دیشنی را که م آنچه

بال را سرشان   نیا نیکه مت گذشت یاز ذهنش هم نم یحت

 آورده باشد. 

 خون بود.  یدو کاسه چشمانش

 هما خش داشت.  یصدا



 . کردی م اشیو همچنان اشک همراه د یلرزیم

.  دمی بشه کوروش. من فقط ترس ینطوریا خواستمیمن نم-

که احمقانه   دمیبزرگتر شدم فهم یزمان گذشت؛ وقت یوقت

که من  نهیراه درست ا  کردمی اما بچه بودم. فکر م دمیترس

 بگذرم. امنده ی آبخاطر نجات جون و قلب دوستم از عشق و 

 

 داد.  رونینفسش را ب کوروش

را پر کرده بود و تحمل کردنش   اشنهیاز هوا س یادیز حجم

 .توانستیرا نم

 . سوختی م چشمانش

 تا باز اشکش نچکد. زد ی م زور

 بودند.  دهیدر دهانش ماس کلمات

 به آنها پشت کرد.  وشیدار

 هما همراه قدم برادرش رفت.  نگاه

 اند: داداش... هراس نامش را خو پر

 

 دست باال آورد.   مرد

 قدم بزنم. خوامیم-



 

 بودم.  ده یهما پر از التماس بود: داداش بخدا من ترس یصدا

 

 قبرها راه افتاد.   انیم  وشیدار

 اما آهسته گام برداشت و از آنها دور شد.  محکم

وار دوستش داشت   وانهیکه هنوز هم د یماند و مرد  هما

 او متاهل بود.  یول

صاف بودنش   یکه برا یتالش یکوروش با همه  یصدا

 هما؟   ریبغض داشت: چرا انقدر د کردیم

 

 سر تکان داد.  زن

 از تاسف.  پر

 از اندوه.  سرشار

 گفتنش هم نبود. ینداشتم. البته رو  یبهت دسترس-

 

 آب دهانش را قورت داد.  کوروش

 اش را بسته بود.راه حنجره  یزیچ انگار



 .  ی ق هر دوتامون ظلم کرددر ح-

 

 پلک بست.  هما

 . دیاش فرو چکباران زده  یهامژه   انیاز م اشک

چرا همون    ؟یبه سرمون آورد  یی: چه بالدینال کوروش

 ؟یلعنت یموقع بهم نگفت 
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۳۳۵ تپار

 



 بود. یعصب هما

 داغان و مغزش رو به انفجار.  اعصابش

 کوروش را نداشت.  ادیفر تحمل

 جا بلند شد  از

 . کردیچشمانش خون چکه م از

 سخت بود.   کردیاز آنچه که فکر م شتریب اعتراف

توامان شد وگفت:   اشی کوروش با شرمندگ ادیاز فر ی دلخور

کشور   کی ی. تو ی تو که خوشبخت شد ؟یزنی تو چرا داد م

اوضاع  دمی. شنی زن و بچه دار ، یکرد  یزندگ شرفتهیپ

 راهه. هم روبه  تیزندگ

 

خوشبختم.   یل یسر تکان داد: آره من خوشبختم. خ کوروش

و رنج طلبکار   ییها تنهااز تو بابت سال  شهینم لیدل نیا یول

 نباشم.

 

 باشد.  یحق داشت عصبان کوروش

 داشتن هم حقش بود.  گله

 باز شرمنده شد.  هما



 بگم متاسفم.  تونمی انداخت و گفت: من فقط م نیپائ سر

 

 فرو برد. بیدست در ج کوروش

 نامزِد سابقش پشت کرد.  به

 افتاده بودند.  شیهاشانه

 قبرها جلو رفت.  انیهم م او

 محو شد.  دشیآنقدر نگاهش کرد که از د  هما

بلند   یقبر مادرش انداخت و با صدا ی خودش را رو بانهیغر

 . ستیگر

 از قبرستان خارج شد. کوروش

 نداشت.  ی مشخص مقصد

 کجا برود.  دانستینم

 . زد ی قدم م ابانیدر خ  هدفیب

 . رفتی مغزش هزار فکر رژه م در

ش دور  الحظه از مقابل چشمان نم زده  کی هما  صورت

 . شدینم

 مردانه. یاهیوگر خواستی خلوت م  یجا  کی دلش



محکم  را  به صورت هما    یلیس  کیجسارت زدن   دلش

 . خواستیم

 خورده بود.  ب یفر سالها

 نمود.  یم  یدوست داشتن یبیکه فر البته

هما عاشقش بوده    کردی که فکر م یفرد  شیپ شهیهم هم او

  یآدم نیهرگز چن دیفهمیاحساس حقارت داشت و حاال م 

 وجود نداشته. 

هم مهمان وجودش   یکه داشت؛ حس خوب یبدحال   انیم

 بود.

حس    شدیفقط او را خواسته باعث م شهیهما هم نکهیا

 حقارت نشسته در وجودش رخت بر بندد. 

دن به  آزار رسان ی ها گورش را گم کند و برود پاز سال  پس

 . یگریشخص د

 تلخ بود.  ی ادیاز دست رفته ز یافسوس جوان اما

 .د یدلسترخر کیکه سر راهش بود   یااز دکه  

از حرارت   یکم  د یشا د یرا باز کرد و تا نصفه سر کش  درش

 درونش کاسته شود. 

 . ستادیزد و ا هیهمان دکه تک کنار



 . دیاش را مال خسته یهاپلک  پشت

 

 شکسته، هزار تکه شده بود.  یبلور وانیمثل ل فکرش

گر پونه  معجزه  یهارفت سِر پر دردش  را به دست  یم دیبا

 . سپردیم

  یداد همه  ی را ماساژ م اشقه یشق  شیبا دستها یوقت

 . کردندی گورشان را گم م  هایخستگ
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 ـوےمــــه  #بـــ

 

 ۳۳۶ پارت



 

 قدم زد.  ابانیدر خ  هاساعت

 راه رفت.   هدفیب

 . رفتیلحظات گذشته مقابل چشمانش رژه م  تکتک

کامل   یدیبا ناام یبود حدودا وقت شیشانزده سال پ پانزده، 

 ییوفای که قلبش از ب یگرفت در حال  شیراه غربت را در پ

 محبوب به درد آمده بود. 

 کند تا دوباره سرپا شد.  جان

 مثل مار پوست انداخت و حاال....  عمال

 دروغ بود.  زیچهمه

  یباز کی ها عذابش شد فقط آنچه که باعث سال یهمه

 بچگانه بود.

 

چه بر سر هما   ندیداشت به قبرستان برگردد و بب دوست

 آمده. 

 رفت؟  ایماند  همانجا

 بود. نگرانش

 . دیترسی اخالق گذشته را داشت که از قبرستان م  اگر



و از او فرمان   رفتندیخودشان را م  ری مس شیپاها اما

 ! گرفتندینم

 بود.  ستادهیبرادرش ا یخودش که آمد دِم دِر خانه  به

 انداخت و در را باز کرد.  دیکل

 افتاده وارد شد.  یاخسته و شانه یتن با

هن کرده  و دور هم  بهار خواب فرش پ یخانواده رو یاهال

قرار   انشانیاز هندوانه م یبزرگ ینشسته بودند. کاسه

 داشت. 

برخاست و به   سایتا چشمش به پدرش افتاد از کنار آتر پونه

 . دیسمت کوروش دو

 آغوش فشرد.  انیدو زانو نشست و دخترکش را م یرو

نشود دخترک را به   تیاذ  ای ندینب بیکه او آس ییجا تا

 . دیکش هیرا به ر  شیخودش چسباند و عطر خوش موها

 دلم تنگ شده؟ ؟یکجا بو ییکرد: بابا یزبان ی نیریش دخترک

 

 . دیرا بوس  شیموها یرو

 بابا.  زیبودم عز رونیب-

 



 ؟ید یبرام خر یچ-

 

 . دیپر دردش کش  یشان یبه پ یدست

 حواسم نبود قربونت بشم؟  د یآخ بابا ببخش-

 

 از آغوشش جدا کرد. را  پونه

 ؟یکرد ی نقاش سایبا آتر نمیبگو بب-

 

 نشونت بدم؟   میبر یایم  میدی قشنگ کش ی نقاش کیآره -

 

 جا بلند شد.  از

بخورم بعد   یچا  کیدخترکش را در دست گرفت: بزار   دست

 . زمیعز میریم

 

  میگردی برم ی: بابا کدیچیدخترش در گوشش پ یبایز یصدا

رو بچسبونم به  ی نقاش سایمثل آتر خوامیامون منم مخونه

 اتاقم. وارید



 

 چشمان سبز دخترش نگاه کرد.  به

 .میبمون جانیهم ای میبرگرد ی. تو دوست دار زمیعز میری م-

 

گفت:   یزبان نی ریلبش گذاشت و باش یانگشت رو فرزندش 

 .دونمینم

 

 بودند.  ده یجمع رس به

  ی اش نگاه کرد و پر انرژوادهخان یبه جمعِ دوست داشتن 

 سالم داد. 
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۳۳۷ پارت

 

 بود. یسالمش پر از گرم جواب

 هندونه بخور.   نیکوروش جان. بش ی گفت: خوش آمد زهره

 دوستش داشت.  شه یهم زهره

 کرده بود.  ی او هم مادر یاحسان بر یاندازه به

 

در  دستش گرفته بود؛   یاز ک دانستیرا که نم اشیگوش

 بهار خواب رها کرد.  یلبه

 دارد!  ینیچه وزن سنگ دیفهمی م تازه

 

 نه ممنون زن داداش، با ماهان کار دارم. -

 

 م؟یحرف بزن  شهیاش نگاه کرد: ماهان مبرادر زاده  به

 



 یاماهان از چهره  کردی هم اگر دهان باز نم کوروش

 افتاده.  یاتفاق دیفهمیم شیعمو

گرمابه و گلستان هم   ق ی داشتند و رف یکم  یسن اختالف

 . ی بودند، روز

 از جا برخاست.  یسوال چیه  دنیپرس بدون

را پر از هندوانه کرد و به سمت   یبا عجله بشقاب ساناز

دهنتون،   دیهندونه بزار هیتک کیکوروش گرفت: عموالاقل 

 تا دهنتون تازه بشه.

 

هم رد شده و به دست   یاز بشقاب بلور یهندوانه حت یخنک

 . دیدارش رستب

 ساناز را رد نکرد.  شنهادیپ

 . کاستی و از حرارت درونش م خوردی م یخنک  یزیچ دیبا

تکان داد و تشکر کرد و همراه ماهان وارد  ساناز سر  یبرا

 ساختمان شد. 

بود  اشره یخ  شینگران و پر از تشو یمدت نگاه سبز تمام

 . دینفهم چیو او ه

 اتاق ماهان شدند.  وارد



 تحمل وزنش را نداشتند. گرید شیپاها

تخت سقوط کرد و بشقاب را کنارش قرار داد و بدون   یرو

که امروز هما بهم زد   یها: تو از حرف دیپرس یحیتوض چیه

 ؟ یخبر داشت

 

 . کردینگاهش م ماهان

  چ یه یپا وقتچ یه یدونستی داد: م حیتوض  شتریب کوروش

 نبوده؟  انیدر م  یمرد

 

 . دیسوال را پرس نیا یخروار خروار درد داشت وقت شیصدا

کور   یااش در نقطهکه سالها از ترس فرمانده  یسرباز مثل

 که جنگ سالهاست تمام شده.  دهیداده و حاال فهم کیکش

 نکرده.  یدیکار مف  چیرفته و او عمال هاو ی جوان یهاسال

که تو با   دمیفهم یمتاسف سر تکان داد: من وقت ماهان

و چند روز بعد قرار ازدواج  ی نامزد کرده بود اسمنی

 . یداشت

 



: ماهان لعنت به من،  دیکوب اشیشانیمحکم به پ کوروش

  ی جا کی یچقدر گفت ،یماهان لعنت به من تو چقدر بهم گفت

 مِن احمق باور نکردم.  لنگهی کار م

گرفتم. اجازه دادم   میتصم تیعصبان یکردم و از رو حماقت

 ی سالها یام و همه متوهم دختر مورد عالقه  یدختر بچه  کی

 ... رهیکنارش خوشبخت بشن رو ازم بگ تونستمیکه م

 

را با هم داشت:    تیحرص و حسرت و عصبان شیصدا

. تو چقدر  میکردم با زندگ کاریماهان من چقدر احمقم بودم. چ 

از من   دی. تو بارینظرش بگ  ر یچهار روز بمون ز یبهم گفت

 . دیرسی م شتر یلت بو عق یبود کتریکوچ

 

اول  ف یزد: من خودم اون موقع متهم رد یلبخند تلخ ماهان

 بودم.

 

 .کرد ی و حسرت بود که از نگاهش چکه م درد 
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 #بــــوےمــــه  

 

 ۳۳۸ پارت

 

 وارد شد.  دِر آموزشگاه را باز کرد و هما

 فرو رفته بود.   یکیدر سکوت و تار  آموزشگاه

 آنجا نبود. یبودند و کس  ی و شوهرش مرخص مهیکر

 سمت ساختمان رفت و در را باز کرد.  به

زودتر  و عجله داشت هرچه   دیترسیم ییو تنها یکیتار از

 خالص کند.   یکیساختمان را از شِر تار

 . آمدی از دستش برنم یاما کار ییتنها یبرا

 برگشتن به خانه را نداشت.  یرو



 از چشم در چشم شدن با برادرش.  د؛یترسیم

 اتاق خودش رفت و پنجره را باز کرد.  به

 کل  اتاق را پر کرد.  اطیموجود در ح یهااه یگل و گ عطر

 شد.   رهیخ انهیخاموش را ینشست و به صفحه  زیم پشت

 بار چندم روز گذشته را مرور کرد.  یبرا

 

 اش نشسته بود. در خانه وشیدار

 و مغموم.  ریو دلگ ساکت

از آن   چ یبود اما ه ونیزیتلو یبه صفحه چشمانش

 .دیفهمینم

بود   ری درگ دشیبا عروسک جد یمبل کنار یتبسم که رو  به

 نگاه کرد. 

 . بافتی عروسک را م ییکاموا  ی موها دخترک

 ؟یات خبر دار را خواند: تبسم جان از عمه نامش

 

بافت را هم انجام داد و در پاسخ پدرش گفت:   نیآخر  دختر

دونم   یبودم نم نینوش شیمن امروز آموزشگاه نرفتم. پ

 عمه کجاست. حتما رفته باال. 



 

دم در نبود. از اون  نشیاومدم ماش ی. وقتستینه باال ن-

ات عمه نیبب زنگ بزن ک ی. ومدهیموقع تا حاال هم ن

 کجاست. 

 

 با دقت و تعجب پدرش را نگاه کرد. نباریا تبسم

 شده؟  ی زی! چیفکر  یتو یاومد یبابا از وقت-

 

 ات کجاست؟عمه نیزنگ بزن بب کی نه باباجان. -

 

 افتاده.  یپدرش و هما اتفاق نیب دیفهم تبسم

 . دیفهمیزودتر م   یلیخ کردی دقت م  اگر

 هما را گرفت. یرا برداشت و شماره  لشیموبا

 بوق خورد تا تبسم جواب داد.  چند

 ؟ییکجا ؟یسالم عمه. خوب-

 

 . دیچیپ ی هما در گوش یخسته  یصدا



 . آموزشگاهم.  زم یسالم عز-

 

 خونه؟ بابا نگرانته؟  یومدیچرا ن-

 

 هما پر از تعجب شد: بابات نگرانه؟! یصدا

 

 ؟یایم ی آره، ک-

 

 .مونمی امشب آموزشگاه م-

 

 افتاده.  یمطمئن شد که اتفاق گر ید دخترک

صالح ندانست و  شتریکش  دادن صحبت را پشت تلفن ب اما

 . فعال خداحافظ. زنم یگفت: باشه من بعدا دوباره بهت زنگ م

 

 را قطع کرد.  تلفن

دخترش حرف بزند به سخن آمد:   نکهیاز ا شیپ وشیدار

 مونه؟ ی گفت آموزشگاه م



 

 شده؟   یچ یبگ یخوای آره، بابا نم-
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 از جا بلند شد.  وشیدار

  دیبا خواهرت بر ایبابا. باربد جان پاشو ب گمیبعدا بهت م -

 ات اونجا تنهاست.عمه ش یآموزشگاه پ



 

دستور   یسوال  دنیاز اتاق خارج شد و بدون پرس باربد

 پدرش را اطاعت کرد. 

  یپر کرد با کم یریپن یاز ماکارون یکوچک یقابلمه آمنه

 اشان ببرند. عمه  یو سس در سبد گذاشت تا برا یترش

که شدند، باربد در حال بستن کمربندش از   لیاتومب سوار

 ه؟یقصه چ یدونی م: تو دیتبسم پرس

 

گذاشت و او هم کمربندش را   شیپا یسبد را جلو تبسم

 بست. 

 .زنمیم ییهاحدس  کی ینه،ول-

 

 را راه انداخت.  لیاتومب باربد

 شده؟  یخوب بگو منم بدونم چ -

 

 رو به بابا گفته.  تیفکر کنم عمه واقع-

 

 ! ه؟یچ تیواقع -



 

رو بهت    ز یشده. همه چ  یچ نمیعمه بب ش یپ میبزار بر-

 .گمیم

 هما و پدرش بود.  شیحواس تبسم پ  ریطول مس  در

به سکوت   گونهنیرا ا وشیچه گذشته که دار  انشیم نکهیا

 برده. 

 به اتاق هما رفتند.  کراستیو  دندیآموزشگاه رس به

را باز کرد: خوب، خوب   یاز همان بدو ورود سر شوخ باربد

  دتیکه پدرجان تبع یکردچه  نمیکن بب فیتعر ایجونم بعمه

 ؟ یتنها بخواب ای یبدون شام بمون ادیدلش نم  یکرده ول

 

در دلش    دیام یهابارقه  دیها را دهمان اول که بچه   از

 . دیدرخش

 . کردی مهم بود دلش را گرم م شیهابرادر زاده  یبرا نکهیا

تر   دواریاند، امامده  وشیآنها به خواست دار دیفهم یوقت

 را دارد.  شیهم هوابرادرش هنوز  یعنی نیشد. ا

که گرفته بود جواب باربد را داد: پدرت من رو   یانرژ با

 نکرده خودم اومدم  دیتبع



 

اش گرفت و گفت: عمه،مامان  قابلمه را مقابل عمه تبسم

  نی. ببیبرات شام فرستاد و اصرار کرد تا سرد نشده بخور

 تا گرماش خارج نشه. دتشیچیپ لیبا فو یچطور

 

 شد.  ره یدستش خ انیم یپر از عشق به تبسم و قابلمه هما

 دست خودت و مامانت درد نکنه.-

 

 همراه تبسم به صدا درآمد. تلفن

و پس   دیکش  رونیرا ب یگذاشت و گوش زیم  ی را رو قابلمه

 از نگاه به آن  گفت: ماهانه! 

