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 :پشت جلد شرح

دهد،  یاز انسانها م يکه خداوند ان را فقط به تعداد معدود یاست اله یاست که موهبت نیجز ا ای؟ ا ستیچ عشق

ورزد،  یکه بربوستان م یمیکه عشق زودتر از نس یبه راست.یخلقت وجود دارد بلند است و جاودان يهاکه تا انت يزیچ

 م،یمهربان است چون نس ،يچون جوانه بهار باستیدانم در کجا خوانده ام که عشق ز یکند نم یاز قلبها عبورم

دشوار است، ناملموس  اریبس یول ستیاست که لمسش ناممکن ن یلطافت.چون عسل نیریسخاوتمند چون باران و ش

کلمه عشق  نیسابق برا.عشق را و حال عاشقان را دیتجربه کرد تا فهم دیبا.جاودانه درقلب است  یحرکت... یول ستین

را  نیچون ا زیجنون ام ییارزو چگاهیدوست داشتم حسش کنم ه.است فیدانستم اما امروز از نظرم لط یم زیرا ناچ

....ستیکه امکانش ن یینداشتم ارزو

اول فصل

را گرفته  دشید يجلو يرقص انها و ماه بقدر. دندیدرخش یستاره ها چشمک زنان در اسمان م.پر از ستاره بود اسمان

!شه یدلم برات تنگ م: اهسته زمزمه کرد.بود که متوجه حضور او نشد

.زد یموج م شیاز طنز و نرمش در صدا يا ختهیام شهیمثل هم دیاو را شن يصدا

.گذره ینه سال مثل برق و باد م.زود یلیخ.گردم ین زود برمم_

.چشمش را گرفت يجلو یاشک قطره

.پس من چه کارکنم ؟....پس! چند سال دور از من .ایتالیا يبر يخوا یتو م_

مگه نه؟. یمون یتو منتظر م.شهیهم يبرا.گردم  یمن برم_

؟یگ یم ینه ، چ اگه بگم: گفت  انهیکرد و موذ شیبه سو يقهرالود نگاه
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 یدارم که بخوان بهم جواب منف دایاره ، مگه من چند تا ش یکه بگ نمیش یم نجایاون قدر ا. او را حس کردم پوزخند

بدن؟

.يکرد یترکش نم یرو دوست داشت دایاگه ش: چرخاند و گفت  گریرا به طرف د سرش

.واقعا خوش اهنگ و گوش نواز بود شیصدا دیاو را شن يصدا

.........برم؟ فقط چند سال شهیهم يخوام برا یممگه _

.بود یچقدر جذاب و خواستن.مغرور و پرشکوه او نگاه کرد مرخیپرتوقع به ن.از ان ادامه بدهد شتریب نگذاشت

.دوروزه یکیانگار فقط  یزن یاز چند سال حرف م يجور_

.دیبا مهرو عطوفت د شهیاو را چون هم نگاه

طور  نیکنم؟ا يو غصه سپر یچند روزه رو با ناراحت نیکه ا ي، دوست دار رانمیا گهیو روز دد یکیمن فقز ... دایش_

؟يخوا یم

.سخته یلینجاخیا.... بدون تو : گفت .نبود دایدر اسمان پ يابر چیه.به اسمان زل زد نیغمگ

.دیشن جانیبعد ، پراز شورو ه یرا لحظات شیصدا.شده بود رهیاو هم به اسمان خ.نگاهش کرد یچشم ریز

.میرا فراموش کن گهیهمد ایب_

.کنم یوقت تو را فراموش نم چیمن ه: نرم گفت  یلیخ

.دیشیاند ینکته م نیاو هم به ا انگار

.ما و ستاره ها نیجاودانه ب وندیپ هی.میستاره ها رو نگاه کن میهروقت دلتنگ هم شد ایپس ب_

؟یمطمئن: دیپرس دیترد یباکم

.بود یکردنش کاف دلگرم ياو برا يصدا

؟یکن یقبول م ؟یگ یم یچ.البته که مطمئنم _
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.افتی یاو ، حق اعتراض نم يرو يجلو.اراده برلبانش نقش بست یب يلبخند

!باشه ، قبوله_

:محکم تکانش داد یکه کس ستینگر یلذت به اسمان م با

.شه ها یم رتید.پاشو  دایش... دایش_

 ییباصدا.هما خانم کنار تختش نشسته بود.را گشود شیپلکاه یبسخت.دیرا مالو انها  دیچشمهاکش يرا رو دستش

!سالم: خواب الود گفت 

.شه یم ریدخترجون ؟ پاشو که مدرسه ات د یخواب یچقدر م.ماه نشسته ات يسالم به رو_

مگه ساعت چنده ؟: دیشد و پرس زیخ میتخت ن يرو

.ودا هفتحد: خانم از کنار تخت او بلند شد و گفت  هما

؟هفت ؟...یچ: دیاز سرش پر خواب

د؟یکن دارمیب میو ن شیمگه من به شما نگفتم ش.شده رمید!خدا جون يوا: و گفت  دیپر نییتخت پا يرو از

.يشد یکه بلند نم مهیو ن شیگفتم االن ش یاگه بهت م: گفت  يسپس بالبخند.مکث کرد یخانم کنار درگاه کم هما

.بود از حال برم کیاز ترس نزد: معترض نگاهش کرد و گفت.افتاد ساعت يبه عقربه ها نگاهش

.کنم یصبحانه مختصر برات درست م هیمنم  ،یو حاضر بش یتا تو لباس بپوش: جواب گفت يخانم به جا هما

 زیهمه سر م.به اشپزخانه رفت شیبعد از مرتب کردن تخت و شستن سرو رو.کرد و به طرف تختش رفت قبول

 نیا: دیمقابلش گذاشت و پرس يچا یهما خانم استکان.و نشست دیکنار برادرش را به عقب کش یندلص.نشسته بودند

امتحانه؟ نیاخر

.را که درست کرده بود به دهان گذاشت يا لقمه

.خونه ور دل شما نمیش یمونده، بعد از اون م گهید ينه ، دوتا_
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چه کاره ام؟ نجایپس من ا: زد یج ممو شیبچگانه در صدا طنتیهنوز همان ش.دیرا شن نایس يصدا

.در امد نایس يکه صدا يطور د،یاو کوب يمحکم به پا زیم ریبه او رفت و از ز يغره ا چشم

نا؟یس يفراموش کرد_

!گهید دمیفهم ؟یزن یحاال چرا م: دیناله مانند پرس ییباصدا نایس

؟ هیموضوع چ: دیپرس ياقا ، روزنامه را کنار گذاشت و رو به ان دو باکنجکاو یعل

پدرجون؟ یچه موضوع: زد یخود را به نادان دایش

.اورده جانیقدر به ه نیکه شما خواهر و برادر رو ا یهمون موضوع_

.ستین يزیچ: گفت  یسپس با لبخند تصنع. ستینگر نایبه صورت س دیتهد با

.ستین یمهم زیکه چ نهیمنظورش ا: در ادامه گفت  نایس

: کاره رها کرد و گفت  مهیصبحانه اش را ن دایهست؟ ش ی، چ زیچ نیحاال ا:  دیو پرس دیسرکشرا  رشیش وانیل دیسع

.میگ یم يبزود

نگاه کرد که او متوجه شد و متعاقبش از جابرخاست و بعد از تشکر از مادر ، پشت سر او اشپزخانه را  نایبه س يطور

: او ، غضب الود و ناراحت گفت  دنیبا د.داده بود هیکت واریبود و به د ستادهیپشت در اشپزخانه ا دایش.ترك کرد

قدر زود  نیشد؟ چرا ا ی؟چینگ يزیچ یبه کس ينشد طمئنم یتا وقت يقول نداده بود یمگه جنابعال!یجناب جارچ

قولت؟ زری يزد

.دیبه جان خودت از دهنم پر: ملتمسانه گفت  نایس

.یاگه تونست ،یکن يبار ازت خواستم که رازدار هیفقط ... نایبار س هی_

.دیگلوم بردار خیحاال لطفا خنجرتون رو از ب.اشتباه کردم.دیببخش: به هوا برد میرا به عالمت تسل شیدستها نایس

برداشت و همان  یرا از چوب لباس فشیک یدر اصل يجلو.او به طرف اتاقش رفت تا حاضر شود یاعتنا به عذرخواه یب
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 يکرد و باصدا نهیبه ا ینگاه کوتاه.دیشن یاپیبار پ نیچند يزنگ در را برا يبست، صدا یکفشش زا م يطور که بندها

.او مدم: بلند گفت

.سالم: در را گشود ق،ینفس عم دنیکرد و بعد از کش یرا ط اطیکرد و دوان دوان طولح ینسبتا بلند خداحافظ یبانگ با

زنم؟ یاست دارم زنگ م قهیچند دق یدون یم چیسالم ، ه_

.شدم داریاز خواب ب ریمروز د.خوام یمعذرت م: اهانه گفت پوزش خو_

.یشگیمطابق معمول ، بهانه هم: دیمعترض او را شن يصدا

 ير یندارم که بدونم تو امروز با راننده تون م بیمن که علم غ زم،یخب عز: گفت  طنتیهمراه با ش يبالبخند

.دنبال من ییا یم ای رستانیدب

.يدیمال رهیکه از قرار معلوم امروز هم سر راننده ات رو ش نمیب یم: ت به سرکوچه کرد و گف ینگاه

؟يدرسات رو خوند ؟يتو چطور.اهینخود س یفرستادمش پ: داد و گفت  لشیتحو يلبخند یلیل

.کردم نتوانستم حلش کنم يهرکار.مشکل برخوردم  کیاره اما به : را محکمتر از قبل در دست فشرد فشیک بند

.بتوانم حلش کنم دیه نشونم بده، شامدرس میدیرس_

.باشه حتما_

.شه یهم شروع م ینیامتحانات که تموم بشه خونه نش: و گفت  دیکش یقینفس عم یلیل

به اون  ییچه کاره است؟ پسر عمو ایپس ارش.یمون ینم کاریتوکه ب: و گفت  دیکش لیبه باال تما یاش کم شانه

.هگردون یشهر م يتورو هر روز تو.ینینازن

 یهروقت که م.اریمن ن يپسره الت اسمون جل رو جلو نیاسم ا گهیخواهشا د: زد و گفت  يزیپوزخند تمسخرام یلیل

.نمشینب گهیدهن بازبکنه و ببلعدش تا د نیخواد زم یباورکن دلم م نمشیب

؟يد یعذاب مقدر خودتو  نیچرا ا.خب نکن ،یباهاش مراوده کن ياگه دوست ندار: و گفت  دیاراده خند یب دایش
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حاال خوبه که تو وضع منو  ،یزن یم ییتوهم حرفا: به او گفت  هیعاقل اندرسف یسپس بانگاه د،یکش یاه کوتاه یلیل

.کنم که هروقت دلم خواست باهاشون قطع رابطه کنم یرو خودم انتخاب نم نمیمن معاشر.یدون یبهتر از خودم م

 يشد.يشورشو دراورد گهیتو د یول ،یدم که از خانواده ات بترس یبهت حق م يتا حدود: دیاز دهانش پر اریاخت یب

.هم شهامت داشته باش یکم.يد یخوان انجام م یرو که پدرو مادرت ازت م يکه هرکار یعروسک کوک نیع

.زدیبر رونیب کبارهیرا  شیانگار دوست نداشت همه مکونات قلب.لب برهم فشرد یلیل

که  يبار هیهمون .شده خیتنم س يکنم موها یزنه حس م یهم که به سرم م شالیخ... فکرش.تونم یمن نم... من _

 دنمید يتو که روز بعد اومد.اون شب او قدر کتک خوردم که حد نداشت.هفت پشتم بسه يبرا ستادمیروشون وا يتو

.شده بودم یکه چه شکل يدی، د

:گفت یدست او را فشرد و با مهربان یبنرم دایش.مجدد ان ماجرا ، پر از اشک شدند ياداوریاز  یلیل چشمان

از دهنم  زهایچ یکه بخوام بعض نیاوقات بدون ا یبعض یاصال دوست نداشتم با حرفام ناراحتت کنم ، ول.منو ببخش_

.پره یم

که به  يندار يریتو تقص: گفت  يبغض الود يباصدا.رطوبت اشک را از چشمانش گرفت ،يبا دستمال کاغذ یلیل

حرف  نیچون کوچکتر. چه کنم که جرات ابراز وجود ندارم... یمن هم با حرفات موافقم، ول.ینک یخاطرش عذرخواه

سوختن و ... جز ستین يچاره ا نیبنابرا.شه یپدر و مادرم مواجه م دیاز جانب من، باعکس العمل شد یحرکت ای

.ساختن

 رییکرد با تغ یسع نیاورد، بنابرارا فراهم  یلیاز ان ، اسباب رنجش ل شتریخواست ب یدلش نم.ساکت ماند دایش

خودم رو بهت گفتم  هیقض.... یراست: گفت  جانیخاطر با ه نیرا از ان حال و هوا خارج کند، به هم یلیموضوع گفتگو، ل

؟

ه؟یکدوم قض: دیتکان داد و متعجب پرس يسر یلیل
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.شم یغول به کار ممش مارستانیب يتو يبزود: را محکمتر از قبل فشرد و گفت  یلیدست ل اقیاشت با

؟يجد_

ام صحبت  ندهیراجع به شغل ا نایبا س شبید..!اره: حرکت داد و گفت  نییچندبار به باال و پا یخاص جانیرا با ه سرش

 یباورت م.من بشه یمحل کارش پارت مارستانیب يتونه تو یداشته باشم م يبهم گفت اگه دوست دار نایکردم، س یم

 ينایس.بودم داریصبح ب يتا دم دما جانیاز شدت ه شبید.یصارم دایخانم پرستار ش شم یصورت م نیا ؟دریلیشه ل

 نهیتخت معا يرو ضایمر يکنم االن به جا یفکر م.باشه کیشر میرو هم وادارکردم پابه پام در شب زنده دار چارهیب

.باشه دهیدراز کش

 یچال افتاده او را م يگونه ها یخوشرنگ یسرخاورد ،  یم یلیل يرا جلو نایابدا متوجه نبود که هروقت اسم س دایش

 يخواد تو یدلم م یلیمن هم بشه؟راستش خ یتونه پارت یبردارت م: دیبه او کرد و پرس ینگاه یلیل.پوشاند

.به عنوان پرستار کار کنم مارستانیب

.......تو که یول.تونه یالبته که م: گفت  يبا شاد دایش

.اجازه شو ندارم یعنی..... تونم یمن نم.اره حق با توئه: دیگوبکشد و ب یاه یلیموجب شد ل سکوتش

روز  نیما از اول.سرکار میبر گهیتابا همد یکن یبابا و مامانت رو راض يجور هی یتونست یکاش م: با حسرت گفت  دایش

میبمون گهیکه با همد میکرد يهم کار شهی، هم میهست گهیمدرسه باهمد

.در هرحال برات خوشحالم.شه یکه نم یدون یم: گفت  یتلخ و بالبخند دیکش يگریاه د یلیل

که به  دایخود را به ش یلیامتحان، ل انیبعد از پا.گذشت رستانیاهسته تشکر کرد، سپس درکنار او از دربزرگ دب دایش

؟يچطور امتحان داد:  دیداده و منتظرش امدنش بود، رساند و پرس هیتک وارید

.رمیکنم نمره کامل رو بگ یب ، فکر مخو یلیخ: گفت  تیبا رضا دایش

که ناراخت و  یلیاب، ل يجرعه ا دنیبعد از نوش.رفتند شیپ ياب خور ریرا به دوش انداختند و به طرف ش فشانیک
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!خونه يتنها برگرد دیامروز با: گفت  دیرس یشرمزده به نظر م

!چرا؟: دیو پرس ستیبه او نگر باتعجب

.دیبرم خر دیبا: بود و گفت  یمغذب و عصب یلیل

گه؟ید یکی:  دیپر دایاز لبان ش لبخند

.سرش را تکان داد یبا ناراحت یلیل

کاست؟یجمهور امر سیمغول، نکنه رئ ایقوم تاتاره  ؟ازیلیل هیک گهید نیا_

.بهتر از نادرن.ببره نارویمرده شور همه ا_

!نادر؟_

.پدرمه يکار کیکه شر يرمردیهمون پ: با اکراه گفت  یلیل

رمرده؟یپ هیتو  دیخواستگار جد دم؟یدرست شن.... یلیل رمرد؟یپ هی....؟یچ: و بهت زده تکرارکرد ریمتح دایش

.اره_

اره؟: انداخت و گفت  ریسر به ز نیشرمگ یلیل

 ادیشده که اون مردك ب یچطور پدرت راض: دیو پرس دیکوب نیگلگون پابه زم یو ناراحت باصورت نیخشمگ دایش

و ؟ت يخواستگار

تومن  ونهایلیپدرمه و صاحب م کیاون شر.گفتم یچ يدیتو نشن نکهیمثل ا: زد و گفت  يزیپوزحند تمسخر ام یلیل

یکن یفکر م.پول

ده؟ یم حیمن رو به اون ترج درم

؟یفهم یم.بدبخت کردن خودت یعنی نیا.ونهید.یلیل يا وانهیتو د_

زنم؟ یدارم باتو حرف م گهیزبون د هیمگه من به  ؟یفهم یاصال م ؟یگ یم یچ دایش: دیپرس شانیمنفعل و پر یلیل
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؟يتو جرات مبارزه با سرنوشت رو ندار یگ یم: دیپرس یعصبان دایش

.ستیسرنوشت من ، دست خودم ن: گفت  ریناراحت و سربه ز یلیل

.بود زاریمحض بودن ب میاز تسل شهیهم.کرد  یخودش را کنترل م یبه سخت دایش

زنه؟  یرقم م یسرنوشت ماروک يبود؟ پس فکر کرد یحرف چ نیمنظورت از ا.یلیل يا نهوایتو د يجد يجد_

ارواح؟

.یگ یم يدار یچ یفهم یتو نم: بغض الود گفت ییباصدا یلیل

.من نفهم هم بودم و خودم خبر نداشتم دییپس بفرما: گفت  نیخشمگ دایش

.منتظرش بود رستانیدر دب يجلو یلیل راننده

.يکار چیبکنه، ه يتونه کار ینم گهیکس د چینه من ، نه تو و نه ه: گفت  یبا ناراحت یلیل

؟یکن میخودت رو تسل يخوا یم_

هم دارم؟ يگریچاره د یکن یفکر م: دردالود گفت  یبا لحن یلیل

ن؟یچرا ا ،يهمه خواستگار دار نیا_

.یدون یتو بهتر از من م نویخوبه ا. ستیدست من ن_

 دیاریب فی؟ اقا فرمودند زود تشر نیش یسوار نم! خانم دیبخش یم: المشان را از هم گسستراننده رشته ک يصدا

.خونه

!منتظر باش: گفت  ندازدینگاه به او ب مین یان که حت یب یلیل

.دید یاو را هم هم چنان ناباور م.ستینگر دایپر از اشک به ش یباچشمان

؟يدی منو ندمگه تا حاال ؟یکن ینگاهم م يجور نی؟ چرا ا هیچ_

 یحاال فرصت کردم اون طرف سکه رو هم م.دمید یروتو م نیا شهیهم: کج کرد يزیلبانش را باپوزخند استهزاام دایش
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.نمیب

.رو هستم کیمن دوطرف .یش یم ینکیع.اریبه چشمات فشار ن ادیز: زد و گفت  يهم پوزخند یلیل

.....تو یلیل.... من  يخدا: کزد  زمزمه

.معطل کردم يادیز.برم دیبا گهید یول ،یبخش یم: انداخت و گفت  ریسر به ز یلیل

.دوست داشتم مثمر ثمر واقع باشم_

.معطوف کند يگرید يذهن او را به سو یکرد با شوخ یسع

.شکشتینزن حضرت مار، مثمر ثمر بودن پ شیتو ن_

.شکفت دایبرلبان ش يلبخند ، زهر خند يجا به

.یلیل يچقدر بامزه شد_

.سکه ام يبه قول خودت اون رو_

نه؟ ایدنبالم  ییا یفردا م: گفت  يسرد به

.شه ینم میدایپ گهیبدون که د میومدیاگه سر ساعت ن.منتظر باش یدونم ، ول ینم_

خداحافظ...باشه ، پس تا فردا: او را فشرد و گفت  دست

خبر  نیچگونه ا دیشیاند یبا خود م رتیبهت و ح نایم دایکه ش یپرواز کرد ، در حال شیاز مقابل پا یلیپدر ل نیماش

.بدهد نایرا به س

معموال در صحبت .امکان نداشت  نیاما ا د،یرا به او بگو هیقض نایکرد بدون ناراحت کردن خودش و س یم یسع دایش

که اونها  ینتو مطمئ: دیپرس یبا نگران نایس.کرد یناراحت م یاو را حساب نیرفت و هم یباال م شیتن صدا نا،یبا س

کنن؟ یمجبورش م

اونم فقط به خاطر نگران  رم،یباهات تماس بگ یخاص لیدل چیوقت روز بدون ه نیشده ام ا وانهید یکن یفکر م_
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کردنت؟

؟یراست گفت.یهست یلیکه محرم اسرار ل یروز بهم گفت هیتو  دایش.... ینه،ول: دیگرفته به گوش رس نایس يصدا

؟يدیوغ شنمگه تا به حال از من در_

.نهیهم نیخواستم مطمئن بشم که ع ینه نه فقط م_

سوال رو  نیچرا ا یبگ يخوا یباالخره نم.هستم یلیل کیو نزد یمیمن تنها دوست صم.خب معلومه که هستم_

؟يدیپرس

باشه؟.یراستش رو بهم بگ يقول بد دیبا_

.دم یول مباشه بهت ق.دروغ ببافم ستمیکه بلد ن یدون یم: گفت  یحوصلگ یباب

عالقه داشته باشه؟ یبه کس یکن یفکر م.... هیلیمنظورم ل یعنی...اون _

 یگوش دایش...الو:دیپرس.را نگران کرد نایسکوتش س.گفتن نداشت يبرا یجواب چیه.را به فکر فرو برد دایش حرفش

دستته؟

.اره دستمه...!هان: گفت  یپرت باحواس

نه؟ ایصحبت کرده  مورد باهات نیتا به حال در ا ،ینگفت_

.به من نگفته يزیمورد چ نیو تا به حال در ا هیو پاکدامن فیاون دختر عف_

؟پیباهاش صحبت کن یبتون... یکن یفکر م_

.کنم قینفوذ کنم و عالقه تو رو توش تزر یلیل یقلب سنگ يکنم بتونم تو ی؟ فکر نم..راجع به تو _

.ینک یم دمیفقط ناام يدواریتو که عوض ام_

کنم،  یکار که من دارم م نیاز ا ریبغ يمن بود ياگه جا.خودت قضاوت کن نطورهیحاال که ا.خب اقا داداش یلیخ_

؟يکرد یچه کار م
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.يکرد یچه کار م نیمن بذار بب يتو بذارم؟ تو خودتو جا يچرا من خودم رو جا_

تونم برات بکنم، اونم  یکار م هی یول ،ین باشم يجا یتون یتو بذارم نه تو م يتونم خودمو جا ی، نه من نم نیبب_

 دیبا.... بود، شرمنده یاگه جوابش منف یخب معلومه ول.... تو فیاگه جوابش مثبت بود تکل.صحبت کنم یلیبا ل نکهیا

.یخانم را فراموش کن یلیعشق ل

.یچقدر به فکر من....کمکت  نیتو هم با ا: کرد و گفت  یعصب يخنده ا نایس

از  يکار چیه نیاز ا ریکه به غ یدون یم.فکرکن شنهادمیدرمورد پ: باعجله گفت.ا ظروف وارد سالن شدخانم ب هما

.ادیدستم برنم

.کنم یتونستم فکرش رو م.باشه _

.قطع کنم دیبا گهید ؟يندار يباهام کار_

کردم موفق تر بودم؟ یاقدام م نیاگه زودتر از ا یکن یفکر نم دا،یش.نه _

شد، اما  یراحت تر حل م هیقض ياورد یاگه اون بالها رو سرش نم دیشا یدونم، ول ینم: خواهرانه گفت با محبت دایش

......حاال

 ؟يمن ربط بد يشه به کارا یمربوط م یلیرو که به ل یهر موضوع يخوا یم یتاک: دیحرفش را قطع کرد و پرس نایس

رو زیمن که همه چ

.دنبو ریتقص یاون هم ب.کردم فیات تعر بر

......یدونم ، ول یم_

.شه ؟ غذا از دهن افتاد یمکالمه شماها تموم م نیا یپس ک!دایش: هما خانم رشته کالم را از دستش خارج کرد يصدا

.امیاالن م. دیو منتظر نش دیشما بخور.تموم شد گهید: مقابل دهانش گذاشت و گفت  یگوش يرو دست

.کنم یقع غذاها رو دوباره گرم متا اون مو ،یتو بهتره حرفات رو تموم کن_
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.امیاالن م.تموم شد گهید. واقعا شرمنده ام_

؟يندار يکار.برم  دیبا گهیمن د: گفت  نایخطاب به س سپس

.بنداز بهت بگم ادمیاومدم خونه  یموضوع مهم هست که وقت هینرفته  ادمیتا  ینه ، راست_

.....فعال.مواظب خودت باش. باشه_

از جابرخاست و به .را هنوز به تن داشت شیبود و او لباسها ازدهی بایتقر.مکالمه اش متوجه ساعت شد انیاز پا بعد

.مدرسه اش را عوض کند ياتاقش رفت تا لباسها

حد  نیتا ا دینبا.ده یخسته نشون م یلیظاهرت خ: کرد و گفت نایبه ظاهر خسته و افسرده س ینگاه يبا دلسوز دایش

.یباش تیهم به فکر سالمت یکم دیبا.ياریبه خودت فشار ب

ماجرا همچنان ادامه داره، توهم  نیا یتا وقت: ان نشست و گفت يو برعکس رو دیمطالعه را عقب کش زیم یصندل نایس

.دید یخواه يجور نیمنو ا

 به نظر من خودت از همه یول ،یخون یم یپزشک يتو مثال دار ؟يد یم اضتیقدر به خودت ر نیاخه چرا ؟ چرا ا_

.يتر ضیمر

......کنم؟ واقعا که یکارا رو م نیبعمد ا یکن یفکر م يجد_

.گم یبهت م يدارم جد نویا.نایس ير یم نیراه از ب نیا يتو_

هفته  کی نیا يخوام تو یمن م: از سابق کرد و گفت  زتریلحنش را نرمتر و محبت ام دایش.دیکوتاه کش یاه نایس

خوشبختانه امتحانا تمون هم تا اون موقع تموم شده .خوام برم خونه شون یفته مه نیجمعه هم. رو روشن کنم فتیتکل

.ادینم شیپ یهم مشکل یلیل يو برا

.گهیوقت د هی يبذار برا.زوده یلینه ، نه االن خ: با وحشت گفت  نایس

 يوقتشه؟ تو تو یک ست،یاگه االن وقتش ن دییشه بفرما یپس م: از کنار تختش بلند شد و گفت  يناراحت وجد دایش
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.يشد تیدرست مثل م ؟ینیات رو بب افهیق ينگاه کرد نهیاصال به ا.يبرد نیسال خودت رو از ب کی نیا

 يجور نیا.فقط داد نزن  ،یتو بگ یهرچ: بلند شد و با نرمش گفت .کرد شانیرا پر نایس نیبلند بود و هم شیصدا

.يبر یابرومو م

که دل همه  یهست بایمطمئن باش اون قدر ز نایس: گفت اریاخت یست و بنقش ب يزیام تیلبخند موفق دایش برلبان

.باشه یقاعده مستثن نیهم از ا یلیگمون نکنم ل.يدخترا رو ببر

دلخوش کردن من؟ يفقط برا ای یگفت يجد نویا: دیپرس ریز ییرنگ گرفت و با صدا نایس صورت

.گفتم يجد کامال! نه .ستمین یدلخوش کردن کس یکه اهل الک یدون یم_

 بیکرد و دست به ج تیاش شکا یاز حواس پرت.بگذارد انیخواست با او درم یافتاد که م یموضوع ادی کبارهی نایس

ه؟یاز طرف ک نیحدس بزن ا: دیپرس طنتینشان داد و با ش دایرا از ان خارج کرد و به ش يکتش برد و پاکت نامه ا

!اوشیس: گفت یو با خوشحال دیاز جابرخاست و نامه را از دست او قاپ دایش

؟یزن یحاال چرا داد م.دمیفهم: دیدهان او گذاشت و پرس يدست رو نایس

د؟یبه دستت رس یک: دیتوجه به حرف او نامه را از پاکت خارج کرد و پرس یب دایش

از ( داد و گفت،نامه رو نشونم  یحسن اقا با خوشحال.امروز صبح بعد از رفتنت به مدرسه: به او نگاه کرد و گفت نایس

ذوق  یکس هم نگفتم تا روز قبل از ورودش همه رو حساب چیبه ه مارستان،یشده بود، بردمش ب رمیمن هم د) خارجه

.میزده کن

ران؟یگرده ا یمگه داره برم: برق زد یاز خوشحال دایش چشمان

.چهارشنبه.نجاستیا گهیاره، سه روز د_

.میمفصل دار یتکونخونه  هی يبرا یفرصت کاف دنشیپس تا رس_

اس؟ بهیمگه غر: دیمتعجب پرس نایس

www.downloadbook.irwww.downloadbook.ir



مریم صمدي -در آغوش رویا  ه نودهشتیاکتابخان

w W w . 9 8 i A . C o m ١٦

کارو  نیاگه ا یکن یفکر نم.گرده یاون داره بعد از نه سال برم.ستیحواست ن نکهیمثل ا: نگاهش کرد و گفت رییتغ با

م؟یدار يزیام نیرفتار توه مینکن

.ا واردترنخانمه.خبر ندارم زایچ نیمن که از ا: را باال انداخت و گفت شیشانه ها نایس

از  کهینزد.دارم یچه احساس نایس یدون ینم... يوا: انگشتانش را به حالت دعا درهم فرو برد و گفت یبا خوشحال دایش

شده  یمرد حساب هی دیبا گهیاالن د.من بود يهمسن و سال حاال بایرفت تقر یکه م یوقت.ارمیبه پرواز درب یخوشحال

...............يوا.مغش کن جانیاز ه دنشیمسلما موقع د.باشه

:بلند شد و گفت یصندل ياز رو. را به خنده اند اخت نایس دا،یزده ش جانیه لحن

.بعدش هرچقدر دلت خواست غش کن ،يفعال غش نکن تا خبر دوم رو هم بشنو_

!خبر دوم؟_

.یش یاستخدام م مارستانیتو در ب_

........اما: تبزند با عجله گف ادیفر یاز خوشحال دایاز ان که ش قبل

؟.....یاما چ: ماند رهیبازتر از حد معمول به او خ دایش چشمان

.یکن يسه ماهه رو سپر یدوره اموزش هی دیبا_

انکه مطمئن شود سر به سرش  يبرا.کرد یم دادیدر نگاهش ب طنتیش.ماند رهیخ نایو سبز رنگ س دهیچشمان کش به

:گذارد گفت ینم

؟پیکن یم یشوخ ای یگ یم يجد_

ه؟یچ میشوخ_

؟يذار یسربه سرم که نم: دیپرس تیقاطع با

بدنم  يرو يکه دفعه قبل بهم زد ییکار رو بکنم؟ هنوز اثار کتکها نیا دیبا یچ يبرا: کرد و گفت يخنده ا نایس
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کنم سربه سرت بذارم؟ یجرات م یکن یفکر م نیباوجود ا.مشهوده

.ینیتو بهتر....تو نا،یدوستت دارم داداش س یلیخ: و گفتانداخت  نایخودش را در بغل س یبا خوشحال دایش

.من که از خدامه. خداکنه: گفت طنتیبا خنده او را از خود جدا کرد و با ش نایس

.شد دهیهما خانم متعاقب درزدنش شن يصدا.پاسخ گذاشت یرا ب نایقدر سرحال بود که حرف س ان

.منتظرتونن هیبق.زیسر م دییایب دیتموم کن د؟یگفتن دار يشما دوتا چقدر حرف برا_

.میاومد: به هم همزمان گفتند یبا نگاه هردو

.شاد خوشحال از اتاق خارج شدند و

دوم فصل

داداش  دیزنگ بزن هیشده؟  یحاال مگه چ: شست در همان حال گفت یپاك شده را م يهایبا لجاجت ، سبز دایش

.نجایا انیشب ب دیرو دعوت کن نایو م امکیس

.بودن نجایا روزید نیاونا که هم.دایبس کن ش: گفت  یحوصلگ یانم که از اصرار او کالفه شده بود با بخ هما

:کرد و گفت هیتک نتیگذاشت و به کاب ییظرفشو يانها را درون ابکش رو.تمام شده بود هایسبز دنیکش اب

.شده ؟ دلم واسه شون تنگ شده یخب حاال مگه چ_

؟يزود نیبه هم... جدا؟ : زد و گفت  يخانم با تمسخر پوزخند هما

.دم ها یخبر خوب و دست اول بهتون م هی انیب نیاگه بهشون بگ_

نجا؟یا انیکه اونا امشب ب يدار ياصال تو چه اصرار دا،یبس کن ش_

.اومدن اونها باخبر من در ارتباطه نکهیا يبرا: با عجله گفت  دایش

بار که هزار بار  هیحاال ! مامان گهید دیقبول کن: ملتمسانه کنار گوشش گفت  را دورکمر هما حلقه کرد و شیدستها بعد
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.شه ینم

!دایولم کن ش: گفت  هما

.کنم یولتون نم دیتا قبول نکن: به کمرش وارد کرد و گفت  ي، محکمتر فشار دیاو را د متیکه مال دایش

؟یکن یخوب قبوله، حاال ولم م یلیخ_

.کنم یم یتاف.مامان یمرس: گفت  یبا شادمان و دیگونه او را بوس دایش

پشت در .رفت شیاو را رها کرد و تا درگاه اشپزخانه پ دایش.ندیلبخند گوشه لبش را نب دایسربرگرداند تا ش هما

!مامان یراست: گفت  یمکث کرد و دوباره به عقب برگشت و با لحن پر محبت ياشپزخانه لحظه ا

؟ هیچ هگید: به طرفش برگشت ینارض هما

.نمتیخواستم بب ی، فقط م یچیه: خنده گفت  با

ده؟یورپر يندازیمنو دست م: را در هم گره کرد و گفت  شیابرو هما

.فدات بشم یاله..... خواستم بگم ینه به خدا فقط م: با لبخند نگاهش کرد و گفت  دایش

.لوس نشو: کرد و پشت به او گفت  طانیرا نثار ش یلب لعنت ریز هما

.راست گفتم ها: گفت  طنتیشبا

.که تو زبون دراز رو نشناسه اریدرب یکی ياداها رو برا نیبرو بچه، برو ا_

بله ؟.گهیافتاب پرست د دیدفعه بگ هی_

.رونیمن برو ب مینشدم از حر مونیتا پش_

 شونیا ییایکبر میرمامان خانم محترم، ح ه،یپس با عرض پوزش از سرکار عال: گفت  یبه شوخ يبا لحن کشدار دایش

.کنم یرو ترك م

محبت  يلبخند د،یهما به عقب برگشت و چون او را ند.منتظر نشد تا هما جوابش را بدهد و از اشپزخانه خارج شد و
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چقدر زود ..  فیح( و زمزمه کرد، دیاه کش اریاخت یخودش افتاد و ب يهایجوان ادی. گرفت ي، ناخواسته برلبانش جا زیام

ها رفت تا انها را از  ینیزم بیبا عجله به سراغ س د،یبه خود ا دباعث ش یسوختن يبو.) بود روزید نیمانگار ه. گذشت

.تابه خارج کند یماه

دلم واسه ات تنگ شده : و گفت دیرابا محبت بوس نایگونه م دایش.شدند اطیوارد ح نا،یبه همراه همسرش م امکیس

.دیخوب شد که اومد.بود

.مونده نیزم يپامون هنوز رو يما که جا: رد و با خنده گفت اشاره ک اطیبه ح نایم

 یداشت م نایم ،یکه تو زنگ بزن نیقبل از ا.گن دل به دل راه داره یم: انداخت و گفت  دایدست دورگردن ش امکیس

.جاگذاشته بودم بردارم روزیرو که د یلیخونه وسا امیگفت ب

سرم کاله رفته؟ یگ یم یعنی: گفت یشوخ به دایفرش نشستند و ش يکنار حوض رو اطیح گوشه

.فیرد نیهم يتو ییزایچ هی: کرد و گفت  امکیبه س ینگاه نایم

هما با .دیهما را شن يهرکدام نگاه داشت که صدا يشربت را به دست گرفت و جلو وانیچند ل يمحتو ینیس دایش

:بامزه رو به انها گفت یحالت

اگه از .برام نمونده يزیچ گهیمن که د.نجایا دییایب میاز شما دعوت کن دیبا دم گرفته بود که دایامروز از صبح، ش_

.امروز مخم رو خورده دایش.ننیب یتوش مغز نم رن،یسرم عکس بگ

!مامان_

بموقع  دایاتفاقا ش: سپس گفت .او بازکند يجا به جا شد تا جا را برا یکم امکیس.همه را به خنده انداخت دایش لحن

.کردم یشام درست م دید ، چون امشب من باکار را کر نیا

.يداداش، حاال شام رو افتاد یگفت یم نویا دینبا: گفت  طنتیو ش یبا بدجنس دایش

.يریبگ یاز اب گل الود ماه يتو هم که منتظر: و گفت  دیزد و گونه او را کش يلبخند امکیس

www.downloadbook.irwww.downloadbook.ir



مریم صمدي -در آغوش رویا  ه نودهشتیاکتابخان

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٠

 دایجواب ش يبود، راه را برا شیهامشغول خشک کردن رطوبت مو یکه با حوله کوچک اطیبه ح نایس ورود

:باورود او همه با هم گفتند.بست

.باشه تیعاف_

:دیرا شن دایش يکه صدا دیاو را برداشت و سرکش يشربت جلو وانینشست و ل دیکنار سع د،یبا گفتن سالمت باس نایس

.بود دیاون مال سع! شکمو _

 یشاه قل د،یشاه ببخش: گفت دایرو به ش يبالحن بامزه ا.ض کندبود که اعترا یمحجوبتر از ان.نگاه کرد دیبه سع نایس

.يروت دوتادار يکم نشده ، جلو يزیدر ضمن از تو که چ. دینبخش

:کرد و گفت نیبه حاضر ینگاه امکیس.بست نایس یادامه شوخ ي، راه را برا دایمعترض ش نگاه

د؟یفرمودما رو احضار  یچ يکه برا دیبهمون بگ دیخواه ینم. میما حاضر_

:و او گفت ستینگر نایکنترل شده برلب به س يبالبخند.پرده او به خنده افتاد یبا لحن ب دایش

برادر و زن برادرش تنگ بشه؟ يشه دا ادم برا یمگه نم_

.دل سنگه یلیخواهر ما خ نیا! نه ....دایش ی، ول دیتو شا: گفت  طنتیبا ش امکیس

ست؟ین.هیچ هیقض یدون یه متو ک:  دیکرد و پرس نایرو به س نایم

.دونم یم ییزایور و اون ور ج نیکم، ا هی... يا: گفت  یخاص طنتیبا ش نایس

ن؟یرو بهمون بگ یموضوع هی نیخوا یپس درسته که امشب م: دیو بعد پرس ستینگر دایبه ش يباکنجکاو هما

.بایتقر: گفت  انهیموذ يبالبخند دایش

؟یچه موضوع_

.میگ یبعد از شام بهتون م: دومرتبه گفت  دایش.نگاهش کرد دیسع

من هم حوصله اصرار .بروز بده يزیقبلش امکان نداره چ یعنیگه بعد از شام  یم دایش یوقت: گفت  یبه شوخ امکیس
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؟یتو با شطرنج موافق دیسع.و التماس رو ندارم

 وستیهم به عنوان داور به انها پ نایس. با سر موافقت کرد و ان دو از جابرخاستند تا به داخل ساختمان بروند دیسع

 یبه من که م: دیپرس دایرو به ش نایم.رهسپار اتاق شد و ان سه تنها ماندند شیهایدیتول يحساب کتابها ياقا برا یعل.

مگه نه ؟ ه،یچ هیقض یگ

؟يفرق دار هیمگه تو با بق: خونسرد گفت  یول طنت،یشانه اش را باال انداخت و با ش دایش

.دست شما درد نکنه: گفت  یراحتبا نا نایم

.سر شما درد نکنه: گفت  انهیحال موذ نیمتوجه منظور او شده بود، با ا نکهیا با

د؟یمون یجا م نیشما هم.هیبق شیرم پ یمن م: از جابرخاست و رو به ان دو گفت  هما

نا؟یم يایتو که م.میشامو بکش میر ینه ، ما هم م: گفت  دایش

.هیچ هیقض یاشپزخونه بگ يکه تو نیبه شرط ا_

.رو خاموش کنم رگازیکه تا غذا ته نگرفته ز ایب عتریسر_

 نایم.کنار گاز گذاشت زیم يخارج کرد و رو نتیشام را از کاب يظرفها دایش.زودتر از او خود را به اشپزخانه رساند نایم

م؟ییایب میکن یقبول م دیدونست یاز کجا م.دیرو درست کرد امکیمورد عالقه س يغذا: خورشت را هم زد و گفت

که  هیکه سه شنبه ها نوبت ک دمیکه خونه تون مهمون بودم، فهم يهفته ا کیاون  يکه تو نیا يبرا: گفت  طنتیش با

.يمتنفر ایدونستم که تو تا چه حد از کنسرو لوب یرو هم م نیشام بپزه، و البته ا

.میبخور ایکنسرو لوب میمجبور ونیوز در مر هی.دست رو دلم نزار که خونه: گفت  یبه شوخ نایم

.نیندار اجیشما دوتا که به پول احت ؟یکن یاز خونه کار م رونیتو چرا ب... یکنم ، ول یکه دخالت م یبخش یم_

من عاشق کارم هستم، برام لذت .ستیمساله اصال پول ن: و رو کرد و گفت  ریرا به دست گرفت و برنج را ز ریکفگ نایم

.بخشه
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.لذت بخش باشه دیتون هم با یگشنگ پس_

 یو املت م مروین ایرستوران  میر یکه نوبت منه م ییروزها.میمون یما گرسنه نم: و در جواب گفت  دیخند نایم

.........ای یکنسرو ماه ایکنسرو اسفناج  ای استیکنسرو لوب ای، غذا  امکهیکه نوبت س ییروزها م،یخور

د؟یچه خبرته، دشمن جونتون... کنسرو پشت کنسرو.گهیتو رو خدا بس د: گفت  دایخواست ادامه بدهد که ش یم

.بار هم نوبت خودش منو به رستوران نبرده هیکه  سهیکه اون قدر خس دیبهتره از برادر محترمتون بپرس نویا_

هم  يریقصت.مقتصده ست،ین سیخس امکیس: خارج کرد و گفت  خچالیزد و ساالد را از  ياو لبخند یبه شوخ دایش

.رشته اش اقتصاد بوده.نداره

.شدم یوقت زنش نم چی، ه نهیب یکنسرو م ياقتصاد رو تو امکیدونستم س یاگه م_

!؟یمونیپش: دیپرس يمتوجه نشد و با کنجکاو دایش یبود، ول زیطنزام لحنش

 يحاال که پا. رهید یلیخ گهید یمونیپش يبرا: کرد و پشت به او گفت  نیبرنج را با روغن داغ و زعفران تزئ سید نایم

....ونهیبچه در م هی

!بچه ؟: دینگذاشت او حرفش را تمام کند و با عجله پرس دایش

پ.رمیگ یرو فردا م شیجواب ازما.فکرکنم: چرخاند و گفت  يگریسرش را به طرف د.گل انداخت نایم صورت

خبر داره؟ امکیس_

.فرصت نشده بهش بگم.ههنوز ن: مرتعش گفت  ییسرختر شد و با صدا نایم

شم؟ یم دایمن دارم عمه ش یعنی.شه  یباورم نم_

.ستین يهنوز که خبر: گفت  يبا لبخند نایم

.رهیاش بگ هیگر یمادربزرگ بشه از خوشحال يفکر کنم اگه به مادر بگم قراره بزود ست؟ین يرو خبر یچ یچ_

.کشم یمن خجالت م.. ..من .... ها  یتو رو خدا نگ: با شرم و خجالت گفت  نایم
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رن و ان هم مدام  یبابا شده باشه و بچه ها هم دارن از سرو کولش باال م امکیتصور کن س نایم... یول. گم یباشه نم_

.دیکنم ساکت باش یخواهش م! من  يگه ، بچه ها یزنه و م یبچه رو به هم م شهیش

:گفت دایرو به ش نایم.خنده ریزدند ز یتاد و هر دو پقنگاهشان به هم اف.صحنه، هردو به خنده افتادند نیتصور ا با

.شم یغذا از خنده روده بر م زیسر م امکیس دنیتو ، با د يحرفها نیبا ا.دایش ینش یبگم چ_

خنده اش  يکرد تا صدا یخودش را کنترل م یکه بسخت یدلش گذاشت و در حال يجواب او ، دست رو يبه جا دایش

:بلند نشود گفت

.شه یم یبابا بشه چ امکیس یراست یراست. ..یول_

:گفت دایسپس رو به ش.دیاز ان را نوش يجرعه ا یخنده بسخت انیو م ختیخودش ر يشربت برا یوانیل نایم

اون خودمو کنترل  يتونم جلو یمن که اصال نم.رهیبعدش خنده مون بگ.میکن يدعا کن شام رو بدون حادثه سپر_

.کنم

:گفت نایرا به دهان انداخت ، سپس رو به م يست گرفت و در همان حال تربچه قرمزپلو را به د سید دایش

خبر خوب بهت بدم  هی میخوا یامشب م.ایبعدا ب.یکن حتیمنو نص نکهینه ا یکنترل کن يجور هیتو بهتره خودت رو _

با ظرفها به سالن  قیقبول کرد و بعد از چند نفس عم نایم.. از اون لذت نبره یشه کس یباعث م جایکه خنده ب

.برگشت يغذاخور

خواهر کوچولو؟ يبد يخوا یاون خبر دست اولت رو م یک: دیپرس دایرا برداشت و رو به ش ياستکان چا امکیس

 نایم.ستادندیهردو کنار هم ا. را گرفت و از او کمک خواست نایدست س دایش.بود افتهی انیپا گرانیاز د ییرایپذ

.دییتوجه فرما! یحضار گرام: دیبه گوش رس نایس يهمان حال صدا در. برداشت یکوچک ینیریش

 یارام برپشتش م امکیبه سرفه افتاده بود و س نایم.شد هیادا شد، باعث خنده بق ادیو سخنش که با طمطراق ز لحن

:کرد و گفت نیرو به حاضر شیذات ییانداخت و با همان بذله گو دایبه ش زیام طنتیشوخ و ش ینگاه نایس.زد
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.......رانیمضمون که به ا نیبد میکرد افتیدر ایتالیشده در ا دایو پ رانیاز ا ياز برادر فرار يما ، نامه ا یعنی... من_

.گردم یبرم: با هم گفتند نایو س دایش.نگاها بردهان او قفل شده بودند همه

بود  دهیکه شن يزیانکه از چ يو برابه او کرد  ینگاه رتیهما با ح.خنده شان به هوا برخاست کیمتعاقب ان، شل و

گرده ؟ اره؟ یداره برم.... اوشیس: دیپرس یلرزان يحاصل کند، با صدا نانیاطم

؟ هیدروغمون چ.... گرده  یکه برم یپس چ: خاص خود گفت  طنتیبا ش نایس

د؟یپس چرا زودتر نگفت: دیپرس یمرتعش ییو با صدا دیبه چهره هما دو يشاد

.گرده یمثال داداش داره برم.نیبخند....اه مادر.میذوق زده تون کن میمس خواست: گفت  مداخله کرد و دایش

.دفعه اخرتون باشه نیا یول: دیرس یهما به گوش م ياز رنجش در صدا ییهم رگه ها هنوز

...........هورا... پس به افتخار مامان: با هم گفتند دایو ش نایس

:گفت هیهما با کنا.دیبخش يو نشاط تازه ا شاد و سرحال ان دو به جمع، شور لحن

؟يکرد یو رو م ریو همه خونه رو ز يشده بود یقدر وسواس نیدو سه روزه ا نیبود که ا نیپس به خاطره هم_

نبودم؟ يزیمن قبال دختر تم نیگ یم یعنی:  دیبه او کرد و پرس ینگاه یبا ناراحت دایش

.يشده بود یگفت؟ گفت وسواس یمادر چ يدینشن: ت به دهان فرو برد و گف یکوچک ینیریش نایس

مثل ما  یباهاش مراوده داشته باش یمن مطمئنم که اگه مدت یول ،يدیتو اونو ند: گفت  جانیبا ه نایرو به م امکیس

 یراست م امکیس.بله: دنباله حرف او را گرفت و گفت  دایش. منحصر به فرده اوشیاخالق س. یش یبهش عالقمند م

.میرو فوق العاده دوست دار اوشیس یگما هم.گه

 ادیازش به  يادیز زیچ نیرفت تازه هشت سالت شده بود، بنابرا یاون م یوقت.يتو از همه ما کوچکتر: گفت  نایس

.يندار

 یدارم و به جرات م ادیبه  اوشیرو از س زایچ یلیمن خ ،یکن یاشتباه م: با خشونت به طرفش برگشت و گفت  دایش
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..........دوستش دارم و شتریهمه شماها بتونم بگم از 

برگ  نحایرو نه، مگه من ا یرو ممکنه قبول کنم، اما دوم یاول... ا...ا: پرتوقع گفت . حرف او را قطع کرد و مغرور  نایس

!چغندرم

براشون  طور نیدارن که ا يادیز يجمع خانواده طرفدارا يخان تو اوشیکه س نیمثل ا: به ان دو گفت  یبا نگاه نایم

.دیشکن یسر و دست م

اون منحصر به  امک،یبه قول س.زن داداش دیکه گفت هیطور نیهم قایدق: نشست و گفت  انویکنار پ یصندل يرو دیسع

شه اسم خوب روشون  یرو که م یکال همه صفات.هیمرد واقع هیصبور، مهربون، شوخ و بذله گو و از همه مهمتر .فرده

.جاجمعه کی اوشیس يگذاشت تو

 یرو که م يدیصفات ، لطف کن و اون قطعه جد نیپس به خاطر ا: گذاشت و گفت  دیشانه سع يدست رو دایش

.برامون بزان ینوشت

.قهیدق یفقط س دیسع.اریدر ن يباز سیامشب خس هی: بکند گفت  یمخالفت دیاز ان که سع قبل

. اوردیرا ب یو به اتاقش رفت تا قطعه درخواستاز جابرخاست  یلیم یبا ب دیند يکه چاره ا دیسع.هم اصرار کرد نایم

 یشد، گوش م ینواخته م دیسع زیکه با انگشتان سحرام انویپ ییجادو يهمه در کمال سکوت و حفظ ارامش به نوا

 یبهت افتخار م د،یسع يرینظ یتو ب: با محبت گفت  دایش.قطعه، همه شروع به کف زدن کردند افتنی انیبا پا. کردند

 نیهمه برا.صورت او را گلگون ترکرد) يزد یعال( با گفتن  نایم.گل انداخت و با شرم تشکر کرد دیعچهره س. کنم

با گلگون شدن چهره اش هنگام محبت کامال  صهیخص نیاست و ا یو کم حرف یپسر خجالت دیبودند که سع دهیعق

هردو از .را وادار به برخاستن کرد امکیبه ساعت انداخت و سپس با اشاره چشم و ابرو، س ینگاه نایم.شد ینمودار م

.جابلند شدند

.کجا ؟ تازه سر شبه: دیپرس هما
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.میسرکار باش دیفردا صبح با.خونه میبر دیبا گهید: و گفت  دیبوس یخداحافظ يگونه او را برا نایم

ن؟یایفرودگاه نم اوش،یاستقبال از س يبرا: دیپرس دایش

شه؟ یوارد م یمگه چه ساعت: دیاز او پرسکرد و بعد  امکیبه س یبا تعجب نگاه نایم

نا؟یاره س.بعد از ظهر کیگمونم : گفت  نایبه م یبا نگاه نایو رو به س دیکنارش رس دایش

کار من .میتا اون موقع ما از سرکار برگشت: و گفت  دیکش ینفس راحت نایم.تکان داد دییسرش را به نشانه تا نایس

.رسم یتا اون موقع م.رسونم یودمو به فرودگاه مخ يجور هی. شه یساعت دوازده تموم م

.خوش گذشت یلیخ.از بابت امشب متشکرم: را فشرد و گفت  دایگونه ش امکیس

.قدر خوش قدمه نیا امدهیکن که هنوز ن اوشیدعا به جون س: گفت  یبه شوخ دایش

؟یچ دایپس ش: دیرا به پا کرد رو به او پرس شیکفشها امکیس

.اون که رو شاخشه: او انداخت و گفت  يدست دور بازو دایش

زحمت  گهیشما د: امدند کرد و گفت  یکه دنبالشان م نیریرو به سا.به حرکت در امد نایم يبا صدا امکیس

.میر یخودمون م.دینکش

.رم یهمه تون باهاشون م يمن به جا.گه یداداش راست م: زودتر از او خارج شد و گفت  دایش

به خودت  يجور نیا ؟يکرد یرو استراحت م يبهتر نبود چند روز: رساند و گفت  نایبه م خودش را امکیاز س لیوق

.ياریفشار م

.من کامال سرحالم.ینگران يادیتو ز: با محبت نگاهش کرد و گفت  نایم

.يکرد یم يو با غذات باز ياشتها بود یکه ب دمید زیسر م یول_

از عوارض  نیاون گفت که ا یکردم،ول یطور فکر م نیهم ترایرم ممنم در مورد خواه: زد و گفت  يبا لبخند نایم

.هیپا افتاده ا شیو پ یمعمول زیو چ هیباردار
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د؟یکش ینقشه قتل منو م... نکنه ن؟یکن یدر گوش هم پچ پچ م یشما دوتا خانم جوان چ_

!ممنوع.... انمهاکار خ يتو یفضول: گفت  یبا شوخ ختهیام یو بالحن ستیبه او نگر یفیبا اخم ظر دایش

شدم؟ بهیمن غر یگ یم یعنی! ؟...بله_

م؟یصحبتمون رو تموم کن دییفرما یحاال اجازه م.اره.... بگم دیبا یاگه ناراحت نش_

.گمونم ناراحتش کردم: گفت  نایرو به م دایش.را گشود و نشست نیدر ماش یبا ناراحت امکیس

.يکرد یدونه شوخ یخوب م.رنجه ینم امکینه ، س_

به  يضربه ا.را دور زد و به طرف در سمت راننده رفت نیماش.رونیحال دوست ندارم ناراحت از خونه بره ب نیبا ا_

: زمزمه کرد.خورد یبه چشم م شیشانیپ يهنوز اخم رو.بکشد نییپا یرا کم شهی، ش امکیزد که باعث شد س شهیش

: گفت  يبالحن نافذ.خورد یهنوز به چشم م امکیم ساخ. ها متیپسند یاصال نم يجور نیا.داداش جون، لبخند بزن

............داداش جون

کنارش نشست و  نایم.نشست امکیاراده برلبان س یب يجمله لبخند نیبا گفتن ا.راه گشا بود شهیجمله هم نیا_

.امیبرنم طونیدونم که از پس تو ش یم!  میتسل: گفت  دا،یش يبه رو يبالبخند امکیس

.زن داداش خوشگل منم باش نیمواظب ا.يبر یتون یم یش یحاال اگه ناراحت نم.وبهخوب، خ یلیخ_

.خداحافظ.چشم خواهر کوچولو يبه رو_

.شد دیبعد در خم کوچه ناپد یرا به حرکت دراورد و لحظات نیماش امکیس. کرد یفاصله گرفت و خداحافظ نیماش از

.متوجه اش کرد نایس ياسمان بود که صدا محو

دا؟یش یبخواب يخوا ینم_

.ادیخوابم نم: بافته اش را عقب انداخت و گفت  يمو.از اسمان برداشت چشم

گم؟ یدرست نم.جانهیحتما از ه_
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.... يا: ارام گفت .شده بود باتریز شهیرنگش از هم ییاز فرق وسط بازشده و خرما يبه او کرد که باموها ینگاه مین

.بایتقر

 یهنوز هم به ستاره ها نگاه م: دیاو قرار گرفته پرس يکرد و همان طور که روبرو هیتک بالکن یاهن يبه نرده ها نایس

؟یکن

.اوقات یبعض! اره : و گفت  دیکش ییصدا یاه ب.گذاشته بود اگاه است اوشیکه ان شب با س ياز قرار نایدانست س یم

فردا چند شنبه است؟:  دیمن من پرس یبا کم نایس

چطور مگه ؟.اره چهارشنبه است...چهارشنبه گمونم: کرد و گفت  یمکث

.دمیپرس يطور نیهم.یچیه_

منظور بود؟ یکه ب یمطمئن: دیبرلب اورد و پرس يا رکانهیبالبخند ز دایش

.يانداز یتو ادمو به شک م.... تو .معلومه که مطمئنم...خب: گفت  یبا دستپاچگ نایس

چطور مگه؟: دیپرس رکانهیز

.کرد شتریرا ب نایس یدستپاچگ نید و هماداش يبا خونسرد سوالش

.گفتم يزیچ هی يجور نی، هم یچیه_

.کرد یم یرا عصب نایمکررش س يلبخندها

.یاز قرار روز جمعه ام مطمئن بش يخوا یخوام، فکر کردم م یمعذرت م..!هان_

؟یرو بهش بگ زیه همه چروز جمع يخوا یحاال واقعا م.نداره یاشکال... ا: خجل نگاه از او برگرفت و گفت  نایس

؟ یتو ناراحت:  دیپرس يو جد ارام

.کنه دمیکه ناام... نگرانم که.اضطراب دارم یراستش کم.ترسم یم یول...نه: و گفت  دیکش یاه نایس

؟یش یناراحت م....کارو بکننه نیاگه ا: دیاو حلقه کرد و پرس يدستش را دور بازو دایش
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او پنهان  قیو دق نیزبیرا که در چشمش حلقه بسته بود از نگاه ت یرد قطره اشکک یسع نایس.همراه بود یبانرم لحنش

 یحس نیکنم چون تا به حال چن یتونم بگم احساست رو کامال درك م ینم: با محبت گفت  دایو ش دیدوباره اه کش.کند

.مکن یحالت رو درك م.... خوب یرو تجربه نکرده ام ، ول

.کنه تونه حال منو درك یکس نم چیه_

و  يدار یتونم بفهممت که بدونم چه حال یم يمسلما اونقدر.مطمدن نباش ادمیز: گفت  یبه شوخ طنتیبا ش دایش

گپ  تیواهر کسل کننده ات ، با اون معشوقه خوش رنگ و لعاب چشم اب نیصحبت با ا ياالن به جا يدوست دار

.یبزن

من از صحبت با تو .یکن یاشتباه م... تو : گفت  یلرزان يداو با ص دیقرمز شده، نگاهش را از او دزد یبا صورت نایس

.قدر راحت حرف دلم رو بهش بزنم نیتونم ا یکه م یهست یشم، چون تو تنها کس یوقت خسته نم چیه

مگه نه؟ ،يد یم حیرو به من ترج یلیاما ل_

:و گفت دیکش رونیا از دست او بر شیبازو.افتیان ن يبرا یجواب چیه نایبود و س طنتیاز طنز و ش يا ختهیام لحنش

.کنه يریگ جهینت گرانیتونه از حرف د یهرطور که دلش خواست م یهرک_

.رو اش گرفتم جهینت نیمن هم هم: گفت  ينسبتا بلند يبا صدا دایش

ه ها ستار.دوباره متوجه اسمان شد دایش.از اتاق او خارج شد ریچون همان طور سر به ز د،یحرف او را نشن نایس ایگو

چشمانش را بست . ندیتواند انها را بچ یکرد اگر دستش را بلند کند م یکه حس م يبودند، طور کینزد نیبه زم یلیخ

 یباورم نم.يگرد یبرم شهیهم يبرا.يگرد یبرم يدار( ،زد زمزمه کرد یموج م شیکه در صدا یمحسوس يو با شاد

درسته که . به خودت مغرور نشو ادیز( زد و ادامه داد، يلبخند .)تتیتو رو با تمام اون جذاب.نمیب یکه تو رو م ایشه س

(فهم شد؟ ریش.محبت کنم ییازت گدا ستمین لیحال ابدا ما نیدوستت دارم ، با ا یلیخ

او را از عالم  یلحظات يکرد برا یرنگ که در اسمان ارام حرکت م يلک و ماه نقره ا یستاره ها ، اسمان ب چشمک
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بالکن بود نشست و به عقب  يرو شهیکه هم يا یصندل يرو.برد که دوست داشت برود ییجدا کرد و به جا یخاک

 یچقدر دلم برات تنگ شده، ول سمینو ینم منامه ها يتو.چقدر دلم برات دلتنگم یاگه بدون( داد و گفت ، هیتک

برام  اوشیس ست؟یور نط نیا.یش یواقف م مینامه هام به مکونات قلب يمطمئنم که از البال.یفهم یتو خوب م....خب

(!ماندگار يو اون همه شعرها فهیاون همه لط ،یتو با اون همه حرف گفتن.نمیب یکه بازهم تو رو م ستین یباورکردن

هما شانه اش را .او مانع شد يصدا یرفت، ول یبهه خواب م یصندل يمادرش نبود همان طور نشسته رو يصدا اگر

ادیش...  دایش: کرد شیفشرد و ارام صدا

شده؟ يزیچ. ازهم باز شدند شیپلکها

.يخور ی؟سرما م يدیخواب نجایچرا ا_

 دارمیممنون که ب: و گفت  ستیبه اندامش داد و سپس با محبت به او نگر یبلند شد و کش و قوس یصندل يرو از

.دیکرد

.یش یم ضیمثل اون دفعه مر ،ینخواب یصندل يرو گهید_

.ریشب بخ.شه مادر خانم یاطاعت م.ان افتاد يطرف تختش رفت و رو به

داد و پس از مرتب کردن روانداز او از اتاق خارج  يبا محبت پاسخش را با بوسه ا.جواب نگذاشت یبوسه او را ب هما

.شد

سوم فصل

 ادهیپ مایمسافران پشت سرهم از هواپ ،يبا گذاشته شدن پلکها.باند قرار گرفت يرو یارام يبا تکانها مایهواپ

کرد،  یجلب توجه م شیو برازندگ تی، جذاب يزیاز هرچ شتریکه ب یپوش کیمسافران مرد جوان و ش نیبدر .شدند

مسافران  هیهمراه بق.کرد یرا به خود معطوف م یهرکساو با ان قد بلند و اندام موزون در نگاه اول، نظر .شد یم دهید
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.شد رهیبه در بزرگ سالن فرودگاه خ یخاص اقیبه اتوبوس سوار و با اشت

 یم شینیاگه بب: دیپرس دایرو به ش نایم.دوخته بودند يا شهیش واریچشم به د یمشتاق خانواده صارم تیجمع

ش؟یشناس

.شناسمش ینظر م کیعوض شده، اما با  یلیخ يمطمئنم از نظر ظاهر نکهیبا ا_

.ادیداره م د،ینگاه کن: کرد یهمه را متوجه در خروج نایس جانزدهیه يصدا

خودشه؟: دیپرس دایه شرو ب نایم

.اره، خود خودشه: داشت یاز خوشحال یبرق دایش نیزمرد چشمان

 ینم.دسته گل را در دستش جابه جا کرد.کرد یاو هم با نگاهش همه جا را جستجو م.شد اوشیکنوجه س نگاهش

؟يدار ینگه م نویچند لحظه ا: گرفت و گفت  نایان را به طرف م.توانست لرزش دستش را پنهان کند

ست؟یحالت خوب ن_

دسته گل را از او گرفت و شانه اش را باال  نایم. رم اب بخورم یم.فقط تشنه ام.چرا، چرا خوبم: عجله گفت  با

تازه  یرا که بست، نفس ییدر دستشو.رفت ییاز کنار انها فاصله گرفت و به طرف دستشو عیسر دایش.انداخت

افتاده بود  نهیکه در ا رشید و به تصویکش ينفس بلند.ده بودانگار در تمام ان لحظات نفسش را حبس کر.کرد

چه طرز رفتار بود؟ االن  نیا ست؟یمگه اون برادرت ن ؟يکارو کرد نیچرا ا! احمق( با خود گفت ، یو عصبان ستینگر

اب به صورتش زد و بعد با دستمال مشغول  یبا حرص مشت!) بزدل! ترسو / کنن یم ییبا خودشون چه فکرا هیبق

به  شهیگل انداخته بودند و برجسته تر از هم شیگونه ها.کرد یهم احساس گرما م هنوز.رفتن رطوبت صورتش شدگ

متوجه اش  اوشیس د،یبه انها که رس.خارج شد ییبرخود، از دستشو یبیو با نه دیکش یقینفس عم.دندیرس ینظر م

 ياورد، صدا ستد به نفس خود را به دکه توانست اعتما يدرست در لحظه ا.بود دایچون پشتش به ش دیشا.نشد

کجاست؟ دایپس ش: شیصدا نیداشت طن یچه اهنگ.دیرا شن اوشیس
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پشتت  ش،یمثل نه سال پ: گفت  یمتوجه اش شد و به شوخ نایخواست سالم کند که س یم.) حاال وقتشه( خودش،  با

.سنگر گرفته

.سالم..س: گفت یتبه سخ دایش.نگاهشان درهم گره خورد.ارام به عقب برگشت اوشیس

؟ییتو!..کوچولو  دایش: انداخت نیدر گوشش طن یخاص جانیبا ه اوشیس يصدا

.به حرف او فکر کند افتیفرصت ن یدستپاچه بود که حت يلحظه بقدر ان

داره؟ تیچقدر به کوچولو گفتن حساس دایش یدون یمگه تو نم.اوشیبه حالت س يوا: گفت  دیسع

.شه یحفظ کرده؟ باورم نمرو  شیپس هنوز اخالق بچگ_

 یگفت ك معذرت م اریاهت یب.) رخ نداده يزیچ چی؟ حاال که ه هیشه؟ منظورش چ یباورش نم( با خود گفت، دایش

چرا تا ان اندازه لحنش سرد و  دینفهم. گم یم کیورودتون رو تبر.اوردمیو اداب رو به جا ن دمیرس رید یخوام که کم

.به او نداشت نسبت یاحساس چیانگار ه.خشک بود

:بشنود گفت دایکه فقط ش ياهسته و طور.از تعجب گردتر از معمول شد اوشیو خوش حالت س یمشک چشمان

.را داشتم نیبهتر از ا يانتظار برخورد_

!يبد نویبهتره خودت ا: سپرد و گفت  دایدسته گل را به دست ش نایم

.شماست يبرا: دراز کرد و گفت  اوشیس يس و بعد به سوانگشتان دستش ح انیان را م یبسخت.را نداشت نیا انتظار

.متشکرم.هستند ییبایز يگلها: دسته گل را در دست گرفت و ان را بو کرد و گفت  يبالبخند اوشیس

.نداره یقابل: کرد  زمزمه

:گفتبود،  شهیاز هم راتریمجدد با فرزند، گ داریکه به خاطر د ییرا به دست گرفت و با صدا اوشیدست س هما

.یرا داشت يحتما سفر خسته کننده ا_

.امدم اصال بعد مسافت رو حس نکردم یشما م دنیچون به د_
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:گفت يو بالحن طنز الود دیکنارشان رس.دیکش یم نیزم يگرفته بود و انها را رو لیاو را تحو يچمدانها  اوشیس

.کنن یخسته ات م یسواالتشون حساب با هیبه خونه ، بق دنیچون به محض رس ،یگفت ینم نویبهتر بود ا_

 نیا يها یحاضرم خستگ.کرد لحنش چون او گرم و شوخ باشد  یسع.نقش بست اوشیبرلبان س ینیدلنش لبخند

؟یکن ینکنه حسادت م زمیگذشته برادر عز نیاز ا. رو چند سال تحمل کنم ینیچن

.ارهند یچقدر قرمز شده؟ با لبو فرق ینیب ینم: گفت  امکیس يبه جا هما

.نیکن یم يقدر از من جانبدار نیممنون که ا_

.ادیلوس خوشم نم يکه از پسرا یدون یم: او را ارام فشرد و گفت  يبازو هما

و صحبت  میستیجا با نینکنه قراره ما تا اخر شب هم نمیبب: گفت  یرو به همگ اوشیس.اکتفا کرد يبه لبخند امکیس

.میکن

؟يشد يدستمون فرار از ومدهین: گفت  یاقا به شوخ یعل

ه؟یچه حرف نیا.پدرجون دیدار اریاخت. نشاند اوشیبلند و صاف س یشانیعرق شرم برپ حرفش

.خانه يبه سو شیپس پ دیحاال که همه حاضر: گفت  هیرو به بق نایس

 یالسو هیاجازه هست !خوام خانم  یپوزش م: گفت  طنتیو با ش دیرس دایکنار ش اوشیس.کنار به راه افتادند همه

بپرسم؟

!دیببخش: چشم به او دوخت و گفت  میمستق یلحظات يبرا.لحن او جا خورد  از

 یامد و رفتارش هم ساده و ب یم جانیبه ه يزیکه از هر چ یهمون ن؟یدیخانم کوچولو و محبوب منو ند دایشما ش_

بود؟ هیرایپ

.دمشیند....... بگم نه دیبا شهیسال پاگه منظورتون اون دختربچه کوچولو لوس نه . منظور او شده بود متوجه

ن؟یخبر ندار شونیاز ا_
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.دمشید یتصادف یلیخ شیپ یمدت.اتفاقا چرا _

ن؟یباهاش صحبت هم کرد_

.ادیهم ز یلیخ.البته_

گفت ؟ یم یشه بپرسم چ یم: گفت  اوشیس

شه  یافتخار خانواده محسوب م برادر بزرگش که يگفت قراره بزود یم! چرا که نه : باال اند اخت و گفت  يا شانه

.به حالش غبطه خوردم... خوشحال بود یلیداد خ یخبر رو م نیا یوقت.برگرده کشور

بروز نداد؟ يزی؟ پس چرا چ...جدا_

از شما دور بوده باهاتون رفتار  قهیکه فقط نه دق یاز شما مثل ادم يچه کار کنه؟ بعد از نه سال دور دیانتظار داشت_

کنه؟

.رو هم نداشتم يبه اون سرد يانتظار برخورد یول.نه_

گفت ؟ یم يزیچ دیکه اون با نیکرد ینکنه فکر م.نیچقدر بهش لطف دار: زد و گفت  يپوزخند

.کرد یم تیکرد درست مثل گذشته با همون لحن برام کفا یاگه فقط اسمم رو صدا م.ستمین یمن مرد پرتوقع_

!؟ چه کم توقع...جدا_

نکنه ازراره؟ ای هیر اون راجع به من چنظ نیدون یم_

براتون تنگ شده و از خبر بازگشتتون  یلیگفت دلش خ یکه م دمیشن:نقش بست دایبرلبان ش زیام طنتیش يلبخند

.خوشحال شده بود که حد نداشت يبقدر

واقعا؟: گفت  یزد و به شوخ يهم لبخند اوشیس

ام؟یم ییبه نظرتون من ادم دروغگو_

نگفت ؟ يزیبراش مهم هستم، چرا چ نیگ یکه شما م ياگه اون قدر دیشه بگ یم یندارم ، ول نیقصد توه_
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.هم سخت یلیخ.رهیچون از شما دلگ: گفت  یاو با سرسخت هیکنا یتالف به

.نمیب یرنجش نم يبرا یلیچرا؟ من که دل: دیمتعجب پرس اوشیس

گرفت به روش  میتصم دیتفاوت د یشما رو ب یوقت.داشت دیبا اون خواه یکرد حداقل شما برخورد گرم یفکر م_

.خودتون عمل کنه

.و مقابله به مثل هم هست یپس اون اهل تالف!طور نیکه ا_

.شده مالیکه حس کنه حقش پا یفقط وقت: ارام گفت گران،یبه د یو با نگاه ستادیا امکیس نیماش کنار

.کرده باشم مالیرو پا یحق کس ادینم ادمی_

؟یقدر از خودتون مطمئن نیکه ا ستین بیعج_

همه با من لجه؟ نیکه اون ا ستین بیعج: گفت يبا لبخند.متوجه لحن او و طنز گفتارش بود اوشیس

.خوشحال بشه ادیحرف رو بشنوه ز نیا یفکر نکنم وقت: بازتر از حد معمول کرد و گفت یرا کم چشمانش

نباشه، چون هنوز هم مثل گذشته ها بهش نگاه  رین دلگبهش بگو از دست م: به مادرش کرد و گفت ینگاه اوشیس

.کیهمون قدر نزد.کنم یم

طرف  شیدیکش امدهیرو هنوز ن اوشیس نیا..... دایش: بزند متوجه شان کرد یحرف دایقبل از انکه ش نا،یس يصدا

!خودت؟بابا به فکر دل ما هم باش

؟یخواهر و برادرانه ما ناراحت ياز گفتگو: زد و گفت  يلبخند

.خب بابا منم دوست دام با اقا داداش حرف بزنم.... یناراحت که نه ، ول_

جلوتو گرفته؟ یمگه کس_

چون شما من کجا فرصت عرض اندام دارم؟ ییبارویز يجلو: گفت  طنتیبا ش نایس_

چطوره؟.میبر یرو م دایما هم ش ان،یهمراه شما م اوشیاقا س: را بازکرد و خطاب به ان دو گفت  نیدر ماش نایم
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.شه یبهتر نم نیاز ا: گفت  یبا لودگ نایس

.سوار شو يندار یاگه مخالفت: کرد و گفت  دایسپس رو ش نایم

و بعد از  دیکش یقینفس عم اریاخت یب.کرد یپاك شهر پر م يرا از هوا شیها هیکرد داشت ر اوشیبه س ینگاه دایش

.شد نیگشودن در عقب سوار ماش

مهندس؟ ياقا يکرد یاونجا چه کار م یبگ يخوا ینم: دیسپر اوشیرو به س نایس

.دیکه فکرش رو بکن يهرکار: گرفت و گفت  رونینگاه از ب اوشیس

گذشت؟ یاونجا خوش م_

.مثل گذشته همان طور مهربان.کرد یجلو نگاه کرد هما نگاهش م به

کرد، اما حاال با بودن در کنار شماها  یمرو برام سخت  یزندگ نیو هم دیکدومتون کنارم نبود چیاونجا ه.ادینه ز_

.کنم یدوباره احساس نشاط م

سخت  یلیخ تیاول جدائ يماهها.و رفت دیبود پر کش یشاداب یانگار هرچ یتو رفت یوقت: و گفت  دیکش یاه هما

.کرد یم داریاش ما رو از خواب ب هیاوقات با گر شتریکه ب دایش. گذشت

اون ...دیسع.میکه اومد همه مون از چشمتون افتاد اوشیاقا س م؟یچه کاره ا نجایپس ما ا: گفت  يبا لحن بامزه ا نایس_

 نایس. شه دل ازار ینو که اومد به بازار ، کهنه م: دنباله حرف او را گرفت و گفت  دیسع.... گفت یکدوم مثل بود که م

.اره همون: در ادامه گفت

!نایس: گفت  يبا لحن کشدار هما

اصال من چه کاره ام؟ شما هر چقدر که دلتون .میبابا تسل.میتسل: به هوا برد و گفت  میرا به نشانه تسل شیدستها نایس

 یم يو زود کهیکوچ یلیکه دل من خ دیهم به فکر دل من باش یکم هیفقط .دیرو دوست داشته باش اوشیخواد س یم

.شکنه
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:برلب گفت يزیو با پوزخند تمسخرامکرد  میرا به سمت او تنظ نهیکه پشت فرمان نشسته بود ا دیسع

؟یکن یم یرو سالخ ضاتیو شقاوت مر یرحم یکه اون طور با ب کهیقدر کوچ نیقلب تو ا يجد_

 نی، بهتره از ا زینه برادر عز.انویبرم رشته تو که ابم ارگ باشه و غذام پ یانتظار داشت: گفت  یحق به جانب افهیبا ق نایس

.یه من نکنها ب هیو توص شنهادهایجور پ

.دیبا هم صحبت کن يچطور دینگرفت ادیشما دوتا که هنوز : دخالت کرد و گفت  اوشیس

.من نبود ریتقص: گفت  یتیفرمان را به راست چرخاند، سپس با نا رضا یکم دیسع

.منه ریتو نباشه، حتما تقص ریتقص یوقت گهیبله د: به او کرد و گفت  ينگاه قهرالود نایس

.دیرو تحمل کن قهیچند دق نیحداقل به خاطر من ا: گفت  یبه شوخ اوشیس

!به چشم: با همان لحن گفت  نایس

؟یچه کار کن يدار الیات تموم شده، خ یحاال که دوره تخصص: دیبرگشت و پرس اوشیاقا به طرف س یعل

 گهیچند روز د.اس گرفتمتم نجایدر ا میرانیاز دوستان ا یکیبا .قبال فکرش رو کرده بودم: تعمق گفت  یبا کم اوشیس

.استخدامم به نفعشونه. برم یمدارکم رو براشون م

؟يکرد یاونجا چه کار م.از خودت بگو_

پنج شش سال  نیا يخوندم و البته تو یگرفتم ، درس م یم ادیزبان .نداشتم يادیکار ز: زد و گفت  يلبخند اوشیس

.ام بود یشخص يازهاین يحداقل پاسخگو. نبوددر امدش هم بد .کردم یشرکت معتبر هم کار م کی ياخر تو

............يفرستاد یرو که برامون م متیرنگارنگ و گران ق يپس اون کادوها_

اصرار داشت  یلیعامل شرکت هم بود خ ریدوستم که مد ياتفاقا اد.پولش رو از حقوقم به دست اورده بودم.درسته_

.شماهاست شیپ رانیا يبود که دل من تو نیاز ااون غافل .......... خب یهمون جا بمونم، ول

؟يکرد یم یاپارتمان دوست پدر زندگ يچند ساله رو تو نیا_
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که برام به وجود اومد  يا یاپیبا مشکالت پ یبعد از مدت کوتاه یکنم،ول یالبته تا چند ماه تونستم اونجا زندگ.نه_

.نقل مکان کنم يجاریخونه است هیدادم به  حیترج

؟يکرد یم یزندگ يخونه اجاره ا يچند سال تو نیا يتو يمهندس برج ساز هیتو،  یعنی: دیتعجب پرسم نایس

تا .مستقل شدم شیمن چهار پنج سال پ.البته که نه: را ناراحت نکند نایکرد لبخندش س یسع.اش گرفته بود خنده