 

داره وقت و   کاریچ کهیمرت نیبرداشت: ا رتیغ پیتر باربد

 زنه؟یزنگ م به تو وقتیب

 

 در هوا تکان داد و تلفنش را پاسخ گفت: سالم.   یدست تبسم

 



: سالم تبسم جان شب دیچیپر مهر ماهان در گوشش پ یصدا

 ؟یخوب ر،یبخ

 

 ؟یخوبم ممنون،تو خوب-

 

 ؟یات خبر دار از عمه ؟ییمنم خوبم.  تبسم کجا -

 

 ام هستم. عمه ش یآره اتفاقا االن آموزشگاه پ-

 

گفت: تبسم آموزشگاهه   زندی حرف م  یانگار با کس ماهان

 هما.   شیپ

 

  یگوش شهیدخترک را مخاطب قرار داد: تبسم جان م  دوباره

 باهاش حرف بزنه. خوادی رو به هما؟ کوروش م

 

 آره، آره حتما. -

 



 اش گرفت. را به سمت عمه یگوش

 باهات حرف بزنه.  خوادیآقا کوروش م  -

 

 هما به تپش افتاد.  قلب

 شد.  ل یآب و علف تبد یب یریبه کو  کبارهی انشده

 را گرفت. یلرزان گوش یدست با
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از دهانش   یکالم نکهیگوشش گذاشت و بدون ا یرو یگوش

از طرف آن خط از آن طرف  ییخارج شود منتظر شد تا صدا

 کند.  ق یتزر شیهارا در رگ  ی خط انرژ

را   ی بود و نا آرام. تا گوش یمرِد ان خط بر خالف هما عصب 

گرفت غر  زنان هما  را مخاطب قرار داد و گفت:  الو هما  

 ؟یخودت

 

ماهان   یجواب سوالش نشد و ادامه داد:  چرا هرچ منتظر

 نکهیا یرو گذاشتن برا یگوش ؟یخاموش  رهی گیاتو مشماره 

  ی. اگه قرار باشه خاموشش کنرنیمردم بتونن ازت خبر بگ

 اره. ند ی لیهمراهت بودنش دل فتیو بندازش تو ک

 

 هما شد.  یمهمان گلو بغض

 شدن کوروش را دوست داشت.  نگران

 مهم بود.  شیبرا یعن ی شدیهنوز نگرانش م یوقت

 تیاهمیمغزش بابت تاهل کوروش ب یکرد به تلنگرها یسع

 را از توجه او لذت ببرد. یاباشد و چند لحظه



 گفت: حتما شارژش تموم شده.  د یلرزی که م یصدا با

 

  ی: کدیندادو پرس تیزن اهم ی گونههیتوجبه جواب  کوروش

 ؟یبرگشت

 

 .شیدوساعت پ ،یکی. فکر کنم دونمینم-

 

 خواستمیفقط م ؟یندار یخوب کار  یلی: خدیغر کوروش

 .یمطمئنم بشم خوب

 

 . د یترس هما

کوروش تلفنش را قطع کند و او حرفش را نزده   نکهیا از

 . دی باشد ترس

 سرعت نامش را خواند.  به

 

 کوروش؟-

 



جانم، جانانه   ک ی یبعد از پانزده، شانزده سال دور حقش

 بود.

صحبت   یمرد با سکوتش اعالم کرد که منتظر ادامه  اما

 هماست. 

مطمئن شد قطع نشده گفت:   یتلفن را نگاه کرد و وقت هما

 خواستمی . نمت یکه دوباره آوار شدم وسط خوشبخت دیببخش

 ... زمیآرامشت رو به هم بر

 

 مکث کرد.  هیثان چند

 گرفت.  ینفس

پشت  انگریکوروش ب یهانفس ی طرف خط هم فقط صدا آن

 خط بودنش بود.

 

دروغ خودم   یماهان و تبسم رو فدا گفتمیاما اگه نم-

رو از   یکی  نی. کوروش من فقط خواستم الاقل اکردمیم

 .یزبون خودم بشنو

 



دور افتادن از معشوق را در    یسالها یدرِد همه شیصدا

 خود پنهان کرده بود. 

 . د یکش ریکوروش ت ینهیس

 خارج شد.  نهیمحکم از س نفسش

 هما.  بخشمتی وقت نم چیه-

 

 دانه، دانه از چشمان هما چکه کرد.  اشک

 چاله شد. م  نهیدر س قلبش

خط به گوش    یاز آن سو ییصدا چیه گریاز آن جمله د بعد

 . دینرس

 . ه یگر ریگذاشت و زد ز زی م یرا رو تلفن

 . ستیگر ی ها یها

وقت او را   چیکه گفته بود ه یخودش و کوروش یبرا

 . دینخواهد بخش
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 .آورد یسر در نم  یزیاز چ باربد

 افتاده.  یدانست چه اتفاق ینم

بود که از   نیتالشش ا یو همه  کردینگاهاش م گنگ

 بفهمد.  یزیچ شانیهاحرف  یالالبه

 

  یاش را در آغوش گرفت. حس بدجلو رفت و عمه تبسم

 . داشت

 .  فتدیحال و روز ب  نیهما بخاطر او به ا خواستینم

 . دیدخترک چک یهااشک



 بشه.  یطورنیا خواستمی من نم دی. ببخشدیعمه ببخش-

 

 اش را محکم در آغوش فشرد. برادر زاده  هما

 . کردی درد م قلبش

 رونیب اشی را داشت که کوروش را از زندگ ی همان شب حال

 رانده بود. 

 . بخشدی گفت او را نم کوروش

 که نگرانش شد!  یکوروش همان

 که بابت جواب ندادن تلفن سرزنشش کرد!  همان

وقت   چیرا برده بود، امروز گفت که ه نشیکه دل و د همان

 بخشدش.  ینم

 بود.  یطوالن یشب

 سخت گذشت.   شانیهر دو به

 سرشار از مرور خاطرات گذشته بود.  شانیهر دو یبرا

 . یخوش دلدادگ یات روزهااز تکرار خاطر سرشار

 

 بود. یدیروز بعد آغاز جد صبح



 . یاز زندگ  دیفصل جد  کی آغاز

 کوروش رفت.  دار یبه د یاز شرمندگ یبا کوله بار وشیدار

را که    یو آمده بود تا تنها کار  ستادهیاشتباهش ا یپا مردانه

 انجام دهد. آمدیاز دستش بر م 

بود که  یزیتنها چ  ت یو طلب حالل  یخواه  معذرت

 .توانستیم

 در را فشرد.  زنگ

 نگاه کرد.  فونیآ یبه صفحه اشکان

اشان، آن هم آن ساعت از صبح    دِم دِر خانه  وشیدار دنید با

 جا خورد. 

رفتن بود   یماهان که لباس پرواز بر تن داشت و آماده  به

 !وشه ینگاه کرد و گفت: آقا دار

 

 جلو آمد.  ماهان

پشت در آن وقت صبح تعجب کرد:   وشیدار دنی هم از د او

 خوب جواب بده.

  دیی. بفرماخانوشیرا برداشت: سالم دار یگوش اشکان

 داخل. 



 باز کن را فشرد.  در

 به سمت آشپزخانه رفت.  ماهان

 . خوردندی اش آنجا صبحانه مخانواده یاعضا

 اومده دم دره.  وشیبابا، آقا دار-

 

 خاست. به پسرش نگاه کرد و به سرعت از جا بر هاشم

 از او داشت.  ر یرا غ یهرکس دنید توقع

 رفتند.  اطیسه نفر با هم به ح هر

  ی بود که هاشم با صدا ده یرس  اطیح یمهیتازه به ن وشیدار

.  ی . خوش آمدز یخان عز وشی بلند خوش آمد گفت: سالم دار

 .  یکرد رمونیغافلگ
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مزاحم شدم. نتونستم  وقتیهاشم. شرمنده که بسالم آقا -

 صبر کنم. شتریب

 

 بودند.  ستادهیحاال مقابل هم ا 

 آمد گفتند.سالم دادند و خوش   پسرها

صبحانه  ی. احسان برایهم به موقع اومد  یلی: خهاشم

 پاچه گرفته...کله

 

 داخل. د یگذاشت: بفرما وشیکمِر دار یرو  دست

 

 گذاشت.   قش یرف یشانه  یدست بلند کرد و رو وشیدار



فرصت مناسب.   یشاهللا تو. انشمینه ممنون. مزاحم نم-

 کوروش هست؟ 

 

 هاشم جا خورد. 

 سوال.  نیاز ا ریرا داشت غ یز یهر چ انتظار

 کند.  زشیقصد کرده بودسوپرا وشیانگار دار کال

 

  یزیصورتش پاسخ داد: بله هست! چ یتعجِب نشسته رو با

 شده؟! 

 

 باهاش حرف بزنم.  خوامی م-

 

 . ستیاصل ماجرا چ دانستی فقط م ماهان

 خبر نداشت.  یزیهنوز از چ هاشم

داخل باهاش   میگفت: بر یدلواپس شد و با نگران چارهیمرِدب

 حرف بزن. 

 



 را فشرد.   قشیرف یباز شانه وشیدار

چند کلمه با کوروش   دی.باستینه ممنون. االن وقتش ن-

 حرف بزنم. 

 

 به پسرها نگاه کرد.  هاشم

 کنمیدِر سالن رفت: من عمو رو صدا م یبه سو اشکان

 بابا.

 

 بعد کوروش از در سالن خارج شد.  یقه یدق چند

 . دست داد  وشیآمد با دار جلو

 آمد گفت. کرد و خوش  کیو عل سالم

 بود.  ستادهیاستوار ا وشیدار

را صاف کرد و با کوروش که مخاطبش بود گفت:   شیصدا

 یچقدر مردونگ یفهمی م یَمردن. وقت یادی مردها ز یبعض

 شیسر خم کردن پ ادیکه ازت برم یکردن تنها کار 

 نکهیخم شده. هم بخاطر ا  شت ی. سر من پشونهیمردونگ

من بد  قضاوتت کردم. بد باهات   نکهیهم بابت ا یمرد یلیخ

و   تیو طلب حالل یمعذرت خواه یبراحرف زدم. اومدم 

 ام.شرمنده  یلیبگم من خ نکهیا



 

 !کرد ی نگاه م شیروبهمبهوت به مرِد رو  هاشم

 گفت؟ی چه م او

 د؟ یفهمینم  ی زیچ شیاز حرفها کردی هرچه تالش م چرا

 شک کرده بود.   شیگوش ها به

 . اوردیرا تاب ن  شتریب ی.خوددارنطوریهم هم شیهاچشم  به

 شده؟   ی چ وشیدار-

 

رو   یچپدرش گذاشت: من همه  یشانه  یدست رو  ماهان

 بابا گمی بهتون م

 

 یعمر مردونگ ک ینگاه کرد: برادرت  قشی به رف وشیدار

خودش نوشت    یخواهر من رو به پا یو ناندون یکرده. بچگ

  ینگفت گناهکار اصل یهمه سرزنش شد ول نیودم نزد. ا

 ت یطلب حالل  یشمام. اومدم برا یهمه  ی. من شرمندههیک

 

 زد.   رونیهاشم از حدقه ب چشمان

 نگفت.  چیشدت تعجب ه از



  ی نم چطوردو  یبه کوروش نگاه کرد: حاللم کن. نم وشیدار

 جبران کنم.

 

نه گذاشت و نه برداشت و گفت: هما رو بهم بده   کوروش

 خان. هما رو بده تا گذشته  جبران بشه.  وشیدار

 شود.  ریبود که غافلگ وشی نوبت دار حاال
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 ناباور نگاهش کرد.  وشیدار



 ! کرد؟یم یصراحت خواهرش را خواستگار نیا با

 آن هم با وجود زن و فرزند؟!  

 بود؟ نیخواستنش ا  تیحالل جواب

 خواهرش را طلب کند!  که

 

 میگونه جوابش را دهد: تصم نیگرفت ا میآن لحظه تصم  در

خود هماست. اون   یمساله به عهده  نیا  یدرباره  یریگ

  چیهست که خودش بتونه بدون دخالت ه یسن یتو گهید

 رو مشخص کنه.   اشندهیآ  یکس  برنامه 

 

اتون سر تکان داد: پس با اجازه  دییتا یبه نشانه کوروش

 .کنمی باهاش صحبت م رمی روزا م نیروز از هم کیمن 

 

 نداشت.  تیامر رضا نیقلبا به ا وشیدار

 متاهل از خواهرش.  یمرد یستگارخوا

در   خواستینم  گریکرده بود که د رشیهما آنقدر غافلگ اما

 امور او دخالت کند.

 بود.  دهیخواهرش رنج از



 . بیسالها فر یاندازه به

 

اش خانه  یراه وشیرا تمام کردند و دار شانیهاو گفت  گپ

 شد. 

 به اتاق برگشت.  کوروش

زن نشسته کنار تخت پونه نگاه کرد و با محبت لبخند زد   به

 ر یخانوم صبح بخ اسیو گفت: سالم 

 

 . ری جوابش را با لبخند داد: سالم صبح تو  هم بخ زین اسی

 

 . ستادیا کشیجا بلند شد و نزد از

 . میحرف بزن شه یکوروش م-

 

باز کند کوروش سر تکان داد:   هیدهان به گال نکهیاز ا قبل

  ایبرگشتم  ی. از وقتینگران باش یحق دار   اسی دونمیم

 نیمشکالت خودم. باور کن ا ایماهان بودم  ی ماریب ریدرگ

به    دمیقول م یول اسخته یشلوغ و به هم ر ی لیروزا ذهنم خ

 .کنمی روبه راه م ز یهمه چ یزود



 

 انداخت.  نیسر پائ اسی

گرفت و گفت: کوروش من   ی را به باز شیاز موها یاتکه

 . یبش تیاذ خوامینم

 

 شم؟یم  تیزد: من گفتم اذ ی باز لبخند گرم کوروش

 

 به خودش گرفته بود.  یمظلوم یافهیق اسی

 کوروش تو رو خدا ببخش. -

 

 : برو، برو کم. خودت لوس کن. دیبا محبت خند مرد

 

 برداشت.  یقدم اسی

 . دیسمت دِر خروج چرخ به

 ؟یاس یکرد:  شیصدا مرد

 

 حرِف او را بشنود. یو منتظر شد ادامه ستادیا



فکر نکن که  ایوقت از االن تا آخر دن چیگفت: ه کوروش

من   یهان یزتریجزء عز  شهی. تو همیمن ی مزاحم زندگ

و   هایمشغولدل  یکه وسط همه  ی. انقدر برام مهمیهست

 هام دغدغه

 مارستانیسر رفتم ب کی  روزید
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  ی خوب چ ؟یگیشد: راست م  ره یمشتاق به کوروش خ اسی

 شد؟

 

 ابرو باال انداخت. طنتیبا ش کوروش

بهت   یز ینگرفتم چ جهینت ی فعال چون درست و حساب-

 . گمینم

 

 گذاشت و از اتاق خارج شد.  یرا در خمار اسی

 

 تبسم را گرفت.  یدر راه فرودگاه شماره  ماهان

خواب آلود  پاسخ   یقطع شدن بود که دخترک با صدا کینزد

 د؟ییداد: بله بفرما

 

گفت: سالم تبسم خانوم.   یخالف دخترک او پر از انرژ بر

 ر یصبح قشنگتون بخ

 

 نشست.  شیدر جا دخترک

 . کرد ی بود و تمام تنش درد م  دهیمبل در اتاق هما خواب یرو



 ؟ یسالم ماهان. خوب-

 

 ؟یی کجا زی ممنون، خانم سحرخ-

 

 .میعمه موند شیپ شبی آموزشگاهم د-

 

 کردم. دارتیاز خواب ب دیببخش-

 

 . میبود داری وقت با عمه ب ر یتا د شبینه اشکال نداره. د-

 

داره   یچهمه  شه،ی تبسم فکر کنم اوضاع داره خوب م-

. امروز بابات اومده بود خونمون با کوروش  شهیراه مروبه

 .نیو بب ایکه ب گرفتنی م لیرو تحو گهیهمد نیهمچ

 

تبسم نشست و گفت: خوب خدا رو   یهابر لب  ینیریش لبخند

.بابام حالش چطور  شه یداره روبه راه م یشکر که همه چ 

 بود؟



 

 ظاهرا خوب بودن-

 

 . ستادیمبل بلند شد و پشت پنجره ا یرو از

 . دیکش اشختهیبه هم ر یبه موها  یدست

نگاه   دادیها را آب مبود و گل ستادهیا اطیهما که در ح  به

 کرد. 

 تبسم شد.  یآلودگمتوجه خواب ماهان

 نبود.  اری انگار هنوز کامال هوش دخترک

االن قطع کنم بعدا زنگ   ؟یندار  یخوب فعال با من کار-

 . یکه سرحال باش زنمیم

 

 . دیکش یاازه یخم دخترک

 گذشته اصال نتوانسته بود بخوابد. شب

 و گفت: سرحالم که.  دیخند

 



.  من فعال رفتم.  : آره از صدات قشنگ معلومهد یخند ماهان

 مواظب خودت باش. 

 

 ؟ ییماهان کجا-

 

 دگاه. فرو رمی دارم م-

 

 مواظب خودت باش. ی لینگران گفت: خ دخترک

 

 گفت: چشمممممم.  دهیکش ماهان

 

 روز گذشت. سه

 برادرش را نداشت.  یبرگشتن به خانه یروز که هما رو سه

 روز که در آموزشگاه گذشته بود. سه

کوروش به هما نگفته  شنهادی از پ چیه وشیروز که دار  سه

 بود.

 اش ماند. چند روز تبسم کنار عمه  نیا



 نگذاشت و کنارش بود.  شیتنها

 آموزشگاه نشسته بودند.  اطیدر ح  ینفر دو

زنِگ در  یمانده بود که صدا ی تا آمدن هنرجوها ساعت هنوز

 . د یبه گوش رس
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 گشودن در برخاست. یاش براقبل از عمه تبسم



کوروش و ماهان  پشت در جا   دنیرا که گشود از د  در

 خورد. 

.  ریهمان بهت نشسته در صورتش گفت: سالم صبح بخ با

 . د یخوش آمد

 

 داد.   یجوابش را پر از عشق و گرم ماهان

.  ریمتفکر سالمش را پاسخ گفت: سالم. صبح بخ کوروش

 نجاست؟یات اعمه

 

 داخل. دی بله بفرما--

 

 مقابل در کنار رفت.  از

 وارد شد.  کوروش

تبسم و   کیداخل آمد و در را پشت سرش بست و نزد ماهان

 . ستادیکنار در ا

 به سمت هما رفت. یول کوروش

بلند شد و   زیتا چشمش به او افتاد ناخودآگاه از پشت م  هما

 نگاهش را به او دوخت. 



 

 بود.  ریهمچنان از او دلگ کوروش

را به وضوح نشان  اشیرینشسته بر صورتش،دلگ اخم

 . دادیم

 آهسته سالم داد.  هما

نگاهش پنهان  یریاز محبت را پشت دلگ  ییایدن کوروش

 کرده بود. 

هما را   دنیاز محبتش بگذرد نه دل بخش توانستیم نه

 داشت. 

و نشست و به هما گفت:   چرا   دیرا عقب کش یصندل

 ؟ ینیشینم

 

در هم گره   زیم  یرا رو شینشست و دست ها ز یپشت م زن

 کرد. 

ازت ناراحتم    یلیمقدمه رفت سر اصل مطلب: خ یب کوروش

  ییما جدا نیب یامسخره  ز ی چ نیهمچ شهیهما. باورم نم

 انداخته باشه

 



 فشرد.  نهیلب هما را در سدست برد و ق یکی انگار

ند   نیهمه سال هنوز هم تا ا نیکوروش بعد از ا یوقت

خودش بابت از   یدلش برا ی از هرکس شتریمتاسف بود ب

 . سوختی م یمرد نیچن  نیدست دادن ا

 

کنم  یمعذرت خواه تونمی با تاسف گفت: من فقط م هما

 . اد یکه ازم برم هیاما تنها کار ستین یکاف دونمی کوروش. م

 

خونسرد با همان اخم   دهیهما را نشن یانگار جمله کوروش

 یریگ میکردم تصم تیگره کرد گفت:از برادرت خواستگار

 خودت.  یگذاشت به عهده 

 

 زد!  رونیهما از حدقه ب چشمان

 ! شدی از کوروش کنده نم هیثان کی نگاهش
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آنچه را که  یمعن  امغزش ی دهیاش را درست نشنجمله احتماال

 . دادیم  لشیتحو یبود؛ اشتباه دهیشن

بود که مرِد مقابلش با زن و فرزند   نیا اشیعقالن وگرنه

 .کرد ی م یاز او خواستگار دینبا

موضوع را به برادرش هم    نیا یحت نکهیا  ترب یآن عج از

 گفته بود. 

 

 آنکه پلک بزند فقط نگاهش کرد.  یب

 حالش شد.  یمتوجه آشفتگ کوروش

 . کندیباور نم دهیآنچه را که شن دهیفهم



اش باز تکرارش کرد:  نشسته بر چهره  یهمان خونسرد با

ما. با هم صحبت   یامروز اومده بود خونه خانوشیدار

ناراحت بود بخاطر اتفاقات گذشته،   یلیخدا خ ی. بنده میکرد

اومد.منم از   شیکه پ یثی و حرف و حد ها ی بابت دلخور

استفاده کردم و بهش گفتم تنها راه جبران اتفاقات   تیموقع

 ... یکه هما رو بهم بد  نهیا ذشتهگ

 

 . حرف بزند  توانستی نم هما

 خشک بود.  دهیکه سالها رنگ باران ند یریچون کو زبانش

 . خورد یدر دهانش تکان نم و

از آن خارج   یکلمه نکهی ا دیرا تکان داد به ام شیهالب

 شود. 

 . کردی درک م  ی بهت هما را به خوب کوروش

اش : خالصه رفت یم شیهمچنان پ یبا نقاب خونسرد یول 

و چهار ساعت   ستیواسه جواب مثبت دادن فقط ب نکهیا

جواب مثبت   یفکر کن  ینیبش ینه که بخوا نمی . ای فرصت دار

. بهت که گفتم واسه جواب مثبت دادن. اون یمنف ای یبد

که فکر  نهیو چهار ساعت مهلت فکر کردن هم واسه ا ستیب



محضر،   یمراسم عقدمون کجا باشه؟ تو یدار   تدوس یکن

 خونه؟   ایسالن 

 مراسم عقدکنانمان قند را در دل هما آب کرد.  یجمله

  کیکه کوروش  رای ز د،ینجامیبه طول ن اد یز ینیریش نیا اما

 مرد متاهل بود. 

 

 گذاشت.   زیم یرا رو یدو فنجان چا  یحاو  ینیس تبسم

  ییرایپذ ل یوسا نجای. شرمنده ما ادییآقا کوروش بفرما-

 .میندار

 

 سرشار از محبت نگاهش کرد.  کوروش

 که دل ماهان را برده او بود.  یدختر

 دوستش دارد.   تینهای و ب شناسدشی سالها م  کردی م حس

 نباشد.  یدوست داشتن شدی ماهان مگر م محبوبِ 

که به او داشت   یکه با وجود آن همه عشق یازاده   برادر

 . راندشی سالها به جرم گناه ناکرده از خود م

 .نوشتی م دی با یکس چه  یگناه را به پا نیا



  سیآن ابل سهیدس ایداشت  یتهمت بزرگ آگاه نیهم از ا هما

 کوچک بود؟

 . دیفهمی حتما م دیبا
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 برداشت.  ینیس یرا از تو  یچا فنجان

 کرد ی بود و دخترک حس م دهیبه صورت تبسم چسب نگاهش

 چشمان ماهان است.  هیچقدر چشمانش شب



ماهان   ،یهست  یدوست داشتن  یلیگفت: تو خ کبارهی کوروش

 حق داره عاشقت بشه. 

 

 گل انداخت.  شی هاگونه تبسم

و رک کرده    ح یصر یدر اروپا مردک را کم  یزندگ هاسال

 بود!

که رنگ شرم داشت گفت: ممنون شما لطف   یلبخند با

 . دیدار

  د یالزم داشت ی ز یچرخاند و گفت: اگه چ انشانیرا م نگاهش

 .دیصدام کن

 

 داره.  اجیات به آب احتبا لبخند گفت: فکر کنم عمه کوروش

 

 . ستیهما را نگر یده یصورِت رنگ پر تبسم

 ی چا  نیهم ستی بزند هما گفت: آب الزم ن یبخواهد حرف  تا

 خوبه.

 



با تمسخر گفت: خدا رو شکر زبونش راه افتاد.   کوروش

 . ستیآب الزم ن گهی د گهیراست م

 

از آنچه که فکرش را   شتریب طیمتوجه شد شرا دخترک

 . ستیرعاد یغ کرده یم

 نکرد و سر تکان داد و دور شد.  یکنجکاو شتریب اما

که    ی چرم ادار  یمشک یهمان مبل ی در اتاق هما رو ماهان

اش،حکم تخت خواب را  مورد عالقهدخترِ  یبرا شیپ یساعت

 نشسته بود.  کردیم

در دست داشت و با قند طعم دار از آن    یچا یفنجان

 .دینوشیم

نشست و گفت: فکر کنم   شیوارد اتاق شد و رو به رو تبسم

 ها.افتاده  یاتفاق ک ی رونیاون ب

 

 ؟ی مثال چه اتفاق-

 

اش کنار رفته بود نگاه کرد و  اتاق که پرده  یبه پنجره  تبسم

 بود.  ده یپر یرنگ هما بدجور یول دونمی گفت: نم



 

 به جلو خم شد.  یقدر ماهان

همه   نیو گفت: باالخره بعد از ا گذاشتز یم ی فنجان را رو 

 گفتن دارن.  یحرف برا ی لیسال حتما خ

 

 جا بلند شد.  از

 . میزنب یدور ک یاول صبحِ قصردشت  یهوا یتو میبر-

 

 .امیچانه باال انداخت: نه ممنون من نم دخترک

 

 متعجب شد: چرا؟!  ماهان

 

  میقدم زد میکه با هم رفت ی بار نی: از آخردیشن پاسخ

 ندارم.  یخوب یخاطره 

 

عالمه   کیبرات  دمی قول م می: پاشو بردیمردانه خند ماهان

 خوب بسازم.  یخاطره 



 

 برخاست.  تبسم

راه رفتن کنار ماهان و حرف   یبرا یدیشد  لیهم م خودش

 زدن با او داشت. 

 . شدی تر متر و دلتنگروزها هر لحظه دلبسته نیا

 .میکن لباس بپوشم بر صبر-
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 رونیب رمی به سمت در رفت: باشه پس من م ماهان

 منتظرتم.

 

شانه از آموزشگاه خارج شدند؛  بهبعد هر دو شانه یکم

  زیشد هما در سکوت به م یساعت م  میکه حدودا ن یدرحال 

  یکه رو یبند  میچشم دوخته و کوروش خونسرد با لبخند ن

 بود.  اشره یخ  رفتیمغِز زن رژه م 

تو   یرا در دهانش تکان داد: ول و زبان اوردیتاب ن باالخره

 .ی زن و بچه دار

 

 خودش را بغل کرد: خوب؟ شیهابا دست کوروش

 

مرد   کیبا  تونمی. من نمگهیکالفه گفت: خوب نداره د هما

 زن و بچه داره ازدواج کنم.

 

داد: بهت   یشتریآورش عمق ببه لبخنِد حرص در  کوروش

 . زمیعز ستیکه گفتم حق انتخاب با تو ن

 



چه مدل   نیکوروش ا ی چ یعنیمعترض گفت:  هما

 کردن و حرف زدنه؟! یخواستگار

 

نکردم فقط   یاز جا برخاست: خواستگار  الیخیب کوروش

و البته  یکه قراره با من ازدواج کن دمیدارم بهت اطالع م

خودت   یهحق انتخاب نوع عقد رو به عهد  کنمی لطف م

 . زارمیم

 

برده   یکوروش مگه دار یگی م ی : چد یاز جا پر یعصب هما

 ! ؟یخریم

 

. چشم در  ستادی هما ا ینهیبه س نهیس د یپا پرخ یرو کوروش

برده چرا؟ دارم به عشقم خبر   زم یچشمش دوخت : نه عز

رو   مونیها زندگکه سال  ی. به عشق دمیرو م ازدواجمون

 احمقانه خراب کرده.  یبازبچه  ک یبخاطر 

 

 

عشقم   یبه من بگ یتونیانداخت: چطور م  نیسر پائ هما

 خونه منتظرتن. یات توزن و بچه  یوقت



 

 هما را گرفت.  یدست برد و چانه  کوروش

عشق    شه یرا باال آورد و با محبت گفت: تو هم  سرش

 کسچ یه یرو دارن ولخودش   یام البته جا. زن و بچهیاولم

 . رهیگی تو رو نم یجا

 

 . شدی م وانهیداشت د هما

 .دیفهمی او را نم یکلمه از حرفها کی

 فاصله گرفت.  کوروش

 قدم زد.  اط یدر ح یکم

 اعصاب بود.  ی رو یادیز  اشی خونسرد

 نیچرخ کوتاه ا کیحال دور شدن از هما گفت: تا من   در

نوع  یدرباره   هینظرت چ نیتو فکرات بکن بب زنمی اطراف م

 مراسم عقد. 

 

 

 چشمانش را  محکم بر هم فشرد.  هما

 بود.  یبسکه عصبان شدی دود خارج م اشینیب از
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 . زدندی و ماهان کنار هم قدم م تبسم

شکل ممکن به چشم   نیباتریدر ز  زی بود و همه چ یعال هوا

 . آمدی دخترک م

 رخ ماهان نگاه کرد.  مین به

 بود غرق فکر است.  معلوم

 شه؟یم ی : حاال بنظرت چدیپرس 



 

 سر چرخاند و نگاهش کرد.  ماهان

راستش.   دونمیکوروش و هما منظورته نم  یاگه درباره  -

 کنمیحبت مروزا با بابام ص نیخودمون هم یدرباره  یول

 تموم بشه.  یباز نیوقتشه که ا گهی. دیخواستگار امیم

 

 لبخند زد.  تبسم

چه   گهیبابات د نمینشسته بر لبش گفت: بب یبا لبخند  ماهان

 داره واسه ندادن دخترش به من؟ یابهانه

 

  ریکه بهانه نبود،بابام دلگ یدونی پاسخ داد: خودت م دخترک

 بود.

 

 پدرجان برطرف شده.  یر یدلگ گهیشاهللا که دخوب ان-

 

 .د یخند زیر تبسم

 دخترک چشم دوخت.  نیدل نش  یپر از عشق به خنده  ماهان

 . کاشتیاو م یهالب یجانانه رو یاروزها بوسه نیهم



 . گرفتی روزها، کام م نیا یهایتمام ناکام یجا به

و   عقد یبه صورت تبسم گفت: تبسم راست  رهیخ همانطور

ور دل   ییایهرچه زودتر ب م،یریگی رو با هم م یعروس

 خودم. 

 

 ؟ی: عجله داردیپرس طنتیبا ش تبسم

 

و   دیتبسم کوب یهالب  یرو  مینگاهش را مستق خیم ماهان

 . یلیگفت: آره خ

 

 بود که دخترک از خجالت آب شد.  میمستق یبه حد  نگاهش

  نیو سر پائ دی لب گز ده،یکه پرس ییجایاز سوال ب مانیپش

 انداخت.

 متوجه حال تبسم شد.  ماهان

او را از آن حال خارج کند دست پشت کمرش   نکهیا یبرا

من صبحانه  م؟یبخور یز یچ کی میگذاشت و گفت: بر

 نخوردم. 

 



 دست ماهان جلو رفت.   تیسر تکان داد و با هدا تبسم

 

 آموزشگاه زد.  اط یدر ح یچرخ کوتاه کوروش

 داشت.   یمکان خاطرات خوب نیا از

 تجربه کرده بود.  نجایعشق اول را ا او

 بود.  یخوب  یروزها آوراد ی شیهما برا ی پدر یخانه

بودش و   دهینثار روح پدر هما که البته هرگز ند یافاتحه

او و هما فوت کرد خواند   یپس از جدا یسالمادر او که چند 

 برگشت.  یو به سمت زِن همچنان عصبان

نظرت   گمیم ه؟ یچ میبانو تصمگفت: خوب هما  یخونسرد  با

 با صفاست.  یلیخ م؟ی ریجا بگ نیکه عقد رو هم هیچ

 

 خونسرد باشد.  شیروروبهکرد مثل مرد   ی سع هما

. برو دنبال میخوری به درد هم نم گهیکوروش من و تو د-

 . ی تو زن و بچه دار تیزندگ
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داره تو   یبر صورت نشاند: چه اشکال یلبخند بزرگ کوروش

چه باحاله.   نیزن دومم. بب شهیزن دومم. عشق اولم م یشیم

 مد شده.   یروزا که دوباره چند همسر  نیا

 

 خونسرد باشد.  توانستی نم کردی چه تالش مهر  هما

را مشت کرد و گفت: برو کوروش، برو دنبال   شیهادست 

 . ارمیهات دارم جوش محرف   دنی. کم کم از شنتیزندگ

 

 خنده.  ر یزد ز کوروش



قشنگ   زمیعز  ی و گفت: تو جوش آورد دیبلند خند یصدا با

بهت گفتم  کنمینم تتیاذ گهیخوب د ی لی. خیزن ی قُل م یدار

. من  یو چهار ساعت واسه فکر کردن وقت دار ستیکه ب

 .  شمیمزاحمت نم نیاز ا شتریب

 

کرده   حیاو را رک و صر نکهیدر انگلستان عالوه بر ا  یزندگ

 کرده بود.  زین ا یحیبود؛ ب

سر جلو برد و   دادیکه از صبح نشان م ی خونسرد با

 لب هما را بوسه زد.  یگوشه

 زن منجمد شد.  یهادر رگ  خون

 از کار افتاد.  هیچند ثان یبرا قلبش

 بکند او را نگاه کرد.  یبتواند حرکت نکهی بدون ا مبهوت

فردا   زمیعقب رفت و گفت: خوب عز کوروش

ال خدا  فع یقشنگ رو انتخاب کن یجا کی دوارمی.امنمتیبیم

 نگهدار

 

 سمت در رفت.  به

 ی چه اتفاق دیپس از خارج شدن کوروش از در هما فهم تازه

 افتاده. 



اش را  و با خجالت صورِت داغ شده  دیبه صورتش دو خون

 پشت دستان سردش پنهان کرد. 

 یدر حسرتش سوخته بود امروز  گوشه  یکه عمر یابوسه

 کاشته شد.  شیهالب

 اب وجدان هم داشت. که نبرد؛ عذ ی لذت چیه اما

نتوانست مقاومت   گریاز ساختمان که خارج شد د کوروش

 کند.

 اش برداشت. را از چهره  یخونسرد  ماسک

 را چنگ زد.  شیموها

 .دیکشی و آتش در جانش شعله م ده یهما را چش یهالب  طعم

 ماهان را گرفت.  یخارج نمود و شماره  بشی را از ج یگوش

 ؟ ییگفت: الو ماهان کجا دیاو را شن یصدا تا

 

 اطراف آموزشگاهم.-

 

 خونه.  رمی گفت: من دارم م حوصلهیب

 



 منه.  شیپ چیبرسونمت، سوئ امیتند گفت: صبر کن ب ماهان

 

 ؟یستی. تومگه با تبسم نخوادینه نم-

 

 حال او شده بود.  یکوروش متوجه آشفتگ ی از صدا ماهان

 .  رسونمتی م امیم یچرا هستم. ول -

 

 .خوادیچانه زدن نداشت: گفتم که نم یحوصله کوروش

 

صبر کن اومدم. مثل   قهیچند دق کمیاصرار کرد: نزد ماهان

. بابا باالخره به  ستیجالب ن اد یاوضاع خونه هم ز نکهیا

 بود. نیسر مت  ریز  یمامان گفت همه چ

 

 .د یصورتش کش ی دستش را محکم رو کوروش

 .د یکشیواقعا  نم   گریروز د آن

 اشی انرژ کردی از آنچه که فکرش را م شتریبا هما ر دارید

 را گرفته بود. 