از دوستانم  یکیدم اپارتمان رو به قرار شد برگر یوقت.کردم یم یخودم زندگ یاپارتمان اختصاص يهم تو شیپ یمدت

.اجاره دادم

بود؟ یراست راستک... یبه خودت محسوب نکن، ول نیتوه.....يفرستاد یکه م ییعکسها یعنیپس _

چطور مگه؟.البته: زد و با تعجب گفت  يلبخند

شغل پر  نیهمچ هی دونستم تو یاگه م: سرش را چندبار تکان داد و گفت .بروز ندهد ادیکرد تعجبش را ز یسع نایس

مدل  نیاز عکسات افتاده بود، همون ماش یکیکه گوشه  نیاون ماش.زدم یرو م يدکتر دیمسلما ق ،يدار يدرامد

هم مال تو بود؟ ییکایامر

؟یپرس یکه م هیچه سوال نیا.معلومه که بود: با خنده گفت  اوشیس

 یهمه پول را از کجا م نیاخه پسر تو ا.سکته کنم کهینزد: اش گذاشت و گفت  نهیس يدست رو یبه شوخ نایس

.يکرد یم یو مثل لردها زندگ یرو بخ موتم، نه به تو که برادرم ینه به من که از گشنگ ؟ياورد

 یرو با صرفه تر و بهتر از ما مصرف م زیادم مقتصد هم اتاق بودم که همه چ هیبه خاطر اون باشه که با نیا دیشا_

.کرد

کرد؟ یاستفاده م نکنه اون هم از کنسرو_

 دا،یبه قول ش.هم اقتصاد خونده امکیس: را گرفت و گفت  نایدنباله حرف س دیمتعجب نگاهش کرد و سع اوشیس

.کنسرو یعنی امکیس دگاهیاقتصاد از د
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به کنسرو  ادیز کینه، خوشبختانه پاتر: در حال کنترل خنده اش گفت  اوشیس.خنده همه به هوا برخاست يصدا

.عالقه نداشت

اصال با گذشته قابل .عوض شده نجایچقدر ا: گفت یبا خوشحال اوشیکه خانه شان در انجا بود، س يبه محله ا دنیرس با

.ستین سهیمقا

.اصل خود خونه است که عوض شده: شد گفت  یحس م شیکه در صدا يو طنز یبا مهربان هما

 یمتوجه شده بود او چه م ییزد و گو يا رکانهیهما لبخند ز.کنجکاو و جستجوگر به طرفش برگشت اوشیس نگاه

:خواهد بپرسد، چون گفت

.یفهم یم يبزود! عجله نکن _

.چقدر قشنگه نجایشه ا یباورم نم. کرد یگوش را نوازش م یخاص جانیبا ه اوشیس يصدا

 شانیباد شده که رو يرنگارنگ، بادکنک ها یکش يکاغذها.کرده بود رییحق داشت تعجب کند خانه کامال تغ او

ماه تابستان را وارد  نیاول ياز هوا یگشوده شده که موج خنک يخورد، در و پنجره ها یبه چشم م) يخوش امد( جمله

اوردن و  جانیبه ه يانگور بودند، همه و همه برا دهینرس يکردند و طراوت درختان موکه حاال پر از خوشه ها یاتاق م

قدر به  نیچرا ا: دیکرد و با محبت پرس دایادر و بعد از ان به شبه م ینگاه اوشیس. بودند یمتعجب کردن شخص کاف

د؟یخودتون زحمت داد

 انینما شیاز ب شیان چهار باغچه کوچک که در اطراف خانه بودند ب ییبایتا ز دیرا کنار کش يپرده تور يبا شاد هما

:در همان حال گفت.شود

ه؟یامروز چه روز يفراموش کرد_

.ندترهیخوشا شیاز اول شیامروز دو تا مناسبت فرخنده داره که دوم: ذاشت و هما ادامه دادبه اشپزخانه پا گ دایش

نزول اجالل  يگرفته و بعد از نه سال دور هیقلب بق يمنو تو يغاصب محبت، جا کی نکهیاول ا: با طنز گفت  نایس
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.فرموده

چهارگوش  زیم يرا رو کیک دایش.شد یماز اشپزخانه خارج  ینسبتا بزرگ کیافتاد که داشت با ک دایبه ش نگاهش

،  نایروز تولد همون به قول س نکهیو دوم ا: کرد گفت  یم دادیب شیکه در صدا یاقیزسط سالن گذاشت و باشور و اشت

..........غاصب محبت امروزه

 یبا خوشحال همه انویپ دیرا گشود و با تماس دستش با کل انویدر پ دیسع.جا خورد که همه متوجه شدند يطور اوشیس

!تولدت مبارك: گفتند

 ینگاه تیفرو برد و انها را به عقب زد، سپس با رضا شیمشک کدستی يموها يدستش را ال یبا ژست خاص اوشیس

 یباورم نم.دیکرد ریتون منو غافلگ یشما همگ: لرزش داشت گفت یاندک جانیکه از شدت ه ییکرد و با صدا هیبه بق

.دیه باششه که امروز رو به خاطر داشت

!داداش؟ میقدر فراموشکار نیما ا یگ یم: دیپرس اقیبا اشت دایش

دستپخت  کیک يبه سو شیپ یحاال همگ.میشد یجمع نم نجایطور بود که ما ا نیاگه ا: گفت اوشیس يبه جا نایس

!خانم دایش

چون احتماال  م،یریورژانس بگتماس با ا هیالبته بهتره قبلش : را وادار به ادامه دادن کرد نایزد که س يپوزخند دایش

به طرف .کرد که او حساب کارش را کرد نایبه س ضیاز سر غ ینگاه مین دایش. داشت میخواه ادیز یتلفات جان

:گفت يرفت و بالحن بامزه ا اوشیس

.نکنه یمنو ضربه فن دایش نیکه ا ریمنو در پناه خودت بگ! اوشیدستم به دامنت س_

تون  یاز همگ: و سپس گفت  ستینگر هیبه بق یبا مهربان اوشیس.به خنده انداخت را هیبود که بق يطور لحنش

.دیکارتون منو جدا شرمنده محبت خودتون کرد نیشماها با ا.متشکرم

گل رو با محبت تمام از  نیصورت ا نیدر ا: شاخه گل رز را از گلدان برداشت و به طرف او دراز کرد و گفت دایش
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.یکه چقدر برامون مهم یموقع باورکن اون دیشا ر،یطرف ما بپذ

ابراز  نیشما به خاطر ا یو من از همگ: گفت  ینیخم شد و گل را از دست او گرفت، سپس با لبخند دلنش اوشیس

.محبتتون متشکرم

.از همه شتریو از تو ممنونم، ب: زمزمه کرد دایکنار گوش ش يبالحن سکراور سپس

مثل سرب مذاب به  يزیحس چ نیگل انداخته اند و از ا شیحس کرد لپها.د گر گرفتن شیچرا گونه ها دینفهم دایش

که با  کیسراغ ک دیپاره کردن، بر کهیتعارف ت يبه جا: کاناپه نشست و گفت  يرو امکیس.شد ریطرف بدنش سراز

.روشن اب شد يشمع ها نیا

 دنیه دست گرفت و مشغول برشده بود، ب نیتزئ یمخصوص را که با روبان يبا گفتن حق با توئه چاقو اوشیس

 یگرفت و با چشمان دایاش را به طرف ش مهیان را دو نصف کرد و ن.بود دایقطعه متعلق به خودش و ش نیاخر.شد

.زیکوچولو عز يدایبه ش: بار گفت طنتیش

.وچولوک دیبه من بگ دینبا گهید یول رم،یگ یم دهیدفعه رو ناد نیا: تر از برخوردش در فرودگاه گفت یمیصم دایش

.کنم یلحن صدات م نیبا هم ،یها باهام رفتار کن بهیمثل غر یتا وقت_

.دیچقدر بهم لطف دار: گفت  يرا از دست او گرفت و با پوزخند کیک

.خانم دایش دیصاحب لطف: نافذ و محکم گفت  ینشست و با لحن یصندل يرو يبا لبخند اوشیس

خودش  يشربت برا یوانیناچار ل.را ترك کند دانیم روزیمقابل او پتوانست  یوقت نم چیه.گذشته ها شده بودند مثل

.دستش کرد يخامه ا کیو نگاهش را متوجه ک ختیر

برات درست کردم؟ يزیچه چ یحدس بزن یاگه تونست: دیپرس اوشیهمه رو به س کیاز خوردن ک بعد

!يمحبوب من، قورمه سبز يغذا: سپس با خوشحال گفت  د،یکش یقینفس عم اوشیس

طون؟یش ياز کجا حدس زد_
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 دمیرس یتمام طول راه به دلم صابون زده بودم که وقت دیراستش رو بخوا.که خونه رو برداشته یخوب يبو نیاز ا_

.بخورم يقورمه سبز

غذا اخمات  دنیبا د يدیرس یبد عادتت کرده باشه و وقت یفرنگ يغذاها دمیترس یم.تشکر کنم یخدا رو حساب دیبا_

.ههم بر يتو

خورم و خم به  یبا اشتها م دیمن بذار يشما اگه زهر هم جلو: به دست او وارد کرد و با محبت گفت  یمیمال فشار

.ارمینم یشانیپ

 چارهیب يها یاون خارح.یکن یم فتهیو همه رو با زبونت ش يهنوز اون عادت خوبت رو حفظ کرد: و گفت  دیخند هما

.نقش بست اوشیدانه برلبان خوش فرم سمر يکردن؟ لبخند یم یچطور با تو زندگ

.دیکش ینفس نم یکه من اونجا بودم کس یاخه تا وقت.شده بود ادیموقع اومدن من هوا چقدر ز دیاگه بدون_

!زبون دراز يناقال: به دست او که در دستش بود زد و گفت  میمال يضربه ا هما

.اوردبرلب  نیریش يلبخند گرانیبه جمع پرشور د یبا نگاه اوشیس

به نظرت چه  ه؟یچ اوشینظرت راجع به س: دیپرس دایکه ش دندیچ یم يغذاخور زیم يرا رو ینیظروف چ نایو م دایش

اومد؟ یجور ادم

بگم جذابه،  دیبرادرم، با يجا: کرد گفت یمرتب م یگلدان را با ظرافت خاص يزد و همان طور که گلها يلبخند نایم

.هست و مهمتر از همه قدرشناس و منضبطه یکن به نظر ، ادم مجلس گرم. جذاب یلیخ

م؟یقدر بهش عالقمند باش نیکه ا يد یبه ما حق م یعنیپس _

.برادر کیدرست مثل .کرده ام دایکنم خودم هم به اون عالقه پ یدم بلکه حس م ینه تنها به شما حق م_

؟یرو گرفت شاتیجواب ازما یراست: دیپرس دیباترد.افتاد یموضوع ادی دایش

.اره: رنگ گرفت نایم صورت
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..............ای؟ جوابش مثبت بود ...خب: دیپرس يصبر یباب

.مثبته: گفت  اقیادامه بدهد و با اشت شترینگذاشت او ب نایم

؟یرفت ؟یچ یسونوگراف! يچه خبر ایخدا_

.رفتم شمیبعد از جواب ازما.اره_

پسر؟ ای؟ دختر  هیبچه چ تیجنس_

!هردو: فت گ تیبا رضا نایم

دوقلو؟ یعنی.هردو : تکرا کرد ریمتح دایش

.دختر هیپسر و  هی: گفت  جانیبا ه نایم

قدر زود جواب رو دادن؟ نیشد که ا یچ_

کنه؟ یخواهرم اونجا کار م ترایرفته م ادتی_

بره؟ یمبه سر  يخبر یهنوز هم در ب ای یگفت امکیبه س یراست.شه ینم نیبهتر از ا: گفت یبا خوشحال دایش

.شه یزود خودش متوجه م ای رید یفرصت نشده بهش بگم، ول.خبره یب شیهایاز عالم ماف امکیس_

رگبار قرار داده  ریرا گرفته بودند و با سواالتشان او را ز اوشیپسرها دور س.به جمع مردها کرد ینگاه دایش

؟يدیشن ای يدید يخنده دار زیچ: دیپرس متعجب از خنده او نایم.خنده  يافتاد زد ز امکینگاهش که به س.بودند

دونم چرا  ینه ، نم: تکان داد و گفت یسرش را به عالمت نف نیدر همان ح.گذاشت یقاشقها را کنار بشقاب ها م دایش

.تو يخواستگار انیزد ب یداشت با بابا و مامان حرف م امکیافتادم که س یاون شب ادی کدفعهی

.ره اون شب چقدر سرخ شده بود ینم ادمیاز :  اکتفا کرد و گفت يبه لبخند نایم

و پنج  ستیهنوز به ب.داره يپسرچه عجله ا نیگفت ا یبابا م.اون قدر اصرار کرد تا پدرم و مادرم موافقت کردن_

حاال  ایکفش که  هی يپاشو کرده بود تو امکیس یهم مونده، ول اوشیتازه س.مرغا بشه یخواد قاط یم دهینرس یسالگ
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.کرد تا باالخره قبول کردن یهم بابا رو راض يه جوریدل نازك بود قبول کرد و  یلیمامان هم که خ.توق چیه ای

موقع .به نظرم فشارش افتاده بود.بود غش کنه کینزد ستادمیکه وا امکیس يدادم جلو یم يداشتم چا یوقت ادمهی_

 یخودش را کنترل م یصحنه بسخت نیا ندیخواهرم با د ترایم.یو نعلبک ینیس يتو ختیبرداشتن هم نصفشو ر يچا

.رهیکرد تا خنده اش نگ

قدر خنده دار بود و خودم خبر نداشتم؟ نیداداش من ا یعنی_

به نظرم .دیرس یدستپاچه به نظر م یلیخ.منظورم حرکاتش بود!دلخور نشو: به چهره ناراحت او نگاه کرد و گفت  نایم

.درمون یعشقه و هزار درد بخب : گفت  طنتیبا ش دایش.نداشت یتمرکز کاف

.ستادهیروت مثل شاخ شمشاد وا يجلو ناهاشیا.داداشت که درمون داشت يبرا: و گفت  دیخند نایم

.بگم چقدر تو رو لوس کرده امکیبه س دیبا.به خودت غره نشو_

.مطمئنم.يزد یحرف رو نم نیا اد،یلوس خوشش م ياون چقدر از زنا یدونس یاگه م_

ست؟یداره لوس بودن، ن یمعال یعنیپس _

.ارمیرو صدا کن تا من برم غذاها رو ب هیتو بق.میزن یحرف م میساعته دار کینگاه کن .قایدق_

در مورد گذشته  نیحاضر يسرشام حرفها.کند شانیبعد به طرف برادرها و پدر و مادرش رفت تا صدا.قبول کرد دایش

و قاشقش را پر  ختیباقالپلو در ظرف مقابلش ر يمقدار امکیس.کرد یم ادیاز ان  يبنحو یگل انداخته بود و هرکس

 ادیوقت از  چیه میگذاشت یم هیتوش سربه سر بق میراهو اب دیرو که با مج الیفوت نیمن خاطره اون زم: کرد و گفت 

هامون قهر با يبعدش هم مادر تا چند روز.یبار سر فوتبال شلوارامون پاره شد و زانوهامون هم زخم هی ادمهی.برم ینم

:را به دهان گذاشت و گفت انیمرغ بر يتکه ا اوشیس.بود

.کنه یکه باهامون اشت میکرد یمادر رو راض یکه ما با چه التماس ادتهیو تو هم _

کنن؟ یکجا هستن و چه کار م یدون یاز بچه ها چه خبر؟ م یراست: دیپرس بعد
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درسشون رو ادامه دادند و  میو ابراه دیمج: ادن سرش گفت و بعد از تکان د ختیخود ر ينوشابه برا یوانیل امکیس

.بازکرده یکتابفروش هیفرهاد هم . ان یخودشون کس يحاال برا

!؟يجد: دیپرس ریبا تح اوشیس

.مغازه اش انگشت نماست.و سر نبشه ابونیخ يتو.يبله کامال جد_

.دمشیوقته که ند یلیخ.ششیسر برم پ هیواجب شد _

:گفت يکرد و بالحن غم الود هیبه عقب تک اوشیس.ظروف غذا از جا برخاستند يجمع اور يبرا نایو م دایش

 میکرد یم يباز نشیتو زم یمش قنبر که وقت یخونه، شماها حت نیا.تنگ شده بود یغربت دلم واسه همه چ يتو_

.افتاد دنبالمون یبا ترکه م

چرا، با  دمیبار ازش پرس هی.نداشت يکرد با تو کار یعوا مما رو د یمش قنبر وقت یحن.يبود هیمحبوب بق شهیتو هم_

.هم بزرگه شیبچه گ يتو یحت اوشیگفت س یم.شه یمانع م اوشیکه وقار س نیا يخنده گفت برا

حال مش قنبر چطوره؟ هنوز هم  یراست: دیپرس یبرلب اورد و سپس ناگهان يخوش گذشته لبخند امیا ایبه  اوشیس

کنه؟ یم یگاون خونه خرابه زند يتو

.فوت کرد شیمش قنبر دو سه سال پ: تکان داد و گفت  يبا تاسف سر امکیس

چهل پنجاه .نداشت يادیچرا؟ اون که سن ز یول!من  يخدا: ناباورانه سرش را چندبار تکان داد و گفت  اوشیس

.نبود شتریسالش ب

.رهیگ یم جون رو.پرسه سنت چقده ینم ادیم یوقت لیعزرائ: و گفت  دیکش یاه امکیس

چرا تا حاال ازدواج .از خودت بگو.میحرفا بگذر نیاز ا...خب: گفت  اوردیرا از ان حال و هوا در ب اوشیانکه س يبرا بعد

؟ينکرد

با  امکینگاه س. بهش فکر نکرده ام: دستش گفت  ییبا فندك طال يدر حال باز.تا بناگوش سرخ شد اوشیس صورت
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.به او دوخته شد رتیح

؟یچ یعنی_

داشتم  يمن اونجا اون قدر مشغله فکر.کامال روشنه: گفت .شد ینم دهید زیچ چیدر چهره اش ه.سر بلند کرد اوشیس

.نکردم دایجور مسائل رو پ نیکه فرصت فکر کردن به ا

؟یهمچنان مجرد بمون يخوا یم یعنی ه؟یمنظورت چ_

.نکنم ازدواج نخواهم کرد دایکه فرد مورد نظرم را پ یتا وقت_

:دیبود پرس اوشیکه مخاطبش س یدر حال دیزد و رو به سع يزیپوزخند تمسخرام امکیس

حجله؟ يبر یبا عصا و دندون مصنوع دیمثل سع یخواه ینکنه تو هم م_

:گفت یتفاوت یبود با ب دایش يکه نگاهش رو یکرد و در حال یخنده کوتاه اوشیس

......دیشا ؟يدید یخدا رو چ_

ه؟یمن چ فیبشه ،تکل يجور نیاگه ا: و گفت  دیوسط حرفش دو نایس

. انداخت ریکه زده بود شد با خجالت سرش را ز یکه تازه متوجه حرف نایس.  دیبه طرف او چرخ کبارهیان سه  نگاه

نه به  دیکن یاسم ازدواج فرار م دنینه به شما که با شن. دیریبگ ادی: نگاه به ان دو کرد و گفت  يبا حالت طنز امکیس

.کرده فتنهوس زن گر اوردهیبچه که هنوز سر از تخم درن نیا

از شب همه مشغول  یتا پاس. را به خنده انداخت  هیرا حواله او کرد که بق يچشم نگاه خشم الود ریمعترض از ز نایس

رج از خانه خا یاز جا برخاستند و بعد از خداحافظ نایو م امکیشب ،س مهیشدن به ن کیبودند با نزد یخنده و شوخ

.ندیاسایب یبه اتاقشان رفتند تا دم کیهر گفتند ریشب بخ گریهم به همد هیبعد از رفتن انها بق. شدند

؟یلیل شیپ يبر یخواست یمگه نم.بلند شو دایش..... دایش_

اد؟یخوابم م ینیب یمگه نم! مزاحم نشو: و گفت  دیسرش کش يمالفه را رو یکالفگ با
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.امروز هم خونه نبودها یلیل يدید.کنم پاشو یخواهش م: ملتمسانه گفت  نایس

اد؟یخوابم م ینیب یمگه نم. يتو هم حوصله دار: متکا فرو برد و گفت ریو سرش را ز دیراست غلت يپهلو به

.پاشو دایش.....کنم یخواهش م.گهیپاشو د.خواهر خوبم نیافر_

.نایدست از سر کچلم بردار س_

.یلیل شیپ يامروز بر يه خودت قول نداده بودمگ.گهیبلند شو د.خودت رو لوس نکن_

تخت نشسته بود نگاه  يطرفه رو کیکه  نایبه س ریسرش برداشت و با تغ يمتکا را از رو.خواب شده بود یخواب ب از

:کرد و گفت

مگه ساعت چنده؟_

.ده بایتقر: کرده است گفت  داریکه او را ب نیخوشحال از ا نایس

 یم یسر او خال یدست خودش ناراحت بود ول ؟ازیکن یم دارمیحاال ب.نه يده؟ وا: دیپر نییتخت پا يفنر از رو مثل

.کرد

 یکار م یساعت بود چ هیپس : و گفت ستیبود نگر شیتخت و لباسها يبا تمسخر به او که در حال جمع اور نایس

کردم؟

د؟یصبحانه خورد_

اون .... خب یکردنت اومدم، ول داریب يه چند بار خودم براالبت.مجبور شدم ينشد داریب میدید یوقت.وقته یلیاره، خ_

.بود یانصاف یکردنت ب داریکه ب يبود دهیقدر معصومانه خواب

تا لباسم رو عوض کنم؟ یباش رونیشه چند لحظه ب یم.میدیانصاف رو هم فهم یخوب شد معن....!اه بله_

چشم به ساعت  يدر همان حال از باال.رفت شیاغ لباسهابه سر دایش.با سر موافقت کرد و سپس از اتاق خارج شد نایس

را شانه کرد  شیسپس با برس موها.تخت انداخت يرا از چوب برداشت و رو شیلباسها.ربع به ده بود کی.نگاه کرد
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؟یلیل شیپ ير یمگه نم: او متعجب گفت  رظاه دنیبا د. بود ستادهیپشت در ا نایس.و از اتاق خارج شد

د؟یکن یم میبا شکم گرسنه راه ایل صبحانه ام رو بخورم او يد یاجازه م_

.باشه پس زود_

ستن؟یکجا رفتن؟ ن هیبق:  دیپرس مرویدر حال درست کردن ن.وارد اشپزخانه شد نایزد و جلوتر از س يپوزخند

 یراست حاال تو.میخانم رفته شاه عبدالعظ يمادر هم با پر.يدیتول امکیپدر و س شیصبح زود رفت پ اوشیس.نه_

؟یصحبت کن یلیبا ل يخوا یم یراست

 یجدا نم نمیریش يایمنو از رو رحمانهیخواستم که تو اون طور ب یضمنا اگه نم نا؟یس یپرس یکه م هیبار نیچندم نیا_

.يکرد

.ندارم شویامادگ..... اخه من _

.بگو تا من هم بدونم ؟يرو ندار یچ یاماد گ_

.یکن دمیناام......که نیا_

 يایب یفیاز بالتکل دیتموم بشه؟ باالخره با دیماجرا نبا نیا: او را با محبت فشرد و گفت  يبازو.طرف او برگشت به

 یبه خودم لعنت م شهیهم.ادیباعث ازار تو شدم از خودم بدم م نکهیکنم از ا یمن هر بار نگاهت م نایس... نه ای رونیب

.نجایدرس خوندن اوردم ا يرو برا یلیل یفرستم که چرا پارسال سر اون امتحان لعنت

اگه همون دفعه اول ازش به خاطر .من هستم یمقصر اصل.يندار يریتقص چیتو ه: زد و گفت یبزحمت لبخند تلخ نایس

.اومد ینم شیداستان ادامه دار پ نیکرده بودم ا یعذرخواه نیماش

تو به .زنه یتو نم نهیدست رد به س یلیه لکنم ک یدونم چرا حس م ینم ه؟یچ یدون یم.ناینباش س دیقدر نا ام نیا_

؟يحس ششم معتقد

: و گفت  دیبو کش یکم.داشته باش نانیپس به حرفم اطم: زد و گفت  یلبخند گرم دایش.سرش را تکان داد نایس
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ه؟یچ يبو نیا یراست

!سوخت، سوخت: گفت  یمتوجه تخم مرغها شد و با دستپاچگ نایس

 یوقت اشپز خوب چیمن ه: و ناتوان گفت یاندخت و بعد با ناراحت يان را در ظرفشو گرفت و ضیتابه را با غ یماه بعد

.شم ینم

تا من برات  نیتو بش.یمون یم یخواهرخوب شهیدر عوش هم: خارج کرد و گفت خچالیبا محبت چند تخم مرغ از  نایس

.کنم مرویچند تخم مرغ ن

.سکوت یعنیپس هلب هول : گفت طنتیبا ش دایش

.هلب هول.درسته: خارج کرد وبه طنز گفت  نتیرا از کاب يتابه ا یماه نایس

تونم  یخوام که نم یمعذرت م: در رفت، سپس گفت کیهمگام با او تا نزد نایس.خواست از خانه خارج شود یم دایش

.درس بخونم یحساب دیفردا امتحان دارم با.برسونمت

.رم یم یبا تاکس.نداره یاشکال: گفت  یتفاوت یاخت و بابباال اند یشانه انداخت و شانه اش را کم يرا رو فشیک

اقا پسر خوش  هیبگو : اش را مرتب کرد و گفت  قهی. یکن فیازم تعر یتوان یکن تا م یسع: گفت یبه شوخ نایس

..........و شیخواستگار ادیخواد ب یم ره،یبگ شویخواد مدرك پزشک یکه م پیو خوش ت افهیو ق ختیر

معلومه که  ؟يچه خبرته؟ سر اورد.واشتری...اوه..اوهو: گفت ياز ان ادامه بدهد و بالحن طنرالود شترینگذاشت ب دایش

.گه ماست من ترشه ینم یماست فروش چیه

.، نه یاگه ماست فروش تو باش: با خنده در را باز کرد و گفت  نایس

.هستم یکه من چه ادم رك و راست یدون یم.مطمئن نباش ادیز_

.دروغگو ،یاز من بکن یکه چه تعارف یکن یفکر م نیدونم که تمام طول راه رو به ا یم: و گفت دیاو را بوس گونه نایس

......گهیبار د هیاگه : انگشتش را باال برد و گفت  دیبا تهد دایش

www.downloadbook.irwww.downloadbook.ir



مریم صمدي -در آغوش رویا  ه نودهشتیاکتابخان

w W w . 9 8 i A . C o m ٥٠

.رفت ادمیباز .دیببخش يوا يا.گم دروغگو یبه تو نم گهید.باشه، باشه: شد و گفت  میتسل نایس

.هم اب به خورشت اضافه کن یکم.رهیذا باش ته نگمواظب غ_

.دم یانجام م یرو که گفت يهرکار.تو برو.باشه : بست و گفت  مهیدر را تا ن نایس

.مواظب باش_

!گهیبرو د. باشه باشه: درا بست و گفت  نایس

.کنه ینم فرار یلیل.قدر هول نکن نیا!  نایاقا س: و گفت  ستادیپشت در بسته ا.اش گرفته بود خنده

.......برو وگرنه ينکرد میتا عصبان دایش_

.خداحافظ.رم یباشه م یها، ول دمیفکر نکن ازت ترس: دوضربه به در زد و گفت .از ان ادامه بدهد شتریب نگذاشت

و منتظر  ستادیا د،یکه رس یاصل ابانیبه خ.ارام در طول کوچه به حرکت در امد ییو با قدمها دیرا نشن نایس يصدا

 یمسلما کس.متوجه اش کرد ینیبوق ماش يبرود که صدا یلیبه خانه ل ادهیکالفه از جا حرکت کرد تا پ.بود یخال نیاشم

را  اوشیمتعجب به عقب برگشت و س!  دایش: متوجه اش کرد  ییارفت که صد یتوجه همچنان م یب نیبا او نبود، بنابرا

شد و به طرف در  کیاو نزد نیارام ارام به ماش.نگه داشت بانایرا کنار خ نیماش اوش،یس.دیپدر د نیپشت فرمان ماش

؟ير یم ییجا: دیسرش را خم کرد و پرس یکم اوشیس.کنار راننده رفت

.شم یمزاحم شما نم یاره، ول_

.رسونمت یسوار شو م.یستیاصال مزاحم ن: گفت  يرا باز کرد و بالبخند يدر کنار اوشیس

!با خنده گفت ك سالم اوشینشست س کنار او یوقت.سوار شد یخوشحال با

؟ير یکجا م:  دیپرس اوشیس.و جوابش را داد دیخند یبه نرم.امد که سالم نکرد ه است ادشی تازه

.خوام باهاتون صحبت کنم یاما قبلش م.رم خونه دوستم یم_

؟یراجع به چ_
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.دارم اجیشما واقعا احت يبه مشورت و همفکر.مهم یلیموضوع خ هی_

اونجا؟ میبر ،يرو در نظر دار یاصخ يجا_

.دنج و ساکت يجا هیفقط .ستیمهم ن ادیمحلش ز: فکر کرد و گفت  یکم

خانم؟ دیموافق.برمت اونجا یم.دج و راحت به چشمم خورد يجا هیگشتم،  یکه تو شهر م روزیاتفاقا د_

تا به .پدال گاز فشرد يرو شتریرا بپا  اوشیسرش را خم کرد و س یکم اقیبا اشت.نقش بست دایبرلبان ش یگرم لبخند

او و  قیدق یبا نگاه اوشیکنار پنجره نشسته است و س یراحت يهایصندل يرو اوش،یس يکه روبه رو دیخود امد د

بعد  نجایا: به دور و بر گفت یبا نگاه اوشیس.اورد ودرا به خ اوشیزد که س ینیلبخند شرمگ.نظر دارد زیحرکاتش را 

.اون دوره باشن يهمون رقاص خانه ها و کافه ها نجایشه ا یکه اصال باورم نم يده، طورعوض ش یلیاز انقالب خ

 ییبا تمام تفاوتها نجایا.باشم دمیانقالب رو به چشم د هیشه که  یاوقات باورم نم یخود من هم بعض.حق با شماست_

بودم  دهیدم اون اتفاقات رو به چشم ندکه بگم اگه خو دیکن یمسلما باور نم.زهیانگ رتیکه با اون موقع کرده، برام ح

داشتند بتونن سرنوشت کشورشون  یکه از جوامع غرب يا ورکورانهبا اون اطاعت ک یهضم بود که مردم رقابلیبرام غ

.طوذر رقم بزنن نیرو ا

.يشد استمداریپا س هی داستیپ_

حداقل موقع انقالب  ای دیمن بود يه جاشما هم اگ: گفت  اوشیو خوش حالت س بایبه چشمان ز یزد و با نگاه يلبخند

 دایقهوه و ش اوشیس.را از جواب بازداشت اوشیس شخدمت،یحضور پ. دیاز من نداشت یدست کم دیحضور داشت رانیا

سرزنشم  يجور نیا ،يچند سال دور نیبه خاطر ا: دیپرس اوشیس شخدمت،یبعد از مرخص کردن پ.داد يسفارش چا

؟یکن یم

.متاسفم د،یطور برداشت کرد نیاگه ا.نبود نیمنظورم اصال ا.. نه! من  يخدا..... اه: گفت تند و با عجله  دایش

.لحظه بودم نیمنتظر ا یلیخ: شد و گفت  رهیاو خ دیبه چشمان خوشرنگ و کش اوشیس
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من؟ یعذرخواه: زد و گفت  يپوزخند دایش

اون  یتو حت.میو با هم صحبت کن مینیسال بنش بودم که درست مثل گذشته ها ، مثل نه يمنتظر لحظه ا.نه ، ابدا_

.يدیفهم یموقعها هم حرفامو خوب م

د؟یفهم یم یدختر هشت ساله چ هی:  دیزد و پرس يلبخند

باعث  شخدمتیامدن مجدد پ.یمهم بود که حرفام رو درك کن نیبرام هم.يکردم تو بچه ا یاون موقعها فکر نم_

تا : گفت  ییو در حال هم زدنش با قاشق کوچک سر طال ختینجانش رشکر در ف يمقدار اوشیس.سکوت ان دو شد

.میصحبت کن يبذار ونیمباهام در  یخواست یکه م یدر مورد موضوع یکم میفرصت دار شخدمتیامدن پ

........است و ممکنه شما دهیچیپ یموضوع کم: فنجانش نگاه کرد و گفت  اتیاب دهانش را قورت داد و به محتو دایش

!صبر کن: متعجبش کرد اوشیس يجد لحن

؟یکن تیمنو اذ يدار الیخ یتا ک: دیپرس اوشیس. ستیبه او نگر دایش

 یگذره، ول یم رانیسه روزه از امدن من به ا: گفت يقاطع و جد یدر ادامه با لحن اوشیس.شد رهیبه چشمان او خ دایش

نه سال  اوشیهمون س اوشم،یمن س م؟یمن ک يفراموش کرد.يخودت رو حقظ کرد یتو هنوز حالت رسم

 يزیفهمم چه چ ینم.يبود یمیو با هاش صم يکرد یم يباز.يکرد یباهاش مشورت م يکه سر هرکار یهمون.شیپ

تو رو  لیاما دل.دونم که باعث رنجش تو نشده  یاز خودم مطمئنم و م.طور عوض کرده نیداده که تورا ا يما رو نیب

.دونم ینم

.نداره یصخا لیدل: گفت  یبه سخت دایش

شده ام و  بهینکنه من غر ؟یکن یبرخورد م یچند روز هنوز با من رسم نیچرا باگذشت ا یشه بگ ی؟ پس م!جدا _

خودم خبر ندارم؟

.به خاطر سن و سالتون باشه دیمن چطور بگم شا.... من ....ستیطور ن نیابدا ا_
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باشم؟ زرگتیبابا يمن جا یکن یتو فکر نم.میاختالف سن دار گهیما فقط ده سال با همد_

.خورد یبه چشم م اوشیهنوز همان طنز در رفتار و گفتار س.نقش بست دایناخواسته برلبان ش يلبخند

.شن یخب همه عوض م یکنم، ول یمعلومه که فکر نم_

من .من عوض نشده ام .يو مغرور کدندهی هاتیهنوز مثل بچگ.یش یتو عوض نم یول: زد و گفت  يهم لبخند اوشیس

.هستم اوشیهم همون س

کنم که عوض نشده ام  رفهمیو خودم خطب و واعظش باشم تا به تو ش رمیبرات مجلس بگ دینکنه با ای ؟يشد متوجه

.شم یو نم

!...بله: شرم گفت  یکم با

.درست مثل اون وقتا، با همون لحن.اسمم رو صدا کن دایش_

اوش؟یس یچقدر پرتوقع یدون یم چیه. ختیمخروبه فرور واریچون د شیهمه خجالت ها ییگو

خانم من حاضرم که به سخنان شما گوش جان  دایخب ش.يحاال خودت شد.دیدرخش یبا برق بخصوص اوشیس چشمان

.فرادهم

.شه یسرد م: کرد و با اشاره به فنجان او گفت  يتک سرفه ا یبر لب اورد و به شوخ نیریش يلبخند دایش

.تو وقت هست يصحبتها نیب.نگران نباش: با محبت گفت اوشیس

خوبه خود  شیابرو يتا کی.کرد کیفنجانش را به دست گرفت و به لب نزد اوشیس. ناستیموضوع مربوط به س_

.به دوست من عالقمند شده ناست،یمنظورم س... اون:با شرم گفت  دایش.باال رفته بود

حرفش را تمام  داینه منتظر ماند تا شصبرا یگذاشت و ب ینعلبک يفنجان را رو.به همان حال ماند اوشیس دست

 رونیسپس بازدمش را ب.خواد که با اون ازدواج بکنه یم: راحت کردن خودش و او گفت  يبرا کبارهی دایش.کند

تمام  يبا خونسرد اوشیان س يبه جا یرا بشنود، ول اوشیس ریمتح يحاالست که صدا نیکرد هم یفکر م.فرستاد

www.downloadbook.irwww.downloadbook.ir



مریم صمدي -در آغوش رویا  ه نودهشتیاکتابخان

w W w . 9 8 i A . C o m ٥٤

.........و بعد: دیپرس

.گوناگون لیبکنه، اونم به دال يکار چیتونه ه یکه اون عمال نم نجاستیمشکل ا: و گفت  دیکش یقیفس عمن دایش

ل؟یو اون دال_

 شیده که پا پ یبه خودش اجازه نم نایس د،یشما دو تا ازدواج نکن یتاوقت.نیدیتو و سع شیلیدل نیاول.کامال مشخصه_

هم بخونه  گهیچهارسال د دیخونه و با یتازه چهار ساله که داره درس م.ساده است يدانشجو هیاالن  نایس ایثان.بذاره

صبر کنه، مطمئنا  دیازدواج تو و سع ایو  التشیتحص انیبخواد تا پا اگه نکهیو بدتر از همه ا رهیتا بتونه تخصصش رو بگ

.خوره یکه به دوستم داره شکست م یدر عشق

هست؟ يزیچ ،یپرنسس ،ي، ملکه ا يچرا؟ نکنه دوست تو شاهزاده ا_

.بزنه یجرات نداره حرف نایکه س نهیبه خاطر هم ست،یهم کمتر ن ریثروت پدرش از شاه و وز ینه ، ول_

........یکنه، پس چه مشکل یکار م گهید يجا هیو  مارستانیب يهم که تو نایس.ستیپدر که بد ن تیوضع_

 یثروت پدرش هم سر به فلک م یاز طرف.فرزند هم هست نه تنها تک دختر تک یلیل.یدون یاخه داداش، تو که نم_

.زنه

......به طمع پثروت پدر اون ناینکنه س_

.اون به خود دوستم عالقه داره.ستیطور ن نینه، اصال ا: حرفش را قطع کرد و گفت .نگذاشت او ادامه بدهد دایش

ست؟ین یدوست داشتن که موقت نیا_

.ادیهم ز یلیخ.عالقه داره  یلیبه ل یتراس یراست نایس. ستیالبته که ن_

قرار داد و همان  بشیچانه خوش ترک ریسپس دو دستش را در هم قالب کرد و ز.را باال انداخت شیابروها اوشیس

بود؟ یاسمش چ یگفت...... نظر دوستت: دیکرد پرس ینگاه م دایبه چشمان ش میزور که مستق

.یلیل: گرم گفت  يبا لبخند دایش
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نه؟ ایاصال خبر داره  ؟يدیازش پرس ه؟یچ نایراجع به س یلیر لنظ. بله_

.دونه ینم يزیهنوز چ.نه_

د؟یکن يدن ازش خواستگار یخانواده اش بهتون اجازه م ایا_

بهتون که .دن یحق اظهار نظر نم یلیکه اونا اصال به ل نجاستیداداش، مساله ا: زد و گفت  یمحزون يپوزخند دایش

شون که مسلما خواه  ندهیانتخاب داماد ا يخاطر برا نیبه هم.قرار دارن يممتاز تیدر موقع ير اقتصادگفتم، اونا از نظ

.دن یبه خرج م يادیز تیشه، حساس یثروتشون م ونهایلیناخوه وارث م

!طور نیکه ا: متفکرانه گفت  اوشیس

قدر نگران باشم؟ نیکه ا يد یحاال به من حق م_

.........با يچطور نایس یبهم بگ یتون یخب م.نه یرو بهم نگ زیتا همه چ_

؟یلیل: با لبخند گفت  دایش

خانم اشنا شده؟ یلیچطور با ل. بله: او لبخند زد و گفت  يهم به رو اوشیس

.هم جالب یلیحال خ نیبوده و در ع یتصادف یلیخ هیقض_

 یشروع م ییاز اون جا زیهمه چ.ب نکنتعج.قتهیحق نیع: زد و ادامه دا اوشیبه صورت مردانه و متعجب س يلبخند

از شانس .کنه یجزوه اش رو گم م نایاما دوست س ره،یبگ یده تا از اون کپ یم یجزوه هاش رو به دوست نایشه که س

سوار  تیشه با عصبان یم هیقض نیموجه ا یوقت نایس.تهاف یاتفاق م نیترم دانشکده هم ا يامتحانها کیبد، درست نزد

 کیهم که از  یلیل یاز طرف.کنه یجاده دور افتاده رو انتخاب م هیفروکش کردن عقده اش  ياشه و بر یم نیماش

 یجاده حساب یاز طرف.داشته يادیاونها سرعت ز يهردو نیماش.ره یبرگشته از اون راه به طرف خونه شون م یهمانیم

 یاون نم نیبنابرا.شکسته بود نایس نیماش ییچراغ جلو.هم شروع به بارش کرده بود یو باران سخت بوده کیتار

که از بابت جزواتش،  نایس.و با اون محکم برخورد کرد دیرو ند یلیل نیبود که ماش نیا.نهیبب يادیز زیتونسته چ
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اونم با اون شدت و  يبرخورد نیهم انتظار همچ یلیل.کنه یم یخال نوایب یلیهمه رو سر ل ودهیخرد  یاعصابش حساب

 نکهیکنه تا ا یم دایادامه پ یلیو ل نایس نیجرو بحث اون دوتا سر چراغ ماش.کنه یه مثل ملحن بد رو نداشته مقابله ب

اتفاقا .کنه یهم موافقت م نایس. سیپل شیپ میبر دیگه با یشه و م یم نایاز حد س شیسماجت ب میباالخره تسل یلیل

گه که همه  یکنه م یم ریت گمحظورا يتو یبوده و چون طفلک نایس رستانیاز دوستان دوران دب یکی راه سیپل

شه، با  یتا اون اندازه سرخورده م سیاداره پل يتو گهیجاده و از طرف د يتو یهم که از طرف یلیل. هیلیبا ل رهایتقص

 یم دایپ نایس يگذره و از قضا جزوه ها یم يروزدو  یکی.کنه یرو پرداخت م نایس نیتمام پول چراغ ماش یتینارضا

وارد  نایکه س میخوند یدرس م میما داشت.درس خواندن به خونه ما اومد يهم به اصرار من برا یلیل گه،یاز طرف د.شه

 گهیبه عقب برگشت و بعد اون دوتا تازه متوجه همد کدفهی یلیدونم چرا ل ینم.را گرفت چیاتاق من شد و سراغ سوئ

بعد از رفتن اون بود که .ن ، رفتبه م یحیتوض چیه يو مانتوش رو برداشت و بدون ادا فیک تیبا عصبان یلیل.شدن

رو  میتصم نیمن هم هم.بدم حیتوض یلیبه ل يکرد و ازم خواست که به جور فیمن تعر يرو برا هیهمه قض نایس

 میش یمتوجه م میاگه منصفانه قضاوت کن.شد نشیچرخ ماش يمتوجه پنچر نایقصد فردا رو کردم که صبح س.گرفتم

 یفکر م: ادامه داد دایش.زد  يلبخند اوشیس. اونو شکست نیماش شهیشد و ش یهم به شدت عصبان نایس.بوده یکار ک

بود که  نیبود، ا يا نهیدختر ک یلیداداش، ل...... یکنم، ول یطور فکر م نیجا ختم شد؟ من که ا نیبه هم هیقض یکن

اورد که اون طفلک به  نایس سر ییبه خونه ما اومد و بال یتصادف یلیدو روز بعد خ.کنه ینا را تالفیگرفت کتر س میتصم

به  شهیهم ،یدون یرو هم که م نایاخالق س.خود کفش يو تو نایکف کفش س ختیعالمه چسب چوب ر کی.افتاد هیگر

اونم .افته یم نیزم يلزج کفش رو حبه خاطر سط.......پوشه و بعد  یکفش رو م.کنه یم ریاسمون س يتو نیزم يجا

 نیتا ا به،یدختر ، اونم غر هی يداده که جلو یغرورش اجازه نم.د شده بودکه از شدت خنده کبو یلیل يدرست جلو

 يطنتهایو مسلما از هوسها و ش یشناس یرو م نایتو که س.کشه یم یلیل يبرا يبود که نقشه ا نیبشه، ا ریحد تحق

بردن  يبرا یلیاون روز ل.ذاره یو کنار پنجره اتاقش م رهیگ یم دیسطل رنگ سف هی نایس.يبچگانه اش هم با خبر

www.downloadbook.irwww.downloadbook.ir



مریم صمدي -در آغوش رویا  ه نودهشتیاکتابخان

w W w . 9 8 i A . C o m ٥٧

که سطل  میبود نایپنجره اتاق س ریخبر ز یمن و اون هردو ب.ادیخونه ما جا گذاشته بود به خونه م يکتابش که تو

اوش همچنان با لبخند یس. افتاد؟ من بالگردان يخبر یحدس بزن بعدش رو کدوم طفلک از همه جا ب.واژگون شد

کاش فقط رنگ .من مورد هجوم اون رنگ قرار گرفتم ،یلیل يجابه : ادامه داد دایش.کرد ینگاهش م يکنترل شده ا

خشک شده  يمثل سبز هیادو یو مقدار فراوان يهمراه تفاله چا اریتا تونسته بود بهش پوست پرتقال و خ نایبود، س

ن ، م بتیچون صورت و ه.میکم کم گر ای ياشپز ای بایز يرفت رشته هنرها یم دیبا نایبه نظر من، س.اضافه کرده بود

در ادامه با .کند  یخودش را کنترل م یمعلم بود که به سخت.اغتاد اوشینگاهش به س.کم از دلقک رنگ شده نداشت

 یخنده حاال نخند ک ریبه هم زدند ز یظاهر خنده دار من با نگاه دنیو بدتر از همه اون دو تا با د: گفت  يلحن بامزه ا

.جرقه همون جا زده شد نیاول دیشا.بخنده

.اندازه جالب و بامزه باشه نیتا ا هیقض نیکردم ا یفکر نم چیه_

از  اوشیس.بامزه تر و جالب تر بود یافتاده من از همه چ ختیاز ر لیچون شکل و شما.خنده دار یرفت بگ ادتی_

کرد رو  یصورتحساب را پرداخت م یوقت.پشت سرش راه افتاد دایرفت و ش شخوانیبلند شد و به طرف پ زیپشت م

:گفت دایشبه 

.موضوع تموم شد نیاونها، به خاطر هم یکدنگیو  يفراموش نکن که لجباز_

.جز غم و اندوه نداشته يزیکه چ نایس يبرا ده؟یچه فا_

.شد رمید! خدا جون يوا: متوجه ساعت شد و گفت  کبارهی

.شد رید! عجله کن : فت و گ دیدست او را گرفت و او را دنبال خود کش دایش.رفت یهمچنان ارام راه م اوشیس

.ادرس رو بده تا با سرعت برسونمت_

قبول کرد و بعد از روشن کردن  اوشیس!نه  ای یچیگم بپ یبهت م میدیهرجا که رس یول ستم،یادرس رو بلد ن_

.به راه افتاد ن،یماش
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جاست؟ نیهم: دیپرس اوشیس.دستور توقف داد دایش ،یرنگ دیمقابل در بزرگ و سف دنیرس با

.اره_

.مونم یجا منتظرت م نیمن هم: و رو به او گفت  دیکش نییرو کامال پا نیماش شهیش اوشیس.شد ادهیپ نیماش واز

.قدر به زحمت انداختمت نیکه امروز ا ایمتاسفم س_

 یبا مهربان اوشیس.کرد یخطاب م ایس اوش،یس يکه او را به جا یمیهمان قدر صم.درست مثل گذشته شده بود لحنش

:زد و گفت يندلبخ

.پام سبز بشه ریدوست ندارم علف ز.يکن زودتر برگرد یفقط سع.حرفشم نزن_

زنگ  یشاس ياش را رو دهیانگشت کش اوش،یبه س یبا نگاه.قبول کرد و به طرف در به راه افتاد دایش

ها  یمثل لوط شیصدا.شناخت عی؟ او را سر هیک:  دیچیدر گوشش پ يزمخت و کلفت مرد يبعد صدا یلحظات.گذاشت

.بود

.بود که انگار از امدن او جا خورده است يجور اریاسفند يصدا.دایش.خانمم  یلیدوست ل.اریمنم اقا اسفند_

.دییبفرما. خانم دییبفرما_

موجب  يمردانه ا يجلو نرفته بود که صدا یهنوز چند گام.باغ گذاشت يبه قوا ای اطیپا به درون ح دایباز شد و ش در

.شود خکوبیترس و شرم بر جا م شد از شدت

د؟یهست یشما ک_

 ییتوانا.بود ستادهیا شیدرست در چند قدم يپسر جوان و بلوند.اب دهانش را قورت داد و به عقب برگشت دایش

د؟یکن یچه م نجایو ا د؟یهست یشما ک دمیپرس: گفت  دیپسر که سکوت او را د.حرف زدن را نداشت

.شناسه یصاحبخونه منو م:کرد یم ییار به جوابگورا واد دایبود که ش يطور لحنش

:کرد گفت یرا با تمسخر برانداز م شیکه سرتا پا یشد و در حال کیبه او نزد یبزرگ ییهمراه سگ حنا پسر
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شناسم؟ یپس چطور من شما رو نم! جدا؟_

.نمیب یبا شما نم ییاشنا يبرا یلیدل_

.همه رو بشناسم دیمن با.امال اشتباههمتاسفم طرز فکرتون ک د؟یکن یطور فکر م نیا_

 يمن کامال شناخته شده ام، البته برا یول: گرفته بود گفت یپسرك ، انجا را با داگاه عوض نیمثل ا.شده بود یعصبان

.صاحبخانه

ام؟ دهیطوره چرا من تا به حال شما رو ند ياگه ا_

.دیستیکه شما صاحبخونه ن نیا يبرا: از تمسخر نبود یتمسخر نگاهش کرد، لحن او هم خال با

د؟یشناس یشما منو از کجا م: ترش کرد یپسر عصبان پوزخند

.نکن تیرو اذ شونیا.... ایارش: دیبه گوش رس یلیل يداد که صدا یکنترلش را از دست م داشت

؟یلیدوست تو هستن ل شونیا: گفت  يبا لحن تمسخرالود ایارش

 یمنو استنطاق م همانیچرا م: برگشت و گفت  ایارش ياو با عتاب به سو يبه رو يو با لبخند دیرس دایکنار ش یلیل

؟يکرد

!نیهم.وارد خونه بشه يا بهیخواستم غر یفقط نم_

گذشته  نیاز ا.ستنین بهیمطمئن باش دوستان من غر: محکم گفت  یلیشد و خ رهیبه عمق صورت او خ نیخشمگ یلیل

؟يمتوجه شد.یکن ییمن بازجو همانیاصال دوست ندارم از م

..........زمیعز یول_

 ؟یکن يبا سگت باز يبر یبا من جرو بحث کن نکهیا يبه جا ستیبهتر ن..... ایارش: محکم و از خود مطمئن گفت  یلیل

؟ یفهم یم. ما باشه يتونه تا فردا شاهد گفتگو یدوست من نم

پس : دیپرس یلیرو به ل دایش.ز کنارشان دور شدبه ان دو کرد و بعد ا ينگاه خشم الود ،یشده و عصبان ریتحق ایارش
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نه؟یا ایارش

.خود ناجنسشه! اره : زد و گفت  يپوزخند یبسخت یلیل

.کرد یصحبت م يطور نیمغرور و خود پسنده که ا یلیخ داستیپ_

 من مجبور به تحمل اون.ستین يچاره ا یدونم که رفتارش تلخ و گزنده است، ول یم.اونو به من ببخش يخطا_

.هستم

:دیپرس یبا نگران.نبود دایچشمانش اصال پ يدیگود افتاده بود و سف یلیچشمان  ریز.به صورت او کرد یقینگاه دق دایش

شده؟ چرا قرمز شده ان؟ یچشمات چ_

.ستین یمهم زیچ: زد و گفت  یلبخند تلخ یلیل

ست؟یمهم ن یچ: دیپرس يدست او را گرفت و بر جا نگه داشت و جد دایش

.داخل میبر ایب_

...........شم یمزاحم نم گهینه، د_

.راحت باش.ستیخونه ن یکس ا،یب.یستیمزاحم ن: فرصت بود، چون گفت  نیمنتظر هم یلیل ییگو

..............اخه یول_

.ستیخونه مون ن يلولو خرخره تو.نترس.گهید ایب_

 دایش ،یلیبه اتاق ل دنیبا رس.رفتند شیساختمان خانه پ يسوان که او را ناراحت نکند، قبول کرد و همگام با او به  يبرا

:دیدوباره پرس

او مده؟ شیپ یمشکل ؟يشد یشکل نیچرا ا ینگفت_

 زیهمه چ اد؟یب شیممکن پ ی، چه مشکل.نه! مشکل؟: گفت  یلبه تختش نشست و محزون و غم گرفته بتلخ يرو یلیل

.کامال مرتبه
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.یلیبه من نگاه کن ل: گذاشت و گفت  تخت او يرا رو فشیک.طرف او رفت به

.به من نگاه کن: محکم تر و مهربان تر از قبل گفت .دیکاو یرا م شیپا ریهمچنان ز یلیل

کنار او نشست و  دایش.دیلرز یم یاز بغض پنهان نشیریلب ز.ه شد ریاشک الود به او خ دگانیسر بلند کرد و با د یلیل

:گفت

؟یحرف بزن يخوا یر ناراحت کرده ؟ نمقد نیتو رو ا ی؟ چ هیمشکل چ_

.کنم یمن دارم ازدواج م......من دایش: گفت  یبسخت هیدر مبان گر.افتاد  هیبه گر یلیل

؟یکن یکار م یچ. خراب شد دایبر سر ش اوار

.زود یلیخ.... دایکنم، ش یشوهر م يمن بزود_

 یمگه م ؟یچ یعنی هایمسخره باز نیا! نکن یوخش: او را گرفت و صورتش را به طرف خود برگرداند و گفت  يبازو

شه؟

.دایشه ش یباورم نم.شه یم ینیب یحاال م: گفت  هیگر انیم یلیل

:گفتم يبد زیچت شده؟ من چ: دیپرس دایش

اجازه صحبت به او  د،یچک یکه از چشمانش فرو م ییاشکها.ستیبه اغوش او پناه برد و دوباره گر یچون کودک یلیل

او را از  یبا ناراحت دایش.زخم درونش باشد يبرا ییتوانست تسال ینم هیجز گر زیچ چیدر ان لحظات ه ییگو.را نداد

:خود جدا کرد و گفت

.بزن یحرف هیبگو  يزیچ هیخب  ؟یکن یم هیچرا گر.حرف بزن_

 ؟یاونا چ: دیپرس ینگران با دایش.امانش نداد هیگر..... خوان یاونا م... اونا.... دایش: گفت  دهیبر دهیو بر یبسخت یلیل

؟یکن یچرا حرفتو تموم نم

باهات راجع به نادر صحبت کرده بودم؟ شیچند روز پ... ادتهی: را گاز گرفت و گفت  نشیریلب ز یلیل
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.ادمهی.... اره: مغزش را به کار انداخت عیسر دایش

.منو بدن به اون.... منو.... خوان یم... ...اونا : گفت  يبغض الود يدو دست پنهان کرد و با صدا نیصورتش را ب یلیل

اب دهانش را .تواند ببلعد یدرسته را هم م لیفا کیکرد  یکه فکر م يباز مانده بود ، طور رتیاز فرط ح دایش دهان

؟.........یچ:  دیپرس دیفرو داد و با ترد یبه سخت

 یاون درست س.. اخه اون.شه یباورم نم خود من هم.داره قتیحق یول ،یباور نکن يحق دار: گفت  هیگر انیم یلیل

اون  یکنن، ول یازار دادنم دارن م يمسخره است که پدر و مادرم برا یشوخ هیاولش فکر کردم .سال بزرگتر از منه

بزرگ و وحشتناك به بابا ...وهید هیدرست مثل  ناو.که حد نداشت دمیترس يبقدر.دمیترس دایش.. دنشیروز با د

 يمردا.نداره یاشکال( بابا گفت  ياون وقت، مادربه جا. مرد چهل و هشت ساله است هی.از منه گفتم اون بزرگتر.گفتم

 یمن از اون م( گفتم ،) ؟یکن یبا مو و صورت خوشگل اون عروس يخوا یمگه م.دونن یم شتریقدر زناشون رو ب ریپ

که منو فقط به خاطر .... که هیتنها کسگفتش که نادر .... بعدش به گفت که) مگه لولو خرخره است؟( گفت، بابا.) ترسم

، چشم طمع به  ونرهیلیکنه چون نادر م یفکر م.....کنه یاخه اون فکر م...خواد نه به خاطر ثروت پدرم یخودم م

خصوا به نفع اون و احتماال .به صالح دو طرف هم هست اونبا ...کنه ازدواج من  یخودش فکر م ای... تازه.ثروتش نداره

چه به انجا  يفراموش کرده بود برا دایش.هیگر رینتوانست خودش را کنترل کند و زد ز گرید..........  ما و يبچه ها

:گفت یلیل.دیرا گرفت و بعد اورا به اغوش کش یلیدست ل.امده است

ناکه مثل بشکه نفت گنده و وحشت...اون مثل ...اصال ازش متنفرم...اصال ..ترسم یمن از نادر م!کمکم کن .....دایش_

.دایتونم ش ینم....تونم یومن نم

....من يخدا: زمزمه کرد اریاخت یب دایش

!لعنت!شیلعنت به بردار تو وغرور لغنت: گف  هیگر انیم یلیل

اگه اون .از اونم متنفرم: ادامه داد  یلیکرد؟ ل یصحبت م يزیاو از چه چ.از فرط تعجب گشاد شدند دایش چشمان
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.دیشا... دیشا...کرد یزودتر از نادر اقدام م

؟یلیل یزن یحرف م يدار یتو از چ:  دیو منگ سرش را تکان داد و پرس جیگ_

:غضب الود به طرف او برگشت و با خشم گفت دیوسط اتاق رس.از کنار او بلند شد یناراحت و عصبان یلیل

.کرد یم یکه تمام عالقه و عشقو مخف یاون.... نایاز اقا س..از برادرت_

؟یتو خبر داشت: دیپرس ریمتح دایش

 دایش... اون لرزش دستش با اون حالت صورتش.ينگو که تو متوجه نشد: از سر حرص زد و گفت  يپوزخند یلیل

لرزش دستش پرده را هم تکان .کنار زد ضینگفت؟ چرا ؟ کنار پنجره رفت و پرده ها را با غ يزیچرا چ.ازش متنفرم

.من چقدر بدبختم... ایخدا...فقط غرور: با حرص ادامه داد.داد یم

؟ینگفت يزیپس چرا چ ،یدونست یرو م زیتو که همه چ ،یلیل نمیبب_

.فتهیخواستم به دردسر ب ینم ن،یگذشته از ا.میخواستگار ادیکه ب فتمیکار کنم؟ به دست و پاش ب یچ یانتظار داشت_

.افته یاون به دردسر نم_

.هم ندارم دنیخند ينا یکه حت هیحالم طور که وضع و ینیب یم.دایمضحک نزن ش يحرفها_

 ینم يزیاون که از عالقه تو به خودش چ.....نه؟ اون ای یفهم یم.یلیشد ل یم وونهید یداشت از شدت ناراحت نایس_

کار کنه؟ یچ یانتظار داشت.دونست

.....بدبخت ؟یفهم یم.  دایمنو بدبخت کرد ش شیاون با غرور لعنت_

.کنه یغش م یاز خوشحال يدوستش دار.....تو اون اگه بشنوه که _

.نم شه شیچیکنه ه قیارام تزر هیقبلش : با تمسخر گفت  یلیل

.کارا بکنه یلیتونه خ یاون م.یلیل يا ونهیتو د_

 چیمطلقا ه.تونه بکنه ینم يکار چیاون ه: برد وبعد گفت  شیشانیپ يرو شانیپر يدست به موها اسیبا  یلیل
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ادمهاش ........ صورت نیا ریکنه، در غ یو سماجت نشون نده، بابا به چند تا ناسزا قناعت م ارهینس بشا ادیاگه ز.يکار

!من ؟یفهم یم.پس بدم دیمن با..... اونو ياماکافات کاره گه،یاز طرف د.فرسته اش و الشش کنن یرو م

برادر من،  ،یلیل. ادیبکن که از تو بدش ب يکار هی.دونم یخانواده ات، نم ایبا نادر ! مقابله کن: ملتمسانه گفت  دایش

؟یکن یدرك م.زهیشو به پات بر یاونقدر بهت عالقه داره که حاضره همه هست

حداقل تو باورکن ... بزن خوبه؟ شبدا یونگیکار کنم؟ خودم رو به د یمثال چ:  دیزخم خورده پرس یبا قلب و روح یلیل

 نیکنه و از ا ونهیاباست و حاضره به خاطر به دست اوردنش شده منو دثروت ب ونهید....اون ... ستیمن ن ونهینادر د

.نمونه اش هی نیا. یشناس یخانواده ام رو که تو بهتر از من م.کنه یکار رو م نیخونه ببره، ا

اون پدر مستبد و اون مادر خوش .خان که همه کاره خونه است  ایجناب ارش: زد و گفت  يزیتمسخرام يپوزخند

........گذرون م

....من یلیل: ارام دست او را فشرد و گفت  دایش

بدبخت  هی....پدربزرگمه ازدواج کنم، بچه دار بشم و بعد يکه جا يبا مرد نهیسرنوشت من ا: گفت  هیگر انیم یلیل

شه؟ یم.دیشه جنگ یبا سرنوشت که نم.تر از حاال چارهیسر گشته، ب

اعمال .ده یما سمت و سو م یکه به زندگ ستیسرنوشت ن نیشه؟ ا ینم.حوادث شومش رو گرفت يشه جلو یم_

.رفتار خود ماست

 فیو دهن پرکن برام رد يا شهیکل يحرفها یتون یخوبه و خوب هم م اتتیدونم ادب یم.به خاطر خدا بس کن دایش_

تو خودت .کندرك  نویا.دیشه جنگ ینم ریبا تقد.حرفاست نیتر و مشکل تر از ا دهیچیپ یزندگ! من زیعز یول ،یکن

 دواریام ام جهینت یب یعبث، منو به زندگ يحرفها نیا اب یکن یم یهمه ، همه اش سع نیبا ا.یدون یرو خوب م زایچ نیا

 یلیمن اگه خ.رحمیب.رحمهیاون ب.رترهیسختگ یکن یکه تو فکر م یاز اون یباورکن زندگ.....باورکن..... دایش یول ،یکن

 یم یعنی: فتگ يدیبا نا ام دایش. تونم ینم.تونم مقاومت کنم یباز هم نم ا،یمردم دن به اندازه تمام یحت ایشجاع باشم 
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اره؟ ؟يخوا یم نویا ؟یداشته باش روحیسرد و ب یزندگ هی يخوا

.مطمئنم نویا.برم یم نیمن خودمو از ب.با مهرو محبت هم نخواهم داشت یزندگ ینه، هرگز، ول_

کرد و توانست تا ان اندازه محکم و  داینشد در ان لحظه، چگونه ان قدرت را پ متوجه.اصال متوجه نبود چه گفت  دایش

:بزند و گفت ادیبلند فر

 يا ونهیتو د.برم یم نیخودم رو ا ب:ژست او را دراورد و با تمسخر گفت  ؟یکن یصحبت م یاز چ یفهم یتو م_

 يرفته بود بگم مسخره ا ادمی...شه؟ اه یم دایهم پ یبا ارزش تر از زندگ يزیچ ایدن يتو ؟یفهم یم ونه،ید هی.یلیل

مثل  یالنفس فیبه خاطر خودم، چون دوست ضع.سوزه یم چارهیب نایدلم به حال خودم و س ه؟یچ یدون یم! خانم یلیل

کنه  یام که فکر م چارهیبه حال برادر ب يوا.کاسه شکسته چه کنم به دست گرفته ،یفکر اساس هی يتو دارم که به جا

بگم که  نایبه س دیبا.سهیصخره محکم وا کیمثل  شیزندگ يتونه تو یکه م يدختر.شده یدختر محکمعاشق چه 

.یچیه. ستین چیه.هیطبل تو خال ،يدیناز یکه بهش م تیا انهمعشوقه افس

 يزیاو در ان لحظه از هر چ.انکه متوجه باشد یداشت ب یبرم انیعلم طغ کبارهی تشیعصبان.بود يطور نیهم شهیهم

خارج  یلیرا برداشت و از اتاق ل فشیک ،يگریحرف د نیبدون کوچکتر.ان اعتقاد داشت گذشته بودکه بد

 ایارش يبود که صدا اطیدر ح. دندش يساختند و جار ياریخود ش يبرا شیگونه ها يچون رود از رو شیاشکها.شد

.متوجه اش کرد

د؟یبر یم فیتشر_

رم؟یاجازه بگ دینکنه اول با: گفت .گشت تا خودش را راحت کند یو ناراحت بود که منتظر بهانه م یقدر عصبان ان

.کنجکاو شدم د،یتنها اومد دمید: شانه اش را باال انداخت و گفت  ایارش

.به شما بدم یحیکنم الزم باشه توض یفکر نم_

ه؟یاسم شما چ: دیپرس یناگهان یلیزد و بعد خ يپوزخند ایارش
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:گفت.نفر را تا سر حد مرگ کتک بزند کیتوانست  یست مخوا یبود که دلش م نیقدر خشمگ ان

!به سواالت شما باشم ییگمون نکنم موظف به پاسخگو_

.شد یمن باورم نم.دوست مغرور و کله شق داره هیگفت  یم یلیل_

.شه یباورتون م د،یرو بخون هایکتاب باورنگردن: تمسخر گفت  با

ثبت شده؟ ایدن يهایو باورنکردن بینکنه اسم شما جز عجا_

.دیبار یم شیکرد تمسخر از سر و رو نگاهش

.شه یسخت م یلیوگرنه برگشتم خ نجایا امیب ییبا کارت شناسا دیکه دفعه بعد با نیمثل ا_

ه؟یاسم شمتون چ دیشما به من نگفت_

!د حنظل:دیاز دهانش پر اریاخت یب

 دایش.بزند يگریتعجب کرده بود که نتوانست حرف درا چنان م ایارش شیطور خشم طوفان نیلهجه اش ، هم صراحت

 ایا( د،یشیبا خود اند رت،یح تیدر نها ایکه ارش یدر حال.شتاب الود به طرف در رفت ییاز کنارش گذشت و با قدمها

(بود؟ یدختر معمول هیاون 

چهارم فصل

از اشک او  سیبه چشمان خ.با چشمان اشک الود به طرفش برگشت دایش.را فشرد دایشانه ش یبا دست کم اوشیس

:دیشد و پرس رهیخ

کنن؟ یمخالفت م یچ يچرا ؟ برا_

من که بهت گفتم اونا دوست ندارن با : را از ان خارج کند و در همان حال گفت  یبرد تا دستمال فشیدست به ک دایش

.رفت ادمیدستمال  نیباز ا...اه....که نهیا.تر از خودشون وصلت کنن نییپا
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؟یکن یم هیباشه، حاال چرا گر: دیپرس یخود دراورد و به دست او داد و بعد با مهربان بیرا از ج یلدستما اوشیس

 یگوشه و ب هی نمیبش وونهید يکار کنم؟ مثل ادمها یچ يانتظار دار: اشکبار و معترض چشم به او دوخت یدگانید با

و کله  کدندهی يادیاون ز.ستمیمطمئن ن یلیازل... تازه.شه یاز غصه پژمرده م ناینگاه کنم؟ س یبه همه چ الیخ

.گم یدونم که دارم م یم. کرد انجام نده یم دیرو که تهد ياون کار ستیمعلوم ن.شقه

 یهمه چشم دارن نگاهمون م نیا.ستیخوب ن نجایا.خونه میبلند شو برگرد: بلند شد و گفت  مکتین ياز رو اوشیس

.کنن

ام؟یممن ن: دیبغض الود به گوش رس دایش يصدا

؟یچ يبرا_

 یعنی.... خواد یدلم نم.ستیرو نگم ول کن ن قتیکنه و تا حق یرو شروع م ییبازجو نایبرسم خونه، س یحتما وقت_

.دوست ندارم قاصد بدخبر باشم

و  ستیبود نگر افتهی یدوچندان ییبایبلند و برگشته، ز يبه چشمان سبز و براق او که در حصار مژه ها میمستق اوشیس

:گفت

عالقه داره  یلیبه ل یگ یکه تو م ياگه اون قدر نایضمنا س.موضوع ناراحت نشه نیکنم که از ا یم يکار.نگران نباش_

.بلکه از خانواده اش یلینه از ل.کنه يبذاره و اونو رسما خواستگار شیپا پ دیبا

...اون...من که قبال بهت گفتم _

 دیمن و سع دیشا.که ون داره هیفکر اشتباه نیا: کرد و گفت  متوجه منظور او شده بود، حرفش را قطع اوشیس

در مورد خرج و مخارجش هم ، نگران .ما بسوزه يهم به پا نایشه که س ینم لیدل نیا م،یوقت ازدواج کن چیه مینخواه

.میگر یپرو بالش را م ریو ز میکن یکمکش م ینباش، همگ

!شه یمن که بهت گفتم نم.ستیده نسا یکن یاون قدرها که تو فکر م هیقض: گفت  دایش
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؟يدیچقدر نا ام یدونست یم چیه: گفت  يبه شانه او زد و با لبخند مردانه ا یبا انگشت نشانه، ضربه نرم اوشیس

؟يدواریکه چقدر ام یدونست یو تو م_

موهبت رو  نیاگه ا. زنده است دیادم به ام: جمع کرد و گفت  نهیس يرا رو شیتمام، دستها يبا خونسرد اوشیس

 نقدریا ،یلیهمه حرف، واقعا پدر و مادر ل نیگذشته از ا: افزود یبعد به شوخ.اورد ینداشت طاقت زنده موندن رو نم

؟یترس یتو دختر نترس هم از شون م یوحشتناکن که حت

 راستش ینذار، ول بتیبه حساب غ.تا دلت بخواد: زد و گفت يسوت بلند.را فراموش کرده بود تشیموقع دایش

.افتم یو مادر فوالدزره م ویاکوان د ادیافته،  یم یلیو رکسانا مادر ل ییفدا يهروقت چشمم به اقا

هست؟. ستیقدر وحشتناك ن نیکه ا یلیل نمیبب: گفت  يبا لحن بامزه ا اوشیس

درجه اون دوتا با هم صد و هشتاد .ستیمعومه که ن: حلقه کرد و با محبت گفت  اوشیس يدستش را دور بازو دایش

.مثل فرشته هاست یلل.فرق دارن

؟....يکه بهم زد ییپس اون حرفها: داد و گفت  قیرا با او تطب شیقدمها اوشیس

.کننده اش گوش بدم دیناام يو به حرفها ستمینتونستم با.دیاز دهنم پر اریاخت یب: از خجالت گل انداخت دایش صورت

؟يمعتقد دیپس به ام: دیگذاشت و پرس نیقف ماشس يدستش را رو کیسپس .را بازکرد نیدر ماش اوشیس

؟يبه حرفم شک دار.به اندازه یالبته که معتقدم، ول_

.نه، برمنکرش لعنت: به راست و چپ چرخاند و بعد گفت  یسرش را کم اوشیس

.شد و ان را به طرف خانه به حرکت دراورد نیسوار ماش سپس

رو به  د،یرس یبه نظر م یدر جمع مطرح شده بود، ناراض اوشیکه توسط س نایس يکه از موضوع خواستگار امکیس

:گفت نایس

چاه؟ يتو يخودتو بنداز یدست یدست يخوا یکه م یعبرت نگرفت يدیتو منو د_
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؟يزد یحرف رو م نیهم بود، هم نایاگه م: گفت  یحق به جانب افهیبا ق دایجواب او را بدهد ، ش نایس نکهیاز ا قبل

.بود نیصورت حسابم با کرم الکاتب نیدر ا زم؟یام عز ونهیمگه د: و گفت کرد  یتبسم امکیس

فراموش  یچند، همگ یلحظات يشد و برا هیبق حیکه به خود گرفته بود، باعث خنده و تفر ياو چهره معصومانه ا لحن

 یمثال م د،یبه حال م بکن يفکر هیعوض خنده، : شد و گفت  يجد نایس. چه دور هم جمع شده اند يکردند که برا

.حل بشه خودون نیب هیقض م،یبه پدر و مادر بگ يزیچ نکهیقبل از ا میخواست

حاال بگم که بابا و  نیاز هم یزنم، ول ینم یحرف چیجلسه، ه انیمن که تا پا: شانه اش را باال انداخت و گفت  امکیس

دهنت هنوز .سالت شده کیو  ستیبداداش تو تازه .یسن و سال ازدواج کن نیا يکنن که تو تو یمامان مخالفت م

کرد و گفت  نایرو به س هیعاقل اندرسف یدنباله حرف او را گرفت با نگاه دیسع ه؟یاخه زن گرفتنت چ. ده یم ریش يبو

تو  بیج يتو نایس نمیبب.خرج داره، دخل داره، حساب کتاب داره یزندگ.گه یراست م امکیگذشته، س یاز شوخ: 

رو  گهید یکیدست  ؟یکن کاریچ يخوا یتار عنکبوت بسته م یتو وقت بیاخه ج.شه ینم شه؟ معلومه که یم دایپول پ

 دیبع يرکورد اقتصاد نیبا ا یول ست،یدرسته که وضع ما االن بد ن ؟یکن کشیخودت شر يها یبدبخت يتو و يریبگ

که  یاز حرف قهیدق کیهنوز : با تمسخر گفت  نایخواست حرف بزند که س یم امکیس. یموفق بش یدونم که بتون یم

گذره؟ ینم يزد شیپ قهیچند دق

تازه چهار سال به .یکه تو تازه اول راه نهیخوام بگم و اون ا یجمله کوتاه م کیفقط : گفت  یبا تبسم پررنگ امکیس

خط  هیکنم دور از ازدواج رو  یم شنهادیدکتر، بنده پ يتا اون موقع اقا.مونده تیدرست و گرفتن مدرك پزشک انیپا

.یز پررنگ بکشقرم

اون دختر معصوم  فیمن به کنار، تکل.......اصال.دیبخون اسی هیا دیشماها هم که فقط بلد: تر از قبل گفت  یعصبان نایس

منو باش که فکر  د؟یپدرشه ازدواج کنه؟ به اون و به سرنوشتش فکر کرد يکه جا یادم هیبا  دیکه با هیچ گناهیو ب

.ر دارم ایخانواده دن نیتر یکردم احساسات
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دم، هم به شما  یمن به هردوتون حق م: دستش را بلند و هر دو طرف را به سکوت دعوت کرد، سپس گفت  اوشیس

گونه  چیه يکه جا يطور میکه با پدر و مادر صحبت کن نهیا یاصل هیقض.ستین نیا یموضوع اصل. نایدوتا، هم به تو س

تونه همون طور که درس  یم نایس.همه کارها رو جفت و جور کرد شه یبگم م دیبا ياگه نظر منو بخوا.نمونه یمخالفت

 یراض يجور هیشه پدر و مادر رو  یم.میکمکش بکن میتون یما هم م.بچرخونه شویخونه، کارهم بکنه و چرخ زندگ یم

تو  دیسع.نحاال کار امروز را به فردا مفک نیهم.بعدا به دست اورد شهیرو نم یلیخانواده ل تیرضا یول.کرد، اون با من

مگه نه؟ ،ییایکه به قول خودت تارك دن هم

هم تراز  دیخوبه، من هم که با سع: خاطر گفت تیو رضا يبا خشنود اوشیس.تکان داد دییسرش را به نشانه تا دیسع

نه ؟... ایکرد  يشه کار یبه نظر شما م.... حاال. هستم

.کرد یخوان رستم رو طهفت  دیگذاشت، اما با شیشه پا پ یم يجور نیا: گفت  امگیس

.راه کمکت کنم نیدم که در ا یگم و البته قول م یم کیحاال بهت تبر نیمن از هم: نگاه کرد و گفت  نایبه س اوشیس

.سپاسگزارم مانهیاز همه تون صم.متشکرم: گفت  یبا خوشحال نایس

.تشکر کن میمثمر ثمر واقع بش میهر وقت تونست.میبرات نکرد يما هنوز کار: زد و گفت  يمردانه لبخند اوشیس

چلوکباب فردا  هیو همه مون رو  يبد یسور حساب هی دیبا.هم که نه یالبته تشکر خشک و خال: گفت  یبه شوخ امکیس

.یاعال دعوت کن

.دم یحتما، قول م: خنده گفت  انیم نایس.به خنده افتادند همه

امشب با پدر و مادر صحبت  ،یتو زودتر به قولت وفا کن کهنیا يو من برا: با محبت و طنز گفت  ختهیام یبالحن اوشیس

.کنم یم

.برق زدند یچشمانش از خوشحال نده،یبا تصور ا نایس

.همه منتظرت هستند.گهیزود باش د: و گفت  دیرا کوب نایبا در اتاق س نیچندم ي، برا یحوصلگ یبا ب دایش
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.امیاالن م.دیکنچند لحظه صبر : دیدستپاچه و عجول به گوش رس نایس يصدا

 یکه سع یکرد و در حال یظاهر جمع و جور او ، تبسم دنیبا د.از اتاق او فاصله گرفت و شروع به قدم زدن کرد دایش

؟ینکنه حمام ادوکلن رفت ؟يچه خبرته، ادکلن زد: را نشان ندهد گفت  تشیکردرضا یم

دا؟یظاهرم چطوره ش: دیپرسجواب از او  يو به جا ستادیطاقچه هال ا يگرد رو نهیا يجلو نایس

تا .ستیبد ن یاگه کمتر موهات رو شونه کن: دورش کند و گفت نهیا يکرد از جلو یو سع دیدست او را کش دایش

.قابل تحمله يحدود

خاطر  نیسرعت بخشد، به هم نایس يکرد به گامها یسع دایش.منجر شد دایکرد که به ابخند ش یمصلحت یاخم نایس

:گفت

.مینصفه شب اونجا باش میخوا یما که نم! عجله نکن_

مطمئنم اگه قرار بود دارت : گفت یبه شوخ دنشیبا د اوشیگل انداخته و قرمز شده بود که س يبقدر نایس صورت

.يشد یقدر قرمز نم نیبزنن ا

حموم اب :گفت یرا زدود و به سخت شیشانیپ ياورد و عرق شرم رو رونیکتش ب بیاز ج یدستمال یبا دستپاچگ نایس

.داغ بود

تو داغ بود؟ ياب حموم فقط برا: دیپرس هیبا کنا اوش،یبه س يدار یمعن یبا نگاه دایش

؟یپرس یچرا م گهید یدون یتو که م: دیلب غر ریاو زد و ز يبه بازو يضربه ا نایس

!کالم بگو و خالص هی.که زدن نداره نیا: و رو به او گفت  ستادیا اوشیکنار س دایش

.شه یبد م یلیبشن، خ یختیر نیا ياگه همه موقع خواستگار: برلب گفت  يبخندبال ل اوشیس

.ازت بشنوم لمیحرف رو ما نی، هم يخواستگار میتو که رفت يبرا: اب دهانش را قورت داد و بعد رو به او گفت  نایس