 ناچار بود به خانه برود.  اما

 .ایباشه منتظرتم ب-
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نشسته بود و   یورناهار خ زیدر آشپزخانه پشت م زهره

نشان   یرا به خوب اشیطوالن یهیاش گرصورت قرمز شده 

 . دادیم



عمر با   کیو گفت:  دیصورتش کش یرا رو  ی کاغذ دستمال

کنم.   ی کردم با شرافت زندگ یعمر سع  کیکردم.  ی آبرو زندگ

 زده ی به هم م یخبر نداشتم خواهرم مثل اب خوردن زتدگ

 

: قربونت بشم چرا  دستش گذاشت و گفت یدست رو  ماهان

 ها گذشته. . از اون اتفاق سالیکنی کارو م نیبا خودت ا

 

  یمدت زندگ نیا یهق کرد: آره سالها گذشته و توهق  زهره

خود تو هم که داشت نابود   ی دوتا آدم خراب شد. زندگ

  ی زیکرده به من چ کاریچ نیمت یدیفهم ی. چرا وقتشدیم

 ؟ ینگفت

 

 

آهسته پشت دست مادرش را نوازش کرد: چند سال   ماهان

 بوده.  یاصل ماجرا چ دمیتا فهم دیطول کش

 

هم   یدونستی: تو که م دیپرس  انیگر یبا چشمان یشاک  زهره

عموت آورده   ی سر زندگ ییبه خودت تهمت زده هم چه بال

 تا تنها نباشه؟ ششیتهران پ ی چرا رفت



 

شوهر اولش چه   یدونیمامان جان شما که بهتر از من م-

. اون  دهیکش  ی چقدر سخت  یدونی سرش آورده. م ییبالها

دوباره   د یرو کرده پس داده. چرا من با ی تقاص کار

 . کردمی مجازاتش م

 

بود نگاه کرد و   ستادهیا ز یبه کوروش که کنار م زهره

 خبر نداشتم.  یزیشرمسار گفت: به قرآن من از چ

 

  هیچه حرف نی: ادیشال زهره را بوس  یخم شد و رو کوروش

  ی من مادر یبرا شهیاخه زن داداش؟ تو هم یزنیکه م

 عمر ممنون لطف و محبتت هستم.  کی. من یکرد

 

 دونمی ام کوروش. نم: از روت شرمنده دیبا خجالت نال زهره

 بگم یچ

 

 و کنار زهره نشست.   دیرا عقب کش ی صندل کوروش



  یجور نیشما چرا ااو گذاشت و گفت:   یشانه یرو  دست

 . ستیشما ن  ریتقص یچچیه  ؟یکرد کاریمگه چ ؟یکنیم

 

دارش را به برادر شوهرش دوخت: چند  چشمان نم زهره

. خسته  . اعصابش خرابهختهیروزه که برادرت به همه ر

شدم که باالخره   چشی. امروز انقدر پا پره یو خسته م  ادیم

  گفتی. بخدا از خجالت آب شدم. بهم مهیبهم گفت قصه چ

خونه. بخدا بهش حق   یرو راه بدم تو نیحق ندارم مت گهید

به خواهرم که برام   کنفریبار حق دادم که  نیاول ی . برامداد

 اهانت کنه. مونهی دخترم م نیع

 

  ی در وجود خودش آتش به پا بود اما سع نکهیبا ا کوروش

  ینگو زن داداش. اونم سن ینطور ید اوضاع را آرام کند: اکر

بود   یکرد. هر چ یاشتباه کی  یعالم بچگ ی نداشت که. تو

 گذشت. 
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 گذشته بود. یروز چند

که کوروش به هما وقت   یو چهار ساعت ستیروز از ب چند

 نبود. ی خبر  چیداده گذشته و از او ه

  یزنگ زد و از آمنه اجازه  گریعوض زهره بار د در

 خواسته بود. یخواستگار

 اجازه صادر کرد.  وشی هم پس از مشورت با دار آمنه

برگزار   یکه قرار شد مراسم خواستگار یهمان روز  صبح

مبل نشسته و در   یدسته  یشود، تبسم در آموزشگاه رو

که دستش را دور گردن هما حلقه کرده بود؛ قربان   یحال

  ار یفدات بشم انقدر نه ن ی: عمه جونم،الهرفتیاش مصدقه

 .گهید



داره    یچهمه دردسر همه نیحاال که بعد ا اد یدلت م  چطور

بخاطر نبودن تو  میشب خواستگار یتومن   شهیجور م

 غمگبن باشم؟ 

 

اش را  کج و کوله یتبسم، مقنعه یهاخسته از اصرار هما

صورت  ینگاه کردن تو یمرتب کرد و گفت: تبسم بخدا رو

 بگم؟ یچ امیپدر و مادرت رو ندارم. آخه پاشم ب

 

آمنه در اتاق    یدخترک جوابش را نداده بود که صدا هنوز

  یبا برادرت جداست. اما اگه واسه خواستگار: حسابت  دیچیپ

 و تو. دونمیمن م یدختر من حاضر نش

 

 آمنه جا خوردند!  دنیو تبسم هر دو از د هما

که   ی و هما با چشمان ستادیا شیسرجا  یبا لبخند بزرگ تبسم

نم اشک گرفته بودشان به سمت همسر برادرش گام  

 برداشت. 

 . دیلبخند زد و خواهرشوهرش را به آغوش کش آمنه

دور از آب مانده با ولع خودش را به   یهم چون تشنه هما

 او چسباند.  ینهیس



  ینجوریکه ا د یزن داداش. ببخش د یاز بغض گفت: ببخش پر

 شد. 

 

اشتباه   ی. هر کس زمیمادرانه گفت: خدا ببخشه عز آمنه

رادرت هم به  خدا ب دی. به اممی. ما همه فراموش کردکنهیم

  یلیخونه که خ  می. پاشو جمع کن برکنهی فراموش م یزود

 . م یکار دار

 

 آمد.   رونیاز آغوش همسر برادرش ب هما

زد و اصرار   یکه چانه م  شدیم  یاقهیچهل و پنج دق دخترک

 . کردیم

 همه راه آمده بود.   نیکرده و ا یهم بزرگ مادرش 

 بود.  یادبیب یمقاومتش فقط نشانه گرید

 برادرش باشد.  یشرمنده  ایدن ا، یاگر دن یحت

 نگاه کردن به چشمان او را نداشته باشد.  یاگر رو یحت

 .یشما بگ  یلبخند زد: چشم هر چ 

 



  ی: الهدیو صورت مادرش را محکم بوس  دیجلو پر تبسم

 قربون مامان قشنگم بشم.

 

  یخونه یریم  یدار  گهیهمراه خنده ُغر زد که: بسه د آمنه

که   یکنیآدم ماچ م یپریم کهویذره عاقل شو.  ک یشوهر 

 . یچ

 

 . دیبا صدا خند تبسم

 

 را  آماده کرده بودند.  زی در خانه همه چ  دایو آ پرستو

 یکرده و در خانه  مانیبود که زا  یهم چند روز حنانه

و نتوانسته بود در مراسم حضور   بردی به سر م اشی پدر

 .ابدی

تخِت   یو پرستو که رو دایآ  ییبا دلشوره روبه رو تبسم

 اتاقش نشسته بودند نگاه کرد و گفت: واقعا خوبم؟ 

 

  زیدخترک را ورانداز کرد شوم ی سرتا پا گر ید کباری دایآ

 بر تن داشت.   دیسف  یو شلوار دامن یکلوش بادمجان نیآست



  اشهیبرجسته در حاش دیبا چند گل سف اشی بادمجان شال

 شده بود.  نیتزئ

هنر دست خودش   زین اشیاس ی یمکرومه باف یها صندل

 بودند.

 و آراسته بود.  بایز  زیچهمه
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هول تر  یگریاز د یکیزنِگ در که بلند شد، دخترها  یصدا

 .دندیهال دو یبه سو

از آن را   ی و قدر ختیخودش ر شیآب برا یوانیل تبسم

 .دینوش

 استرس بود دخترک. کپارچهی

 . ستادیاستقبال از مهمان ها ا یاش براخانواده  کنار

 . دیتپ یتنش قلب بود و م تمام

بار آخر خودش را   یتنش مرتب کرد و برا ی را رو زیشوم

 نمود.  یکه درست مقابلش بود ورارس یجا کفش ینهیدر آ

 ی رنگ ییو کمر بند طال د یرسیرانش م  یتا رو زیشوم یبلند

لباس بسته بود   یکمر بند اصل ی جا پرستو به شنهادیکه به پ

 . افزودیم اشییبایبه ز

 مهمان ها وارد شدند.  باالخره

 ق یگذاشت و چند نفس عم اشنهیس  یآهسته دست رو تبسم

 مسلط شود. تا به خودش  دیکش

 . شدندی وارد خانه م  یگریپس از د  یکیها  مهمان

 . دیطلبیرا م  نفرک یتبسم اما فقط  چشم



آرامش چون قطرات باران آرام و   دیکه او را د یوقت و

 کرد.   داینوازش گونه به قلبش راه پ

دخترک   یدستان خلباِن خوش پوش تازه برا انیگِل م دسته

رنگ لباس او  را   شیروشن کرد که چرا چند ساعت پ

 . دهیپرس

رنگ لباسش را اعالم کرده، در    دیکه تبسم با ترد یوقت همان

 نداشت. نانیاطم دنشیکه هنوز از پوش یحال

 و بنفش بود.  دیسف    یهااز گل  یبیگل ترک دسته

 . کردی از آنچه دخترک فکرش را م باتریز اریبس

را به  شیبایز یهاو سالم داد و گل  ستادیا که مقابلش ماهان

و آرام   دنیمنظم تپ د یسمت تبسم گرفت؛ قلب دختر تازه فهم

 چه!  یعنیبودن 

داد و سالمش را   ه یرا به مرد جوان هد نشیری هم لبخند ش او

 پاسخ گفت. 

 بود.  قراری ماهان بر خالف او ب قلب

شده بود که دل  با یز ی اش  آن شب به حدمورد عالقه یبانو

اول  یو از همان لحظه  دیتپی م نهیدر س تابیمرد جوان ب

 . کردی آغوش گرفتن او را طلب مدر 



و زبان به اعتراف گشود و لب زد:   اوردیهم تاب ن باالخره

 . یچقدر خوشگل شد

 

 انداخت. نیسر پائ نیریش یدختر  با شرم آن

که جان به سرش کرده بود   ی فرار از هوس یجوان برا  مرد

 . ستادیاز او رد شد و مقابل باربد ا

 کرد.  یداد و گرم احوال پرس  دست

 

 آن شب آخر از همه وارد شد.  زیسوپرا

بند دست   گرشیکه دست د  ی با دسته گل در حال  کوروش

 . کردیم اشی جوان همراه یدخترکش بود و زن
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 کس انتظار آمدنش را نداشتم. چیه

 کرد.  ر یرا غافلگ همه

 از همه، هما را.  شتریب

و  وشیدار  ی لب ریکه از سرشب با جواب سالم ز یهما

 بود.  ری درگ دیکه اصال سمت او نچرخ  ینگاه

 یابراز دلتنگ دیدی روز خواهرش را نم کیکه اگر   یبرادر

نگاهش کند   یلحظه ا  آنکهیهفته ب  ک یحاال بعد از  کرد، یم

 لب داده بود. ر یجواب سالمش را ز

با رفتار   ی ریکم بود که درگ وشیواکنش دار ی ریدرگ

 هم به آن اضافه شد.  وشیدار

 دستش داشت.  انیدسته گل از رز سرخ م ک ی مرد

که همراهش بود شباهت   ییبایز یاشندوست د دخترک

 به زن همراشان داشت. یبیعج



 . ستادیمقابل هما ا کوروش

گل را به سمتش گرفت و با لبخند گفت: سالم عرض   دسته

 شد هما خانوم. 

 

 هما بود.  یریروزها، روز غافلگ آن

 را تکان داد و دسته گل را گرفت.  شیهادست  یسخت به

  شیاهایلحظه را تصور کرده و هرگز رو نیکه ا یروزها چه

 نبودند.  هیحد کر نیتا ا

 . کردی چه تمام تر تصور  نهر  ییبایلحظات را به ز نیا او

باشد و او   یگریتا مرد او باشد نه مرد زن د  آمدی م کوروش

 .انتقام یکند، آن هم فقط برا یرا هم خواستگار

جواب سالم نگاهش به صورت زِن همراه کوروش    یبه جا 

 افتاد.

 آهسته سر تکان داد.  زن

 . دیجواب سالم نچرخ  ی هما برا زبان

 او هم متقابال سر جنباند.  پس

او بود؛ جز چشمانش که با   هیدخترک کوچک شب ز یچ همه

 . زدی چشمان کوروش مو نم



  ندشیهر کس بب شدی بود که باعث م اهشیچشمان س نیهم

 مطمئن شود او دختر کوروش است. 

 . دیکوروش چرخ انینگاهش م گرید بار

 او شده بود.  نیگزیکه جا یزن

ها، کوروش را، محبتش را، عشقش را،  سال نیا تمام

که از قضا   ی گرم یهارا، بوسه شیهاآغوشش را، بوسه

اش کرده  ها حسرت تجربهخودش پس از سال  شیچند روز پ

 زن تعلق داشت.  نیبود، به ا

 کرد.  دایحسادت و حسرت با هم به قلبش راه پ ناگهان

 نگاه از زن گرفت.  یسخت به

 

 تعارف آمنه همه وارد سالن شدند و دور هم نشستند.  با

 

گام هما  را کوتاه برداشت تا هم  شیهااز  عمد قدم  کوروش

 شود. 

 با او تنها بماند. هیوفق شد چند ثانم باالخره



و چهارساعته    ست یو گفت: قرار بود ب ستادیا شیرو روبه

فرصت فکر کردن   یهفته گذشت. حساب ک ی. یجواب بد

 . یرو انتخاب کرده باش  یخوب ی که جا دوارمیام یداشت
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دست زن و   یتون یو گفت: نم دییدندان بر هم سا هما

  یخواستگار ییایب یدسته گل پاش ک یبا  یریدخترت رو بگ

 من.

 

تو به  یدر چشم او نگاه کرد و گفت: وقت م یمسق کوروش

منم به خودم   ،یکن یمن باز یبا زندگ یخودت اجازه داد

 .ارمیکه دلم بخواد سرت ب ییهر بال دمی اجازه م 

 

که آزارشون   ی دار کاریات چبه زن و بچه  اد،یاز من بدت م-

  ایپاشو همراهم ب یروت شده به زنت بگ یچطور  ؟یدیم

 نامزد سابقم؟! یخواستگار میبر

 

 در جواب هما پوزخند زد و از او دور شد.  کوروش

 

 دور هم نشسته بودند.  همه

 دانست چه خبر است؟   یدرست نم  یتبسم کس یخانواده  از

از تبسم است پس چرا کوروش با دسته  یخواستگار مراسم

 گل آمده؟ 



بود و  ختنیر  یمجلس  در آشپزخانه مشغول چا عروس

 . کردی را در ظرف مرتب م هاینی ریپرستو هم ش

تو   ی: مگه امشب خواستگارد یدر هم پرس یابروها با

 ست؟ین

 

 سر تکان داد.  دخترک

 بود.  یچا ختنیحواسش به درست ر یهمه

 کند.  فیرا کث  ینیکه س مبادا

با   ی : آقا کوروش چرا با دسته گل اومده؟ هدیباز پرس پرستو

  ادیب اش پاشهبا زن و بچه  اسوونهیمگه د گمیخودم م

 یونگیتا حاال هم کارش کم از د  گمی! بعد میخواستگار

به نامزد   دهیزنش گل م  یجلو ی نداشته! اخه کدوم آدم عاقل

دسته گل بزرگ رُز! درست مثل   کی یسابقش. اونم چ 

 . دهاداما

 

بود نگاه   یبه خواهرش که صورتش پر از کنجکاو تبسم

وش عمه  که من اطالع دارم، کور ییکرد و گفت: واال تا جا

رو گذاشته به    زیکرده اونم همه چ یرو از بابا خواستگار

 خوِد عمه. یعهده



 

 گرد شده خواهرش را نگاه کرد.  یبا چشمان پرستو

 با زن داشتنش نداره؟  یمشکل یعنیواقعا؟! -

 

 را برداشت.  ینیس تبسم

قصد آقا   یحت  ا یقصد بابا  قایدق دونمیمن نم  شه یباورت م -

راستش چند بار هم خواستم از ماهان بپرسم    ه؟یکوروش چ

 کنهی کار م  نیچرا کوروش با وجود زن و بچه داره همچ

 روم نشده.  یول

 

 بر خالف خواهرش خونسرد نبود.  پرستو

رو نشدن و خجالت    گهی. دید یپرسی کلمه ازش م کیخوب -

 که نداره. دنیکش

 

بگذره   ریا کن امشب بخرا برداشت: فعال دع یچا  ینیس تبسم

 . پرسمی فردا ازش م

 



به خودش گرفت:   یرنگ مهربان بارنیپرستو ا یچهره 

  دیبا تیخواستگار یهربار تو های تو هم شانس ندار زمیعز

 . یداشته باش  یاسترس کی

 

تر از خواهرش از  را برداشت و جلو  ینیریظرف ش  پرستو

 آشپزخانه خارج شد. 
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 که نشستند. دخترها 

 لب به سخن گشود.  هاشم

 بار با اعتماد بنفس.  نیا

 بودند. وصل کردن آمده  یبار واقعا برا نیا

 . گرداندی خوش گذشته را باز م یباز داشت روزها یزندگ

جان خدا رو صد هزار مرتبه شکر اختالف و  وشیخوب دار-

  زیچکه همه  می امون متوجه شدها برطرف شد و همه کدورت 

 هیهم حتما تنب شیاصل یسوتفاهم بوده. باعث و بان کی

ن از دست روزگار  خواهد شد.هر چند که به قول ماهان او

 خورده.  یلیس

 

عمر از داغ عشق  کی که  ی همان زن گفتیرا م نیمت

 کوروش سوخت.

که بعد از کوروش عاشقش شد   یاولش با مرد یزندگ  در

  یدومش به همسر   یوقت خوشبخت نبود و در زندگ چیه

 یو مردانگ ی از زندگ  چیدرآمدم که ه  تیکفای ب یمرد

 .دانستینم

کار   اشفهیتنها وظ  کردیحمال به تمام معنا که فکر م کی

 کردن است. 