.دردسرها نداره نیمن از ا يبرا: ارام گفت  اوشیس
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؟یپس سبد گل کو؟ اونو کجا گذاشت:  دیبود پرس اوشیتوجه سکه نگاهش م یدر حال دایرو به ش نایس

که داشت  دیبعد از برداشتن سبد گل رو به سع.و دوباره به خانه بازگشت. ارمشیاالن م.یانداخت ادمیخوب شد ... اخ_

؟يایتو با ما نم: دینواخت کرد و پرس یم تاریگ دیجد يقطعه ا

باهاتون  امکیخصوصا که س.اونجا امیاره که به عنوان برادر داماد بند یلزوم: ان که نگاهش کند، گفت  یب دیسع

.امیکنه من ن یادب حکم م.هست

؟یکن یفراموش که نم.گرسنه ات شد گرمش کن و بخور.غذا رو گازه.لتهیهرجور م.باشه_

.دیموفق باش.نه مطمئن باش_

کنار  یجنس چوب بامبو نشسته بود و کتاب از يا یصندل يرو اوشیس.رفت اطیبسرعت اتاق را ترك کرد و به ح دایش

؟يایتو هم نم: رو به او گفت.دستش بود

.امیدم ن یم حیترج: لبخند زد و گفت  اوشیس

.يچرا؟ مثال برادر بزرگ داماد گهیتو د_

.میمواظب خودمون هست.دیو نگران ما هم نباش دیشماها بر.هست امکیس_

.باشه ، خداحافظ_

.دایش: کرد شیصدا اوشیگرفت که س یاز او فاصله م دایش

!بله؟: و به عقب برگشت ستادیا يا لحظه

.امیباهات م نیماش يتا جلو: بلند شد و گفت  یصندل ياز رو اوشیس

 شیبه موها دنیهم دست از شانه کش نیکنار ماش نایس.ستیشد نگر یم کشیتکان داد و به او که نزد یراکم سرش

به  اوشیس.افتاد اطیبعد نگاهش به در ح.بودند دایرش شد که منتظر برگشت شاو متوجه پدر و ماد.داشت یبرنم

:دوباره او گفت دنیمحض د
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.یکن یموهات رو شونه م يتو که باز دار_

.ختهیباد دوباره موهام رو به هم ر_

وقت روز؟ نیباد؟ اونم ا: با تمسخر گفت  دایش

 يباشه که دار يبار نیصدم نیبندم که ا یشرط م: ز الود بودلحنش شوخ و طن.بست کرد نایراه را برجواب س اوشیس

.ننیتو رو بب يخوان موها یاونا که نم...اخه پسر .یکن یموهات رو شونه م

:زد و گفت يزیام طنتیلبخند ش اوشیس.را مرتب کرد شیدوباره موها یعکس العمل نیبدون کوچکتر نایس

.مونه یبرات نم ییمو گهیوگرنه د اون شونه رو بده به من.نایس ختیهمه موهات ر_

.ریبعدا بگ.شه یم اجمیاحت: بلند شد و گفت  نیماش نهیاز کنار ا نایس

تاس بشه، شونه رو  نکهیقبل از ا یبتون دیبرو شا.بوسه یدست تو رو م: گفت  دایاز کنارش دور شد و رو به ش اوشیس

.يریازش بگ

که تو  يطور نیا.هم خودت رو کنترل کن یدر ضمن کم.ریبگ نویا: درازکرد و گفت  نایدسته گل را به طرف س دایش

.يارینم رونیب هایسر سالم از خونه فدائ ير یم شیپ يدار

.ترسم دسته گل به اب بدم یم.دایش ستیدست خودم ن: سبد گل را گرفت و گفت نایس

.فتهیاز دستت ن رشیکم محکمتر بگ هی: گفت  یبه شوخ دایش

کنار  دیساعته ما رو کاشت کی.گهید دیفتیتموم نشد؟ راه ب: دیپرس یحوصلگ یامد و با ب رونیخود ب نیاز ماش امکیس

.تمام بدنمون بو گرفت.جوب

.نگرانم شیپسره اون قدر هوله که برا نیبگذرونه ، ا ریخدا به خ: نازك کرد و گفت  یپشت چشم هما

.نم جونهاو.نکن تیقدر خودت رو اذ نیا: اقا دست او را فشرد و گفت  یعل

اره؟. گهیمثا تو د: گفت  طنتیبا ش هما
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.ندازهیتو م ادیمنو  طنتهاشیش: به خنده افتاد یعل

.ندازهیتو م ادیمنو  هاشیوحاضر جواب_

؟يگذشته ازم دلخور يهنوز بابت ماجراها_

اون لحظه .باش یحشو يونایمواظب ح ؟یگفت یبهم چ ادتهی.رونیب امیامکان نداشت بتونم از اونجا ب ياگه تو نبود_

.ازت بدم اومد ایقد دن

؟یجاال چ_

امد به خاطرت از  یاگه بدم م: اورد و گفت  رونیدستش را از دست او ب.هما را به خنده انداخت زشیام طنتیش لحن

گذشتم؟ یخانواده ام م

.ستین دیبع زیچ چیاز تو لجباز ه_

وقت جرات نداشتم کمتر از گل  چیه. گهید نهیهم: گفت یبا مهربان.واداشت طنتیرا به ش یناراحت هما عل صورت

لحنش جدا بامزه . کرد ریرو اس چارهیکه اون روز من ب نتیریش يه دونه از اون لبخندها. حاال لبخند بزن.بهت بگم

:زد و گفت يهما لبخند. بود

.یزن یحرف م کیاون روز بهت گفتم که تو چقدر رمانت_

پرخنده در عقب را  یبا لبان دایهما به طرف او برگشت و ش!يچه خلوت شاعرانه ا.خلوتشان را به هم زد دایش يصدا

:بازکرد و نشست و گفت

د؟یکرد یم ثاقیم دیتجد_

!و مجنون ممنوع یلیکار ل يتو یفضول: کنارش نشست و گفت نایس

!نایس_

.زنم مادرجون یاز شما و پدر حرف م يمن که دارم به جانبدار_
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.مزه نپرن_

تا نصفه شب  دیبا ينجوریا.دیرو روشن کن نیماش عتریسر یفقط شما کم.جفت چشام يرو.چشم.چشم پدرجون_

.ها میمنتظر بمون

.هم به حرکت درامد امکیس نیپشت سر او ، ماش.را روشن کرد نیزد و بعد کاش يپوزخند یعل

کرد تا  يو در همان حال تک سرفه اشد  اطیوارد ح دایکنارش نایس.باز شد و همه پشت سر هم وارد خانه شدند در

به لباسش  یدست نایس.دیاشکارا پر دایو ش نایبود، رنگ س ستادهیکه رو تراس ا یفدائ ياقا دنیبا د.باز شود شیصدا

مستخدم خانه،  ار،یاسفند.چشم دوخت نایبرگفت و به س ییهم نگاهش را از فدا دایش.تا ان را صاف و مرتب کند دیکش

اشاره کرد تا  يکرد و بعد از جواب سالمشان با دست به در ورود یمیتعظ مچهیانها ن دنیبود با د هستادیپلکان ا يجلو

.قرار داشت نشستند ییرایکه در صد سالن پذ يکاناپه ا يو همسرش رکسانا رو یفدائ ياقا.وارد شوند

 ياهر چاق و از فرم افتاده، مردظ یول.بود و با ان روبدوشامبر خوش دوخت دهیپوش یرسم ریکامال غ یلباس یفدائ ياقا

از جا  یلیم یانها، هردو با ب دنیبا د.دیکش یم گاریرکسانا هم داشت س.داد یم شیمغرور و خود پسند را نما

که  يداد و با پوزخند. دست شق و رقش را به دست او ییدرازکرد و فدا ییفدا يدستش را به طرف اقا یعل.برخاستند

انها قناعت کرد و بعد از  يرکسانا هم به سرتکان دادن برا.کرد ، جواب سالم او را داد یتر م بیلبان کلفتش را بدترک

.مبل افتاد ياشاره به مبل ها خودش رو

 یبه ان محا اشراق یتفاوت یاز ب یداشتند با نقاب یدر هرحال همه سع.کرد یرا نگران م هیبق نینبود و هم يخبر یلیل از

 يبرفضا حاکم بود که با صدا ینیسکوت سنگ.نظر داشت ریانها را ز دیکش یم پیهمان طور که پ ییفدا.بنگرند

غرض از مزاحمت امشب ما، همان طور که : دیاحترام و تواضع به گوش رس تیلحنش در نها.پرجذبه پدر شکسته شد

ع به امر چند کالم با شما راج..... نکهیو هم ا میبود که به رسم ادب خدمتتون برس نیپشت تلفن عرض کردم هم ا

.میصحبت کن يریخ
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را ازتوتون پر کرد و با  پشیهم انداخت و پ يرا رو شیبرلب اورد، سپس پاها يزیتمسخرام يپوزخند یفدائ ياقا

:تمسخر گفت

.شما رو کامال متوجه نشدم ییفرما فیبگم علت دوم تشر دیمستحضرم، هرچند با........بله د،یشما طلف دار_

.هضم بود رقابلیغ میبرا یکم ریبگم امر خ دیبا: با غرور و تکبر خاص خود گفتبه رکسانا کرد و  ینگاه

تعجب  میخانم اومد یلیل يخواستگار يبرا نکهیاز ا: دیپرس يموقر يبا صدا نایو س یپرسشگر به عل یبا نگاه هما

؟یفدائ ياقا دیکرد

که دختر من نامزد  دیشما اطالع ندار ایگو.کامال درسته: را گوشه لبش گذاشت و همراه با تکان سر گفت پیپ ،ییفدا

.داره

از ته چاه  ییکه گو ییبا صدا.همه مثل خود او شوکه شده بودند.ستینگر هیبرخود مسلط شد و به بق یبه سخت نایس

:امد گفت یم رونیب

....نکهینه ا..خواستگار دارن..... شونیکه ا میبود دهیچون ما شن ؟یفدائ يسوءتفاهم نشده اقا_

:ادب گفت یب یاشراف يبا نخوت و تکبر خاص مردها.از ان ادامه بدهد شترینگذاشت او ب ییفدا

 ينامزد داره و قراره بزود یلیل.دیسخت در اشتباه يشما درمورد نامزد یداره، ول يخواستگار رو که هر دختر_

.ازدواج کنه

 کیلود بود و در ان بلوز و شلوار ساده ، مثل صورتش اشک ا.وارد تاالر شد یلیتمام نشده بود که ل ییحرف فدا هنوز

 یبه خود م یو ناراحت یکه ظاهر عصبان یدر حال.جاخورد دنشیبا د ییفدا.دیرس یگناه به نظر م یبچه معصوم و ب

:دیگرفت رو به او پرس

؟ییایب رونیاز اتاقت ب يحق ندار نها،یمگه نگفته بودم موقع امدن ا_

د؟یکن نیخانواده محترم توه نیبه ا که نیا ينکنه برا ؟یچ يبرا_
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امدن از  رونیکه بهت نگفتم حق ب يزودتر به اتاقت برگرد و تا لحظه ا.نداره یبه تو ربط: دیاز جا برخاست و غر ییفدا

.ياتاقت رو ندار

 یرگگناه در چنگال گ یرا داشت که ب يدر ان لحظه حالت بچه گربه ا.ستادیاو ا يمغرور و از خود مطمئن جلو یلیل

.گرفتار است

 دیفراموش کرد نکهیمثل ا د؟یبرقصون دیزن یکه م يمنو مثل عروسک با هر ساز دیخوا یم یتا ک ؟یچ يچرا ؟ برا_

.دارم يریگ میانسانم و حق انتخاب دارم و تصم کیکه من هم 

:داد گفت یرا نشان م یکه با دست در خروج یشد و خشن تر و محکم تر از قبل در حال کیبه او نزد ییفدا

.حاال نیهم.زود باش.بهت گفتم به اتاقت برگرد_

 یدر ان لحظه مثل انسان یکرد، ول یباالجبار ان جا را ترك م د،یشن یدستور را م نیا يگرید طیدر شرا یلیاگر ل دیشا

 ییو ساکت با تمسخر به عمق چشمان فدا ستادیمطمئن و محکم چون کوه ا.است افتهیخود را  کبارهیبود که 

.يدم به اتاقت برگرد یم ستوربهت د: او گفت يایحجب و ح یاز نگاه ب نیخشمگ ییفدا.ستینگر

او را گرفته بود لذت  يکه بعد از مرگ پدر، جا شیتن ياز ازار عمو.نقش بست یلیبرلبان ل زیاستهزاام يپوزخند

.ودچقدر از او متنفر ب. کرد یرا در مغز سرش احساس م یحرارت مطبوع.برد یم يوافر

.کنم یعمل نم..... من به دستور شما_

. حرکت کند  شیتوانست از جا یکس نم چیه.داشت  یبیخورد،انعکاس عج یلیکه به صورت ل یمحکم یلیس يصدا

را به خود  يریداشت حالت نفوذناپذ یبا بغض در گلو همچنان سع یلیبودند ل دهیهمه با چسپ به مبلها چسپ ییگو

.ردیبگ

.کنم یل نمبه دستور شما عم_

:دیدستش را در هوا گرفت و پرس نایبزند ،س یلیس یلیدوباره به صورت ل ییازان که فدا قبل
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ده؟یزورتون به کوچکتر از خودتون رس د؟یزن یچرا اون رو م_

!!تو دخالت نکن جوجه: و با خشونت گفت  يدستش را از دست او خارج کرد و به تند ییفدا

را در پناه  یلیانگار که ل. نمود  یصخره،محکم و با صالبت م کی ستاد،مثلیا ییرو به فداو  یلیل يمثل سپر جلو نایس

.خود داشت

؟يریدختر رو به باد کتک بگ هی نکهیا ينکنه برا ؟یچ يبرا_

به  دیناام. فشرد  یرا م شیگلو ایبه وسعت دن یاز او دفاع نکرده بود،بغض یگاه کس چیه. پر از اشک بود یلیل چشمان

از حدقه درامده به ان صحنه  یبا چشمان امکیدو دست پنهان کرده بود و س انیصورتش را م دایش.چشم دوخت  هیقی

جستجو گر در چشمان  یبعد از نگاه یعل.کرد  یالتماس م وبه ا شیافتاد انگار با چشمها ینگاهش به عل.ستینگر یم

.کرد یا حس مضربان تند رگ گردنش ر. جلو نهاد یهمسرش از جا برخاست و قدم

سر  دینیبب. دیجور مسائل ناراحت کن نیخودتون رو به خاطر ا دینبا. دیگذشت کن دیبا دیشما که بزرگتر ییفدا ياقا_

.دیاورد ییدخترتون چه بال

 يبرا. دیاوریاحمقها درب يلفظ قلم حرف زدنها رو برا نیا. بس کن! بس کن اقا: ادبانه گفت یاو رکسانا ب يجا به

.گدا گشنه رو نشناسن تیه شما جمعک ییاونها

 گهید یکی يرو برا يننه من غربم باز نیبهتره ا. گه یبله،رکسانا راست م: دنباله حرف او را گرفت و گفت  ییفدا

ادبانه بود که رنگ صورت همه ناخوداگاه قرمز  یو ب زیام نیتوه يلحن ان دو بقدر.دیندار ییجا نجایشما ا.ياریدرب

هم فشار دست هما بود، وگرنه همان دم چنان  دایش لودارج. زد یبشدت م نایو س یو عل امکیسگردن  يشد و رگ ها

که از فرط خجالت  ییناباور و بهت زده با صدا یعل. داد که تا عمر دارند فراموش نکنند یبه انها م یجواب دندان شکن

خاطر  بهفقط  میهست نجایما ا دینیب یاگه م مینکرد میکه ما منظورمون رو درست به شما تفه نیمثل ا: گفت  دیلرز یم

.....وجود ارزشمند دخترتونه که
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مرغ تخم طال  هیبله، به خاطر وجود ارزشمند دخترمه که مثل : گفت  يحرف او را ناتمام گذاشت و با پوزخند ییفدا

.شما رو برده باشه نینداره که به خاطرش دل و د يهنر چیه یلیمونه وگرنه ل یم

پدرش با  يکرد و به جا انینفرتش طغ. و ناراحت نشده بود  نیهرگز تا ان اندازه خشمگ. از کف داد طاقت دایش

 دنید يو عقل و درك برا رتیاوقات پشم بص یبعض: زد گفت  یموج م شیکه در صدا يو تمسخر  تیعصبان

؟ییفدا ياقا دیکن یفکر نم نطوریشما ا. ادما الزمه يهایخوب

چون او  يکس که نه از دختر چیرا از ه يرفتار و طرز برخورد نیوقت چن چیه ستینگر یم ناباورانه به او ییفدا

که  دیبگو يگرید زیخواست چ یبه چشمان او زل زد م میگرد شده از فرط نفرت مستق یبا چشمان دایش. بود  دهیند

وارد شد و  يگریاز در د. خود را حفظ کند  ریاپذکرد همچنان ظاهر شکست ن یم یسع ییفدا. را فشرد  شیهما بازو

جان من از  ؟اقایاگه من نخوام به شما دختر بدم چ:ادم گفت  کی يبود تا صدا هیبه زوزه گرگ شب شتریکه ب ییبا صدا

 يجلو ایشرم و ح یطور ب نیدختر خودسر که ا نیهر چند ا. دوست هم ندارم که به شما دختر بدم . ادیشما خوشم نم

که  دیدون یشما هم که خوب م. اما هنوز اسمش تود شناسنامه ام هست شهیحسوب نمدختر من م گهید سادهیامن و

.عتریسر. رونیب دیببر فیحاال هم بهتره تشر. رو شوهر داد يدختر شهیپدر، نم تیبدون رضا

قلبت خوب  يبرا یدون یم. ناراحت نکن  نقدریخودتو ا! زمیعز: گفت  یینازك کرد و رو به فدا یپشت چشم رکسانا

.ستین

از کنار انها گذشت  يرکسانا با پوزخند.کنم رونیروانه ب یپس گردن هیخانواده رو با  نیتا من ا رونیب يتو بهتره بر_

حاال دلم به حال .کردم یاما باور نم د،یکن یطور رفتار م نیبودم که شما ا دهیشن: با خشم گفت یعل.و اتاق را ترك کرد

.سقف کی ریت با شکا سر کرده، اونم زهمه مد نیسوزه که چطور ا یدخترتون م

: زد ادیسپس فر.دی، بفرما رونیب.الزم نکرده دلتون به حال دختر من بسوزه: گفت يبلندتر يبا صدا ییفدا

در از انها استقبال کرده  يکه جلو یاشراف مهین یاز بناگوش در رفته و لباس يلهایبا سب یمرد درشت اندام!اریاسفند
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.بله قربان: شد و با ادب تمام گفت  وارد سالن عایبود، سر

 یبود که م یدختر خوشگل، مغرور و سنگدل.ثابت ماند دایش ينگاهش رو.به خانواده کرد يزینگاه تمسخرام ییفدا

.بنداز رونیمحترم رو از خونه ب اریخانواده بس نیا: زد و گفت يپوزخند.کرد یادبش م ستیبا

 یکس اجازه عجزو البه نم چیغرور ه.ستینگر امکیبه س نایس.ه شدگشود زهایچ نیگفتن بدتر يبرا دایش دهان

چون  يدر تمام عمرم مرد( با گفتن  یعل.سالن را ترك کرد امکیاز خانواده ، همرا س یکوتاه یبا عذرخواه نایم.داد

در تاالر  یلیو ل نایو س ییفدا دا،یان لحظه فقط ش رد.نمانده بود خارج شد شیهمراه هما که رنگ به رو.) دمیشما ند

 ناینگاهش کرد، نگاه س نایس.باشد ییخواست چون فدا یلب برهم فشرد، دلش نم دایش.بزرگ و مجلل حضور داشتند

.کامال مشخصه یشما نبود، در خروج ییبه راهنما يازین: محکم و مغرور گفت.بود یکاف شیبرا

.که باهات همکالم بشم یبچه تر از اون: با تمسخر گفت ییفدا

.بود دهیانگار لحظه انتقام فرار رس.چشمانش ساطع شد از یبرق

.شه یهم براتون محسوب م یبه نظرم ورزش خوب.زورخونه نیهمکالم شدن با من ، بهتره بر يبه جا_

قدرتمند و محکم چون او، پوزه اش را به  يدختر يروز دیگنج یدر باورش نم.دییگرا یبه سرخ ییصورت فدا رنگ

با .قد علم کرده بود یلیهنوز مقابل ل.شد نایمتوجه س ییفدا.سالن را ترك کرد یحرف چیبدون ه دایش.خاك بمالد

.يهر...تو هم ! جا خوش نکن: تمسخر گفت

حقش : مشتش را گره کرد و باال اورد و با خشم گفت.بود ستادهیا ییفدا نهیبه س نهیدرست س.جلو گذاشت یقدم نایس

 ییبه شکم گنده فدا عیمشتش را سر.کنم یم يدر عوض کار بهتر. زودهحاال یبکشمت، ول ناتیتوه نیبود به خاطر ا

:دیو غر دیکوب

.به خاطر مادرم: موشت را پشت سران زد و گفت نیدوم.از بابت پدرم بود نیا!یحرومزاده عوض_
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را در  شیدستها اریضربه را به او بزند، اسفند نیسوم نایس نکهیقبل از ا.دیرا به خانه کش اریاسفند ییفدا ادیفر يصدا

.هوا نگه داشت

کوچولو؟ ین یچه خبرته ن_

روبدوشامبرش را مرتب کرد و  قهیبلند شد و بعد از پاك کردن گرد و خاك لباسش، .افتاده بود نیزم يرو ییفدا

 يبرا: را برداشت و گفت پشیپ ییفدا.متوقف شد شیبه پا نایبا ضربه س یاپیچند مشت پ.دیکوب نایبه شکم س یمشت

.یگوم ش یتون یم.هیکاف امشب

 نیا گهیبار د هیاگه : گفت نایس يبه رو يزیام دیبعد نگاه تهد.رونیتن لش رو بنداز ب نیا: گفت اریرو به اسفند سپس

 هیباهم به حالت گر ن،یاسمون و زم يکه مرغها ارمیسرت م ییچنان بال.دونم و تو یمن م یبش یدور و برا افتاب

.کنم یم هیتسو تبعدا حسابم رو باها.بود درامد کارم شیفقط پ نیا.کنن

کار کنم؟ یبچه چ نیاقا با ا_

.هیبق شیپ رونیبندازش ب_

فقط .امیبعدا سراغت م: گفت یبسخت.سوخت یچشمش م يرو ییزخم فدا يهنوز جا.خون کنار لبش را پاك کرد نایس

.........بودم يبهتر طیشرا ينبر که اگه تو ادیاز 

.عمل کن شتریکمتر حرف بزن، ب: کردنش به خارج از ساختمان گفت ییو در حال راهنما دیرا کشاو  يبازو اریاسفند

داغ به  لهیم کیمثل  يزیچ.نبود یتا ان اندازه دوست داشتن نایکاش س.ستینگر یصحنه را م نیاشکبار ا یلیل چشمان

ل او از تاالر خارج شد و دوان دوان دنبا اریاخت یب.داشت  يا نهیاز ا ک دینبا.رفت یداشت م نایس.قلبش فرو رفت

 یبود که فقط او را م یمثل ادم کرو الل یلیل.داد زگشتکرد و دستور با شیصدا نیخشمگ ییفدا.دنبالش راه افتاد

تراس  يرو ییفدا.قبل محکم و استوار بود سست شدند یکه تا لحظات نایس يقدمها.کرد شیبلند صدا يبا صدا.دید

 کیدنز نایتوجه به او به س یب یلیل.بار صدا کرد نیچندم يرا برا یلیو در همان حال ل دییپا یمبود و ان دو را  ستادهیا
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!نایس: بر زبان اورد يپسوند چیبار نام او را بدون ه نیاول يبرا.شد

نور مهتاب دزدانه از .شد لیبه هق هق تبد یلیارام ل هیگر.شد یکاش زمان همان لحظه متوقف م.حرکت ماند یب نایس

انگار .شب بو فضا را اکنده بود يعطرگلها.کرد یرا روشن م کیو جاده تار دیکش یشاخ و برگ درختان سرك م يال

 زیهمه چ یلیل.انداخت ینم نیدر ان طن يا بهیغر چیه يکه صدا ینیشر زم.قدم نهاده بودند ییایرو ینیهر دو به سرزم

 یم چیمگس ه يرا مثل حرکت بالها ییفدا يو صدا افتهیچه و به خاطر که شهامت  يبرا نکهیا.برده بود ادیرا از 

او را واداشت تا چند گام از  دیجوش یم شیناشناخته که در رگها یحس.بود زیلبر يتمام وجودش از حس مرموز.انگارد

کش با دستان کوچ.نمانده بود که ادامه بدهد شیبرا یتوان...... من .....من : زمزمه وار گفت.شود کینزد نایبه س لوپه

را در  يزیچ ضیعقل و احساس هرکدام ضد و نق.با خود در جنگ بود نایس.ستیصورتش را پوشاند و از ته دل گر

 يبا صدا.هنوز نگاهش به جلو بود.دل شد يرضا میلبا احساس و مهربان تس يمثل همه ادمها.کردند یگوشش نجوا م

.به دل ندارم یاز کس یرنجش جیمن ه: گفت یبخش یتسل

.یکه داشته باش يحق دار_

.خودتو ناراحت نکن_

؟يکارو کرد نیچرا ا هیداستان چ نیا انیپا یدونست یاخه چرا؟ تو که م_

.دم یقول م.دم یکنم؟ من تو رو نجات م یحرف کوتاه قناعت م نیبه ا یکن یفکر م ؟يبهم ندار نانیاطم_

.یتون ینم.... نایس...! یتون ینم_

را  نایفلب س. خوردند  یتکان م هیبه هنگام گر فشیظر يشانه ها.ستیبلند گر يا صدارا دوباره پوشاند و ب صورتش

 یبا محبت ب.کند یکه چکار م دیخودش هم ان لحظه نفهم دیشا.شانه او را لمس کرد اریاخت یب نایس.لرزاندند یم

؟یکن ینم نانیبه حرفم اطم...یلیل: گفت ییانتها

.نایس یافت یبه دردسر م_
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باشه؟.م نجاتت بدم د یقول م_

 کیشد که داشت به انها نزد ییمتوجه فدا نایس.تکان داد دییانکه به صورت او نگاه کند سرش را به نشانه تا یب یلیل

:با شتاب گفت.شد  یم

خوب؟.نکن  تیخودتو اذ.مواظب خودت باش.بمونم نیاز ا شتریتونم ب ینم_

.باشه....با _

 یبه رنگ خون نگاهش م یبا چشمان یلیل.تاب به عقب برگشت یب.جلو نهاد یقدم نایس.او را رها کرد  يها شانه

.و ترس او را ترك کرد دیترد انیکرد و م یاز او خداحافظ.و سرش را تکان داد دینگاهش را دزد.کرد

وزنه کرد  یحس م.نکرده بود نیاندازه به او توه نیکس به ا چیتا به حال ه.کرد یخودش را کنترل م یبه سخت دایش

 هیگر يبرا یدر اتاقش بهانه خوب دنیکوب.شود یاز ان کاسته م یکم هیقلبش گذاشته اند که فقط با گر يرو ینیسنگ

و زمزمه  یکوب یگره کرده به متکا م يبا مشتها.رانهاد هیگر يمتکا فرو برد و بنا ریتختش افتاد و سرش را ز يرو.بود

متنفر...... ازت متنفرم: کرد یم

سبک شد از  یبحد کاف یوقت.داد یاز شدت درد قلبش را کاهش م یکرد، اما حداقل کم یرا دوا نم يحرف درد نیا

به .خورد یدرختها به چشم م يالبال يزیچ.شد اطیتخت برخاست و قصد داشت اتاقش را ترك کند که متوجه ح يرو

 ياز طرف راست و البال يا ناله يصدا.تپا به پشت خانه گذاش یاز در پشت.اشتباه نکرده بود.طرف بالکن رفت

 انیرا هرگز گر نایس.را تجربه نکرده بود يزیچ نیگاه چن چیه.دیقلبش لرز.دیرس یمو و انار به گوش م يدرختها

باغچه  يبرا يکه حصار يفلز ياز کنار نرده ها.گذاشت اطیالمپ سردر بالکن را روشن کرد و پا به ح.بود دهیند

خود  یییرا به هم نزند، اما گو نایکرد ارام باشد و خلوت س یسع.درختها رفتو به سمت  دشدند عبور کر یمحسوب م

.جلو ایب دا؟یش ییتو: دیخش دار شده بود پرس هیگر ریکه از تاث ییمتوجه اش شده بود، چون با صدا نایس

از  نایس.بود خوب نایس يخودش و هم برا يهم برا نیو ا دید یرا نم نایصورت س.شد کینامطمئن به او نزد يگامها با
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گرفته و بغض  ییبغل برد و با صدا ریرا ز شیبود، دستها ستادهیا دایبلند شد و همان طور که پشت به ش یصندل يرو

؟يدیچرا نخواب: الود گفت

.ومدیخوابم ن: کرد لحنش ارام و نرم باشد یسع

چرا؟_

 دایپ لیبه باال تما یشانه اش کم.خ نداردپاس يارایدانست چرا زبانش  ینم یاو داشت ول يچرا يبرا ياریبس يجوابها

.نداشت یخاص لیدل: کرد

؟ياومد نجایا یچ يبرا_

تازه استنشاق کنم؟ يهوا یداره کم یاشکال_

!من.....يصدا ایتازه  يهوا: زد و گفت يپوزخند نایس

.ستیطور ن نیاصال ا_

مگه نه؟ نجا،یچرا اومده ام ا یکن یبا خودت فکر م يدار_

.نجایا ياومد یچ يدونم برا یم یعنی... چرا یعنینه، _

به  شهیو غم و غصه ندارم؟ چرا هم ستمیمن انسان ن دیکن یکه فکر م نهیا ریغ ؟يجدا؟ پس چرا تعجب کرد_

.امیاز مهر م ینظرتون خشک و خال

!نایمن س يخدا_

کبود شده  نایچشم س ریز.دخور یاو تکان دنیبا د.کند شیبرگردد و صدا نایبود که باعث شد س يطور لحنش

شده؟  یصورتت چ: دیمرتعش پرس ییبه عقب برداشت و با صدا یاز ترس گام.بود دهیچطور تا ان لحظه ان را ند.بود

چرا کبوده؟

.شترهیب نیسوزش قلبم از درد ا.ستیمهم ن نیا_
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!داداش: گفت يبغض الود يصدا با

نگاهش به اسمان .شد کینزد نایبه س.کرد یجمله را ادا م نیسوخت هم یم یدلش به حال کس یوقت.عادتش بود نیا

؟يشد یشکل نیچرا ا دمیشده؟ پرس یچ: دیرا لمس کرد و پرس شیارام بازو.بود

.ستین یمهم زیچ: و گفت  دیکش یاه نایس

ست؟ین یمهم زیچطور چ نا،یس_

.یگفت یرو نم نیو اونو ، ا يدید یاگه اون صحنه رو م_

؟یگ ینم يزیچرا چ ؟یزن یم حرف يدار یتو از چ_

من ..بعد از رفتن شما ها : بغض الود گفت ییدو دست پوشاند و با صدا نیصورتش را ب.تاب نشست يدوباره رو نایس

 نیا يتو.کرد یم هیاون گر.پناه یب يدرست مثل بچه ها.کرد یم هیداشت گر ؟یکن یباور م.دمید ونیرو گر یلیل

 شیو از او خونه فرار رمیدستش رو بگ ونستمت یکه م کیاونقدر نزد.بودم کیخواست بهش نزد یدلم م... لحظات

.براش بکنم يکار چینتونستم ه.کرده بود ریو بند دست و پاهام رو زنج دیق.داینتونستم ش.... یبدم، ول

!نایس: گفت یبا مهربان_

.ارمیاونو بند ب ينتونستم اشکها یتعرضه بودم که ح یمن اون قدر ب دا؟یش يدیمن د یعرضگ یبه ب یتا به حال ادم_

.نبود حیصح.یبکن یتونست ینم يکار چیتو ه_

اون؟ ياشکها دنید حه؟یصح ینبود پس چ حیکار صح نیاگه ا_

.یفکر کن یکن منطق یسع_

.بزرگ چیه هی.کاره چیه.کاره است چیعشق منطق ه يتو_

 نایس!ارم باش : زمزمه کرد.سوخت یم نایس يدلش برا اینان لحظه به قدر تمام د.دندیلرز یم نایمردانه س يها شانه

...خوام بگم که یمن م...من
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.نگو، فقط تنهام بذار یچیه! داینگو ش_

به عقب  دیو با ترد ستادیپله ها ا کینزد.ارام راه امده را برگشت.افتیتاب مخالفت ن.درد الود بود کالمش

از .بود دهیفا یب ستادیا یاگر تمام عمرش را هم انجا م.نداشت يا هدیدر انجا فا ستادنشیا. سرش را تکان داد.برگشت

.دیفرو چک لندشنابهنگام ، از مژگان ب یکه اشک یپله ها باال رفت در حال

دهد،  یاز انسانها م يکه خداوند ان را فقط به تعداد معدود یاست اله یاست که موهبت نیجز ا ای؟ ا ستیچ عشق

ورزد،  یکه بربوستان م یمیکه عشق زودتر از نس یبه راست.ید دارد بلند است و جاودانخلقت وجو يکه تا انتها يزیچ

 م،یمهربان است چون نس ،يچون جوانه بهار باستیدانم در کجا خوانده ام که عشق ز یکند نم یاز قلبها عبورم

ر است، ناملموس دشوا اریبس یول ستیاست که لمسش ناممکن ن یلطافت.چون عسل نیریسخاوتمند چون باران و ش

کلمه عشق  نیسابق برا.عشق را و حال عاشقان را دیتجربه کرد تا فهم دیبا.جاودانه درقلب است  یحرکت... یول ستین

را  نیچون ا زیجنون ام ییارزو چگاهیدوست داشتم حسش کنم ه.است فیدانستم اما امروز از نظرم لط یم زیرا ناچ

هم داشت،  گرید زیصفات، یک چ نیا يبودم که سوا یهد عشقامروز شا.ستیکه امکانش ن یینداشتم ارزو

اند و از  تیبود حس حما شقانهعا.یو عرفان یروحان.بود بیعج میدر برابر هم برا یلیو ل نایس يفداکار دنید.يفداکار

 يفداکردن خود برا یعنی یاز نظر من ، عشق واقع دیشا.است شانیخداوندا حام.کنم یدعا م شانیبرا.گریکدی

....دانم یواقعا نم.... دانم ینم.ژرف است شیمعنا.وقمعش

دست به چشمانش برد تا اشک را .دفترش گذاشت و ان را بست يخودکار را ال.را گرفت دنشید يجلو یاشک قطره

 یکه دست یاز جا بلند شد و به طرف تختش رفت در حال.شب بود مهیدوازده ن بایتقر.به ساعت نگاه کرد.دیاز انها بزدا

.حلقه بسته بود شیدور گلو ینامرئ

پنجم فصل
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 ایداد تنها  یکه دست م یدر هر فرصت نایمدت، س نیدر ا.گذشت یلیاز ل نایس يخواستگار نیاول يماه از ماجرا کی

با استخدام چند مرد  ییاز حدش فدا شیدفعه اخر به خاطر سماجت ب.رفت یم یلیل يهمراه پدر و مادر به خواستگار

 شیدر خانه استراحت کند تا اوضاع جسم يمجبور شده بود دو سه هفته ا نایبه باد کتک گرفت و س یقلدر او را حساب

....... .........نکهیروبه راه شود، اما دست از تالش برنداشت تا ا

 یتوق شهیهم.برود یلیل يبود که با توسل به ان مجددا به خواستگار يبه فکر نقشه تازه ا.اتاق مشغول راه رفتن بود در

زنگ گوش  يبار هم صدا نیا.کرد یزد و اعصابش را متشنج م یتمرکزش را به هم م ییصدا نیکرد کوچکتر یفکر م

را برداشت و با گفتن  یگوش یبا ناراحت.رفت هالاز اتاق خارج شد و به .خراش تلفن، تمرکزش را به هم زد

.بود ییفدا دهیکلفت و نخراش يصدا. دیرا شن ییاشنا يصدا د،ییبفرما...الو

؟یمنزل صارم_

بله : کنترل شده گفت یبر زبان اورده است، با خشم يشوندیپ چیکه چرا نام پدرش را بدون ه نیاز ا تیعصبان با

.دییبفرما.....

.کار دارم نایبا س_

 يکارچه  ییفدا نکهیفکر در ان لحه مغزش را مشغول کرد و متعاقب ان ، فکر ا نیا.) دونه یمرد هنوز ادب نم نیا )

.خودم هستم: متعجب گفت.ممکن است با او داشته باشد

به  یالیمن ر نکهیو اون ا دیرو مطمئن باش يزیچ هیاما  د،یاریمنو به زانو درب دیباالخره تونست.گم یم کیبهتون تبر_

.شما کمک نخواهم کرد

.شم یه منظورتون نماقا؟ من متوج دیکن یصحبت م یاز چ: دست و ان دست کرد و ناراحت گفت نیرا ا یگوش

....حال نیبا ا. یفهم یمطمئنم که خوب م ؟یش یمتوجه منظورم نم_

د؟یزن یم ییبه من تهمت دروغگو_
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تو  يکه من در سرتاپا یتو دل بسته، در حال یبه چ یلیدونم ل ینم! چقدر لوس: سرداد و گفت يقهقهه مستانه ا ییفدا

.نمیب یجو عرضه نم کی، 

اگه .گم تنها به احترام سن و سالتونه ینم يزیکه من چ دینیب یاگه م.دیکن تیادب رو رعا: فتگ تیبا عصبان نایس

.کوبم یدستگاه م يرو رو یحاال گوش نیهم د،یکن نیدوباره توه دیبخوا

 ینیمقدمه چ یبه اندازه کاف نکهیمثل ا.استیمیاصال ک.تو چقدر ارزش داره يدونم حرفام برا یمن خوب م.تند نرو _

.مارستانیب يایب یبهتره بلند ش.مکرد

!مارستان؟یب: تکرار کرد رتیبا ح نایس

افتاده؟ یچه اتفاق یلیل يبرا يتو خبر ندار یگ یم یعنی: گفت انهیبا تمسخر موذ ییفدا

؟یلیل: گفت يبلند يصدا با

.تو يهایباز ونهیخاطره دفقط به  ه،یبستر مارستانیب يمنطق ضعف کرده و االن هم تو یاون دختره به خاطر تو ادم ب_

 نایهمه ا!مزخرفه: زد ادیفر نیو خشمگ دهیترس.افتاد نیاز پشت به زم یکه صندل يبلند شد، طور یصندل ياز رو نایس

.فهیدروغ کث هی

در .بدون دروغ راحت ترم.بدم لیوقت روز به تو زنگ نزدم که دروغ تحو نیمن ا: کرد و گفت یعصب يخنده ا ییفدا

 شیو از اونجا ببر مارستانیب يایب کراستی یتون یم ،یازدواج کن یلیبا ل يخوا یالع دادم که اگه مهر حال بهت اط

فراموش . نمس فرستم هیزیبا اون جه یالیمن ر اشه،ب ادتیرو  يزیچ هی. کنم یعقدش هم خودم امضا م ریز.محضر

.نکن

؟یگ یاز کجا مطمئن باشم که دروغ نم_

.سر راسته.سیرو بنو مارستانیادرس ب يایب يخوا یاگه م. یبرداشت کنخودته چطور از حرفام  لیم_

 یم.بگو: برداشت و گفت يخودکار.) هرچه باداباد: ( با خود گفت.نبود دیبع زیچ چیه ییاز فدا.دیشیاند دیباترد
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.سمینو

ازجا  سپس.ادرس را حفظ کرد عیسر. تماس را قطع کرد ،يگریحرف د جیادرس را گفت و بعد بدون ه ییفدا

کرده؟  يکار نیهمچ یاون ک( کرد،  یبا خود فکر م. برداشت و از اتاق خارج شد یبرخاست و کتش را از چوب رخت

ومدهیسرش ن ییبال... اینگفت؟ خدا يزیچرا به من چ

؟ير یکجا م: دینگران پرس دنشیبا د دایش.دیگلدانها د ياریرا مشغول اب دایش.) باشه

.خونه ارمیب شهیهم يرو برا یلیرم ل یم_

.نمتیبب ؟يتب که ندار_

.گم یباورکن راست م.نه تب ندارم : دست او را پس زد و گفت نایس

.اریحداقل صبر کن گچ دستت رو باز کنن، بعدا بر اون رو ب یول ،یگ یراست م.قبول کردم_

/گم یراه م يبهت تو ،یاگه حاضر بش_

.من حاضرم.میبر ایب: و گفت نیزم يابپاش را گذاشت رو.رفتیحرف او را پذ دیترد با

وصف  یاقیبا شور و اشت نایس.پارك شده بود اطیگوشه ح نیماش.به بلوز و دامن او کرد و با سر قبول کرد ینگاه نایس

 دایش.کرد فیتعر دایش يو مختصر برا دیدر طول ره، موضوع را مف.را بازکرد و بعد پشت رل نشست اطیدر ح ینشدن

چطوره؟ یلیگفت حال لن: دیپرس یبا نگران

 یعنی نیا.خونه ارمشیب کراستی مارستانیتونم از ب یگفت م ییفدا.معلوم بود که خطر از سرش گذشته ینگفت، ول_

.حالش خوبه

.خدا کنه_

.کنه یحتما م_

هم گذاشته  يرا از شدت ترس رو شیپلکها نیماش ادیبه خاطر سرعت ز دایکه ش يپدال گاز فشرد، طور يپا رو و
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.ودب

، همراه همسرش از محضر خارج  یلیبه ل ینگاه میبعد از ن ییفدا ياقا.تمام صورت گرفت یبه سادگ نایو س یلیل عقد

 شانیبرا یو قرار شد جشن کوچک رفتندیخود پذ انیدر م یرا به گرم یلیخانواده بدون توجه به رفتار سرد انها ل.شدند

.برگزار کنند

لحظه سرش را بلند  کیبود، فقط  ریدر تمام ان جشن ز ناینگاه س.برگزار شد یلیلو  نایس یهفته بعد، جشن عروس کی

سرش را به .نشاند یلیپوست ل ریز یو گرمش حرارت رایتبسم گ.ستیو درشت همسرش نگر یکرد و به چشمان اب

س عرو: دیپرس نایس.ختیشرم به وجودش ر.دستش حس کرد يرا رو نایبا حلقه دستش گرم کرد که دست س يباز

ره؟یپذ یرقص م هیمن، دعوتم رو به  يبایز

من... من : گفت یبسخت.مسلما توانش را نداشت.به من من افتاد یلیل

.داماد منتظره...من من نکن:را گرفت و گفت  یلیدست ل.بود ستادهیسرشان ا يباال دایش

....من... یول_

.کف مرتب واسه عروس و دوماد هی: گفت طنتیبا ش دایش

 یبه سخت یلیل.او گرفت يبه سو يدستش را همراه بالبخند نایس.رفتیبناچار پذ یلیزدن مهمانها که امد لدست  يصدا

انداخت و دست  رینگاهش را به ز.بود از شدت حجالت غش کند کینزد.را بازنگه داشت شیلب برهم فشرد و پلکها

کنار  دایش.و او را وسط سالن اورد دیشرا ک دستش نایس. گذاشت نایلرزان کوچکش را در دست مردانه و قدرتمند س

از  ذیللس به سخت.موجب شده بود که صدا به صدا نرسد همانهایکف زدن م.را تا اخر بلند کرد شیو صدا ستادیضبط ا

شه بپرسم؟ یکنه؟ م یفکر م یپرنسس من به چ: دیپرس یبه شوخ نایس.دیورز ینگاه او اجتناب م

؟يبه من بد يشنهادیپ نیهمچن هی یچطور تونست..تو نکهیبه ا_

قدر سرد بودم و خودم خبر نداشتم؟ نیمن ا یعنیجدا؟ _
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.کنه یاوفت منو بهت زده م یگاه...نایس تیخونسرد_

؟یکن یگوش م.یلیاعتراف بکنم ل هیخوام  یم_

.کنم یبه حرفات گوش م یاز الن تا اخر زندگ_

.عمل و مقابل به مثل همرا با.هم که نه یگوش کردن خال: گفت طنتیبا ش نایس

؟یرو اعتراف کن یچ يخوا یم ینگفت: همان فدر شاد و سرزنده بود شهیهم نایرفتار س.دیخند اهسته

که اون فدر دوست دارم که  نیا: را محکمتر از قبل در مشت فشرد یلیو در همان حال دست ل دیکش یقینفس عم نایس

.رو نابود کنه شیتونه بنا یهم نم یلیس چیه

.بکنم یاعتراف هیحاال بذار من : را دستخوش احساس کرد نای، س یلیشوق ل خنده

.دییبفرما.سراپا گوشم _

!بگو دتریجد زیچ هی.یاز صد دفعه بهم گفت شتریب نویهفته قبل تا به حال، ا کیکه از  نیا_

.يبگو که تا به حال لب از لب بازنکرد يزیچ هیبگم؟ تو  دیچرا من با_

!چرا؟_

بود که دوستش  دهیشن یلیبابا من چطور بگم ؟ مجنون هم از ل: گفت يبا لبخند نایس.بود طنتیهمراه با ش سوالش

.داره

نا؟یس یستیگرد ن ابانیتو که ب_

.شم یم مارستهانهایروونه ب یاگر منو طرد کن.گرد چرا مارستانیب ینه، ول...گرد که ابانیب_

.شده دایهم پ یبه مجنون بگم که مجنون ثان دیبا_

!!یثان یلیول_

.عاشق يبگم اقا يزیتونم چ یدر هر حال من نم_
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چرا؟: دیمعترض پرس نایس

.کنه میکنم که بتونه قدرت عشق و عالقه منو به تو تفهم ینم دایپ يزیگردم، چ یدنبال کلمه م یهرچ نکهیا يبرا_

.خوام یحرف عاشقانه م هیچون من هر روز از تو .یکن دایپ دیبا یول_

ست؟ین يزیچ یشی، فرما یحرف! چشم قربان: گفت  طنتیش با

.مونده یکی_

!......خب_

.دوستت دارم....خوام بگم یم_

.خودش برگشت يو با شرم به جا دیکش رونیب نایدر همان حال دستش را از دست س.گل انداخت یلیل صورت

نظر .ماه عسل بفرستم مشهد يدوتا رو برا نیدارم ا میتصم: رو به هما گفت  یعل.و هما نشسته بودند یدورتر عل یکم

ه؟یتو چ

؟يفکر افتاد نیشد که به ا یچ یکه باشه، ول یکه با نظرت موافقم، حاال هرچ یدون یم_

خوام بچه ها  یارزو داشتم خودم ، ماه عسل برم مشهد، حاال که قرعه به نام ما نخورد م شهیهم: با حسرت گفت  یعل

.نمونن بینص یب

.يدیرس یصورت تو هم به ارزوت م نیکردن، در ا یلجاجت نم گهیما با همد يکاش پدر و مادرها_

.هما يندازیم هامیجوون ادی منو

.یهست شیسال پ یس یمن، هنوز هم همون عل يبرا...تو: با محبت گفت .از ان ادامه دهد شتریب نگذاشت

.کنه یم ریگذر زمان، ادم رو پ...غلو نکن_

.مطمئن باش نویا.یش ینم ریوقت پ چیتو ه یول_

؟يبر یاوقات منو تا عرش اعال م یبهت گفته بودم که با زبونت گاه_
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.ماره شیزبونم ن یگفت یتو که م: و گفت  دیخند

.همه سال هنوز جاشون مونده نیبعد از ا.دم یهات رو نشون م شین يجا يبخوا.گم یهنوز هم م_

 کدندهیشه تو همون پسرك مغرور و  یافتم، باورم نم یاون موقعها که م ادی: ا گفت هم.دندی، هردو خند یجوان ادی به

.یباش

.اوردم نییباالخره کالهتو از درخت پا یارام و ساکته، ول عتمیسماجت تو وادارم کرد وگرنه من طب_

.یو کله شق کدندهیخوام بگم تو به نظرم  یم یدون یم.استارت بود نیاون اول دیشا_

.دارم تیکه حساس یدون یم.از دست رفته نندازهما يسالها ادی منو_

؟یدونست یم نویا.ستین دیبع یچیاز تو ه_

.برو سراصل مطلب.نباف سمونیقدر اسمون و ر نیا.یبهم بگ يزیچ يخوا یپس م_

.میجانرفت چیوقته که ه یلیخ م؟یبر یمسافرت دسته جمع هیچطوره ما هم به ...گم یم_

درست از همون راه وارد .نقطه ضعف من دستش بود.رفت ایتالیبا ا لیادامه تحص يبرا اوشیکه س یز وقتدرست ا.اره_

.شد

.خب چه کنه؟ ؟ سماجتش به عموش برده_

.از من و تو نداشتند یو رضا هم دست کم هیخاله اش؟ هان یگ یچرا نم: و گفت  دیخند یعل

: با محبت دستان او را به دست گرفت و گفت  یعل.نگفت  چیو ه دیکش یاه.از غم مدفون شد يهما در هاله ا صورت

باز ناراحتت کردم؟

!نیهم.میکرد یخاطره م دیما فقط تجد: ادامه داد یبرلب اورد عل یزورک يلبخند یبسخت

.ره ینم ادمیوقت از  چیه.بود نیو بهتر نیبرام بدتر... خاطره اون دوتا_

 یلیخ.بهتر از حاال بود زیموندن االن همه چ یاگه اونا زنده م: ها کرد و گفت و بعد دستان او را ر دیکش یهم اه یعل
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.بهتر

!ادته؟ی.و مجنون شد یلیمرگشون هم مرگ ل_

.ادمهی..اره_

.اما خدا نخواست نه،یبچه ها رو بب یچقدر دوست داشت بزرگ.هیهان یطفل_

.بسه گهید.يدیموضوع عذاب کش نیبه خاطر ا یلیتو خ_

.بخشم یوقت خودمو نم چیطر اون، هبه خا_

اون ، اون خبر  یجسمان تیخبر بود که بدون توجه به وضع یاون ادم از خدا ب ریهمه اش تقص.ینداشت يریتو تقص_

.رو بهش داد نیسنگ

دیشا.....دیشا....رفتم دم در یاگه من م_

.گرده یبرنم گهیکه رفته د يزیچ.یکن فراموشش کن یهست، سع شهیهم دهایشا نیا_

:او بر گشت يبه سو یعل يسکوت کرد و با صدا نیبنابرا.به ادامه ان گفتگو ندارد ایتما یکامال متوجه بود که عل هما

م؟یمسافرت کجا بر ینگفت یراست_

.خوزستان....مثل ییجا هی.مکانه نیبهتر یجنوب يوقت سال، شهرها نیا_

گرما؟ نیتو ا_

.بادان بودماز ا داریحسرت د يتو شهیمن هم_

.یهرجا که تو بگ.که تاب مخالفت با خواسته ات رو ندارم یدون یم: زد و گفت یلبخندمهربان عل

:سرور و نشاطش بود هیما هیهما هم یخوشحال.کرد یرا شاد م یداشت که عل یاز خوشحال یسبز هما، برق چشمان

.یکردم قبول کن یگمان نم ،یممنونم عل_

.یخواست یرو ازم نم یخواسته موچک نیهمچ هیچقدر برام ارزشمنده ،  تیخوشحال یدونست یاگه م_
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کاله سرم رفته؟ یگ یم یعنی: و گفت  دیخند هما

.هیما نیا يتو ییزایچ هی: و گفت  دیهم خند یعل

که او هنوز مثل  دندیشیموضوع اند نیزمان به ا کیهم زدند و هردو در  يبه رو يکه به هم افتاد لبخند نگاهشان

.شته هاستگذ

ششم فصل

 ییهوا.خونگرم و مهمان دوست یچشم نواز و مردم يبا منظره ا ییایبلند و انبوه، در يبا نخلها يشهر......ابادان

 بایز شیبرا طیان مح زیهمه چ.، عاشق ابادان شد دایش.دیرس یم دیخورش يو گرم که در ظهر به حداکثر گرما یشرج

از دوستانش که در تهران داشت  یکیرا از  دشیکه پدر کل يا انهاز چندبار از خ شتریروز اقامت در انجا، ب نیاز اول.بود

زنان عرب ساکن در  يچادرها دنیروز با د کی یحت.بود دهیبزرگ را د يگرفته بود، خارج شده و بازارها و پاساژها

چادر دوچندان  دنیبعد از پوش دایش مثل انها داشته باشد و البته همه اقرار کردند که يانجا ، به وسوسه افتاد که چادر

.را هم چنان در خود داشته باشد دنیوسوسه چادر پوش دایشد ش یبود که باعث م نیهم دیشده است و شا بایز

مانده  نایو م دایفقط ش.از خانه خارج شده بودند دیخر زیو ن دیبازد نیاخر يدر ابادان رو به اتمام بود و همه برا اقامت

 يبا استکانها نایم.شروع به قدم زدن کرد دایبعد از خروج انها ش.، از رفتن سر باز زدند ادیز يگرما بودند که به علت

؟ير یراه م يشده؟ چرا دار یچ:  دیکه در حال راه رفتن بود ، پرس وا دنیاز اشپزخانه خارج شد و با د يچا

.دفعه دچار دلشوره شدم کیدونم چرا  ینم_

دلشوره؟_

؟یچ يبرا: دیگذاشت و متعجب پرس نیزم يرا رو ینیس

.رفتن، جرات ابرازش رو دارم هیحاال که بق.هستم نیدچار ا روزیاز د.دونم  ینم_
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!نشده که يزیچ ؟یناراحت و نگران یچ ياخه برا_

.قراره که بشه ینشده، ول يزیاره چ_

ه؟یمنظورت چ_

 ینگاه یبا کالفگ نایم.قدم زدن نهاد ياست و دوباره بنااز جا برخ.بود دهیدلشوره امانش را بر.نشست نیزم يرو دایش

؟ير یقدر راه م نیچرا ا.چته: دیمعترض پرس ییعاقبت با صدا.به او کرد

.کاش نداشتم! لعنت! تونم بگم لعنت یفقط م. دونم ینم_

.درست حرف بزن منم متوجه بشم ؟یرو نداشت یچ_

.کنه یکه اعصابم رو داغون م ياون قدر قو.ت دارمقدر نیبه ا یهستم که حس ششم یمن ادم بدشانس_

دا؟یش یزن یحرف م یاز چ يتو دار_

؟يتو به حس ششم معتقد: دیجواب پرس يبه جا دایش

.یکم: کرد و گفت  يفکر نایم

.چون بارها تجربه اش کرده ام.ادیهم ز یلیخ. ادیمن ز یول_

؟يرو تجربه کرد یرو؟ چ یچ_

.فتهیه برو که قرار ییاتفاقها_

.الهیفکر و خ.فتهیب ستیقرار ن یاتفاق چیه.يشد یاالتیخ_

بود، ولی نیستزقراره یه اتقاقی بیفتهزاینو حس می کنمز الیکاش فکر و خ_

براي کی؟ دي؟_

....مربوط به.مختص به فرى نیست_

.نباشه دوارمیام: ناباور گفت.که به سرش خطور کرد باعث وحشش شد يفکر
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.دایش یترسون یو ممن يتو دار_

 ایبگم  یکیبه  دیبا....... یترسونم، ول ینم: و گفت  دیخند یزورک.را بترساند يگریحق نداشت کس د.او شد متوجه

نه؟

 يجور نیا. میاشپزخونه و شام بذار میبا هم بر يایچطوره ب.پشنهاد خوب برات دارم هیمن : زد و گفت  يلبخند نایم

؟یموافق ه؟یخب، نظرت چ.رونیب يایم الهایفکر و خ نیاز ا هم تو ستم،یهم من دست تنها ن

معطل : و از جا بلندش کرد و گفت  دیاو راحس کرد، دستش را کش یکه شک و دودل نایم.ستیبه او نگر دیترد با

.گذره یوقت م یبجنب رید.نکن

را اب  شیدستها نایم.امدزنگ تلفن  يمشغول پخت غذا بودند که صدا.به اشپزخانه رفتند.تکان سر موافقت کرد با

:و گفت دیکش

.دم یمن جواب م_

شام ،  يگفت که برا.میپدر دعوت دار یمیاز دوستان قد یکیتماس گرفته بود که بگه شام امشب خونه .بود امکیس_

.مینیتدارك نب

گاز چه کار کنم؟ يرو يغذاها نیپس من با ا: گفت  یبا اوقات تلخ دایش

.دونم ینم: گفت  یبسخت. در هم رفته بود یصورتش کم.در دست گرفترا  ییاب ظرفشو ریش نایم

به  یدر قابلمه را گذاشت و گام.بود دهیبشدت پر نایم يرنگ و رو.نگاهش کند دایبود که باعث شود ش يطور شیصدا

:دیشد و پرس کیاو نزد

شده ؟ یچ نایم_

.سهیمیلحظه حس کردم قلبم داره وا هی.ستین یچیه: نشست و گفت  شیو رو دیرا کنار کش یصندل یبه سخت نایم

که حالت خوبه ؟ یمطمئن: دیپرس ینگران با
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.شه یکه استراحت کنم برطرف م یکم.خوب خوب...اره: تلخ زد و گفت  يلبخند نایم

؟يحس شد نیتا به حال دچار ا: دیاب به دست او داد و پرس یوانیل

.تو نگرا نباش. شه یت کنم برطرف مکه استراح یکم.ستین یمهم زیچ.دومرتبه یکیاره _

.راست گفتم، مشکلم حل شد يدید: گفت  ياز جا بلند شد و با لبخند د،ینوش وانیل اتیکه از محتو يا جرعه

 غیبا ج يانفجار بعد يصدا.و هردو را از جا کند دیبه گوش رس یبیانفجار مه يجمله اش تمام نشده بود که صدا هنوز

 تیاو را با ان وضع دینبا.دیو داد کش غیدست از ج دایش.نشست یصندل يضعف کرد و رو نایم. ختیان دو در هم ام

کرد از جا بلندش  یرا گرفت و سع نایدست م د،یلرز یکه تمام بدنش از ترس م يبا وجود.ترساند یم شتریحساس ب

....ایراه ب رون،یب میبر ایب: گفت  هیگر انیم. کرد یقلبش گذاشته بود و با ضعف نگاهش م يدست رو نایم.کند

.تونم ینم.دایتونم ش ینم_

.میخونه باش يتو دینبا.اطیفقط تا ح.ایتو رو خدا ب نا،یم یتون یم_

....من دایش_

!تو رو خدا زود باش. ایفقط راه ب.کنم حرف نزن یخواهش م_

همه باعث  یجنگ يفانتوم ها عیامبوالنسها و حرکت سر ریکوپتر، اژ یو هل مایهواپ يصدا.افتادند یهمچنان م بمبها

 اطیاو را در ح.بود دهیامان هردوشان را بر هیگر.رساند اطیکه بود تا ح یرا به هر سخت نایم دا،یش.شد یوحشت م

مردم از .گذشتند یبا سرعت م ابانیاز خ نهایماش.کرد نگاه رونیان را بازکرد و به ب.دیگذاشت و خود به طرف در دو

دوباره به .خانه ها سنگر گرفته بود رونیدر ب یبا لباس راحت ،يزیهرکس بدون توجه به چ.زده بودند رونیخانه ها ب

انداخت  وا يدست دور بازو.داده بود هیبه درخت تک دهیپر يبا رنگ و رو نایم.برد یم رونیرا ب نایم دیبا.خانه بازگشت

.میباش نجایا دینبا.رونیب میبر ایب: و گفت 

.ترسم یم.سر بچه ها اومده باشه ییبال هیترسم  یم.دایترسم ش یم.ز جام حرکت کنمتونم ا ینم.داینا ندارم ش_
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 يبرا یاتفاق چیه: چطور انها را فراموش کرده بود؟ دست او را گرفت و گفت.به مغزش زده شد يبچه ها مثل تلنگر )

سر اونا  یییاگه بال...دایش: اشت و گفتسر به شانه او گذ نایم. رونیب میاز خونه بر دیبا.ایراه ب. ایافته، فقط ب یاونا نم

. د بجنب.زود باش . یبخون اسی هیا يتو هم که فقط بلد...اه: شد يجد لحنش.ادامه بدهد شترینگذاشت او ب...... ادیب

.ایراه ب.بس کن : دیکش ادیفر.... من یول: گفت  هیگر انیم نایم

خود را تا  یبسخت. شد بترسد یبود، باعث م يو جد نیمگتا ان اندازه خش یصورت او ، وقت.افتیتوان مخالفت ن نایم

به سرو  یبودند که کس دهیترس يبودند و البته همه بقدر ختهیر رونیهمه ب.نشاند نیزم يرا رو نایم.کوچه رساندند

گفت  نایبودند با دست کنار زد و رو به م دهیچسپ گردنشرا که به  یشانیپر يموها دایش.نداشت یتوجه يگریوضع د

.ارمیبرات اب ب یرم کم یمن م.از جات تکون نخور: 

.نرو.خورم ینه، من اب نم: دست او را گرفت و برجا نگهش داشت نایم

 یرنگ و روت حساب.گردم یزود برم: باشد يجد یکرد لحنش مهربان ، ول یسع.دیکش رونیرا از دست او ب دستش

دستش را از دست او خارج کرد  د،یاو را که د دیترد.کردمردد نگاهش  نایم اد؟یسرت ب ییبال ییخوا یتو که نم.دهیپر

خواست از ساختمان خارج شود  یم.بر داشت راندازیز کیغذا و  يمقدار خ،یو همراه پارچ اب  دیو به طرف خانه دو

در حال . چمپاته زد واریگذاشت و گوشه د نیزم يرا رو لیهمه وسا.باعث وحشتش شد يانفجار بیمه يکه صدا

سر از زانو  يصدا دنیبا شن.دیرا هم نشن نیماش دیترمز شد يبود که صدا دهیانقدر ترس.داد ینم امانش هیگر

و هق هق خود را دراغوش او انداخت  هیگر انیو م دیرا به او داده باشند از جا پر ایدن ییگو اوشیس دنیبا د.برداشت

انکه بداند چه بر سر او  یب اوشیس. نداد امانش را هیگر اوشیس..ایس..داش ..دا: گفت  یو بسخت ستیتاب گر یو ب

 فتادهین یاتفاق چیه: دهنده او را ارام کند نیکرد با جمالت تسک یم یفشرد و سع یامده است او را محکم در بغل م

.نکن هیگر. نشده يزیچ...نجامیمن ا.... یاتفاق چیه...دایش

من ...بمب افتاد: لرزان و بغض الود گفت ییداباص.دیلرز یهنوز تمام بدنش م.او بلند کرد نهیس يرا از رو سرش
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....من..

.میباش نجایا نیاز ا شتریب دینبا.رونیب میبر ایباشه؟ فقط ب.نگو یچیه: او را بغل کرد و گفت  لوشیس

.ترسم یم...تر یم...من: زبان گفت  بالکنت

:شده بود گفت ختهیام یژرف یکه با مهربان یبا نگران اوشیس

خب؟ لیخ.نباش یچینگران ه.رونیبرم ب یم نجایمن تو رو از ا. یترسنشده که ب یچیه_

گذاشته بود برداشت و  نیزم يرا که او رو یلیوسا اوشیس.تکان داد و اب دهانش را فرو برد یرا بسخت سرش

بغضش  دایش دنیبا د.بود ستادهیدر ا رونیب دهینگران و رنگ پر نایم.همچنان که او را بر داشت از ساختمان خارج شد

....نمتیب ینم گهید....فکر کردم...فکر: گفت  هیگر انیرا بغل کرد و م دایش. ستیبلند گر يرها شد و با صدا

 هیهنوز گر.اورد رونیخود را از اغوش او ب نایگفت که م يزیدر گوشش چ.بخسد نیبود که او را تسک داینوبت ش حاال

خودش  ياب برا یوانیل دایش.داد دایو بعد پارچ را به دست شنشاند  راندازیز يانها را رو اوشیس.کرد یم هیهم گر

را به دست  وانیل.تعارف کند گرانیبه د دیکه با وددر ان لحظه فراموش کرده ب ییگو.دیو الجرعه سرکش ختیر

نگذشته بود که  اوشیاز امدن س يخنوز لحظه ا.داد نایبار به دست م نیو ا ختیاب ر يگرید وانیداد و ل اوشیس

رفت و با  نایشتابان نزد م امکیس.دندیپر رونیو پدر و مادر ب امکیترمز کرد و س شانیپا يبه شدت جلو ینیماش

حالت خوبه؟: دیپرس ینگران

.خوبم. اره: با تکان سر گفت  نایم

ن ناگها دایش.نشست راندازیز يکنار انها رو تبخش،یجواب رضا دنیو بعد از شن دیپرس دایسوال را از ش نیهم هم مادر

.افتاد یلیو ل نایس ادیبه 

.ادین ییسر اون دوتا بال....اون دوتا....ایخدا: و گفت  دیکش یکوتاه غیج اریاخت یب

.فعله به ابادان حمله شده.شه ینم شونیزیچ.اون دوتا جاشون امنه: گفت  یبخش نانیاطم یبا لحن اوشیس
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ود؟ی یچ يافتاده؟ اون بمبها برا یچه اتفاق_

.ستیمعلوم ن یچیهنوز ه: زد و بزور گفت  يلبخند امکیس.کرد  امکیس به یگاه اوشیس

شده؟ يزیمگه چ: گفت  يباکنجکاو.متوجه موضوع شد یهوش زیبا ت دایش

.از شهر حارج شد دیفعال با.ستین يزیگفتم که چ.معلومه که نه: را دستپاچه کرد امکیس کالمش

ما هم . همه در حال ترك منطقه هستند. میشهر رو ترك کن عایرس دیبا.طوره نیهم: کرد و گفت  دییبا سر تا اوشیس

راه  دیحاال با نیهم.رو جمع کنم لیرم وسا یمن م: جدا شد و گفت  واریاز کنار د اوشیس.میخارج بش دیهمراه با اونا با

.میفتیب

!دیسع د،یصبر کن: گفت  شانیافتاد و پر یموضوع ادی کباری هما

کجاست؟ گهیاون د....من يخدا: گفت  یبرد و با ناراحت فرو شیموها يال یدست اوشیس

.میشهر رو ترك کن میتون یهرجا که هست بدون اون نم_

 کی دیلحظات نبا نیا يتو.مونم ی، من منتظر م دیکن یشماها شهر رو ترك م: و گفت  ستینگر امکیبه س اوشیس

.رو هم از دست داد هیثان

.میر یا نمج چیه دیما بدون تو و سع: گفت  دایش

.هرچه زودتر بهتر.دیرو ترك کن نجایا دیشما با.سر شماهاست.ستین دیبحث سر من و سع دایش_

.شه ینم ییتنها.مونم یتو م شیمن پ.برن هیبق_

؟یفهم یم ،يدختر هیتو ... من يخدا_

.ستمیدست و پا ن یب دیکن یاونقدر هم که شماها فکر م.تونم از خودم دفاع کنم یمن م_

ابادان  يتونه تو ینم يدختر ایزن  چیه.بمونن نجایاالن فقط مردها حق دارن ا! متوجه شو دا،یکنم ش یخواهش م_

؟...دیپس تو و سع: روانه شد اریاخت یب دایاشک ش. شهر هستن هیهمه درحال تخل.بمونه
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راحت  التونیخ.افته ین نمبرامو یاتفاق چیه.امیم دیمن با سع: گفت  یبا مهربان.متوجه منظور او شده بود اوشیس

.کنم یرو جمع م لیمن هم اسباب و وسا.رو سوار کن نایتو مادر و م امک،یس.باشه

رو جمع کنم؟ لیاجازه که دارم وسا: دیپرس يبغض الود يبا صدا دایش

.یمواظب باش دیفقط با_

به  يشب بود و نور.شد ینم دهیشن ییاصد. زودتر از او خودش را به اتاق رساند و چمدانها را برداشت.بود دهیاو رنج از

؟يناراحت شد: دیفندك را روشن و به او کمک کرد و پرس اوشیس.خورد یچشم نم

.من حق اظهار نظر ندارم_

.کار به صالحته نیا.یبدون یصالح کارت رو بهتر از هرکس دیبا_

؟یمتوجه.رو ترك کنم نجایچه کار کنم؟ من دوست ندارم ا میپس من با نگران_

دور و بر صورتش را  دایرنگ ش ییحنا يموها.ستیاشک الود او نگر مرخیو به ن دیدست از کار کش یلحظات اوشیس

ما هم پشت سر شما .فتهیما ب يبرا ستیقرار ن یاتفاق چیه: ارام گفت .کرد یم باترشیز شهیاز هم نیپر کرده بود و هم

.میافت یراه م

م؟یفتیچرا با هم راه ن: دیچشم پس زد و پرس يز جلوبلندش را ا يموها.دیدست از کار کش دایش

.دیمحل رو زودتر ترك کن نیا دیشما با! زمنیعز.سراغ خونه اولمون میما که باز رفت_

د؟یبا: زمزمه کرد دایش_

؟یفهم یم.دستوره هی نیا. دیبا.اره _

:ش را فروخورد و گفتبغض. در هم گره خورده بودند شیبود ابروها نیرا از جا بلند کرد سنگ چمدان

.نهیدل نبندم، چون جوابم ا یبه بعد به کس نیاز ا رمیبگ ادی دیبا_

دوست .نکن یمسائل رو با هم قاط......دایش: معذب و ناراحت گفت  اوشیس.دیدر چشمانش سبزش درخش اشک
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.خودش يخودش، مصلحت جا يداشتن جا

.دیشما بگ یهرچ. باشه..... من که گفتم :و همان طور بغض الود گفت  دیکش نیزم يرا رو چمدان

تو : با محبت گفت  ختهیام یبالحن ،يمحکم و جد یلیچمدان را از دست او گرفت و برجا نگه داشت و خ اوشیس

رو ترك  نجایا دیتو با.فدر خودخواهانه به مسائل نگاه نکن نیا.هم متعادل باش یکم.طیتفر ای یکن یافراط م ای شهیهم

.هیشیمساله مصلحت اند. ستین یکن یکه تو فکر م يا گهید زیهر چ ایاجبار  ایمساله زور .یکن

؟یدونست یم نویا.ستمینگر ن ندهیمن ا_

 شیدر پ یرا با ه نوع ادم يداشت هرنوع رفتار یانگار م.درست مثل بچه ها ساده و معصومانه بود لحنش

:زد و گفت يلبخند اوشیس.ردیبگ

.یباورکن دیو بار زهایچ یبعض.ستیطور ن نیا_

؟یهست یچه معلم اخالق قابل یدونست یم چیه_

؟یهست یرکیچه شاگرد ز یدونست یم چیتو ه و

.مواظب خودت باش..... معلم ياقا: اهسته گفت .منتظر او نماند.خواست از اتاق خارج شود یم

. دیرا شن دایش هیگر يصدا....دایش :او را از جاکند کیدر همان نزد یبمب دنیترک يصدا کبارهیکه  ستادیبرجا ا اوشیس

دا؟یش ییکجا

.نجامیا....من ...من: دیشن یاو را م دهیلرزان و ترس يصدا

. در خود مچاله شده بود دهیکرده بود و ترس هیتک يکنار در به در ورود.چمدان را رها کرد و به طرف او رفت اوشیس

.تمام شد.نبود يزینترس ، چ: خودش را کنار او رساند و گفت  اوشیس

.ترسم یم اوش،یترسم س یم: او را بغل کرد اریاخت یاو را گرفت و بعد ب يبازو

.نکن هیگر.تموم شد.نبود یچیه: سر او را دراغوش گرفت و گفت  یبا مهربان اوشیس
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 تو هم با.ترسم یمن م: گفت  هیگر انیگرفته م ییاو گذاشت و با صدا نهیس يسرش را رو.دیشن یقلب او را م يصدا

.تو رو خدا.ایما ب

....دایش_

.کنم یخواهش م ایب.فتهیب یخوام برات اتفاق ینم.ایکنم س یخواهش م_

....اما اخه_

.ان را به گونه اش چسپاند هیگر انیاو را گرفت و م دست

.رم یمن بدون تو نم... کنم نگو نه یخواهش م ا،یخدا ب تورو

.....دایش..... اوشیس د؟ییشماها کجا: شد دهیشن امکیس يمانده بود که صدا یبر سر دوراه اوشیس

.میینجایما ا: کرد یدستش حس م يرو دایش يهنوز هم رطوبت اشکها.انداخت نییدست او را پا اوشیس

د؟یسالم: شد یم کیداشت به بالکن نزد.شده بود اطیبا چراغ قوه وارد ح امکیس

.بود دهیترس یکم دایاره فقط ش_

حاال حالش چطوره؟: دیپرس یبا مهربان امکیس

.من خوبم داداش: دیبغض الود و گرفته به گوش رس دا،یش يصدا

.هم اومد دیسع.ساختمون خطرناکه رونیب دییایشما ها ب_

!اومد؟: گفت  یبا خوشحال دایش

.دیرس شیچند لحظه پ نیهم.اره_

.شد یم دهیدهم  یکیبرق چشمانش در تار.برگشت اوشیس يبه سو یکیتار انیدر م دایش

.تهران میگرد یبرم گهیحاال همه با همد_
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لجاجتت کار خودش رو کردو: چمدان را برداشت و گفت  اوشیس

!داداش_

.شد ریزد و با چمدان از پله ها سراز يپوزخند اوشیس یول.را به خنده انداخت امکیبود که س يطور لحنش

؟يکرد يهمه چمدان رو جا ساز_

.میمهمون هم دار هی.دیبود که افزوده شد یخالشما دوتا  يجا.اره_

!مهمون؟_

.خواهر فرهاد خودمونه.کرده داشیپ ابونیخ يتو دیسع.هیتهران يدختر دانشجو هی: دنباله حرفش را گرفت  امکیس

!؟یفرهاد کتاب_

.خانم روزهیف.همون .اره_

محجوب  روزهیسالم کرد و ف.افتی نایر مادر و مرا کنا روزهیف.گذاشت رونیبه ان دو، کنجکاو پا به ب یبا نگاه دایش

.خواهر شوهر من.داستیش نیا: گفت روزهیبه ف ییبا خوشرو یمعرف يبرا نایم.جواب سالم او را داد

 نجایهستم که برادرتون لطف کردن و منو به ا روزهیمن هم ف: گفت یباال اورد و با ته لهجه ابادان یسرش را کم روزهیف

.اوردن

.دینباشه خواهر دوستش هست یهرچ.شو انجام داده فهیوظ دیسع: گفت یبانبا مهر هما

.که من مزاحم شما شدم دیببخش دیدر هرحال با_

.تعارف نداره گهیکه د نیا د،یشما هم که اشنا دراومد.کنه ینم یفرق شتریجا کمتر و ب هی: گفت  دایش

.دنشان روزهیلبخند برلبان ف نیو گرم بود و هم یخودمان لحنش

.تهران جبران کنم میدیرس یوقت...شاهللایا.ممنونم تونیرخواهیاز خ_

!سالم: انها را به خود اورد  ییصدا
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را بازکرد  نیدر صندق عقب ماش اوشیس.داد زیسرخ شد و جواب سالم او را ن روزهیف.بود اوشیو مردانه س يجد لحن

و  نایم.همه موافقت کردند. میزودتر حرکت کن دیبا.دیسوار بش عتریسر یشه کم یاگه م: و چمدانها را گذاشت و گفت 

بعد از چند .گرفت يپشت رل ان جا اوشیس.پدر شدند نیسوار ماش هیو بق امکیس نیسوار ماش امکیو س دیسع

 رینکرده بودند که در راه بندان گ یاز راه را ط يهنوز مقدار.ها پشت سر هم بع راه افتادند نیاستارت ماش

بعد از .بوق گذاشته بودند يمعترض دست رو يبودند و راننده ها دهیل قطار پشت سر هم صف کشمث نهایماش.کردند

چند .رفت یکرد و پشت سر انها م ینگاه م نهایماش ریبه سا اوشیس.را به حرکت دراوردند نیماشدوباره  یمعطل یکم

مختلف فضا  يبوها.زیاشتها برانگ يبا بوها یول ف،یکث یطیمح.دندیرستوران درجه سه رس کیتا به  دیطول کش یساعت

.برگشت عقببه  یو کم ستادیا نهایماش هیو پشت سر بق دیکنار کش اوشیس.را اکنده بودند

.میخور یم ییکه غذا نیو هم ا میکن یاستراحت کوتاه م هیهم  نجایا.دیش ادهیپ_

کجاست؟ گهید نجایا!اوشیس يا قهیچه خوش سل_

.نجاستیکه بشه اسم رستوران روش گذاشت، ا یدلچسب طیدرحال حاضر تنها مح_

خارج شدن از  يزد و به مادرش برا يپوزخند.ستیبه ظاهر رستوران نگر طیان مح یرونیب يبه نما یرغبت یبا ب دایش

.مییا ینم رونیاگه غذاش هم مثل ظاهرش باشه، سالم ب: کمک کرد و گفت نیماش

.ادیمطمئنم از دستپخت سراشپزش خوشت م.زنقدر غر ن نیا: گفت  یزد و به شوخ يلبخند اوشیس

!هیبوش که عال: و گفت دیکش ییبو

.....جدا که تو: گفت  یبا ناراحت دایش

.یازمن، تو به غذا عالقمند بش شتریبندم ب یشرط م: دنباله حرف او را گرفت و گفت اوشیس

.نزنم نجایا يلب به غذا یول رم،یبگ نیسنگ میسال رژ کیدم  یم حیترج_

.یش یوقت بزرگ نم چیکوچولو وگرنه ه یبش تیتقو دیبا_
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 یکم.کنن ینم يرو از ظاهر دسته بند یهمه چ: برلب اورد و گفت  يلبخند اوشیس.ناراحت به طرف او برگشت دایش

.توجه داشته باش هیهم به باطن قض

.یتوجه یو بخونسرد  يادیتونم بگم تو ز یفقط م: و نشست و گفت  دیرا کنار کش يا یصندل دایش

به  دایش.را که موجود بود گفت ییکنار انها امد و نام دو غذا یرسم ریبا لباس غ يمرد.اکتفا کرد يبه پوزخند اوشیس

چته ؟ : نشست و گفت دایبغل دست ش نایم.را داد مهیدستور چند پرس چلو ق ییبا خوشرو اوشیس.ستینگر اوشیس

!یناراحت

 یدارن چه کار م ستیمعلوم ن.هستم نایو س یلینگران ل یفقط کم.ستین يزیچ:  شانه اش را باال انداخت و گفت دایش