 

 را در هم فشار داد.  شیهادست  هما

  اندده یرو شده و فهم گرانید یدستش برا  نکهیهم از ا هنوز

 . دیکشی او بوده خجالت م گفتهی همه سال دروغ م نی انکه ا

 . شدی از هما کنده نم یاهیثان یکوروش برا نگاه

 . اوردیقلب کورورش را به درد م  درهمش صورت

 وقت از قلبش نرفته بود.  چیزن ه  نیا عشق 

که پونه آهسته دِر گوش    کرد یهمچنان  صحبت م هاشم

 دارم.  ییپدرش گفت: بابا دستشو

 

 . زم ینگاهش کرد و گفت: باشه عز کوروش

 

شخص به کورش بود به سمتش خم شد   نیترک ینزد هومن

 کجاست؟ ییدستشو خوامی عذر م ی لی: خدیو پرس

 

 . دمیبهتون نشون م د یاز جا برخاست: بفرما هومن

 



که همراه هومن بلند شد، نگاه جمع به سمتشان   کوروش

 . د یچرخ

  ی بر لب گفت:دخترم کار ضرور یبا لبخنِد کم رنگ کوروش

 .گهیاس دبچه خوامیمعذرت م ی لیداره،  خ

 

 متوجه منظورش شدند.  همه

 . د یفرار مناسب د یرا برا تیموقع هما

 . برمشیمن م  دینی: شما بشدیجا جه از

 

 . کردی حال و روزش را درک م کوروش

 خلوت کند.  یی در جا یا قه یقصد دارد چند دق دانستیم

 باهاشون. یری: باباجون مدیپونه نگاه کرد و پرس به

 

 پاسخ داد: آره بابا.  شیبایز یاصدالبخند زد و ب پونه

 

 خوشحال شد و دست دخترک را گرفت.  هما



بخرد،   یشتر یزمان ب نکهیا یبود که برا نیا حشیترج

 ببرد.  اطی داخل ح سیدخترک را به سرو

 رفت.  اطی در دست پونه از خانه خارج شد و به ح  دست

هستم تا تو   جان یمن هم زمیو گفت: عز ستادی ا سیسرو کنار

 . ی برگرد

 

 سرتکان داد: باشه خانوم ممنون. پونه
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 .دیکش ق یقدم زد و چند نفس عم اطیکه رفت، هما در ح پونه

 . آوردی آرامشش را به دست م  دیبا

و با آرامش کوروش و زن و   دیبخشیرا سامان م ذهنش

 . کردیم  شانی زندگ یاش  را راهبچه

که کوروش شروعش کرده بود به نفع   یلجباز نیا

 نبود.  کدامشانچیه

 که دخترک خارج شد.  دینکش یطول

 هاتو بشورم؟دست  یخوای م زم ی: عزدیجلو رفت و پرس هما

 

 : نه خانوم ممنون. خودم شستم. دیشن پاسخ

 

 . زد ی حرف م ی خاص یرا با لهجه ی فارس

 بود.  نیبا مزه و دل نش ی ادیز اشلهجه

 آشفته نشاند.  ی که لبخند را بر لِب هما یطور

 دختر گرفت.   فیلط یمحکم از گونه یا شد و بوسه  خم

 ماالمال از محبت او شد.  قلبش



 افتاد.  اطیح یگوشه یه تاب بسته شده پونه ب نگاه

 سوار تاب بشم؟ شهیگفت: م صادقه

 

 حتما.   زمیبله عز-

 

 مشغول شود.   اط یدر ح شتریب  یبود تا هما کم یخوب یبهانه

 بازگشت به جمع نداشت.  ی برا یلیم چیه

 اشان شرمنده بود. همه  یرو از

 . دادیدر سالن نشسته  و به حرفها گوش م  کوروش

 . دی چرخی تبسم و ماهان م یفعال حوال هاصحبت

 انیکه در سکوت به انچه ب یخجالت زده و ماهان تبسمِ 

 . کردیگوش م  شدیم

تلفن همراهش که بلند شد نگاه از ماهان گرفت و   یصدا

 . دیکش  رونیرا ب یکتش کرد و گوش  بیدست در ج

 ناشناس بود. شماره 

 رفت.   اطیاز جمع به سمت ح یعذر خواه با



 ر ید  لیبه دخترش و هما بزند و دل ی شد تا سر یخوب یبهانه

 کردنشان را بفهمد. 

 

 . دی در جواب داد: بله بفرما دم

 

هستم.   یمی: سالم من سامان کردیچیپشت خط پ ی مرد یصدا

محل کار من و   مارستانِ ی به ب دیاتون رو دادشما شماره 

 .رمیمن باهاتون تماس بگ دیخواست

 

 . ستادیا اطیوسط ح کوروش

 منتظر تماس او بود.  شدی م یروز چند

 کانیبر لبش نشست: سالم من کوروش ن ی بزرگ لبخندِ 

. شوهر خواهر  دیاریمن رو به خاطر ب کنمی هستم. فکر م

 .اسی

 

 پشت خط چند لحظه مکث کرد.  مرد

: الو آقا سامان هنوز د یش پرسشد و کورو  یطوالن  سکوتش

 د؟یپشت خط هست



 

  اس یپاسخ داد: بله هستم. از  یارفته  لیتحل یبا صدا مرد

   د؟یدار یخبر

 

. اون خواسته رانهیپاسخ داد: بله االن همراه من ا کوروش

 که دنبالتون بگردم. 
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 باز سکوت کرد.  سامان

 . شدی م ریغافلگ بارک یبا هر حرف کوروش  انگار

 م؟یقرار مالقت بزار کی: امکانش هست د یپرس کوروش

 

 . دادیپشت خط جواب نم فرد

نگاه کرد تا از وصل بودن تماس مطمئن   یبه گوش کوروش

 شود. 

 همچنان متصل بود. تماس

 گوشش گذاشت و نام او را خواند.   یرا رو یگوش

 آقا سامان؟  -

 

 ! شدم ریغافلگ یلیمن خ  دی: بله. ببخشدیشن پاسخ

 

اگر امکان   دیمن رو که دار ی. شماره دینداره. حق دار رادیا-

  اسی دیریتماس بگ مالقات براتون وجود داشت لطفا باهام

 و باهاتون صحبت کنه. نتتونیبب  خوادیم

 



 .نیکم بهم زمان بد کیباشه، لطفا  -

 

 . شمیمزاحمتون نم گهی. من دستین  یمشکل چیه -

 

 را قطع کرد.  تلفن

 خوشحال بود.  یلیتماس سامان خ از

 . دیکشیکه انتظارش را م شدی م  روزها

 . شودی خبر خوشحال م نی ا دنیهم از شن  اسی دانستیم

 آمد که سراغ دخترش و هما آمده.  ادشی تازه

تا دنبال آنها بگردد. و هما را درست پشت سرش   د یچرخ

 . دید

 بود.  ی هما پر از بهت و البته خوشحال صورت

  اس ی: دیپنهانش کند پرس توانستیکه اصال نم یلبخند با

 ! ست؟یزنت ن

 

زن   شهینم لیدل  ستیزنم ن اسی نکهیتخس گفت: ا کوروش

 نداشته باشم. 



 

 هما کم رنگ شد.  لبخند

خواهر زنته. پس زنت کجاست؟ چرا اون باهات    یگفت دمیشن-

 ومده؟ین

 

 یبود با لهجه   ستادهیکه کنار هما و دست در دست او ا پونه

 شیاش قبل از پدرش پاسخ داد: مامان من رفته پبامزه 

 ها!فرشته 

 

 صورِت پونه نشست.   یرو یهما پر از ناباور نگاه

خوشحال باشد    دیهمسر کوروش ُمرده با نکهیاز ا دانستینم

 ناراحت.  ای

 . دیبه ذهنش رس یلحظه واکنش مناسب در

 دو پا مقابل دخترک نشست.  یرو

 نجایفرشته ا کی انگار  یرا با دست قاب گرفت: ول صورتش

 مونده تا از باباش مراقبت کنه. 

 



هم   گهید یفرشته کیدوپا نشست: بهتره  یم روه کوروش

 کمکش کنه.   ادیب

 کوچولوئه  یادیمن ز یفرشته  چون

 

 شده؟ی نگاهش کرد: زنت چ هما

 

 از جا برخاست.  کوروش

 هم.  هما

و گفت:   دیرها شده دور دخترش کش یبه موها یدست  مرد

 فوت کرد.   شیدوسال پ

 

 متاسفم. خدا رحمتش کنه، چرا؟  یلیخ-

 

 کرد. تصادف -

 

 اخ چه بد. -
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 تصادف کرد. -

 

 اخ چه بد.  -

 

بود. اصال باور   یسخت ی: روزهادیکش یقینفِس عم کوروش

 رفته.  یراحت نیبه هم  کردمینم

 



تصور کنم   تونمی به صورت پر از اندوه مرد نگاه کرد: م  هما

 . یرو گذروند یدردناک  یچه روزها

 

 مقابلش چشم دوخت.  وار یبه د بیدست در ج کوروش

 . د یپرس هما

 زنت ُمرده؟  یچرا بهم نگفت-

 

.  دونمی چشمان هما با صراحت پاسخ داد: نم یره یخ کوروش

 .رمیانتقام بگ خواستمی فکر کنم م

 

 انداخت.  نیپائ سر هما

 حق داشت.  کوروش

 . ردیهمه سال دروغ را پس بگ نیداشت انتقام ا حق 

عوض شده بلشد گفت:   شیحال و هوا  کبارهیانگار  مرد

خلوت   رونیداخل؟ زشته عروس و دوماد ب یی ایب یخواینم

 کنن!

 

 نگاهش کرد.  هما



همه سال حسرت دوباره عروس و داماد شده   نیاز ا پس

 بودند.

 بخش بود.  لذت

 هم وارد ساختمان شدند.  با

 . د یچرخی همچنان دور و بر ماهان و تبسم م هاصحبت

 نشستند.  شانیسر جا یبا حالت بهتر بارنیو هما ا کوروش

 دو انگار سبک شده بودند.   هر

 خاص به برادر شوهرش نگاه کرد.   یبا محبت زهره

عروس و داماد دوممون هم اومدن. البته  نکهیمثل ا خوب-

 بهتره بگم عروس و داماد اول.

 

 انداخت.  نیبا لبخند سر پائ هما

  میجمع شد نجا یحال که همه ا وشیادامه داد: آقا دار زهره

 ن؟یدی . اجازه ممیدوتا رو هم روشن کن نیا فیبهتره تکل

 

 ما هم دست شماست. ی. اجازه کنمی خواهش م-

 



کوروش اومده خدمت   روزی د دونمیکه من م ییبته تا جاال-

 شما و باهاتون صحبت کرده. 

 

 کوروش جان؟ گهی: درسته ددیکوروش نگاه کرد و پرس به

 

 به همسر برادرش نگاه کرد.  مرد

  کیمن  یجمع را مخاطب قرار داد:  قبل از هر صحبت سپس

خان و خانواده    وشیاز جمع بخصوص دار  یمعذرت خواه

 .کنمیم

شدن. اما    ریمن غافلگ میهر دو خانواده از تصم امروز

خدمت   نجایهم ا گهید کباریخدمت برادرم و همسرش گفتم  

  وشیهما خانوم رو از دار  روز ی که من د کنمیهمه اعالم م

خودم  یو درباره  شونیکردم. رفتم خدمت ا یخان خواستگار 

ه رحمت خدا رفته و دخترم  همسرم که ب یدرباره   طم،یو شرا

رو به   یر یگ میهم تصم شونیباهاشون صحبت کردم. ا

رو به من   یخواستگار یخود هما گذاشتن و اجازه  یعهده

 دادن.  
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تصادف فوت   یسانحه  کی یتو شیمن دوسال پ همسر

 رانیگرفتم ا میدختر چهارساله دارم و تصم ک یکردن. 

 ایام قبول کنه با هماست که من رو با بچه میکنم. تصم یزندگ

 نه؟ 

 

نشسته در   اِس یبه  کبارهیحرفش را تمام کند اما  خواست

خواهِر همسِر مرحوم منه.   اسیکرد و گفت:   یکنارش نگاه

.  رانیهمراه من اومده ا یمسائل شخص  یسر  کی لیبه دل

  دهمیشا  ایدرست بشه و بمونه  نجایممکنه کارهاش ا

 برگرده. 



 

 تمام شد.  شیهاحرف 

 یاسرد شده بود برداشت و جرعه  گریرا که د  شیفنجان چا 

 .دینوش

سخن را به دست گرفت: بله. کوروش   یرشته  وشیدار

هر   یشاهللا برامن و باهام صحبت کرد. ان شیاومد پ روزید

 .  ادیب  شیو صالح هست پ ریجفتتون اونچه که خ

 

 برادرش و کوروش رد و بدل کرد.   نیب ینگاه هما

 با او هماهنگ شده بود!  زیچهمه پس

مساله را به او   نیا یانقدر دلخور بود که حت وشیدار و

 اطالع نداد. 

 شد.   رهیبرادرش را خ دلتنگ

برسد که او را ببخشد و دوباره با   یکرد کاش روز آرزو

 نگاهش کند.  یمهربان

 . دیکشی اش پر مپدرانه  یهانگاه  یبرا دلش

 



  نیو آمنه نگاه کرد و گفت: اگه اجازه بد وشیبه دار زهره

با  یکوتاهصحبت  کیهم کوروش و هما، هم تبسم و ماهان 

 .میکن نیریبعدش دهنمون رو ش گهیداشته باشن تا د گهیهمد

 

انداخت و در جواب زهره   یبه همسرش نگاه کوتاه وشیدار

 گفت: چرا که نه، حتما. 

 

به دخترها نگاه کرد و گفت: تبسم جان، هما جان   آمنه

 .دیکن ییراهنما  دیرو هرجا که خودتون راحت تر هست ونیاقا

 

 پونه هم برخاست.  ستادندیا  شانیسر جاو کوروش که  هما

 دست پونه را گرفت.  اسی

 .نیمن بش شیپ  ایتو ب زمیعز-

 

 . ادیبه کوروش نگاه کرد: اگه اشکال نداره پونه هم ب هما

 

 زد و دست دخترک را گرفت.  یتمندیلبخند رضا کوروش

 . د یرس  یبنظر م  یهم راض اسی



   ؟یتاب باز می: بابا بردیبه پدرش نگاه کرد و پرس پونه

 

 کن.  یشما باز   اطیح می بر زمیاره عز-

 

 .یهمگ یجمع نگاه کرد: با اجازه  به

 

 رفتند.  اطیهما و پونه به سمت ح همراه

 

 اتاق من.  یتو میبر دییرو  به  ماهان گفت: بفرما تبسم

 شدند. اتاق تبسم  ی هم بعد از اجازه گرفتن از جمع راه انها

امشب. چه  هیاشان کرد: عجب شب قشنگبا ذوق بدرقه  زهره

 دوتا داماد. میکه دوتا عروس دار یشب پر برکت
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 شد.  تر از ماهان وارد اتاق در را باز کرد و جلو  تبسم

 تخت او نشست.  یجوان پشت سر او رفت  و رو  مرد

در اتاق چرخاند و گفت: اتاقت هم مثل خودت قشنگه.   چشم

  ی! هنوز دست از عروسک بازیچقدر عروسک دار

 ؟ینداشت

 

 چپ چپ نگاهش کرد.  تبسم

 . د یخند ماهان

 ! ی نبود شما هنرمند ادمیخوب حاال  یلیخ-

 



 نجایا ایب ؟یستادیتخت ضربه زد و گفت: چرا ا ی رو آهسته

 .نیبش

 

 کنارش نشست.  تبسم

 . دیبه سمتش چرخ یکم ماهان

 ! ی در صورتش گرداند: امشب چقدر قشنگ شد ینگاه

 

 دختر نشست. یهالب  بر  لبخند

  یکه حرفها مینشست نجایرو بزار واسه بعد ا  یزبون نیریش-

 .میمهم بزن

 

تر از  مهم ی : چه حرفدیخودش را جلوتر کش یکم ماهان

 دوستت دارم.  یلیخ نکهیا

 

 انداخت.  نیبا خجالت سر پائ تبسم

 گشت.  یجار  شیهاماهان  مثل رود در رگ یجمله  ینیریش

  یجورنی: قراره تا اخرش همدیپرس ریزسر به طورهمان

 . میحرف بزن



 

 سر جنباند.  ماهان

 امون خوبه؟ مثال رنگ مورد عالقه م؟یحرف بزن  یدرباره چ-

 

 .مزه ی چشم نگاهش کرد: ب یاز گوشه دخترک

 خوامیمن م  نکهی. مثال امیمهم حرف بزن ییزایچ یدرباره 

 ؟ یباهاش ندار یامتحان ارشد بدم. تو مشکل

 

 داره.  ی رادینه چه ا -

 

 م؟یحرف بزن یچ  یدرباره  گهیچقدر خوب. د  -

 

و صورتش را   دی تخت جلو کش یباز خودش را رو ماهان

که  نیا یصورت تبسم قرار داد: درباره  یرودرست روبه 

 دوستت دارم.  یلیمن خ

 

 . د یادکلن مرد جوان را نفس کش یبو تبسم



نشانش ندهد گفت: حاال   ادیز  کرد ی م یکه سع یحس خوب با

 ؟یکنی چرا انقدر تکرارش م

 

دلم مونده بود با ارامش   یپاسخ داد: اخه رو ت یبا جد مرد

 خاطر بهت ابراز عالقه کنم. 

 

  کردمی: آره راستش،منم فکر نمدیکش یقینفس عم تبسم

 برگرده.  ینجوری ورق ا ییکهوی

 

شال تبسم را که رها کنارش   یسر جلو برد و گوشه   مرد

 . د یاده بود گرفت و عقب کشافت

 را به گردن او چسباند.  اشینیب

 کرد.  ی گردن تبسم خال یو بازدمش را رو دینفس کش ق یعم

 . فتدیهم ب ی دخترک رو یهانفسش باعث شد پلک  یگرم

 ماهان.  یینجایکرد: چقدر خوبه که ا زمزمه

 

 خوبه.  یل یخ ،ی لیدِر گوش دخترک پچ زد: آره خ ماهان

 



 . دیلبش را به گوش تبسم چسباند و نرم بوس آهسته

 در دِل تبسم سقوط کرد.  یزیچ

 خون را پمپاژ نمود. اد یبا سرعت ز کباره یبه  قلبش
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 . دادی بود و او را تاب  م ستادهیپشت سر پونه ا کوروش



خودش را بغل  شیهابا دست  ستادهیکنار درخت ا  زین هما

داشتنش را   یارزو شهیکه هم ستینگریرا م  یکرده و مرد

 داشت. 

 

 نکرد.  هیگر اشی ها که از دلتنگشب  چه

 که حسرت نبودنش  را نخورد.  یروزها چه

 برگشته بود.  حاال

 ! رتر ید  یقدر

 ! رتریسال پ چند

اش که دوم شناسنامه یدر صفحه  یفرزند و نام زن کیبا  

 خط خورده بود.  ی زندگ ینامش از صفحه   شد ی م یدوسال

  یزیچ یخوای : نمخت یکوروش خلوتش را به هم ر یصدا

 ؟ یبگ

 

 کرد.  نگاهش

 . زدی م ادیاز دست رفته را فر  یهاحسرِت سال  چشمانش

 . دیدی حسرت را در نگاهش م نیهربار ا کوروش

 کند.  تیدخترک را اذ دیایهم باعث شد دلش ن نیهم دیشا



 بگم؟  یگفت:چ هما

 

 با من؟ یازدواج و زندگ  یدرباره  ؟یندار ینظر چیه -

 

 شد.  ره یبه چشمانش خ هما

 د؟یپرسی م چرا

  دانست؟ی او را نم نظر

 ! هینظر من چ یدونی تو که م-

 

  یمشکل می: با بچه داشتنم، با ازدواج قبلد یپرس کوروش

 . یندار

 

 . کردی لحظه اتصال نگاهشان را قطع نم کی هما

 گفت:  نه.  نانیاصم با

 

 بود سر تکان داد.  دهیاز انچه که شن یراض کورش

 ؟یبخشیمن رو م ی: تو چد یپرس هما



 

 جلو آمد.  کوروش

 . ستادیا اشنهیبه س نهیس

 نه!-

 

 انداخت.  نیبا افسوس سر پائ هما

  ینخوام باق شهینم لیدل بخشمتینم نکهیادامه داد: اما ا مرد

 عمرم رو کنارت بگذرونم...  ی روزها

 

 داد.  رونیرا محکم ب نفسش

 ستاره بود.  یبه آسماِن ب نگاهش

  کینبوده  یاگهیکس د شیدلت پ دمیکه فهم  ی هما از روز-

 فیبرات توص تونمیکه اصال نم یحس کیدارم.  یحال خوب

 کنم.

 

 لبخند زد.  دختر

هما   یپهلو یجلوتر رفت و هر دو دستش را رو کوروش

 قرار داد. 



 بند آمد.  یکینزد نیهما از ا نفس

قلبش از حرکت   ده یچسب اشی شانیکوروش که به پ یشانیپ

 .ستادیا

 . یشی مال من م ی پچ زد: خوبه که دار مرد

 

 . شهی م یعال گهید ی خشاهسته لب زد: اگه بب هما

 

 .  دی هما کش ینیرا به ب اشی نیلبخند زد ب کوروش
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 پدرش را خواند: بابا ُهل بده.  پونه

 

 چند لحظه وجود دخترش را فراموش کرده بود.  کوروش

 . ییلبخند زد: چشم بابا شیسمت او برگشت و به رو به

 

 دوباره پشت سر دخترک قرار گرفت.  و

 ! زنه یحرف م ی گفت: چقدر خوب فارس هما

 

دوست داشت    اسمنی. میصحبت کرد یباهاش فارس  شهیهم-

 رو رون صحبت کنه.  یپونه فارس

 

 ازش کرد. دخترک را نو  یموها هما

 ؟یدوستش داشت ی لیخ -

 

 .  میدادیمتفکر پاسخ داد: ما به هم آرامش م  کوروش

 



 سکوت برقرار شد.  انشانی م یالحظه  چند

 ام... گفت: خونه کوروش

 

 امون دسِت دوست ماهانه.  کرد: خونه یکوتاه مکث

 

امان ذوق کرده بود با لبخند  واژه خانه  دنیکه از شن هما

 .دونمی گفت: م

 

. اگه تو  جا بشنازشون بخوام به سرعت جابه تونمینم-

تا اونا  رمیرو بگ  ییجا کیمدت   کی ینداشته باش یمشکل

 کنن   یخونه رو خال 

 

 که هست.  نجایعجله نکن، ا-

 

 بشم دوماد سرخونه؟ امیب یعنیابرو باال انداخت:  کوروش

 

 اش گرفت. کوروش خنده  یمزه از لحن با  هما



 .د یخند  سرخوش

 اش انقدر از ته دل نبود. بود خنده  مدتها

  کردی فکرشو م ی کوروش به صورتش گره خورد: ک نگاه

 درست بشه؟  یو راحت ی سادگ نی به هم زیچهمه

 

 او کرد.  ینگاِه پر از محبتش را روانه هما

 ،یکن نهیک یتونستی درست شد چون تو قلبت پاکه. م -

 . ی بساز یگرفت میاما تصم ی. خراب کنیه پا کن قشقرق ب

 

.  میها رو از دست دادفکر کردم که ما سال  نیمن فقط به ا-

  ی لی. اولش ازت خگذرهی هم به سرعت م یها رفته و باقسال

اشتباه   کیدلخور بودم بعد با خودم فکر کردم چرا با انجام 

 گهیکنار همد م یتون ی م یوقت میبازم عمرمون را تلف کن گهید

 . میخوش باش

 

** 

 

 اشان خوب بود. همه  حال



 خوب.   یلیخ یلیخ

مبل کنار هم نشسته بودند و سفره عقد   یو کوروش رو هما

 مقابلشان پهن بود. 

 راهنیکه درست هم رنگ پ  ی در لباِس عروس دهیپوش پونه

 نشسته بود. انشانیبلند هما بود، م 

هان  از دختر  و نگاه ما دیساب ی سرشان قند م یباال تبسم

رنگ که با   یابلند سورمه  راهنیدر پ دهیاش پوشمورد عالقه 

 . شدی بودند کنده نم دهی هم خر

 دو خانواده عروس و داماد را احاطه کرده بودند.   یاعضا

 . دیرسی به گوش نم یگر ید ییعاقد، صدا ییصدا جز

 . دی بار سوم از عروس خانم پرس یبرا عاقد

 ماند. صورت برادرش  یهما رو  چشمان

 . خواستی بخشش او را م دلش

 به خواهرش نگاه کرد و لبخند زد و سرتکان داد.  وشیدار

 شد.  یزِن جوان ماالمال از شاد  قلب

 نداشت یاغصه گرید
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 برادرش داد.  یرا با اجازه  بله

ازدواج با کوروش به   یها انتظار حلقه باالخره پس از سال  و

 دستش افتاد. 

 اشک از چشمش افتاد.  یااما قطره  خواستینم

 مادرش تنگ شده بود.  یبرا دلش

 .ندیاو را بب یآرزو داشت عروس چقدر 

 چرا؟  هی: گردینگاهش کرد و اهسته پرس کوروش

 

 م.مادرم افتاد  ادی-



 

 یشاهلل اونم راضان کنمیخدا رحمتش کنه. خوشبتت م -

 باشه. 

 

 تر شد.   یکه رفت مجلس خودمان عاقد

 بود.  یخانوادگ یمهمان هیشب شتریب مراسمشان

نشسته بودند و بساط   ییخانواده جا یاز اعضا هرکدامان

 بگو و بخندشان به راه بود. 

و مراقب   کردیرا از شربت پر م  هاوانیدر آشپزخانه، ل تبسم

 نشود.  فیکث شیهابود تا لباس 

 

جون    یگفت: جار ی وارد آشپزخانه شد و پر از انرژ ایدن

مادر شوهر   یخودت رو برا  ی که دار نمیبیم ؟یکنی م کاریچ

 ؟ یکنی م نیریش

 

 نگاهش کرد.  تبسم

 اس زد و گفت: دستور عروس بزرگه  لبخند

 



گرفتت به کار.خودش   دهیعروس بزرگه. هنوز نرس نیافر-

 کجاست؟

 

 خلوت.   اطیرفت ح-

 

 گهید  زمی. عزنجاستیوارد اشپزخانه شد: خودش هم ساناز

هم مثل   نجا یکه ا رهیبگ ادیکم کم  دیهم با  ی عروس وسط

 خودشه. یخونه

 

 باز لبخند زد.  تبسم

 به دست از آشپزخانه خارج شد.  ینیس

در دل قربان   وشیه خم شد؛ دارک وشیهاشم و دار مقابل

 اش رفت. صدقه

 دوست داشت دخترش عروس هاشم شود.  چقدر 

ها داشتند و باالخره برآورده  ها نقشه روز  نیا ی هاشم برا با

 شد. 

به دسِت  بلند نشان داد: به یاما ذوقش را با صدا هاشم

 .یعروس گلم درد نکنه. عجب شربت



 

 خودش را وسط انداخت.  کبارهی اشکان

 شده بود.  ی با تبسم خودمان ی چند روز حساب  نیدر هم او

 برداشت.   یشربت وانیل

 بود.  یهم مثل نامزدش پر از انرژ  او

شربت   نیداداش قشنگم درد نکنه. بخدا که ابه دست زن به-

 اره. خوردن د

 

 

دوست   ی لیرفتار و نوع صدا زدن اشکان را خ دخترک

 داشت. 

 با محبت نگاهش کرد.  

خودش را در قلب او  ی خوب توانسته بود جا یلیخ اشکان

 باز کند. 

 و مهربان بود.  یبس خودمان  از

 جونت.نوش-

 



 رفت.   نیریاز سا ییرایپذ یبرا

 . کردی با حسرت خواهرش را نگاه م پرستو

گونه دوست   نیاو را ا وقتچیشوهر او ه یخانواده یاعضا

 نداشتند.

وجود   یمیجو مهربان و صم نیچن نیا  انشانیم اصال

 نداشت. 
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  ستادهیپاسخ دادن به تلفن همراهش کنار پنجره ا یبرا ماهان

 بود.

 نظر داشت.  ریتمام مدت تبسم را ز اما

اش نسبت به تبسم او را به وجد  خانواده  یهاو محبت  رفتار

 . آورد یم

به سمت نامزدش رفت تا به او هم شربت تعارف   دخترک

 کند.

 . ستادی صاف ا ماهان

 متوقف شد.  شیروروبه بسمت

 ؟ یکنی م ییرای: تو چرا پذدیپرس مرد

 

 ایرا به سمتش گرفت: خوب منم مثل ساناز و دن ینیس

 . دوست دارم کمک کنم.گهیام دخونه نیعروس ا

 

به تبسم   رهیدر سالن  چرخاند و سپس خ  یجوان نگاه  مرد

 خونه. نیعروس ا یمن به فدا یگفت: ا

 

 د باز شد. تبسم به گل لبخن یهالب



  وونهیزود اخم کرد و پر از ناز گفت: خدا نکنه د  اما

 نگو. ینجوریا

 

را برداشت و    ینیس یشربت مانده تو وانِ ی ل نیاخر ماهان

قبل  یاز دفعه  نمتیبیچرا هر دفعه م  : تو یجد  یلیخ

 ؟یقشنگتر

 

 . دیخند  حیمل دخترک

 زشته.  گهیآقا...من برم د نهیبی تو قشنگ م یچشما -

 

کرد و دخترک را با نگاه   کینزد  شیهارا به لب وانیل ماهان

 بدرقه نمود. اشره یخ

  بایتل ز کی و جز  ده یکش شانیبلندش که فقط اتو یموها

که بر آنها انداخته  ینداشت از مرز شال  یگرید شیآرا

 . دیرسیتجاوز کرده و تا وسط کمرش م

 

: ساناز جون کار  ستادیآشپزخانه شد و کنار ساناز ا وارد

 هست؟ یاگهید



 

  تیرا که به شکل گل رز درآورده بود با حساس  یاریخ ساناز

 .  زمیساالد گذاشت و گفت: نه عز یرو

 

باز شده   رمیآهسته گفت: ساناز جون قفل لباس ز دخترک

 ببندمش؟ تونمی کجا م

 

- 

 اتاق ماهان.  یبرو تو-

 

 اد؟ین ی برم حواست هست کس-

 

  التیساالد بود: آره برو خ شینان پساناز همچ حواس

 راحت. 

 

  یطبقه  یهابه راه پله  دهیسالن نرس یانتها ی راهرو داخل

کدامش اتاق ماهان   دانستیباال دو در قرار داشت و تبسم م 

 است.



 شد و چراغ را روشن کرد.  وارد

 اشیبار بود که پا به اتاق مرِد دوست داشتن  نیاول

 . گذاشتیم

 بود.  یداشتن اتاقش هم دوست یحت

 کرد.  یفضول یزد و کم  ی چرخ

  یاتاق و درست باال یعکس ماهان که در انتها یرو روبه

 . ستادیبود ا ده یتخت چسب

 دختر کش گرفته بود. یست یآرت  یهااز آن ژست مردک

 اخم داشت.  یکمرا باز گداشته و  راهنشیپ یی باال یهادکمه

  ر یرا ز شینشسته و به جلو خم شده و دستها یصندل یرو

 چانه گذاشته بود. 

 از عشق نگاهش کرد.  پر

بر ان نشاند و به   یاچسباند و بوسه شیهارا به لب دستش

 سمت عکس گرفت. 

 دور شکمش حلقه شد.  یدست
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 از پشت او را در آغوش گرفت.  یکس

 . دی آن ترس کی

 یچون بالفاصله بو د،یطول نکش  یادیترسش زمان ز اما

 . دیچیپ اشینیب ری ادکلن ماهان ز

  یو دِم گوشش زمزمه کرد: وقت دیسرش را جلو کش  مرد

 . ی فرستیعکسم بوس م یچرا برا نجامیخودم ا

 

 از خجالت آب شد.   دخترک

 بود!  دهی ان لحظه را د ماهان



 انداخت. نییزده سر پا  خجالت

  یرو یاو  بوسه دیجلو کش  شتریب یسرش را کم ماهان

 اش کاشت.گونه

 . دیآغوشش چرخ انیآهسته م تبسم

 . کردی چشمانش نگاه نم به

 .دیکشی م  خجالت

 بود. اشره یبا لبخند خ ماهان

  یتو یصورِت دخترِک شرمزده  ینقطه به نقطه چشمانش

 آغوشش را رصد کرد. 

 

 به تک نگاهشان کرد.  تک

صورتش افتاده بود را   یتبسم که تو یچند نخ از موها یحت

 هم از دست نداد.

 ماهان گذاشت.  ینهیس یدست رو   تبسم

  زینداشت از او جدا شود اما از تنها بودن با او ن دوست

 . دیترسیم

 !نجایزشته ا رونیب میبر- 

 



 سرش را جلو برد.  ماهان

داشت: زشت   دخترک نگه  یهالب  یکیرا در نزد شیهالب

  ی دستته ول یمن تو ی که االن چند روزه انگشتر نامزد نهیا

 . یبوسه بهم نداد کیتو هنوز 

 

 .آمدیتبسم اصال باال نم چشمان

 به صورت و چشمان ماهان نگاه کند.  دیکشی م  خجالت

 گردن مرد جوان بود.  ی حوال یی فقط جانگاهش  ریمس

 . میزشته ما هنوز محرم نشد-

 

عوض چشمان ماهان درست به صورت دخترک دوخته   در

 شده بود. 

 . بردی لذت م   یصورت پر از شرمش آ ییتماشا از

 . شهیبوسه قرآن خدا غلط نم ک یحاال با -

 

 . جا کرد بهجا  ی مرد جوان کم ینهیس  یدستش را رو دخترک

 تو رو خدا.  میماهان بر-



 

 نگاهش کرد.  یبا لبخند بزرگ ماهان

 ق یدخترک چسباند؛عم یشانیرا به پ  شیهاجلو برد و لب  سر

 .دیبوس

ضربان  توانستی م یآغوشش بود و به راحت انیم دخترک

 قلبش را حس کند. 

 شده بود.  یجار  شیهاو شور عشق با هم در رگ جانیه

دخترک بسته    یهاتبسم که فاصله گرفت همچنان پلک از

 بود.

 . دیسرش کش یرا مرتب کرد و شال را رو شیموها

 شد.  اشره یخ  تیچشم گشود و با رضا تبسم

او کاشت و   ی موها یرو ی گرید یبوسه  طاقتی ب ماهان

 لیکه فعال مطابق م یاز هرکار یریجلو گ یسپس برا

 فاصله گرفت  ست، ینامزدش ن

 

 منتظرشان بود.  یجالب یسالن خبرها   در

 

 شوند.  ریغافلگ یبود همگ قرار



 

 

 

[1/24/2022  3:56 AM ] 

 

 

 

 #بــــوےمــــه  

 

 ۳۶۷ پارت

 

 پونه را کنار خودش نشانده بود.  اس،ی

  یباز اشی بود و با گوش  یآرام یالبته کال بچه دخترک

 . کردیم

که نگاهش از صورت هما و لبخند دلچسِب   شدی م یقیدقا

 . شدیلبش زمان حرف زدن  با کوروش کنده نم یرو

 . ختیری بودکه از چشمانش م حسرت 



  ایاش دل بسوزاند خواهر جوان مرگ شده  یبرا دانستینم

 خودش.  یبرا

رصت نکرد عشق و ارامش را در کنار  که ُمرد و ف  یخواهر

فرصت   ی خودش که با خودخواه ایکوروش تجربه کند 

 را از خود گرفت.  یعاشق

شدنش به صورت هما گذشت   رهیچقدر از زمان خ ندانست

 سبد گل وارد شد.  ک یبا  ی که مرد

قامتش   یول  دیدیگل مقابل صورتش بود و آن را نم سبد

از دست   یغصه شیچند لحظه پ نیکه هم ی به مرد یادیز

 شباهت داشت!  خوردی دادنش را م

 

 سمت عروس و داماد رفت.  به

 و  کوروش با او دست داد.  ستادند یدو  ا  هر

 . ندیرا بب رخشمیتوانست ن اس یگل را که به هما داد؛  سبد

 بود.  خودش

 ! یمیکر سامان

با او   دارشی د نیسال و دوماه از اخرکه درست سه  یمرد

 . گذشتیم



وار عاشقش بود اما چند ماه پس از   وانهید یکه روز  یمرد

اصال نتوانست   اسیزد که  یهاحرف   اشیخواستگار

 درکش کند. 

قبول  لیازدواج داده و دختر هم با کمال م شنهادیپ اسی به

 کرده بود. 

زود باعث شد از جواب مثبتش   یلیخ یم یسامان کر اما

 شود.  مانیپش

حاال که درسش تمام شده   و گفته بود ستادهیا پاکی یوقت

 برگردد.  رانیبه ا خواهدیم

  خواهدیو نم  ده ی ها انتظار او را کشبود مادرش سال  گفته

 چشم به راهش گذارد.  نیاز ا شیب

بود از اول هم قصد خدمت به وطن خودش را داشته و   گفته

وطنان خودش  به هم  خواهدی حاال که درسش تمام شده ن

 خدمت کند. 

 . آمدی مسخره و احمقانه م اسیان زمان بنظر  افکارش

دارد؛   یعاشق  یکه ان گونه ادعا ی نداشت سامان مرد توقع

اند  ند یکند و حت اسیرا با او ق یامسخره  ییزهایچ نیچن نیا

  یادا یانتخاب کند و دست اخر هم برود پ  د یکه کدام را با

 به مادر و خاک و وطن.  نید



 نشد همراهش شود.   یراض اس یاصرار کرد  هرچه

  یپر از اندوه در حال یروز تنها با قلب کیسامان  وباالخره

به   زدی رفتن او زار م ینام در اتاقش برا اس ی ی که دختر

 اورد.  رونیب  یشم انتظاروطن بازگشت تا مادرش را از چ

 

 . کردی مبهوت نگاهش م اسی

هم   ی سر یکرده و حت دایگفته بود محل کارش را پ کوروش

 به آنجا زده. 

 عقدش هم دعوت نموده!  یو برا دهینگفته بود او را د اما

با او و هما   کیبا کوروش و تبر یبعد از احوال پرس سامان

  ینگذشت که رد اشاره  شتریب هیگفت و چند ثان یزیچ

 نگاه کرد.  اسیکوروش را گرفت و به 

 . ستادهیلرزانش ا یپاها ی رو دخترک

 به چشمانش هجوم آورد.  اشک
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 به سمتش قدم برداشت. سامان

 . ستادیا شیروروبه  درست 

 بغض کرده و چشمانش نم اشک داشت. دخترک

 به چشماِن نم دار دختِر مقابلش نگاه کرد.  مرد

 لبخند و پر از آرامش سالم داد.  با

 خارج شد.  شیهالب  انیاز م ی به سخت اسیسالم  یصدا

 اش روان گشت. گونه یرو  یقطراتت اشکش به راحت اما

 

 . نمتیبی خوشحالم که م یلی گفت: خ انسام

 



 . طورنیلب زد: منم هم دخترک

 

  نیماش یتو رونیب میبر یداد: دوست دار   شنهادیپ سامان

 م؟ یصحبت کن یهرجا که تو دوست داشته باش ایمن 

 

 موافقتش را با تکان دادن سرش نشان داد اسی

 فرار از آن خانه داشت.  یبرا  یدیشد لیم

بغل کردن سامان که در ان لحظه   یبرا یتر  دیشد لیم البته

 چشمان آن ام آدم امکانش نبود.  شیو پ

 سامان نشسته بودند.  نی بعد هر دو در ماش یقه یدق چند

هنوز نتوانسته بود خودش را کنترل کند و   اسیکه  یحال  در

 بود. ی جار شیهاهمچنان اشک 

مرد جوان را هم همچنان    دنیغوش کشجسارت به آ البته

 نکرده بود.  دایپ

 لب به سخن گشود.  سامان

 . گذره ی م یدو،سه سال دمتیکه د یبار  نیاز آخر-

 

 سال و دوماه. سه   قایدق-



 

 مونده.  ادت یچه خوب -

 

رو   یسخت ی روزها نکهیچون برام مهم بود، و البته ا-

 گذروندم. 