کنن؟

.اون گوشه است ش؟ینیب یم.......اوناهاش.اومدم تو، چشمم به تلفن افتاد یم یوقت_

....اهان: و گفت  ستیکه او اشاره کرده بود نگر يبه نقطه ا دایش

.رو راحت کن هیو بق خودتو الیزنگ بهشون بزن خ هی: ادامه داد نایم

حاال از کجا معلوم اجازه بدن تلفن بزنم؟_

.تو بپرس، ضرر که نداره.دن یاجازه م_

گذاشت و  زیم يانها را رو.غذا برگشت يسهایقبل از انها سفارش گرفته بود، با د یکه لحظات يمرد.را تکان داد سرش

.بعد از کنارشان دورشد

 یکم: کرد و گفت  دایسپس رو به ش.به دور و بر ان را فرو داد یاشت و با نگاهاز غذا را به دهان گذ یقاشق اوشیس

.بچش، خوشمزه است

قدر چپ چپ هم  نیا.مطمئن باش.غذاست:ادامه داد یبه شوخ اوشیس.ستینگر یم شیبه ظرف غذا دیبا ترد دایش

جدا که مزه اش خوب .دیا چشاز خورشت ر یاو کم يبه رو یبا اخم.بهتره یلیخ....... از دستپخت تو.نگاهش نکن
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:گفت رکانهیز د،ییپا یکه حرکات او را م اوشیس.بود

چطوره؟_

.هیگه چور یشما م ياشتها: گفت.خود را حفظ کند ریکرد همچنان حالت نفوذ پذ یسع

لحنش .دست پختش نیبا ا زادیبه اشپزش گفت دست م دیالحق که با:به دهان گذاشت و گفت  يگریقاشق د اوشیس

.بود و حالت طنز داشت بامزه

که درست روبه  دایو بعد به مادرش نگاه کرد و به ش نایبه م اوشیس.را از غذا پرکرد یقاشق یلیم یزد و با ب يپوزخند

:نشسته بود گفت شیرو

نان کند و ارام در دهان  يتکه ا.که خدا بهت داده تشکر کن يا یهم تواضع داشته باش و از نعمت اله یکم_

:دیاز فرودادنش پرس بعد.گذاشت

.خورد یرا م شیبا اشتها غذا اوشیدلچسپ س طیمح نیا يقدر باز شده؟ اونم تو نیکه اشتهات ا ستین بیعج_

؟يتو اعتراض دار_

.رستوران نیا ياز ادمها...خصوصا. ادیاصال خوشم نم ینه، ول.شا نه اش را باال انداخت دایش

انها  يان رف تر نشسته بودند و گفتگو یکم روزهیو ف نایهما و م.دیرس یصدا به صدا نم.متعجب نگاهش کرد اوشیس

دارن منو با  ییروبرو زیم يادمها نیا:دوخت و اهسته گفت اوشینگاهش را به س یبا ناراحت دایش.دندیشن یرا نم

من شکل غذا هستم؟ ا،یس نمیبب.دن یچشاشون قورت م

.کنن یرو نگاه م گهید يجا هی دیشا ؟یکن یم طور فکر نیچرا ا:بدون نگاه به ان سمت گفت  اوشیس

زل زدن به  يجور نیتا به حال هم نجایکه نشستم ا ياز لحظه ا.نگاهشون درست منو هدف گرفته ریت.مطمئنم.....نه_

 یدرس حساب هیگه پاشو برو  یم طونهیش.حرصم رو دراورده.کنه ینگام م يبدجور.انسالهیخصوصا اون خانم م.من

.بهشون بده
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....بگو استغفراهللا.رو لعنت کن طونیش: گفت  یبه شوخ وشایس

ه؟یمزه پرون ياوضاع و احوال جا نیا يتو_

خوبه؟ رمیغم بغل بگ يکار کنم؟ زانو یچ دیبا:را پس زد و گفت  شیظرف غذا اوشیس

.گم خواهرت رو خوردن یمن م! من يخدا_

ت؟ادم خورهاس لهیقب نجایمگه ا.خودیب: گفت  یبه شوخ اوشیس

.نجایا ادیداره م. نگاه کن.ارتباط داره لهیقب سیبه گمونم با رئ.خصوصا اون خانم.فکر کنم_

.نداره تیاون که کار.نباش کوچولو نیقدر بدب نیا:زن بالبخند گفت  دنیو با د دیبه راست چرخ یکم اوشیس

.ادیاصال خوشم نم.کوچولو یگ یباشه که بهم م يبار نیاخر نیا:گذاشت و ناراحت گفت  يرا کنار شیغذا ظرف

اجازه داره؟ امکیچطور س_

.کنه یخب اون فرق م_

اره؟.ندارم هیبا بق یفرق چیمن ه: گفت  یرکیو ز طنتیش با

.گم یبهت م يروز هیکه  يدار هیفرق بزرگ با بق هی: ناخواسته برلبانش نقش بست انهیموذ يلبخند

.هیدر چ هیبدونم فرق من با بق يکنجکاوم کرد_

.ردیخودش را بگ يتوانست جلو ینم د،ید یگونه م نیرا ا اوشیس یوقت.اش گرفته بود خنده

!حدسم درست بود يدید_

 ییتو بو...دایش: گفت انهیو موذ طنتیزن که کنار مادر نشسته بود با ش دنیبا د.نگاه او را دنبال کرد ریمس اوشیس

؟یکن یحس نم

؟ییچه بو_

.يکرد ریگلوشون گ يتو يبدجور....معلوم  از قرار!  یچلو عروس يبو_

www.downloadbook.irwww.downloadbook.ir



مریم صمدي -در آغوش رویا  ه نودهشتیاکتابخان

w W w . 9 8 i A . C o m ١١٠

.کرد و جلوتر از او از رستوران خارج شد یاخم.به رنگ خون درامد صورتش

.نگفتم يزیمن که چ ؟یکن یحاال چرا فرار م: دیدنبالش رفت و پرس اوشیس

.ومدیخوشم ن تیشوخ نیاصال از ا: گفت  دیطرفش برگشت و با تهد به

.نگفتم يزیمن که چ یول_

نگاهش قهرالود بود .کرد هیتک نیدر هم گره و به ماش نهیس يرا جلو شیدستها.ستادیرفت و کنار در ا نیطرف ماش به

؟يحرفم ناراحت شد نیاز ا: دیپرس يشد و با لبخند کیبه او نزد.را به خود اورد اوشیس نیو هم

.یباش یدختر لوس ادینمبهت : زد و گفت  يگریلبخند د اوشیس.چرخاند يگرید ينگاهش را به سو دایش

.واقعا که ؟یبدهکار هم هست ،یکن یهزار تا حرف بارم م_

!نیکردم؟ فقط حدس زدم، هم يمگه من چه کار بد.شم ینم تیمتوجه دلخور_

 يلبخند شیو به رو دیبه طرف او چرخ اوشینگاه س.به اسمان چشم دوخته بود.کرد ینگاهش نم اوشیس.کرد نگاهش

: دیپرس اوشیس.برد یاو لوس کند اذت م يخودش را برا نکهیحال از ا نیتش دلخور نبود، با ااز دس نکهیبا ا.زد

.درست دو روز قبل از سفرم م؟یبا هم گذاشت يقرار هی....ادتهی

.وندیپ هی.اره: زد و گفت  يلبخند ناخوداگاه

ره ها بودن؟مونده کدوم ستا ادتی.ما و ستاره ها انیجاودانه م وندهیپ هی: ادامه داد اوشیس

.حال زود انها را شناخت نیبا ا.روشن بود يپر از چراغها اسمان

چون درست توس ضلع اون واقع . باشه یستاره قطب دیکه قاعدتا با شونیکی.ان گهیکه کنار همد ییاون دوتا_

.دونم ینم...رو هم که یکیاون .شده

.اون ستاره شانس و اقباله_

؟یچ_
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.ستاره بخت_

.دمیل اسمش رو نشنتا به حا_

...........ستاره بخت....ستاره بخت.اسم رو من براش گذاشتم نیا_

سبد  هی يو تو دیشه ستاره ها رو با دست از دل اسمون چ یانگار م.قشنگه یلیخ....باز يطهایجور مح نیاسمون ا_

.بزرگ گذاشت

خودت  يکودکانه رو تو یداقت و سادگباز به نظر من، همون ص یکه باش یهر سن يتو تو: و گفت دیخند اوشیس

.يدار

 انیم دایش دنیهما با د.خندان از رستوران خارجح شدند ییبا صورت ها نایبدهد، هما و م یجواب دایاز ان که ش قبل

:خنده گفت

.رفت یمطمئنم از هوش م دیشن یاگه م_

!خبر یعروس از همه جا ب: که مخاطبش بود گفت  نایم

شدن  کیبا نزد.را با هم به نشان ندانستن، باال انداخت شیابروها و شانه ها اوشیس.کرد اوشیگنگ به س ینگاه دایش

ه؟یکنجکاو شدن که بدونن موضوع چ یلیحتما خ.تو بگو:کرد و با خنده گفت  نایبه اندو هما رو به م

ه؟یموضوع چ_

خنده  يچه ماجرا یرفت رونیاز اونجا ب یتاگه بگم وق یکن یباورنم: کرد و گفت  دایو بعد از ان به ش اوشیبه س نایم

.دایاومد ش شیپ يدار

؟ییچه ماجرا_

.خواست یاون اوضاع و احوال از ما ادرس م ياومده بود تو یخانم هی:خنده اش را کنترل کرد و گفت  نایم

زن داداش؟ هیمنظورت چ: بود که بپرسد  اوشیبار نوبت س نیا
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.گشتن یدنبال عروس م.تیوضع نیا ياونم تو.دایش يخواستگار انیوان بخ یگفت م:جواب داد  نایم يبه جا هما

 یکرد و با بدجنس دایبه صورت برافروخته ش ینگاه انهیموذ اوشیس.از فرط خجالت سرخ شد دایصورت ش رنگ

د؟یگفت یشما چ!مبارکه:گفت

خالصه  شیرش ، از خونه و زندگبود بهمون، از پس دهیزنه مثل کنه چسپ م؟یبگ میتونست یم یما چ: با خنده گفت هما

 یتا وقت میفعال شماره تلفن رو بهشون داد.میکرد یما هم باالجبار به حرفاشون گوش م.رو بهمون گفت یهمه چ

.میراجع بهش فکر کن شتریتهران ب میدیرس

 یلیاتفاقها خ نیبحبوحه جنگ، ا نیا يتو: خنده گفت  انیم نایم.با صورت قرمز شده شتابان از کنار انها دور شد دایش

.ده یکم رخ م

.هیمنف هیهم مثل بق یکی نیاز قرار معلوم جواب ا: نگاه کرد و گفت دایبه ش هما

.قدر خاطرخواه داره نیا دایدونستم ش ینم_

.ستین يزیکه چ نیا.کشن یدرخونه، صف م يدونم، جلو یتا اونجا که من م....اوه_

.میهست نجایوقته که ا یلیخ.میفتیراه ب دیاستراحت کرد یاگه به اندازه کاف: شد و گفت  يجد اوشیس

پشت فرمون؟ ینیش یموقع برگشت هم تو م.میافت یراه م م،یرو صدا کن روزهیف.میندار يما که کار_

.میافت یبعد دوباره راه م میکن یشب اونجا استراحت م هی.اصفهان تمومه میبرس.نمونده یراه گهید.اره_

رفت و ان را  يسراغ فالسک چا اوشیس. از رستوران خارج شدند دایهمراه ش روزهیبود که فتمام نشده  اوشیس حرف

 نیهمه سوار ماش.لبخند زد طنتیانداخت و با ش دایبه صورت ش ینگاه میخارج کرد و ن نیاز صندوق عقب ماش

 یم رونیب یالودگ زدن او را از خواب رفداشت باح دهینشست، چون پدر عق اوشیجلو کنار س دایبار ش نیا.شدند

بودند که  یخسته تر از ان.متوجه ان سه شد دایاز محل استراحتشان دور نشده بودند که ش يلومتریهنوز چند ک.اورد

.خوابشون برده: برگشت و گفت اوشیس يبه سو يبالبخند.اورندیماندن را ب داریتاب ب
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تو هم .بهتره استراحت کنن.رت خسته شون کردهمساف: به انها نگاه کرد و همراه با لبخند گفت نهیهم از ا اوشیس

.يخسته شد.هیمثل بق یبهتره بخواب

..مونم یم داریمن هم مثل تو ب_

که بودم اغلب تا صبح  ایتالیا يتو.عادت دارم يمن به شب زنده دار یول ،يتو محبت دار: گفت  یبا مهربان اوشیس

.موندم یم داریب

.ده یبه ادم فرصت فکر کردن م طشیشبها ساکته و مح.کنم یمکار را  نیمن هم موقع امتحانات هم_

؟یکن یفکر م ییزایتونم بپرسم به چه چ یم_

.به جز حال يزیگذشته، درکل هر چ نده،یا ،یچرا که نه؟ زندگ.البته_

وقت  چیهبه حال فکر کن تا  نهایا يبه جا.فکر کردن هم نگران ندهیکنه، به ا یفکر کردن به گذشته ادمو ناراحت م_

.يافسوسش رو نخور

به خود  اوشیس يبا صدا.کرد یفکر م دیبا شهیهم اوش،یس يحرفها یواقع يبردن به معنا یپ يبرا.فکر فرو رفت به

.امد

.زیبرام بر يچا وانیل کی ستین یاگه زحمت_

را به  یکی.ختیر در انها يچا یبار مصرف را از داشبورد خارج کرد و کم کی وانیتکان سر موافقت کرد و دو ل با

 یبه چ: دیو در همان حال پرس دیرا سر کش شیاز جا یکم اوشیس.خود برداشت يرا برا يگریطرف او گرفت و د

؟یکن یفکر م

.ستیتو جالب باشه ن يکه برا یمهم زیچ_

.فکر نکن گرانیعوض د ینگو ، ول.ستین يخب مساله ا ،یبگ يخوا یاگه نم.یمن فکر نکن يبهتره به جا_

....رخ داد عیپشت سر هم وسر زیهمه چ.کردم یاتفاقات فکر م نیاشتم به اد_
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.بد هستن یلیخ یشه زد، ول یم ییحدسها هی: کوتاه کرد و ادامه داد یمکث

هستن؟ یچ يکه زد ییحاال اون حدسها_

ست؟ین.جنگ شده: و گفت  دیکش یاه.کرد ینگاه او را حس م ینیسنگ

؟يدیشن یاز کس: دیخم شد و پرس نییسرش را به پا یکم.کرد یجلو را نگاه م اوشیس

.گفت ییایزیچ هی یلحظه کانالش عوض شد و بعد به عرب کیرستوران،  ونیراد_

.يمدل کرد نیقیتو اونو به  یبودم حدسم اشتباه باشه، ول دوارمیام_

؟یدون یشه؟ تو م یم یحاال چ_

.فتهیمملکت ب يبرا يندیرن اتفاق ناخوشاذا یمسلما نم.کنن یاحتماال مردم از کشور دفاع م_

.ادهیز یلیاونها خ يروهایکرد که ن یاعالم م ویبشه جلوشون رو گرفت؟راد یکن یفکر م_

.از مشکالت مبارزه کنن یتونن با کوتاه یاگر اراده کنن م.ریاونها رو دست کم نگ.رنیگ یمردم جلوشون رو م_

.کنم یبا دشمن بجنگن؟ من که فکر نم یتونن با دست خال یونا ممگه ا...مردم...مردم: زد و گفت  يپوزخند

.انیمشکل هم برم نیمسلم بدون که از پس ا ارنیرو به وجود ب یانقالب نیهمچن هیکه تونستن  یمردم_

کاش من : گفت اریاخت یب.انداخت رونیب نیرا در دست فشرد و مچاله کرد و بعد با حرص از پنجره ماش وانشیل دایش

.رد بودمم هی

؟يکرد یکار م یاون وقت چ_

به  یدونم، ول ینم.کردم یم رونیدشمن رو از کشور ب.ذاشتم یاون وقت حسابشون رو کف دستشون م: گفت  ضیغ با

.ذاشتم یهرحال دست رو دست نم

ون و به تاراج مملکتش ننیگوشه بش هیخوان ساکت  یکشور م يمردا ينکنه فکر کرد: دیزد و پرس يپوزخند اوشیس

چشم بدوزن؟اره؟
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جور  نیا يتو.پسر باشم هیارزو داشتم  شهیهم. دختر باشم هیوقت دوست نداشتم  چیفقط ه.ستیطور ن نینه، اصال ا_

.خوره، اال مزاحمت و دردسر ینم يدرد چیدختر به ه هیمواقع وجود 

.شه یمموفق ن يپشت مرد نباشه، مرد یاگه زن.يریگ یخودت رو دست کم م یلیخ: گفت  اوشیس

.زن رو ندارن کی يمردها دردسرها.دم یم حیمرد بودن رو ترج یول: با سماجت گفت  دایش

.باشه شتریزن ب کیدردسر و مشکالت اونها از  دیشا ؟یدون یاز کجا م_

.مطمئنم نویحداقل ا.ستیبه اندازه مشکالت زن ها ن: اش را مهار کرد و گفت  ازهیخم_

.گم یم يکامال جد نویا.حرف نزن یوعوقت قاطع راجع به موض چیه_

اشته  نانیاگه به اون موضوع اطم یحت: هم گذاشت و ارام گفت يرا رو شیداد و پلکها هیتک یرا به پشت صندل سرش

باشم؟

.اوقات یفقط گاه: شد و بعد گفت رهیاو خ مرخیبه ن اوشیس

.فرو رفته بود یخوا خوش جواب او به دنیچون قبل از شن دیشا.دهیرا نشن شینبود که صدا متوجه

:دیانها را گرفت و پرس يفهایکرد و ک یدر ظاهر سالم يجلو دایبه خانه، ش اوشیو س نایورود س بمحض

.مینگرانتون شد د؟یکرد ریقدر د نیچرا ا_

.بمونم مارستانیب يتو شتریب یمجبور شدم کم.بودن ادیز هایزخم: را از پا دراورد و گفت  شیکفشها نایس

من هم که سر ساختمان بودم : گفت شیرفت و از همان جا درحال شستن دست و رو ییبه طرف دستشو اوشیس

بهتون زنگ نزدن؟ امکیس ای نایم یراست.شد رمید

.چرا_

د؟یخب پس چرا حاضر نشد_

ار شد قر.میما برنامه رو کنسل کرد: ان را به دست او داد و گفت.بود ستادهیا ییحوله به دست پشت در دستشو دایش
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.امشب اونا مهمون ما باشن

.رهیگ یعجله نکنه ته م یاشپز ناش نیکه اگه ا هیخوب یلیخ يگه غذا یبوش که م: و گفت دیکش ییبو اوشیس

:کرد و گفت اوشیبه س ینگاه نایس.به طرف اشپزخانه رفت و اند و را تنها گذاشت.درامد دایش يوا يصدا

بره  شیپ يجور نیاگه هم: ادامه داد نایس.سرش را تکان داد اوشی؟سیکن یطور فکر نم نیتو ا.خرابه یلیاوضاع خ_

.کنه ریخدا عاقبتمون رو به خ.مجاور يحاال به شهرها.به ابادان حمله کردن شیپنج روز پ.هیشکستمون حتم

.نیام: گفت  اوشیس

دست گذاشت و  يرو شه که دست ینم.کرد يکار دیبا: رفت نشست و گفت یپله که به طبقه دوم م نیاول يرو و

.عراق کرد میتقد یکشورو دودست

ه؟یمنظورت چ_

 ینم.رم یثبت نام م يمن که فردا برا. در خطره گناهیجون هزاران انسان ب.مبارزه کرد دیبا.منظورم کامال روشنه_

.دست بذارم يو دست رو نمیتونم بنش

.امیمن هم باهات م ياگه تو بر_

............یتون ینم. شه یماه هم نم کی.يه ازدواج کردتو تاز نا؟یس یگ یم يدار یچ_

.یلیل..کنم حداقل به خاطر خانواده و  یم تیاحساس مسئول شتریحاال ب.یدون یمبارزه کنم؟ م دیچون زن دارم نبا_

؟یکن یچه کار م یلیبا ل_

.مونه یم هیمادر و بق شیپ.اون جاش امنه: زد و گفت  یبخش نانیلبخند اطم نایس

درس ات؟_

با درس خوندن  ادیطور که بوش م نیا.رم یابادان م يهایفقط به کمک زخم.خوام تا اخر عمرم برم جبهه یمن که نم_

.نخواهم داشت یمشکل
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.يتو هنوز بچه ا.یزن یمطمئن حرف م يادیز_

.یپس فکر نکن که بابا بزرگ.یستیبزرگ ن ادیتو هم ز یمن بچه ام، ول_

.گمونم مادر باشه: به طرف در رفت و گفت  نایس.رشته کالمشان پاره شدزنگ در که امد  يصدا

و چادر او را  فیک.را بشدت ناراحت و نگران کرد نایاو س دهیچهره رنگ پر.شد انیگشوده شدن در، اندام مادر نما با

:دیگرفت و پرس

حالتون خوبه مادر؟_

 ابونیخ يبود تو کیبمباران نزد نیبا ا.ادینه ز: فترا باز کرد و گ شینشست و گره روسر اطیپلکان ح يرو مادر

.برسم صد دفعه مردم و زنده شدم نجایتا به ا.ترسونه یم شتریو داد مردم هم که ادم رو ب غیج يصدا.زهره ترك بشم

ه؟یچه حرف نیا.خدا نکنه: دینگاهش را به طرف او کش اوشیس يصدا

عوض سالمته؟: دیپرخنده پرس یبا محبت و لبان هما

.يتا ساعت شش و هفت سرکار بود ؟توکهیچقدر زود برگشت: سالم کرد و هما افزود یبا مهربان اوشیس

برگردم؟ دیاگه ناراحت: گفت یبه شوخ اوشیس

.يشده که زود اومد يزیچ هیدونم حتما  یم.شناسم یمن تو رو خوب م.طفره نرو: و گفت دیحند هما

 لیدلم واسه تون تنگ شده بود و هوس کردم کار رو زودتر تعط: داد و گفت ياریاو را در برخاستن  اوشیس

داره؟ یاشکال.کنم

لرزه؟ یدست و دلم م یزن یلحن باهام حرف م نیبا ا یوقت یدونست یم چیه: گوش او را در دست فشرد و گفت هما

مگه من زلزله ام که شما رو بلرزونم؟: گفت یبه شوخ اوشیس

.رزنیمن پ داده به ریچه گ.برو خونه طونیش_

.دیش ینم ریوقت پ چیشما ه.مادرجون دیبد زد يباز از اون حرفها_
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.یکن یره اش م چایزبونت ب نیخدا به زن تو رحم کنه با ا_

 یبره سر چشمه و تشنه برم یمنو م يمطمئنم اون صدتا: در سالن را بازکرد و ارام گفت.گل انداخت اوشیس صورت

.بود نییتا سرحد ممکن پا اوشیس يچون صدا دیشا.توجه حرف او نشدهما م.دیشما نگرانش نباش.گردونه

 نیاول يبرا دیسع.مردها جوان، ان چهار تا فرصت کردند تا به مساله مورد عالقه شان بپردازند نیاز ب یاز رفتن عل بعد

با دشمن اسلحه به دست گرفت و  دیبا.رو درست کرد يشه کار یبا حرف نم: بار خجالت را کنار گذاشت و گفت

.دیجنگ

.میدیهم شن يا گهید زیچ یقیاز شعر و موس ریچه عجب ما از تو بغ: گفت یبه شوخ نایس

قرار شد .گفت یداشت از کمبود نفر و امکانات م.من امروز با مسوول ستاد صحبت کردم: جواب او گفت يبه جا دیسع

.نمکار ک یجنگ لیتا بتونم با وسا نمیکوتاه مدت بب یدوره اموزش هیکه 

جبهه؟ يبر يخوا یتو هم م یعنی: دیپرس اوشیس.نگاهش کردند رتیبا ح نایو س اوشیس

داره؟ یاشکال_

فکر  نیشد که به ا یچ...یهم خوبه، ول یلیخ....اتفاقا ؟ینه، چه اشکال:گفت یبا حالت گنگ اوشیبه س یبا نگاه نایس

چطور به سرت زد؟ کدفعهی ؟يافتاد

.گرفته ام میمکه تص هیمدت.دفعه نبود کی_

؟ینگفت يزیپس چرا به ما چ_

اول به خاطر خانمها و دوم فکر .لیبه دو دل: سپس گفت.اش گذاشت یشدستیرا از طرف برداشت و در پ یبیس دیسع

.مهم نباشه که بگم ادیکردم ز یم

.میتو ما سه تا عازم جنگ يصورت با صحبتها نیدر ا_

.چهارتا_
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دستمال را از جعبه .گذاشت یانگور را به دهان م يداشت حبه ها.برگشتند امکیس شگفت زده و مبهوت به طرف همه

.امیمن هم با شما م: را پاك کرد و گفت  شیو دستها دیکش رونیاش ب

؟....تو: گفت رتیبا ح اوشیس

 يدیدوتا تول تونه اون یدر ضمن پدر بدون تو نم.همسرت بارداره.الزمه نجایوجود تو در ا امک،یس یول: ادامه داد نایس

.رو اداره کنه

 دیمطمئن باش. گرفته ام میمسائل تصم نیمن با توجه به تمام ا د؟یکن یطور فکر م نیچرا ا: گفت يبا خونسرد امکیس

اش رو  هیبق.دم یمن در سال فقط پنج شش ماه رو به جبهه اختصاص م یدر ثان.ستین کبارهیو  یان میتصم هیکه 

.نجامیا

.....نایپس م_

د؟یکن یم بتیپشت ماها غ دیدار: بار انها را متوجه کرد طنتیش ییاصد_

.عنبر اورد يباد امد و بو: گفت  یبه شوخ نایس

؟یاز ته دل گت نویکه ا میباور کن: گفت  دایش

مگه دل من چاهه که ته داشته باشه؟: گفت  یشگیبا همان طنز هم نایس

.نایباش س يجد یکم: گفت  یلیل

.دینیدم بنش یاجازه م د،یسادیلنگه پا وا هیو  دیحاال که قدم رنجه فرمود! چشم يبه رو: تو گف دیخند نایس

م؟یستیمزاحم که ن: دیپرس طنتیبا ش دایش

!دیشما مراحم ه؟یمزاحم چ: گفت ییبا خشرو امکیس

.ارمیداغ ب يقند پهلو يچا هیهمه  يتا من برا دیباش نجایشماها ا: گفت نایو م یلیرو به ل دایش

.يزیخودت نر يرو رو يمواظب باش چا: بلند گفت  ییبا صدا یبه شوخ نایاز انها فاصله نگرفته بود که س هنوز
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ن؟یهمه مثل خودت دست و پا چلفت يکرد الیخ يدیخودت رو د: او گفت  هیکنا یتالف به

.امیبرنم دایاز پس ش امیبر ب یمن از پس هرک!رینخ: رو به اند و گفت نایس

 یتون یتو از پس خودت نم: گفت  انهیموذ يو بعد ارام سرش را به عقب برگرداند و بالبخند ستادیرگاه اکنار د دایش

؟یحساب منو برس يخوا یم ،ییایبرب

.هیدونم که به هر حال شکستم حتم یم.مینگفتم؟اصال من تسل: گفت  يبا لحن بامزه ا هیرو به بق نایس

.مثل تو باشن کاش همه: کرد و گفت  هیبه بق ینگاه دایش

ش؟یسلطه نگرفته باش ریهم مونده که ز يا گهیمگه کس د_

را بشنود و به  نایومنتظر نشد تا جواب س.بر و بذار به کارم برسم.قدر حرف نزن نیا: زد و گفت يا رکانهیز لبخند

.اشپزخانه رفت

هفتم فصل

زنگ  يغرق در مطالعه بود که صدا.بازکرد تاب نشست و کتابش را يرو.در خانه حکمفرما بود یو مطبع میمال سکوت

از جابرخاست و به طرف در رفت و ان را .احتماال مادر بود.نمانده بود یلیتا ظهر خ. ستیبه ساعت نگر.دیدر را شن

کرد و متعجب از کنار در دور  یسالم دنشیبا د.دیمتبسم پشت در د يرا با چهره ا اوشیمادر، س يبه جا.گشود

کجان؟ هیبق:  دیو کتش را از تنش خارج کرد و پرس در را بست اوشیس.شد

.کار خودشون و فقط من مونده ام یهمه رفته ان پ: تاب نشست و کتاب را به دست گرفت يرو دوباره

؟ییپس تنها_

.برفضا حاکمه یکه چه سکوت دلچسب ینیب یم: اطراف نگاه کرد و گفت  به

.يامروز چقدر زود اومد: ادامه داد دایش.دیاب به صورت پاش یکنار حوض نشست و مشت اوشیس

www.downloadbook.irwww.downloadbook.ir



مریم صمدي -در آغوش رویا  ه نودهشتیاکتابخان

w W w . 9 8 i A . C o m ١٢١

ام؟یب شهیزودتر از هم یداره کم یاز نظر تو اشکال_

؟یکم یگ یتو به پنج ساعت م_

ست؟ین.ییساعت استنطاق و بازجو کی یعنی نیا: را گرفت و گفت شیرطوبت دست ها یبا دستمال اوشیس

نه؟ ای ارمیبرات ب يخور یم يزیچ یراست.نهیابرداشت تو : کرد و گفت دایپ لیبه باال تما یاش کم شانه

.اب خنک لطف کن وانیل هی ستین یاگه زحمت_

خوبه؟.ارمیشربت برات م وانیل هیکنم  یلطف م: گفت  طنتیو با ش یشوخ به

.ستیبد ن: زد و وارد ساختمان شد و گفت  يمردانه لبخند اوشیس

 یوانیل.نظر داشت ریز یرکیحرکاتش را با ز.شد اوشیسکرد که متوجه  یخارج م خچالیپارچ شربت را از  دایش

ره؟ یم شیچه خبر؟ کارها خوب پ مارستانیاز ب: دیاو را شن يکه صدا ختیر یبرداشت و داشت شربت در ان م

 یبه صورت او ، سطح یاو گذاشت و با نگاه يو جلو زیم يان را رو.گذاشت و به طرفش رفت یشدستیپ يرا رو وانیل

:و زودگذر گفت

 یحت.....راهروها.هستن شیروز به روز هم در حال افزا.ادنیز یلیها که خ یباشه؟ زخم یتا منظورت از خوب چ_

که  یبغض...... نوبت اتاق عمل......در انتظار ایبعض یحت.و بدحاله یهمل تا ته پر مجروح زخم ياتاقها.اونها هم پر هستن

نگاه اشک الودش را از او برگرفت و ارام به طرف پنجره بزرگ .دافشرد اجازه ادامه صحبت به او را ند یرا م شیگلو

را  شیناراحت.طور بود نیهم یاز کودک.شد رهیخانه خ یرونیب يرا با دست کنار زد و به نما يپرده تور.اشپزخانه رفت

: دیپرس ماو ار ستادیشربتش از جا برخاست و پشت او ا دنیبدون نوش اوشیس.را ناراحت نکند یداد تا کس یبروز نم

؟یش یناراحت م ضایمر دنیاز د

.احساساتش دست خودش نبود.برهم فشرد لب

از  ياثر...ایر یپاك و ب....گناه هستن یاونا ب...اونا یدون یتو نم اوشیاه س....بشه اره ریمعالجشون د يبرا نکهیاز ا_
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.ها بشن بتیمص نیدچار ا ستیسزاوار ن.شه ینم دهیصورت و رفتارشون د يتو رنگیخدعه و ن

.کنن یاونا فقط دفاع م.اومده شیکه پ هیزیچ ه؟یچاره چ_

 يهایمصدوم.نیتا بچه تو بخش بستر شیاز پنج ش شتریب ؟یخودکش ایدفاع : به طرف او برگشت و گفت  ناراحت

.زارمیهم ب يزیاز خون و خونر یذارم ، ول یمن به ارمان اونا احترام م.يجد

.فتهیاموس مردم به خطر بخوان جون و ن یاونا فقط نم_

و  يجد يتهایبا مصدوم يهایزخم ؟یمتوجه. نمیب یم یمحل کارم زخم يهر روز تو.من با کشت و کشتار مخالفم_

 نیبدتر.اش نهیقفسه س يتو ریت هی ییتنها به خاطر جا به جا.شد دیبخش ما، شه يپسرچه تو هی روزید.میوخ یاوضاع

.شد دیاما شه ،یسازندگو  ندهیا ،یزندگ يبرا.اشتاون هنوز فرصت د.دمیصحنه عمرم رو د

.اونا شروع کردن. میجنگ رو ما شروع نکرد نیا_

ه؟یچ فیتکل یگ یم....ها_

.در حال حاضر، مسلح شدن و مبارزه با دشمن_

ه؟یحرف چ نیمنظورت از ا_

شده  رهیبه چشمان هم خ.کرد ینگاه او را تا عمق وجودش حس م.نگاهش کرد اوشیس.ستینگر اوشیبه س موشکاف

بود؟ یاز اون حرف چ...منظورت: دیمرتعش پرس ییبا صدا دایش.بودند

؟يچقدر به برادرت عالقمند_

به سوال من داره؟ یچه ارتباط نیا.فهمم  ینم_

رو که دوست دارن انجام بدن؟ يکار يکه بذار یاونقدر بهشون عالقمند هست_

به عقب برگشت و به او چشم  دایش.رفت يگریه از او برگرفت و به طرف دنگا اوشیس.شد رهیبه چشمان او خ دایش

 یتو م: گفت  دایش.کند یناراحت باشد به طرف مخاطبش نگاه نم یدانست وقت یم. شناخت یاو را خوب م.دوخت
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نه؟. یبهم بگ يزیچ يخوا

.نکن یوقت احساس رو با منطق قاط چیه_

ست؟یطور ن نیا هیمهم زیچ....احتم ؟یبهم بفهمون يخوا یرو م يزیچه چ_

.....کشور در خطره...... نیبب_

 یم یچ....تو از من .حرف بزن ینیکنم بدون مقدمه چ یخواهش م: گفت  يجد.از ان ادامه بدهد شتریب نگذاشت

؟يخوا

ش قبول کا.بردوشش بود ینیسنگ فهیوظ.گفت  یبه او م يجور دیبا.بود دهیچ يکبر يصغر یبه اندازه کاف نکهیا مثل

.جبهه میبر میدار الیخ گهید يمن و اون سه تا: گفت .ردیکار را او به عهده بگ نیا تیکرد مسئول ینم

!نه: گفت  اریاخت یب.امکان نداشت.شد رهیبه او خ ناباور

.میرو گرفت میتصم نیوقته که ا یلیخ: ادامه داد يارام و جد.کرد یبه او نگاه نم اوشیس

؟يخوا یم یمن چ از یدون یم: گفت یبسخت

.دونم یم: اهسته و نرم گفت .عالم احاطه داشت زیانگار به همه چ.مغرور و از خود مطمئن.کرد نگاهش

؟يخوا یازم م نویا یچ يپس برا_

.رن یاونا باالخره م.يریبگ یتون یاونها رو نم يجلو_

؟یتو چ:  دیپرس یبسخت

.میرو گرفت میتصم نیباهم ا...ما هرچهارتامون_

؟ یپس من چ: گفت  یداد، بسخت ینم ياری بانشز

تو ؟_

.یمون یم هیکنار بق.میبه تو اعتماد کن میتون یم.يمرد کیتو دزست مثل : زد و ارام گفت يلبخند
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بدش  يزیاز هر چ شتریکار ب نیاز ا.کرد ینم هیگر.کرد ضعف نشان ندهد یسع ؟یدون ی؟ م يخوا یم یاز من چ_

د؟یچهارتاتون؟ به ما فکر کرد د؟یبر دیخوا یشما م: دیلرز یم ینیبغض سنگ ریاز تاث شیحال صدا نیبا ا.امد یم

.میگرد یکنه برم جابیا طیهروقت شرا.میگرد یبرم.میر ینم شهیهم يما که برا_

......بیفته، اون وقت یاتفاق تونیکی ياگه برا_

.میمواظب.میبه فکر خودمون هست: گفت  یمهربان با

!به جز من دیبه فکر همه هست: ه و غض الود گفت گرفت ییصدا با

م؟یکرد یکار رو م نیا یکن یفکر م میاگه نبود م؟یستیچطور به فکر شما ن_

ازم  يزیچ نیهمچن هی یتون یچطور م:کرد یم يریجلوگ زششیاز ر یو او بسخت دیدرخش یدر چشمانش م اشک

.هیبزرگ یرحمیب نیا ؟يبخوا

.....درك کن! یستیچرا متوجه ن! من زیعز:کرد او را متوجه کند یم یسع یبا مهربان اوشیس

.کنم یمن درك نم: دیکش ادیفر ناخوداگاه

کوچولو  دایش.ندیبب زیام نیرفتار سرد و توه نیرا با ا دایشد ش یباورش نم.ستیجاخورد و مبهوت به او نگر اوشیس

بود که غرورش به دست او  نیمثل ا.رفت یجارش مشده بود که هر لحظه امکان انف لیتبد یمعصوم و مهربان به بمب

 یبسخت.کند یاو خال ریاش را  یحف نداشت سر او داد بزند و ناراحت. به خود امد دایش.به خود امد دایش.خرد شده بود

.شده بود رهیخ یبه نقطعه نامعلوم.کرد ینگاهش نم اوشیس.متاسفم: گفت 

.دارن ازم دور بشن الیرك کنم برادرام خخواد د یدلم نم...من: بغض الود گفت ییصدا با

.کشه یطول نم يادیمدت ز: اهسته گفت  اوشیس

.تهیاهم یانگار برات ب یزن یاز گذر زمان حرف م يطور: گفت  متوقع

نه؟ ایاستقاده بشه  يها روز هیسرما نیاز ا دیبا.مملکت جوونهاش هستن نیا يها هیسرما_
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:بود نیهنوز گرفته و غمگ شیصدا. ندیرا نب شیپشت به او کرد تا اشکها.شد يجار شیبخواهد اشکها نکهیا بدون

.فتهیبراشون ن یمملکت مواظب خودشون هستند تا اتفاق يها هیسرما_

.پشت سرهم.ستون کیمثل .ان گهیاونها کنار همد_

د؟یزن یچرا با من حرف م دیرو گرفت متونیشما که تصم_

.ادیهم ز یلیخ.یما مهم يتو برا_

 ینم یچیه گهیمن د: بغضش را فروخورد و گفت  یبسخت.چشم دوخت رونیبه ب.برلبانش نقش بست یتلخ يپوزخند

......نکهیتونم بگم جز ا

.کنم یتونم زندگ ینم.......من بدون شماها.....من..دیخودتون باش مواظب

 یسر م شیگونه ها يکه رو دید یاو را م ياشکها.ستادیشد و پشت سرش ا کیبه او نزد نیسنگ ییبا گامها اوشیس

 یهنوز جلو را نگاه م.تکان نخورد یحس کرد، ول دایش.شانه اش گذاشت يدت رو.افتادند یم نیخوردند و به زم

دست به صورت او  اوشیس.زد یبرق م شک،ا انیچشمانش م.به طرف او برگشت.شانه او را فشرد یبنرم اوشیس.کرد

:محزون گفت يو بعد با لبخنداو را با محبت پاك کرد  يبرد و اشکها

.یفکرش رو بکن یکه حت یاز اون زتریعز یلیخ.يزیهمه ما عز يتو برا_

صورتش را با هردو دست پوشاند .درشت راه نفسش را بسته است يهلو کیکرد انگار  یو حس م دیلرز یاش م چانه

.ختیدوان دوان از کنار او گر ه،یگر انیو م

بهتون ملحق  يبزود.رو برام رزور کن تیسنگر بغل دست: و درگوشش زمزمه کرد را دراغوش فشرد امکی، س دیسع

.شم یم

.حتما_

:به خود گرفته بود گفت يظاهر مردانه تر دیسف هیرنگ و چف یکه با ان لباس خاک نایدر گوش س اوشیس
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.سر به هواست یاون هنوز کم.باش امکیمواظب س_

.دیشما بگ یهرچ.چشم قربان: ودهنوز ان ظاهر خندان را حفظ کرده ب نایس

.ینکن قیبپا بهش عوض ارام بخش ، امپول هوا تزر_

.من پزشکم نه پرستار.ياریم نییپرستار پا هیمنو تا حد  شهیتو هم اوش،یس: گفت  یکرد و با ناراحت یاخم نایس

.ریلطفا پوزش منو بپذ.بله بله متوجه شدم: با لبخند گفت  اوشیس

و دور از .....باهم ،ییچهارتا.دیش یبهمون ملحق م رتریکه شما دوتا د فیح: گفت  اوشیسو  دیرو به سع امکیس

سر اون  یچند ماه دیکه اون با نهیا اوشیمن و س یبدشانس: و گفت دیکش یاه دیسع. میکرد یم فیک یخانمها، حساب

.فتادا ریبه تاخ میمرخص وبه فکر افتادم  رید یکم هیدستش کار کنه و منم  ریساختمون ز

عوضش .که شده هیزیحاال چ: گذشت الیخ یخندان و ب يبا ظاهر اردیب رونیب یان که اندو را از ناراحت يبرا امکیس

.یلیاتحاد چهارگانه مستط میش یو م مونیپش دییایسه چهار ماه بعد م

رد  نایس.کنند یو را راضبودند تا ان د دهیسخته کش یلیخ.افتاد یلیو ل نایبه م امکینگاه س.دندیاو خند هیبه تشب همه

 نیگول ا....جون امکیس: خاص خودش گفت  یبا همان لودگ ،یلیچشمان اشک الود ل دنینگاه او را دنبال کرد و با د

.میراحت شد.شیگن اخ یکشن و م ینفس راحت م هی ییدوتا میفتما ر یوقت.لمهیهمه اش ف.ابغوره گرفتن ها رو نخور

مراسم شب هفت  ياز حاال دارن خودشون رو برا نایا.نایانصاف نباش س یب:  حواله او کرد و گفت یچشمک امکیس

.کنن یاماده م

 نایس يانداخت و در همان حال با ارنج به بازو ریسرش را به ز یلینشود و ل يلب برهم فشرد تا اشکش جار نایم

.کنه یم قیداره تصد یلیل....دینیبب: در لحن صحبتش گفت  يرییتغ چیبدون ه نایس.دیکوب

.رونیب ندازمونیجوهر حرفمون خشک نشده ، دارن از خونه م:ادامه داد یبه شوخ امکیس

!نایس: حال ناراحت گفت  نیمتوجه لحن انها بود، با ا.ستیمعترض بع اندو نگر دایش
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 یر من مهمه کاسه کوزها رو ، س شهیهست که هم دایتوکار ش یدونم چه حکمت ینم: بار رو با او کرد و گفت  نیا نایس

.شکنه

 نیکه من ا يدار یحتما اشکال.به خودت نگاه کن یاز من، کم ییجو بیع يبه جا: و گفت  ستیاخم به طرف او نگر با

.کنم یکار رو م

.يدوستم دار يادیکه ز نیا ای: گفت  طنتیش با

کل از خودته؟مش یتا باور کن رونیپا از خونه بندازمت ب یت هیخواد با  یدلت م: حرف او گفت  یتالف به

چرا حاال بهم چشم . رهیاسلمت همش..اسلمت.باورکردم....خب خب: خاص خودش گفت یو شوخ طبع طنتیبا ش نایس

؟ير یغره م

 اوشیس.کرد یرا دشوارتر م ییشد بلکه جدا یجمع نم یدر ان جمع نه تنها باعث شاداب نایس یشاد و سرخوش حرکات

.رسونمتون یم ستگاهیتا ا.دیسوار ش: ندو از ان جمع خارج شوند گفت ان که ا يبرا گران،ید هیبا توجه به روح

.میکن یم یجا خداحافظ نینه هم: همزمان با هم گفتند نایو س امکیس

ساکشان  د،یو با گفتن حالل کن دندیدست و صورت پدر و نوك انگشتان مادر را بوس.گذاشتند نیزم يرا رو وساکشان

گونه راست او و  امکیقران رد شدند و بعد س ریهردو از ز.بود ستادهیدست کنار انها اقران و اب به  دایش.را برداشتند

.مواظب خودت باش خواهر کوچولو: دهمزمان با هم گفتن دندویطرف چپ صورتش را بوس نایس

 کبارهی نایو س امکیکه نگاه س یدر حال.کرد یدر گلو، کاسه اب را پشت سرشان خال یبا بغض دایش.از انها دور شدند و

.دندیهردو چشمان هم را پر از اشک د رت،یبرگشت و در کمال ح گریهمد يبه سو

 نیرا کمتر حس کند، با ا ییبا وجود ان که به خانه انها نقل مکان کرده بود تا تنها نایم.خانه را اکنده بود يفضا سکوت

 يرو.اشک امانش نداد زشیر ،امکیس يبه اتاق مجرد دنیبمحض رس.دید یخود را تنها م امک،یحال، دور از س

با ان  امکیس.داد یرا م امکیس ياتاق بو واریدر و د.ستیگر يها ينشست و بعد از پنهان کردن صورت ، ها یصندل

www.downloadbook.irwww.downloadbook.ir



مریم صمدي -در آغوش رویا  ه نودهشتیاکتابخان

w W w . 9 8 i A . C o m ١٢٨

طاقچه اتاق ،  يرو امکیاز س یعکس خندان.به اطراف نگاه کرد.گوشیبار و باز طنتیصورت خندان و ان چشمان ش

رشد  یدر ان عکس، هنوز نوجوان امکیس.خورد یعکس چار برادر به چشم م ار،وید يرو.بود ینسبتا بزرگ نهیکنار ا

هم با  دیو بعد سع نایس.دیخند یعکاس م يبه رو یانداخته بود و با لباس ورزش اوشیدست دور گردن س.بود افتهین

با  يداشت روزن ادیاصال به .بود دهیخندان د شهیرا هم امکیس.نشسته بودند یانها با ژست خاص يپا يتوپ جلو کی

 یکیبرلب اورد و بعد با انگشت شست  زیمحبت ام يرا برداشت و لبخند امکیعکس س.مواجه بوده باشد امکیاخم س

قبل از  امکیامد که س ادشیبه .) یکن یم تیدوست دارم، اذ یدون یتو هم م: ( او زد و گفت  يموها يمحکم به جا

که  یاول.دیکش رونیرا ب شانیکنار تخت رفت و جعبه ها يبه طرف کشو.را به او گشزده کرده بود يزیرفتن چ

ان را برداشت و ورق .خورد یبه چشم م یاز نظام يکتاب شعر یدر دوم یول اشت،ند يشتریخرت و پرت ب يمقدار

 یبا نگاه.پاکت نامه افتاد کیحال بعد از ورق زدن، چشمش به  نیرا نداشت، با ا یخاص زیچ دنیانتظار د.زد

باال انداخت و  ییابرو!) نایبه م:( جمله موتاه نوشته شده بود کی شیرو.ا برداشت و پشتش را نگاه کردجستجوگر ان ر

.ان را گشود ينامه را از جوف ان خارج کرد و تا.ان را باز کرد اطیبعد با احت

:گرم اغاز شده بود یبا سالم نامه

!سالم........زمیعز ينایم

 نیا دیشا یول.ينهاده ام تا چه حد تعجب کرد زمیم ينوشته ام و در کشو ينامه ا تیبه تو گفتم که برا یدانم وقت یم

اکنون .مهربانم. کند، را بردارم یم ینیسنگ میکه مدتهاست برشانه ها يباشد تا من با توسل به ان بار يا لهینامه، وس

دانم که  یم.توست يدل، برا یو گرفتگ یازردگ نیا.گرفته است ختکنم خاطرم ازرده و دلم س یکه با تو درد دل م

که ان  یوقت.سمینو یم دمیدانشکده د اطیکه تو را در ح يبار نیرا از اول زیهمه چ! من يبایز. گذاشته ام تیسخت تنها

ت چشمان یگاه در مقابل معصوم چیگردم ه یگمان نم.داشت یوقلب سرد مرا به تپش وام یرفت یچنان پرغرور راه م

درست .شوم، اما من شدم میرفتارش به دور از هرگونه عشوه دخترانه تسل یو سادگ اش هیرایپ یغرور ب ،يدختر
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تا در حل ان  یخواست یمن م ،ازيدر درخواست کردن هم مغرور بود یکه حت ییکه چشمانم با تو اشنا شد، با تو یوقت

برده بودم چه  ادیاز  اسم خودم را یشده بودم که حت پاچهدست يبقدر.يکرد یکاش حالم را درك م.مساله کمکت کنم

 نیبه زم یکوه يگمان کردم از باال!حس عاشقان نیداشتم؟ اول یدر ان لحظه چه حال یدان یم.رسد به جواب ان مساله

حالم را  م،یلرزش صدا.....یچه حرف یمجبور شدم حرف بزنم، ول.باخود داشت نیریش يپرت شده ام و البته درد

 يکرد یکاش حالم را درك م نایم) حالتان خوب است؟( يدیدخترانه ات پرس یکرد و تو باز با همان سادگ یم اراشک

 میناب، برا يتمام ان لحظه ها! عشق من . شد یکه تمام وجودم در معرض اشعه تابناك عشقت، ذره ذره اب م یوقت

که  یبفهم یتهرگز نتوانس دیو شا دمیچ یبرم يتاب از هر لحظه اش توشه ا یبودند و من ب زیو خاطره انگ یجاودان

.من چرا ان قدر سرخ شده بودم

را  زهایچ نیا.سردت را نداشتم یاز بابت شرم بود و خجالت، چون تاب نگاهه.....که سمیاگر بنو یباور نکن دیشا يئار

اب  يبود از خجالت چون قطره ا کینزد میخنده دار است اگر بگو...افتم یاز تو م يروز خواستگار ادی سمینو یکه م

 یو من ناگهان ته یختیتو شرمزده از من گر.نگاه کنم تتکردم به صور یجرات نم یحت.م و به هوا برومبخار شو

جوابتان مثبت  یو گفت يستادیا می، تو خونسرد جلو رتیدر کمال ح یمشخص بود، مسلما نه،ول میجوابت برا.شدم

فراموش  یدوران.بود یکه چه دوران...به هوا بپرم؟ اه یخواست از خوشحال یدلم م میاگر بگو یکن یباور م.است

بود، روز  يچه روز...یات انتخاب کرده باش ندهیتو مرا به عنوان همسر ا...کردم که تو یمن باور نم خرا.یناشدن

باعث  یهمه وجودم را لرزاند و ان لرزش لعنت ،نگاهتیرا مقابلم گرفت يچا ینیس یوقت.....از تو یخانوادگ يخواستگار

:( گفتم یگذاشتم و بسخت ینیرا دوباره در س ياخ استکان چا....شد میطور سوختن پا نیارم، هملکه شدن کت و شلو

با  ينایم. میدرد پا یحت ،یادماندنیبود و به  بایلحظه به لحظه اش ز.بود ان شب و روز يعجب شب و روز) ندارم لیم

 نیا....نوربان شده بود و من اگاه از عالقه تو ستاره قلبم، یب ییمشترك با تو، شبها یدو سال زندگ نیدر تمام ا! میوفا

تعجب .نگارش نامه ام به اندازه همان دوسال وقت گذشته خیاعتراف کنم که از تار دیهرچند با.نامه را نوشتم
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.... را نزد تو اعتراف کنم،اما هربار زهایچ نیبارها و بارها خواستم ا مانیمن در تمام مدت زندگ يست؟ارین.يکرد

کع در قلبم  ییبا گفتن رازها دمیترس یمن م يار.گفتم يجد را کامال نیا یخنده دار است، ول.مانع شدند شرم و ترس

است  ينه از ان ترس خبر گرید....دادم از دست بدهم، اما حاال یرا که در چهره نشان م يان ذره غرور.انبان کرده ام

تو  نغرور م نم،یبهتر.يشو رهیبه چشمانم خ اهت،یتا با اسمان چشمان س ستمیا یمقابلت م گرید.و نه از ان شرم

مشترکمان تحمل  یزندگ یکه در ط ییها یبه خاطر تمام کوتاه دوارمیام، ام یو دوست داشتن زمیهمسر عز. یهست

.میاز جنت حق را دارا شو یسهم ز،یما ن میباش قشیتا اگر ال.و حالل یمرا عفو کن ،يکرد

(امکیس: تو  یشگیدوستدار هم( تو  قربان

چقدر دوست داشت تا .شده بود سیخ شیتمام نامه از اشکها.دیچک یاز صدف چشمانش فرو م يدیچون مروار اشک

 دیتوانست به او بگو یخواست م یدلش م.کرد یحرفها را نزدش اعتراف م نیهم نیع شینرفته بود رو در رو امکیس

 ت،ینگاهها يسرد دیمس توانست بگو.تشته اسرا دا امکیمشابه احساس س یکه او هم در تمام ان لحظات، احساس

اه که تو .شد یدخترانه ام مانع از ابراز عشقم م يایحجب و ح دیخواست بگو یدلش م.تاب و توان از من ربوده بود

 زیمحبوب جفاکار، کاش تو ن.يکرد یم میاوقات، عصبان یان قدر مغرور که گاه.امکیس يبود يچقدر مغرور

هرگز، چون دوست دارم با ! نه.رمیخواسته ات ا بپذ نیهرگز از من نخواه که اخر ،ا هرگزام.يدیشن یاعترافات مرام

 دایکلمات نامه پ.دیکرد و بوس کیاز اشک را به لبانش نزد سینامه خ.ارامتر از قبل شد میتصم نیبا ا نایم. رمیبم....تو 

بدهد که پاکت از  ينامه را درونش جا اداشت تبر زیم يپاکت را از رو.حال همه را در دل، حک کرده بود نینبودند با ا

 نیدست به طرف پاکت برد و هردو را از زم يبا کنجکاو.شد انیعکس، نما کیاز  يافتاد و گوشه ا نیدستش به زم

بود که مشغول  امکیاز خودش و س ییبایعکس ز.گرفت يبرلبانش جا ،ینیعکس را نگاه کرد و لبخند دلنش.برداشت

عکسها ظاهر  یوقت امکیاورد س ادیبه .کرد یموجبات خنده اش را فراهم م شهیهم روز،طر ان خا.بودند کیک دنیبر

که  یوقت يروز هی( گفته بود، یبار به شوخ کیکرده بود و  ياز دادن ان عکس به او، خوددار یشدند با سماجت خاص
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لبخند  نایم.گذاشته بود دشخو يهاو ان را در البوم عکس.) دم یچسپ دوقلو بهت م هیبه عنوان  نویغرورمو شکستم ا

سالگرد  نیاول.رفت یخاطره ان روز از مقابل چشمانش رژه م.برلب اورد و عکس را مجددا نگاه کرد يزیام طنتیش

سمج بود،  شهیمثل هم امکیس.دندیورز یاصرار م گریعکس از طرف د نیگرفتن اول يازدواجشان بود و هردو برا

.؟منیفهم یم.رمیمن از تو عکس بگ دیل بااو: گفته بود یکه با نارحت يطور

.رمیاز تو بگ دیعکس رو من با نیاول.زمیشه عز ینم_

.رمیازت بگ کیعکس درجه  هیخوام  یم زیپشت م نیبنش زیعز یصارم ياقا_

.ونیاول خانمها بعد اقا.زیم شتیپ نیبنش یهست یتوکه خانم صارم_

؟يقدر اداب دان شد نیتا حاال ا یجدا؟ تز ک_

.شدم دایکه دل به تو باختم و ش یدرست از وقت: گفت یبه شوخ امکیس

.بنازم به هنر تو! يا هیبه به عجب قاف: گفت  طنتیباشرارت و ش.خنده افتاده بود به

.میریتا عکست رو بگ نیحاال بنش یبه موقعش بناز، ول: بود و گفته بود دهیهم خند امکیس

.رمیبگ دیشه، من اول با ینم_

اول  دی، شما با زمنیعز یشه محبوب جانم، خانم صارم ینم: گفته بود يو جد یشوخ مهین یبا لحن امکیس

.حرف زد دی؟ رو حرف مرد نبا دیفراموش کرد.دینیبنش

!مرد ساالر.کتاتورید_

.افته یم افهیاز ق کیوگرنه ک ریحرفات رو پس بگ: شده و گفته بود رهیو به چهره او خ دهیبا صدا خند امکیس

؟یسخته به حرف خانم خونه ات گوش کن یلیخ_

.شمعها اب شدن نیبب ؟یخونه ات گوش کن يمرتبه به حرف اقا هیسخته  یلیخ ؟یتوچ يبرا_

.شه یشه ، نم ینم.رینخ_
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.رمیمن عکستو بگ دیاول با...نایم_

.دوستت دارنم شتریاخه من ب: نگاهش کرد واو افزود يدلخور با

.امد یم شیکم پ یلیفرصتها خ نیز اا.گل کرده بود طنتشیش

از کجا معلوم؟_

.دونم ینم: حالت داد و گفت  رییتغ کبارهی امکیس

!امکیس_

!جانم.داشت تاکشدار، جوابش را بدهد یرا وام امکیس نیمعترض بود و هم لحنش

.خوب دارم شنهادیپ هیمن  ،يهمه بچه باز نیا يبه جا_

ده؟یکه به فکر من نرس هیشنهادیچه پ_

و  میذار یم هیسه پا يرو، رو نیدورب........سرجاهامون، بعد مینیمتشخص و باوقار بنش يخانم و اقا هیمثل  ایب_

چطوره؟.....خودکار يرو میکن یم مشیتنظ

!هیعال: گفت  تیفکر کرد و بعد با رضا یکم امکیس

افتاده بود و  افهیکامال از ق کیک.عکس نگاه کردبه .قلبشان پاك کرده بودند نهیهم، رنجش را از ا يبه رو يبا لبخند و

کرد به گمانش  یشان را در ذهنش روشن م یقهر و اشت نیحال چون خاطره اول نیشمعها هم اب شده بودند، با ا

.عکس بود نیباتریز

طاقچه گذاشت تا با  يرو امکیعکس را هم کنار عکس س.گذاشت زیم يرو ،یکتاب نظام يرا در پاکت و ال نامه

به  یدست.را از جا کند نایبه در خورد، م يتقه ا.باشد امکیبا س شیزندگ نیخاطرات شر ادیبه  شهیبه ان، هم ستنیگرن

.دییبفرما: و گفت  دیکش شیموها

.مورد عالقه ات رو درست کرده يمادرجون غذا.ناهار صدات کنم ياومدم برا: وارد شد و گفت .بود یلیل
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لباسم را عوض کنم؟ يد یاجازه م.امین ماال نیهم.يممنونم که صدام کرد_

.تنها گذاشت شیرا با خاطره ها نایبا درك منظور او از اتاق خارج شد و م یلیل

:مودبانه گفت ی، ول یحوصلگ یعاقبت با ب.داد یکرد و اجازه فکر کردن به او نم یصحبت م کنفسی خاطره

انجامشون بدم؟ يذار یم.کارام مونده! خاطره جون_

رو  ابونیخ يتو.شه یم یکشور داره از مرد خال.گم یخب راست م:به طرفش برگشت و گفت یبدون ناراحت خاطره

حاال من مونده .گذاشته ان  یاموزش يهم که مساجد دوره ها دایجد.باشه کارینفر رو به من نشون بده که ب هی. نگاه کن

شد،  یزد که ادم کالفه م یو وول م کارین قدر ادم باو ابونیخ يتو روزینه؟ تا د گهید يجا هیام که چرا کشورما؟چرا 

.شه یکالفه م کار،یحاال ادم از نبود ادم ب

.ندارم یمن که اعتراض_

 سادیجلوش وا تیبابام با عصبان.داره بره جبهه الیگفت خ یگم، داشت م یخسرو داداشم رو م روزید.من دارم  یول_

،  يا گهیبود و مساله د يا گهید تیاگه موقع( تمام گفت،  يخونسردخسرو با .یجنازه من رد بش يو گفت مگه از رو

من .جون هزاران زن و بچه و مرد در خطره.کنه یفرق م طیاشر......حاال یزدم، ول یرو حرفتون حرف نم دیمطمئن باش

( فت بابام گفت،بعدش که ر.) نمینفر، هزار نفر رو به خاطر تاراج مملکت داغدار بب هی ندیتونم به خاطر خوشا یکه نم

 مسر يبود دوتا شاخ رو کیاز تعجب نزد دا،یش يراستشو بخوا.) جامعه دادم لیرو تحو یشکرت که پسر خوب ایخدا

.عادتها نداشت نیاخه بابام از ا.سبز بشه

 ، خدارو شکر نکنه يادم شجاع و ازجان گذشته ا نیکه به خاطر همچ ینیرو بب یحاال اگه کس( د،یشیبا خود اند دایش

(.یتعجب کن دیبا

کوچولو چطوره؟ بهتر  یچیحال اون بس یراست: دیرا درمحلول ارام بخش فروبرد و به مقدار ان نگاه کرد و پرس سرنگ

شده؟
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.کرد یتا صبح ناله م شبیطفلک د.ستیحالش اصال خوب ن: همراه بود اسیو  يخاطره بادلسوز کالم

متوجه چشماش که نشد؟:  دیپرس یبا نگران دایش

 یگفت، ول یم ونیگمون نکنم، چون مدام هذ: سوزناك گفت  یچندبار تکان داد و با اه یسرش را با ناراحت طرهخا

نه؟ ایشه که دوتا چشماش رو از دست داده  یمتوجه م ؟یباالخره که چ

 تیزیبعد از تمام شدن کارش، برگه و.تکان داد اسیکرد و سرش را با  قیتزر یزخم کیارام بخش را به  دایش

 یهرشب دعا م....من یشه، ول یم: بغض الود گفت ییرا برداشت و بدون نگاه کردن به خاطره با صدا گرید مارانیب

.متوجه بشه رتریکنم که د

کاش من هم رقت قلب ( با خود گفت،.نکرد دایگفتن پ يبرا یحرف چیدر ان لحظه ه.خاطره را به فکر فروبرد کالمش

.را باال انداخت و دوباره سر کارش برگشت شیو شانه ها دیدوباره کش یاه.) رو داشتم دایش

را که در جنگ از هردو چشم محروم شده  يلباس احد ، پسر بچه شانزده ساله ا نیاشک الود، است یبا چشمان دایش

 نیدر ا.بود زاریچقدر از واژه جنگ ب.داد یاشک امانش نم زشیر.کرد قیرا به او تزر یبود را باال زد و امپول مسکن

دلش .بود دهیبخش د نیکوچک را در ا يها یجیبس نیا ازاز ده نمونه  شتریگذشت، ب یکه از شروع جنگ م یپنج ماه

با محبت .نگاهش به عقب برگشت. دیبخش یم!خانم پرستار: او را به خود اورد ییصدا.سوخت یانها م يبرا قایعم

د؟یبا من بود.بله : به صورت ساده و محجوب مرد جوان زد يلبخند

: دیتخت احمد را دور زد و به سمت تخت او رفت و پرس.قناعت کرد يو به تکان سر دیبا خجالت نگاهش را دزد پسر

؟يدار يکار

.خواستم یاب م وانیل هی_

.شما ضرر داره ياخه اب برا یول: دیتوانست بگو یبسخت

.دو روزه که لب به اب نزده ام.تشنه ام خانم پرستار یلیخ_
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.شه یکه اب برات سم محسوب م یهست یطیاشر يتو تو_

.گلوم خشک شده ياخه بدجور.کم خانم پرستار هیفقط _

خارج شد و  124از اناق . چند لحظه صبر کن... یول.تونم بهت اب بدم ینم يجور نیهم: عاقبت گفت .بود مردد

.نهیتنها راهش هم:  و گفت دیکنار او رس.به اتاق برگشت زیتم ياب و پارچه ا یوانیبعد، با ل یلحظات

.جرعه خانم پرستار هیفقط _

صورت پسر  ؟يرو ندار یکه طاقت تشنگ یهست يا یجیشما چه جور بس.برات خطر داره.شه ینم: گفت  دتیجد با

دور کرده  دگانشیرا از مقابل د اتیمعنو ،يماد زیچند لحظه، چ يکه چطور برا دیشیاند یم نیبه ا دیشا.گل انداخت

 ادیپسر با شرم ز.کرد کیاو نزد دهیلبان خشک هو ب سیپارچه را خ. نهیدستر پزشکتون هم: نرمتر شد دایلحن ش.است

خارج شدن  الیرا برداشت و خ وانیل.چرخاند يگرید يبعد از چند مرتبه لب زدن، سرش را به سو.کرد یاو را نگاه م

از . صورتش از خجالت قرمز شده بود.افتاد نگاهش به! خانم پرستار: پسر متوجه اش کرد  ياز اتاق را داشت که صدا

بود که  يبستر يماریب گرید یدر اتاق. سرش را خم کرد و از او دورشد یزد و با تواضع ، کم يلبخند. تشکرملطفتون م

به صورت  يحالت جذابتر دش،یسف يشهایداشت و ر یو نوران یروحان یصورت.او دل بسته بود هی بیروزها، عج نیا

کرد که حس کرد اشک از  یبود و نگاهش م ستادهیسرش ا يباال.بود هوشیاو هم فعال ب.دیبخش یمهربانش م

خاطره .خاطره به خود امد يبا صدا.داد یحالت به او دست م نیهم شهیهم ضهایمر دنیاز د.شد ریچشمانش سراز

؟يستادیا نجایچرا ا: دیپرس یبخش نیبرشانه اش گذاشت و بالحن تسک

.زدم یداشتم امپولش رو م:گرفته گفت ییتلخ با صدا يو اشک از گونه سترد و با لبخندچشمها برد  يبه سو دست

که به ظاهر  یدرحال.او بوده است هیقبل، شاهد گر یکه لحظات اوردیخود ن يبه ظاهر قبول کرد و اصال به رو خاطره

:متقاعد شده بود گفت

.برسه يادار سیواالنه که سر.خونه میاومدم بگم اگه کارت تموم شده برگرد_
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.مونم یم نجایمن امشب هم ا.تو برو_

 يهم حد ياضافه کار.یکن یم يشبکار يهفته است دار کیتو که  یول: او را گرفت و گفت يبا تعجب بازو خاطره

؟یسرحال و شاداب چند ماه پش ییدایتو همون ش یعنی.بنداز نهینگاه به ا هی.داره

تا به  ينترس، اضافه کار: کرد و گفت  يحال، سرسختانه برحرف خود پافشار نیاو حق داشت، با ا.زد یزورک يلبخند

.ندازهیو ادم رو از پا نم حهیجور تفر هیکارخودش .رو نکشته یحال کس

؟یت ندهیو ا یبه فکر زندگ یپس ک ،ییاالن چند روزه که سرپا ؟یتیتو مگه دشمن جون و جون.چرا.....تو يبا کارها_

.واجب تره نجایفعال ا.هست شهیهم زهایچ نجوریفکر کردن به ا يفرصت برا: گرفت و گفت یشیاز او پ یگام دایش

قبول  نویتو ا.ستین یجنگ همه زندگ یکنم، ول یم نیروح بلند تو رو تحس: او را فشرد و گقت  يبازو یبنرم خاطره

؟يندار

....خب چرا_

.خونه میبرو حاضر شو برگرد.و اما نداره یول گه،یپس د_

.تونم ینم یخوام، ول یمعذرت م: گذاشت و گفت  شیرا سرجا تیزیبرگه و.بودند دهیپرستاران رس ستگاهیا هب

.کرد یخاطر بود که مخالفت م نیبه هم دیشا.دیایبه نظر ب ياراده ا ینداشت دختر ب دوست

انه اش را باال انداخت و ش.شد یبود و دوتا هم نم یکی شهیجواب او هم.شناخت یرا خوب م دایش.متوجه او بود خاطره

.مواظب خودت باش.ندارم یحرف يخوا یم ينطوریحاال که ا: گفت 

کرد چقدر محتاج  یحس م.نشست شیو رو دیرا کنار کش يا یبعد از رفتن خاطره، صندل.طور نیتو هم هم.باشه_

.و اضطراب شیبدون تشو یخواب.خواب راحت است کی

هشتم فصل
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ان وقت صبح با انها کار دارد،  یمتعجب از ان که چه کس.دیزنگ در را شن يت که صدابس یرا م شیبند کفشها داشت

در  کیپا گذراند و نزد ریبرفها را از ز. اومدم: بلند گفت  يبرداشت و در را بازکرد و با صدا یرا از چوب لباس فشیک

.بود یپستچ.در را گشود)  هیک( و با گفتن  دیرس

جاست؟ نیهم یصارم يمنزل اقا: دیاو پرس دنید با

.دییبله، بفرما_

.از جبهه.دینامه دار: را به طرفش درازکردو گفت  ينامه ا ییبا خشرو مرد

.دیخوش خبر باش: نامه را از او گرفت و گفت  یبا خوشحال دایش

.دیرو امضا کن نجایلطفا ا: او گرفت و گفت يرا جلو یدفتر بزرگ.از هم گشوده شد یمرد با تبسم صورت

کرد  یهمان طور که نامه را نگاه م.در را بست ،یگرم یرا که مرد نشان داده بود امضا کرد و بعد از خداحافظ ییجا

.مینامه دار د؟ییزن داداش ها کجا: در همان حال گفت.دوباره به طرف ساختمان بازگشت

کرد و با  یا پشت سرش مخفنامه ر.خود را به او رساند ادیز اقیبا اشت یلیل یاز پشت پنجه نگاهش کرد، ول نایم

.یاول مژده گون: گفت  طنتیش

.نمیلوس نشو، بده بب: نسبتا بلند گفت  ییبا صدا یلیل

.دم ینم: دورشد و گفت  یاو گام از

.لوس نشو، نامه رو بده: گفت  يبلندتر يبا صدا یلیل

.یاول مژده گون: دوان از او دور شد و گفت  دوان

د؟یبچه شد: هما اندو را به خود اورد يکه صدا دندیدو یهم م دنبال

؟ هیاز طرف ک دیحدس بزن: و بعد از نشان دادن نامه گفت  دیکنار او رس دایش

.قاصد خوش خبر هیاز : گفت  یشوخ به
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اول به .يتو معصوم تر: کرد و گفت  یلیبه ل ینگاه مین طنتیبه طرف او رفت و با ش.بود ستادهیدر ا يتاب جلو یب نایم

.دم یتو م

.کنم یبعد پولت رو حساب م_

من از حسرت  بیصورت ج نیدر ا.یلیل نیمثل هم.گفتن حساب حسابه، کاکا برادر یکاش همه مثل تو بودن و م_

.شد یپول سوراخ نم

؟یبدکن میمنو جلو جار يبلد ؟فقطیگ یچرا نم يخوا یاگه پول م: گفت  یشانیبرپ یبا اخم یلیل

 یمهر و صفا م ينامه دو برادر بو.بازداشت یطوالن یجمله، اندو را ازجر و بحث نین اولنامه را گشود و با خواند نایم

.میگرد یبه تهران بازم یهفته مرخص کی يکه در ان نوشته شده بود برا ينامه ا.داد

بود  زیسروام گرانید يبرا يخبر بازگشتشان بقدر.گرفته بود ییانها خانه دوباره رنگ و بو ياز چهار ماه از دور بعد

عوض شده بود و در  لیاز وسا یبعض يجا.زد یبرق م يزیخانه از تم.شدند یمشغول خانه تکان ،یکه همه بدون خستگ

درچند گوشه سالن .خانه را پرکرده بود يو محمد سرخ يعطر گلها.به خانه داده بودند يبهتر ينما د،یجد يجا

ماه دوم  دنیبا رس راتییتغ نیا.ه را دوچندان کرده بودخان ییبایز نیشد و هم یم دهیگل د يو هال ، سبدها ییرایپ

.شد یخانه م شتریو رونق ب یبود که باعث گرم نیهم دیزمستان همزمان شده بود و شا

مجدد  داریبه خاطر د.چشم دوخت اطیح انیو به درختان عر دیها را کنار کش شهیدر و ش يکلفت جلو يپرده ها نایم

نشد که دست به  دایانقدر شاد و سرخوش بود که متوجه ش. ود گل انداخته بودندخ يبه خد شیگونه ها امک،یبا س

قربون عشق برم که : گفت انهیحال او بود موذ توجهکه م دایش. نظر داشت ریحرکاتش را ز ،یرکیو ز طنتیبا ش نهیس

.کنه یخبر م یب هایادمو از عالم و ماف

بگو جواب نامه  یستیاگه ن: از او فاصله گرفت و گفت  یقدم.ددرام دایاو گرفت که داد ش ياز بازو یشگونین نایم

.رو بدم امکیشوم س تیفدا
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.به حسابت برسم سایوا یزرنگ یلیخ_

و فرهاد  نوایحرفم بدت اومد؟ جواب محبت و عشق و عالقه و داد و فغان داداش ب نیاز ا یعنی: گفت  یبه شوخ دایش

نه؟یمن ا شهیپ

.رو کف دستت بذارمکه حسابت  سایهمون جا وا_

.ستمین لیمن اون قدرهام بخ.يرو زودتر کف دستش بذار امکیبهتره حساب س.ممنون  یلیخ_

دلت واسه : دینرم پرس ی، ول يجد یو با لحن دیکنار او رس.بازداشت طنتیاو را از ش نیگل انداخت و هم نایم صورت

اش تنگ شده؟

.اره.......یاگه بهنش نگ_

امدن بچه ها بمونه؟ ایه دنتا ب یکن یفکر م_

.امکیخصوصا س.کرده ان رییتغ یلیحتما تا حاال خ.که بمونه دوارمیام یدونم، ول ینم_

.ستیکه بچه ن امکیس.ینگران اون يادیتو ز_

.شناسم یاونو فقط من م.باورکن از بچه هم بچه تره_

سپس .زنگ را فشار داد یو شاس دیف اف دوبه طرف ا دایش.زنگ درامد و اندو را از ادامه گفتگو بازداشت يصدا

خود را در  یبا خوشحال دیرا که د نایو س امکیاندام مردانه س.دیبه پاکرد و دوان دوان به طرف در دو ییدمپا

 يفقط تو اومد: دیگونه اش گفت پرس دنیوسهم بعد از ب نایو س دیاو را بوس یشانیپ امکیس.اغوششان انداخت

شوازمون؟یپ

.از اشک فراق شما غرق هستند ییایشما فعال در در يخانم ها: گفت  تطنیبا ش دایش

.میزودتر نجاتشون بد میپس بر: گفت  یبه شوخ نایس

!نجات، ساکتون قیغر ياقا: و برجا نگه داشت دیاو را کش دست
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.وارد خانه شد ااهللایباگفتن  امکیساکش را برداشت و بعد از ورود س نایس

ما چطوره؟ يهر کوچولوحاال خوا:  دیپرس امکیس

.شهیمثل هم....که ینیب یم: خندان گفت  یو صورت یبا مهربان دایش

.خوب و خوش و سرحال: دنباله حرف او را گرفت و گفت  نایس

 گوش،یباز یبا چشمان امکیو س نایس.با هم سالم کردند  يدونفر.پلکان کشاند ينگاه مردها را به سو ،یسالم يصدا

 یکرد و بعد هردو پله ها را ط یهم سالم امکیس.بازکرد امکیس يبا گفتن سالم ، راه را برا نایو س انداختند ریسر به ز

از اندو وارد خانه شده بود با  عتریکه سر دایش.نواخت و از کنارش گذشت نایبرگونه م ياهسته بوسه ا امکیس.کردند

وارد  نایچشم به در دوخت م امکیس.ارمیداغ ب يتا برات چا نیبنش.داداش يخسته ا یلیمعلومه که خ: او گفت  دنید

را دوره  او برادره دندیهم رس دیو سع اوشیبعد س یلحظات.را روانه اشپزخانه کرد دایبا سرموافقت کرد و ش.شده بود

.دیخوشبو شد: زد و گفت  امکیبه شانه س يضربه ا اوشیس.کردند

د؟یخوشبو شد دیگ یو شما م میجوبها گذر کردباتالقها و  انیما از م: شوخ و شنگ گفت  شهیچون هم نایس

.نایباش س يهم جد یکم_

.چشم_

.بال یچشمتون ب: گفت  يزیبالحن طنزام هیانها گرفت و عوض بق يرا جلو ینیریظرف ش دایش

.دهیچیخونه پ يتو یخوب يچه بو: برداشت و گفت  ینیریش نایس

.ناستیدستپخت مپلو  مهیبندم ق یشرط م: و گفت  دیکش ییهم بو امکیس

.یلیمحبوب من، دستپخت ل يو فسنجون، غذا: و گفت  نداختیهم خود را از تک و تا ن نایس

که  نایو س امکیس.صحبت کردند يشدن به ظهر همه از هر در کیتا نزد.به خنده افتادند یحاضر جواب نیاز ا هردو

شست  یدست و صورتش را م ییدر دستشو امکیس.خواندن نماز از جا بلند برخاستند يکرده بودند برا یهمه را راض
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:دیگله مند پرس نایم.متوجه اش کرد نا،یکه نگاه م

؟يکرد یم یچشم چرون گرانید يچه خبر بود جلو_

عمق  يتو یرفت یم نیبا دورب يمن بود يجا: و بعد از جابرخاست و چشم در چشم او گفت  دیکش شیبه پاها یمسح

.شیدیند صورت معشوقه قشنگت که چند ماهه

.شم ینم فشیوقت حر چیکه ه.......... امان از دست زبون تو: شرمزده گفت  نایم

.و صاحبت بشم امیتونستم از پست برب یکه نم يشد یاگه م.یش یمعلومه که نم_

.یکن یبخش صحبت م نانیچه اطم_

؟يشک دار: حوله را از دست او گرفت و گفت  امکیس

.ینه، فقط خواستم مطمئن بش_

 هیکنج دلم  يتو.هم مال منه یکیو اون  یهست یکیتو .مطمئن باش که مطمئنم: زد و گفت  يلبخند رکانهیز امکیس

 هی.خونه قشنگه هیخونه دل تو هم  يتو.نایبا اسم که رو سر درش با طال حک شده م نایم يخونه با گال هی. خونه قشنگه

.نایم نه امکهیتفاوت که اسمش س نیبا ا.خونه درست شکل مال من

؟يخوند اتیچند ترم دانشکده ادب نمیبب! کیچه رمانت_

.کردم ارتیکه تو رو تو دانشکده ز یترم نیاز اول بایتقر: و بعد سجاده اش را گشود و گفت  دیخند دیخند امکیس

.يپا حافظ شد هی یپس حساب_

.و فرهاد نیریو مجنون، ش یلی، مثال ل ینظام يحافظ همه شعرها! یپس چ_

؟يپس چرا تا به حال بروز نداده بود: دیو پرس دیاز سر شوق خند نایم

.من چقدر متواضع و فروتنم یدون یتو که م_

شعر ناب و  هیو  ردیبگ دهیدفعه رو ند نیا هیشه  یحاال م.متواضع يتواضع بسه اقا: زد و گفت  يزیام طنتیلبخندش
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؟یدست اول برام بخون