 

 شد.  ره یرخ دخترک خ میبه ن سامان

 کرده بود.  سیصورتش را خ اشک

 .ینیاگه باعث شدم آزار بب دیببخش-

 

که مقصره   ی رو گرفت و به او داد: اوننگاه از روبه اسی

  زیچ  چیکس و ه چی. چون هیچون تعهد داشت   یمنم. تو اومد

  ی نداره. و تو مادر تیخانواده اهم یبه اندازه  ایدن نیا یتو

 . بود..  دهیها انتظارت رو کشکه سال  یداشت

 

  یزنده بود نم اسمنی یبزرگتر شد: من تا وقت  بغضش

که فوت کرد    یدونستم خانواده چقدر برام مهمه. اما از وقت

 چقدر دوستش داشتم.  دمیتازه فهم



 

بگم. واقعا از فوت   تیرفت بهت تسل  ادمی د یببخش یراست-

کوروش بهم گفت اصال باورم  یناراحت شدم. وقت اسمنی

 افتاده.  یاتفاق نیهمچ شدینم

 

متاسفانه   ی: ولدیچک یشتریبا شدت ب نباریدختر ا یهااشک

زن   کیُمرده و شوهرش امشب با  اسمنیداره.  تیواقع

 ازدواج کرد.  گهید

 

 . دیآه گونه نفس کش سامان

 داره.   یخوب باالخره اونم حق زندگ-

 

 شده بود.   ریبهانه گ اسی

 کرده بود.  شهیسامان او را رنجورتر از هم دنید

 ایدن نیدارن ا ی داره. همه حق زندگ یاره اون حق زندگ-

 من جا نداشت.  یچاره یخواهر ب  یفقط برا

 



بهت حق   اسیدست دختر گذاشت:   یدستش را رو سامان

  یشوهر خواهرته و تو حق دار ی. امشب عروسدم یم

 . یناراحت باش

 

 .د یکش رون یداشبورد ب  یرو یاز جعبه  ی دستمال اسی

هنوز   دیکرد لبخند بزند: ببخش  یرا پاک کرد و سع صورتش

حس کردم وسط   کهویسر درد و دلم باز شد راستش   دهینرس

 . دمیآشنا د کی بهیهمه غر نیا

 

 نداره.  یاشکال چیلبخند زد:ه سامان

 

  کاریچ ؟ی: از خودت برام بگو. خوبدیکش یقینفس عم اسی

  ؟یکنیم

 

  ی زندگ کی! کنمی نم یصاف نشست: من کار خاص سامان

 مارستان یب رمیو م کنمی م ی. با مادرم زندگیو معمول نیروت

 .امیو م

 



 ؟ ی: ازدواج نکرددیبا اضطراب پرس اسمنی

 

 : نه بابا.د یخند سامان
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 . دیکش ینفس راحت دخترک

 ؟ی: قصد ازدواج داردیپرس یشتریبا جرات ب نباریا



 

پاسخ داد: اگه مورد   طنتیوراندازش کرد و با ش یکم سامان

 بشه چرا که نه.  دایمناسب پ

 

 . د یخند طنتشیبه ش اسی

 : حال پدر و مادرت چطوره؟  د یپرس سامان

 

حال    اسمنیخوبن. البته خوب که نه بعد از مرگ -

 . ستیخوب ن کدوممونچیه

 

 ران؟یهمه سال برگردن ا نیبعد از ا خوانینم-

 

باشه.   اسمنیکنار   ده یم حی: نه. مامان ترجد یاه کش دخترک

  رانی. فقط پنج سالم بود که از اخسته شدم   گهیمن د یول

 باشم.   نجایعمرم رو ا یباق خوادیو دلم م میرفت

 

 



: واقعا  د یداشت پرس یدلخور  یکه کم  ی با لحن سامان

 جهان سوم؟ یتو ؟یبمون نجایا یخوایم

 

دوست دارم   نباریا ینگاهش کرد: آره اگه تو بخوا اسی

نکنه  یریبهانه گ یبمونم که حال دلم خوبه باشه. که ه ییجا

 و دلتنگ نشه. 

 

خوش   یل یرا از هم باز کرد و گفت:خ شیهادست  سامان

 . یآمد

 

مرد جوان انداخت و زد   یخودش را به آغوش باز شده  اسی

 . ه یگر ریز

 

به مجلس باز   یبا حال بهتر اسیسامان و   یبعد وقت یکم

 شام پهن شد.   یگشتند؛ سفره 

گرفتند عروس و داماد را تا   میکه تمام شد تصم شامشان

 اشان بدرقه کنند. حجله 



هما   یشدن منزل کوروش در خانه  هیبود تا زمان تخل قرار

 کنند.  یزندگ

قران عبورشان   ریزهره از ز نکهیو کوروش پس از ا هما

 شدند.  لی داد سوار اتومب

اصرار از طرف ساناز   یگرم بود و با کم سای پونه با اتر سر

 شده بود شب را انجا بماند.  ی راض سایو اتر

 زیاش نبعد از رفتن عروس و داماد، هاشم و خانواده یکم

 عزم رفتن کردند. 

 کس نبود.  چیکه در خانه ه دند یرس یو هما وقت کوروش

حرکت کردند که    ریعمدا با تاخ وشیدار یواقع خانواده در

 آنها راحت باشند. 

به سمت آشپزخانه گام  آپارتمانشان که شدند؛ هما  وارد

 ارم؟یبرات ب یخوری م یزی: چدیبرداشت و پرس

 

 : نه ممنون.  دیکوروش را پشت سرش شن یصدا

 

دستش را دور هما حلقه کرد و او را از پشت به آغوش    مرد

اتاق خواب   میبر ایب یا. خستهخوامینم  یچچ ی: هدیکش

 استراحت کن. 



 

 یهما را بوسه   یهالب یجا شد و روجابه  شیدر جا یکم

 زد.  یکوتاه

که دستش دور کمر زن حلقه بود او را به سمت   طورهمان

روز گذشته تختش را عوض کرده   نیاتاق خواب که هم

 بودند برد 

 

. 
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که  ییبایبود و باران ز  ستادهیا یقد  یپنجرهپشت تبسم

 . کردی را تماشا م دیباریم

  یرو ش یبر تن داشت و موها یخواِب صورت لباس

 رها بود. شیهاشانه

برهنه   یو با پاها دی رس یم شیزانو  ریخواب تا ز لباس

مقابلش لذت   یمنظره  یبود و از تماشا ستادهیپشت پنجره ا

 . بردیم

 . کردی حس م شیپا ر یز یپارکت ها  یباران را رو یخنک

 . ختیریم الی قطره باران از شکاف باز پنجره درون و چند

 . ستادیپشت سرش ا ماهان

 . دیدخترک را بوس یبرهنه  یشانه  یرا خم کرد و رو  سرش

 سر چرخاند و با لبخند نگاهش کرد.   تبسم

 . ری سالم صبح بخ-

 

 ؟یشد  داریب ی . کر یسالم خانوم قشنگم. صبح تو هم بخ-

 

 . ستین شتریساعت ب میفکر کنم ن-

 



 دخترک را در آغوش گرفت.    ماهان

 . دهیمرد جوان چسب یبرهنه  ینهیاز پشت به س  تبسم

 داد.  هیاو تک یرا عقب بردو  به شانه  سرش

 مرد جوان رها شد.  ینهیس  یرو شیموها

 ک یو  دیچیآغوشش پ انیدستش را دور دختر م کی ماهان

 گرفت.  ی او را به باز ی دستش موها

 ؟یتو فکر ه؟ی: چدیپرس

 

نامرد سرش آورد  که اون ییبال ر یمهنازه. درگ ریفکرم درگ-

  ییقراره چه بال ادیدختر جوون با اعت کیو بعد ولش کرد.

 اد؟یسرش م

 

 گفتیداد: نگران کامرانم. مامان م رونیرا آه گونه ب نفسش

 بکشتش.  نهیقسم خورده هرجا پسره رو بب

 

 ی شاهللا که به زود. انهینگران نباش کامران فقط عصبان -

 . شهیم آروم

 



  ایگفت: تبسم ب  دویرا بوس شیهالب  کیو نزد  د یجلو کش  سر

 نیمشترکمون اعصابمون رو با ا ی روز از زندگ نیپنجم یتو

اتفاق درس   نیمهناز از ا می. آرزو کنمیخراب نکن زایچ

خدا کمکش کنه و بتونه   یبشه. از طرف یو دختر عاقل رهیبگ

 ترک کنه.

 

 اهسته گفت: انشاهلل.  تبسم

 

 ؟یستیگرسنه ن- 

 

هوا انقدر خوبه که   نیپاسخ داد: چرا، بخصوص که ا تبسم

روم انقدر  روبه ی. اما منظره هکنی م کی اشتهام رو تحر

  یازش دل بکنم. ماهان چه کار  اد یقشنگه که اصال دلم نم

 شمال.  میاومد ی کرد یخوب

 

روبه رو   یکرد: تبسم جان درسته منظره   طنتیش ماهان

  ی جالب یپشت سرت  منظره یجالبه اما اگه برگرد یلیخ

بتونه  اشتهات رو   شتریور ب نیا د یهست که شا دنید یبرا

 کنه.  کیتحر



 

 . دیخند زی ر دخترک

 ماهان.   یمنحرف یلیخ-

 

 . دیخند ثیخب ماهان

تو فکرت منحرفه وگرنه   زمی را چرخاند و گفت: عز دخترک

 صبحانه بود.  زیمنظور من م

 

شده    دهیکانتر چ ی که رو یمانیپر و پ  یبه صبحانه تبسم

 بود  نگاه کرد. 

همه غذا رو    نیا یچه خبره ک نجایا نیبب یذوق گفت: وا  با

 که من متوجه نشدم!  یدیچ

 

 .گهید مینیما ا-

 

 رفت.   زیبه سمت م دخترک

 را گرفت و گفت: کجا خانوم اول تشکر    شیبازو ماهان



 

او چسباند و   یهاو لبش را به لب  دیرا جلو کش تبسم

 دخترک زد.   یهالببر  ق یعم یابوسه

که هر دو نفس کم   یشد در حد یطوالن یاد یز اشانبوسه

 آوردند. 

به عقب   یماهان گذاشت و او را کم ینهیدست بر س تبسم

 هل داد. 

 جوان متوجه شد و فاصله گرفت.   مرد

  یموها  یرو شیهاو باران بوسه دیرا به آغوش کش دخترک

 . دیاو بار
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شد: تبسم، تبسم جان پاشو   دار یحنا ب  یبا صدا  دخترک

 . هاره ید

 

 زور چشمانش را باز کرد.  به

 در اتاقش سرگردان بود.  نگاهش

 درون اتاقش به خواب رفته بود تعجب کرد.  نکهیا از

 . دیتخت نشست و چشمانش را مال یرو

 !نجام؟ی : چرا من ادیرسحنا نگاه کرد و با تعجب پ به

 

 ؟یکجا باش  یخواستی پس م -

 

 در اتاق چرخاند.  یو منگ نگاه جیگ تبسم

 . دمیو گفت: فکر کنم خواب د دیبه صورتش کش یدست



 

 آمد.  نیتخت پائ یرو از

داد: زودتر دست و صورتت رو بشور و   هیبه در تک حنا

 . شگاهیارا دیدنبالت بر  اد یکم کم ماهان  م تیآماده شو. گوش 

 

 را باز کرد.  شیو کش موها ستادیا نهیمقابل آ تبسم

 ماه عسل. میرفته بود م یکرد یعروس دم یخواب د-

 

 . یدید  جدهیمثبت ه یهاکرد: پس خواب  طنتیش حنا

 

خواب هم   یتو ی: حتدیبه صورتش کش یکالفه دست  تبسم

نامرد سر مهناز اورده غصه  یکه اون پسره  ییبخاطر بال

 . خوردمیم

 

 ش یماه پ کیحال مهناز نسبت به  کنمی اتفاقا اومدن. حس م-

 بهتره.   یلیخ

 



به سمت در اتاق رفت: واقعا اومدن؟ چه   یبا خوشحال تبسم

 خوب! 

 

 اتاق خارج شد که در راهرو به مهناز برخورد کرد.  از

 و او را بغل کرد.  دیکش یکوتاه غیج

 . دیاش را با ذوق به آغوش کشدخترخاله  زین مهناز

 . یکه اومد یخوشحالم کرد  ی لیخ زمی گفت: عز تبسم

 

 !امیتو ن ی واسه عروس شهیمگه م-

 

 دلم برات تنگ شده بود. -

 

 . نطوریمنم هم-

 

 هم جداشدند.  از

  یهمان زمان یعنی شیماه پ کی مهناز با  گفتی راست م حنا

هوا و   یاش از رو بود مرد مورد عالقه  دهیکه تازه فهم



فرق   یلیهوس با او بوده و فقط باعث شده او معتاد شود خ

گود افتاده و صورتش   شیهاکرده و بهتر شده بود. اما چشم

  دیگذشته در چشمانش د  جانیالغر شده بود. شور و ه

 تا مهناز گذشته شود.  بردیشد و زمان مینم

 ؟ی: بهترد یقاب گرفت و پرس شیهارا با دست  صورتش

 

رو   انتمیبر لب نشاند: بهترم. من تاوان خ یلبخند تلخ  مهناز

 تبسم.   دمیپس م

 

 صورتش را نوازش کرد.  تبسم

 کرد.  یخوشبخت  یبرات آرزو شهی. باربد همستین ینجوریا-

 

 . دیکش یقیانداخت و نفس عم نیسر پائ مهناز

  کیمامانت برات  میبر ایمکث کرد سپس گفت: ب هیثان چند

بهت برسه   یحساب  خوادی . مده یمفصل تدارک د یصبحونه

 . شگاهیبعد بفرستت ارا 
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 : اخ خدا کمکم کنه. دیخند تبسم

 

 مهناز به آشپزخانه رفت. همراه

  ی حساب زیم  ک یاش گفت مادرش  که دخترخاله  همانطور

 آماده کرده بود.  شیبرا

صبحونه  ایمامان ب یشد  داریچشمش به تبسم افتاد گفت: ب  تا

 بخور. 



دست و صورتش را شست و مادرش بر   نکیدر س دخترک

و داد نکرد و گفت: مامان برم دوش   غیج  شه یخالف هم

 .ام یاالن م رمیبگ

 

هنوز دو، سه   شگاهیمانع شد: مامان تا رفتن به ار آمنه

  ایب یواسه حمام رفتن فرصت دار ی وقت دار گهیساعت د

 .ی ریبخور جون بگ یزیچ کی

 

 نشاند.  زیرا پشت م  تبسم

گفت: دختر امشب   زندی انگار با خودش حرف م آمنه

 .گهید  یجون داشته باش د یحجله. با یبر یخوایم

 

 از خجالت اب شد.  دخترک

 خواهرش را نگاه کرد.  طنتیبا ش  پرستو

بشقاب  کیو آمنه  د یبه صورتش کش یخجالت زده دست تبسم

 گذاشت.  ز یم  یرو  یپر از گوشت و جگر کباب

هستا    زیم یرو  یچتعجب به مادرش نگاه کرد: مامان همه  با

 !؟هیچ یبرا گهید نیا



 

  د یگفت: مادرم با نیکنار دخترش خم شد و با ولوم پائ آمنه

واسه   دیداره با کلی. ماشاهللا پسره هیبخور یمقو ییغذا

 نه. ای یامشب جون داشته باش

 

 فرو رفت.  نیاز خجالت آب شد و در زم تبسم

مامان   یپنهان کرد: وا شیهاشت دست را پ صورتش

 نگو زشته بخدا.  ینجوریا

 

 . کردی تصورش هم دخترک را خجالت زده م یحت

 

به سمت دخترش هل داد و گفت: چشم   شتریبشقاب را ب امنه

 تو بخور.   گمینممامان جان 

 

جگر سر چنگال زد و رو به پرستو گفت: پس   یاتکه تبسم

 صبحانه؟ اد ینم یکجان؟ چرا کس هیبق

 

 فاصله گرفت. نتیاز کاب پرستو



بشقاب خواهرش برداشت و   یگوشت از تو یاهم تکه او

  ،ی کار کیدنبال  ی هرکس رونیگفت: مردا که همه رفتن ب

 دور و برا.  نیهم گهیها هستن دخانوم

 

 تو هم بخور.   نیبه مهناز نگاه کرد: بش تبسم

 

به   خت؛یرکه مادرش تا خرخره در دهانش  یا از صبحانه  بعد

 . را جمع کند لشیاتاقش رفت تا وسا

 که سبک شد دوش گرفت. یکم

بود که پونه دم در اتاقش    شیخشک کردن موها سرگرم 

 ظاهر شد. 

 . کردی نگاهش مداده و هیدر تک به

 ؟ یعروس  بش یخوای: تو امشب مدیپرس یکنجکاو با

 

 . زمیلبخند پاسخ داد: آره عز با

 

 ؟یشیقشنگ م یلیخ یعنی-

 



 . آره فکر کنم. دونمی : نمدیخند

 

و   یریخونه م نیتو از ا گهی م سای: آتردیدخترک لب ورچ-

اون عروسک درست   یفقط برا گهیاون و د یعمو زن  یشیم

 .یکنیم

 

و پدرش به آن خانه گذشته  چهل روز از آمدن پونه  حدود

 بود.

 دوست داشت. اریرا بس دخترک

.در ضمن زود شمیتو هم م یمن زنعمو زمیو گفت: عز دیخند

  ی و بازم با هم کل زنمیو بهت سر م نجایا امیبه زود م

 .میکنی عروسک خوشکل درست م

 

 

 

 پونه برق زد.  چشمان
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 منتظرته.  نیماهان پائ  ؟ییزد: تبسم کجا شیصدا دایآ

 

باال االن آماده   ادی: بهش بگو بدیکارش سرعت بخش به

 .شمیم

 

باال اما   ادی : گفتم بستادیدم در اتاق ا دایبعد ا یلحظه  چند

 .مونهی منتظرت م نی ماش یگفت تو

 

سمتش آمد: بزار کمکت کنم.جعبه لباس عروست    به

 کجاست؟



 

 تخت.  ریاونها ز -

 

شده بود برداشت و داخل   زانیلباس را که به پشت در آو دایآ

 جعبه گذاشت. 