پس خوب گوش .البته همسر مهربانم: انگشتانش گرفت و گفت يرا ال حیتسب.گرفت به خود يا بانهیچهره اد امکیس

:کن

، فرهاد درفته باشد نیریبه خواب ش دی، شا امدین ستونیاز ب شهیت يصدا شبید

؟يتو فرهاد یگ یم:از ان ادامه ندهد شتریب امکیبه خنده افتاد و همان خنده اش بود که موجب شد س نایم

 یکه من چه فرهاد مجنون يگذشته اگه باور ندار نیاز ا.محل اقامت من و فرهاد، فعال کردستانه.ارمکم از فرهاد ند_

.بپرس نایهستم ، از س

.کنه فیکه ازت تعر يپرش کرد یحتما حساب: گفت یشوخ به

.............زنم تو از یبا تو حرف م ییدایمن از عشق و ش: به او کرد و گفت  ينگاه قهرالود امکیس

هنوز  یباز شد، ول امکیصورت س. کرده باشم یخواستم شوخ.دوست نداشتم ناراحتت کنم.خوام یمعذرت م_

 یبهت گفتم که شوخ.قهر نکن: را برداشت و مقابل او گرفت و گفت  ینیریش یشدستیپ نایم.دیرس یناراحت به نظر م

.یستیبردار تا باورکنم قهر ن ینیریش هیحاال .کردم

:دیرا شن نایم يبرداشت و همزمان با در دهان گذاشتن صدا یکوچک ینیریش زیام طنتیش يبا لبخند امکیس

تعارف کردم؟ ینیریبه تو ش یبار، ک نیاول ادیم ادتی_

کردم؟ زانیتو رو به گردن او یطبق بندگ یبار ک نیبره اول ادمیشه  یمگه م: گل کرده بود طنتشیش

.ده ینم تیرضا يحرفات بو_

ده؟ یمگه حرف هم بو م: دیپرس یبه شوخ امکیس

.همه شون استثناست.بله یجنابعال يحرفها: نازك کرد و گفت  یچشم پشت

.......ترهیمن استثنائ يکه از حرفها زمیبه مرحمت همسر عز گهید نیخب ا_
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استثناء  هی.ییمن استثنا يتو برا.زمیگم عز یدروغ نم: را وادرا کرد تا ادامه بدهد امکیس نایبهت زده و معترض م نگاه

.که خدا فقط مخصوص من در نظر گرفته

.امان.....اما از دست تو_

.شه فغان یمتضادش م. امان نه: گفت  یبه شوخ امکیس

 یلیتا حاالش هم خ.میاسم بچه هامون رو انتخاب کن دینرفته با ادمیتا  یراست: گفت  امکیس.به خنده افتادند هردو

.میکرد ریتاخ

حوصله انتخاب اسم رو داشت؟ یاون اوضاع شلوغ و درهم برهم ک يتو.حق با توئه _

.کرد دایشه حوصله اش رو هم پ یکم شده، م هایاز اون شلوغ یحال که کم_

.رو بگم یپس بذار من اول اسم.قبوله _

 دایتداوم پ مونیدختر، بهار زندگ هیچون باوجود  میبهارك بذار......چطوره اسم دخترمون رو: گفت  امکیموافقت س با

لب  ریبعد چندبار اسم بهارك را ز. هیانتخاب قشنگ: گفت  ییبا خوشرو امکیس. کیبهار کوچ هیبهار،  هی.کنه یم

:گفت نایم يبه رو يسپس با لبخند.تکرار کرد

؟یموافق.بابک....میذار یاسم پسرمون رو هم م_

.ادیم مبه بهارك ه.هم هست یاسم قشنگ.چرا که نه: گفت  یبا خوشحال نایم

.ناینشون بدم م مویخوام عمق خوشحال یم_

؟يچطور_

.بلند يبا سه تا هورا: با نشاط گفت  امکیس

دن؟ یمگه اونجا بهتون غذا نم.دیالغر شد یحساب: و گفت  دیکش امکیو س نایس يظرف باقالپلو را جلو دایش

 يکه به هم زده بودند چهره ها یلیو سب شیالغر شده بودند، اما با ر یمدت اندک نیدوبرادر در ا.حق داشت او
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پوست  انیچشمان سبزرنگشان در م ییبایباعث شده بو که ز نیبود و هم افتهی یخاص تیو روحان تیجذاب شانیبایز

.شود شتریشده بود، ب لیکه حاال به سبزه متما دشانیسف

 يدوغ برا یوانیل نایس.ه بودجاخوش کرد شانیشانیپ يکه رو يخوشرنگ قهوه ا ياز ان موها يطره ا ریز خصوصا

:و گفت ختیخود ر

.از شماهاست و بس يفقط به خاطر دور میالغر شد یکه ما کم ینیب یدن؟ خواهر دلبندم اگه م یغذا نم_

شناخته شده  یشاعر خاک هی ن،یم دونیم يمن که تو: گفت  طنتیکرد و با ش کینزد نایدهانش را به گوش م امکیس

.خوندم یرو م) نایاز تو دورم م( خاردارها شعر میس دونیم يمدام تو.بودم

:گفت نایرا به زور در دهانش گذاشت و رو به س انیمرغ بر ياز ان ادامه ندهد، تکه ا شتریان که ب يبرا نیشرمگ نایم

کنه؟ یم یقدر بلبل زبون نیجبهه هم ا يتو امکیس نیا.... نایس_

کنه وگرنه اونجا اون قدر ساکت بود  یگل م شیزبون نیریش نه،یب یو مشما ر یوقت امکیس.زن داداش دیدار اریاخت_

.کردن کرو الله یاول همه فکر م يکه روزها

!نایس: به او نگاه کرد و گفت  دیرا در دست گرفت و با تهد ریکفگ ریبا تغ امکیس

.گم ی؟ دروغ که نم هیخب مگه چ: گفت طنتیبا ش نایس

.....واقعا که! مار؟یشده بودن پزشک ب یاطر اعتصاب غذات، همه از دستت عاصکه به خ یگ یتو چرا خودتو نم_

که متوجه  امکیس.کرد که او ادامه ندهد یانگار داشت با چشمانش التماس م.گرفت يحالت ملتمسانه ا نایس صورت

:افزود یشده بود، با بدجنس

و  دنیپر یاز خواب م هایداد و فغانش، عراق يشبا از صدا.الیواو گهید هاشیو زار هیگر.قسمت خوبشه نیتازه ا_

.کردن یشروع به بمباران م

 غیهمه رو از سر ت يجور نیا.برش گردون تهران.ستیبرادر تو حالش خوب ن( بار گفت ،  هی يحاج قمشه ا چارهیب
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...........زده بود ششیبار مار ن هیپسره .طفلک گناه هم نداشت.) گذرونه یم

 هیمار چ هیقض: دیشکاف پرس.م دیسع.ستینگر امکیبه س ضیبا غ گرانیو گذاشت و رو به ددهان ا يدست جلو نایس

؟

 شیمنو ن یمار اب هی.ستین یچیه: گفت  یزورک يانداخت و بعد بل لبخند امکیاز سر خشم به س ینگاه نایس

.جبهه رو، رو سرش گذاشت امکیس.زد

.مواظب باش یگ یدروغ م يدار یاقل وقتحد ؟یاخه صحرا و مار اب.یستین یخوب يداداش، دروغگو_

که نشد؟ تیطور.خدا مرگم بده: گفت  نایرا قطع کرد و رو به س دایحرف ش یبا نگران هما

.شلوغش کرده بود امکیس.ستین يزیچ.نه بابا_

فغان از دست رفتم؟ يکه ا يکرد یم ادیاون همه داد و فر ستین يزیپس به خاطر چ_

.نره ادمیذارم از  یپشت دستم رو داغ م.امکیرفتم س ییجابا تو گهیبار د هیاگه _

.یقدر شجاع نیفکر نکن تو اونجا هم ا.دم یخانواده شرح م يدارم عکس العمالت رو برا_

ناهار با . شد شیرو يجلو انیگشت بر دنیمشغول بر یبیبه او نگاه کرد و بعد با حرص عج یچشم ریز ریتغ با

جمع کردن ظروف  يبرا دایو ش یلیبعد از صرف ناهار، ل.دیبه همه چسب نایو س امکیس يهایشاد و مزه پران يرفتارها

اون از همان .بود امکیهم مثل داداش س نایکاش س: با حسرت گفت  یلیدر اشپزخانه که بودند، ل.غذا از جا برخاستند

.کرد یم دایکرد که ش یصدا م يروز اول ورود، همه رو همون طور

از چه نظر؟_

.کرد یخرده از غرورش رو صرف من م هیکه  نیا: گذاشت و گفت  ییرا در ظرفشو ظرفها

کنه؟ یمگه حاال نم_

چه حالل زاده  ینیب یم: کرد و گفت یلیرو به ل دایش.دینگاه اندو را به درگاه اشپزخانه کش نا،یشاد و شوخ س يصدا
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.اومد يتا اسمش رو برد.است

.نینجوریا یقعوا يگن عاشقا یم: گفت  یبه شوخ نایس

 تانیبارویو با معشوقه ز دییبفرما ی، لطف یپس جناب عاشق واقع: و گفت  ختیاسفنج ر يرو ییظرفشو عیما یکم

.رونیب دیببر فیتشر

.یخوب خوب بهم بکن يشنهادهایپ نیاز ا شهیهم دوارمیام: گفت .گل کرده بود نایس یشوخ رگ

.دیببر فیزودتر تشر!  رونیب_

کنن برو  یتعارف نم يطور نیچون من رو که ا یو متشخص افهیو ق پیمهمون خوش ت.يریبگ ادیب ادا یکم دیبا_

.رونیب

.خودت برو، اونم با زبون خوش رون،یپا ننداختمت ب یت هیتا با _

.اسلمت اسلمت.به چشم  يا_

سواد؟یب یستیبلد ن يکلمه ا چیه نیاز ا ریغ_

.اسلمت اسلمت.چرا_

برو  نایس: برد یخواهر کوچکتر و خوش سر و زبانش لذت م نیبا ا یلفظ يانگار از باز.اه بودهمر طتیبا ش لحنش

.رونیب

..........گفتم ؟ فقط گفتم یمگه من چ_

داد و بعد با  یجاخال نایس.برداشت و به طرفش پرت کرد زیم ينمکدان را از رو.از ان ادامه بدهد شتریب نگذاشت

.........دن یمغول اجازه م زخانیخانم چنگ: گفت  یبه شوخسرش را بلند کرد و  اطیاحت

.یش یوگرنه اش و الش م رونیبرو ب نایس_

؟ير یکه هنوز هم کالس تکواندو م نهیمنظورت ا_
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سوم  یتا جنگ جهان: و گفت  رونیرا هل داد ب نایس یلیل.او نشانه گرفت يرا برداشت و به سو یکوچک یکیپالست سبد

.دور شو دایور و بر شاز د فتادهیرا ن

به .رهیبگ يمنو به همسر يداره خواهر جنگجو الیرحم کنه که خ يره ا چایخدا به اون بدبخت ب: گفت  یبه وخ نایس

هفته اول، کیگمونم همون 

 کبارهیب دایگذاشت و او را از اشپزخانه دورکرد و ش نایدست رو دهان س یلیل. میکن یرو قرائت م مشیترح یاگه

.گرفت ياراده برلبانش جا یب ياو شد و لبخند يهایشوخ یمتوجه معن

کس را  چیانتظار ه.دیبه در را شن يتقه ا يبرف بود که صدا زشیمحو ر.و کوچک دیسف.دیبار ینرم نرمک م برف

.تو ایب: بودند به عقب زد و گفت  ختهیر یشانیرا که رو پ شیموها.نداشت

اجازه هست پا : شده بود ختهیام یکه با مردانگ زیام طنتیشوخ و ش ،یهمان ظاهر جذاب و دوست داشتن.بود اوشیس

به خلوت شما بذارم؟

.دییداره؟ بفرما یچه اشکال: زد و با محبت گفت  میمال يلبخند

.شده یچ نمیمادر گفت بهت سربزنم بب ،يساکت بود: پا به اتاق او گذاشت و گفت  يبالبخند اوشیس

.نشده يزیچ: تعجب نگاهش کرد و گفت  با

.واقعا_

؟يدیهم شن یتا حاال از من دروغ_

.دمیراستش و هم نشن یول دم،یدروغ نشن: باال انداخت و گفت  یاش را کم شانه

.تا بهت بگم ؟بگويدیرو از من نشن يزیچه چ_

د و از انگار به وجود امده بود تا محبت کن.شد ینم دهیدر نگاه او د یناپاک يذره ا.شد رهیبه چشمان او خ اوشیس

:اهسته گفت. یخودگذشتگ
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.درست مثل گذشته ها کرنگ،یو  میدوست دارم با هم صادق باش_

ستم؟یمگه حاال ن_

!نه.نه مثل اون وقتا_

.نمیب ینم ییو دروغگو ایر يبرا یلیمن که دل_

؟ياز دست من دلخور_

؟یزن یحرف رو م نیچرا ا.نه: زد و گفت  يبا تعجب لبخند_

 یبه اتاق من نم گهید.یکن یاتاقت حبس م يخودت رو تو.يشد ریکم حرف و گوشه گ.گن یم نویرفتارهات ا_

ه؟یچ لشونیدل نایا.یزن یبا من حرف نم.ییا

.نمیب یناراحت شدن از دستت نم ایاز تو  يدلخور يبرا یلیمن دل...خب نه؟یپس ا.اهان_

.کینزد...همون قدر  ؟یار کندرست مثل سابق باهام رفت یتون یطوره، پس چرا نم نیاگه ا_

از جا بلند  دایش.ستیبه چشمان او نگر ریمتح اوشیس. من داره يبرا يعواقب بد گهیازحد ما به همد ادیز یکینزد_

.شد و کنار پنجره رفت

 یو دوست داشتن نیمهربونتر...تو : کرد، گفت  ینگاه م یکیهمان طور که به تار.شب فرو رفته بود یکیدر تار اطیح

تونم رابطه حاال رو با  یمن نم...چون مسلما بعد از ازدواج تو.ترسم یبهت وابسته بشم، م ادیز نکهیاز ا. یبرادرم نیتر

.کیقدر نزد نیا.تو داشته باشم

نگاه .سرو گردن از او بلندتر بود کی بایتقر.ستادیا شیبلند شد و به طرف او رفت و روبرو یصندل ياز رو اوشیس

.بود اطیهنوز به ح دایش

که  هیچه فکر نیا....ونهیدختر د: گفت  يرا به طرف خود برگرداند و بعد با لبخند دایبا دست صورت ش اوشیس

کنم؟ یمن بعد از ازدواجم تو رو فراموش م یعنی ؟يکرد
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.قتهیحق نیع نیا.شه یرابطه مون مثل حاال نم_

؟یکن یفکر م يطور نیچرا ا: دیبا محبت پرس اوشیس

 ایدوست نداره شوهرش عوض توجه به اون، مدام با خواهرش حرف بزنه  يدختر ایزن  چیه. مشخصهکامال....خب _

.باشه یمیبا اون صم

؟يکرد یم يکه از من دور يکرد یاحمقانه م يفکرا نیپس تو از ا! طور نیکه ا_

.به نظر خودم کامال عاقالنه بودن یول: نگاهش کرد و گفت  معصومانه

 یاوقات سادگ یگاه.یدونست یکاش م! دایش...دایش يوا: حلقه کرد و گفت  دایش يدور بازوهارا  شیدستها اوشیس

شه که افکارت بکر و  یباورم نم.یکن یتو هنوز مثل بچه ها ساده و معصومانه فکر م. ندازهیافکارت منو به خنده م

.دست نخورده مونده باشه

راست گفتم ؟ يدید_

تو برام اونقدر  ایثان.ازدواج ندارم الیخ هایزود نیاوال من به ا.نگفته ام يزیچ من هنوز.از طرف خودت حرف بزن_

بدم  یرفتار کن بهیغر کیباهام مثل  نکهیاز ا....ثالثا.رهیجاشو بگ يتونه ذره ا ینم یزن چیکه مهر ه يزیعز

!شد؟ رفهمیش.ادیم

 یب يحاال کوچولو: گفت یبعد با مهرباناو را مرتب کرد و  شانیپر يموها اوشیس.برلبانش جاگرفت ینیریش لبخند

کنه؟ یم یصرف شام منو همراه يبرا..... من زیفکر و عز

بچه ام؟ هیهنوز در نظرت _

او را در مشت فشرد و بعد سرش را به صورت او  يشانه ها.ارام و صادقانه بود شهیلحن او، برخالف هم.دیخند اوشیس

سن و سالمون رو در نظر  هیفقط کاف.يدر مصاف با من بچه ا شهیتو هم.زمیعز: مهربان گفت  يکرد و با لبخند کینزد

.زیعز یلیخ. يزیبرام عز تیحال با وجود تمام بچگ نیبا ا.يریبگ
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حالشون چطوره؟: دیپرس د،ینزدش رفت و بعد از خسته نباش عیسر دایخروج پرستار از اتاق عمل ، ش بمحض

.بخشه تیرضا شونیحال عموم.هر سه خبون_

تونم همسرم رو مالقات کنم خانم  یم: دیپرس.پا بند نبود يرو ياز شاد.داشت یاز خوشحال یبرق امکیس انچشم

پرستار؟

.گهیساعت د کیتا ...البته: به ورقه دستش گفت  یبا نگاه پرستار

انه کودک یاو حلقه کرد و بالحن يدست دور بازو.کرد یاسمان پرواز م يانگار داشت رو.ستینگر امکیبه س دایش

:گفت

.امکیداداش س....باباشدنت مبارك_

صاغقه از قلبش گذشت و  کی يقو انیمثل جر يریتشکر و نگاهش را متوجه باال کرد و بعد چ یبا خوشحال امکیس

.شکرت یاله: برلب اورد

و  ستادید، اکه نوزادان را در ان گذاشته بودن یاتاق شهیپشت ش.شدند یبچه ها، راه دنید يبرا دایبه همراه ش امکیس

پرستار دوقلوها را با  یوقت.کوچک یکم پشت و اندام ییبا موها دیسف.مثل هم بودند یبچه ها همگ.به بچه ها زل زد

مشخص  ادیانهمه پارچه ز يهرچند صورت بچه ها ال.جاخوردانها به خودش  ادیبه دستش داد، از شباهت ز اطیاحت

يبا مژه ها کیو لبان بار نبشاینبود، اما فرم گرد صورتشان، چانه خوش ترک

از او  اطیپرستار، بچه ها را با احت.گذاشتند یم شیرا به معرض نما امکیس یو تاب دار در کل بچگ ییطال يو موها بلند

با  دایش.شد رهیمضاعف تر از قبل به بچه ها خ یبا ذوق و شوق امکیگرفت و دوباره به اتاق برگرداند و س لیتحو

:گفت تیرضا

.ها بودن یصارم لیفام هیهم شب یلیخ.بودن داداش يناز يهاچه بچه _

.داشونیخصوصا عمه ش_
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ه؟یتو فکرم چ ياز کجا حدس زد_

.ستیطمع ن یب ییسالم روستا_

:گفت اوردیب رونیانکه او را از ان حال و هوا ب يبرا.را به خنده انداخت امکیس دا،یاخمو و ناراحت ش صورت

؟يایباهام م.رمیبگ ینیریشخوام برم چند جعبه  یم_

.خورم یجم نم نجایهستم از ا مارستانیکه ب یتا وقت.نه_

.شه یم میحسود.نکن گایمن ن يبه بچه ها ادیفقط ز.خودته لیهر طور م_

نگاشون کنه؟ یعمه شون نگاشون نکنه، پس ک_

.کرد یبابا گفتن م نیتمر حاال داشت نیاز هم يانگار دا؟یش يدیدخترم رو د يوا.دسته گلشون امکیبابا س_

.زد یحرف م اقیدرست مثل بچه ها با ذوق و اشت امکیس.خنده افتاد به

پدرش رو بشناسه؟ ياومده، مادرشو نمس شناسه ، انتظار دار ایروزه به دن هیاون تازه _

بابا قربونش  يا.چقدر قشنگه .نگاش کن..... يوا. شناسه یپدرش رو حتما م یامکان داره مادرشو نشناسه، ول_

.نگاش کن.بره

.یش یبخش خارج نم نیزنده از ا ير یم شیپ يکه تو دار يطور نیا.داداش برو: و گفت  دیاو را کش دست

.زهیر هیکوچولو،  گاهین هی: ملتمسانه گفت  امکیس

؟يه ا دیمگه تو بچه ند.د بسه برو_

 گه،ینازه د.اتاق نگاه کنه نیا واریده به در و د ینمافتخار  یحت.نگاه کن.دمیند یخوشگل نیبه ا یول دم،یبچه که د_

.ناز

.گهیبرو د.يباورکن تو از اون بچه ها، بچه تر: و گفت  دیخند دایش

.میبا هم بر ایب_
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.ندازمیجا لنگر م نیبهت که گفتم من هم_

.نه ای یسیوا نجایده ا یبخش اجازه م يپرستار اخمو نیا نیباشه فقط بب_

.یحرف بزن يجور نیمن ا يراجع به دوستها يحق ندار گهید ایثان.ده یبگم اجازه م دیاوال که با_

قدر بداخالق و اخمو  نی، ا مارستانیره ب یکه م یاز وقت دایگفتم چرا ش یمن به خودم م: گفت  یبا سرخوش امکیس

پ.شده، نگو به خاطر مصاحبت با دوستان بداخالق و اخموئه

.گهیبرو د ؟يریبگ ینیریش يبر یاستخو یمگه تو نم: گفت  ضیغ با

.و با خنده او را ترك کرد! چشم قربان : داد و گفت  یسالم نظام امکیس

و صورتش را به  دیبابک را بوس.بار دوم عازم جبهه شد يبرا امکیده روز از تولد بچه ها نگذشته بود که س هنوز

شد ؟  یچ: دیو پرس ستینگر نایرش و بعد از ان به مزده و مبهوت به ماد رتیح.افتاد هیاو به گر.کرد کیبهارك نزد

کرد؟ هیچرا گر

.هاته لیحتما به خاطر سب: گفت  نایم يبه جا هما

 یبوس یراستش هروقت منو م....یول یناراحت نش.گه یمادرجون راست م: بهارك را از دست او گرفت و گفت  نایم

.رهیام بگ هیگر کهینزد

؟یزودتر نگفت نویپس چرا ا_

امک؟یس ير یکجا م: دیپرس ریخارج شدن از اتاق را داشت نگاه کرد و متح الیاو که خ به

.امیاالن م_

بدون .پنج ماه قبل ظاهر شد امکیبلند شد و به دنبالش س یتراش شیر نیروشن شدن ماش يصدا.رفت ییبه دستشو و

؟يطور کرد نیچرا ا: گفت  ریبا تح نایم.لیو سب شیر

بهارك  اطیبار دوم با احت يو برا. دچار مشکل نشم دنتونیکه موقع بوس نیا يبرا...خب: گفت  تمام یبا سادگ امکیس
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.نکرد هیو او گر دیرا بوس

.هان ناراحت بود لیبه خاطر سب.شماها دیراست گفت: و مادرش نگاه کرد و گفت  نایبه م شادمان

او  یبه بچه دوست يدر تمام عمرش، مرد. خنده ریزد ز یپق امکیبه س یو بعد با نگاه ستیبهت زده به او نگر نایم

 نایو با م دیرا بوس دایصورت هما و ش.دیچیرا محکمتر از قبل دورگردن پ هیساکش را برداشت و چف امکیس.بود دهیند

.رونیب ایهوا سرده ن.زحمت نکش گهیتو د:  فتگ نایرو به م یدر با مهربان يجلو.رفت شیدر پ يتا جلو

.سمیمیا واج نیهم.ستین يزیچ_

.دایپدر و مادر من و ش شیپ.جا بمون نیهم نایم_

اسباب زحمت  نیاز ا شتریب ستین حیصح.کردم جادیزحمت ا نجایا یبه اندازه کاف.نه: سرش را تکان داد و گفت  نایم

.بشم

؟یناراحت نجایاز بودن در ا زم،یعز_

.نمک یم يشتریخونه خودمون احساس تعلق ب يتو...فقط. نه، ابدا_

.گردم یاون موقع برم.تا اخر بهار صبر کن_

کدوم بهار؟_

.دارم اجیکردن خودم به اونجا احت دایپ يفعال برا.کنم یرو جبران م يگردم و چندماه دور یامسال برم نیبهار هم_

؟یمواظب خودت که هست_

بگو، باشه؟ نایبه پدر و س يردکم او يزیچ.نذار بهتون سخت بگذره.تو هم مواظب خودت و بچه ها باش.... اره_

قول بده که مواظب خودت و : کرده او را به دست گرفت و با محبت گفت خیدستان  امکیس.سرش را تکان داد نایم

.یبچه ها باش

.دم یقول م: در گلو گفت  نیاهن یبا بغض یبه سخت نایم
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.هم فروکش کرده مینگران.رم یراحت م الیحاال با خ.متشکرم: و گفت  دیکش ینفس راحت امکیس

سپس به . ان گذشت ریچندبار از ز امکیقران را باال گرفت و س نایم.از او ، از در خارج شد یگرم یدنبال خداحافظ به

از خانه فاصله ) دارید دیبه ام( و با گفتن  دیرا بوس نایگونه م.اشک الود بود شانیچشمان هردو. ستیاو نگر يسو

.کرد یم هیاز اب ، پشت در گر یخال یظرف بود که با نایبار م نیگرفت و ا

کمکم؟ يایجشن ختنه سوران بابک که م يبرا: دیپرس دایبه سرعت لباس بهارك را عوض کرد و رو به ش نایم

؟یرو گرفت نیتزئ لیوسا.امیالبته که م_

اگه دوست .شوناتاق مطالعه گذاشتم يتو.کنم دایرو پ لیروز تمام وقت صرف کردم تا تونستم همه وسا هی.اره_

.ینگاهشون کن يبر یتون یم یداشت

 ینه؟ دفعه قبل سر جشن تولدشون حساب ای ادیمراسم م نیا ينگفت که برا امکیس یراست.بعدا وقت هست_

.جشن تولدشون حضور نداشت يتو یمثال پدر بچه هاست ول.شد يزیابرور

فهمم چرا؟ بابک و بهارك، اونقدر که به  یهنوزم نم.دوست داره نجایاز ا شتریاون جبهه رو ب: و گفت  دیکش یاه نایم

پدرشون رو تا به حال بعد از تولد فقط چهار پنج .هم ندارن یگناه.برادرم مهرزاد دل بسته ان به پدرشون دل ندادن

خونه فقط به کار  ادیم یکه وقت امکیس.ذهنشون نقش نبسته يتو ياونم اون قدر کوتاه که اصال خاطره ا.دنیدفعه د

.کرد یم غیدر نمی، وگرنه هم شمونیپ ادیم یخداحافظ يپردازه، بعدش هم فقط برا یم هایدیازه ها و تولمغ

.چه برسه به جشن تولدش.هم تهران نبود دایامدن ا ایموقع دن یحت يخودت که شاهد بود.طوره نیهم هم نایس_

و  ریشوهر سربه ز هی میشانس ندار یه صارمخانواد ي؟ انگار ما زنها دایش هیچ یدون یم: زد و گفت  يپوزخند نایم

بهتره شده؟ دایحالش چطوره ؟ حال ا یراست.یلیاز من ، اون از ل نیا.د که فقط به خونه اش دل ببنده ایب رمونیارام گ

.حاال خالش کامال خوبه ینفخ کرده بود، ول ایهم گو دایا.حال هردوشون خوبه: را بغل کرد و گفت  بهارك

.چه اش شده نیلطفا برو بب: کرد و گفت  دایدستپاچه رو به ش نایم.بلند شد بابک هیگر يصدا

www.downloadbook.irwww.downloadbook.ir



مریم صمدي -در آغوش رویا  ه نودهشتیاکتابخان

w W w . 9 8 i A . C o m ١٥٥

.دهیگمونم ترس_

.ستین لیدل یبابک ب هیگر.کنم یطور فکر م نیمن هم هم. اره_

در تختش نشسته بود و  انیگر یبابک با چشمان.مبل گذاشت و بعد سراغ بابک رفت يبدون حرف بهارك را رو دایش

از اتاق .کرد ارامش کند یم یزد سع یاو را در اغوش گرفت و همانطور که ارام برپشتش م یبانبا مهر.ستیگر یم

اما .ردیامد تا بابک را بگ دایان به سمت ش میتنظو بعد از  ختیر ییرا داخل لباسشو فیکث يلباسها نایم.امد رونیب

 نایم.از قبل دراغوش فشرد شتریابک را بسرش را تکان داد و ب دایش.دید دایبه ش دهیدست دراز کرد، بابک چسب یوقت

.از من دوست داره شتریاز قرار معلوم تو رو ب: با محبت گفت 

به  یلیاعتراف کنم که خ دیمن با..... خب یول ست،یطور ن نیا: نگاه گرم و مهربانش را به بابک دوخت و گفت  دایش

.دوتا دل بسته ام نیا

.يدوتا بچه رو نگه دار نیا دیهر روز با! لیفام يبچه ها اریمهدکودك س يتو هم شد_

بچه  يایدن.میهم راض یلیاتفاقا خ.ندارم یمن که اعتراض: تپل و خوش رنگ بابک برداشت و گفت  ياز بازوها يا بوسه

.قشنگه یلیها خ

نه؟. ادشونیو داد و فر غیخصوصا ج: گفت  یبه شوخ نایم

.مزه اش هستن گهیاونا که د_

با چندگام خود را .زنگ درامد يکه صدا ندیداشت کنار او بش الیخ نایم.پاها گذاشت يبک را رومبل نشست و با يرو

 نایم يوارد شده است، فقط با صدا یپشت به در بود و اصال متوجه نشد چه کس دایش.به در رساند و ان را گشود

.نگاهش به عقب برگشت

.داستیفقط ش.ستین یکس نجایا ایب_

به احترام او از جابرخاست و در سالم .مهرزاد در انجا جاخورد دنیکرد و با د دایپ لیبه راست تما یکم سرش
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رو  نایم.انداخت و با خجالت جواب سالم او را داد نییسرش را پا.او گل انداخت دنیصورت مهرزاد با د.کرد یشدستیپ

معرف حضورت که هست؟: دیپرس دایبه ش

.کردن شونیفقبال بهم معر: محجوبانه زد و گفت  يلبخند

.نداره یقابل: داد و در مقابل تعارف او ، گفت  نایرا به دست م دیخر يبسته ها مهرزاد

.ارمیب ياستکان چا هیتا برات  نیتو بنش: اشاره کرد و گفت  دایش ییبه مبل روبرو نایم

.شم یمزاحم نم گهید.نه، نه: با شرم فراوان گفت  مهرزاد

.ارمیاالن م نیبنش ه؟یمزاحم چ :زد و گفت  یچشمک رکانهیز نایم

سکوت .هردو سکوت کرده بودند.با بابک مشغول بود يمعذب و ناراحت به باز دایش.مبل نشست يباالجبار رو مهرزاد

که اگه  يسکوت کرد يشما دوتا جور: برادرش گرفت و گفت  يرا جلو يچا ینیس. شکسته شد نایم يبا صدا نشانیب

.دیستیکردم خونه ن ینبودم فکر م

.ستیهم بد ن شهیسکوت هم: بابک گفت  يزد و در جحال کنترل حرکات تند پا يلبخند یزورک دایش

.کسل کننده است یول ست،یبد ن: گفت  زیام طنتیش نایم

از .به ساعت افتاد یاتفاق یلیگشت که نگاهش خ یتنگ و عذاب اور دنبال بهانه م طیخارج شدن از ان مح يبرا دایش

:جا بلند شد و گفت

.برم دیبا گهیمن د_

؟يزود نیکجا به ا_

.زودتر برگردم دیبا.شده رمید گهینه د_

وقت روز؟ نیا: گفت  نایم.سپرد نایرا به دست م بابک

.رسونم خونه یخودمو م یتاکس هیبا .مونده یلیشدن هوا خ کیتا تار_
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؟يرو اورد نتیتو امروز ماش... مهرزاد: گفت  بود و ستادهیسرپا ا زیاون دا،یمتوجه مهرزاد شد که به احترام ش نایم

.اره_

.دردسر نساز شونیا يجون برا نایم: گفت  عیتند و سر.کار راغب نبود نیاصال به ا.متوجه منظور او شد عیسر دایش

.رسوندت یتا خونه م ؟يچه دردسر_

از ان  رکتریز نایم یبدهد، ول صلهیرا ف هیتعارف، قض کیداشت با  الیخ.دم یزحمت نم شونیبه ا.ممنون یلینه ، خ_

.رسوندت یتا خونه م. نداره یمهرزاد زحمت يبرا. کرد یبود که فکرش را م

حتما کارد دارن و  شونیا: عاقبت گفت . بکند، اما او هم ساکت بود یمخالفت ایبزند  یمهرزاد حرف دیبود تا شا منتظر

.به کارشون برسن دیبا

.رسونم یم يریمس هیشما رو هم تا . رم خونه مون یمن که دارم م.ندارم يکار: و گفت بار مهرزاد به حرف درامد  نیا

را  نایو مانتو ، گونه م فیو بعد از برداشتن ک رفتیجز قبول درخواست انها نداشت بناچار پذ يچاره ا نکهیا مثل

:گفت نایم. دیبوس

.امیم شوندنید يبگو اگه تونستم فردا برا.سالم برسون یلیبه مادر و ل_

که  نییپا.مجدد بابک از خانه خارج شد دنیبا بوس دایش.زودتر از او از در خارج شد نیروشن کردن ماش يبرا مهرزاد

 فشیبا بند ک دایش.بازکرد و بعد از سوار شدن او به راه افتاد شیمهرزاد در را برا.دیمهرزاد را پشت رل منتظر د دیرس

که  دییپا ینگاهش جلو را م.خجالت نکشد ادیگرم شود و ز شسر یشد کم یکار حداقل باعث م نیا.کرد یم يباز

.شما شده ان قتهیش دهیکه همه ند يطور.کنه یم فیاز شما تعر یلیخ... نایم: مهرزاد متوجه اش کرد يصدا

.و خانواده شما به من لطف دارن نایم: زد و گفت  يبا شرم لبخند.اش گل انداخت  گونه

.کنن ارتیهستن که شما رو ز لیما یلیخانواده من خ.خانم دای صادقانه عرض کردم شکه گفتم کامال نویا_

.دیدار اریاخت.کنم یخواهش م_
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.شه یچون مطمئنا ناراحت م میبپرس يزیچ میکه جرات ندار نایاز برادرتون چه خبر؟ از م یراست_

.به لطف شما.خوبن_

چند ماهه که رفتن؟_

 ياون سه تا.سرگرمه مارستانیب يکه اونم تو نایاز س ریبغ.شه که برنگشتن یم یج ماهچهار پن: کرد و گفت  يفکر

.بشه خصوصا که خرمشهر هم ازاد شده داشونیپ دیبا گهید. جبهه هستن يتو گهید

رو  امکیخب راستش هرچقدر چشم گردوندم س یخرمشهر، من هم حضور داشتم، ول يازاد ساز اتیعمل ياتفاقا تو_

.دمیند

.نبود یکی گهیگروههاتون با همد دیشا: کرد دایپ لیبه باال تما یاش کم شانه

درسته؟ نیا. دیشما هم پرستار هست دمیطور که شن نیا یراست.دیبله، شا: به او گفت  یبا نگاه مهرزاد

.من پرستارم.بله: که متوجه منظور او نشده بود گفت  یدر حال دیترد یکم با

.دیو شکننده هست فیظر یعیاز اندازه طب شیشما ب. ادیاصال بهتون نم_

.به کارم عالقه دارم یلیچون خ.چه بد: زد و گفت  يپوزخند

.باشه یکار سخت دیکردن اون همه ادم با یحتما راض د؟یزن یچطور سر و کله م مارهایبا ب_

!نه....رش عشق بورزهکه به کا یکس يبرا.نه ایداره ادم به کارش عالقه داشته باشه  یبستگ: گفت  يخونسرد با

شه؟ یفقط به کارتون مختص م....عشق شما_

.متوجه نشدم: کرد گفت  یکه حود را کنترل م یدرحال.از سوال او جاخورده بود.منظور او نشده بود متوجه

.ره یم شیعشق و عالقه باشه، کارها بهتر پ يهرکار يکه اگه تو نهیمنظورم ا_

.نگاه او را حس کرد ینیسنگ. کنه یرو ممکن م يداشتن عالقه هرکار.وفقمبا نظرتون م: زد و گفت  يلبخند

!عالقه...بله_
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.تونم تا دم خونه برسونمتون یکه نم دیبخش یم: نگه داشت و گفت  ابانیخ سر

شانه اش  يرا رو فشیک.در هرحال از لطفتون متشکرم. نداره یاشکال: گفت  یتفاوت یرا بازکرد و با ب نیماش در

 فیکرد و بعد دست به ک یمکث دیدر خانه که رس يجلو. از او پا به کوچه گذاشت یت و بعد از خداحافظانداخ

مانتواش گذاشته  بیاورد ان را در ج ادیبه  هخواست زنگ در را بفشارد ک یم یبا ناراحت.نکرد دایرا پ دیکل.برد

 یکس نکهیمثل ا.خانه در سکوت فرو رفته بود.تگذاش اطیدراورد و ارام در را بازکرد و پا به ح بیرا از ج دیکل.است

پرده ها کشده شده .به خانه امده بود یحتما کس.افتاد یرنگ یخاک نیچشمش به پوت يدر ورود يجلو.حضور نداشت

کردن مهمان ارام در را بازکرد و بدون سر و  ریغافلگ يبرا.شد ینم دهیاز داخل خانه د يزیچ لیدل نیمبودند، به ه

قبل از  یول د،یرس نیاز هال گذشت تا به سالن نشم نیچاورچ نیپاورچ.بود شیهنوز کفش پا. ل گذاشتصدا پا به ها

گرفته  شهیبرخالف هم شیصدا یبود، ول اوشیس.کرد خکوبیاشنا او را برجا م ییبزند صدا یحرف ایبکند  يانکه کار

از  ییصدا چیکرد ه یسع.حرکت بود یاهسته و ب. ستادیهمان جا ا يبا تعجب و کنجکاو.دیبه گوش رس نیو اندوهگ

چند قدم جلوتر رفت و خود  اطیخاطر با احت نیبه هم د،یشن ینم يزیچ.زد یحرف م یانگار داشت با کس.اوردیخود درن

 یم.در ارام کردنش داشت  یسع اوشیکه س یدرحال د،یشن یرا م یلیل هیگر يصدا.و گوش فرا داد ندچسبا واریرا به د

بغض الود و  يصدا.بماند شیباعث شد همچنان سرجا ،یلیل يانها برود که صدا شیبردارد و پ يخواست دست از باز

:بود یلیمرتعش ل

ست؟یازش ن يخبر چیواقعا ه یعنی_

به  يکه جنازه ا میدون یفقط م.براش افتاده یچه اتفاق ستیمعلوم ن! يخبر چیه: که گفت  دیرا شن اوشیس يصدا

.امدهیدست ن

شده باشه؟ ریه که اسامکان دار یعنی_

.شده باشه دیشه....ممکنه هم که.امکان داره_
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پال کش ؟ ینمونده باشه، حت یازش باق ينشونه ا چیشه ه یمگه م_

.مینکرد شیدایپ یول م،یبه جنازه شهدا سرزد یلیخرمشهر، خ يبعد از ازادساز. میدنبالش گشت یلیخ.مفقود شده_

د؟یبد نایم....و به خبر ر نیا دیخوا یحاال ، چطور م_

شاد و  ياز ان صدا.دیرا به دنبال ان شن اوشیس يزدند؟ صدا یحرف م یچه کس.... انها راجع به.از جا کنده شد قلبش

.نمانده بود جز غم یباق يزیسرخوش چ شهیهم

.دیریرو بپذ تیمسئول نیا.... رو بهتون گفتم که شما نایا_

.....هبگم ک نایتونم به م یمن چطور م! من؟_

ضعف .دیشن یانها را درست نم يدنباله حرفها.دیچیپ یم دایدرگوش ش ياش چون وزوز هیگر يصدا.ادامه نداد گرید

 يجلو یاهی، پرده س ندیبب يزیقبل از ان که چ یجلو بگذارد، ول یخواست قدم یم.همه وجودش را گرفته بود

.دیغلت نیبه زم یحال یشد و بعد با ب دهیچشمانش کش

 دهیزبان به سقف دهانش چسب.ضعف همه وجودش را گرفته بود.احساس کرد، به هوش امد ینیب ریکه ز يبد يبو با

کرد  یپلک برهم فشرد و سع یافتاده بود؟ بسخت یچه اتفاق.ستیبود نگر ستادهیسرش ا يکه باال یلیرمق به ل یب.بود

 يصدا چن تلنگر نیبه هوش اومد؟ ا: انداخت نیطن شدر گوش اوشیس يصدا. افتاده است یکه چه اتفاق اوردیب ادیبه 

متوجه اش  یلیل يصدا. ستیانها راست بود؟ با وحشت پلک گشود و به ان دو نگر يحرفها یعنی.به ذهنش زده شد

.شه یاب قندبخور، حالت خوب م نیاز ا یکم: کرد

 یم یچ....شماها : د و گفت را با دست پس ز وانیل. داشته است قتیحق دهیکرد که هرانچه شن یباور م دیبا انگار

ن؟یگفت

.میگفت ینم يزیما چ....ما: با من من گفت .دیپر یلیل ياز رو رنگ

اره؟......امکیراجع به س دیگفت یم يزیچ هی...شما .کرد یم یجیهنوز احساس گ.شد زیخ میتخت ن يرو یبسخت
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چون  دیشا.پشت به او کرده بود.ه رفتتکان داد و از جا برخاست و کنار پنجر يسر اوشیس.ستینگر اوشیبه س یلیل

بعد .انگشتان دستش حس کرد انیرا م یلیدستان ل دایش.دروغ را در چشمانش بخوند دایخواست ش یدلش نم

سرش اومده؟ به من  ییچه بال ؟کجاست امکیس د؟یزد یحرف م یشما از چ....تورو خدا بگو: ملتمسانه گفت 

.کنم یخواهش م.دیبگ

......امکیاقا س یعنیما ...دایش نیبب: کرد یرا کنترل م شیشکهاا زشیر یبه سخت یلیل

شده ؟ اره؟ دیشه_

.فقط گم شده.... اون فقط! نه، نه: با عجله حرف او را قطع کرد و گفت  یلیل

شده؟ یچ امکیس اوش؟یس هیچ هیقض: دیپرس اوشیرو به س.ستدیکرد برجا با یکنار زد و سع شیرا از رو مالفه

.ستیحالت خوب ن.یاستراحت کن دیتو با: را گرفت و گفت دست او یلیل

و سوالش را دوباره تکرار  ستادیپا ا يرو ،یبر دسته صندل هیو با تک دیکش رونیرا با خشونت از دست او ب دستش

از ته  ییکه گو ییبا صدا.ستینگر یناباور او را م دا،یش.چشمانش اشک الود بودند.به طرفش برگشت اوشیس.کرد

:دیامد، پرس یم رونیچاه ب

؟یگ ینم يزیشده؟ چرا چ یچ_

.تا اوضاعت روبه راه بشه یاستراحت کن دیفعال با_

.اومده ییچه بال امکیبهم بگو، سر س.من حالم خوبه: و خشن گفت  تیباجد

به  دایش.ماندند با تکان سر به او فهماند که اندو را تنها در اتاق اوشیس.نگاه کرد اوشیپر از اشک به س یبا چشمان یلیل

:شد و گفت کیبه او نزد دیپر از ترد يبا گامها.چشمان او در حرکت بودند ین ین.شد رهیخ اوشیعمق چشمان س

؟یاون افتاده؟ چرا ساکت يبرا یچه اتفاق ؟یگ ینم یچیشده؟ چرا ه یاون چ..... امکیس_

.دونم یمن نم_
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دونه؟ یم یپس ک یدون یاگه تو نم.... ؟یدون ینم_

.شده دیناپد...امکیس...نیبب....دونه ینم يزیچ چیکس ه چیه_

بود؟ یحرف چ نیمنظورش از ا.شد رهیبازتر از حد معمول به او خ چشمانش

؟یگ یم یتو چ...تو _

.خرمشهر يازاد ساز اتیعمل يتو شیچهار روز پ.گم شده امکیس_

افتاده؟ اون کجاست؟ یاون چه اتفاق يبرا ؟یچ یعنی نیا_

.دونه ینم يزیکس چ چیه. میدون یمن_

.شده باشه دیاون ناپد.....امکان نداره که اون.دیبدون دیبا یول_

......و نو ستیمعلوم ن یچیهنوز ه.یکن خودت رو کنترل کن یسع دا،یش نیبب_

 يوزنه ا. بود دهیاشک در چشمانش خشک.فشارد یرا م شیمحکم گلو يزیحس کرد چ.دیرا نشن اوشیس يصدا گرید

 يستاره جلو ایدر کیمثل  يزیچ اوش،یس يبه جا.کرد یم یوزن یو ب یاحساس سست.قلبش بود يانگار رو ن،یسنگ

(.رمیم یدارم م يانگار: ( دیشیباخود اند شهیحال تر از هم یب.شد داریچشمانش پد

نهم فصل

و بذله گو ، شوخ و خندان  شاد شهیهم امکیس.گم شده است امکیکردند که س یباور م دیبا ینبود، ول یباورکردن

اب شده و به  يقطره ا ییگو افتند،ی یاز او نم ياثر یکردند، ول یبرادرها همه جا را جستجو م.انها نبود شیپ گرید

او که با قول سالم .بود داینفر ش کیداد و ان  یزجر م هیاز بق شترینفر را ب کینبودش  ان،یم نیدر ا.فرو رفته بود نیزم

 ینم اوشیس.بود نیو بدب زاریب زیر، اجازه رفتن به انها داده بود، حاال نسبت به همه کس و همه چماندن هر چار نف

را در اتاق  ودح.رفت یهم نم مارستانیبه ب گرید یحت.شد یوجه مقابلش ظاهر نم چیبه ه دایچون ش ندیتوانست او را بب
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از ان روح  شتریب دید یبهتر م.دانست یخوب مرا  نیا اوشیاو حساس بود و س.شد یحبس کرده بود و از ان خارج نم

 دتریناام دا،یسابق ش هینسبت به بازگشت روح انیگذشت اطراف یهرچه زمان م یول ازارد،یرا ن دایش فیحساس و لط

.شدند یم

با خود تنها باشد و خلوت  یاورد که لحظات یبه وجود م شیامکان را برا نیا طیسکوت مح.درخانه نشسته بود تنها

 اطیبعد از مدتها از جا برخاست تا به ح.بهره بود یاو از ان ب یداد، ول یتابستان را م يبو يهوا. دیکش یقینفس عم.کند

سکوت و سکون درخانه حکم فرما .ستیو به اطراف نگر شستتاب ن يرو.استفاده کند اطیپاك ح يبرود و از هوا

 میهم گذاشت و خود را به دست نس يرا رو شیلکهاپ.به تاب داد و ان را به حرکت دراورد یحرکت شیبا پاها.بود

!سالم: جدا کرد شیایاو را ار دن ییغرق در فکر بود که صدا.عصرگاه سپرد میمال

ارام جوابش را .حال به خود مسلط شد نیکرد، با ا یم یاحساس خواب الودگ.را از هم بازکرد شیپلکها عیسر

ست؟یخونه ن یکس: دیوصاف نشست و پرس کدستی يچمنها يرو اوشیس.داد

.نه: کرد بدون نگاه کردن به او جوابش را بدهد یجا برخاست و سع از

؟ییچطور تنها_

.نداشتم يکار: گفت  یتفاوت یباال انداخت و با ب یاش را کم شانه

 يصدا کرد فرار کند که یخواست از مقابل چشمان او که کنجکاو نگاهش م یم.پاسخ داد ییاعتنا یرا با ب اوشیس نگاه

:دیاو را شن

.اریاب برام ب وانیل هی ستین یاگه زحمت_

را در ان گذاشته  وانیرا که ل يا یشدستیپ.بعد با سفارش او از انجا خارج شد یحرف به ساختمان رفت و لحظات بدون

حرف  خوام باهات یم: متوجه اش کرد اوشیس يخواست برود که صدا یاو گرفت، م یبود به طرف او دراز کرد و وقت

.بزنم
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.دم یگوش م: طور که نگاهش به طرف جلو بود گفت  همان

.نجایا نیبنش: به کنارش اشاره کرد و گفت  اوشیس

.راحتترم ستادهیا: و مقتدر گفت  يجد

 یوقت بود که به او حت یلیخ.زد یم يبتند دایقلب ش.گذاشت و بعد از جا بلند شد یشدستیپ يرا رو وانیل اوشیس

 یبه عقب نم یحال گام نیبا ا د،یکش یخودش هم زجر م.ن به صورتش را هم نداده بوداجازه نگاه کرد

 یفکرش را م شهیکه هم یمحکمتر از ان یلیخ.دیرس یمحکم به نظر م.ستادیا شیرو به رو اوشیس.گذاشت

ظ حف يبود که هردو برا نیمثل ا.بود روحیهنوز هم سرد و ب دایچهره ش. شد رهیبه صورت او خ میمستق.کرد

ه؟یکارها چ نیمنظورت از ا: دیو محکم پرس ستادیا نهیدست به س اوشیس.کردند یغرورشان تالش م

کدوم کارا؟.شم  یمتوجه منظورت نم: گفت  يخونسرد با

.تیبد خلق یسکوت متهم کننده ات ، رفتار و حرکات سردت، حت_

همچنان سکوت کرده بود .او را وادار به اعتراف کندپس باالخره توانسته بود .انکه بداند چرا لبخند زد یناگهان ب دایش

؟یسکوت کن يدار الیخ یتا ک. شکسته شد اوشیس يکه سکوتش با صدا

.یکن حتیمنو نص يایاز تو نخواسته ب یکس_

.يریپذ حتینص یلیتو خ نکهینه ا_

 یب یلحظات.حس کرددستش  يدست او را رو يداشت از کنار او بگذرد که گرما الیزد و خ يزیتمسخرام پوزخند

:ارام گفت.حرکت ماند

.ولم کن_

.خوام باهات حرف بزنم یم_

.با تو ندارم یحرف چیمن ه یول_
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.یکن یمن گوش م يتو به حرفا_

؟یکن یپس مجبورم م_

!تو يچقدر بچه ا..... من يخدا_

هنوز .اره من بچه ام.....؟ارهیزن یهام حرف ماگه از نظر تو بچه ام، چرا با:زد ادیرا بداند فر لشیانکه دل یب اریاخت یب

که  ياریب ادمیکه  یکن یم یچرا همش سع ؟یرو ثابت کن یچ يخوا یم ؟یکن یطوره چرا ولم نم نیاگه ا.کوچولو ام 

داره؟ قتیحق امکیرفتن س

طور  نی؟ ا...ارهکه من باعث گم شدن اون شدم  یکن یتو فکر م.... تو  دایش: و گفت  ستیناباورانه به او نگر اوشیس

؟یکن یفکر م

اونو از دست داده  نکهیبه ا نم؟یب یبرادرم رو نم گهید نکهیفکر کنم؟ به ا دیبا یاصال به چ.کنم  ینم يفکر چیمن ه_

ام؟

.چیه هیبق ؟یکه تنها تو به اون عالقه داشت یکن یتو فکر م_

.فکر کنم زایچ نیخواد به ا یدلم نم_

؟یکن یفکر م یپس تو به چ: دیرسو ناراحت پ یعصبان اوشیس

که  نکهیمثل ا نیا.... یفهم یم. ينبود یول یمواظب اونا باش يقول داد.....که تو نیبه ا: گفت  يبغض الود يصدا با

...............دروغگو هی ؟یفهم یم. ستین شتریدروغگو ب هیکسم  نیکتریحس نزد

تو اعتماد رو در من ...تو: کرد یم يریجلوگ شیاشکها زشیراز  یاش گرفته بود و بسخت هیگر.تاب نشست يرو دایش

؟یچ یعنیمرگ اعتماد  یفهم یم....به تعلقات...ها و  یبه ادمها ، دوست داشتن....اعتماد به قول و قرار ...یکشت

؟یکن یطور فکر م نیا.اره رم؟یاون اتفاق رو بگ يتونستم جلو یمن م یکن یفکر م_

 یرا م اوشیو گله مند س زیلحن سرزنش ام.کردن را نهاد هیگر يبا دست پوشاند و بناصورتش را .شد ریسراز اشکش
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.دیشن

باعث ...من دهیرس التیبه خ نکهیا ای..... برادر من نبود امکیبه گمونت س.يفکر رو کرد نیکه ا.....تو یرحمیچقدر ب_

اون اتفاق هستم؟ یو بان

.ستیبرام مهم ن یچیه گهید_

؟ کیاتفاق کوچ کیخاطر چرا ؟ تنها به _

................برادرمو از دست داده ام......من.نبود کیاتفاق کوچ هیاون : دیکش ادیفر دایش

نفر باور  کیرو در  یهمه خودخواه نیا: داد که هنوز بهت زده و ناباور است یو حالت چهره اش نشان م اوشیس لحن

؟یقدر خودخواه باش نیا یتون یچطور م.ندارم

......که يزیچ.احساس دارم  یمن خودخواهم، مغرورم، متکبرم، ول.درسته یگ یتو م یهرچ.رها_

 ای نایم.... تو اصال ؟يفقط تو در اون حادثه ضربه خورد یکن یچرا فکر م: دیناباور پرس.نگذاشت او ادامه بدهد اوشیس

.شخصه کی ینیخودبر ترب تینها نیا. ینیب یفقط خودت رو م.که چشم عقلت کور شده نیمثل ا ؟يدیمادر رو د

:دیرا از پشت سرش شن اوشیس يصدا.به داخل ساختمان رفت اوشیبه س یجا برخاست و بدون جواب از

.نیفقط هم.... اره. یگرفت ادیفقط فرارکردن رو .یستیرو بلد ن يا گهیاز فرار کردن، کار د ریبغ_

.تنهام بذار: گفت  هیگر انیم

.ام دهیکه در تمام عمرم د یهست یادم نیبچه تر...تو _

 یصورت چرا رهام نم نیدر ا.یگ یکه تو م يزیهر چ ایهستم ....اره:  دیکش ادیطرفش برگشت و ناخواسته فر به

نمت؟یب یرم دنبالم م یهرجا که م یچ ي؟برایکن

.شد گرفت یاون اتفاق رو نم يدرك کن که جلو....دایش.اون قدر رفتارت بچه گانه است که باورش مشکله_

و به خودش  اوشیو از انجا به س ستادیان ا يدرست روبرو.بود شیبزرگ و گرد رو نهیا کی.شد کینزد یجالباس به
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است مشت  یو باورکردن یقیحق زیان که باور کند همه چ يناگهان فقط برا.نه خودش را باور داشت و نه او را.ستینگر

سوزش .دیشد و همه به دست و صورتش پاش لیتکه تبد ارانبه هز نهیانقدر محکم که ا.دیکوب نهیگره کرده اش را به ا

مات و مبهوت به او  اوشیس.کرد یهنوز جلو را نگاه م. شد ریاز قبل سراز دتریاشکش شد.دستش او را به خود اورد

:دیبه او با سرزنش پرس یشد و بعد ناباور دست او را گرفت و با نگاه کینزد

؟يکار رو کرد نیچرا ا_

االن .جا باش نیهم: مبل نشاند و گفت  يدستان او را گرفت و او را رو اوشیس.کرد یم هیجواب به او ، گر نبدو

 زیم يان را رو.بازگشت هیاول يبعد با جعبه کمکها یلحظات.دیطول نکش هیاز چند ثان شتریرفت و برگشتش ب.امیم

پر از  ی، دست او را در دست فشرد و با چشمان ارشک انیبعد از پا. مشغول شد دایگذاشت و بعد به پانسمان دست ش

درد داره؟ ؟يبا خودت چه کار کرد: اشک، ان را بوسه باران کرد

 يتا ان اندازه مهربان و بخشنده بود که بدون توجه به رفتارها شهیهم اوشیکاش س.تکان داد یرا به عالمت نف سرش

.ها پرت شده به دست و صورتت شهیچطور درد نداره؟ تمام ش: دیبخش یکودکانه اش او را م

 ینم.اشک در چشمانش جمع شده بود.را حس نکند يزیموجب شده بود که چ نیکرده بود و هم هیگر يهوا دلش

لحظه متوجه خود  کیفقط .حرمات دستپاچه و مهربانش ای اوشیس زیلحن گرم و محبت ام.دانست به خاطر چه بود

به  شهیچون هم.یکن منو ببخش یعس.منو ببخش: و گفت  دیارت بوسنوك انگشتان او را با حر اوشیس.اوشیشد و س

از خود دفاع  اوشیس يرارادیتوانست در مقابل حرکات غ یگاه نم چیچرا ه.به خود امد دایش. کنم یصالح تو عمل م

بکند؟

ه هم نیا.جون دایش يشد لیستاره سه: گفت یخاطره به شوخ.همه دوره اش کردند مارستان،یبه ب دنیرس بمحض

؟يمدت کجا بود

.ياینم مارستانیب گهیکه د يمرغا شد یقاط میما فکر کرد ،یرفت: ادامه حرف او را گرفت و گفت سایپر
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.دنبال کرد يکرد یکارا م یادامه حرف او را با گفتن ناقال چ فرزانه

!نیهم.داشتم جایفقط به استراحت احت.ستیشما ن اتیحدس نیکدوم از ا چیه دیباورکن: زد و گفت  يلبخند دایش

استراحت دوماهه، اره؟ هی_

؟یکن یچه م نجایا گهیتو د: زد و گفت  يلبخند روزه،یف دنید با

.کردم یمن جاتو پر م یداشت بتیکه تو غ یدر مدت.دکتر هی هیخب من هم پرستارم، هم _

 ضهایهمه مر.اشغال کنه هیب بققل يتو رو تو يکس نتونست جا چیه.کنه یکم غلو م هیداره  روزهیالبته ف: گفت  سایپر

.رهیراهرو به رگبار سوال نگ ينبود که ما رو تو یکی.گرفتن یشناختن، سراغت رو م یکه تو رو م ییهایو زخم

از دکترها و .گرفت یسراغ تو رو م دیرس یبهم م یهرک.کالفه شده بودم گهیمن که د: گفت  یبه شوخ خاطره

.د که بدون سوال از کنارم بگذرهنبو یکی. هایو زخم ضهایپرستارها تا مر

گرفتن سرسام  یاز بس سراغت رو م! يخودت کرد يدایش یهمه رو حساب دا؟یش يتو چه کار کرد: گفت  فرزانه

؟يمهره مار دار....نکنه ناقال . گرفته بودم

 یمعطل چاق سالمت تونن ینم مارهایب.سرکارتون دیهاتون تمام شده برگرد یاگه احوالپرس: انها را به خود اورد ییصدا

.کردن شماها باشن

پراکنده شدند و هرکدام  دایو خجالت زده از دور و بر ش نیدخترها شرمگ.بود دهیو مقتدر اورا نشن يجد يصدا

ان عتاب را به  شیپ یکه لحظات یدکتر جوان.بلند شد و شرمنده سالم کرد یصندل ياز رو دایش.سرکار خودشان رفتند

:دیاو پرس دنیکرده بود، با د هیبق

د؟یتازه کار هست.ام دهیند نجایشما رو ا_

 نیا يوقته تو یلیمن خ. رینخ: گفت  یانداخت و بسخت نییسرش را پا.دستپاچه شده بود.سوال او را نداشت انتظار

.داشتم بتیرو غ یچند ماه هیفقط .کنم یکار م مارستانیب

www.downloadbook.irwww.downloadbook.ir



مریم صمدي -در آغوش رویا  ه نودهشتیاکتابخان

w W w . 9 8 i A . C o m ١٦٩

.دیرکارتون برگرددوباره س دیتون یکه م دینشون بد دیطور، پس با نیکه ا_

.دانستند یرا هم نم گریاسم همد یاندو حت. به او کرد ینگاه مین متعجب

.دیهمراه بش مارانیب تیزیو يبا من برا د،یندار نمیب یکه م دیندار ياگه کار: گفت  دکتر

!چشم دکتر: را برداشت و گفت  يا برگه

مجبور بود به سالم  د،یرس یکه م یبه هر اتاق دایش.خارج شد شنیجلوتر از او از محوطه است ،یبدون حرف دکتر

 کجویاز بخش خارج نشده بودند که دکتر ن.و بهت زده شده بودند، پاسخ دهد ریاو متح دنیکه با د مارستانیکارکنان ب

 یمتوجه اش شد و با خوشحال کجویکنارش بگذرد که دکتر ن ازتوجه بع او  یکرد ب یسع) ن؟یباز ا...! نه يوا.( دیرا د

د؟یشما برگشت..........یخانم صارم: مخاطبش قرار داد

.شه یم یبله، چند ساعت: کرد و محجوبانه گفت  یسالم

که شما  یمدت نیا يتو: دنباله حرفش را گرفت و گفت کجوین.جوابش را نداد د؟ینزد يپس چرا به بخش ما سر_

.کارش رو نداشت کس حال و حوصله انجام چیه.از صفا افتاده بود مارستانیب دینبود

دوستان به من لطف  هیشما و بق: گفت یزورک يبا پوزخند.خودش را از شر مصاحب با او، رها سازد عتریکرد سر یسع

.دیدار

 یب یکه متوجه شده بود کم کجوین.کرد یانها گوش م يحوصله به گفتگو یدکتر همراهش بود که کنجکاو و ب متوجه

شما ...داریدکتر پا: دیجبران اشتباهش نگاهش را متوجه دکتر کرد و پرس يبراکرده است،  یموقع شروع به احوالپرس

د؟یاشنا شد یهم با خانم صارم

:گفت رکانهیز يبه او با پوزخند ینگاه میاست، با ن یجوان که حاال متوجه شده بود نامش صارم دکتر

.کردم دایرو پ شونیبا ا ییچند لحظه قبل سعادت اشنا....بله_

ن؟یزن یقدم م نیبخش دار نیپرستار ا نیکه با بهتر نیمتوجه شد پس حتما_
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که متوجه نشه؟ هیشه ک یم شونیکه به ا یهمه ابراز لطف و محبت نیبا ا_

 دیندار ياگه با من کار: گفت ختهیبه هم ر یبا اعصاب.نبود شیشباهت به ن یکالم او ب.تا بناگوش قرمز شد دایش صورت

.برگردم سرکارم

سر  کجویکاش ن يا( د،یشیاند یکه با خود م یاز انها فاصله گرفت در حال عیسر.تکان سر او را مرخص کرد با داریپا

(راهش قرار نگرفته بود

زود متوجه که او ،  یلیامکان نداشت، چون خ نیمواجه شود، اما ا داریکرد کمتر با دکتر پا یسع يکار ادار انیپا تا

داشته است به عنوان مسئول بخش قلب و عروق بر همه ان بخش احاطه و  بتیه غک ی، در مدت داریپا دیدکتر حم یعنی

پرستاران روانه رختکن شد تا  ریهمراه سا زیافت و او نی انیپا شیعاقبت ساعت کار.کرده است دایتسلط کامل پ

.فرمش را عوض کند يلباسها

ان را  عیسر.پارك بود یدر اصل يکه جلوافتاد  يدیپرا نیامد که چشمش به ماش نییفرزانه از پله ها پا همراه

 چیه. رفت نیکرد و به طرف ماش یبا فرزانه خداحافظ.بردن او به انجا امده بود ياز برادرها برا یکیشک  یب.شناخت

!سالم: متوجه اش کرد  زیام طنتیو ش ادش ییصدا کبارهیکه  ستادیناراحت همان جا ا.کس در ان نبود

 رایرا پذ اوشینگاه گرم س ،یه عقب برگشت و جواب او را داد و با گفتن حسته نباشب.گرفت يبرلبانش جا يلبخند

!زیعز يکوچولو دایبه ش: اورد و به طرف او گرفت و گفت  رونیکرده بود ب یرا که پشت سرش مخف یدسته گل.شد

م شه  یممنونم، ول.هستن بایز: کرد و در همان حال گفت کینزد ینیانگشتانش گرفت و بعد به ب انیگل را م دسته

بپرسم به چه مناسبت؟

!تو با من یبه مناسبت اشت_

.باهات قهر کرده باشم ادینم ادمی_

.يهم نبود یاشت یول ،يقهر نبود_
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؟یکن یباز نم نویدر ماش: دیزد و پرس يلبخند

.اوه چرا_

:دیبعد از سوار شدن او پرسرفت و  گریسپس خود به طرف د.ندیسمت او را گشود و با دست تعارف کرد که بنش در

امروز چطور بود؟ خوش گذشت؟_

؟يتو چطور ؟ امروز هم سر ساختمون بود.شه گفت بد نبود یم ،ياره تا حدود: گفت  تیفکر کرد و بعد با رضا یکم

.میتا قبل از شروع زمستون، اسکلت ساختمون رو تموم کن دیبا... اره_

.ژده برات دارمم هی یراست: استارت زد و بعد گفت  چند

؟....خب_

برگشته؟ یحدس بزن ک_

درسته؟.نایو س دیسع: خوشحال گفت  با

.تنها اومده دیسع.نه هیدوم یدرسته ول هیاول_

.امکیبدون س....البته.میش یکردم بعد از مدتها باز دور هم جمع م یفکر م.بد شد_

داشت که  میما باز هم فرصت خواه.نکن کوچولو بهش فکر ادیز: گفت یبا مهربان.به طرف او برگشت اوشیس نگاه

دستت چطوره ؟ بهتر شده؟ یراست.میدور هم جمع بش

.شه یداره خوب م گهید.بهتره یلیاز سه روز قبل خ....اره _

.میدکتر هم نشون بد هیحال بهتره به  نیباا یخوبه، ول یلیخ_

.خوب شده.ستین يزیگفتم که چ. ینگران يادیتو ز_

.عفونت کنه....امکان داره . يدکتر نشون بد هیبه  دیبا نهایا با تمام_

.فهمم یخودم خوب م.پرستارم هیمن  ؟يفراموش کرد......ایس_
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.يشد یخودت خانم يو برا يره که تو بزرگ شد یم ادمی شهیدونم چرا هم ینم...اره_

.میدوران بچگ يولوداکوچیبه چشمت همون ش شهیچون هم دیشا: گفت رکانهیزد و ز يلبخند دایش

.دیاو را شن يشده بود صدا رهیاو خ مرخیهمان طور که به ن.اکتفا کرد يجواب نداد فقط به پوزخند اوشیس

.ادیبرات گرفتم که فکرکنم ازش خوشت  يزیچ هی

؟ يزیچه چ: دیپرس يکنجکاو با

.دم یخونه بهت نشون م میدیرس.نهیصندوق عقب ماش_

هست؟ یچ: دیدوباره پرس.کرد شتریرا ب شیاو کنجکاو حرف

نه؟ ای یحدس بزن یتون یم نیبب_

.یگرفت یچ یندارم، بهتره خودت بگ ياستعداد چیحدس زدن ه يمن تو_

.ياحتمال بد یرو بتون يزیچ ياریبه مغزت فشار ب یاگه کم دیشا_

.یگرفت یبگو چ.نکن تیاذ_

.مرغ عشق...جفت هی_

؟یتو مرغ عشق برام گرفت...تو دم؟یدرست شن... من ياخد: دیکش يکوتاه از سر شاد يادیفر

:را به هم کوفت و گفت شیدستها یبا خوشحال.تکان داد دییسرش را به نشانه تا اوشیس

.دیرس یبه فکرم هم نم یکه حت هیا هیهد نیا...نیا.شه یباورم نم_

!شه یباورم نم! زده کنم جانیپس باالخره تونستم تو رو ه_

!استاد اوش،یس يزده کردن ادمها استاد جانیتو در ه: تگف یسرخوش با

که  دهیمثل تو بع ياز ادم خوددار: به صورت گلگون او چشم دوخت و گفت.نقش بست اوشیبرلبان س ینیدلنش لبخند

.بزنه یحرف نیهمچن هی
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من مغرورم؟ یگ یم: کودکانه گفت يدختر بچه ها با عشوه ا مثل

.يشدجقدر زود متوجه : گفت یشوخ به

......دفعه بعد یبخشم فقط به خاطر مرغ عشقا، ول یدفعه رو م نیا_

؟یکن ینکنه از نگاه محرومم م_

د؟یچطور به فکر من نرس.یگ یبدم نم_

.يکرد یموضوع فکر نم نیچون اصال به ا دیشا: زد و گفت يپوزخند

که اعتراف کنم چقدر بهت عالقه دارم؟ یکن يکار يخوا یم_

گمون نکنم منظور منو خوب متوجه : گفت یلب برهم فشرد و بسخت.را در مشت فشرد نیفرمان ماش یبسخت اوشیس

.یشده باش

.شه ینم ینقطه مشترك منته کیوقت به  چیما ه يچرا صحبتها دمیباالخره نفهم_

.میکن یمثل هم فکر م شهیچون هم دیشا_

.میستین یمیکنم ما با هم صم یمن فکر م.کنن یل مهم عم گهیکنن، مثل همد یفکر م گهیکه مثل همد ییادمها_

 قیعم یبا دت چانه او را گرفت و با نگاه.ستیرا نگه داشت و بعد بع او نگر نیماش اوشیس.بودند دهیخانه رس يجلو

:به چشمان او گفت

 نیاز ماش و دیو دستش را کش. فاصله است انوسیاق کیعشق و عالقه قد  نیب یول م،یهست یمیما صم.اشتباه نکن_

 نیبرادر، فاصله ها فرق دارد و از ا کینگاه با نگاه  نیا دیشیاند یباخود م رتیح انیم دایکه ش یشد، در حال ادهیپ

.کرد رانشروع به فو شیخون گرم در رگها کیدرست مثل  يزیفکر چ

مهم باعث شور و  ياتهایاز عمل یکیگذشت و خبر شکست عراق در  یم امکیسال از خبر مفقود شدن س کی بایتقر

 يهمه مردها بایداد تقر یکه رخ م يو گسترده ا يسر ياتهایبه خاطر عمل.در خانه شده بود یوصف ناشدن ینشاط
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 ینیبا س دایش.بودند همه درکنار هم باشند گرفته میخانواده تصم ياعضا لیدل نیبه هم.خانه به جبهه اعزام شده بودند

:قدم به سالن گذاشت و اهسته گفت يچا

.باشه یروز فراموش نشدن هیتونست باوجود اونها  یامروز م. انیکدوم نتونستن ب چیشد که ه فیح_

کوتاه مدت  يها یبه مرخص يازین گهیخدا جنگ تموم بشه د دیبه ام یوقت: بود گفت دهیاو را شن يکه صدا یلیل

.میکن ینگاهشون م ریدل س هیو  مینیش یراحت م.ستین

را  یگوش ق،یعم یکنار تلفن گذاشت و بعد از نفس زیم يرا رو ینیس دایش.ختیاو درهم ام زنگ تلفن با جمالت يصدا

.دییبفرما...الو: برداشت

.خانم دایسالم ش_

شما؟..... دیبخش یم: گفت  يترد با

دختر فراموشکار؟ يمنو فراموش کرد يزود نیبه ا.دیرس یبه گوش م میاهسته از ان سرس یسرخوش يصدا

؟یتو ئ...اوشیس: گفت يالود شوق ادیفر با

.باشه زیسوپر هی نیچه خبرته؟ مثال قرار بود ا.اخ گوشم...اخ _

.بود رتونیحاال ذکر خ نیهم.اوشیس يچه حالل زاده ا_

صحبت؟......ای بتیاز چه نوعش؟ غ_

؟يریگ یاز کجا تماس م.صحبت صحبت_

خط تلفن  هیکرده بود، تونستم با اصرار و التماس  ریاسکه منو  یعراق یچ میسیب هیاز .کربال: گفت یبه شوخ اوشیس

.رمیبگ

دارم؟ تیحساس زهایچ نیچقدر به ا یدون یمگه نم ؟یزن یکه م هیچه حرف نیا... اوشیس_

؟یحاال حالت چطوره؟ خوب هست.به تو فکر نکرده بودم.خوام یمعذرت م_
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؟يتو چطور.خوب خوب.اره: گفت  يشاد با

....بچه ها...نایم...چطورن؟ مادر هیبق.، حالم حوب شدتو  يصدا دنیبا شن_

.دیجدا که گل کاشت.گم یم کیرو بهتون تبر يروزیپ نینرفته ا ادمیتا  یراست.همه خوبن_

.رسم یبا سر صدام خدمت م يبه زود... انشاء ا.قابل شما رو نداشت.کنم  یخواهش م_

بات شده؟جز مرک ازیتا حاال پ یواه واه، چه خبرته؟ از ک_

چشمها رو پر از اشک  از،یکه سوزش پ یدرست از وقت: و گفت دیبلند خند ياز همان پشت تلفن با صدا اوشیس

.بدون تو اصال صفا نداره نجایا نکهیاعتراف کنم و اون ا دیرو با يزیچ هی یراست.کرده

جدا باور کنم؟_

.شم یاز دستت دلخور م یحساب.شه یبد م یلیخ یاگه باورنکن_

.خبر داغ و دست اول هی یراست: اش گفت هیحرف او و کنا یتالف يبرا

و اون خبر؟: دیپرس يبا کنجکاو اوشیس

....جونم واسه تون بگه که: طنز گفت  یبا حالت.  یشوخ به

بود؟ یبگم خبر دست اولم چ: گفت اوشیکردن س تیاذ يبرا.حلقه بسته بودند دایدور ش همه

؟يد یلفتش مقدر  نیچرا ا.گهید بگو د_

؟یزن یخب چرا حدس نم_

؟يکرد تیقدراذ نیو خودت رو ا یاز اول نگفت نویخب چرا ا.نهیپس ا....اه_

.یحدس بزن یکنم بتون یفکر نم_

....بگم که دیخب با.قدر مطمئن نباش  نیا_

:گفت یحوصلگ یداد با ب یبه تمام انها پاسخ منف دایش.حئسش را بر زبان اورد نیچند
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.و خالص یچیبگو ه کدفعهی.....اصال .تونم بگم ینم يچز گهید که من

نه؟ ای یباخت یکن یحاال قبول م.هم که نه یچیه یچیه_

نه؟ ای یگ یم_

جبهه و اونجا رو  ارمیب فیتشر...زود يبزود... قراره که من: شوق الود گفت  ییو با صدا یبا سرخوش. اماده باش_

.بانور تابناك خودم منور کنم

!؟ یچ_

: گفت اقیبا شور و اشت.داد یحرفش م هیادامه دادن بق يبرا يشتریلذت ب اوشیمتعجب و شگفت زده س لحن

.دمید یپرستاران اعزام ستیاسمم رو تو ل روزید. راسته یلیبه جونه ل.باورکن

؟یکن یبذل و بخشش جون م فهیخل سهیاز ک: او زد و گفت يبه بازو يبا ضربه ا یلیل

مسوول بخش با انتقال تو به  یمگه دفعه قبل نگفت: دیبه گوش رس رتیبا ح اوشیس يصدا.گرفت دهیرا ناد ضربه

جبهه مخالفت کرده؟

.امیکردم که ب شیاصرار راض یبعد با کل یچرا، ول_

.فتهیبرات ب یاتفاق هیامکان داره .خطرناکه یلیجبهه خ یول_

و با خطراتش سر  دیاریطاقت ب دیکه شما تونست یضمنا وقت تاده؟فیبراتون ن یاتفاق چیاگه خطرناکه پس چطور شما ه_

: شکسته شد دایبار ش طنتیسکوت با لحن ش نکهیسکوت برپا بود تا ا نشانیب یلحظات. تونم یپس حتما منم م دیکن

اوش؟یس شتهیپ نایس

؟يدار يباهاش کار.نه_

.هالك شد نجایچرا طفلک ا یلیل یمن که نه، ول_

.کنن یدارن صدام م ؟يباهام ندار يکار.مانگاه موندهدر يتو.ستین_
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؟یزن یحرف نم هیبا بق.ندارم ینه، کار خاص_

.فعال خداحافظ. گهیوقت د هیبمونه واسه .نه_

.در جبهه دارید دیپس به ام.باشه_

.مواظب خودن باش_

.هم باش نایو س دیمواظب سع.طور نیشما هم هم_

؟يباهام ندار يکار...خب یلیخ_

.نمتیب یم.نه_

.قربانت، خداحافظ_

من هم باهاش حرف بزنم؟ يرا نداد یچرا گوش: دیهما معترض پرس.درامد هیبق يوا يرا که گذاشت صدا یگوش

.گهیوقت د هیبمونه واسه . کردم یمامان جون، من چطور با عجله باهاش صحبت م دیدیشما که د_

چطوره؟ ناینگفت حال س: دیپرس یلیل.ترك کرداز کناراو بلند شد و ناراحت انها را  هما

.شه یلفافه بهم گفت که اگه از تو دور باشه بهتر هم م يتو اوشیالبته س.خوب خوب: گفت طنتیش با

جمله ام رو .باشه: از سبد برداشت و درحال بو کردنش گفت یبیاز جا بلند شد و س.او را به خنده انداخت یلیل اخم

خوبه؟.شده  زهیر هیواسه ات  نایفافه به گفت که دل سل يتو اوشیس.کنم یم حیتص

 یلرزش هم م يخوره پا یخربزه م یهرک: گفت یبه چهره شرمزده او به شوخ يبا لبخند.گل انداخت یلیل صورت

.نهیش

 ادیبا همان حال با لذت ز دایو ش دیکش یبلند او را م يموها ادیز يبابک با شاد.مبل نشست يرا بغل کرد و رو بابک

.دیخند یم

 ادی يبچه دار دایش نیهم ا یدر کن یما تا هم تو خستگ شیبچه ها رو بذار پ نیا يروز يچند هی...نایم: گفت  هما
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.رهیبگ

شه؟ یاما مگه م.کردم یکار رو م نیشه حتما ا یاگه م: زد و گفت يزیلبخند مهرام نایم

شه؟ یچرا نم: شد گفت یم دهیخنده بر صورتش د يایکه نوز بقا یو در حال دیدستان بابک را با حرارت بوس دایش

.بمونن نجایمحاله ا.به من وابسته ان یلیخ طونیدوتا ش نیا_

تو به بچه ها؟ ایبچه ها به تو وابسته ان _

 الیخ یراست یراست...حاال شتریمن ب یهردو، ول: دامنش گفت ينهایبا چ يدرحال باز.به خود گرفت ینیظاهر غمگ نایم

؟يدارجبهه رفتن 

 نیهمچ هیو  يمن بود ياگه تو جا: دیجواب، پرس يبه جا.نقش بست دایبرلبان ش یبخش تیو رضا نیریش لبخند

همان طور که چشمان خوشرنگ و .کرد یبهارك را نوزش م يموها نای؟ميکرد یافتاد، چه کار م یم رتیگ یشانس

 چیدوتا بچه، ه نیحاال با وجود ا: ادامه داد و دیکش یاه... یرفتم، ول یخب معلومه م: کرد گفت یاو را نگاه م يا لهیت

.تونم بکنم ینم يکار

 يکاناپه برا يرو ییبابک را رها کرد و کنار او، جا دایش.پرخوابش را بست دگانیبه صورت او ، د يبا لبخند بهارك

کنن؟ یم تتیاذ ادیز: دیپرس يخودش بازکرد و با مهر و محبت سرشار

درسته که : خسته گفت یبه همان پسنده نکرد، بلکه با نگاه نایفکرش صحه بگذارد، اما م يروباعث شد  نایم قیعم اه

 یخونه سرم يتو ينبودن، بدون اون چطور امکیس يادگاریدوتا  نیگم اگه ا یوقتا با خودم م یبعض یول طونن،یش

.رهیگ یم يشه و جاش رو صبر و بردبار یچشمم محو م يهاشون از جلو طنتیکردم؟اون وقت ش

؟یترس یخونه، نم يبدون وجود مرد ، تو...ییتنها: دیفشرد و پرس یشانه او را به نرم دایش

با اون .بالش بذارم يکنم بدون ترس، سرمو رو یکم کم دارم عادت م یاوقات، ول یگاه: زد و گفت یلبخند تلخ نایم

.مونه ینم یکردن باق الیفکر و خ ای دنیترس يبرا یفرصت گهیارام بخش د يقرصها
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) را داشتم؟ نایصبر و طاقت م ایافتاد ا یاو م يبرا یاتفاق نیاگر چن( د،یشیبا خود اند.ترك خورد داینازك قلب ش وارید

کاش : انکه فکر خود و او را منحرف کند گفت يبرا.زد خیپشتش  رهیو ت دیلرز يتمام وجودش از فکر چنان روز

نصفه  ،یناکرده شب يخدا نکهیو نه تو با ترس و اضطراب از ا میتو بودنه ما نگران  گهیاون وقت د.يموند یما م شیپ

.يرسوند یشب رو به صبح م فته،یبراتون ب یاتفاق هی یشب

احساس سربار بودن ...حداقل.راحت ترم يجور نیا: کوسن کاناپه را مرتب کرد و درحال بلند کردن بهارك گفت نایم

.....رو ندارم و

 يکه تو نیمثل ا یکن یصحبت م يطور: گفت يبا دلخور دایش.حرفش را ادامه ندهد هیباعث شد بق دایغره ش چشم

ه؟یسربار چ.یینباشه تو زن برادر بزرگ ما یچیه.... يا بهیخونه، غر نیا

خونه خودمون  يتو...گم یم یستیبدون تعارف و رودربا:کوتاه گفت یرا گشودو وارد شد و با مکث دایدر اتاق ش نایم

راج به  يزیداشته باشن چ الیگذشته هر وقت خ نیاز ا.ده یرو م امکیس يبو... اونجا.کنم یم يشتریب یاحساس راحت

.نجایا امیب ارهیباورکن دلم طاقت نم.خونه خودش انیبگن اول م امکیس

تنها  نشیتنها و غمگ يایو او را با دن ردیادامه حرفش را نگ دایباعث شد ش نایم نیغم افروز و صورت غمگ لحن

.ذاردبگ

دوباره با ان سه مرد قدرتمند،  داریبه خاطر د شیگونه ها.ستیخارج کرد و به صورتش نگر فشیرا از ک یکوچک نهیا

 يبا صدا.ان برد ریز د،یدرخش یرا که م شیاز موها يو مقدار دیدست به مقنعه اش کش.خود گل انداخته بود يبه خود

به  نقدریا ،یقشنگ: به چهذه او کرد و گفت  ینگاه مین.دندشده بو یمیبا هم صم یلیروزها خ نیا.به خود امد روزهیف

.دستت و مطالعه کن ریکتاب بگ هیعوض اون .خودت نگاه نکن

خانم دکتر؟ يدار یرو هم دست از سر من برنم یلیسه ماه تعط نیا: زد و با تمسخر گفت  يلبخند

خوام  یاگه من از تو م.لعه کردن با هم فرق دارندرس خوندن و مظا! موقوف یفضول: کرد و گفت  یفیاخم ظر روزهیف
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.ستیمنظورم صرفا درس ن یکتاب مطالعه کن هیکه 

 ياز مشتر یکیمنو هم  ينکنه دوست دار ه؟یمنظورت چ: گفت یرکیبه خود گرفت و با ز يبار طنتیحالت ش نگاهش

؟یبرادر جونت بکن يها

.مخ اونو بزن کجو،یبحر دکتر ن يطره چه رفته توخا نیبب.به من نکن بیالطاف اله نیاز ا زیدوست عز نه

اون که با تو  ؟یلج کجویقدر با دکتر ن نیتو چرا ا: دیگذاشت و پرس يکتابش را کنار روزهیف.به خنده افتادند هردو

.دوش تو برداره يکنه بارکار رو از رو یم ینداره بلکه همش سع ينداره، حاال نه تنها کار يکار

.قدر بهم ابراز محبت کنه نیا گرانید يدوست ندارم جلو.ادیدم مب نشیخب من از هم_

که دوستت داره؟ یچه کار کنه که تو موجود سنگدل بفهم دیبا چارهیتو بگو اون ب_

مگه زوره؟.من دوست ندارم اون دوستم داشته باشه_

که اون متوجه  یکن يکار دیتو با... من زیدوست عز یول.ستیزور ن.نه: شانه اش را باال انداخت و گفت روزهیف

.منظورت بشه

ه؟یمنظورت چ: دیتعجب پرس با

و چشمات  یدرخش یم هایما ظاهر شرق میب تیاروپائ افهیتو با ق یوقت یکن یخب فکر م: گفت  طنتیبا ش روزهیف

مسلمه  خب.هیتونه بفهمه منظور از رفتار سردت چ یم نوایب يکجویدکتر ن ندازه،یدل طرف مقابل م يتو ریت میمستق

 نیقلب تک تک ا يتو یکه خودت متوجه باش نیابدون  زتیمهرام یجان، تو با رفتار سرد، ول دایش نیبب.که نه

با تعجب نگاه کرد و  دایگل انداخته ش يو گونه ها رتیبه چشمان گرد شده از فرط ح. يپزشکان مجرد جاباز کرد

:ادامه داد روزهیف.رش را تکان دادس.از فرط تعجب بند امد بود دایزبان ش ؟یدونست ینم: گفت 

 يهم مودب و جد یلیذارن و چون متاسفانه خ یاونها رفتار سرد تو رو به حساب غرور و نجابتت م.گم یباشه بهت م_

.دن یدلشون نسبت به تو راه نم يهم تو یشک چیشن و ه یازت دلخور نم يدار فیتشر
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...........کردم که یمن اصال فکر نم: و منگ گفت  جیگ دایش

زود طرف رو تتحت  یلیکامال مشخصه که رفتار تو خ نیا ؟يکرد یچطور فکر نم: حرف او را قطع کرد و گفت  روزهیف

ها رو  چارهیب نیا فتهیش يتو نگاها یعنی.ات کرد فتهیرا ش هایلینقص تو ، خ یو ب بایظاهر ز یدر ثان.ده یقرار م ریتاث

 يگرفته بود یو مرخص يکه نبود یبگم در مدت دیدر ضمن با نن؟ک ینگاه م بهت يکه با چه عجز و البه ا ینیب ینم

از پزشکها و .کامال مشخص بود که همه به تو سخت وابسته شدن.اوضاع درهم و برهم شده بود که حد نداشت يبقدر

.مارستانیب گهیتا پرسنل د ریپرستارها بگ

نشده بودم؟موضوع  نیتا به حال متوجه ا... چطور من.شه یباورم نم_

 یرو دور و برت خواه يادیز فتهیش يو گرنه نگاهها یکن ینگاه نم میمستق يمرد چیاصال به چشمان ه نکهیا يبرا_

.دید

.سوزد یکرد که سرش منگ شده و چشمانش م یحس م یشدت ناراحت از

د؟چت ش...من يخدا.اوه اصال قصد ناراحت کردنت رو نداشتم: دست او را فشرد و گفت  روزهیف

.قدر سبک و بد باشه نیکردم رفتارم ا یفکر نم_

که دست  نیا.خود جذبه دار ه يرفتار تو به خود.نداره یتو در دلها که به رفتارت بستگ تیمحبوب! نه.....من  يخدا_

.ستیتو ن

اصال .کردم یبهش فکر هم نم یمن حت...من.زد یاصال فکرش هم به سرم نم: را با دو دستش پوشاند و گفت صورتش

.ادیب شیوضع پ نینبودم ا لیما...