  یرا جمع کرد وبعد از خداحافظ لش یوسا  ریسا   دایکمک آ با

 .نیاز خانواده رفت پائ

 منتظرش بود.  نیکنار ماش  ماهان

 پس؟  ییجلو آمد: سالم خانوم خانوما کجا دینامزدش را د  تا

 

 تبسم را از او گرفت.  لیوسا

  د ی. ببخشریرا به او سپرد: سالم صبح بخ  لیوسا دخترک

 مامانم شد.  ریباور کن تقص

 

عقب گذاشت و هر دو سوار   ی صندل یرا رو لیوسا ماهان

 شدند. 

 کرد.   کاری: چرا مگه مامانت چدیزد و پرس استارت

 



  ک یداشت. صبحونه نگه  زیساعت منو سر م کیصبح -

 بشقاب پر گوشت و جگر داده خوردم. 

 

 .نگاهش کرد  طنتیرا راه انداخت و  با ش نیماش ماهان

  یمامان اون یگفت ی بهش م دیبا ییخدا یدم مامانت گرم ول -

  دیداماده.با یآقا  ستم،یبشه من ن تیواسه امشب تقو دیکه با

 نه قشنگ .... به دامادش برسه تا بتو یحساب

 

 .د یکشیخجالت م  تبسم

در   شیرو  یآخر نامزد یروزها نیا شناختیماهان را م  اما

 ها باز شده بود. حرف لیقب نیا

 !ی ندار ایذره ح ک یاش رفت و گفت: غره  چشم

 

 . دیچیپ لی ماهان در اتاقک اتومب یقاه قاه خنده  یصدا

 . یزنم ؟یابهیبابا مگه غر-

 

 میرفت  دمیخواب د شبیعوض کردن بحث گفت: د یبرا تبسم

 ماه عسل. 



 

:  دیرو بود مشتاق پرسهمان طور که نگاهش به روبه ماهان

 م؟یکردی م کاریچ م؟یکجا بود نمیکن بب فیخوب تعر  ؟یجد

 

. بارون  میشمال بود  یتو  قشنگ  یلیخ ییالیو کی یتو-

 . کردمی و من داشتم تماشا م دیبارینم منم

 

 مال؟ حاال چرا ش-

 

 .میخوابم اونجا بود یتو دونمینم-

 

دارم.خوب   یاگهید یهاماه عسلمون برنامه یالبته من برا-

 شد؟   یچ نمیکن بب فیتعر
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  ز یبرام م دمیبعد اومدم د یتو اولش  خواب بود  یچچ یه-

 . یدیصبحونه چ

 

  میشد داریب م،یخواب بود  ن؟یکوتاه نگاهش کرد: هم ماهان

نه   ینه بوس میبعد هم صبحونه خورد میبارون تماشا کرد

  شه؟یم زایچ نیعسل بدون اآخه مگه ماه  ؟یبغل

 

 .هاهیچپ نگاهش کرد: کال فکرت اون ور چپ تبسم



 

  یبودم که هرچ طورنیهم یمن از بچگ زمیکنم عز کاریچ -

اش . تو همهشدمی بهش راغب م شتریب کردنی ازم دور م

 .یکنی خودت از دسترس من دور م

 

  یلینکن خ ینگاهش کرد: ماهان تو رو خدا شوخ  تبسم

 استرس،دارم. 

 

 ؟ یچ ی: استرس برادیمتعجب پرس مرد

 

 نگرانم خوشکل نشم.  دونمینم-

 

ماه   هیتککی  نیاالن ع نیتو هم زم یلبخند زد: عز ماهان

 ؟یهست ی. نگران چیمونیم

 

 دخترک شکفت. یهالبخند بر لب  گل



دست پخت مادرش در   یماهان مثل باقلوا ها حرف 

هل دار صرف    یچا وانیل کی زمستان که همراه  یهاعصر

 . دیچسب  به دلش  شدیم

 

 . د یطول کش شگاهیکارش در آرا یساعت چند

  یراض شگریاز کار آرا ینشست حساب نهیمقابل آ یوقت اما

 بود.

 ییبایمدل ز شیبر صورت داشت و  موها ییبایز شیآرا

 اراسته شده بود.

 اش گذاشت. شانه  یو دست رو  ستادیپشت سرش ا خانم نیآو

تبسم منتقل  یهالباس هم به شانه پوریاز گ شیهادست  یگرم

 شد. 

 ؟یهست  یخانوما راض: خوب خانوم دی لبخند پرس با

 

خوبه   یلی دخترک برق زد و پاسخ داد: آره خ یهاچشم 

 ممنون.

 



بود گفت: حاال صبر   دهیکه شن یاز جواب یخانم راض نیاو

  دنیاز د کنهی م  فیک یاون حساب  نمیمطم ادیکن آقا داماد ب

 خانوم خوشکلش. 

 

 طور هم شد.  نیهم

خارج شد؛ مرد جوان   شگاهیو از در آرا دیکه شنل پوش تبسم

 بود.  ستادهیاسانسور ا یروپشت به او و روبه

  لمیبود و ف ستاده یدرست کنار در اسانسور ا بردارلمیف

 . گرفتیم

 . ندیبرگشت تا دخترک را بب ماهان

برق  شیبایعروس ز  دنیجلو آمد و چشمانش از د چندگام

 زد. 

بوسه زد و او را در آغوش   اشیشانیپ یرفت و رو  جلو

 گرفت. 

 !یشد  بایدر گوشش زمزمه کرد: چقدر ز آهسته

 

  یرا بوسه شیموها یرو  بارنیاز او فاصله گرفت و ا 

 زد و دسته گل را به دست تبسم داد.   یزیر



دست در دست هم  به سمت آسانسور رفتند و ماهان   سپس

قرار داد که   تیبردار را مورد عنا لمیروح ف یدر دل حساب

 نگذاشته بود.  شانیآنجا هم تنها یحت
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به اصرار خوِد کامران در تاالر او   شانی عروس مراسم

 برگزار شد. 

 نداشت.  کارنیا یبرا یلیم تبسم



  د یاصرارش را د یکامران را عذاب دهد اما وقت خواستینم

 موافقت کرد. 

 

 و داماد دست در دست هم وارد تاالر شدند.  عروس

 بود که فضا را پرکرده بود.  غیدست وج  یصدا

 . دیباری نقل و گل بر سر عروس و داماد م باران

 دوم  که در واقع مخصوص یدر طبقه   بیدست در ج کامران

 . کردی و ورودشان را تماشا م   ستادهیها بود اخانم

 .گذراند ی را م ی سخت ی روزها

باربد را از دست داد و   یامهناز به طرز احمقانه خواهرش

هوس زود گذر   ک یسپرد که دخترک را فقط  یدل به مرد

بود که خدا   ادیاعت شیعشق برا ادگار یو تنها  دانستیم

 قدر سخت باشد. ترک کردنش قرار است چ دانستیم

و   دانستی مهناز را مقصر م زیاز دست دادن تبسم ن در

نکرده بود هرگز تبسم   یااگر او کار احمقانه  دی معتقد بود شا

 . دادی را از دست نم

باران   ریداماد ز  یپاکه پابه ییبایعروس ز یبرا قلبش

اما  د؛یتپی هنوز م آمدی ها باال مو نقل و گل از پله  یشادبرف 



   نهیخواستن را تا ابد در س نیا د یمطمئن شد که با گرید

 مدفون کند. 

 را الزم داشت.  اشیشب عروس دنید

از   شهیهم یدخترک را برا  دیفهمی م دیداشت چون با الزم

 دست داده. 

 رفتن.  یگفتن داشت و نه پا کیدل تبر نه

و منتظر شد تا در  ستادیقسمت سالن ا نیتر یا در گوشه  پس

 .ندنیبنش گاهشانیجا

  گرید  یقیکه تا دقا یدست در دست مرد  بایز عروس

 رفتند و نشستند.  گاهشانیبه سمت جا شدی همسرش م

شمرد   متیعروس و داماد که شلوغ شد؛ فرصت را غن دور

 و آنجا را ترک نمود.

 به دفترش رفت.  میرساند و مستق نیپائ یرا به طبقه  خودش

 زد و عماد را به دفترش خواند. تلفن

: عماد  دیبود: پرس ستادهیبعد عماد در اتاقش ا یقه یدق چند

 به راه؟رو  ی همه چ

 

 راحت.   التیخاطر پاسخ داد: آره خ نانیبا اطم مرد



 

خوب.    یلیخ یل یبره. خ شیخوب پ ی لیخ یچ همه خوامی م-

.  هامراسم  نی. بهترنشیبهتر ی زیاز هر چ دیکم نزار  یچچیه

عروس و   زیم نیدسر، بهتر نی. بهترینیریغذا و ش نیبهتر

 یچدوست دارم همه  زه یبرام عز یلیام خداماد. دخترخاله 

 باشه.  یعال

 

راحت. چندبار تاحاال سفارش    التیسر تکان داد: خ عماد

 . مینحو آماده کرد نیرو به بهتر زیچوما هم همه یکرد

 

 : دمت گرم. د یعماد کوب یشانه یرو  دست

 

رفت و آهسته با   زشیاو فاصله گرفت و به سمت م از

منه به تبسم  یه یخودش زمزمه کرد: جشن امشب هد

 کم باشه.  یچچیه خوامینم

 

داماد   یو گفت: ول دیبود و شن زیت شیهاگوش  یول عماد

 رو حساب کرد.  نهیهمون روز چک داد و کل هز 



 

بعدا بهش پس   دیدر هوا تکان داد: چک رو نقد نکن یدست

 دمیم
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 عقد را خواند.  یآمد و خطبه عاقد

باشد و تبسم با   یکی اشانیبود عقد و عروس خواستهماهان

 بود.  رفتهیپذ لیکمال م



را عقد   ی مدت دیآماده بود چرا با زشانیچهمه یوقت

 ماندند؟یم

  ی استرس چیو دخترک بر خالف قبل ه کردیصحبت م  عاقد

 نداشت. 

 سرشار بود.   یبیقلبش از آرامش عج اتفاقا

 

که دست کوروش دور   ی و درحال ستادهیکنار کوروش ا هما

 . کردی کمرش حلقه بود به عروس و داماد نگاه م

 شدند.  زیدو ن نیکه باعث وصل ا یو داماد  عروس

حرف زدن لبش را به گوش همسرش   یبه بهانه کوروش

 ؟ی: خوبد یو پرس دیکرد و اهسته آنجا را بوس کینزد

 

 نگاهش کرد.  هما

امروز جواب مثبت  نیو هم  گذشتی از ازدوجشان م دوماه

 را گرفته بود.   شیآزما

 زد: آره خوبم. مگه قراره بد باشم؟  لبخند

 



گل   یدامن لباسش را گرفت: مامان  و دیبه سمت هما دو پونه

 موهام افتاد. 

 

برات درستش   زمیدوپا نشست: اشکال نداره عز  یرو زن

 .کنمیم

 

 بچه بد نباشه!  ی برا نینش ینجوریخم شد و گفت: ا کوروش

 

. بزار  شهینم شیچچیه ای: نترس اون نصفه لوبد یخند زن

 فعال به دختر قشنگم برسم. 

 

را که هم   یدخترک را مرتب کرد و گل سر گلبه  یوموها

 گذاشت.  شیموها ی رنگ لباسش بود رو

.  گهیبابام راست م ،یکرد: مامان یزبان نیریباز ش پونه

 نشه. تیداداشم اذ

 

 . دند یو کوروش هر دو خند هما



خانوم تو  طونیش نمی. صبر کن ببشهینم شیچ  چ ینه مامان ه-

 داداشه؟  ی دونی از کجا م

 

 .خوامینم ی داداش باشه من ابج  دیمصرانه گفت: با پونه

 

 . دیاش را بوسگونه ی رو هما

به دخترک وابسته شده بود: چشم مامان  یمدت حساب نیا در

حتما   دیدوست نداره توبا یحاال که پونه جون ابج گمیبهش م

 . یداداش بش

باهات   شهیهست که هم یکی  ستایهم بشه بد ن یاگه ابج یول

 کنه.  یباز

 

  ی گذاشت و گفت: ول شیهالب  انیانگشتش را م دخترک

 یابج گهیم  سا ی. اترکشهی. موهامو م داره یملباسام رو بر 

 . ستیخوب ن

 

موهاتو  تونهیگفت: نه اون کوچولوئه نم  یبا مهربان هما

 . ستینتو هم براش مناسب  یبکشه. لباس و اسباب باز



 

موهامو نکشه باشه اشکال   یسرتکان داد: اگه قول بد  پونه

 نداره. 

 

 . دمیراحت من قول م التیپاسخ داد: خ  یبا مهربان هما
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 کجاست؟  اسی: بابا جون خاله دی از دخترکش پرس کوروش



 

را نشان داد و آهسته گفت: اونجا. داشتن   ییجا پونه

 . کردنی رو بوس م گهیهمد

 

 و هما متعجب به هم نگاه کردند!  کوروش

 ؟یگیم واشی: حاال چرا د یپرس کوروش

 

رو بوس   گهیهمد دمینگم من د یآخه خاله گفته به کس-

 کردن. 

 

 . ختیوش و هما در هم آمکور یخنده  یصدا

 

 

بار سوم اجازه خواندن خطبه را از عروس خانم   یبرا عاقد

 گرفت. 

جمع اجازه را صادر کرد و بله   یبزرگترها یبا اجازه  تبسم

 داد. 



 زن و شوهر شدند.   باالخره

 او را به  ِ حلقه را به دست دخترک انداخت و دست ماهان

 . دیچسباند و پشت دستش را نرم بوس شیهالب

حلقه را به   زیو او ن دیپاش شیبه رو یلبخند گرم  تبسم

 انگشت شوهرش انداخت. 

 

 .  د یکه رس هاهیهد نوبت

  ی عروس و داماد آرزو یرا داد و برا  اشه یهد ی هرکس

 کرد.  یخوشبخت

را به دست   ییبایدستبند ز ستادیکنار ماهان و تبسم ا باربد

او به ماهان   دنیخواهرش انداخت و بعد از در آغوش کش

  زه یکه چقدر برام عز یدون یامانته. م شتینگاه کرد: تبسم پ

 هواشو داشته باشد. اد یز یلیخ

 

خوشبختش کنم.   دمی تخت. قول م التیسرتکان داد: خ ماهان

  یدونیتو م هم  زه یتو عز یتبسم چقدر برا  دونمی هم من م

 . زهیمن عز یاچقدر بر

 



 لبخند زد.  باربد

و دِر گوشش زمزمه کرد: اگه   دیرا به آغوش کش ماهان

 .کنمیم  نتیچوب تو آست یکن تشیاذ

 

 دونمیمن که م  شعوری : بدیاهسته خند یلیخ ماهان

  نجایها ا. فقط چون خانمیبگ گهید  زیچ کی یخواستیم

 بشنون   ی دیهستن ترس

 

حاال   ی: خوب خدا رو شکر که اصل مطلب رو گرفتباربد

چشمات و از    یرو  یزاریحواست باشه خواهرم رو م گهید

 .یگیگل نازکتر بهش نم
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 به چشممممم. یگفت: ا دهیکش ماهان

 



 هم فاصله گرفتند. زا

و   دیبار دوم خواهرش را به آغوش کش یبرا باربد

 خوشبخت شو.  ی لیدرگوشش زمزمه کرد: خ

 

  یخواهرشوهرش و آرزو دنیهم پس از به آغوش کش دایآ

 به ماهان همراه باربد رفت.  کیاو و تبر ی برا یخوشبخت

 بود.  نیکادو دادن جلو آمد مت یکه برا ی نفر نیآخر

 . ستادیعروس و داماد ا یروروبه

شاهللا  ان زمیرا به دست تبسم داد و گفت: عز  ییبایز یجعبه

 . یکه خوشبخت بش

 

 لبخند زد: ممنون. تبسم

 

 شد.   رهیخ اشیداشتندوست  یبه خواهر زاده  نیمت

 راهه؟روبه  یچهمه ؟ی: خوبد یپرس ماهان

 

 لمیدر چشماِن زن حلقه زد: نه مامانت نه بابات تحو اشک

 تن . به زور جواب سالمم رو دادن. نگرف



 

  یچهمه  دمیبدهد: بهت قول م اشی کرد دلگرم ی سع ماهان

 .کننی فراموش م ی ول انی. عصبانشهیدرست م

 

 . دوارمی: امدیچک نیچشِم مت اشکِ 

 

 . شهیدرست م دمیمن بهت قول م -

 

 

 ها نوبت رقص عروس و داماد بود. از کادو بعد

 یکرده و به طبقه  ی دوم را خال یطبقه  زین  لیفام ی مردها

  یرقص عاشقانه  ک ی یبرا زیچهمه  گریاول رفته بودند و د

 بود.  فراهم  یعروس و داماد 

 پخش شد.  ییبایز آهنگ

 رقص رفتند.   گاهیو تبسم دست در دست هم به جا ماهان

 مشغول رقص شدند.  شدیکه پخش م  یمی با آهنگ مال و

داشت و   یمیرقص نور مال گاهیبود و فقط جا  کیجا تار همه

 البته پر از  مه بود.



 . خوردندی و تاب م چیمه پ انیو تبسم م  ماهان

همراه او   داغ و پر تپش مرِد جوان ینهیبه س ده یچسب  دختر

مرش حلقه  دست ماهان گرد ک  ک یکه  یدرحال   خوردیتکان م

 او. یشانه  ی رو گرشیبود و دست د

 تبسم چسباند.  یشانیرا به پ اشیشانیپ

ها سر وصدا  جا را پر کرده و مهمان اهنگ همه یصدا

 . کردند یم

 . یاومد خوش  میگفت: به زندگ ماهان

 

 . مهیاتفاق زندگ نیبهتر نیلبخند زد: ا تبسم

 

  شیهاو نفس شد ی م دهیماهان به صورت تبسم کش یلبها

تو   تی: اتفاقات خوب زندگگشتی صورت او پخش م یرو

 . زم یراهه عز

 

 

  یلیداد: خ  یمرد جوان باز ینهیس یدستش را رو تبسم

 خوبه که دارمت.



 

 جا را پر کرده بود. همه  مه

آنها را   بردارلم یکس جز ف چیکه ماهان مطمئن بود ه  یاگونه

 .ندیبینم

 تبسم چسباند.  یهارا به لب  لبش

 مرد جوان متوقف شد.  ینهیس یرو  دخترک دستان

  یهالب  یآغوشکوتاه به هم  یهیچندثان  یبرا شیهالب

 مردجوان رفت. 

 زود فاصله گرفت.  ماهان

 کرده بود.  نیریتبسم کامش را ش  یهالب  طعم

 شدند.  رهیدو به چشمان هم خ  هر

 . ی لیدوستت دارم. خ یلی گفت: خ ماهان

 

در جانش   دنشیکه از بوس ی او را با لذت یجمله  زین تبسم

 دوستت دارم.  یل یبود تکرار کرد: منم خ یجار

 

به   دهیرا دور گردن مرد جوان حلقه کرد و چسب دستانش

 مه سرد ادامه داد.  ان یداغ او رقصش را م ینهیس



 

 ان یپا

۱۴۰۰/۱۱/۲ 

 

 