رفتارت درست .يدار ییواال گاهیتو در چشم تک تک ما جا.نشده يزیحاال که چ.نکن تیخودتو اذ: گفت یمهربان با

 یانقدر احساس ناراحت.را بست شیداد و پلکها هیبه پشت تک دایش.درست مثل اون. مهربون.نگلهیتیمثل فلورانس نا

او  یاز ان اسباب ناراحت شتریدوست نداشت ب.سکوت کرد دید نیچن نیکه حال او را ا روزهیف.کرد که حد نداشت یم
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 یرا از هم بازکرد و با نفس شیپلکها.کرد یاندازه ناراحت م نیخودش را تا ا دینبا.به خود امد دایش.اوردیرا به وجود ب

هم از  نویا: دیبه جلدش پرس یبا نگاه بود برداشت و روزهیف يپا يرا که رو یکتاب رمان.به خود مسلط شد قیعم

؟یبرادرت گرفت یتابفروشک

.نه_

؟ یپس چ_

.از فرزاد گرفتم_

ست؟ین. برادر بزرگت: کرد و گفت  يفکر دایش

 يها ياز مشتر یکیدر واقع .جور کتابها عالقه داره نیچقدر به ا یدون ینم.اره همون: زد و گفت یحیلبخند مل روزهیف

.شه یفرهاد هم محسوب م یوشپروپاقرص کتابفر

و  يشتنداریاز خو یحال همه با نقاب نیبا ا.که در طول جاده منفجر شد، همه را ترساند يانفجاره خمپاره ا يصدا

منفجر  يشتریب يبه خط مقدم، بمبها و خمپاره ها دنیبا رس.کردند یمخف گرانیترس را از خود و د نیا يخونسرد

بوس فاصله نگرفته بودند که  ینیچند قدم از م وزهن.شدند ادهیبوس پ ینیاز م دورتر از خط همه یدر محل. شدند

صورت گرفته بود، همه را  یوحشتناک يکه با سرو صدا یبیانفجار مه.بوس را منفجر کرد ینیم يخمپاره ا

ز محل دورتر ا يرا به نقطه ا هیکردن شهامت خودشان را حفظ کنند، بق یم یکه سع یپزشکان مرد در حال.ترساند

 دایچشم ش انیدر ان م.پنج مرد و سه زن در خط همه را دستپاچه کرده بود کبارهیحضور .ردندک یم ییحادثه، راهنما

از مردان، علت حضورشان را  یکی، بعد از مخاطب قرار دادن  دیبه انها که رس.امد یبه ان سمت م دیسع.افتاد دیبه سع

خط در نظر گرفته  يکه برا میهست مارستانهایاز ب یکیما پرسنل : گفت دیپر شیمرد که رنگ از رو.دیدر انجا پرس

.میشده ا

 م،یما فردا منتظر شما بود: گفت  ستینگر یم دهیکه فقط به همان پزشک رنگ و رخساره پر یناراحت در حال دیسع
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...چطور امروز

م؟یچه کار کن دیحاال با: جمع گفت  نیاز ب یکی

گرد و خاك راه رو  دیببر فیفعال تشر: انها به ان سمت گفت ییکرد و درحال راهنما يباالجبار اشاره به سنگر دیسع

.ادهیز یلیخ هایتعداد زخم.دیاماده باش عتریو اگه امکان داشت سر دیاز تن پاك کن

چه خبر شده؟ دیشده ؟ سع یچ: دیو پرس ستادیا دیکنار سع.اخر همه به طرف سنگر رفت دایش

. گم یبعدا اگه شد بهت م. هیبق شیبرو پ.ستین یمهم زیچ.خواهر جون یچیه: گفت نیزد و شرمگ يلبخند دیسع

.قبول کرد و به سنگررفت دایش

 اوشیس دیتا شا دیکش یسر به اطراف م دایش.بروند ییصحرا مارستانیاماده شدند تا به ب یلباسها، همگ ضیاز تعو بعد

و  یرا در لباس پزشک نایشد و درست برخالف انتظارش، س تانمارسیوارد ب هیپشت سر بق.اما موفق نشد ند،یرا ب نایو س

ار  نمیا:( گرفت و از فکرش گذشت يبرلبانش جا يزیت امیلبخند موفق.دیبدحال د یزخم يدر حال پانسمان پا

از پرستاران  یکیبه  نایس.شد رایرا پذ نایبه طرف او رفت و با سالم گرم، نگاه س.) مونده یباق اوشیحاال فقط س.نیا

:دیپرس یبرد و با سردرگم يرا به گوشه خلوت تر دایدستور مسکن داد و بعد با نگاهش ش

؟یکن یچه م نجایتو ا_

.منتقل شده ام نجایام که به ا فهیپرستار در حال انجام وظ هیمن .معلومه_

.میما فردا منتظرت بود_

.رو بهم گفت نیهم هم دیاتفاقا سع_

؟يدیپس تو اونو د_

.بشه داشیپ يکنم به زود یمونده که فکر م اوشیس.بله: تکان داد و گفت  يسر دایش

!دکتر: رشته کالمشان را از هم گسست يزنانه ا يصدا
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.امیاالن م: با عجله رو به او گفت  نایس

.شه ینم داشیپ يتا دوسه روز اوشیمتاسفانه س: گفت دایباعجله به ش سپس

براش افتاده؟ یاتفاق... یاتفاق: دیش منجمد شده است با لکنت پرسحس کرد خون در عروق.ختیفرو ر دایش قلب

.منطقه همراه دوسه نفر رفته هی ییشناسا يبرا.نه: و گفت  دیکش شیخرمائ يموها انیم یدست.به خنده افتاد نایس

؟یاومده خانم صارم شیپ یموضوع: شد دهیشن يمردانه ا يبار صدا نیا

 يمساله ا.رینخ: گفت ياز دخالت او به سرد یبا ناراحت دایش.خاطبشان برگشتبا هم به طرف م دایو ش نایس نگاه

.کردم یبا برادرم صحبت م.ستین

برادرتون؟_

سپس . دیستیاشنا ن گهیفراموش کردم که شما با همد دیبخش یم: در رفع و رجوع حرفش داشت یسع یبا ناراحت دایش

:گفت کجویرو به دکتر ن

.ستنه نایس...برادر بزرگم _

.کجویدکتر ن.هم پزشک همراه ما هستن شونیا: گرفت و گفت  کجویدستش را به طرف دکتر ن سپس

لبخند  نایدر حال دست دادن با س کجویدکتر ن.فشردند یرا به گرم گریهمد يدستها يبه هم با لبخند یمرد با نگاه دو

قدر بهتون  نیکه برادرتون ا دیانس اوردش یلیشما خ ،یبگم خانم صارم دیبا: و گفت  دیپاش دایبه صورت ش یگرم

.ههیشب

:گفت نایرو به س کجویدکتر ن.کوتاه از کنار اندو دورشد یسرد و عذرخواه يبا تشکر.از شرم قرمز شد دایش صورت

.ناراحت شدند شونیزدم که ا يمن حرف بد ایگو_

 یسپس از کنار او دور شد، درحال. هیر حساسخواهر من دخت یکنم ، ول یفکر نم: گفت  يبا لبخند و نگاه معنادار نایس

.از سوال رها کرده بود ییایرا در در کجویکه ن
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 سایپر يصدا.شد رهیو به اسمان خ دیکش یقینفس بلند و عم.و نشاط بود جانیتوام با ه شیصدا!  یپاک يعجب هوا_

:او را به خود اورد

؟يدار یرنمکه چشم ازش ب رهیقدر برات دلپذ نیاسمون ا نیا زیچه چ_

.يشد یوجودت بود، متوجه م يحس شاعرانه تو یاگه تو هم کم_

هم پشت سر او  روزهیف.و بعد دوباره وارد سنگر شد ستیجمله بود نگر نیکه اداکننده ا روزهیبه ف يبا دلخور سایپر

.) بود نجایکاش او هم ا(  د،یشیو روشن از برق ستاره ها با خود اند بایدوباره به اسمان ز یبا نگاه دایش.به سنگر رفت

. فراتر نگذاشته بود یگام ییصحرا مارستانیسنگر و ب يتا به حال از چندمتر.ستیو به اطراف نگر دیکش یاه کوتاه

 يباعث شد نفشس اسوده ا نیبه او نداشت و هم یتوجه یکس.به سمت غرب برود یوادارش کرد اندک يکنجکاو

 هچند روز رخ داد نیکه در ا ییاز انبوه بمبارانها.کرد یعبور م زهایخاکر از کنار دیسست و پرترد ییبا گامها.بکشد

. دیپائ ینگاهش کنجکاو و جستجوگر اطراف را م.داد یکند و کاو به او م يبرا يشتریارامش ب نیبود کاسته شد و هم

مرد به او .ختیرقلبش فرو  يمردانه ا ستیا يرفت که با صدا یم شیچند وقت در همان حالت به ان سمت پ دینفهم

:شد و گفت کترینزد

.عتریسر.دستاتو بذار پشت سرت و برگرد_

به دستر او عمل کرد .بود که فکرش از کار افتاده بود دهیترس يدر ان لحظه بقدر دایو محکم بود البته ش يجد لحنش

خاطر مرد را  نیبه همچشمانش را از ترس بسته بود، .به عقب برگشت دیلرز یکه از شدت ترس م يو ارام باچانه ا

.بود بلشمقا اوشیس.زده و متعجب چشم گشود رتیح ییبا صدا.دید ینم

.ره یشه که اصال انتظارش نم یم داتیپ ییجاها شهیتو هم...من  يخدا! دا؟یش ییتو: گفت ینگاه متعجب با

کنه،  یدرمورد تو صدق مکامال  نیا: مرتعش بود گفت  یاندک جانیکه از فرط ه ییبا صدا.دیدو دایبه چهره ش يشاد

.نداشتم نجایرو اونم ا دنتیچون ابدا انتظار د
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و تا چه حد به خط دشمن  يچقدر از خط دورشد یدون یم چیه: گفت  يجد یو بالحن ستادیا شیروبرو اوشیس

؟یکینزد

.باورکن.دمیرس نجایچطور ا دمیاصال نفهم: تمام گفت  یاو را گرفت و با سادگ يبازو اریاخت یب.دیپر دایش ياز رو رنگ

 دایحاال حالت چطوره ش: او برد و درحال باالاوردن صورت او با خنده گفت رچانهیزد و دست ز یلبخند گرم اوشیس

کوچولو؟

سن و  نیکوچولو؟اونم با ا یبه من بگ یتون یچطور م: گفت یناراض دایش.تر کرد ظیرا غل اوشیلبخند س دا،یش ياخمها

.سال

سن و سال؟ یگ یکه م يدنش ریهم پ نیتو همچ_

د؟یگ یبچه م رزنیکه عوض پ دیقدر لطف دار نیباورکنم بهم ا یعنی...! جدا: تمسخر گفت با

.کوچولو...برم یلذت م یلیخ هاتی؟ از حاضر جواب یدون یرو م زیچ هی: گفت  یبا سرخوش اوشیس

شانه  يرو اوشیعقب رفت که فشار دست سنگاه از او برگرفت و به .جدا از دست او دلخور و نارحت شد گریبار د نیا

تو هم نقطه ضعف من دستته ...! دختر لوس: کرد و گفت  کیدهانش را به گوش او نزد اوشیس.اش او را متوقف کرد

.یکن یم تمیکه با قهرهات اذ

با  يه اهر چهر یدونست یم چیه. حاال بخند: گفت يبا حالت بامزه ا اوشیس.نقش بست دایاراده برلبان ش یب يلبخند

باتره؟یخنده ز

شانه  يو دست از رو دیکش یقینفس عم اوشیس.تکان داد دییدر همان حال سرش را چندبار به نشانه تا.خنده افتاد به

بلندش افتاده بودند با دست  یشانیپ يرا که رو شیحلقه مو.کوه کیمحکم و استوار درست مثل .ستادیاو برداشت و ا

 یقینفس عم.جذابتر شده بود شهیافتاده بود از هم یشانیپ يرو اوشیس يموها هیدر ان حال که سا.به عقب هل داد

:با احساس و ساده گفت یو بالحن دیکش
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؟یکن یرو حس م ییچه بو. بکش قینفس عم هی دایش.حاال شد_

.نا يخاك، بو يبو.ستین یخاص يبو: شانه اش را باال انداخت یکم یتفاوت یو بعد با ب دیک يبلند نفس

؟ییچه بو گهید_

.هرز يعلفها... يبو: گفت الیخ یکرد و بعد همان قدر ب يفکر

بود که رنگ و لعاب دروغ در  نیحسنش در ا.شیاال یساده و ب.بود یبچگ تیلحن او در نها.به خنده افتاد اوشیس

تکان داد و سرش را  یکم اوشیس.اردیفهم را درب زیهمه چ يادمها يکرد ادا ینم یخورد و سع یسخنانش به چشم نم

:گفت

؟یکن یعشق رو حس نم يبو ا،یدر يبهشت، بو يجدا تو بو_

کرد؟ یصحبت م يزیاز چه چ.شد رهیو پرشکوه او خ بایز مرخیبه ن متعجب

حس  طیمح نیعشق رو در ا يو بو يدل ببند یکه به کس یهست یتو سنگدلتر از اون.حق با توئه: ادامه داد اوشیس

.یکن

؟یمگه تو عاشق_

نجواگرانه .نگاه او را حس کرد ینیحال سنگ نینگاهش به جلو بود، با ا.بود دهیاز دهانش پر اریاخت یحرف ب نیا

:جواب داد

.ببخشه دمیکنه تا ام یاز سر لطف بهم نم ینگاه یکه حت يدختر فتهیش.فتهیو ش دایعاشق ش هی_

؟يتا به حال باهاش صحبت کرد ایا_

.به صالح هردومونه نیا.دونه و البته بهتره که ندونه ینم يزیاون چ :زد و گفت یپوزخند محزون اوشیس

درکاره؟ یچه مصلحت_

شکسته : کرد یشروع م ییاز جا دیبا شیمکنونات قلب ختنیر رونیب يبرا.فرستاد رونیب نیبازدمش را سنگ اوشیس

www.downloadbook.irwww.downloadbook.ir



مریم صمدي -در آغوش رویا  ه نودهشتیاکتابخان

w W w . 9 8 i A . C o m ١٨٨

.نشدن غرور من

شده  دهین لحظه مقابل هم با ان نگاه جاودانه تراشبودند که در ا ییبایز ییطال يهردو مثل مجسمه ها.ستادیاو ا يجلو

 یابراز عشق رو م يغرور، جلو.غرور داشت دیعشق، نبا يبه نظرمن تو: گفت دایشدند و ش رهیبه چشمان هم خ.بودند

.بره یکه بهش دارن نم یبه عشق یپ ،یمعشوق چیره البته ه ینم شیدرست پ زیچ چیصورت ه نیدر ا.رهیگ

.یکن ینگاه م هیبه قض گهید دید هیدر واقع از  یول ،یزن یم بخش حرف نانیاطم_

.یهودت گفت نویا.ما با هم مشترکه يها دگاهید_

با هم  زایچ یما فقط در بعض.میندار ینقطه مشترک چیباره ما ه نیموضوع ودر ا نیجز ا يزیدر هر چ یول..گفتم، اره_

...میکن یفکر م یکی

.جا کیهردو در .نجایدر ا ارموندیمثال د.میکن یوالبته عمل م_

 یلحظات يبرا.انگار با دروغ اشنا نبود.زد یحرف م ایر یجدا چقدر معصومانه و ب.ستیاو نگر مرخیبه ن اوشیس

هرچند درمورد .دید یاورا پاك و ساده، مهربان و شوخ و صبور م.شد دایچشمانش هو يجلو دایش یاخالق اتیخصوص

.رست بودحال د نیشک داشت، با ا یکم ياخر

!چقدر سرده_

:نگاه از او برگرفت و گفت.را به خود اورد اوشیجمله بود که س نیاز دهانش خارج شد و هم اریاخت یجمله ب نیا

.دم یام رو بهت م هیصبرکن اال چف. سرده شهیخوزستان هم يشبها_

.يدار اجیخودت بهش احت.نه: را به نشانه مخالفت تکان داد و گفت  سرش

.که من دارم مال توئه یهرچ.کنه ینم یمال من و تو فرق: و گفت  دیبه صورت او پاش یلبخند مهربان اوشیس

که  هیراستش تازه چند ساعت.هیخاک یچون کم یناراحت نش دوارمیام: حلقه کرد و گفت دایرا دور گردن ش هیچف سپس

.برگشته ام تیاز مامور
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.يدار اجیواقعا بهش احت گهیپس د: زکند و درهمان حال گفترا از دورگردن با هیبسرعت دست برد تا چف دایش

 نیدوست ندارم با ا.ستیطور ن نیابدا ا.نه کوچولو: گفت یبا دست او را از کارش بازداشت و با مهربان اوشیس

.یبش ضیکه هست مر ییسرما

...تو یول: نگران گفت  دایش

سرما،  نیهستم که با ا یمن پوست کلفت تر از اون.نترس.هوا عادت دارم نیمن به ا: گفت یبا محبت خاص اوشیس

.حاال به چپ چپ، به راست راست، قدم رو، به طرف سنگر: گفت  زشیسپس با لحن شوخ و طنز ام. بشه میطور

دارم  اجیچقدر خوبه که هروقت بهش احت( د،یشیدر همان حال با خود اند دایخنده شان به هوا برخاست و ش کیشل

.رفت شیو ارام به طرف سنگرش پ دیچیرا محکمتر به خود پ هیفکر چف نیابا .) شه یم داشیپ

 یباز م یبسخت شیپلکها.دکتر بود يزیتبدار و سوزان در حال پرکردن سرنگ از محلول تجو یدگانیبا د دایش

تا  فتای یامپول، فرصت قیبعد از تزر.گذشت ریخوشبختانه به خ یبود دسته گل به اب بدهد، ول کیچندبار نزد.شدند

لبان خوش رنگ و !) چقدر گرمه( گذشت،  شداغش گذاشت و از فکر یشانیپ يدست تبدارش را رو.به خود فکر کند

برجسته تر از  یبا صورت دشیسف يبود و گونه ها باترشدهیز شهیکه به خاطر تب بود از هم بایز یکوچکش با ان سرخ

را با هزار زحمت  شیپلکها.از حدش شده بود شیب یبیبود که باعث دلفر نیهم دیو شا دندیرس یبه نظر م شهیهم

 هایاز زخم يخواب از سرش بپرد و بتواند دوباره به پرستار یجیتکان داد تا گ راسرش .داشت یبازنگه م

 تیدست بفشارد تا بتواند راه برود و به فعال کیشد، کاسه سرش را با  یبا مجبور م کیهرچند لحظه .بپردازد

و مقتدر  يکه جد دز یوگرنه مرتب سرم غر م ست،ین نجایا داریشانس اوردم که دکتر پا( رد،با خود فکرک.بپردازد

گشاده از درمانگاه خارج  ییکرد، با رو یاز ان استقبال م یکه بسخت شهیبرخالف هم د،یوقت استراحتش که رس.) باش

رفتن به  يگرفت به جا میتصم. دیبخش یرا قرار م يقراریشب هنگام بود و درخشش ستاره ها و ماه هردل ب. شد

خورده بود، اثرات خوى را  شیکه چند لحظه پ یمسکن.بهتر شود حالش دیقدم بزند شا یتنگ و خفه سنگر، کم طیمح

www.downloadbook.irwww.downloadbook.ir



مریم صمدي -در آغوش رویا  ه نودهشتیاکتابخان

w W w . 9 8 i A . C o m ١٩٠

 مارستانینشان می ىاى و خماري خواب را به سراغش می اورىزبا این حال بی توجه به ان، از محدوده اطراف ب

 یتصادف یلیخ شیپ یشناخت که مدت یرا م يسنگر مخروبه ا.شد یدور م نیتند الکل و بتاد يبا ان بو ییصحرا

 شهیعادتش بود، هم نیا.باخود تنها باشد یبه ان سو رفت تا لحظات.است یجیبس يبود محل نماز شب بچه ها دهیفهم

 یاتمناج يبا سنگر فاصله داشت که صدا یچند قدم.و دوست داشت دیپسند یاز حضور در جمع م شتریرا ب ییتنها

 نیزم يرو.را ان گونه باورنداشت اوشیس.بود دههرگز تا ان اندازه جانخور.اشنا بود ییصدا، صدا.کرد خکوبشیبرجا م

منقلب  یبسخت.خواند یعاشورا م ارتیز.قرار داشت شیرو يکه قاعدتا مهر بود جلو ینشسته بود و قطعه سنگ

سنگر  واریبه د.قلبها بود دیکه مسلما کل ییصدا.بود انگار اسمان هفتم امده.داشت یبیعج یاو اهنگ يصدا نیطن.شد

 یب شیاشکها. شد کیشر شیازهایزانواها گذاشت و با او در راز و ن يش را بغل کرد و سرش را رویداد و پاها هیتک

با .ردیاش حالت هق هق به خود نگ هیکرد تا گر یخودش را کنترل م یبسخت.دندیچک یانکه بداند از چشمانش فرو م

.ستیرا بست و ارام ارام گر دگانشیگرفت و بعد د شیرطوبت اشک را از چشمها ،یلدستما

 ییرا از صورت زدود و بعد از جابرخاست تا وضو شیاشکها.دیرس انیشدن به وقت اذان به پا کیبا نزد اوشیس يدعا

حالت چمپاتمه به  به يگناه، گوشه ا یکه چون معصوم و ب دایش دنیقصد خروج از سنگر را داشت که با د. ردیبگ

و ترس از انکه مبادا  شیاز حضور او به هنگام دعاها دهشرمن.کرد یاو ارام ناله م.خواب رفته بود، مات و مبهوت ماند

!دایش...دایش: کرد شیفشرد و اهسته صدا یباشد، مقابل او زانو زد و شانه اش را بنرم دهیرا شن يادیز زیچ

اوردن  ادیبا ب کبارهی.او افتاد يتوجه به رو ینگاهش ب.دید یانگار او را نم.دنداز هم باز ش یبسخت دایداغ ش يپلکها

از  یلرزان حاک ییبا صدا.او افکند یخودش و او گذشته بود، دستپاچه و خجل، نگاهش را به صورت نوران نیانچه که ب

:شد و گفت رهیشرم به چشمان او خ

.ندارم که بگم یچیه.خوام یمعذرت م: گفت  نیشرمگ.افتیگفتن ن يبرا یحرف! من ....من_

؟یینجایا یاز ک_
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.خواستم از صدات بهره نبرم ینم....خواستم یخلوتت رو به هم زدم و مزاحمت شدم، فقط نم... دونم که یم_

قدر بدنت داغه؟ نیچرا ا....چرا یراست... بلند شو برو: از جابرخاست و دست او را گرفت و گفت اوشیس

 یشانیموجب شد دست به پ دند،یرس یو چشمانش که خمارتر از قبل به نظر م دایصورت گلگون ش.نگران بود لحنش

.او بزند

؟يتو تب دار: گفت  ریتغ با

مثل  ایکرد دن یرفت و حس م یم جیگ يسرش بدجور.فتدین نیکرد تا به زم هیاو را گرفت و به او تک يبازو دایش

.تو نگران نباش.شه یخودش برطرف م.ستین يزیچ: تگف یبسخت.چرخد یدور سرش م یفرفره رنگارنگ

.کرد یبود، احساس ارامش م يکه کنار او بود و او انقدر قو نیاز ا.باعث شد دوباره از او بترسد اوشیس یعصب لحن

.یغش کن کهیفقط نزد.ستین یمهم زیاره جون خودت، چ_

مگه سرع گرفته ام؟: گفت یبه شوخ دایش

.اهللا اکبر...ست تو دختراز د.ریزبونتو گاز بگ_

 يو عار يجد یبرد و بعد بالحن گریانکه اورا به سنگر پرستارها ببرد، به سنگر مخصوص خودش و دو برادر د يجا به

؟يمتوجه شد.تا حالت کامال خوب بشه یجا استراحت کن نیهم دیبا: گفت  یاز هرگونه احساس

..........ضهایمر یول: گفت  یتیبا نارضا دایش

 دایپرستار سالم زودتر بهبود پ هیتونن با وجود یاونا م: انداخت و گفت  شیسر او را مرتب کرد و پتو را رو ریز يمتکا

....پرستار هیکنن تا با وجود 

؟یبگ یخواست یم نویهم.و کج خلق ضیمر_

طور  نیتو ا: جواب، به او کمک کرد تا راحت دراز بکشد و بعد رواندازش را مرتب کرد و گفت يبه جا اوشیس

؟یکن یبرداشت م
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.ياندازه مستبد نیدونستم تا ا ینم_

چند روز خوب استراحت  دیبا.يدیحاال کجاش رو د: گفت  تیبا جد.متوج نشد اوشیاما س ز،یشوخ بود و طنزام لحنش

؟يدیفهم. يحق بلند شدن از جات رو ندار...تا اون موقع.تا حالت کامال خوب بشه یکن

!اجازه هست اقا معلم؟: گفت  یا باال گرفت و به شوخانگشت اشاره ر دایش

.جانم دییبفرما: بود دایش زیام طنتیحالت بچگانه و ش نیا فتهیاو ش.لبخند زد اریاخت یب اوشیس

.بمونم داریب نیاز ا شتریکنم بتونم ب یخسته ام و فکر نم... مونده؟ چون من یاز درستون باق گهیچند فصل د_

.دم یبعدا ادامه درسم رو م.راحت بخواب: گفت یفت و با مهرباندست او را گر اوشیس

.را محکمتر از قبل، در دست فشرد اوشیچشمانش را بست و دست س.نقش بست دایبرلبان ش ییرایگ لخند

به  یبا نگاه دایش.قصد بازگشت کردند یاعضا تمام شده بود و همگ تیسه ماه مامور.افتیبهبود  دایبعد حال ش یمدت

ره؟ یکه نم ادتی.یزود به زود بهمون سربزن يقول داد: کرد گفت  یه منتظر نگاهش مک نایس

قدر ناراحته؟ تا به حال  نیچرا ا دیسع یدون یتو نم یراست.به خواهر دلبندم دادم یره چه قول ینم ادمیمطمئن باش _

.بودم دهیند يجور نیاونو ا

کو؟  اوشیس یراست.تو نگران نباش.گه یهرچه که باشه م ی، ولدونم ینم.نه: شانه اش را باال انداخت و گفت  دایش

هنوز برنگشته؟

.کنم یم یاز طرف اون، من خداحافظ.ادیبدش م یبهم گفت که از خداحافظ: زد و گفت يلبخند

.نمیدوست داشتم قبل از رفتن اونو بب یلیخ.چه بد: گفت يدلخور با

.بشه داشیپ دفعهکیامکان داره  ؟يدیخدا رو چه د.شیدیهم د دیشا_

 نیبعد با حرکت ارام ماش یلحظات.از او فاصله گرفت یرا رها کرد و با خداحافظ نایپزشک مسوول دست س يصدا با

.دومرد ته جاده تکان داد يدستش را برا
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دهم فصل

مترقبه  ریو غ یناگهان ،يشتریر ازدهیزلزله  کیدرست مثل .همه را تکان داد روزه،یبا ف دیسع یازدواج ناگهان خبر

 د،یکرد که سع یباور م یچه کس.دیخند یبلند م يافتاد، با صدا یم دیان موضوع و لحن سع ادیکه هربار به  دایش.بود

کرد، عاشق شده  یکه خواهرش بود، بزور نگاه م دایبه ش یکه حت یو خجالت ییو مو خرما یان پسرك چشم مشک

 يرا برا نیا یوقت دایش.با او همکالم نشده بود کیبار از نزداز دو سه  شتریب دیکه شا يباشد؟ ان هم عاشق دختر

.بزحمت توانسته بود خنده او را کنترل کند دیکه سع ادیانقدر ز.دیخند دیبار شن نیاول

 ،ینوران ينور ان پروژکتورها ریقبل شروع بع بارش کرده بود، ز قهیکه از چند دق یو ارام زیباران ر.بود زیماه پائ نیاول

 یو دلنواز جلوه م ندیشد، خوشا یساز و دهل که با هم نواخته م يصدا.خانه داده بود اطیبه ح یدنید يجلوه ا

.را صدا کرد دیتراس ظاهر شد و سع يرو دایش.کرد

کوتاه و مرتب  یلیو سب شیاصالح کرده و ر ییو خوش دوخت، با موها یبا ان کت و شلوار مشک دیبعد، سع یلحظات

.پلکان ظاهر شد يجلو

.دنبال عروس میبر دیبا ر،یبگ لیرو تحو نیماش! يداماد فرار: و گل انداخته او انداخت و گفت بایبه صورت ز ینگاه

از  عیانداخت و سر ریسرش را ز یخجالت يمثل دخترها.انار، سرخ شد یاقوتیقرمز و  يچون دانه ها دیسع صورت

 روزهیفرزاد برادر بزرگ ف اریدر اخت نیماش. شدبار دور طنتیبا ان صورت خندان و نگاه ش دایچشمان ش يجلو

 نیخانواده، به همراه چند ماش گریعروس د وو د دایرا از او گرفت و بعد از سوارکردن مادر و ش چیسوئ دیسع.بود

 نیبا دورب يلمبرداریکه مشغول ف نایس. شدند ادهیپ نیاز ماش شگاهیمقابل در ارا.به راه افتادند شگاهیبه سمت ارا گرید

 شگاهیبعد عروس و داماد با هم از ارا یلحظات.نمود شگاهیارا یکرد و او را راه دیبه سع يکوچکش بود با دست اشاره ا
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به  میتر از ان بود که مستق یخجالت دیسع.امدند یاز همه نظر به هم م.هم ساخته شده بودند يالحق که برا.خارج شدند

.کرد و بعد به طرف خانه به راه افتادند نیاو را سوار ماش.ردک ینگاهش م یچشم ریبنگرد و فقط ز روزهیچهره ف

زق زق  شینوك پاها.بود که سرسام گرفته بود دهیشن دایش دایش ياز صبح به قدر.بود ستادهیپا ا يرو یبه سخت دایش

؟يخسته شد: دیپرس اوشیس.خودش را به او رساند اوشیساکت بود و با اساره س يبه دنبال گوشه ا.کرد یم

:ادامه داد طنتیبا ش دایو ش ستیبا تعجب به او نگر.يمعلومه که اصال خسته نشد...تو یول اد،یز یلیخ.اره_

معنا  یهمه دختر، محبوب و تک باشه و دخترها به خاطرش با هم مسابقه بدن که خستگ نیا يادم جلو یاخه وقت_

.نداره

.گردنم رو ول کن...غلط کردم.باشه.هباش:درامد شیکه صدا يگردن او را با دست فشرد، طور اوشیس

.عروس نیقراره برن دنبال ماش ن؟یماش يتو میبر یلیما: دستش را برداشت و گفت  اوشیس

.کنم یدارم از درد پا غش م.من؟ محاله از جام جم بخورم_

؟يگرد یساکت نم يجا هیمگه تو دنال _

م؟یر یتنها م_

.میمون ببررو هم با خود يا گهیکس د ستین یاجیاحت_

انصاف نباش  یب: گفت يبا نگاه و تبسم معنادار.دییپا یرا م روزهیخواهر کوچکتر ف ده،یحرکات فر طنتیبا ش نگاهش

.امیمنم باهاتون ب....کنه که یطفلک داره با چشماش التماس م.

؟يهوس کتک کرد...دایش: گفت یبه شوخ اوشیس

.هفت پشتم بس بود يدفعه برا کینه نه، ممنون همون : و از او فاصله گرفت دیخند

.میپس حاضر شو بر_

.امیمانتومو که برداشتم م.بسپارم یکیپس چند لحظه صبرکن خونه رو دست .باشه_
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.منتظرتم نیماش يتو_

گشود  نیلب به تحس اوشیظاهر برازنده او، س دنیبا د.او نشست نیبعد، اماده و مرتب در ماش یکرد و لحظات موافقت

:و گفت

.يبه پا کرد ییامشب چه غوغا یاگه بدون_

مگه من چه کارکردم؟! من؟: گفت متعجب

.يدل همه رو برد ت،یبائیبا ز.چیه: گفت طنتیبا ش اوشیس

؟یاز ادم بکن یابک فیچندتا تعر يباورکنم که تو هم بلد یگ یم: و گفت دیخند

؟یمگه تو ادم_

به نظر من : او زد و گفت بیو خوش ترک یقلم ینینوك ببه  يضربه ا اوشیس.ستیو بهت زده به او نگر ریمتح

!من يبایز يفرشته ا...تو

!دختر وحشت ؟...خوام بگم؟  یم یچ يکرد الیخ: ادامه داد یبه شوخ اوشیس.ستیسرخوش به او نگر ی، ول معترض

.ستین دیبع زیچ چیاز تو ه_

.یکن یاز ادم م یقشنگ يفهایبه تو بگم که چه تعر دیحاال من با نکهیمثل ا.نه_

.کنم یم یاحساس و منطق رو با هم قاط... شهیمن هم یبار بهم گفت هی ادمهی_

.هینجوریاوقات ا یگاه...خب:گفت يبالحن طنز اوشیس

مگه نه؟.يدلخور بود...اون دفه از دست من_

؟یدونست یم. يتو ابدا عشوه زنانه ندار_

.طفره نرو.جواب منو بده_

....يداره، نه به رفتار دختر ازیزن فوق تخصص گرفته عشوه و کرشمه زنانه ن کیب، به تخصص سوا نیا دنیپرس_
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اره؟.دونه یرو نم يکه راه و رسم دلبر_

شن؟ یاونا حساب نم ؟یکه به خاطرت چاك شده ان چ ییپس اون دلها: زد و با تمسخر گفت  يپوزخند

!خودشون بوده لیممگه من ازشون خواستم که چاك بشن؟ : گفت  طنتیش با

لنگه اون، همون اندازه  یکیباشه به دختر محبوب خودم بگم که  ادمی: زد و گفت  يزیتمسخرام يپوزخند اوشیس

.شده دایتوجه پ یمغرور و ب

.دلشم بخواد یلیخ...تازه.شه یازدواج کنه ناراحت م...که با تو  نیاز ا يا قهیبه من بگو کدوم دختر کج سل_

.یزن یحرف رو م نیا کمیچون بهت نزد: و گفت دیکش یاه اوشیس

.نظر رو داشتم نیبازهم ا يهم نبود کیاگه بهم نزد یحت: کرد و گفت  بیبشدت تکذ دایش

.با همه دخترها.کنه  یاما اون فرق م: نگاهش کرد و ارام گفت رهیح

.توئه ریاصال همش تقص: گفت یعلن یاز حسادت اتش گرفته است، با حسادت شیکرد گونه خا حس

حاال هم .بوده که اون متوجه شده يحتما رفتارهات طور: گفت ضیبا غ.وادارش کرد ادامه بدهد اوشیمتعجب س نگاه

.هفت خط روزگاره یکی نیا...به نظر من .رو یکی نیخصوصا ا ،یشناس یتو دخترها رو نم.کنه یداره برات ناز م

.زهیعز یلیاون برام خ.طور حرف نزن نیا... ونراجع به ا: محزون گفت يو با پوزخند دیکش یاه اوشیس

.بود زاریخود کرده بود، ب ریاس نگونهیرا ا اوشیکه س ياز دختر دهیچقدر ند.درهم گره خوردند شیابروها

او را  یحال، موضوع نیبا ا.خوشحال شده بود که حد نداشت يسال بقدر کیحکم انتقالش به جبهه ان هم به مدت  از

به کردستان .کدام از برادرانش در انجا حضور نداشتند چیکه ه ییجا.ان انتقال به کردستان بود ناراحت کرده بود و

داشت و ان حضور  زین يگرید یکه ناراحت یکرد، درحال اغازو با تجربه  يجد يمنتقل شد و کارش را به عنوان پرستار

.به همان اردوگاه منتقل شده بود قایدق زیاو ن.بود داریدکتر پا

ها را که  ضیاز مر یکیاز انها مشغول بود و سرم  يکمتر شده بود و به پرستار هایناله زخم ياز روزها که صدا یکی در
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ارام  يرا از دارو یگوشه سنگر که تازه او را اورده بودند، بلند شد سرنگ یناله زخم يکرد، صدا ضیتمام شده بود تعو

داخل  عیسر یخاطر ان را با حرکت نیول را به او بزند، به همامپ تتوانس یبود که نم يطور ضیاوضاع مر.بخش پرکرد

ان نشست  يو رو دیرا کنار کش یصندل.گذاشت یان باق يسرنگ، سوزن را رو دنیکش رونیسرمش فروبرد و بعد از ب

از  پو تو ریت يصدا.سنگر متوجه اش کرد رونیاز ب ییکند که صدا رونیرا از تن ب ییچند ساعت کار سرپا یتا خستگ

ناهنجار و دلخراش عادت کرده بود  يسرو صداها نیکه در انجا حضور داشت، به ا یدرمدت ده ماه.هرگوشه بلند بود

 ییباسر و صدا.دیبسرعت از جا پر يانفجار يشده بود که با صدا نیسنگ شیپلکها.دیترس یو مثل گذشته ها از انها نم

سنگر چشم  يبرگرفت و کنجکاو به در ورود یزخم یو خاک دارالوامد، نگاهش را از چهره غب یکه از خارج از سنگر م

که در ان لحظه کار  يتنها پرستار.کردند یرا روس دست حمل م یو بدحال یزخم ،یجیبس يدوتن از بچه ها.دوخت

 دایش.ان قرار دادند يرا رو یرزمنده ها بسرعت زخم.را اماده کرد یبا شتاب تخت نینداشت او بود، بنابرا یچندان

قبل از .دکتر به طرفش برگشت! دکتر: کرد شیکرد و صدا یم نهیرا معا هایرفت که داشت زخم دارینزد دکتر پا عیسر

.دییایلطفا ب.بدحال اوردن یزخم هی: عجول و شتابزده گفت دایبپرسد، ش يزیانکه چ

به  دایبلند، کنار ش ییبه ورقه دستش انداخت، سپس با گامها یداد و دوباره نگاه یبه پرستار همراهش دستورات دکتر

رو به .کرد یم يزیبشدت خونر یراست زخم يپا.او کنار زد يمالفه را از رو يبا خونسرد ،یزخم دنیبا د.راه افتاد

:گفت دایش

.اماده بشه دیبگ يبه دکتر طاهر.عمل بشه دیبا_

!چشم دکتر_

ممکنه .کنه یم يزیخونر يبدجور.میبکن يکار میتون یما نم: گفت یزخم دنیبا د.کنارش بود يبعد طاهر یلحظات

.میپاش رو قطع کن ،يزیاز خونر يریجلوگ يبرا میمجبور بش

.و ممکنه منجر به مرگش بشه دهیشد يزیخونر.ارهیطاقت نم مارستانیبه ب دنیچون تا رس م،یمتاسفانه مجبور_
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؟یزخم عفونت کرد، چ ياگه جا_

.رمیپذ یرو م تشیمن مسئول: با شجاعت گفت داریپا

 یاز گوش سنگر به چهره زخم دا،یش.اندو شروع به کار کردند دار،یپا يبعد از امضا.وقه اس به دست او داد يطاهر

او را در عکس  نکهیاوردن ا ادیناگهان با به .) اشناست میچقدر برا یزخم نیچهره ا(  د،یشیکرد و باخود اند ینگاه م

و  داریتوسط دکتر پا مایب. شد رهیو بهت به او خ رتیبا ح ود،ب دهیدر جبهه انداخته اند د نایو س امکیکه س ییها

 ست،ینگر یهم چنان که به او م.کرد يروزید یهمان زخم وسف،یبه  ینگاه دایش.کرد دایاز مرگ نجات پ يطاهر

 یم. شناخت یانگار او را م.چشمانش را تنگ کرد یکم دا،یش دنیبا د.ارام گشوده شدند یزخم يمتوجه شد پلکها

؟یبگ يخوا یم يزیچ: دیو پرس ستادیکنارش ا دایش.شد یاما موفق نم د،یبگو يزیت چخواس

چون .بودند دهیرا د گریقبال همد وسفیاو و .دوباره از حال رفت... بعد یشد، ول رهیچند لحظه به صورت او خ وسفی

هم چنان که به .شناخت یعا او را مامده بود و قط زیگرفته بود و همراه اندو به خانه انها ن یمرخص نایو س امکیهمراه س

و بعد  دیلرز یم يزیگفتن چ یبرگ دایش دنیبا د شیلبها.شدند ودهبار دوم گش يبرا وسفی ياو زل زده بود، پلک ها

.....خانم دایش....دایش: مرتعش نام او را بر زبان اورد

.شنوم ینم...بگوبلندتر : او را شناخته است، به طرف او خم شد و گفت وسفیاز ان که  خوشحال

گرفته  یبیبنحو عج شیصدا.خارج شد شیاز گلو يناله مانند ياما تنها صدا د،یبگو يزیتقال کرد چ یبه سخت وسفی

 ينامفهوم او برا يکرد از زمزمها یم یسع دایش.شد یبود که باعث ترس شخص م يبود و حالت چشمانش هم طور

 هیتوص ادی کباری.قطع شد زین شیو صدا فتادندهم ا يرو وسفی ياپلکه. بسازد، اما موفق نشد يجمله ا ایخود کلمه 

وافر از  یبا اضطراب.برده بود ادیاز  یبه او اطالع بدهد، ول یاو گفته بود، بمحض به هوش امدن زخم.افتاد داریدکتر پا

...روزید یزخم...داریدکتر پا: نزد دکتر معالج او رفت و گفت فتد،یب وسفی يبرا یانکه نکند اتفاق

چند : ادامه داد دایش.طلبکار بود ایدن ياز همه ادم ها.مغرور و متکبر به سمتش برگشت شهیچون هم داریپا چهره
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...یبه هوش امد ول شیلحظه پ

.از هوش رفت دوباره

د؟یزنگفتیپس چرا همن لحظه اول چ: دیگره خورده درهم پرس ياخمها تیبا عصبان داریپا

.متاسفم: دیبگو بزحمت توانست یبا شرمندگ دایش

د؟یباهاش که صحبت نکرد_

همون لحظه اول که ! چرا: گفت یاب دهانش را فرو داد و بسخت.او را ندارند یهمراه ياری شیترس حس کرد پاها از

.منتظرشدم حرفش رو بزنه... بگه يزیچ هی...خواست یبه هوش امد، م

براش  يکارتون ممکنه باعث بروز چه خطر نیا دیتدونس یمگه نم: را گرفت و گفت وسفینبض  یبا ناراحت داریپا

بشه؟

 ادیحق نداشت سرش فر داریپا یاو مقصر بود، ول.کرد جادیا دایش يرا درگلو یگونه او، بغض ادیو فر یعصب لحن

از او، بالحن  یبدون عذرخواه داریپا.ندیکه در چشمانش جمع شده بود نب یانداخت تا قطرات اشک نییسرش را پا.بزند

چطور جرات کرد ( درهمان حال با خود گفت،.ستینگردر حال نوشتن به چهره او  دایش.داد یدستوراتش را م یخشن

 ه؟یو پرسنل درمانگاه به طرفمون برگشت؟ مردك فکر کرده ک هایمتوجه نشد که نگاه همه زخم یعنیسرم داد بزنه؟ 

(.بشه يبستر مارستانیب يتو دیبه نظر من با.دکتر 

کمپرسش : گفت دایبه صورت برافروخته ش ینگاه میروپوشش گذاشت و بعد از ن بیرا در ج نهیامع یگوش داریپا

.کنه تشیزیو دیهم بگ يبه دکتر ظاهر.دیاریب نییتبش رو پا دیکن یسع.دیکن

.چشم دکتر: گرفته گفت  ییو با صدا یبسخت.نتوانست یول د،ییبگو يزیخواست چ یم دلش

زخم را کمپرس کرد و سپس  دایش.توجه راهش را کج کرد و از او جدا شد یرد، سپس بناخوداگاه به او نگاه ک داریپا

و پرنده  دیانداخت و دراز کش نیزم يرا رو ییمتکا.کس در سنگر نبود چیه.استراحت به سنگر پرستاران رفت يبرا
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 يکه رو یته بود، در حالانداخ وسفیخندان کنار  یصورت اکه ب اداوردیرا به  امکیعکس س.را به پرواز دراورد الشیخ

 دهید امکیاو را کنار س نا،یس يکه در را بازکرد و به جا یوقت وسفی نیچهره شرمگ.بودند ستادهیا يتانک سوخته ا

با  ،بود دهیند کیاز نزد شتریرا دو سه بار ب وسفیاو چهره .به تهران امده بود امکیبه اصرار س یمرخص يبود که برا

ممکنه اون  یعنی( از فکرش گذشت،.اسمش را هم گفته بود یاست، چون جت وسفی، خود حال مطمئن بود که او  نیا

 وسفیو  امکیاورد که س ادیبه .) من به حرف امد دنیداشته باشه که با د يخبر امکیبخواد بگه؟ ممکنه از س يزیچ

 یمحسوب م دوست هم نیبودند و بهتر یمیهردو صم. کردستان بودند اتیاطالعات عمل يهردو جزو بچه ها

 کبارهیجا و مکان نداره و .یکیتار ياست تو يا هیمثل سا وسفی(بار گفته بود، کیافتاد که  امکیحرف س ادی.شدند

(.بشه بینص دارشیسعادت د یکه ک ستیزنه و معلوم ن یم بشیهم غ

را نگه  اطیتجانب اح شهیهم گرانیاز د فیکه در تعر اوشیو س نایس یو حت امکیرا از زبان س وسفیشهامت  وصف

شده؟  یپس چطور زخم ه،یکیدر تار يا هیاون مثل سا امکیبه قول س( با خود گفت،. بود دهیشن اریداشتند، بس یم

هم با حدس و  يدرخوا یکه حت یدر حال فتبه خواب ر یگوناگون زد که متوجه نشد ک يان قدر حدس ها) چطور؟

.رفت یکلنجار م شیگمانها

 یمثل فنر از جا بلند شد و رو پوشش را پوش.دیبود از خواب پر بیمه یبه طرز وحشتناککه  يانفجار يصدا دنیشن با

که  ییشد، بجز رزمنده ها ینم دهیکس دور و اطراف سنگر د چیه.از سنگر خارج شد شیو بعد از مرتب کردن لباسها

به طرف درمانگاه رفت،.در حال مبارزه بودند

 ينکنه برا( با خود گفت،.دیند زیچ چیشده بود، ه یه از موجود زنده خالو اشفته ان ک ختهیبجز ظاهر به هم ر یول

(کجا هستن؟ هیبق...پس.افتاده یاتفاق گرانید

؟ینرفت هیچرا با بق ؟یکن یچه کار م نجایخواهر، ا_

ظاهر بهت زده او، مرد را .او را مخاطب قرار داده بود يزدی يو لهجه ا یبالباس خاک يمرد.طرف صدا برگشت به
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:واداربه ادامه دادن کرد

بلند  یمرد را با بانگ یکس.هستند يشرویتانکها هم درحال پ.دیرو ترك کن نجایا عتریسر دیبا. شده ییبمباران هوا_

:خواند و او شتابان گفت

.عتریسر.زود باش برو .از اون جاده برو_

از پشت او را محکم به جلو  یدست.ستادیاگهان امات و مسخ چند گام به دنبال مرد رفت، اما ن دایش.از او دور شد وخود

منفجر شدند، همان لحظه به  کشیکه نزد ییبمبها يصدا.افتاد نیبکند و به زم یدفاع چیکه نتوانست ه يطور.هل داد

که خودش را فدا کرده و او را  ندیرا بب يا یجیتوانست بس بود،که به هوا برخاسته  يگرد و غبار انیاز م.دیگوش رس

با .زد ینبضش نم.او را برگرداند و دستش را گرفت تا نبض او را امتحان کند.امد یمرد خون م نهیاز س.ه بودهل داد

 کیشد که  یباورش نم.به عقب گذاشت و سرش را بشدت به راست و چپ تکان داد یوحشت از جابرخاست و گام

 نیدر گوشش طن يمردانه ا يصدا.شد یباورش نم.موجب شهادت او شده باشد شیجا یاشتباه و توقف ب ظهلح

د؟یستادیا نجایچرا ا: انداخت

و منگ  جیکه او را گ داریپا.نمانده بود که پاسخ او را بدهد شیبرا یتوان.کرد ینگران او را نگاه م يا افهیبا ق داریپا

:دیدوباره پرس د،ید

؟يا ستادهیا نجایگفتم ؟ چرا ا یچ يدیشن_

 شترشیشدند، باعث وحشت ب دهیاش شن یکه در چندقدم ییرهایت يخواست جواب او را بدهد که صدا یم

 نیزم يگذاشت و خود او را رو دایدست پشت گردان ش داریپا.منفجر شد یکیدر همان نزد يخمپاره ا.دیگرد

 يدیچشمان غرق اشکش را به شه. به خود امد دایش.بلند شد نیزم ياز رو عیبعد از برطرف شدن خطر، سر.انداخت

!من...من باعث مرگ اون شدم...من: افتاده بود، دوخت و ارام زمزمه کردکه کنارشان 

 دیبا.ایفقط راه ب.نگو یچیه: دست او را گرفت و گفت داریپا.ستیبلند گر يپوشاند و با صدا شیرا با دستها صورتش
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.ایب...تند باش. ادنیز یلیها خ یزخم.میبر نجایاز ا

گفتم؟ راه  یچ يدیشن: گفت  يبلندتر يبا صدا نیو خشمگ یعصب یحنبا ل داریپا.مثل مجسم خشکش زده بود دایش

.فتیب

 هیاول يبه طرف بسته کمکها داریپا.هردو به درمانگاه رفتند.او را به راه انداخت د،یاو را هم چنان بهت زده د یوقت

کند، به  یما غش ممسل داینباشد،  زیمطمئن بود اگر لحنش تحکم ام.ندیرا بب دایتوانست ش یز همان جا هم م.رفت

.کمک ایچرا ماتت برده؟ ب: بانگ براورد منداشت با خش يبه او که حال عاد یخاطر با نگاه نیهم

مشهود بود به  شیکه در قدمها یبا ضعف.بودند دهیکش رونیب شیبدنش را از پاها يرویانگار همه ن.به خود امد دایش

.اون ساك رو بده به من: از سنگر اشاره کرد و گفت يه ابه گوش.متوجه اش کرد داریپا ییرفت که صدا یطرف او م

به طرف .به خود مسلط شد قیعم یبا نفس لیدل نیاو را اجرا کند، به هم يچون چرا دستورها یکرد ب یم یسع دایش

. انداخت شیرپایهراسان و وحشت زده نگاهش را ز.خورد يزیبه چ شیخواست ان را بردارد که پا یساك رفت م

.گهیدبجنب د ؟يستادیبازکه وا: خشم الوده گفت  ییبا اوا د،یلند کرد و چون او را دوباره مات و مبهوت دسرب داریپا

برداشت و با  لیوسا يدست از بسته بند داریپا.شد رهیبه او خ میکه از فرط وحشت گرد شده بود، مستق یچشمان با

تخت اماده  هی: گفت  دایمعلوم بود خم شد و رو به شتخت  ریکه از ز یدست دنیبا د.چندگام بلند خود را به او رساند

.کن

را با  چارهیب یانگار فراموش کرده بودند ان زخم.تخت گذاشت يرا رو یزخم داریپا.کرد یخال لیرا از وسا یتخت دایش

!وسفهی....من يخدا: و گفت  ستینگر یبه زخم یبا اشفتگ دایش.خود ببرند

 يزی، تالش کرد چ دایش دنیبا د.کرد و چشمانش را بازکرد يکه ناله ابود  وسفیزخم  نهیدرحال معا داریپا

:گفت داریپا.دیبگو

!را بده به من نیبتاد_
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و باوجود  یبسخت.صحنه تالش کرد حرفش را بزند نیا نیبا د وسفی.کننده را به دست او داد یمحلول ضدعفون دایش

....امکیس...ایس: زمزمه وار گفت  د،یضعف شد

صورت  يرو دایش.زد یهم م ییخود حدسها شینظر داشت و حتما پ ریمشکوفانه او را ز دار،یپا دیحم.ستادیا دایش لب

:دیاو خم شد و پرس

...حرف بزن ؟یچ امکیس_

....زنده است...زنده .....اون...او_

 یخواهش م.بزنکنم حرف  یخواهش م ؟یدون یاز کجا م: او زد و گفت  نهیبا دست به قفسه س دایش.ادامه ندا گرید

.کنم بگو

از او دورشد و  داریپا.و از شدت درد از هوش رفت دیبگو يزیبزور لبان خشکش را تکان داد، اما نتوانست چ وسفی

.میبر فتیراه ب...اونو ول کن: گفت  دایساك را برداشت و رو به ش

.رهیم یم...اون.ستین یکس...اما: و گفت  ستیبه او نگر میبار مستق نیاول يوحشتزده و برا ییبا چشمها دایش

 فتیحاال راه ب.کشه یفقط نفس م.کرد يمغز ؟سکتهیفهم یم.اون حاالشم کرده: سردرگم و کالفه گفت داریپا

.میدور بش نجایاز ا دیبا.میبر

م؟یرها کن نجای؟ اون رو ا یمگ يدار یچ: دیکش ایفر خودیاز خود ب دایش

سرعتمون .مشیببر میتون یباخودمون هم نم.میاون بکن يبرا يکار چیه میتون یما نم: شد و گفت  کیبه او نزد داریپا

.میینجایفقط ما ا.همه برگشتن عقب.ادینم رونیاز ب ییصدا چیه.گوش کن.میبش ریامکان داره اس.کنه یرو کم م

که اون  یوقت تا دیما با.داره یو زندگ اتیاون انسانه و مثل همه انسانها، حق ح: سرش را بشدت تکان داد و گفت دایش

خواهد بود؟ رمونیدامنگ... تا ابد یبشه چه عذاب ریاگه اون زنده بمونه و اس یدون یم چیه. میزنده اس کمکش کن

...رهیم یمن مطمئنم که اون م: او زل زد و گفت  دهیبا خشونت به چشمان درشت و کش داریپا
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 متیاگه به ق یحت.ذارم ی؟من اونو تنها نم...رهیم یم ایمونه  یاون زنده م یگ یکه م ییمگه تو خدا: دیکش ایفر دایش

.جونم تموم بشه

از  دیگم که تو با یخودم م يبرا يفکر کرد ؟یفهم یچرا نم ،يا وونهیبه خدا د:از او سرش داد زد تریعصبان دیحم

 هیرو که ممکنه سر  ییبال نیتو بدتر دنیاونا با د.کنه یم ریمثل تو رو اس يعراق طعمه ا يکرد الینکنه خ ای يبر نجایا

....و تو ارنیم ادیدختر ب

 ینم يکار چیباورکن که ما ه.باورکن: نرمتر از قبل گفت.حرفش را فرو دهد هیباعث شد بق دا،یسرخ شده ش صورت

.باورکن نویا. میاون بکن يبرا میتون

اما  د،یبر ست،ین یحرف د،یبر دیخوا یاگه شما م.اون زنده است: و محکم و مغرور گفت  ستادیاو ا نهیبه س نهیس دایش

.امیم وسفیبا ...من

تانکها ...رونیزنم؟ اون ب یدارم با تو حرف م گهیزبون د هیمگه من به  ؟یستیچرا متوجه ن: گفت تیبا عصبان دیحم

.يجون خودت و منو به خطر بنداز يخوا یمرده است، م مهینفر که ن کیبه خاطر . هستند يشرویدرحال پ

من با اون  یول د،یببر فیتشر دیتون یم. دیاز شما نخواسته کمک کن یکس د؟یبمون نجایما خواستم که امگه من از ش_

.امیم

او  دیشیاند.بود دایحق با ش.به خود امد دیاماده کند که حم وسفی يرا برداشت تا برا يحرف، برانکارد نیبا گفتن ا و

را کول  وسفیسپرد و خود  دایساك را به دست ش.) امد از عهده او بر نخواهم.( است نیزم يموجود رو نیلجبازتر

 دنیبا د دایچشمان ش.شد ینم دهید یکس در ان حوال چیه رانداز،یاز چند تک ت ریبغ.رفتند رونیهردو از سنگر ب.کرد

 یاونا چ: دیکرد و با وحشت پرس دیرو به حم. افتاد که برافروخته شده بودند یینگاهش به اتش ها.رفت یاهیمنظره، س

هستن؟

.میمحل دور بش نیاز ا دیبا.ایب عتریسر.گرفته ان شیهستن که ات ییبه گمونم تانکها_
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.میبر دیجاده با یکیبه من گفت از اون  یکی.راه اشتباهه نیا: گفت دایرفتند که ش یم يگریطرف د به

.تنها راه نجات ماست نیا.اون جاده مسدود شده یحق با شماست، ول_

از محدود خطر، .و باالخره قطع شد دیرس یبه گوش م وسفیناله  يصدا.داد شیبه گامها يشتریشتاب ب دایش

چرا صداش قطع شده؟: دیپرس.عرق کرده بود اد،یز يدر اثر تقال.ستینگر دیبه حم دایدورنشده بودند که ش

.ادیره ها مبمباران و خمپا يهنوز که صدا: خاطر گفت نیاز حرف او استنباط کرد، به هم يگریطوره د دیحم

اد؟یصداش نم گهیچرا د...وسفی.نبود نیمنورم ا_

عرق کرده اش  یشانیدست به پ.زانو زد شیانداخت و خود کنار پا نییرا از کولش پا وسفی.تازه متوجه شد دیحم

اش دست  قهیشق يرو.او گذاشت نهیس يخم شد و سرش را رو وسفی يرو.ان پاك کرد يو عرقها را از رو دیکش

متاسفم ، : نظر داشت گفت  ریرا ز کاتشکه نگران، حر دایتکان داد و رو به ش اسیش را بلند کرد و با سر.گذاشت

...مرده

.شن یم کیدارن بهمون نزد.میبهتره عجله کن د،ییایب: از جا بلند شد و گفت دیحم.دیکش یکوتاه غیج اریاخت یب دایش

 دیحم.دیکش یساك را بزور با خود م. عمل کند دیور حمکرد به دست یم یحال، سع نیرفتن نداشت، با ا ينا دایش

که  دیحم.راه ماند انهیم دایش.دیدو یدنبالش م بایتقر دایکه ش يافزود، طور شیساك را از او گرفت و برسرعت قدمها

:دیو پرس دیمتوجه او بود، خسته کنارش رس

شده؟ یچ_

.کنن یدرد م یلیپاهام خ.تونم  ینم گهید: فت خشک شده گ یو بالبان دیکش شیبه زانوها یخم شد و دست یکم

.میخودمون رو به اون جنگل برسون دیبا.یفقط کم.نمونده يادیراه ز_

.تونم یواقعا نم_

.نمونده یراه گهید.نباش دیناام: دست او را گرفت و گفت دیحم
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با  دیحم.ستادیدوباره برجا ا دایش نرفته بودند که يادیهنوز راه ز.و او ناچار به دنبالش روان شد دیرا کش دایش دست

:حوصله گفت یو ب ینگران

شده؟ یباز چ_

.تونم ینم.راه رفتن ندام ينا گهید.عضله پاهام گرفته_

کم  هی.یتون یمن مطمئنم که م.یتون یم.گفتارش بکاهد يکرد نرمش به خرج دهد و از تند یبار سع نیاول يبرا دیحم

.فتیراه ب....االی...میکن استراحت میتون یبعد از اون م.گهید

.تونم ینم دیباورکن: را تکان داد و باعجز گفت سرش

.کنم یکمکت م...دستتو بده به من_

 یاو را دنبال خود م يشتریبا شتاب ب دیهم نداشت، باالجبار دستش را به او داد و حم يچاره ا یشد، ول یمانع م شرم

.میدیرس: دست او را رها کرد و گفت  دیحم.دیود شیدر رگها يتازه ا دیجنگل، ام دنیبا د.دیکش

 شیدر جنگل پ یمدت.تطبق بدهد دیبلند حم يرا با گامها شیکرد گامها یسپس سع.کرد و نفس تازه نمود یمکث دایش

دومرتبه دنبال او .به راه افتاد دیحم.دهانش خشک و بدمزه بود.دیکش شیبه گلو یدست دایش.ستادندیرفتند و بعد ا

او انقدر  يکرد که قدمها یخدا را شکر م دایکرد و البته ش یم ییزبد و او را راهمنما يهم راهنماها دیحم.روان شد

 یباعث شده بود که جنگل حالت وحشتناک نیشد و هم یم کیخود نزد يروز به انتها. محکم و استوار است که نترسد

را به وجود اورده  يزیرعب انگ يکرده و فضا بلند و پهن بلوط و کاج همه جا را احاطه يبرگها هیسا.ردیبه خود بگ

 یکه متروکه به نظر م یمیو قد یچوب يکلبه ا نیبا د.رفت یم شیپ دیهمگام با حم یدالوصفیبا ترس زا دایش.دندبو

.میدیباالخره رس: گفت  يبا شاد دیحم.حبس کردند نهیهردو، نفس را در س د،یرس

چون  د،یخواهد بگو یانگار از نگاهش متوجه شده بود که چه م.شتهم به طرف او برگ دیحم.ستینگر دیبه حم دایش

 دیاهسته به دستور او عمل کرد و منتظر عکس العمل حم دایش.کند نیاز درختها کم یکیاشاره کرد که پشت 
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 یفرسوده و کهنه به نظر م ،یچوب کلبه.فرو رفته بود یکیهمه جا در تار.شد کیارام به در کلبه نزد دیحم.شد

 رونیکه داخل کلبه بودن به ب ییبا بازشدن،خفاشها و کالغ ها .و با انگشت در را به حرکت دراورد ستادینار در اک.دیرس

توانست  ینم تیکبر کی ییهوا مرطوب بود و روشنا.روشن کرد یتیکبر دیبا خارج شدن همه انها حم.هجوم بردند

 دایبه ش.شد ینم دهیدر ان د يزیچ گریظاهرا د.شتچشمانش گرفت و پا به کلبه گذا يرا جلو تیبرک.چاره ساز باشد

:اشاره کرد و گفت

.ستین يزیچ گهید.دییایب دیتون یم_

دو پنجره .در کلبه را بازتر کرد و بعد خودش اول وارد شد دیحم.شد کیاب دهانش را قورت داد و بعد به او نزد دایش

بمحض تماس .به طرف پنجره ها رفت دیحم.کردند یورود هوا بازم يکه کوچک هم بودند، راه را برا یشکسته چوب

هم خاموش  تیکبر.گذاشت نیزم يساك را رو.افتاد نیمز يرو يناهنجار يدستش با ان، پنجره از جا درامد و با صدا

: گفت  یتیبه قسمت زبرجا کبر دنیاورد و درحال کش يگرید تیکبر دیحم.شده بود خکوبیاز ترس برجا م دایش.شد

.رنیگ یاتش نم تهایبرهوا مرطوبه و ک

د؟یفندك ندار...شما:اهسته گفت دایش

.ستمین يگاریس.نه متاسفانه_

 نهینفس در س.را روشن کند یکیتوانست  ادیرا خراب کرد و بالخره بعد از تالش ز گرید تیچند تا چوب کبر دیحم

چ:گفت دیحم. حبس شد دایش

.رونیرم ب یمن م.دیجا باش نیشما هم_

 دیر یم ییجا: دیکرد پرس یموهوم که در خود احساس م یباترس.متوجه شد دایلبه را داشت که شخروج از ک قصد

دکتر؟

.اتش کوچک براتون درست کنم هیتونستم  دیشا.چوب خشک و برگ جمع کنم یرم کم یم.بله_
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.امیپس من هم با شما م...پس_

.دیجا بمون نیشما هم...نه: سرش را تکان داد و گفت  دیحم

.ترسم یم.....یکیمن از تار... اخه من...امیباهاتون ب دیازه بداج_

را به  تیو کبر دیکنار او رس دیحم.مجبور شد یاعتراف به ترسش کند، ول يا بهیمرد غر يسخت بود که جلو شیبرا

.دیترس دینخواه گرید.دیروشن کن تیکبر _: طرفش گرفت و گفت

و ممکنه  کهیهوا تار رونیب: گفت یبنرم.حرفش را خورد یول ،یترس ینم يزیپس تو از چه چ دیبگو دیبود حم کینزد

.دیبش تیاذ

.موندنه نجایبهتر از ا.نداره یاشکال: کرد تا حد ممکن لحنش نافذ باشد یسع

....اخه_

.کنم یخواهش م...خوا: دیشد بگو مجبور

 یبناچار درکلبه را کم.رفتیپذ دیحم.نداشت يچاره ا قتایبار حق نیا یکس خواهش نکرده بود، ول چیبه حال از ه تا

:بازکرد و نجواگونه گفت

.دیریاز من فاصله نگ ادیز_

.چشم دکتر: اهنگ گفت  نیبا ساده تر دایش

.کرد و پشت سر او، از کلبه خارج شد یتبسم دیحم

...دکتر دیبخش یم: مخاطبش قرار داد و گفت  دا،یکوچک بودند که ش يخشک و چوبها يبرگها يجمع اور درحال

.بله: که نگاه کند، گفت  نیبدون ا دیحم

م؟یبمون نجایا میمجبور یما تا ک_

.میفتیفردا راه ب دیبا.میکن دایراهمون رو پ میتون یشب نم.تا فردا_
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د؟یشناس یراه رو م...شما_

.کنم دایکلبه رو پ نیتونستم ا یشاختم که نم یاگه نم_

د؟یاستان نیاهل هم...پس شما_

 نیچون دوسال رو بعد از انقالب و قبل از شروع جنگ در ا یول.میمن اصال تهران.... نه: همرا با تکان سر گفت دیحم

.اشنا هستم نجایا ییایجغراف تیبا موقع یکرده ام کم یمنطقه خدمت پزشک

.بپرسمسوال رو  نیباعث شد ا....فقط نحو رفتارتون.نداشتم یقصد فضول.خوام یمعذرت م: با شرم گفت  دایش

.دیریرو بگ سهیک نیا.من ناراحت نشدم.نداره  یاشکال: گفت  یخاص یبار، با مهربان نیاول يبرا دیحم

:لب گفت ریبا خودش تنهاست ز نکهیبه دور و برانداخت و زمزمه وار مثل ا ینگاه دیحم.را از گرفت سهیک دایش

.میسرما نخور دوارمیام.شه یسرد م یلیشبها خ... نجایا يهوا_

:شد و گفت قیبه چشما ن او دق. را متو جه او کرد  دیحم یخش خش يصدا . دست به مقغه اش برد  دایش

.برد بودم ادیپاك شما رو از . خوام  یمعذرت م_

 یکیشدن به ان ، تار کیبا نزد. سپس هر دو به طرف کلبه به راه افتا دند . برداشت  نیزم يرا از رو گرید سهیک دو

 دیبه حم یکم. وحشت داشت  یکیاز تار. طور بود  نیهم یاز بچگ. را ترساند  دایلبه حکمفرما بود ، شکه در ک یمحض

.نجامیمن ا.  ستین يزیچ.  دینترس: بخش گفت  یسلت یکه متوجه ترس او بود ، با لحن دیحم. شد  کینزد

 يها سهیک دیحم. ستادیکلبه اپشت در . کرد ان قدر ضعف از خود نشن ندهد یاب دهانش را فرو داد و سع دایش

 يشما تو.دیتا شب راحت باش دیخواب درست کن يجا کیخودتون  يبهتر برا: گذاشت و گفت  نیزم يبزرگ را رو

.رونیو من هم ب دیخواب یکلبه م

ست؟ین یوحش وونیح...مگه تو جنگل: دیترس پرس با

.دیشما راحت باش.دم یم ینم و هم نگهبانک یهم استراحت م. اسلحه هم اورده ام کیمن با خودم  یچرا، ول_
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....و من دیشما هم خسته هست یول_

:امرانه گفت.کرد  یهوا را م یکیبرق چشمانشان جبران تار.از ان ادامه بدهد شترینگذاشت اوب دیحم_

 يونهایالبه ن ياشاره ا.کنمیهر وقت خسته شدم استراحت م. ستمیهم خسته ن ادیمن ز دیبهتون که گفتم راحت باش_

:گوشه کلبه کرد و گفت

.دیدست به کار بش عتریحاال سر.دیبهتون که گفتم نگران نباش_

....شما یول_

فردا شما را  ستمین لیما.دیو زودتر بخواب دیرو که گفتم انجام بد يبهتر کار: بدون انکه او را نگاه کند ، گفت  دیحم

.نمیخسته بب

کاپشن .متوجه اش شد دینتوانست، حم یول دیبگو يزیخواست چ یم.وردند خ یاز شدت سرما به هم م شیدندانها

.کنه یبدنتون رو گرم م یکم.دیریبگ نویا.که سردتونه نمیب یم: چرمش را از تن دراورد و به طرف او دراز کرد و گفت

.دیدار اجیهوا سرده و شما خودتون بهش احت.ابدا : سر رد کرد و گفت  با

 یما که نم.کنه یگرمتونه م د،یریبگ.ده یطور نشون نم نیظاهر شما ا یمبارزه با سرما دارم، ول يبرا یمن طاقت خوب_

.دیشه گرم بش یحداقل باعث م نیا م،یدرست کن شیات میتون

بناچار کاپشن را از .دیشن یم شهیهم يسوا يزیبار بود که در لحن صحبت او چ نیاول يبرا.ستیبه او نگر دیباترد

!دکتر: کرد شیصدا اریاخت یب دایخواست از کلبه خارج شود که ش یاز کنازش رد شد و م دیحم.دست او گرفت

بله؟: و گفت  ستادیا برجا

.بابت کمکهاتون متشکرم...از_

و  يحداقل از ان صورت جد.دید یم شهیاو را بهتر از هم يطور نیا.نقش بست دیاراده برلبان حم یب يلبخند

نکرده ام که  يمن که هنوز کار: دیرس یو ناز به نظر م یبچه گربه، دوست داشتن کیدرست مثل .نبود يمقتدرش خبر
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.دیتشکر کن... وقت نبردم او رونیهروقت شما را از جنگل ب.دیبه خاطرش تشکر کن دیبخوا

از او  نگاهش را دیحم.تا ان اندازه ارام و ساکت بودند باور نداشتند یرا وقت يگریکدام وجود د چیه.زد يلبخند زین او

.از کلبه خارج شد یحرف چیه يبرگرفت و بدون ادا

سپس .هم کپه کرد يو بعد انها را رو ختیر نیزم يهمه برگها را رو.خودش شد يبرا راندازیز کی هیته مشغول

ان دراز  يسرش گذاشت و بعد رو ریمتکا ز يساك را به جا.دیانها کش يرا از ساك برداشت و رو يزیپارچه بلند و تم

را  یاول پیز.شد و دست به سوس ساك برد زیخینم.برد یخاطر خوابش نم نیبه هم.رفت یمعده اش مالش م.دیکش

ان  یاش پر بود از خوراک یوسط پیاما ز.خورد یدر ان به چشم م هیاول يکمکها يمشت خرت و پرت برا کی.بازکرد

خواست بازش کند  یرا برداشت و م یکی.خورد یکرمدار هم به چشم م تیسکوئیدوسه بسته ب.هم شکالت و اب نبات

را از داخل ساك برداشت و از جا  يگریبسته د.برده است ادیاش را از  یشد که منج زاریب خوداز .دارافتادیپا ادیکه 

گاه او را تا  چیه.ردیبگ يناخواسته برلبانش جا يخواند باعث شد لبخند یرا م يکه شعر دیخوش حم يصدا.بلند شد

و به او نگاه  ستادیپنجره ا نارک.دیاز چشمانش جه طنتیاز ش یبرق.حس نکرده بود یافتنیت ان اندازه ساده و دس

صورت .او برداشت يدست از تماشا.را گرم کرد شیزد و در همان حال با بخار دهان دستها یداشت قدم م دیحم.کرد

شما که هنوز : گفت یناراضبود،  دهیکه نوز نخواب دایش دنیشدن در، سربرگرداند و با د دهیسائ يبا صدا دیحم

د؟یمگه من نگفتم استراحت کن.دیداریب

.کردم خوابم نبرد يهرکار.متاسفم: پوزهش خواهانه گفت  یبالحن

داشت؟ یخاص لیدل: دیشد و پرس کیقدم زدن به او نزد نیدر ح دیحم

.دیاشگرسنه ب... شما هم دیفکر کردم شا: را به طرف او دراز کرد و گفت یتیسکویبسته ب دایش

با دوچهره  يدختر.بود دهیند یصارم دایچون ش يتا به حال در تمام عمرش دختر.ستیناباورانه او را نگر دیحم

... شه یخب م یول ستین يادیز زیچ: داد حیتوض دایش.زیگرم و محبت ام گرید یخشک و سرد و بعد لحظات.متفاوت
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.کرد یباهاش رفع گرسنگ

کردم با اون  یفکر نم: را از او گرفت و گفت  تیسکویب يبا تشکر.ا از او گرفتاش ر رهیبه خود امد و نگاه خ دیحم

.دیلطف رو در حقم بکن نیا دیکه از من داشت يهمه دلخور

را متوجه عمق نفرت و ترسش از او کرده  داریبود که پا يرفتارش طور یعنی.کرد جاخوردنش را نشان ندهد یسع

.شما نشم یباعث ناراحت... یلیخ مارستانیمن در ب نکهیمثل ا: دبود؟ سکوتش او را موظف کرد ادامه بده

شما رو بشنوم و  شاتیعادت کرده ام خرده فرما گهید: ان همه شجاعت را از کجا اورد که با شهامت گفت دینفهم

پ.دلخور نشم

و  شیسکوت ناگهان ش،یصراحتش و خشم طوفان.بود استثنا بود دهیکه د ییزنها نیب دایجدا که ش.به خنده افتاد دیحم

است؟  یاز شگفت ییایگفت که او دن یم دیبا ایا.کرد یباور م دیکدام را با ش،یو مهربان زیارامشش، رفت محبت ام

:به خنده گفت.اوردیهرچند حق هم داشت که ب

.چقدر با رفتارم اسباب رنجش شما رو فراهم کرده ام دیکن یاعتراف م يروز هیدانستم که باالخره  یم_

!دیکرد یتعجب م دیپس نبا_

.زده شدم، چون صراحتتون واقعا بهت اوره رتیبله من تعجب نکردم، بلکه ح_

.شما شدم یمتاسفم که باعث ناراحت: کرد و گفت  پیک یکاپشنش را کم قهی.شده بود  سردش

.دیمنو تنگ کرد يگمون نکنم بهتون گفته باشم که جا!! من: متعجب گفت  دیحم

.کردم خوابتونیاز خواب هم ب ن،یا يسوا.شدم تتونیمن باعث اذ_

گفتم ؟ دیمن شد تیفکر نکنم به شما گفته باشم که باعث اذ_

به زحمت  یحساب.... به خاطر من...شما امروز.نمیتونم بب یم.دیشما بگ ستین يازین...جسارت باشه اگه بگم دیشا_

.دیافتاد
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.کردم یکار رو م نیشما بود، هم يهم که جا يا گهیدر هرحال، هرکس د یچه زحمت_

د؟یگذشت یهم م تونیبه خاطرش، از سالمت یحت: گفت  رکانهیزد و ز يپوزخند

.بود تینوع انسان هیکمک به شما .کنه یم يا گهیرو کردم که هر انسان د يمن کار_

.بخشم یرو نم من هرگز خودم...سرد، من يهوا نیا ياونم تو د،یبش ماریفردا ب ت،یاگر به خاطر انسان_

 يشده بود، جدا که در تمام عمرش دختر باینور ماه ، دوچندان ز رینشست و به او که ز یدرخت دهیکنده بر يرو دیحم

.بود دهیرئوف چون او ند

.ختیشده بود، فرو ر رهیکه نافذ به صورتش خ دیحم دهیو کش یشیچشمان م دنیبا د دایش قلب

...تونم به کلبه برگردم یمن نم یول د،یهست یشما دختر مهربان :زد و گفت  يزیام طنتیلبخند ش دیحم

بود که حداقل  دیخواه يگرمتر طیشما هم در مح يطور نیا.دو سه ساعت بعد هم شما.دم یم یخب اول من نگهبان_

.گزنده نداره ي، سرما نجایبه اندازه ا

.دیخوام راحت باش یچون م.ستکنم فقط به خاطر شما یم يحرف خودم پافشار يکه رو دینیب یاگه م_

نگاهش .کرد یکرد، ترس و گرما را با هم احساس م یکه در وجودش حس م یباوجود شرم.گل انداخت دایش صورت

خودتون رو ... به خاطر من...لطفا.جا هم راحتم نیمن هم.ستیطور ن نیا: انداخت و گفت  ریرا از او گرفت و به ز

.دیمئن باشمط.کنم  یصداتون م... من.دیعذاب ند

و تفنگ را به  ستادیاو ا نهیبه س نهیشد، س کیفشرد به او نزد یاز جا بلند شد و همانطور که تفنگ را درمشت م دیحم

: زد و گفت  يا رکانهیخورده بود و لبخند ز کهیتفنگ  دنیکه از د ستیاو نگر ریبه چشمان متح.طرفش تعارف کرد

خواست تفنگ  یم.بدون انکه خودش بخواهد برلبانش نقش بست يریام تیلبخند موفق.مسلح بود دیبا ینگهبان يبرا

.دیدستش را عقب کش دیکه حم ردیرا از دست او بگ

!شرط داره: گفت  طنتیبا ش دیکه حم دیبگو يزیخواست چ یم
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.دیخواست بگو یچه م یعنی.شد رهیزده به چشمان او خ بهت

.دیبا اخم به من نگاه نکن_

:دیو پرس دیخند دایبه نگاه معترض ش.دیش یجدا ترسناك م دیکن یاخم م یوقت: افزود طنتیبا ش سپس

؟ دیکن یقبول م د؟یکن یچه کار م....خب _

موضوع  نیخواستند با هم باشند که نگران ا یمگر اندو چقدر م.تفنگ را از دست او گرفت د،یترد يلحظه ا بدون

.قبوله: اهسته از او فاصله گرفت .باشد

چشماتون  یزمیپنوتیشما از جاذبه ه یراست: دیرا شن دیسرخوش حم يفاصله نگرفته بود که صدا شتریدم باو چند ق از

د؟یبا خبر

 دونیچون  دیبه چشمان طرف مقابلتون نگاه نکن میمستق....وقت  چیه: ادامه داد دیحم.دیبرلبانش خشک لبخند

.دیاریرو در اون به وجود م یبیاحساس عج دیباش لیما....نکهیا

(.را فراموش نخواهم کرد نیگاه ا چیه( د،یشیاند یم دایش کهیدرحال.به طرف کلبه بازگشت دایبه ش وپشت

گمراه من چه خواهد کرد دل

رسد از راه یکه م يبهار با

ردیگ یکه رنگ م يازین با

اهیخشک و س يشاخه ها درتن

گمراه من چه خواهد کرد دل

تراود از ان یکه م یمینس با

یبوتر وحشعشق ک يبو

!سرگردان يعطرها نقش
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سوزد یمن از ترانه م لب

شمیزنم در خو یزمان موج م هر

!دور یروم به راه یروم، م یم

د،یگر گرفته خورش بوته

راهم نشسته درتب نور سر

زمیز شرم شکوفه لبر من

د؟یبهار سپ يا ستیمن ک پدر

تاب شبنم الوده یب دشت

خواند؟ یم شیمرا به خو یکس چه

خموش، خموش يلحظه ا يها هسبز

!داند یمن است م اری انکه

برون شیرود زخو یم اسمان

گنجد یاو در جهان نم گرید

خواهد برد ادیبهار او ز در

و ظلمت زمستان را يسرد

باز سوانمیگ ينهد رو یم

سوزان راا يگلبوته ها تاج

بهار افسونگر يبهار، ا يا

شده ام الیسراپا خ من
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شیام از خو جنون تو رفته در

و ارزو شده ام ادیو فر شعر

يخزم همچو مار تبدار یم

تازه سر سیخ يبرعلفها

انیطغ نیخروش و ا نیاو با ا اه

گمراه من چه خواهد کرد؟ دل

 یدرد م شیتمام استخونها.کنده درخت جابه جا شد يرو.خواند یادامه شعر را م یبسخت.شده بود نیسنگ شیپلکها

گذاشت و با خواب  ینرم يداد و سرش را جا هیتک يگریبه تنه درخت د.بسته است خی کرد خونش یکرد و حس م

خواب او خیلى سبک بود و با . سرش پرید زهنوز کامال به خواب نرفته بود که از صداى پایى ، خواب ا.هم اغوش شد

. چشمان خمارش بزداید روى پا ایستاد و با تکان سر، سعى کرد کمى خواب را از. کو چکترین صدایى، بیدار مى شد

تفنگ را جلوى سینه گرفت و گلنگدنش را کشید و .کى اونجاست؟ صداى پا نزدیکتر شد: اهسته ولى محکم پرسید

مى خواست باصداى بلند ، حمید را بخواند که با دیدن بچه روباهى . کی اونجاست سیدمپر: محکمتر از قبل گفت

با اینکه از حیوانات وحشى خیلى مى ترسید، ولى . ط تعجب باز ماندکوچک که لنگ لنگان راه مى رفت، دهانش از فر

و گامى به او نزدیک  اختبند تفنگ را دور گردنش اند. چشمان زیباى بچه روباه جایى براى ترس باقى نمى گذاشت

درختى  لبخندى زى و تفنگ را او دور گردن در اورد و به تنه.با او فاصله داشت که روباه خودش را عقب کشید. شد

روباه با چشمانى که از فرط ترس بازتر از حد معمول شده بود به او مى . تکیه داد، سپس ارام ارام به روباه نزدیک شد

شیدا ارام .اش رسید روباه دندانهایش را نشان داد و انها را با غیض روى هم سائید  ىوقتى به چند قدم. نگریست

گویا او هرچه ترس از شیدا داشت فراموش . به طرف روباه درازکرد خندید و روى زمین ىو زانو نشست و دستش را

مى : و با صدایى نرم گفت دسر روباه را ارام نوازش کرد و بعد اهسته به پشت ان دست کشی. کرد چون همانطور ماند
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. شیدسپس دو دستش را دو طرف بدن روباه گذاشت و او را در اغوش ک. خوام بغلت کنم، پس همین طور اروم بمون

بدن او بقدرى گرم .با خنده اى از سر شوق حیوان را بیشتر به خود فشرد. بچه روباه سرش را روى شانه اش گذاشت 

.دوباره به طرف محل استراحتش برگشت و روى کنده درخت نشست.یدبود که تن سردش را به رخوت مى کش

پاهاى حیوان را نوازش کرد، سپس حس کرد . ردبچه روباه با وحشت به تفنگ نگاه ک. را از روى زمین برداشت تفنگ

پاى چپ حیوان را که خونى . وحشتزده به دستش نگریست و متوجه خون شد. ماده اى لزج به دستش چسبیده است

پات تیر خورده؟ حیوان را روى زمین گذاشت و اهسته . به : با دلسوزى گفت. حفره عمیقى در پایش بود.بود نگاه کرد

براى . با صداى ترق ترق در کلبه، حمید پهلو به پهلو شد. و به طرف کلبه رفت. االن مى یام.ا باش همین ج: نجوا کرد

یک بسته باند در ان . انکه او را بدخواب نکند، پاورچین روى پنجه پا به طرف ساك رفت و زیپ کنارى را گشود

ه روباه که رسید، بغلش کرد و باند را دور ب.ان را برداشت و بعد با یک بسته بسکویت از کلبه خارج شد. نبودبیشتر 

. همزمان که به او غذا مى داد متوجه جنگل شد.بعد از ان بیسکویت را باز کرد و به دهان او نزدیک کرد. پاى او پیچید

رو پوشش . نگاهى به سرو وضعش کرد. رفتن او نگاه کرد بهروباه را رها و .منورى فضاى جنگل را روشن کرده بود

چشمانش را بست و . احساس خواب الودگى مى کرد.ان را از تن دراورد و ارام به عقب تکیه داد. نى شده بودکامال خو

هنوز چند دقیقه اى از خوابیدنش نمى گذاشت که حس کرد کسى صدایش . لحظاتى بعد خواب خوشى او را در ربود

.ندمى ک

.....خانم صارمى......خانم صارمى_

هنوز . با دیدن او یاد موقعیتش افتاد و سریع از جا برخاست. هنوز هوا تاریک بود. ز شدنداز هم با نیسنگ شیپلکها

.معذرت مى خوام بیدارتون کردم، مى خواستم بگم برگردید کلبه: حمید با مهربانى گفت. چشمانش مى سوختند

.بدخوابتون کردم.... مثل اینکه من_

.متشکرم. مى تونید برید. بره فقط وقتى که نگران باشم خوابم نمى. نه، نه_
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کاش همیشه اینقدر مهربان ( را تکان داد و ارام به طرف کلبه پیش رفت، در حالى که با خود فکر مى کرد، سرش

 (.باشد

ازدهمی فصل

با دیدن او . مید با ظاهرى خواب الود باالى سرش ایستاده بود.صداى ارام و خوش طنینى، پلکهایش از هم باز شدند با

.سالم: مید با صدایى گرفته گفت.زه به یاد موقعیتش در ان محل افتادتا

تمام استخونهایش به خاطر خوابیدن در ان .از حضور او، جواب سالم و صبح بخیر او را داد و از جا بلند شد شرمگین

مثل : فتحمید گ. سعى کرد با کش و قوسى به اندامش خستگى را از تن بیرون کند. هواى سرد، خشک شده بودند

.اینکه حالتون خوب نیست

.برعکسزخیلى هم خوبم: کوتاه و مختصر گفت.به گردنش کشید و سعى کرد ان را صاف کند دستى

.دیشب نزدیک بود یادتون بره ده قرارى با هم گذاشته بودیم_

.اصال متوجه نشدم کى به خواب رفتم.متاسفم من کمى فراموشکارم_

.ارم در بقیه کارهاتون هم به این انداؤه فراموشکار نباشیدامیدو: با ناراحتى گفت حمید

حمید نگران به سمتش برگشت و . چندبار پشت سرهم. خواست چیزى بگوید، ولى نتوانست چون به عطسه افتاد مى

حالتون خوبه؟:پرسید

.ولى از قرار معلوم سرما خوردید: حمید گفت.با بى حالى سرش را تکان داد شیدا

بله من هم : به همین خاطر گفت. را روى هم فشرد و سعى کرد سوزش چشمانش را نادیده بگیرد پلکهایش شیدا

.همین طور فکر مى کنم

بدبختانه لباس : با شرمندگى که از خصوصیات اخالقیش محسوب نمى شد و براى شیدا هم تازگى داشت گفت حمید
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.گرم ندارم که به شما بدم

.گذشته ، شما دیشب کاپشنتون رو هم به من دادید از این. چندان هم حالم بد نیست_

.با این حال بهتره کمى سریعتر راه بیائید تا زودتر به یه روستا برسیم_

.سنگینه. اون ساك رو بدید به من: حمید که متوجه شده بود گفت.ساك را با خود حمل مى کرد شیدا

.زیاد هم سنگین نیست.نه خودم حملش مى کنم _

چند وقت دیگه به روستاى مورد نظر شما مى : شیدا پرسید.بناچارپذیرفت و ان را به دست او داد.ورزید اصرار حمید

رسیم؟

ساعت چنده؟.ساعت من از کار افتاده: استین لباسش را باال زد و گفت حمید

.حدودا هفت: نگاهى به ساعتش کرد و گفت شیدا

.یگه توى کلکیماحتماال تا سه چهار ساعت د: فکرى کرد و گفت  حمید

!!کلک: قبل از انکه حمید سوالى بپرسد، گفت.نگاهى به شیدا او را در فکردید با

.اسم یه روستاست_

.مى بخشید، راستش من چندان با موقعیت جغرافیایى اینجا اشنا نیستم: و معذب از اطالعات کمش گفت ناراحت

شما رو در مدتى که اینجا هستیم با منطقه : ا شنیدباعث شادى حمید شد و متعافب ان صداى سرخوش او ر صداقتش

.مطمئن باشید. اشنا مى کنم

شما چطور؟.من که گرسنه ام : قبل از ان که چیزى به زبان بیاورد حمید گفت.حرف او شید را به فکر فرو برد معنى

مى خواید غذاى شما رو بدم؟.نه زیاد: نگاهى به او کرد و گفت  نیم

من چیز خنده دارى گفتم دکتر؟: متعجب از خنده او پرسید. به خنده انداختصحبتش حمید را  لحن

چطور بگم؟ شما جورى اسم غذا رو بردید که هرکس ندونه فکر مى کنه به یک .... نه نه معذرت مى خوام، ولى من_
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.ضیافت دعوتیم، در حالى که یه تیکه نون خشک که غذا نیست

همین دیشب نون خشک بهترین بود و به قول خودتون غذا، چطور امروز .مى فهممحاال ...! هان: با شیطنت گفت  شیدا

اسمش نون خشک شد؟

همین حاال هم به نظر من بهترین : سعى کرد در جواب او خودش را از تک و تا نیندازد و گفت.حمید متوقف شد خنده

.میلى، اونو مى خوردید اگه دیدید گفتم نون خشک به این خاطر بود که دیدم دیشب با چه بى. غنیمته

لقمه هاى منو مى شمردي؟_

.باید مواظب باشید که با این غذاهاى لذیذ چاق نشین: با شیطنت گفت حمید

اتفاقى افتاده بود؟: در سکوت گذشت تا این که حمید پرسید مدتى

.جکاو شدماخه دیشب دیدم مقدارى از وسایل ساك رو برداشتید، کن: حمید ادامه داد.نگاهش کرد متعجب

مگه دیشب شما، خواب نبودید؟: با حیرت نگاهش کرى و بعد مودبانه پرسید شیدا

.من هم مثل شما وقتى نگران باشم خوابم نمى بره: شانه باال انداخت و گفت حمید

(!از کجا فهمید که من دیشب به خاطر نگرانى خوابم نبرده بود؟( خود فکر کرد، با

حمید .و همه اتفاقات دیشب را براى او تعریف کرد.... براى کمک به اون.ه زخمى دیدمدیشب به بچه روبا: گفت ارام

شیدا متوجه .گویى از مصاحبت با اون به شوق مى امد. در حال خوردن اب نبات با لذت به گفته هاى او گوش مى داد

داریم از جنگل خارج مى : یدرو کرد به حمید و پرس. شد ىهرچه بیشتر مى رفتند از انبوه درختان کاسته م.جنگل شد

اینطور نیست؟. شیم

.اتفاقا چرا یکى دو ساعت دیگه به مقصد برسیم: سرش را تکان داد و گفت حمید

قبل از انکه حمید علتش را بپرسد، پوتینش را ازپا دراورد و ان را برگرداند تا سنگریزه هایى را که در .ایستاد شیدا

نزد خود اعتراف کرد که او ظریف و دوست .ت حرکات او را زیر نظر داشتحمید با دق.پوتینش بود بیرون بریزد
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.داشتنى است

با غیض براه افتاد و حمید را دنبال خود . اینم شد کفش؟ تمام پام تاول زده: با خشم پوتینش را به پا کرد و گفت شیدا

مثل این که دیده بان .گوش رسیدهنوز چند قدم از محل استراحتشان دور نشده بودند که صداى انفجارى به . کشید

: حمید با اهنگى تسکین دهنده گفت.و به حمید نزدیک شد کشیدشیدا جیغى غیرارادى .عراقى از خواب بیدار شده بود

.از ما خیلى دور بود.نترسید

حمید .شیدا از ترس به گریه افتاد. حرف حمید تماتم نشده بود که خمپاره اى در همان نزدیکى منفجر شد هنوز

سومین و چهارمین خمپاره که منفجر شد شیدا بکلى روحیه اش .همانطور که به اطراف نگاه مى کرد، به او دلدارى داد

:حمید متوجه اش شد و گفت. را از دست داد

.فکر مى کنم خبرائیه. بیایید سریعتر بریم_

.مى ترسم... من...من: بریده بریده گفت  شیدا

.فقط کمى سریعتر بیایید. از هیچ چیز نترسید: ید و با مهربانى گفترا از دست او بیرون کش بازویش

بمب هایى که هرلحظه با فاصله اى دورتر و نزدیکتر از اندو به زمین مى افتاد، با .قبول کرد و به دنبال او راه افتاد شیدا

خاطر خاکى که همراه با  بلوز و شلوار سفیدش به. جیغ غیرارادى شیدا و شتابى که به گامهایش مى داد همراه بود

بقدرى شتابان قدم برمى داشت که متوجه گودال جلوى پایش .شده بود فانفجار به هوا مى رفت تغییر رنگ داد و کثی

فریاد کوتاه او وگریه بى اختیارش همزمان با هم به گوش .پایش درون گودالى فرو رفت و با سر به زمین خورد. نشد

:و بازوهایش را گرفت تا او روى پا با یستد، سپس با ناراحتى گفت حمید خود را به او رساند.رسید

چرا جلوى پا تو نگاه نمى کنین؟_

وقتى شما اینقدر تند راه مى رید انتظار دارید چه کار کنم؟ پرواز؟: به سختى گفت.اش گرفته بود گریه

گمونم پا تو . لحظه استراحت مى کنیم چند: حمید تغییر اهنگ داد و با مهربانى گفت. بغض الود و دلخور بود لحنش
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.رگ به رگ شده باشه

صورتش به خاطر مخلوط شدن خاك با اشکهایش کثیف شده .لنگ لنگان به درختى نزدیک شد و به ان تکیه کرد شیدا

حمید ساك را زیر .بود، هر چند چشمان خوشرنگ و زمردیش که زیرنور مى درخشیدند، جبران ان کثیفی را مى کرد

اب را برداشت و لیوانى اب براى شیدا ریخت و  مهقمق.رد و باالخره بعد از تالش توانست قرص مسکنى را بیایدو رو ک

:همراه قرص به او تعارف کرد و گفت

.از شدت دردتون کم مى کنه.بگیرید_

:حمید لیوان را از او گرفت و گفت.با دستانى لرزان قرص را از او گرفت و با کمى اب نوشید شیدا

.شاید بتونم بگم چى شده.کفشتون رو دربیارید_

شانس اوردید که پاتون : حمید با نگاهى به او گفت.دستور او عمل کرد و با کلى اخ و اخ کفش را از پایش دراورد به

.از دردش کم مى کنه.صبر کنید یه تیکه باند یا پارچه پیدا کنم دور پاتون ببندم. فقط رگ به رگ شده

.دیشب همه شو مصرف کردم... من.چیزى توى ساك پیدا نمى کنید: با شرمندگى گفت.افتادیاد دیشب  شیدا

در این صورت چاره اى : با ظاهرى ناراحت و با یک حرکت از روى زمین بلند شد و گفت.متوجه او بود حمید

.باید با همین پا بسازید.نیست

حمید متوجه .ه با یک دختر این طور صحبت مى کردجدا چقدر بى مالحظه بود ک.از لحن حمید رنجیده بود.کرد بغض

طنین صدایش . چیزى که ابدا به ان تمایل نداشت. ان لحظه بى انکه بخواهد شیدا را رنجانده بود.او شد و به خود امد

پاتون چطوره؟: نرمتر شد و گفت

.بهتره: از دست رفتار دوگانه او، از درخت جدا شد و بسردى گفت ناراحت

راه بیائید؟ مى توانید_

.فقط باید ارام بریم: سر تایید کرد و گفت با
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اگه مى بینید راه رفتن هنوز براتون دردناکه، کمى . زیاد به خودتون فشار نیاورید: صمیمانه تر از همیشه گفت  حمید

.دیگه استراحت کنید

.ش هم خیلى صبر کردیمنه تا همین حاال: از دست او ناراحت بود که با سر رد کرد و با قاطعیت گفت بقدرى

متوجه ناراحتى او .گفتن این جمله شروع به راه رفتن کردزحمید ساك را از روى زمین برداشت و با او همراه شد با

.متاسفم: اهسته گفت. بود، ولى نفهمید چرا در لحنش ان اندازه عتاب وجود داشت

.معذرت مى خوام... دمسرتون داد ز...از اینکه : جوابش را نداد حمید زمزمه کرد شیدا

باورش نمی شى که حمید، غرورش را جلوى او .کرده بود، با این حال بدون حرف،به جلو مى نگریست حیرت

:ارام گفت.بشکند

.نباید تا این اندازه بى توجه باشم.تقصیر من هم بود_

پیش در جنگل طنین مى  صداى خمپاره هایى که چند لحظه.جدا که دختر عجیبى بود.به نیمرخ او خیره شد حمید

.انداخت قطع شده بود

مى : حمید اندکى مکث کرد،سپس پرسید.گوش کنید صدا نمى یاد. مثل اینکه هدف شما بودید: به شوخى گفت حمید

تونم یه سوالى ازشما بپرسم؟

.خواهش مى کنم: انکه نگاهش کند گفت بدون

.صرار داشتید با خودمون بیاریمش باهاتون نسبتى داشتاسمش یادم نیست، همونى که شما ا...اون رزمنده دیروزى_

یوسف؟_

.بله منظورم همون بود.بله_

.دوست صمیمى برادر مفقود شده ام بود... پسرخاله من و ... اون: اهى کشید و گفت  شیدا

گرنه اون طور نمى دونستم ایشون چه نسبتى با شما دارن و.متاسفم: لب زیرینش را گزید، سپس با ناراحتى گفت حمید

www.downloadbook.irwww.downloadbook.ir



مریم صمدي -در آغوش رویا  ه نودهشتیاکتابخان

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٢٤

.رفتار نمى کردم

سرنوشت این طور .شما مقصر نیستید که به خاطرش خودتون رو سرزنش کنید: پوزخندى زد و به تلخى گفت شیدا

بادیدن خانه هاى شیروانى که از دور به سیاهى مى . ام هم که علم غیب نداره که از همه چیز مطلع باشه.رقم زده بود

:گو گفتزدند و براى تغییر محور گفت

.مثل اینکه رسیدیم_

.مى شه گفت تقریبا رسیدیم. بله: کنار او به تخته سنگ بزرگى که از قله کوه جدا شده بود، تکیه داد و گفت مید

با قرص نورانى اش در اسمان مى درخشید و باد مالیم و سردى که مى ورزید لباسهایشان را به لرزش وامى  خورشید

سنگها شل هستن و ممکنه از زیر .بهتره زیاد اینجا نایستیم: محکم او نگریست و گفت حمید به نیمرخ جدى و.داشت

.پامون رها بشن

.حق با شماست.بله_

حالتون بهتر شده؟_

.بله، ممنونم: از سوال او گفت متعجب

.ما گه سریعتر بریم مى تونیم براى ناهار خونه میرزاعلى باشی: تفنگ را در ساك جاى داد و گفت  حمید

دکتر، شما به غیر از غذا به چیز دیگه اى فکر مى کنید؟: بى اختیار لبخند زد و صمیمانه گفت  شیدا

خصوصا وقتى که این طور . تا به حال از او این لحن را نشنیده بود.شوخ و طنزامیز او، حمید را به خنده انداخت لحن

گونه هایش چال مى افتادند و چشمان درشتش فراختر بامزه حرف مى زد، یک تاى ابرویش خود به خود باال مى رفت، 

.از حد معمول به شخص خیره مى شدند

مى تونید حدس بزنید؟: پرسید زیرکانه

.ممکنه از نظر شما سارت و توهین محسوب بشه... حدسش اسونه با این حال_
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ضمن من کال از ادمهایی که  در.خیال نمى کنم اینقدر کم جنبه باشم که از حرف دیگران برنجم: خونسردى گفت با

.راحت حرف مى زنن،خوشم مى یاد

!مظمئنم که نه.حدس نمى زنم : بدون فکر و ناخوداگاه گفت شیدا

. از کجا تا این حد مطمئنید؟ ما که مدت زیادى نیست که با هم اشنا شده ایم شیدا رنگ باخت: با شیطنت گفت حمید

.همین طورى گفتم.هیچى: تدر حالیکه از نگاه به او فرار مى کرد ، گف

!جدا؟: دوباره لبخندى زد و گفت حمید

درست لحظه اى که نزدیک بود از تپه به پایین سقوط کند حمید .خواست چیزى بگوید که سنگ زیر پایش شل شد مى

شیدا پایش را جاى محکمى گذاشت و بعد .رنگ صورت هردویشان با این تماس ارغوانى شد. دستش را گرفت

نگاهى به او به سرعت قدمهایش  نحمید شرمنده از کار بى اختیارش، بدو.رام از دست او بیرون کشیددستش را ا

چندین رود و . ك ساعتى را بدون حرف گذراندند ت به روستا رسیدند.افزود، طورى که شیدا بناچار دنبالش مى دوید

بعد از تمیز و مرتب کردن سرو .ندهردوکنار اب رفتند تا ابى به سروروى خود بزن.چشمه در انجا وجود داشت

با مرد غریبه اى به جاى .حق هم داشت .شیدا کامال رنگ پریده بود.به عهده گرفت راوضعشان ،حمید، راهنمایى شیدا 

هرکارى که گفتم .نترسید: حمید که متوجه او بود ارام گفت.نااشنایى مى رفت که هیچ کس را در ان جا نمى شناخت

.یى هم که ازش اومدیم هیچ حرفى نزنیددرمورد جا.انجام بدید

چرا؟ مگه اینا با جنگ مخالفن؟_

.جنگ که دیگه چیزى نیست.مخالف؟ بیشتر از این با بسیج مخالفن: زد و گفت پوزخندى

حمید دقیق به صورت او .مى خواست ادامه بدهد که مردى باشلوار کردى و لباسى محلى به اندو نزدیک شد حمید

مرد را مخاطب قرار داد و بعد از معطوف کردن توجه او به خودش، . شناختن او گل از گلش شکفتنگریست و بعد با 

سپس گویى تازه او را به خاطر اورده باشد، با  شد،مرد لحظاتى به او خیره .به زبان محلى با او شروع به صحبت کرد
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حمید سوالى .ه گرمى با او احوالپرسى کردلبخندى گرم و دوستانه، به او نزدیک شد و دستان او را در مشت فشرد و ب

از مرد پرسید که او با خوشرویى جواب داد و بعد نگاهش به شیدا افتاد که صامت و محجوب و شرمزده به گفتگوى 

از ترس انکه نگاهش رسوایش کند، سرش را پایین انداخت و با پا .رنگ از روى شیدا پرید.مى داد گوشاندو 

حمید از مرد خداحافظى کرد و بعد از فشار دادن دست او به شیدا اشاره کرد که با او .ردسنگریزه ها را جابه جا ک

زنهاى کردى که کوزه هایشان را روى شانه گذاشته بودند و دو به دو با هم مشغول صحبت بودند، با دیدن .همراه شود

گاهى گذرا و زیرچشمى به حمید مى شیدا اب دهانش را قورت داد و بعد با ن.شیدا، سکوت کردند و به او خیره شدند

.ظاهرمون براشون عجیبه، خصوصا ظاهر شما: خواست سوالى بپرسد که او متوجه شد و گفت 

!مگه ظاهر من چه مدلیه که اینقدر عجیبه: تمسخر و معترض گفت  با

انتظار دارید تعجب نکنن؟.شما مثل مردها لباس پوشیدید_

کاش موقع بستن .لعنت به من و دست پا چلفتى بودنم( با خود گفت ،.د بودحق با حمی.متوجه سرو وضعش شد شیدا

با رسیدن به خانه اى با نمایى نسبتا بهتر از خانه هاى دیگر، حمید .) پاى روباهه لباسم رو از تن در مى اوردم 

د با بانگ بلند میرزا را حمی.زمین جدا شده و ارتفاع داشت حخانه با چند پله از سط.شیدا هم کنار او قرار گرفت.ایستاد

حمید به زبان محلى ، چیزى به او .لحظاتى بعد، مردى که معلوم بود نوکر خانه است جلوى در هویدا شد.صدا کرد

 بدنبا بى میلى سرش را تکان داد و .مثل اینکه با هیچ کدام اشنا نبود.گفت و مرد در همان حال به اندو چشم دوخت

حمید .انگار از ان خانه بزرگ و کاهگلى مى ترسید. پشت حمید سنگر گرفته بود شیدا.رغبت به طرف خانه برگشت 

فکر کنید به یک .نترسید و لطفا اینطورى هم رفتار نکنید: که رفتار او را زیر نظر داشت، بالحن اطمینان بخشى گفت

.مهمانى دعوتید

.با این تفاوت که نه من میزبان رو مى شناسم و نه میزبان من رو_

.خصوصا که این میزبان دختر جوانى هم داره.ا همدیگه اشنا مى شیدب_
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از پشت حمید بیرون امد و سعى کرد قیافه .چرا یکباره از بر زبان اورده شدن این جمله توسط او دلخور شد نفهمید

نقیمتى است لحظاتى معطل شدند تا مردى با لباس محلى که معلوم بود از جنس گرا.خونسرد و بى خیالى به خود بگیرد

سالم بلند باالیى کرد و از پله . صورتش چون گل شکفت حمید،بمحض دیدن .از خانه بیرون امد و برفراز پلکان ایستاد

میرزرا با زبان محلى به .دو مرد همدیگر را در اغوش گرفتند. حمید هم با تبسمى گرم به طرف او رفت. ها پایین امد

 نرسى روان جواب او را داد و مرد را وادار کرد تا به همان زبان سخحمید خوشامد گفت که البته حمید با فا

:میرزا گفت. میرزا بازوهاى حمید را در اختیار گرفته بود و از دیدار مجدد او، اظهار خوشحالى مى کرد.بگوید

ولى بى وفا به  بى وفا قول دادى زوى به زوى به ما سر بزنى ،... وقتى مى رفتى.فکر نمى کردم تو را دوباره ببینم_

.قولت وفا نکردى

مى دونم که خلف وعده کرده ام، ولى حاال که بعد از چهار سال : با شرمندگى و خیلى خودمانى و صمیمى گفت  حمید

.برگشتم سزاوار نیست این طور ورودم رو خوشامد بگید

در هر .کلیف رو حفظ کردى دکترتو هنوز همان رفتار بى ت: حندید و با دست ضربه اى به شانه او زد و گفت  میرزا

.حال از دیدار مجدد با تو بى اندازه خوشحالم

.من هم همین احساس رو دارم: با خوشحالى گفت  حمید

ایشون رو معرفی نمى کنید دکتر : دستى به کمر حمید زد و گفت .متوجه شیدا شد که سرش را زیر انداخته بود میرزا

جان؟

باهم مزاحمتون .خواهرم هستن: او را درحال تماشاى خودش و میرزا دید گفتنگاهى به شیدا کرد و چون  حمید

.شدیم

باعث خشنودى ماست که کلبه بى رونق ما را با قدم خودتان، مزین : به احترام شیدا ، صاف ایستاد و گفت میرزا

.فرمودید
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به طرف خانه هدایت کرد و همانطور میرزا انها را .سالمى کرد و لبخند زد و بعد دومرتبه سرش را پایین انداخت شیدا

زنش مثل جنى که مویش را اتش زده باشند .که تعارفشان مى کرد که باال بروند، با صداى بلند، همسرش را صدا کرد

میرزا .نسبتا جذاب مى نمود و اندام درشت اش در لباسى از پارچه هاى رنگى و زبا نهفته بود. فورا جلوى در ظاهر شد

:د، سپس رو به اندو با تعارفى شیرین گفتبه خانه اشاره کر

.هرچند خانه درویشى و قابل مهمان عزیز و گرانقدرى شما نیست.بفرمائید خواهش مى کنم_

اصل صاحبخانه عزیز است که میمان ناخوانده : با لبخند و نگاه گرمى گفت.نگذاشت او بیشتر از ان ادامه بدهد حمید

.اى چون ما را پذیرفته

بیزیم گناخ الریمیزى اوه دعوت المیسن؟...الما: گفتن اختیار دارید ،نگاهى به همسرش کرد و گفتبا  میرزا

اقدر سوزون گرماقوزدان تعب .باید باقیش تییسوز: با شرمندگى و عذرخواهى کوتاهى گفت.الما گل انداخت صورت

.بویروز.المیشم یا دیمنان گد دى سوزو ایچرییه دعوت الییبم

داره مارو دعوت مى کنه : حمید با اهنگى ساده گفت.از حرفهاى او نفهمیده بود، به حمید نگریستکه چیزى  شیدا

.بریم خونه و عذرخواهى مى کنه که فراموش کرده اداب رو به جا بیاره

.اصال متوجه این حرفها نمى شم... اه بله، راستش من ترکى بلد نیستم، اینه که_

.کنید مدتى که اینا باشید ، عادت مى_

تشکر کوتاهى کرد و .جلوى در که ایستاد، حمید عقب کشید تا اول او وارد شود. متوجه األما شد و از او تشکرکرد شیدا

اتاقى که همه جاى ان با وسایل دستى و صنایع . هرچهار تا وارد خانه شدند و به اتاق پذیرایى رفتند. از کنار او گذشت

شیدا روى فرش دستباف زیبایى که از جنس پشم .نشستن دعوت کردند بهندو را الما و میرزا ا.سنتى تزئین شده بود

.بود و کرك هاى بلندش، پا را غلغلک مى داد، نشست و به پشتى تکیه داد

الما با عذرخواهى کوتاهى انها را تنها .کنارى نشست که زیاد نتواند او را ببیند و میرزا نیز کنار حمید جاى گرفت حمید
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همه چیز در نهایت .شیدا به محیط اتاق و وسایل تزئینى ان نگاه کرد. ود وسایل پذیرایى برایشان بیاوردگذاشت تا بر

از مناظر طبیعى با قابى ساده و یا شاهى، بالشهاى یک اندازه و مرتب  بلوهایىتا.سادگى ، تمیز و با سلیقه چیده شده بود

ویشان به چشم مى خورد و پوست پلنگ که جلوى که با حلقه اى به دورشان که گلدوزى عکس عروس یا گل ر

و  نهروى طاقچه بغیر از ای. درانداخته بودند، گلهاى مصنوعى که ساخت دست بودند و روى طاقچه قرار داشتند

همه وسایل .شمعدانى با طرح و مدل قدیمى، یک قران وچند قاب عکس از میرزا وچند مرد دیگر نیز دیده مى شد

چند دقیقه بعد الما با سینى چاى و ظرفى شیرینى که . اشتند و با طبع ادم، جور درمى امدنداتاق، سرویس یکسانى د

براى پذیرایى به طرف مردها رفت که با اشاره معنادار .  ذاشتکنار استکانهاى کمر باریک گذاشته بود ، پا به درون گ

:میرزا سینى را جلوى او گرفت و با لبخندى مهمان دوستانه گفت

.بویروز. بلدىناقا_

.تعارفتون مى کنن: مثل ترجمى زبده و کار کشته گفت  حمید

لبخندى زد و پیشدستى کوچک چینى گل سرخى را برداشت و شیرینى چهارگوشى را در ان گذاشت و استکانى  شیدا

ما نمى گذشت لحظاتى از ورود مجدد ال. الما به طرف مردها رفت.چاى نیز به اصرار الما برداشت و تشکرى کوتاه کرد

!ویشکا: حمید به او نگاهى کرد و بعد نامش را خواند.که دختر جوانى با ظرف میوه پا به درون اتاق گذاشت 

حمید میوه اى . با صورتى که از خوشحالى برق مى زد، سالم کرد و بعد سبد میوه را جلوى مردها گرفت ویشکا

.اصال با اون موقع قابل قیاس نیست. گ شده میرزادخترت چقدر برز: برداشت و در همان حال با حیرت گفت 

.حق داشت که کوچک باشه. وقتى تو رفتى تازه ده سالش بود.فراموش کردى دکترجان_

حق با شماست، ولى خب هیچ کس نمى تونه جاخوردنش رو از دیدار دخترى مثل ویشکا که یکباره به یک خانم _

.باوقار تبدیل شده پنهان کنه

.والبته شما هم خیلى عوض شدید... شما لطف دارید دکتر: م گفت با شر ویشکا
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باالخره به عهدتون وفا کردید و برگشتید اونم با : را جلوى شیدا گرفت و همانطور که به او نگاه مى کرد گفت  سبد

.خواهرى به این قشنگى

.نشستبا دست رد کرد و ویشکا سبد را وسط اتاق گذاشت و خودش جایى درکنار در  شیدا

هنوزهم درس مى خونى؟.چه کار مى کنى: پرسید حمید

.وحید مجبوره هر چیزى رو که بلده به من هم یاد بده.تا دلتون بخواد_

حق نداشت او را فراموش کند، . متوجه شیدا شد که داشت با بى حوصلگى به حرفهاى اندو گوش مى کرد حمید

اگه خسته .راحت باشید:در حالى که زیاد نگاهش نمى کرد گفت . ودخصوصا این که او در بین انها، غریبه اى بیش نب

.هستید مى تونید با الما خانم برید و کمى استراحت کنید

از قرار معلوم خیلى راه امدید و حتما هم خسته : با چشمانى قهوه ایش به او خیره شد و این بار به فارسى گفت  الما

.موقع ناهار صداتون مى کنم.به اتاق ببرم مى تونید با من بیائید تا شما رو.هستید

.خواب هم بدترش مى کنه.ممنونم، ولى کمى احساس کسالت مى کنم_

حالت خوب نیست؟: نگران پرسید حمید

.چرا خوبم، فقط کمى سرم درد مى کنه که فکر مى کنم اگه کمى هوا بخورم برطرف بشه_

....شما خسته هستید... ولى اخه_

.زیاد از اینجا دور نمى شم، فقط به اندازه یه هواخورى. نه، چندان هم خسته نیستم: کرد و گفت او را قطع  حرف

اون مى تونه راهنمایى شما .پس اگه مایل باشید با ویشکا همراه بشید. حاال که این طور مى خواین حرفى نیست. باشه_

.رو هم به عهده بگیره

با .ریب که هریک بنحوى نگاهش مى کردند، مجبور بود بپذیردبراى خارج شدن از ان جمع غ.اى نداشت چاره

نارات از مزامتى که براى صابخانه به وجود اورده .ویشکا جلوتر از او از اتاق خارج شد.سرقبول کرد و از جابرخاست
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ار شیدا او گفت که ویشکا با سر موافقت کرد و کن شالما، ویشکا را کنارى کشید و چیزى در گو.بود اتاق را ترك کرد

.از خانه خارج شد

را دخترى دید با چشمانى مثل کندوى عسل و موهایى قهوه اى پر رنگ که از فرق وسط باز شده و روسرى شل  ویشکا

ویشکا با نگاهى به او ، که سخت مشغول دیدن مناظر .کال از الما، مادرش زیباتر بود. و ولى که موهایش را پوشانده بود

ما چیه ؟اسم ش: اطراف بود پرسید

.شیدا: پا پس نهاد و گفت  قدمى

یعنى عاشق، مگه نه ؟! عب اسم قشنگى دارید: چند بار اسم او را زیر لب تکرار کرد و سپس صادقانه گفت ویشکا

نمى دونم معنیش ...ولى من.در ضمن اسم تو هم خیلى قشنگه. یعنى عاشق دیوانه نه عاشق خالى: زد و گفت  لبخندى

.چى مى شه

معناى چندان عمیقى نداره، ولى اسم یکى از خدایان : با اهنگى ساده که خاص دختران روستایى است گفت  ویشکا

.نعمت زردشتى یه

خدایان نعمت؟_

راستى شما دوست دارید لب چشمه و کنار رزد بریم؟.اعتقادات خاص زردشتیها. بله_

ویشکا، شیدا را . ردند دا شدند و به جاده خاى رفتندموافقت شیدا، از اده اى که چند لحظه پیش در ان حرکت مى ک با

رودى که از دل کوه مى جوشید با برفهایى که برقله کوه بودند و در این فصل .به طرف کوه بلندى در هان نزدیکى برد

: شیدا مشتى اب به صورت خود زد و گفت.به وجود اورده بودند منهاز سال اب مى شدند چشمه پر اب و زاللى را در دا

!عجب اب خنکیه

دستش را داخل اب فرو برد و ان را حرکت دراورد و با موجهاى که به اب مى داد ، شکل صاف و یکدستش را  وشکا

این چشمه از . به خاطر این کوهه : همان طور که چشمش به قوسهایى بود که در اب وجود مى اورد گفت.تغر مى داد
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همه ساله افراد زیادى .خیلى هم خاصیت داره.مى کنه رن برسه خیلى تغییبرفهاى باالى کوه درست مى شه و تا به پایی

.براى درمان به اینجا و خصوصا اون چشمه اب گرم مى یان

اینجا رودها یا چشمه هاى دیگه اى هم داره؟: صورتش را شست و پرسید شیدا

.برا پیدا مى شهاوهوم شیش یا هفت تا دیگه هم این دو رو : به صورت او خیره شد و گفت  ویشکا

اینجا بجز این کوه و چشمه جاى دیدنى دیگه اى نداره؟_

اصطبل و باغهاى خان هم کمى پایین تر از بقعه .یک بقعه که مى گن مال یکى از نواده هاى حضرت دانیاله. چرا _

.است

خان؟_

.اون خیلى ثروتمنده و بیشتر این اراضى هم به اون تعلق داره. خان حکمت.بله_

.پس باید مرد خوشبختى باشه_

.اون با وجود ثروت زیادى که داره اغلب بیماره. نه زیاد_

چه بیمارى اى داره ؟_

هیچ کس نمى دونه علت واقعى بیماریش چیه ، ولى . مریضى اون مربوط به سالها پیشه: اه کوتاهى کشید و گفت ویشکا

.به خاطر اون مریضیش دیگه نمى تونه بچه دار بشه

عنى بچه نداره؟ی_

!سهراب خان.چرا یکى که اونم از شانس خوبش یه پسره_

کار نمى .مثل این که اب رفته توش: شیدا به ساعتش نگاهى کرد و چون کار نمى کرد، گفت.جاده اصلى رسیدند به

.کنه

گرسنه ته؟. چند ساعتى از ظهر گذشته: نگاهى به اسمان کرد و درحال جستجوى خورشید گفت ویشکا
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.خیلى هم زیاد.اره: بى اختیار گفت یداش

.فکر نمى کنم دایه تا به حال غذا رو کشیده باشه_

دایه ؟_

.ما محلى ها به مادر مى گیم دایه. منظورم مادرمه_

حتما .مثل این که توى این چند روزى که اینجا هستم، باید حسابى به رفتار شما دقیق بشم. کمى عجیبه و البته جالب_

.جالبى خواهم دید چیزهاى

!خوش به حالتون: ویشکا با حسرت گفت.شما توى تهران زندگى مى کنید؟ سرش را به نشانه تایید تکان داد_

چرا؟: حیرت پرسید با

خیلى هم بزرگتر از .اینطور که از عماد شنیدم اونجا خیلى قشنگ و جالبه. براى این که توى تهران زندگى مى کنید_

نه هاى بزرگى داره و مردم توى جاهاى بزرگ و خوش منظره زندگى مى کنن ، ولى ما روستائیها تهران خو. اینجاست

.مجبوریم توى این دخمه ها زندگى کنیم

درسته که تهران از نظر ظاهرى فریبنده است، ولى زیبایى .جدى اینطور فکر مى کنى؟ من متاسفم که اینو مى شنوم_

خدا هر چه زیبایى . یه نگاه به دوروبرت بنداز .و زندگى ماشینى تهران کجاطبیعت بکر و دست نخورده اینجا کجا 

هر چقدر هم تالش کنیم نمى تونیم ذره اى از قلم اونو به  ادمهاخدا نقاش قابلیه و ما . توى طبیعت بوده ، اینجا ریخته

من مطمئنم که اگه تو . شه بهترهمکانیزه بودن زندگى خوبه، ولى محیط دور و بر ادم هر قدر طبیعى تر با. دست بیاریم

. پاکیه ىببین چه هوا! نفس بکش.فقط چند روزى را توى شهر سر کنى دلتنگ مى شى و دلت هواى اینجا رو مى کنه

.من که به شخصه این هواى پاك را با هواى الوده و دودوى تهران عوض نمى کنم

:انکه دختر سست اراده اى نشان داده نشود گفت تحت تاثیر جاذبه گفتار او نفس عمیقى کشید ، ولى براى ویشکا

.ولى من باز حرف خودم رو مى زنم که تهران بهتر و قشنگتره_
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.پس من تا مدتى که اینجا هستم باید مغز تورو حسابى شست و شو بدم: لبخند تمسخرامیزى زد و گفت  شیدا

.با چى؟ نکنه با خاك کنار چشمه: به شوخى گفت  ویشکا

با . ابى او خندید و بعد نگاهش را متوجه باغهاى سرسبزى کرد که در حصارتیرهاى اهنى قرار داشتندحاضر جو به

:کنجکاوى پرسید

اونجا کجاست؟_

.زمینهاى خانه: با حرکت دست او را دنبال کرد و گفت ویشکا

این همه زمین؟: حیرت گفت با

خیلى بزرگه ، فوق العاده هم : از روبه رویش گفترا کنار نرده هاى اهنى رساند و با نگاهى به چشم اند خودش

.زیباست

زمینهاى خان حکمت توى این نواحى : دستهایش را روى نرده ها گذاشت و اویزان شد و گفت  ویشکا

.هرچند ادم خسیس و بى برکتیه. مرغوبترین زمینهاى این دور و بر مال اونه.بهترینه

چرا این حرف رو مى زنى؟_

لبته اون فقط در کمک به دیگران خساست به خرج مى ده وگرنه در عیش و نوش خیلى دست و ا. راست مى گم_

اهالى . خیلى مهربونه و به مردم کمک مى کنه. اون بیشتر به مادرش شبیه تا پدرش. درست برعکس پسرش.دلبازه

حتما تا به حال عماد رو .ردیمخیلى زود برگ فتدایه گ. اى واى دیرمون شد. این دور و اطراف خیلى به اون عالقه دارن

.دنبالمون فرستاده

عماد دیگه کیه؟_

.مى خواد دکتر بشه. اون توى تهران درس مى خونه.دو سه روز پیش از شهر برگشت. برادر بزرگم _

.امیدوارم موفق بشه_
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.نپزشکهاخه سهراب هم یه روا. اون بعد از سهراب، افتخار این شهر محسوب مى شه.ما همه امیدواریم_

.چون من شنیده بودم خان و خان زاده ها ادمهاى تن پروریى هستند. جدا؟ چه قدر عجیبه_

با رسیدن . بقیه راه را در سکوت طى شد. باید زودتر برگردیم خونه. حاال بیا. سهراب با همه فرق مى کنه... گفتم که_

: تهایش را در هم فشرد و با کمى تندى رو به دکتر گفت الما دس. به خانه، الما را نگران و منتظر باالى پله ها دیدند

.هیچ معلوم هست تا این وقت روز کجا بودى؟ نگفتى دلم هزار راه مى ره

.مقصر من هستم که ازش خواستم همه جارو نشونم بده.تقصیر ویشکا نیست: جاى ویشکه ، شیدا جوا داد به

شیدا تشکرى کرد و . ویشکا هم االن میاد. غذا از دهن مى افته. خونهشما بفرمائید . اشکالى نداره: نرم شد و گفت  الما

ویشکا هم بعد از صحبتى کوتاه با الما به دنبال شیدا راهى شد و او را به اتاق نسبتا بزرگى هدایت . از کنار او گذشت

پیاز زیاد به همراه ادویه  انها براى نهار، نوعى شوربا بود که از گوشت و ذاىغ. کرد و خود رفت تا ظرف غذا را بیاورد

. ویشکا غذا را در مجمعه اى گذاشت و به اتاق اورد. جات گوناگون تشکیل شده بود و به همراه نان خورده مى شد

او را کشید و  ىویشکا غذا. شیدا که مشغول تماشاى عکسهاى گوناگون روى دیوار بود ، نگاهش را به او دوخت

.اى شماستبر. بفرمایید: جلویش گذاشت و گفت 

اونا عکسهاى کى هستند؟: روى زمین چهار زانو نشست و تکه اى نان کند و با نگاهى به عکسها پرسید  شیدا

.عماد اون وسطى است. عکس پدر و برادرهام_

از مادرت پرسیدى که دکتر ، یعنى منظورك برادرمه، غذاشو خورده یا نه ؟: پرسید شیدا

: ویشکا در حال فوت کردن بخارى که از غذایش برمى خاست گفت . یر گذشتبود اشتباه کند، ولى به خ نزدیک

هرچند اگه توى هیچى هم .اخه ایشون خیلى خوش اشتها هستن. نیازى نبود چون فکر نمى کنم دکتر صبر کرده باشن

.نباشن در مورد دستپخت مادر من که این طورین

.ادجدا؟ اصال بهشون نمى ی: میان خنده با تعجب گفت شیدا
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یعنى تو نمى : نحوه صحبت او باعث شد ویشکا با نگاهى پرسشگر و با سوءظن بپرسد.اختیار از دهانش پرید بى

دونستى؟

!خب نه: توجه گفت  بى

.خوبه که دکتر برادرته وگرنه چى مى گفتى_

پیش شما هم ، این .. .یعنى منظورم این بود که فکر نمى کردم اون... خب اره: با دستپاچگى گفت . متوجه شد یکفعه

.جورى رفتار کنه

. ویشکا براى شستن ظرفها از اتاق خارج شد. هردو ناهارشان را خوردند و ظروف را جمع کردند. ویشکا قانع شد گویا

:اخرین لحظه گفت

.اونجا استراحت کن. تو برو اتاق اخرى سمت راست_

را بازکرد در کمال تعجب حمید را دید که گو شه اى به وقتى در . کرد و بعد از خروج او ، از اتاق خارج شد قبول

بقیه . همان لحظه بود که براى چندمین بار به یاد اورد او و حمید نقش خواهر و برادر را بازى مى کنند. خواب رفته بود

اد و به به در تکیه د. اتاق را براى هردوى انها در نظر بگیرند کچیزى نمى دانستند، پس تقصیرى هم نداشتند که ی

در خواب از همیشه معصوم تر به نظر مى رسید نمى توانست باورکند این مرد ارام ، همان دکتر . حمید خیره شد

سرش  زاو را نگاه او خواب ا. مستبد بخش قلب و عروق است با کوچکترین اشتباه شروع به نیش و کنایه زدن مى کند

.عصر بخیر: د و گفت با درك موقعیتش روى تختخواب نیم خیز ش. پریده بود

براى استراحت امدید؟: حمید از جا بلند شد و روبروى او ایستاد و پرسید. از نگاه خیره اش جواب او را داد شرمنده

.بله_

.خواستید مى تونید در رو قفل کنید.کلید هم روى دره. مى تونید جاتون رو بندازید و بخوابید_

؟ ما باید چه کار کنیم؟...ىولى بعد چ.این فقط براى ساعتى خوبه_
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چى روچه کار کنیم؟_

البته مى بخشید که صریح حرف مى زنم ، ولى این اصال کار خوبى نبود که به بقیه گفتید که من و شما . دروغ شما رو_

.خواهر و برادر همدیگه ایم

م با دختر غریبه اى که هیچ نسبتى بگ. انتظار داشتید چى به بقیه بگم .درك مى کنم ، ولى مجبورم این دروغ رو بگم _

باهام نداره سفر مى کنم؟

.این که اشکالى نداره. من پرستار شما هستم... خب_

این کار رو براى شما نجام دادم تا کسى مزاحم . بله خیلى راحته که این رو بگم، اما در عمل نه: زد و گفت  پوزخندى

متوجه منظورم که مى شید؟. شما نشه

متوجه هستید ...از نظر اخالقى.حقیقت اینه که من و شما هیچ نسبتى با هم نداریم... شما درست باشه، ولىشاید کار _

.صحیح نیست...که نظورم چیه 

مایلید ... من مى تونم به میرزا بگم که شما. اتفاقا مى خواستم اینو بهتون بگم که من و شما در کنار هم نخواهیم بود_

هست؟. این جورى دیگه مشکلى نداره.دپیش ویشکا و مادرش باشی

.نه نقشه هاى شما که تا به حال هیچ عیبى نداشتن اقاى پایدار_

با این کار حداقل شکى . ما که نمى تونیم صمیمى باشیم.حداقل جلوى دیگران این بهترین کاره. منو دکتر صدا کنید_

.نسبت به من نخواهند داشت

.بله_

چون در هر حال شما با ... فکر نمى کنم دیگر جرات کنم بگم نه: اى به رختخوابها گفت لبخندى زد و با اشاره حمید

.منطقتون منو راضى مى کنید

.در این صورت دیگه هیچ مشکلى نیست_
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!یعنى منظور او از حرفش چه بود؟. خواست چیزى بگوید، ولى حمید را ندید مى

گرد و خاك، رنگش را تغییر داده بود و حال اش را به هم مى خصوصا بلوز سفیدش که . خیلى کثیف بودند لباسهایش

دو روز بود که براى انها مزاحمت ایجاد .چند بار خواست از ویشکا لباسى بگیرد، ولى هربار شرم و خجالت مانع شد. زد

ه شده می خواست به هر نحوي ک. گوشه اتاق نشسته بود. ودکرده بودند، درست نبود که بیشتر از این مزاحم او ش

است خجالت را کنار بگذارد و لباسی از ویشکا قرض بگیرد اما چگونه؟ او دختر مبادى ادابى بودة و شایسته نمی دید 

با دیدن او نگاه از بیرون .در فکر بود که حمید تقه اى به در زد و وارد شد. براى میزبان مزاحمتى به وجود بیاورد

.می بخشید که خلوتتون رو بهم زدم: المى کرد و گفتحمید س. گرفت و به احترامش از جا بلند شد

امري داشتین؟: اهسته گفت.هنوز پایین بود  نگاهش

.به نیروها هم اطالع می دم که بدونن کجا هستیم.من می خوام برم شهر تلفن بزنم و بقیه رو از نگرانی بیرون بیارم_

چند ساعت وقت می بره؟_

دو سه ساعتی بیشتر وقت نمی گیره با عماد می رم زود : اطمینان بخشی گفت  سپس با لبخند. لختی فکر کرد حمید

برمی گردم ناراحت که نمی شید؟

فقط چون شما اشناى من در جمع این غریبه ها هستید ناراحتم. نه: منظور او بود اهسته گفت  متوجه

.ناراحت نباشید به محض اینکه تلفن زدم برمی گردم_

حمید از او جدا شد و تا درگاه پیش رفت ، سپس براى یک لحظه به عقب . فقت تکان داد را به نشانه موا سرش

:برگشت و گفت

......راستی_

بله؟: را به او دوخت براي چند لحظه نگاهشان در هم گره خورد با شرم گفت  نگاهش

تونه شما رو اینجا بگردونه اگه دوست داشته باشید می .در این فاصله که من نیستم با ویشکا باشید : چشم  حمید
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.حداقل از کسالت بیرون میایین.

.تو فکرش هستم. باشه_

.خدا حافظ.پس تا بعد_

.خدانگهدار_

درست . حمید را هم همان لحظه دید. شیدا دوباره کنار پنجره نشست و به بیرون چشم دوخت. از اتاق خارج شد حمید

. ارام سرش را تکان داد و به دور شدن تدریجی او چشم دوخت.ادزیر پنجره حمید نگاهش کرد و دستش را تکان د

اینکه حمید مردى نیست که در بیمارستان دیده بود . وددر این چند روزي که در کنار او بود متوجه خیلی چیزها شده ب

خشک و جدي بود که  او را مردى رئوف و بذله گو و با ایمان دیده بود مثل این که رفتار او فقط در مقابل زنها ان اندازه

رفت و با  میبرخالف سایر روزها ، وقتی او را می دید اخمهایش در هم ن.البته این روزها از ان حالت بیرون امده بود

. او مردى بود که می شد به سخنان و اعمالش اطمینان کرد. او را قدرتمند دیده بودو حساس. تندى جوابش را نمی داد

نگاهش به سوي او چرخید ویشکا چند دست لباسى را که در دست داشت وسط . رد شدغرق در فکر بود که ویشکا وا

می یایی کمکم یه لباس انتخاب کنم؟: اتاق ریخت و با نگاهى به چشمان متعجب او گفت

می خواى برى : لبه پنجره بلند شد و به طرف او رفت و کنارش نشست و در حال وارسى لباسهاى رنگى پرسید از

مهمونى؟

!هن_

پس براى چى مى خواى لباس انتخاب کنى؟_

.تو که نمى تونى باز همین لباسها رو بپوشى. امروز نوبت حمومه. بر اى تو_

ولى این لباسها مال توئه: او را قطع کرد و گفت حرف

هت بدم که منو در ثانى من خلیى لباس دم دست دارم و ثالثا می خوام یه هدیه اى ب. اینا رو تا به حال نپوشیده ام _
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.هیچ وقت فراموش نکنى

اوال از حسن نظرت متشکرم ، دوما نمی خوام مزاحمت بشم ، سوما من تو رو هیچ وقت فراموش نمى کنم : او گفت مثل

.که به خاطرش به یه وسیله احتیاج داشته باشم

این بده؟.با تمام این حرفها من می خوام به تو یه هدیه بدم_

.......نه_

لباسى بلند با . با یک سبک دوخت. نگاهى به لباسها کرد همگى تقریبا هم شکل بودند . خب پس انتخاب کن خیلى _

روى هم رفته . دو دامن که اولى بلندتر از بعدى بود و دومى فقط چین داشت باال تنه اي تنگ وچسپان و یقه اي گرد 

ویشکا که او را در فکر دید لباس سبزابى اى را  .مى شد گفت زیبا بود از انهایى که وسوسه پوشیدنشان را داشت

:برداشت و به طرف او گرفت وگفت

.با رنگ چشمات هم جوره. این از همه قشنگتره_

لباس قرمزى را که با پولکهایى ابى مى درخشید برداشت و به ان خیره . را به دست گرفت و با نگاهى کنار گذاشت ان

از این خوشت مى یاد؟: سیدویشکا پر. قشنگتر از بقیه بود. شد

از نظر روان شناسى رنگ ، باید سبز ابى را بردارم، ولى دلم : انتخاب شده را جلوى چشم گذاشت و گفت  دولباس

.قرمز

.راستش موهات خیلى خوش رنگه... اخه. شاید به خاطر رنگ موهاته_

. کدومشون رو بردارم، چون هردوشون قشنگن حاال مونده ام. از تعریفت ممنونم: او نگاه کرد و با لبخندى گفت  به

...قرمز رو که مسلما نمى تونم بردارم چون

چون چى؟: با عجله پرسید ویشکا

به هیجان مى اره و طوفانى و عاشق کننده است و هیچ . مادرم همیشه مى گه قرمز رنپ تندیه: کرد و گفت  نگاهش
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.امرده...وقت نباید اونو جلوى دیگران پوشید، خصوصا 

.چیه ؟ برادرت که اینجاست منظورت

اشکالى که نداره؟. من سبز ابى رو برمى دارم... در هرحال _

.حداقل در حسرت پوشیدنش نخواهى بود.نه گه اشکالى ؟ اما اگه بخواى مى تونى این قرمزه رو یک لحظه بپوشى_

پس تا من بیرون هستم، تو : روج از اتاق گفتویشکا لباسها را از روى زمین جمع کرد و در حال خ.سر موافقت کرد با

.و از اتاق خارج شد. لباستو عوض کن

وقتى لباس را به تن کرد و جلوى اینه . لباس پوشیدنش حتى به پنج دقیقه هم نکشید.را قفل کرد و پرده را کشید در

صورتش درپرتویى از نور . دام موزن اوکامال برازنده ان. لباس کامال اندازه اش بود. انچه را که مى دید باورنکرد.ایستاد

. ان لباس، از همیشه گلگون تر و زیباتر دیده مى شد، خصوصا که جذابیت و مالحت خاصى هم در چهره اش هویدا بود

چشمهایش . حاال که کسى خانه نبود مى توانست ازاد باشد، حداقل در ان اتاق و جلوى ویشکا .شیطنتش گل کرد بود

جدا . وسریش را از سر برداشت و موهاى حنایى رنگ و درخشانش را روى شانه اش سرازیر کردر.برقى از شیطنت زد

ان لحظه واقعا از خدا به خاطر ان همه زیبایى که به او بخشیده بود متشکر . که چه صورت دوست داشتنى اى داشت

مثل موج روى .ه بودند کنار زدلبخند دلفریبى برلب اورد و با دست کمى از موهایش را که جلوى چشمش را گرفت.بود

.مى تونى بیایى..! ویشکا: ارام به طرف در رفت و ان را گشود و اهسته گفت.هم سرازیر بودند

این .... خداى من...تو: ناباورانه زمزمه کرد.وارد شد، ولى بعد دیدن او از شدت حیرت به زمین چسبید ویشکا

.باورنکردنیه

چى باورنکردنیه؟: شیطنت گفت با

.بى نظیرى...تو.این همه زیبایى در تو... این_

دو طرف دامنش را با دست کمى باال گرفت و یک پایش را مقدارى . گو نه هایش گرگرفته بود. اش گرفته بود خنده
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.از بابت هدیه زیباتون متشکرم: جلو گذاشت وبا شیطنت گفت

صبرکن .کنم این رنگ تورو از همیشه زیباتر مى کنهقابلى نداشت، ولى باید اعتراف : دور او چرخى زد و گفت  ویشکا

.باید به مادرم هم نشون بدم

....اه خداى من: شرم قدمى به عقب گذاشت با

.غریبه که نیست فقط یه نگاه: او را کشید و گفت دست

ى خواست به م. صداى درى شیدا را از جا برکند.هم وقتى او را دید نتوانست طاقت بیاورد و لب به تحسین گشود الما

.صبر کن دکتر هم تورو ببینه: طرف اتاقش برود که ویشکا با هیجان گفت

.ویشکا دستمو ول کن بذار برم: گفت پریشان

.بذار برادرت هم توى این لباس ببینه: ویشکا گفت.هنوز درون حال نیامده بود حمید

.خواهش مى کنم ویشکا ولم کن: را از دست او خارج کرد و گفت دستش

صورت شیدا .از انکه عکس العملى دیگرى نشان بدهد صداى یااهللا حمید امد و بعد هردو روبروى همدیگر بودند قبل

دستش را از دست ویشکا کشید و بعد از پوشاندن صورتش به طرف اتاقش دوید، . از فرط خجالت گل انداخت

بداند در نگاه شرمزده شیدا چیزى مثل  کهدرحالى که حمید با حسى مشابه احساس او سرش را پایین انداخت، بى ان

.یک جاذبه مخفى بود

.دوست دارى تو رو امروز به زمینهاى خان ببرم: درحال بازى با ساقه گیاه خودرویى رو به او پرسید ویشکا

مگه اجازه شو دارى؟: حوصلگى پرسید بابى

مگه ما مى خوایم زمینهایش رو .مى خواددیدن اونجا که اجازه ن: از جابلند شد و لباسش را تکان داد و گفت ویشکا

.بخوریم

.اگه مى خواى برى، خب برو، ولى من نمى تونم بیام_
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چرا؟: معترض پرسید ویشکا

.فکر مى کنم مریض شده باشم. اصال حوصله شو ندارم_

تب که ندارىزدارى؟_

.نه، فکر نمى کنم سرماخورده باشم_

.طمئنم اگه کمى قدم بزنى و هوا به سر ت بخوره حالت خوب مى شهرنگت هم پریده، با این حال من م.اره_

قبوله، ولى از همین حاال مى گم که نمى تونم مصاحب خوبى برات ...حاال که دوست دارى من هم باهات بیام باشه_

.باشم

!نگاه کن....تو بیا، مطمئنم که با رفتن به اونجا حالت خوبى مى شه، مى گى نه؟_

بعد از طى مسافتى به .وزحندى کج کرد و او هم بعد از صاف کردن چینهاى دامنش به ویشکا پیوسترا با پ لبانش

شیدا نگاهش را متوجه نرده هاى اهنى بلند و تیزى کرد که روى چینه هاى کوتاهى قرار داشتند و .اصطبل خان رسیدند

اونجاست؟ ىدر وردد: با دیدن در بزرگى پرسید.رنگ قرمزى تندى داشتند

.اره: با اشتیاق گفت  شکاوی

با دیدن ویشکا لبانش با تبسى .مردى با لباسى محلى جلوى در نگهبانى مى داد.زودتر از شیدا به طرف در رفت وخود

.از هم گشود شدند و در را براى او بازکرد

کسى اینجا نیست؟: به ویشکا نزدیک شد و پرسید شیدا

.نه فقط سهراب خان و دوستشونه_

این فکر نمى کنى صحیح نباشه ما بریم اونجا؟باوجود _

منظورت چیه؟_

.به همه کس نباید اطمینان کرد_
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من که نفهمیدم منظور تو دقیقا چیه، ولى :عاقبت بى هیچ نتیجه اى شانه اى باال انداخت و گفت.به فکر فرو رفت ویشکا

حتما االن .وحید هم یکشنبه ها مى یاد پیش اون .راستى یادم رته بود... اه.مى تونم بگم سهراب مرد قابل اطمینانیه

.خیالت راحت باشه.پیش اونه و داره درس مى خونه

کمى که در باغ پیش رفتند، به محوطه وسیع و بدون درختى .کمى تردید قبول کرد و همگام با او وارد باغ شدند با

داشت و انها را دور خودش مى  مردى افسار دو اسب را در دست.رسیدند که مشخص بود پیست اسب سوارى است

با اشاره به اسب مشکى و خوش هیکلى که زیر نور مستقیم .احتماال براى گرم کردن اسبها این کار را مى کرد.چرخاند

مال کیه؟... اون اسب: افتاب چون مرواریدى سیاه مى درخشید پرسید

.گردباد. مال سهراب خانه_

.اد اصیلیهمعلومه که از نژ!عجب اسب خوش اندامیه_

.اوناهاش، اونم سهراب خان.ثروت زیادى داره.تعجبى هم نداره.اسبهاى خان از بهترین نژادها هستن_

کنارش مرد .از دور جذاب به نظر مى رسید و خوش اندام.به مرد جوانى که لباس سوارکارى دربرداشت نگریست شیدا

ویشکا با خوشحالى نام سهراب را به . نها راه مى فتوحید هم پشت سر ا.صداى خنده هردویشان بلند بود.دیگرى بود

: ناراحت پرسید. شیدا از خجالت گل انداخت رتصو.نگاه سهراب و مرد کناریش به طرف اندو برگشت.زبان اورد

همیشه همین طور رفتار مى کنى؟

مگه اشکالى داره؟: در ان میان گفت .دستش را براى انها تکان داد ویشکا

اگه اشکالى نداشته باشه ، بگم کمى : بناچارگفت . را ابدا شایسته یک دختر جوان و موقر نمى دید رفتار ویشکا شیدا

.این طورى رفتار نکن.ارومتر 

....مى دونستى؟ خب من فقط هوادار اون هستم.تو خیلى سرد و بیروحى_

(هوادار؟( در ذهن خود با تمسخر تکرار کرد، شیدا
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سهراب و مرد همراهش .شانه هایش را باال انداخت و نگاهش را متوجه پیست کرد که او را بى تفاوت دید، ویشکا

شیدا از نرده هاى چوبى که دور پیست کشیده شده بودند، . سوار اسبها شدند و چهار نعل شروع به تاختن کردند

وحید هم کنار .تبه اسبها و سوارانشان نگریس وفاصله گرفت و زیر سایه درختى ایستاد و دست به سینه به ویشکا 

شما هم حوصله تون سر رفته؟: شیدا ایستاد و پرسید

.نه زیاد: اهسته گفت.تقریبا هفده هجده ساله مى نمود.نگاهى به او کرد نیم

ویشکا اصرار کرد بیائید اینجا؟_

.خیلى اسبها تعریف مى کرد.فکر مى کنم به اسب و سوارکارى عالقه داشته باشه .تقریبا_

هرچند اسبهاى خان واقعا تعریفى هستند، ولى خب نه اون اندازه که ویشکارو به هیجان . شه غلو مى کنهویشکا همی_

.بیاره

.حتما به خاطر عالقه اى که به سوارکارى داره براش هیجان انگیزه_

شما نمیائین؟. من که مى رم پیش ویشکا!شاید_

.بایستمترجیح مى دم همین جا . افتاب گزنده است. نه ممنونم_

سهراب بعد از دوندگى بسیار با اسبش، انرا چهار نعل کنار نرده ها به .سرى تکان داد و از کنار او دور شد وحید

چیزى به ویشکا گفت که باعث . لحظاتى بعد از اسب پایین امد و به سمت ویشکا و وحید رفت.حرکت دراورد

روى اسب قرار گرفت و بعد اندو باهم از  دکمک وحی ویشکابا.خوشحالیش شد و البته لحظاتى بعد متوجه مطلب شد

او ان تیپ دخترهایى بود که هر .مغرور و بى توجه به نظر مى رسید.سهراب نگاهى به او کرد.کنار نرده ها دور شدند

د و ارام ارام به او نزدیک ش.پسر جوانى را وادار مى کرد با او به مبارزه بپردازد، شاید بتواند یخ غرورش را اب کند

شما دوست ویشکا هستید؟: نگاهى دقیق به صورتش گفت بابعد 

.بله: گفت خالصه
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ویشکا داشت مى گفت شما خواهر دکتر ما هستید؟_

.روزها متوجه شده بود که اهالى با صمیمیت خاصى، او را دکتر مى نامند این

.بله هستم_

چطور به اینجا امدید؟ به خاطر محیطئه؟_

.دوست نداشت در گفتگو با مرد جوانى شرط احتیاط رو از دست بدهد. صحبت کند مى کرد خالصه سعى

.چون شما واقعا زمین سرسبزى و مصفایى دارید. شاید_

.درسته که از نظر ظاهرى اصال شبیه به دکتر ما نیستید، ولى خب صداقت و صراحت کالمتون یکیه_

د که او و حمید براى بازى کردن نقش خواهر و برادر از نظر چطور تا به حال متوجه نشده بو. شیدا فرو ریخت قلب

شما در کردستان چه مى کنید؟ ایا به خاطر موضع : سهراب که سکوت او را دید پرسید. ظاهرى زیادى متضاد هستند

خاصى به اینجا امده اید؟

تاسفانه لحن مودب صحبتش موجب لحنش بى ادبانه بود ، شیدا هم بى ادبانه مى گفت به شما ارتباطى ندارد، ولى م اگر

:شود بگوید

.این بود که به اینجا امدیم. برادرم کارى پیش امده بودد... براى_

و نا امنى مثل کردستان چه کارى ممکنه براى اون پیش بیاد؟... در سرزمین جنگ زده_

.خودش بپرسید اگه خیلى مایل به شنیدنش هستید باید از: بى تفاوتى و خیلى محکم و مغرور گفت با

نکنه از جنگ فرار کردید؟_

.متاسفانه اشتباه فکر مى کنید: انگار مى خواست چیزى را کشف کند.لحظاتى گذرا با او چشم دوخت براى

راست مى گید؟_

مطمئنید که راست مى : جوابش از چشمانش مشخص بود، با این حال سهراب دوباره پرسید.حرف نگاهش کرد بدون
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گید؟

.ى باید دروغ بگم، در حالى که دلیلى براش پیدا نمى کنمبراى چ_

حتى اجبار؟_

.مثل اینکه متوجه نشدید: را کم تنگ کرد و محکم گفت  چشمانش

وقتى مى خواید دروغ بگید به چشمان . کامال متوجه شدم، ولى خانم این توصیه رو از من بپذیرید. اتفاقا برعکس_

.شماتون مثل ائینه افکار شما رو نمایان مى کنهطرف مقابلتون نگاه نکنید، چون چ

این اصال : قدرت او در فکر خونى اش تعجب کرده بود، با این حال بسختى برخود مسلط شد و جدى و مقتدر گفت از

کار خوبى نیست که به دیگران تهمت دروغگویى مى زنید؟

انتظار دارید وقتى دروغ مى گن چه چیزى بهشون بگم؟ صدق مطلق؟_

اینو مى دونستید؟. بى اندازه توهین امیز... رفتارتون _

.قصدم ناراحت کردن شما نیود، فقط یک توصیه دوستانه کردم: با لبخندى زیرکانه گفت سهراب

.نصایحتون رو به کسى بگید که بهش احتیاج داشته باشه: تمسخر گفت با

از حرف حق نرنجید، : هراب را از پشت حس مى کردمعطل نکرد و از کنار او دور شد، در حالى که شیطنت نگاه س و

.چون بدترین چیز عالم رنجش بیجاست

در شرایط دیگرى بود مسلما جواب دندان شکنى را چاشنى حرف او مى کرد، ولى در ان لحظه فقط به فرار از  اگر

.و در ان لحظه، عذابش نمى دادانگار در دنیا چیزى به اندازه نگاه ا. دست او و ان نگاه مرموز و خیره اش فکر مى کرد

دوازدهم فصل

سعى مى کرد ناراحتیش را بروز ندهد، ولى لحن غم گرفته و صداى دورگه با ان رنگ و روى پریده، اوضاع و  حمید
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مى تونید چند لحظه از : شیدا را که تنها گیراورد به او پیوست و با مخاطب قرار دانش پرسید.احوالش را نشان مى داد

رو در اختیار من بذارید؟وقتتون 

.خواهش مى کنم: از خواست او گفت  متعجب

.مى خوام راجع به یه موضوع مهم باهاتون صحبت کنم ، پس احتیاج به جاى خلوتى داریم_

.همین جا: امرانه گفت ! بودن با حمید؟ هرگز تنها

.توى جاده. ظور من خارج از خونه بود من. منظورم رو متوجه نشدید: حمید متوجه فکر او شده بود، چون گفت گویا

سهراب با من ... دیروز: در جاده که بودند حمید گفت. تردید سرش را تکان داد و پشت او ، خانه را ترك کردند با

.صحبت کرد

این موضوع چه ارتباطى مى تونه با من داشته باشه؟: با بى تفاوتى شانه اش را کمى باال انداخت شیدا

.خواستگارى کرد... شما رو از من... ینه که اونارتباطش در ا_

نگاهش را به نقطه اى دیگر دوخت و اب . مى کرد تمام خون بدنش یکباره به طرف صورتش هجوم اورد است حس

شاید هم به خودتون بگید که . مى بخشید که این قدر صریح حرف زدم: حمید ادامه داد. دهانش را بسختى فرو داد 

این بود که از من خواست با شما . نمى دونه اط نداره، ولى خب سهراب که چیزى از نسبت من و شماصال به من ارتبا

.صحبت کنم

: حمید به سختى ادامه داد. قلبش شدت یافته بود و صورتش هم به سرخى دانه هاى یاقوتى رنگ انار شده بود ضربان

به هر حال اون هم تحصیالت عالیه داره و هم ثروت ...  فکر مى کنم اگه به پیشنهاد اون فکر کنید بد نباشه چون... من

.در کنار اون مى تونید خوشبخت بشید.کالن

.خیلى ناگهانى این مطلب رو بیان کردي...شما _

.متاسفم، ولى خب بهتر بود به جاى مقدمه چینى یکراست برم سراصل مطلب_
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اقاى محتشم به من فرصت فکر کردن دادن؟_

.چون فردا برمى گردیم بله، تا فردا،_

راستى قضیه بازگشتمون چى شد؟.خیلى خب پس من تا فردا راجع به پیشنهاد ایشون فکر مى کنم_

باالى تپه .همین فردا صبح راه مى افتیم: متوجه بود که او زیرکانه مسیر گفتگو را تغییر داد، به همین خاطر گفت حمید

.نیروها منتظرمونن

حاال مگه تا اردوگا خودمون چقدر راهه که پنج کیلومترش رو هم باید پیاده گز ! ت کوتاهى چه مساف: تمسخر گفت  به

کنیم؟

فراموش کردید که ما در چه موقعیتى هستیم تازه همینش هم غنیمته، چون فکر نمى کردم به این سرعت جوابمون _

.رو بدن

.واقعا که غنیمته... اه بله_

.هم از دست رفت یکهو دیدید همین.ناشکرى نکنید_

دلم حتما براى این . خیلى به این جا عادت کرده ام. حیف که از اینجا مى ریم: لحن دوستانه او لبخندى زد و گفت به

.جا تنگ مى شه

من اگه یه روزى ازدواج کنم به یه محیطى به سرسبزى . بله محیط هاى زیبایى مثل اینجا واقعا خاك دامنگیرى دارن_

.اینجا مى رم

نیست؟. و حتما همسرتون رو هم وادار مى کنید که باهاتون بیاد_

گل سرخى را از شاخه کند و به دست . قبلش عقایدم رو بهش مى گم تا کامال متوجه باشه چه تصمیمى مى گیره. نه_

.نباید گل رو از بوته اش جدا مى کردید: شیدا با ناراحتى گفت. شیدا سپرد

.گل که عمر زیادى نداره. هیاباید جدا مى شد یا پژمرد_
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باید مى ذاشتید عمر کوتاه خودش رو بکنه، نه این که از این هم که هست کوتاهترش : نگاهش کرد و گفت معصومانه

.کنید

ظریفتر از اونى که بتونید توى بیمارستان کار . شما خیلى حساس و ظریف هستید. معذرت مى خوام... خداى من_

ح چطور کنار میایین؟با اون زخمى و مجرو. کنید

.من عاشق کارم هستم: او را با پوزخندى جواب داد و گفت تعریف

.هرچند با طبیعتم جور نیست، ولى عالقه خیلى از سدهارو مى شکنه. درست مثل من: لبخندى زد و گفت حمید

سد؟: کرد تکرار

.شما چطور در بیمارستان پذیرفته شدید؟ حتما پارتى داشتید_

اتفاقا با پارتى استخدام شدم، چون : شیدا در جواب بالحن خود او گفت. ش نوعى طنز شنیده مى شدجمله اخر در

.برادرم از پزشکهاى همون بیمارستان بود

.سینا صارمى... صارمى: کمى فکر کرد و با به یاداوردن او گفت حمید

.سینا. بله، درسته : زد و گفت لبخندى

.خیلى هم شوخ بود. داون یکى از شاگردهاى خوب من بو_

.اون با شوخى کردن گره خورده. شوخى در طبیعت سینا عادته_

البته . هرچقدر که اون شوخ و سرزنده بود، شما جدى و خشک هستید. اصال به شما نمى یاد که خواهر و برادر باشید_

.ناراحت نشید

.چقدر به من لطف دارید: پوزخندى زد و گفت شیدا

.که همه چى رو خوب مى بینید خوبى از خودتونه_

.خواست با شوخى او را از ان حال هوا خارج کند و البته موفق هم شد مى
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.چقدر زود رسیدیم انگار اصال راه نرفتم: به خانه اشاره کرد و گفت  شیدا

ترل کند و همان به نیمرخ او خیره شد و تایید کرد، بى انکه بداند چرا دیگر نمى تواند خودش را در مقابل او کن حمید

.رفتار سرد گذشته را در پیش بگیرد

ویشکا را ارام از خود جدا کرد و . با چشمانى اشک الود بار دیگر او را دراغوش گرفت و محکم به خود فشرد ویشکا

اخه مگه تو بچه اى . اب چشم من هم راه افتاد.مى بینى چه کار کردى: اشکهایش را از گونه سترد و به شوخى گفت 

.مزاحمتون مى شیم بازم.ما که سفر اخرت نمى ریم ... این طور گریه مى کنى؟که 

!دلم خیلى برات تنگ مى شه شیدا_

چه مى شه کرد؟ هر اومدنى یه رفتنى رو هم به ... دل من هم واسه تو تنگ مى شه، ولى خب: با مهربانى گفت  شیدا

.مشاید همدیگه رو دیدی. از کجا معلوم... دنبال خودش داره

:باکمى تفکر باالخره گفت. اشاره او به حمید بود.قول مى دى که باز بهمون سر بزنید؟ شما دوتا با هم _

از طرف خودم قول نى دم که حتما بهت سربزنم ، چطوره؟_

.خیلى خوبه_

:و گفتدست ویشکا را رها کرد . داشت با میرزا و الما و دو پسرشان خداحافظى مى کرد.به حمید افتاد نگاهش

.به نامه هاى من هم جواب بده. مواظب خودت باش. خب دیگه ما باید بریم_

.از االن تا یک ماه دیگه روز شمارى مى کنم تا نامه ات به دستم برسه و زودى جوابشو بدم_

.این جورى خیلى زشت مى شى. حاال اشکاتو پاك کن . خب بد، این که گریه نداره_

.از اینکه دیگه نمى بینمت حتما دلتنگ خواهم بود. تو بهترین دوست من هستى :لبخندى زد و گفت ویشکا

راستى تو هیچ مى دونستى که . تو هم یکى از بهترین دوستان من محسوب مى شى: با محبت ذاتیش گفت  شیدا

.بهترین دوستها همیشه همدیگه رو نصیحت مى کنن
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.نمى دونستم! نه_

سعى کن همیشه به جنس مخالف بى اعتنا باشى، در این صورت : جدى شد و گفت شیدا. متعجب و کنجکاو بود لحنش

.بیشتر جلب توجه مى کنى

به تو نمى یاد دروغگو . یزى بگم: حاال بذار من یه گفت: ویشکا گفت. شیدا این را خوب مى فهمید. متوجه نشد ویشکا

بقدرى جا خورد که . انگشتات بازى نکنىسعى کن وقتى دروغ مى گى با . باشى چون ذاتت با دروغ سرشته نشده

دکتر به ما گفته بود که یه خواهر داشته که سالها پیش اونو از دست داده، فقط : ویشکا هم متوجه شد و موذیانه گفت

.حدا عالمه...به ما بچه ها گفته بود حاال چطور تو متوجه نشدى و اون 

تو مى دونستى؟.... یعنى _

غیر از این بود؟. چون به هر حال شما اینجا مثل دوتا خواهر و برادر رفتار مى کردید مهم نبود،: خیال گفت بى

پس یعنى تو مى دونستى و هیچى نمى گفتى؟_

.البته من دو روز پیش یکدفعه به یادم امد، ولى خوب فرقى هم نمى کرد. کامال مشخص بود_

.از این که به کسى چیزى نگفتى ممنونم_

.تو هم به جاش خیلى چیزها بهم یاد دادى .قابلى نداشت _

.در هر حال ازت متشکرم_

توى این چند روزى که اینجا : شیدا از او جدا شد و کنار میرزا و الما رسید و با خونگرمى گفت. لبخندى زد ویشکا

.امیدوارم بتونم یه روزى جبران کنیم. بودیم حسابى بهتون زحمت دادیم

در این مدتى که شما اینجا بودید فکر مى کردیم خدا یه دختر و پسر دیگه . برعکس: فتبا فارسى شکسته اى گ الما

.واقعا از رفتنتنون ناراحتیم.بهمون داده

.ازتون متشکرم خانم ، همین طور از شما اقا میرزا_
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حاضرى بریم؟: حمید پرسید. هم به گرمى جواب او را داد و از او خداحافظى کرد میرزا

. هنگام باال رفتن از تپه ، شیدا نگاهى به کلک کرد و اهى کوتاه از سینه پر کشید. د و دنبال او راهى شدتکان دا سرى

. سهراب بود. سوار را شناخت. نگاهش به طور ناگهانى به اسب زیبا و خوش قامتى افتاد که سوارى با خود داشت

اهسته . عاقبت تصمیم گرفت همانطور عمل کند.دبود چه کن هماند.سهراب به نشانه خداحافظى دستى برایش تکان داد

حمید دست راننده را که یکى از . باالى تپه، جیپ منتظرشان بود.دستش را تکان داد و بعد نگاهش را از سهراب دزدید

با رسیدن . وبعد از سوار شدن، شیدا در صندلى عقب و خودش جلو و کنار راننده نشست.بچه هاى بسیجى بود فشرد

اردوگاه هنوز همان جاى قبلى بود و این براى اندو که فکر مى کردند ان خط را از . از ماشین پیاده شدند به اردوگاه

حاج قمشه اى با لباس سرتاپا خاکى رنگ و ریش و سبیل و موى نقره . دست داده اند، شادى بزرگى محسوب مى شد

حمید و شیدا . یشان یک هفته مرخصى رد کرده استاى با اغوش باز از انها استقبال کرد و با مسرت اطالع داد که برا

با نیم نگاهى به هم از او تشکر کردند و بعد از خداحافظى رفتند تا بعد از جمع اورى وسایلشان به دیدار خانواده 

.هایشان بشتابند

ونه هاى او در به رویش بازشد، لیلى جیغ کوتاهى کشید و بعد از کشیدن دست او به طرف خانه، بغلش کرد و گ وقتى

.مادرجون بیاید بینید کى برگشته: سپس با بانگ بلندى همراه با خوشحالى گفت . را بوسه باران کرد

با دیدن شیدا با شادى زیاد نامش را صدا کرد و دستانش را براى بغل کردن او از . چادر به سر از خانه خارج شد هما

و گونه هاى نرم و تپل مادر را بوسید و به چشمان سبز و شیدا شاد و سرمست خودش را بغل او انداخت . هم گشود

جدا که . دلش براى بغل کردن دوباره او ضعف مى رفت.بود دههیچ تفاوتى با چند ماه قبل نکر. اشک الود او خیره شد

اگه بدونید توى جبهه : در اغوش او که بود گفت .چقدر دلش در این چند ماه براى دراغوش کشیدن تنگ شده بود

!در دلتنگتون بودم مادرجونچق

. واسه همین این قدر بهمون سر زدى دیگه: او را از بغلش بیرون کشید و با نگاهى به سرتاپاى او ، طلبکارانه گفت هما
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اره؟

نمى تونستم توى اون .شرمنده، ولى باورکنید اونجا اونقدر گرفتار بودیم که فرصت سرخاروندن هم نداشتیم_

.مسولیت کارهاى خودم رو ، روى دوش بقیه بذارم موقعیت مرخصى بگیرم و

حاال که فرصت پیدا کردى بهمون سر بزنى، باید تالفى این دوماه دورى رو حسابى : در را بست و هما گفت  لیلى

.دربیارى

الهى فدات شم مادرجون که : خندید و دست دورگردن او انداخت و مثل بچه ها با شیطنتى کودکانه گفت باسرخوشى

.قدر مهربونى این

.شیدا خانم امد و بازار لوس بازیها و زبون بازیها گرم شد.روز از نو، روزى از نو: به شوخى گفت  لیلى

. تورو خدا این جورى نگام نکن: لیلى از کنارش دور شد و گفت.با اخم به صورت سپید و مهربان او چشم دوخت شیدا

.زهره ام ترکید

ایدا وسط هال نشسته بود و با . ز بازوى لیلى گرفت و صدایش را دراورد وارد خانه شدبا هما، با نیشگونى که ا همگام

شیدا تا او را دید شتابان به سمتش رفت و از پشت او را . اسباب بازى هایش بازى مى کرد اصال متوجه ورود او نشد

ورتى رنگ ایدا را بوسید و لپ پر و ص.ش به او خیره شد ابىایدا جیغ کوتاهى کشید و با چشمان .دراغوش گرفت 

.عمه فدات شه! چه بزرگ شدى عمه جون: گفت

از یک بچه سه ساله چه انتظارى داشت؟ که بعد از ده ماه از اخرین دیدارشان او . مات و مبهوت نگاهش مى کرد ایدا

:را بشناسد؟ لیلى گفت

.فکر مى کنم تو رو از یاد برده باشه_

.ببین چه اشنا نگام مى کنه. نیستهیچم اینطور : اخم ظریفى گفت با

.ایدا از هرکى مى ترسه به صورتش خیره مى شه. حتم دارم از ترسه: به شوخى گفت ایلى
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.به دل نگیر. شوخى مى کنه: دست شیدا را که ایدا در اغوشش بود گرفت و کنار خودش روى کاناپه نشاند و گفت هما

او را روى زمین گذاشت و ایدا دوان دوان به طرف هما .  مى کردرا دراغوشش براى خارج شدن از بغل او تقال ایدا

لیلى با لیوانهاى شربت از . رفت و دراغوش او جاى گرفت و براى رهایى از نگاه شیدا، سرش را در بغل او مخفى کرد

ى مى کرد مخفى کرده بود لبخندى زد و در حالى که سع یدابا دیدن ایدا که خودش را از دید ش. اشپزخانه خارج شد

:ناراحت اى را که با حرفهایش در دل شیدا به وجود اورده بود، بزداید گفت

.ناراحت نشو. مادر راست مى گه_

ایدا که قبال این طورى . ناراحت نشدم، کمى جاخوردم: برداشت و به محتویاتش نگاه کرد و بعد از تشکر گفت شربتى

.نبود

وقتى رفتى قول دادى زود به زود بهمون سر . این بچه هم تو رو از یاد بردهاز بس که به دیدنمون نیومدى، : گفت  هما

...بزنى، اما

چون دختر خوش قولى نیستم، به قولم وفا : با شیرین زبانى گفت . نگذاشت او بیشتر از این سرزنشش کند شیدا

.نکردم و شماها رومنتظر گذاشتم

.مگه نه. همین بود منظورتون

.حتى جبهه هم نتونست زبون شیدا را کوتاه کنه: وى او کشید و رو به هما گفت ظرف میوه را جل لیلى

چشم . منم و این یه نیم مثقال زبون.حیف که به خاطر دیدارتون خیلى خوشحالم وگرنه بهت مى گفتم چى به چیه_

ندارى ببینى چه طوفانى مى کنه؟

.توى صف زبون سهم مارو قاپه زده شیدا. به گمونم وقتى توى صف عقل بودیم: به شوخى گفت لیلى

...حیف که دارم سیب مى خورم وگرنه. حیف: سرخى را برداشت و با نگاهى به ان گفت  سیب

.لطفا عصبانى نشو. نه تو رو خدا توبه کردم_
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کرد یا ایا باید حرفهاى یوسف را در مورد سیامک باور مى . شیدا ناگهان یاد مطلبى افتاد.سه به لحن لیلى خندیدند هر

ان را به هذیانهاى بیمارى در حال مرگ ربط مى داد؟ دلش گواهى مى داد که سیامک زنده است ، اما عقلش با ان 

از تمام اینها . طریق صلیب سرخ براى انها نامه اى بفرستد زاگر سیامک زنده بود حتما مى توانست ا. ستیز مى کرد

و را دیده و متوجه شده که ونده است؟ او چیز زیادى از یوسف گذشته یوسف چرا بعد از دوسال از گم شدن سیامک ا

و حاال چطور روانه جبهه شده بود، خدا . نمى دانست جز اینکه او تنها پسرخاله اش است که در رامسر زندگى مى کرد

.توى چه فکرى؟ دمغى: لیلى ضربه اى به شانه او زد و گفت.مى داند

. نگاهش به ساعت دیوارى افتاد. چیزى نیست: وى میز گذاشت و گفت را از روى پاهایش برداشت و ر پیشدستى

تا غذا جا . گرسنتع؟ اگه گرسنه باشى مى تونم چند تا تخم مرغ برات نیمرو کنم: لیلى گفت.تقریبا یازده صبح بود

.بیفته کمى وقت مى بره

.ممى تونم تا وقت غذا صبر کن. نه گرسنه نیستم: او را با مهر فشرد و گفت  دست

.فکر کنم بوى این غذا تو رو به اینجا کشونده: به شوخى گفت  هما

.واقعا که دلم براى خوردن فسنجون لک زده بود! به به عجب بویى: عمیقى کشید و با خوشحالى گفت  نفس

شتم، اونم بعد از ده ماه، این اولین باریه که فسنون گذا: پیشدستیها و لیوان هاى خالى شربت را جمع کرد و گفت  لیلى

.بع یاد تو

.قربون تو زن داداش خوبم برم که این قدر مهربونى: را از پشت بغل کرد و گفت لیلى

جدا؟ ازکى تا حاال؟: از شوق خندید و گفت لیلى

.من همیشه قربون تو مى رفتم_

.اما از وقتى که فسنجون گذاشتم بیشتر_

.قربون ادم چیز فهم: شوخى گفت  به
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.مثال من هم دل دارم.شیدا تو هیچ حرفى ندارى که به مادرت بزنى: قهرالود گفتبا نگاهى  هما

اون قدر باهاتون حرف دارم که قد هزار و یکشب وقت . حتما. چشم. قربون دل شما برم که قد دل خودم کوچیکه_

.مى بره

!اره شهرزاد قصه گو؟. پس منتظر شبى_

.و وضع خاکى بشینم جلوتون مدام به یاد خمیازه مى افتیدبراى این که اگه با این سر. خب اره دیگه_

تا اون موقع .اگه مى خواى برو یه دوش بگیر. لباسهات هم ماده است. حموم داغه: ایدا را دراغوش گرفت و گفت  لیلى

.غذا هم اماده مى شه

.ممنونم. باشه حتما_

. گویا زمان اصال از انجا عبور نکرده بود. رتب بوداتاقش رفت که باوجود این چند ماه هنوز مثل سابق تمیز و م به

.لباسهایش را از کمد برداشت و بعد از اتاق خارج شد

حال بابک و بهارك چطوره؟ مینا چه کار مى کنه؟: خوردن غذا طاقت نیاورد و پرسید سر

.نهمینا هم مطابق گذشته، توى شرکت کار مى ک. حالشون خوبه: اه بى صدایى کشید و گفت  لیلى

چیه ؟ غذا خوب نشده ؟: لیلى که متوجه بى اشتهائیش شد بود گفت .غذایش ورمى رفت با

.نه ، اتفاقا خیلى هم خوشمزه شده: از غذا را به دهان گذاشت و گفت  قاشقى

پس چرا نمى خورى و با غذا بازى مى کنى؟_

.اشتها ندارم. چیزى نیست: بابى حوصلگى گفت . متوجه اش بود هما

مریض که نیستى؟: با نگرانى پرسید هما

.فقط کمى خسته ام. مطمئن باشید که حالم کامال خوبه. نه: خسته اى به صورت مهربان او پاشید و گفت لبخند

.ما پاك فراموش کردیم که توچه راه طوالنى رو اومدى. بعد از ناهار کمى استراحت کن: گفت لیلى
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.باشه حتما این کار رو مى کنم_

.راستى فراموش کردم بهت بگیم: باره یاد چیزى افتاد و با هیجان گفتیک لیلى

چى رو ؟: پرسید متعجب

.بچه فیروزه به دنیا اومد_

چى ؟: زده گفت  شگفت

.چشم و ابرو مشکى و مو خرمایى. یه دختره درست شکل اقا سعید. اره_

.مبارکه، به سالمتى کى_

.دو هفته پیش: به جاى لیلى گفت هما

حاال اسمشو چى گذاشتن؟. پس حتما براش اسم هم گذاشتن_

.ثمین: لقمه اى براى ایدا درست کرد و گفت  لیلى

ثمین؟ این دیگه چه جور اسمیه؟: تعجب تکرار کرد با

.مگه تو عربى بلد نیستى؟ معنیش مى شه گرانبها_

پس . اسم قشنگى هم هست.ادم برده بودمپاك از ی. اره راست مى گى: کشید و با گالیه از حواس پرتى اش گفت  اهى

تبریک مى گم : سپس رو به هما گفت. واجب شد که امروز حتما برم دیدنشون تا این ثمین کوچولو رو ببینم

.مادربزرگ

یعنى مى گى پیر شده ام ؟_

خیلى خوب . ممنون لیلى جان: از روى صندلى بلند شد و گفت . ود از کنده بلند مى شهد. اختیار دارید مامان جون _

.بود

.غذات دست نخورده است. تو که چیزى نخوردى _
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.اتفاقا خیلى هم زیاد خوردم_

.چقدر ضعیف شدى. بمیرم برات: به صورت رنگ پریده او چشم دوخت و گفت هما

.هاین چه حرفیه که مى زنید؟ خدا نکن_

رنگ و روت هم حسابى . مادر راست مى گه خیلى ضعیف و رنگ پریده شدى: هم به صرت او دقیق شد و گفت لیلى

.پریده

براى تغییر .اتفاقا من برعکس شما عقیده دارم حسابى هم رو اومدم. کارى مى کنید به خودم شک کنم: و گفت خندید

:موضوع پرسید

از بقیه چه خبر؟ چى کار مى کنن؟_

اقا سعید که پیش . پیش پاى تو زنگ زد که براى ظهر نمى تونه بیاد. سینا که برگشته ، االن توى بیمارستانه: گفت ىلیل

.سیاوش خان هم که االن باید جبهه باشن. پدر جون به تولیدیها مى رسن

هنوز هم نمى خواد ازدواج بکنه؟: داخل اتاقش با صاى بلند پرسید از

کافیه اسمش رو جلوش بیاریم، ... ازدواج؟ سیاوش جنه و ازدواج بسم ا: رفته و طلبکارانه گفت جاى لیلى ، هما غم گ به

دفعه قبل بهش گفتم مى خواى برم خواستگارى یکى از دخترهاى . اون قدر اخم و تخم تحویلم مى ده که توبه مى کنم

.داچنان طوفانى به پا کرد که پشیمون شدم به خ. محله

من باهاش صحبت کنم همین کارو بکنه؟فکر مى کنید اگه _

جورى باهاش .اون تو رو خیلى دوست داره، مطمئنم که از این کارها نمى کنه. اتفاقا برعکس: از خدا خواسته گفت  هما

موهاش کم کم دارن سفید مى . دیگه از سنش داره مى گذره. حرف بزن که از خر شیطون پیاده بشه و یه کالم بگه بله

.شن

.چى کارش دارید؟ شاید بخواد با عصا و دندون مصنوعى سر سفره عقد بشینه: فت شوخى گ به
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خدا به دور، چه حرفا؟ مرد اگه عزب بمونه اون قدر گناه مى کنه که ...! وا: پشت چشمى نازك کرد و با تغیر گفت  هما

.با اب زمزم هم پاك نمى شه

براى زن هم همین طوره؟: پرسید باشیطنت

.نه هر زنى: مت نگاه کردن به او را به خود بدهد گفت بى انکه زح هما

.اى کرد و در را بست خنده

.خب تعریف کن. اینم از این: با اشتیاق کنارش روى تخت نشست و گفت لیلى

اولش باید بهم قول بدى که این چیزهایى رو که بهت مى گم به کسى نگى و بعدش نظرت رو راجع به حرفهایى که _

.ىبهت مى زنم بگ

.جون به سرم کردى. د بگو دیگه . باشه: با بى تابى گفت  لیلى

.مربوط به سیامکه. یه کم پیچیده است... چطور بگم ... قضیه اینه که : ارامش گفت  با

اقا سیامک؟_

.فکر مى کنم اون اسیر شده. بله_

؟ چى

.یه زخمى اشنا. چند روز قبل یه زخمى بدحال رو به اردوگاه اوردن_

اقا سیاوش ؟_

اگه اون بود االن من اینجا بودم؟: تمسخرامیزى زد و گفت پوزخند

.چى ؟ بگو دیگه پس

.پسرخاله ام. یه کم که دقت کردم متوجه شدم یوسفه_

یوسف؟: تکرار کرد لیلى
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مشون رو به خاطر همین تا به حال هیچ کدو.مى دونى که ما با خانواده مادریمون قطع رابطه کرده ایم. اره یوسف_

.یوسف رو هم از روى عکسهاى که توى البوم بود شناختم. درست و حسابى ندیده ام

؟...خب _

یوسف هم . وقتى دیدمش اونقدر بدحال بود که اصال امیدى به خوب شدنش نبود. نمى دونى چه حالى داشتم لیلى_

متوجه شده بود چون مدام سعى مى کرد یه چیزى رو ؟

.اخرى بهم گفت که سیامک زنده استاون توى لحظه هاى _

؟.!چى: شگفت زده گفت لیلى

.چقدر باور این موضوع براش دشوار بود. تاب بود بى

.اون زنده است... مى فهمى لیلى ؟ اون . اره همین رو گفت... اره _

اخه چطور ممکنه؟: با گیجى پرسید لیلى

مى خواستم . رد مى کنه... واد باورکنم و مى کنم، ولى عقلمدلم مى خ. اخه چطور ممکنه .من هم توى همین مونده ام_

مى خوام به حرفهاى اون اطمینان کنم نه اینکه اونو به . نمى تونم... درست و حسابى راجع بهش فکر کنم، ولى 

به  لیلى او را به طرف خود برگرداند و مستقیم. شده ام گیجاه لیلى واقعا . هذیونهاى بیمارى درحال مرگ نسبت بدم

تو مطمئنى که اون خود یوسف بود؟: چشمان خیس از اشک او خیره شد و گفت

.نشونه اش هم پاى مصنوعیش بود و بدن پر از ترکشش. اون واقعا یوسف بود.اگه قبال شک داشتم حاال دیگه ندارم_

بچه یکیشون از هر صد تا .سیامک که کم نیست. خب شاید منظورش یه سیامک دیگه بوده: سر درگم گفت  لیلى

.اسمش سیامکه

.اون منو شناخت بعد شروع به حرف زدن کرد. اما یه چیز رو مطمئنم . مى دونم، همین هم اذیتم مى کنه_

.من واقعا گیج شده ام_
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.من واقعا نمى فهمم باید چه کار کنم. درست مثل من: اهى کشید و گفت شیدا

.اون االن کجاست؟ کدوم بیمارستان بستریه_

.همون روز شهید شد. گه زنده نیستدی_

.متاسفم_

...خداى من. یک معماى پیچیده سر بسته است. حاال باید چه کار کنم؟ واقعا نمى دونم: اه دیگرى کشید و گفت  شیدا

لیلى نفسى . شیدا سرش را تکان داد. اول باید به خودمون مسلط باشیم، بعد شروع به تجزیه و تحلیل کنیم: گفت  لیلى

:زه کرد و پرسیدتا

تو نظر منو مى خواى ؟ درسته؟_

حالت اول اینه که حرفهاى یوسف . خیلى خوب، پس خیلى منطقى باید بگم دو حالت واسه این قضیه وجود داره. اها_

 به قول سینا. خیلى خوب قبول مى کنیم ، ولى از کجا معلوم سیامک توى اردو گاه اسرا اتفاقى براش نیفته. رو باورکنیم

که براى شناسایى موقعیت و منطقه توى سرماى پنجاه  ادمهایىوضعیت اردو گاه هاى عراقى بقدرى بده که موقعیت 

حاال ما این خبر رو به بقیه . درجه زیر صفره و پنجاه درجه باالى صفر بیرون مى رن، در مقابلش مثل یه محیط ییالقیه

یه ضربه  مهه. یاد تکلیف روحیه شکست خورده دیگران چى مى شه مى دیم، ولى اگه یه بالیى سر اقا سیامک ب... بدیم

فکرش رو کردى؟ حالت دوم هم اینه که حرف یوسف رو باور . ضربه اى که از اولى سنگین تره. ناگهانى مى خورن

رو  اوه شیدا نمى خواستم تو. باید تا پایان جنگ منتظر بمونیم. در این صورت هیچ چیزى رو از دست نمى دیم. نکنیم

گاهى : را به یوى دیگرى چرخاند و با اهنگى بغض الود گفت صورتششیدا . خواهش مى کنم گریه نکن... ناراحت کنم

: لیلى دستهاى او را گرفت و با مهربانى گفت . یه کابوس دهشت انگیز. اوقات دلم مى خواد همه اینها یه کابوس باشه

.ومادرم ازایران رفتن پدر. هیچ کس نمى دونه. من هم موجود بدبختى هستم

چى؟_
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سیناى بیچاره چقدر براى کم . اره ، رفتن، بدون اینکه حتى از من خداحافظى کنن: انکه او را نگاه کند گفت  بدون

.کردن فاصله بیم ما اقدام کرد، ولى نشد

کى فهمیدى ؟_

.ز جنگ فرار کردن رفتن انگلیسبهم گفت ا. یکى از مستخدم هاى خونه مون رو توى ارایشگاه دیدم. همین دیروز_

.خداى من متاسفم... اه _

حس . حتى اون قدر براشون ارزش نداشتم که ازم خداحافظى کنن. از ته دل. بهنر که رفتن، ازشون متنفرم. نه، نباش_

براى چى من باید احساساتى بشم؟. اونا احساس نداشتن . خرد. مى کنم خرد شده ام شیدا

.نواده ات، راجع به پدر ومادرت این طور حرف بزنىنباید راجع به خا_

.برام مهم نیست. اونا بى احساسترین موجودات روى زمین هستن_

خب دیگه : لیلى اشکش را پاك کرد و با لبخند تلخى گفت. صداى گریه ایدا قبل از انکه لیلى چیزى بگوید امد. لیلى_

نمیاى ؟ تو. من مى رم پیش ایدا. بعضى چیزا هم این جوریه

.نه_

راستى نپرسیدم تا کى اینجایى؟: تا درگاه در پیش رفت، ولى برگشت و با نگاهى به او پرسید لیلى

.ماموریتم تموم شد. دیگه برنمى گردم_

پس یعنى موندگارى ؟_

تو ناراحت مى شى؟. اره_

.نه_

حسى که نمى دانست چه . خانه کرده بود حس مرموزى در قلبش. به گوشه اى از اتاق خیره شد. از اتاق خارج شد و

.یک حس ناشناخته. نامى باید روى ان بگذارد
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خانم صارمى؟: دسته بندى داروها بود که صدایى مردد از پشت مخاطبش قرار داد مشغول

هرجا که مى رفت او را هم همان جا مى . او مثل شبح بود. عقب برگشت و از دیدن دکتر پایدار در انجا جاخورد به

.دید

شما اینجا چه مى کنید؟: با صدایى لرزان و صورتى که از خوشحالى رنگ گرفته بود پرسید حمید

اتفاقا من هم با دیدن شما مى خواستم همین سوال رو : بسختى نگاهش را از او گرفت و گفت . مرتعش بود دستش

.بپرسم

.من که ماموریتم تموم شده بود_

.من هم همین طور پس حتما تعجب مى کنید اگه بگم_

پس دلیل غیبت چند روزه تون همین بود؟: با شادى پرسید حمید

!بله... متاسفانه _

چرا متاسفانه؟ مگه ناراحت هستید؟: با نگاهى موشکاف به صورت او گفت  حمید

.من هیچ وقت ادم خوش شانسى نبوده ام. بله_

ز واقعا با همدیگر دوست شده بودند و البته تعجب هم در ان چهار رو. با همدیگر صمیمى و دوستانه بود لحنشان

:حمید با لبخندى گفت. نداشت

.در هر حال اگه کارى ندارید براى ویزیت بیماران با من همراه بشید. گمون نکنم_

.چشم دکتر: تکان داد و گفت  سرى

کارتون کى به : ده کرد و پرسیددر راهرو، حمید از فرصت استفا. کمد را بست و همراه او از ایستگاه خارج شد در

اتمام مى رسه؟

چطور مگه ؟. فکر مى کنم ساعت پنج : فکر کرد و گفت  لحن

www.downloadbook.irwww.downloadbook.ir



مریم صمدي -در آغوش رویا  ه نودهشتیاکتابخان

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٦٥

فقط مى خواستم اگه افتخار بدید، بعد از ساعت کارى چند دقیقه . چیزى نیست: لبخند مرموزى زد و گفت  حمید

.وقتتون رو در اختیار من بذارید

لى مى شه بپرسم براى چى؟خواهش مى کنم ، و: تردید گفت  با

ماشین منو . در هر صورت من سر ساعت پنج توى پارکینگ بیمارستان منتظرتون هستم. بهتون مى گم. عجله نکنید_

که مى شناسید؟

درست نمى گم؟. فکر مى کنم، ماشین پراید طوسى رنگه: کمى تعمق گفت  با

.چرا کامال درسته_

!مى بخشید دکتر: در یکى او اتاقها شیدا گفت  جلوى

بله؟: مکثى کرد و گفت  حمید

.چیز مهمى نیست: ارام گفت . خواست چیزى بگوید، ولى نتوانست مى

.در را بازکرد و بعد از ورود او خودش داخل شد حمید

عجیب بود که حس مى کرد حادثه اى در شرف . ساعت بعد، از بیمارستان خارج شد و به طرف پارکینگ رفت سه

ایا کارش درست بود؟ یعنى حمید چه چیزى مى خواست به او . لوى در پارکینگ لحظه اى مکث کردج. وقوع است

کار باید مى کرد؟ به حمید اطمینان و  هبگوید؟ یعنى ان قدر مهم بود که به خاطرش به گپ دوستانه نیاز داشتند؟ چ

قابل اعتمادى است و از اعتماد کسى  فهمیده بود که مرد. او را در ان مدت کوتاه خوب شناخته بود. اعتماد داشت

.با این نهیب پا در پارکینگ گذاشت. هیچ اتفاقى قرار نبود براى او بیفتد. پس باید مى رفت. سوءاستفاده نمى کند

براى دلگرم . این بار صداى بوق ماشین حمید متوجه اش کرد. قدمى در پارکینگ پیش رفت، ولى دوباره ایستاد چند

در ان حالت از همیشه زیباتر و . رل نشسته بود‘پشت . با قدمهاى شمرده به طرف ماشین او رفت. کردنش کافى بود

!سالم: در را براى او بازکرد و مسرت گفت اخلحمید از د. به طرف در جلو رفت. مردانه تر به نظر مى رسید
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.خسته نباشید... سالم و : دلنشینى برلب اورد و گفت لبخند

.ن طورشما هم همی.متشکرم_

.فکر نمى کردم دعوتم رو قبول کنید: از روشن کردن ماشین با شیطنت گفت بعد

.من که گفته بودم مى یام! چرا؟: گفت متعجب

شما هنوز به درجه غرور و خوداریتون پى نبردید وگرنه به من حق مى دادید که نگران امدنتون و همراه : گفت موذیانه

حمید با نگاهى به صورت گل . گونه هایش گلگون شد. ل غزال ، گریز پائیدشما درست مث. شدنتون با خودم باشم

:انداخته او با لجن نافذى گفت

افتخار مى دید یه نوشیدنى در خدمتتون باشم؟_

.ولى من باید زود برگردم_

.خاطره بدى نمى شه. قبول کنید. زیاد طول نمى کشه: با محبت نگاهش کرد و گفت  حمید

.موافقم... رى نباشهاگر جاى دو_

.خیلى نزدیکه. دور نیست: با شادى گفت  حمید

مقابله کافه تریاى زیبا و شیکى در نزدیکى بیمارستان، ماشین را نگه . با گفتن این جمله پا روى پدال گاز فشرد و

همراه با بعد بسرعت پیاده شد و در سمت شیدا را بازکرد و بالحن بامزه اى .داشت و گوشه اى خلوت پارك کرد

.بفرمایید دختر خانم: تعظیم گفت 

به لحن او خندید و از ماشین پیاده شد و منتظر ماند تا حمید درهاى ماشین را قفل کند، سپس همگام با او به  شیدا

.طرف تریا رفت

ده شده همه چیز در نهایت سلیقه چی. درست مثل فیلم هاى خارجى. محیط تریا را بى نهایت اشرافى و مجلل دید شیدا

حمید او را به طرف مبلمانى نزدیک پنجره برد و بعد از نشستن او ، خود روبرویش نشست و با نگاهى به صورت . بود
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:زیبا و معصوم او ، با نشاط پرسید

محیط اینجا رو مى پسندید؟_

اینجا بى ... اوه بله: چشمانى که از فرط هیجان مى درخشیدند، به او نگاه کرد و با کالم با احساس و ساده اى گفت با

.نهایت زیباست

.ولى در مقابل میهمان زیبایى چون شما بى نهایت حقیره_

خصوصا که تا به حال از هیچ مرد غریبه .شیفته و شوریده او با ان نگاه خیره و پرتمنا صورت شیدا را گلگون کرد کالم

.نهاین لطف شما رو مى رسو: با شرمندگى گفت . اى تعریفى نشنیده بود

باید . هرچى که مى گم عین قیقته. من عادت به لطف کردن ندارم: با خونسردى به پشتى مبل تکیه داد و گفت  حمید

اجازه دارم شما رو به نام کوچیکتون صدا کنم؟: لحظه اى مکث کرد و بعد پرسید... بگم

.خواهش مى کنم: سختى گفت به

او را در ان لباس مشکى که باعث شادابى بیش از حدش شده بود با نگاهى ستایش گر، زیبایى بى عیب و نقص  حمید

:تحسین کرد و گفت

.چشمان زیبا همه چیز رو زیبا مى بینه... باید بگم شیدا خانم_

.شما در شرمنده کردن ادمها استادید: را پایین انداخت و گفت  نگاهش

.ت مى خواممنظورتون اینه که باعث ناراحتى شما شدم؟ اگه این طوره معذر_

شاید تنها چیزى بود که مى شد به شما ... مى بخشید که اینو گفتم، ولى خب این: را کمى تکان داد و گفت  سرش

.گفت

.از ادم حاضر جوابى چون شما بعیده که همچین حرفى بزنید_

ه با محیط تریا، لباس فراگ خوشرنگى پوشیده بود ک. از انکه حرف دیگرى بزند، پیشخدمتى به انها نزدیک شد قبل
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خانم و اقا چى میل دارن؟: کنارشان رسید و با تعظیمى کوتاه و تشکر از حسن انتخاب تریا رو به انها پرسید. جور بود

ظاهرا بارها به این جور محیط امده بود، چون ابدا دستپاچه یا ناراحت نبود و کامال خونسرد . نگاهى به شیدا کرد حمید

.هرچى شما سفارش بدید: اهى کوتاه به او گفت شیدا با نگ. نشان مى داد

.با قهوه موافقید: با محبت نگاهش کرد و پرسید حمید

.لطفا دو فنجون قهوه: موافقت شیدا رو به پیشخدمت کرد و گفت با

.اصال قابل قیاس نیست: فاصله اى که پیشخدمت براى اوردن سفارش انها رفته بود، حمید گفت در

شیدا . محیط پاك و روحانى اى بود. منظورم جبهه و این جاست: جکاو شیدا باعث شد ادامه بدهدجستجوگر و کن نگاه

:با لبخند گرمى گفت

.مثل این که با ادم پیوند خورده بود. اون جا خاك دامن گیرى داشت. حق با شماست _

ید، چون با اینجا واقعا فرق من هنوز باور نمى کنم که شما همون خانم صارمى جدى جبهه باش: به شوخى گفت حمید

.مى کنید

!یکى بهم گفته بود تو عجیب ترین موجود دنیایى: یاد حرف سیاوش افتاد و بى اختیار گفت شیدا

.شما واقعا دختر عجیبى هستید. باهاش هم عقیده ام : با خنده اى کوتاه به صورت صاف او چشم دوخت و گفت حمید

.جسارت نباشه باید بگم شما از من عجیب تریداینو از خیلى ها شنیده ام و اگه _

مطمئنم اگه به کسى بگم پرستار اخموى : بعد از خنده گفت.جدا که شیدا غیر قابل پیش بینى بود.ناگهان خندید حمید

.بخش ما، یه همچین دختر شیرین زبونى یه باور نمى کنه

.اباور باقى بموننادمهاى ناباور همیشه باید ن. در این صورت بهتره به کسى نگید_

.بله و البته خیلى ها به باورنکردنیها عالقمندن: حمید با تکان سر گفت . نوعى طنز و تمسخر در خود داشت لحنش

از روى شیدا پرید یعنى منظورش چه بود؟ نوعى شوریدگى خاص در گفتار حمید به چشم مى خورد که هم باعث  رنگ
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پیشخدمت قهوه هر کدام . امدن پیشخدمت او را از فکر کردن بازداشت . دترسش مى شد و هم او را به هیجان مى اور

شیدا به بخار قهوه اش چشم دوخته بود . را جلوى رویشان گذاشت و بعد از تعظیمى کوتاه از انها فاصله گرفت 

ید قصد مى ترسم که فکر کن...مى خوام یه چیزى ازتون بپرسم،ولی خب: حمید گفت.صورتش از همیشه گلگون تر بود

.فضولى دارم

.این چه حرفیه؟ خواهش مى کنم_

شما جواب سهراب رو چى دادید؟....شما: سرش را به فنجانش گرم کرد و به محتویات ان نگاه کرد و پرسید حمید

سهراب؟: پرسید متعجب

.سهراب پسر خان. بله: به صورت او نگریست و جدى گفت حمید

.ده بودمفراموش کر. معذرت مى خوام ... هان_

یعنى این قدر براتون بى اهمیت بود؟: با دقت نگاهش کرد و گفت  حمید

کرد ان ظاهر شیطنت امیز را از خود دور کند چه خوب بود اگر مى توانست لحظاتى سر به سر این پزشک  سعى

چى : د و پرسیدبخش که این روزها محبتى خاص در رفتار و گفتارش به چشم مى خورد بگذارد ، خودش را به نادانى ز

برام بى اهمیت بود؟ پسر خان؟

!!نخیر، خواستگارى سهراب، پسر خان_

.چندان از این جور مسائل خوشم نمى یاد... بله متوجه شدم، باید بگم که من... اه_

از چى؟ از سهراب یا ازدواج؟: موذیانه پرسید. براى خمید باز شده بود مشتش

شما غافلگیرم : ست به طریقى از جواب دادن به سوال او طفره برود اهسته گفتکاش مى توان. غافلگیر شده بود جدا

.کردید

خصوصا حاال که به او دلبسته هم شده بود براى ان که او . متوجه لحن معذب او شد حق نداشت او را ناراحت کند خمید
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.سرد شد: را از ان حال و هوا خارج کند به فنجان قهوه اش اشاره کرد و گفت

متوجه فنجانش شد با تشکر کوتاه ان را برداشت و به لب نزدیک کرد هنوز جرعه اى ننوشیده بود که صداى  شیدا

:شرمنده حمید را شنید

نامزد ندارید؟... شما_

حس کرد تا بنا گوشش قرمز شده .بشدت به سرفه افتاد فنجان را روي میز گذاشت.مثل یک شوك قوى بود درست

چتون شد؟: تمیز و زیبایى را از جیب کتش خارج کرد و به او تعارف کرد و پرسید حمید نگران دستمال.است 

چیزى نیست؟_

.نفهمیدم چرا این قدر بى پرده پرسیدم.اصال خیال نداشتم شما را اذیت کنم... خداى من_

.چیزى نیست. خودتون رو ناراحت نکنید_

حاال حالتون چطوره؟_

بممن خو.چیزى نیست... گفتم که _

.من هیچ وفت یاد نگرفته ام مقدمه چینى کنم، شاید به خاطر همین هم بود که نمره انشام همیشه پایین بود_

.نه من نامزد ندارم. اشکالى نداره... اشکا_

.این منو در دادن پیشنهادم دلگرم و در عین حال دلسرد مى کنه...! خیلى خوبه_

ش توازن کافى نداشت و صورتش هم قرمز شده بود و در عمق چشمانى متعجب به حمید چشم دوخت حرکات با

.حتما چیز مهمى مى خواست بگوید که ان قدر جدى بود.حرکاتش دستپاچگى محسوسى دیده مى شد 

شما براى اینده چه تصمیمى گرفتید؟: لبخند مالیمى زد و بدون نگاه کردن به اوپرسید حمید

نید؟باور مى ک...اگه بگم هیچى : گفت زیرکانه

.نباید باور کنم، ولى باور مى کنم: پوزخندى زد و گفت حمید
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چرا؟_

شاید چون تا بحال دروغى از : حمید موذیانه گفت. ان ادمهایى نبود که شخص را به باد سوال بگیرد و گیجش کند از

.شما نشنیده ام

و چرا نباید باور کنید؟_

چیزى که شیدا را او همیشه . را همراه با طنز و کنجکاوى دید لحن شیدا. ناخوداگاه لبخند شیطنت امیزى زد حمید

:ارام گفت. فریباتر مى کرد

.چون امکان نداره کسى براى اینده اش بنامه اى نریخته باشه_

.پس احتماال من اولین نفرم_

.خیلى دلم مى خواست که شما رو همیشه اول ببینم، ولى چندان هم مطمئن نباشید_

با من ازدواج مى کنى؟؟؟؟: ، حمید خیلى ناگهانى گفت نگاهش کرد متعجب

اختیار با دو دست صورتش را پوشاند این فوق تصورش بود چه اتفاقى افتاده بود؟ حمید چه گفته بود؟ ایا درست  بى

 چندان هم خونسرد... بود که از او تقاضاى ازدواج کرده بود؟ ان هم ان اندازه نا گهانى و در کمال خونسردى ؟ نه

اخر امکان . چیزى؟ همه چیز از فکرش فرار کرده بود چهباید چیزى مى گفت؟ ! مثا اینکه التماس مى کرد. نبود

اما ))خدا کنه یه خواب باشه((فکر کرد حتما در خواب این پیشنهاد را شنیده است ارزو کرد !! نداشت چه قدر نا گهانى

.اشتماسفم که این طورى بهتون گفتم، ولى حقیقتا چاره اى ندمت: صداى حمید را مى شنید ان هم حقیقى و باور کردنى

همیشه این : زمزمه وار گفت . نباید این کار را مى کرد، ولى کامال اراده بود. را از جلوى صورت برداشت دستهایش

قدر باورنکردنى هستید؟

.ى ترین موجود دنیائیدشما باورنکردن. فقط وقتى با باورنکردنیها سروکله مى زنم: با شیطنت گفت  حمید

.تبحر شما در غافلگیر کردن افراد حیرت انگیزه_
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مى تونم امیدوار باشم؟! امیدوارم مى کنید به این که بتونم نظر موافق شما رو جلب کنم_

!خداى من: زمزمه کرد ناتوان

ن ادمى نیستم که همه چیز مى دونم از صراحت لهجه ام و همین طور از پیشنهاد ناگهانیم حیرت کردید، ولى خب م_

.رو بعد از مقدمه چینى بگم

.خیلى بد. و این خیلى بده_

.بعضى خصوصیات رو نمى شه از بین برد... ولى خب. به دختر حساسى چون شما حق مى دم این طور فکر کنید_

این همه صراحت؟_

اید کمى عجیب باشه که بهتون بگم من از ش. مى خوام بهش فکر کنید و جوابم رو هم بدید. صراحت و یک تمنا. بله_

رفتار شما بقدرى سرد و بیروح بود ... همون دیدار اولمون نسبت به شما یه نوع حس دلبستگى پیدا کردم ، ولى خب

کوتاهى که با شما بودم متوجه شدم اون طورى هم که  تکه هیچ وقت فرصت نکردم این حس رو بیان کنم، ولى در مد

.شما سرد که نیستید هیچ به نظر من خیلى هم صمیمى و مهربانید...! نه.دنشون مى دید نیستی

حمید با نگاهى به . توانست تظاهر کند که از شنیدن تعریفهاى او ناراحت شده است، ولى خوشحال هم نبود نمى

شم؟اجازه مى دى براى زندگى اینده ات، شریک و همراهت با: صورت گلگون او ، با صدا و قلبى لرزان گفت 

. همان طور که نگاهش به فنجان خالى قهوه اش بود فکر مى کرد چه مى تواند به او بگوید. دانست چه باید بگوید نمى

. نه تنها متنفر نبود بلکه حس مى کرد از این که درکنار او باشد خوشحال هم مى شود. دیگر از حمید متنفر نبود 

.دیرم شد... اى واى: از جا پرید و گفت . بود گذشتهزود چقدر زمان . نگاهش خیلى اتفاقى به ساعتش افتاد

.من شما رو مى رسونم. نگران نباشید: متعاقب او از جابرخاست و گفت  حمید

شیدا کنار ماشین او . را از پیشخدمت گرفت و بعد از پرداخت پول به دنبال شیدا از تریا خارج شد صورتحساب

:با دیدن حمید گفت.ایستاده بود
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.تنها مى رم.ما دیگه زحمت نمى دمبه ش_

.شما رو مى رسونم. زحمتى نیست_

...شما خودتون هم دیرتون شده و من_

لطفا براى ... شما گریز ائید، ولى: با لبحندى به سوى او برگشت و در تاریک روشن هوا به او خیره شد و گفت حمید

.ونه تون برسونماجازه بدید سوارتون کنم و شما رو به خ. مدتى فراموش کنید

حمید ماشین را . یک ربع نشد که به خانه رسیدند. بناچار موافقت کرد و کنار او نشست. این که چاره اى نداشت مثل

.امیدوارم جواب دلگرم کننده اى بهم بدید: سر کوچه نگه داشت و بعد از پیاده شدن او گفت 

.خداحاففظ... حتما : بى اختیار گفت_

چقدر در قلبش احساس . با ناپدید شدن شیدا در خم کوچه ، لبحندى بر لبانش نقش بست. فظى کرداز او خداحا حمید

.مثل این که بارى به اندازه چندین تن را از روى قلبش برداشته اند. سبکى مى کرد

زدهمیس فصل

.بیا تو: ارام گفت. در فکر بود که صداى تقه اى به در موجب شد روى تخت نیم خیز شود غرق

اجازه هست؟: در را کمى بازکرد و پرسید. بود لیلى

.بیا تو... چرا که نه: لبخندى از روى تخت پایین امد و گفت با

چرا زحمت کشیدى؟: با دیدن چایها لب به تشکر گشود و پرسید. با دو استکان چاى وارد شد لیلى

بیدارت کردم؟. زحمتى نبود_

.داشتم فکر مى کردم. نه، خواب نبودم_

چه فکرى؟_
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.اگه کارى ندارى بشین بهت بگم_

من سراپا . بفرمائید: اطاعت کرد و بعد از گذاشتن سینى روى میز مطالعه کنار او روى تخت نشست و گفت لیلى

.گوشم

!...لیلى_

!بله؟_

وقتى به سینا عالقمند شدى چه احساسى پیدا کردى؟_

واسه چى مى پرسى؟: خندید و گفت لیلى

.خب نگو... اشکالى داره: اوتى شانه هایش را باال انداخت و گفتبى تف با

.قبوله.پله پله بگم. خیلى خب بهت مى گم... اشکالى که نداره، ولى: با تبسم معنادارى گفت لیلى

.قبوله: وگفت  خندید

به سینا که چیزى نمى گى؟_

؟.براى چى باید بگم_

ن کى دونم اگه بدونه چه بالیى سرم مى یاره و صبح تا شب در گوشم شاید چو. نمى دونم همین جورى گفتم... خب_

.وزوز مى کنه که چقدر دوستم دارى

.حاال شروع کن. مطمئن باش که چیزى بهش نمى گم: اى کرد و گفت  خنده

اولش احساس کردم از یه بلندى پرت شدم : نفس عمیقى کشید، سپس با لحن بامزه اى همراه با شیطنت گفت لیلى

.یینپا

درد داشت؟: شوخى پرسید  به

بعدش مثل این بود که یه چیز . جاى زخمام تازه خوب شده. حرفشم نزن... اوه،، اوه: لیلى هم با همان لحن او گفت_
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.گرم توى رگهام جریان پیدا کرد

و دیگه ؟_

.و دیگه هیچى_

فقط همین؟... ا: گفت  معترض

چطوریه؟ طول و تفصیل داره؟فکر کردى عاشق شدن . اره: و گفت  خندید

حاال مى تونى بگى وقتى سینا به خواستگاریت اومد چه احساسى داشتى؟_

اینم .تو امروز چت شده؟ اون از صورت گل انداخته ات وقتى که وارد خونه شدى: پقى زد زیر خنده و بعد گفت لیلى

اصال این سوالها رو براى چى مى پرسى؟. از این سوالهات

.اگاهى فقط یه کم_

.شایدم استفاده از یه تجربه_

.همین طورى پرسیدم. در هرحال مجبورت نمى کنم جوابم رو بدى. چه تجربه ذیقیمتى هم که هست_

احساس کردم از یه خونه صد طبقه پرت .باشه بهت مى گم. حرف ناراحتى رو نزن: اى به بازوى او زد و گفت  ضربه

.شد زمین

.یینتو که همش پرت مى شى پا_

.عاشقیه و هزار تا مصیبت و گرفتارى. خب اره: شوخش لیلى را به خنده انداخت لحن

تو جدا عاشق سینایى؟_

.به عیسى مسیح سوگند که عاشق سینا هستم: به شوخى صلیبى روى سینه کشید و گفت لیلى

این چه کاریه؟_

چى چه کارییه؟_
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.مثال همین کارت_

خب حاال بگو چى شده؟. این که چیزى نیست. ارممن همه کیش هاى عالم رو د_

منظورت چیه؟_

مگه نه؟. چیزى شده . این سوالها براى چى بود؟ مطمئنا اتفاقى اتاده_

.تو اشتباه مى کنى: کنار او بلند شد و با گونه هایى ملتهب گفت از

خواست از اتاق خارج شود که مى . اما توى حالت صورتت، توى لحن صدات چیزى جز این پیداس: شیطنت گفت  با

من . تو منو چطورى دیدى که ازم فرار کردى: لیلى دستش را گرفت و بعد خود بلند شد و مقابلش ایستاد و گفت 

نیستم؟. قبل از اینکه زن داداشت باشه. دوست نزدیک تو هستم

.خب چرا_

حتما خبریه؟ نه؟. پس چرا بهم نمى گى چى شده_

!بله... بگممجبورم : شرم گفت  با

خب چرا اینو زودتر نگفتى و ! مبارکه: با لبخندى موفقت امیز مثل اینکه چیز شگفتى را کشف کرده باشد گفت  لیلى

این قدر معطلم کردى؟

.گلگون شیدا، لبخند لیلى را غلیظ تر کرد گونهاى

.براى اینکه هنوز مطمئن نیستم: گفت  شیدا

باید به قلبت رجوع کنى به این که با سوال .اى خواهر شوهر طمع کار: گفت ضربه اى به پشت دست او نواخت و  لیلى

حاال تعریف کن : سپس با هیجان دست او را گرفت و روى تخت نشست سپس پرسید. و جواب هاى منو گیج کنى

؟...شناسیمش  ىببینم طرف کیه؟ چه کاره است؟ دوسته یا اشنا یا غریبه؟ اصال ما م

.چه خبرته ؟ یکى یکى: دا را به خنده انداخت و گفت پى درپى اش، شی سوالت
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یادم رفت بپرسم ازت خواستگارى کرده یا نه ؟: بدون تغییرى در شیوه گفتارش گفت  لیلى

.اره_

تو جوابشو چى دادى؟... خب_

.مطمئنم که نمى تونى حدس بزنى: از شیطنت درچشمانش درخشید برقى

با شیطنت و با . نگاه شسدا باعث شد ادامه بدهد.مطمئنم که بهش جواب ندادى. حدسش اسونه. برام معما طرح نکن_

اگه بهش جواب داده بودى که االن نمى نشستى تاریخچه عشق و . فهمیدنش چندان هم سخت نبود: حالتى طنز گفت 

: ى مشتاق گفتلیلى دوباره مثل دختر بچه ا. زد مىبه زیرکى لیلى ، لبخند گر. عاشقى من و سینا رو زیرو رو کنى

.بهم نگفتى چطور اشنا شدى... راستى

حوصله شو دارى بهت بگم؟. قضیه اش کمى طوالنیه_

.اره فقط کمى صبر کن من یه سر به غذا بزنم ته نگیره: با عجله گفت  لیلى

ن موهاى بورى او در تختخواب کوچکش با ا. به اتاق ایدا رفت. باهم از اتاق خارج شدند. منم یه سر به ایدا مى زنم_

بوسه اى به گو نه اش زد و دوباره . که اطراف متکا و صورتش را پر کرده بود درست مثل فرشته ها به نظر مى رسید

با دیدن سبد میوه در دست او به شوخى . میوه هم دستش بود دسب. لحظلتى بعد هم لیلى پیدا شد. به اتاق بازگشت

.چه خبره؟ تو که همش در حال خوردنى: گفت 

.حاال تعریف کن. اورده ام حوصله مون سر نره و سرمون گرم بشه: را روى عسلى کنار تخت گذاشت و گفت  سبد

.مامان کو؟ از وقتى اومدم ندیدمش... تو بهتر قبل از من بگى_

.بابک کمى ناخوش بود، رفت به اون سر بزنه. رفته خونه مینا _

چیز مهمى که نیست؟: نگرانى پرسید با

.یه سرماخوردگى ساده است. ان نباش نگر_
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.مى ترسم بره پیش بابک اونم مریض بشه. کاش مى شد بهارك یه مدتى مى امد اینجا_

توکه اون مدت نبودى ببینى این دوتا مثل . به نظر من بهارك براى بابک خیلى موثره. تو زیادى نگرانى دوست من_

حاال تو مى گى یکیشون . خیلى به هم وابسته و عالقمندن. دیگه هستنهمه جا با هم. دوقلوهاى چسبیده به هم مى مونن

رو بیارم اینجا؟

توى مهدکودك با هم هستن، ولى موقع رفتن به . فکر اینجاشو نکرده بودم، اما مدام که نمى شه با همدیگه باشن_

کاش . قعا باید به دادشون برسهبا این وابستگى شون به همدیگه ، خدا وا. مدرسه خواه ناخواه از همدیگه جدا مى شن

.مینا اونارو این طور بار نمى اورد

. به نظر من مینا کار خوبى هم کرده. اشتباه نکن: با تغیر دست از پوست کندن سیب برداشت و با غیض گفت  لیلى

فهمه بهشون بچه ها رو طورى بار اورده که ادم بدون اینکه ب. و این خیلى خوبه. حاال اون دوتا پشت همدیگه هستن

.اون موقع تو ازش ایراد مى گیرى. احترام مى ذاره

حاال چرا بهم مى پرى؟. فهمیدم: را او او جدا کرد و گفت  خودش

.مى خوام همه چیز رو بدونى تا این قدر ظالمانه راجع بهش صحبت نکنى. بهت نمى پرم _

خیلى خب من که گفتم ببخشید حاال چرا براق شدى؟... خیلى خب_

.خدا یه همچین جارى اى رو هم نصیب من کنه: شیدا ادامه داد. حالت تهاجمى گرفته بود. به خود امد یلىل

.خودتو لوس نکن_

.به نظر من تو بهترین جارى دنیایى. جدى گفتم: چاپلوسى و تملق گفت  با

که از موضوع اصلیمون دور اه راستى اونقدر حرف زدیم . حاال چرا این قدر تعریف مى کنى؟ خیس عرق شدم. قبول_

.افتادیم

.قرار بود من از موضوع اشناییم با دکتر پایدار بگم. اره_
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حاال ایشون چه کاره هستن؟. پس اسمشون هم دکتر پایداره . به به: با شیطنت گفت  لیلى

.ایشون مسوول بخش قلب و عروق هستى. خوبه بهت گفتم دکتر پایدار. بیسواد _

!مسوول بخش. هم که بد نیست افرین سلیقه ات_

حاال ناقال چطورى تورش کردى؟. فکر نمى کردم تو هم از این کارها بلد باشى: زد و گفت  سوتى

!من و این حرف؟ واقعا که_

.گوشت تنم اب شد. تعریف کن ببینم_

دکتر پایدار . منتقل شدیمهمه چیز از اونجایى شروع شد که ما به اردوگاه الزهرا : شوخى تک سرفه اى کرد و گفت  به

بعد از پایان یافتن حرفهایش، . تمام ماجرا را براى لیلى تعریف کرد... در یکى از روزها. هم پزشک جراح همراه ما بود

راستى، عین این اتفاقها افتاد؟: لیلى پرسید

شک دارى؟_

که اشتباها اسم قلب رو به خودش  یه تیکه سنگه. به قول سینا قلب تو ، قلب نیست. راستش از تو تعجب مى کنم_

.عالقمند شدنت هم به یه مرد که دیگه بماند، یه چیزدیگه است. گرفته

مى شه بگى سینا کى این نطق غرا رو فرموده ؟_

درست وقتى که خواستگارى بیچاره ات رو با لبهاى اویزان و دسته گل پژمرد از خونه مى : با شیطنت گفت  لیلى

.انداختى بیرون

...کارى کنم که دیگه. منو مسخره مى کنى: گونى از دست او گرفت و گفت نیش

این بوى چیه؟: از انکه حرفش را تمام کند ، لیلى گفت  قبل

با نگاهى دوباره به هم به سرعت از جا برخاستند و از اتاق . غذا ته گرفت: هم نگاه کردند و هر دو با هم گفتند به

لیلى در قابلمه را برداشت و با دست دیگر . دودوى خاکسترى رنگ احاطه کرده بودهال و اشپزخانه را . خارج شدند
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:دودهاى خاکسترى را کنار زد و با حرص گفت

.ته نگرفته ، جزغاله شده_

لیلى با حرص و . صداى زنگ در اندو را از جاکند. زیر گاز را خاموش کرد و سپس به سراغ پنجره رفت شیدا

:دستپاچگى گفت

.ابرومون مى ره... با این فضاحت . م مامانهگمون_

من هم . مامان ببینه مدام بهمون سرکوفت مى زنه که دوتا دختر گنده نتونستین یه شام اماده کنن. اونو قایم کن_

لیلى قبول کرد و شیدا ارام ارام به طرف در رفت انتظار زهرکس را داشت جز . اروم مى رم تا تو کارها رو بکنى

لیلى بیا ببین : دستش را گرفت و در همان حال فریاد زد شحالىیدن او گویى دنیا را تصاحب کرده باشد، با خوبا د.سینا

.کى اینجاست

!حالت چطوره خواهر جون: گونه اش را بوسید و پرسید سینا

تو چطورى داداش جون؟: را در بازوى او حلقه کرد و با سرخوشى گفت دستش

!داداش جون: شدند سینا از شدت حیرت گرد چشمان

.با دیدن او اشاره کرد که پیش سینا بیاید، سپس خودش سریعتر از سینا وارد خانه شد. از پنجره نگاهشان کرد لیلى

این بوى سوختگى مال چیه ؟: به محض ورود به خانه بو کشید و بعد پرسید سینا

.چائیوتور بخور. چیزى نیست: فنجانى چاى جلوى او گذاشت و گفت شیدا

چرا خبر ندادى که دارى مى یاى؟: لیلى پرسید. فنجانش را با تشکرى برداشت سینا

خواستم یک دفعه غافلگیرتون کنم، حاال بگید ببینم موفق شدم یا نه ؟_

اون دو تا چطورن؟. چه جورم: به جاى لیلى گفت شیدا

.سعید که برگشت، ولى سیاوش موند که اونم حالش خوبه_
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د چرا؟_

.منم فقط براى یکى دو روز جرات کردم مرخصى بگیرم، باید زود برگردم. کار داشت نتونست بیاد یه کم_

تو دیگه چرا؟_

.نمى تونن بهشون برسن. تعداد زخمیها خیلى زیاده_

.راستى سیاوش نگفت کى برمى گرده. چه بد_

ه دوستش دارى یه لطفى کن و با نامه هات اگ. چه خبرته اونو این همه دوست دارى. تازه یه ماهه که برگشته جبهه_

.مارو مستفیض کن

.وقتى شماها مى تونید کم لطف باشید، چرا من نباشم.اینو از شما یاد گرفته ام: تالفى کنایه او گفت به

...چشمم روشن. حرفهاى تازه مى شنوم_

.چشم و دلت با هم روشن_

ى از پس تو بر میام؟من ک: بى اختیار به خنده افتاد و بعد پرسید سینا

.از قرار معلوم هیچ وقت: پوزخندى شیطنت امیز گفت  با

.باالخره ازت انتقام مى گیرم. زیاد به خودت غره نشو_

.کمتر لغز بخون: تمسخر گفت  با

دلت واسم تنگ شده بود؟: با شیطنت پرسید سینا

خودت چى فکر مى کنى؟: جاى جواب، از او پرسید به

.اگه تنگ نشده بود که موقع ورود بهم داداش جزن نمى گفتى: شیطنت جواب داد با طنز و همراه

.چه افتخار هم مى کنه. حاال من یه چیزى از دهنم پرید... خوبه خوبه.ناخوداگاه برلبانش جارى شد لبخندى

.مى دونم که دوستم دارى: دست دور گردن او انداخت و گفت  سینا
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.خیلى خوب خفه شدم: فت چشمى براى او نازك کرد و گ پشت

سینا پشت دشستى . از سرو صداى اندو، ایدا از خواب بیدار شد. با فریاد به دنبال او دوید. گونه اش را گاز گرفت سینا

!اى جانور: شیدا را فراموش کرد و با اشتیاق به اتاق دخترش رفت، در حالیکه شیدا با خود مى اندیشید

این دیگه کیه؟: و رو به شیدا پرسید با هیجان زارد اشپزخانه شد لیلى

منظورت چیه؟: نگرانى پرسید با

اگه بدونى چه سبد گل . خیلى خوش تیپ و خوش قیافه است... جاى بردار: ضربه اى به بازوى او زد و گفت  لیلى

.بزرگى برات اورده

. سلیقه ات بیسته شیدا: با هیجان زایدالوصفى گفت. مینا هم دست کمى از لیلى ندشات. شیدا گل انداخت صورت

.فکر نمى کنم کسى باهاشون مخالفت بکنه. خانواده اش مثل یه تیکه جواهرن

با ناامیدى . سعید و فیروزه بودند. شیدا کنار پنجره رفت و از ان جا به حیاط چشم دوخت. زنگ در بلند شد صداى

:گفت

پس سیاوش کجاست؟ چرا اون نیومد؟_

قول داده بود که بیاد؟_

پس چرا نیومد؟. مطمئنم که شنید مادر چى گفت. چیزى نگفت، فقط یکدفعه تماس قطع شد: کرد و گفت  گاهشن

راستى مینا ، قیافه اقاى پایدار بزرگ به نظرت اشنا نبود؟. نمى دونم_

.نه برام مهم نبود که بپرسم: بى تفاتى شانه اش را باال انداخت و گفت  با

تو هم چند تاچاى بریز هر . من مى رم پیش بقیه : جلوى در لحظه اى مکث کرد و گفت .از اشپزخانه خارج شد مینا

.وقت گفتم بیا

.مینا به ظاهر شرمزده او لبخندى زد و از اشپزخانه خارج شد. دوباره گل انداخت صورتش
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نمى خواد : کرد قورى چینى را از روى سماور برداشت و مى خواست چائیها را بریزد که صداى لیلى متوجه اش شیدا

. شرمنده از لرزش دستش، قورى را روى میزگذاشت. بده خودم مى ریزم. همه شو ریختى توى سینى. چایى بریزى

:لیلى با شیطنت گفت

.بدجورى قرمز شدى. بهتره یه فکرى به حال صورتت بکنى_

برا لحظه اى از اینکه . ا مهار کندچند نفس عمیق کشید و سعى کرد لرزش دستش ر. حق با لیلى بود. اینه نگاه کرد به

جلوى او حتما از خجالت اب مى شد، ولى بعد وقتى به یاد اورد که او بزرگترین . سیاوش نیامده بود خدا را شکر کرد

. جدا چقدر از نبود او دلخور و ناراحت شده بود. برادرش است، خود را به خاطر ان اروزى چند دقیقه اى سرزنش کرد

:مینا وارد اشپزخانه شد و با عجله گفت. بود کاش سیاوش انجا

.مادر مى گى زودتر چائى ها رو بیار_

من؟! ؟...کى : دستپاچگى گفت  با

.اومدن خواستگارى تو. پس کى؟ من؟ خب معلومه_

.تو چائیها رو ببر... تو: به او چشم دوخت و گفت ملتمسانه

و از . نمى خواى که مادرجون ناراحت بشه. رى من؟ زود باشمگه اومدن خواستگا: معترض نگاهش کرد و گفت  مینا

.اشپزخانه خارج شد

تو ... تو ... لیلى: با نوعى ناتوانى گفت. داشت حرکاتش را موذیانه و شیطنت امیز مى پائید . به لیلى نگاه کرد شیدا

...ببر

فراموش کردى؟. سینا رو چه کار کنم؟ من شوهر دارم_

پرونیه؟االن جاى مزه ! لوس_

.چائى ها یخ کردن. حاال زود باش. تو باید ببرى. چه کار کنم، وظیفه توئه_
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...من... اخه من_

چرا اینقدر لفتش مى دى؟ یه چایى بردن که این همه . د برو دیگه: او را از اشپزخانه به بیرون هل داد و گفت  لیلى

.مکافات نداره

ا دم در رفت و بعد از ضربه اى کوتاه به ان وارد شد و اهسته سالم شرمگین ت. توانست به خود مسلط بشود بزحمت

با شرم به مادرش نگاه کرد و با اشاره او به طرف . متعاقب ان صداى سالم دسته جمعى دیگران به گوش رسید. کرد

.بفرمائید: جلوى او کمى خم شد و اهسته گفت . مردى که در صدر مجلس نشسته بود رفت

ر و ظاهرى متین فنجانى چاى برداشت و لبخندى که حالتى مردانه ترى به صورتش مى بخشید با صورتى موق مرد

.دستتون درد نکنه:گفت

زنى با صورت زیبا و با وقار که چادر مشکى او را جذاب .را جلوى خانمى که کنار اقاى پایدار نشسته بود گرفت سینى

نفر بعدى . مهرش را در قلب شیدا جاى داد) متشکرم دخترم( او نیز فنجانى چاى برداشت و با گفتن . تر کرده بود

اخرین . مادر و مینا هم چاى برداشتند. پایدار مهر تایید زد قاىاو چایى برداشت و با تکان سر ، برحرفهاى ا. پدر بود

یشه با حمید هم از ظاهر خود غافل نمانده بود و با کت و شلوارى قهوه اى خوش دوخت از هم. نفر جناب داماد بود

 انمعلوم بود که او هم در هیج. هنگام برداشتن چاى دستش لرزید و کمى چاى در سینى ریخت. وقارتر شده بود

. جدا که صورت غرق در شرم حمید چقدر بامزه بود. بزحمت لبخندش را کنترل مى کرد.دست کمى از شیدا ندارد

بعد از پذیرایى، . ى خاصى به صورتش بخشیده بودپوست تقریبا سبزه اش با سرخى شرم در هم امیخته بود و زیبای

.شود که با صداى خانم پایدار متوقف شد ارجشیدا بقدرى شرمزده و خجالت کشیده بود که مى خواست از سالن خ

.کجا شیدا خانم؟ بمونید بیشتر زیارتتون کنیم_

.رم به اونها برسممى ... من یه کارى دارم... من: صورتى گرگرفته به او نگریست و بعد گفت با

!کارو همیشه مى شه انجام داد ، ولى این مراسم رو نه: به جاى خانم پایدار گفت مادر
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لحظاتى بعد . سرش را تکان داد و باالجبار جایى کنار مینا یافت و نشست) . سر جایت بشین( واقع اشاره کرد که در

رخ بدهند، براى جامعه و براى بچه ها بهتر خواهند  صحبت به دو جوان کشیده شد و این که ازدواج ها هر چه زودتر

مى کرد چیزى براى گفتن پیدا کند، ولى ان لحظه بقدرى  سعىشیدا همان طور که به صحبتهاى انها گوش مى داد . بود

ه اقاى پایدار همانطور ک. صحبتها با اظهار نظر والدین به پایان رسیدند.شرمنده بود که هیچ چیزى به فکرش نمى رسید

قدر  اینحاال چند کالم هم از عروس خانم بشنوید که تا حاال : شیدا را با نگاه خریدارانه اش زیر نظر داشت گفت

:خانم پایدار حرف او را دنبال کرد و گفت. محجوب و ساکت به حرفهاى ما گوش مى دادن

.ا گوش مى دیمم. هرچى که دوست دارید بگید، هر شرط و شروط حاصى که دارید االن مطرح کنید _

جلوى ان همه چشم که چیزى به یادش نمى امد که . این امکان نداشت... نه. چشمها به دهان شیدا دوخته شده بود همه

براى لحظه اى، شهامت گمشده اش را پیدا کرد . چقدر سخت بود ادم خودش پاى خواستگار را در خانه بازکند. بگوید

اول از حضورتون : و نفس نفس زدنش معلوم نشود، شروع به صحبت کردو در حالى که سعى مى کرد صدایش نلرزد 

همه خواستید که نظر منو در این مورد ... خب...! در اینجا تشکر مى کنم و این که زحمت کشیدید و تشریف اوردید

با ارزش  هرچى اونها بگن برام مهم و. فقط مى تونم بگم که تابع تصمیمات خانواده ام هستم... جویا بشید، خب من

در هر صورت اگه نظر خود من رو بخواید باید بگم که به نظر من براى زندگى ساده و مسالمت امیز . شه مىتلقى 

من که مى . این لطف تو رو مى رسونه عزیزم: هما با محبت نگاهش کرد و گفت . شرط و شروط خاصى وجود ندارد

زندگى سالم و پر از تفاهم به چه چیزهایى  یهو ببینن براى  گم بهتره در این جور مواقع خود جوونها به توافق برسن

.نیازمندند

حاال اگه شما و اقاى صارمى اجازه بدید حمید جان و شیدا .نظر شما کامال متینه. بله: پایدار وارد بحث شد و گفت خانم

زندگى چه توقعاتى از ببینن توى . به قول معروف سنگاشون رو وا بکنن. خانم یه جاى خلوت با همدیگه صحبت کنن

.بعد هم نتیجه صحبتهاشون رو به ما بگن ه،همدیگه دارن و چه چیزهایى براشون ارزش محسوب مى ش
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نگاهى به همسرش انداخت و با اشاره اى .شما صاحب اختیارید. خواهش مى کنم خانم: با مهربانى و متانت گفت هما

.على را متوجه کرد

نه مارو دیدید؟راستى شما باغچه خو: پرسید  على

نخیر، ولى اگه شما قبول زحمت کنید و نشونمون : اقاى پایدار با تبسمى گفت . معنادار او همه را متوجه کرد اشاره

.بدید ممنون مى شیم

لطفا بفرمائید از این طرف تا همه جارو .چه زحمتى؟ خواهش مى کنم: از جا برخاست و با محبت مردانه اش گفت  على

.نشونتون بدم

شیدا هم . همه بترتیب از سالن خارج شدند.بقیه هم از روى مبلها برخاستند. و خواهرش هر دو از جا بلند شدند ایدارپ

تو باید : طاقت نشستن در انجا و صحبت با حمید را نداشت، ولى لیلى دستش را گرفت و اهسته گفت.بلند شد که برود

.اینجا بمونى

...ولى من: شیدا از خجالت قرمز شد صورت

. من هم توى اشپزخانه ام. از این جور فرصتها خیلى کم پیش مى یاد. بنشین و لذت ببر! باید. نشنیدى بقیه چى گفتن_

.تا به بقیه اطالع بدم که بیان تو. جوابت هم مثبت بود، بیا از من دیس شیرینى رو بگیر. کارى داشتى صدام کن

...اخه من که خجا_

اقا داماد . حاال لطفا بنشین. تو و خجالت؟ حرفشم نزن: با لحنى جدى و نافذ گفت.امه دهداو بیشتر از ان اد نگذاشت

.خیلى وقته که منتظر هستن

.این جورى مى ترسم از شدت خجالت غش کنم. پس بذار من یه دقیقه بیام اشپزخونه تا به خودم مسلط بشم_

.فا چند لحظه ما رو ببخشیدلط. االن برمى گردم: اخمى کرد و بعد رو به حمید گفت لیلى

.منزل خودتونه: بعد از پاك کردن عرق دست و صورتش با تبسمى شرمگین گفت  حمید
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:لیلى به سراغ قورى رفت و بعد از ریختن دو فنجان چاى گفت.و شیدا با هم از سالن خارج شدند لیلى

.این بى ادبانه ترین کارى بود که امکان داشت بکنى... از دست تو امان

.انتظار داشتى چه کار کنم؟ نزدیک بود از حال برم_

.این جورى دیگه رنجشى نخواهد داشت. قبل از اینکه از حال برى این چایى ها رو ببر: را به دست او داد و گفت سینى

سرش را کمى تکان . نباید تسلط بر اعصابش را این قدر زود از دست مى داد. عمیقى کشید و برخود مسلط شد نفس

باورودش به سالن، حمید از جابرخاست و در سالم کردن . د و با قورت دادن اب دهانش از اشپزخانه خارج شددا

با لبخند کنترل شده اى جوابش را داد و تعارف  وخنده اش گرفته بود، با این حال خودش را کنترل کرد . پیشى گرفت

.بفرمائید: نى چاى را مقابلش گرفت و ارام گفت بعد از این که حمید دوباره سرجایش نشست، سی. کرد که بنشیند

شیدا سینى را روى میز روبرویش گذاشت و . با لبخندى فنجانى چاى برداشت و روى عسلى کنار مبل گذاشت حمید

هر دو سکوت کرده بودند تا این که شیدا باالجبار سکوت را . بعد خودش روى مبلى نزدیک به در جاى گرفت

!چاى تون سرد شد: شکست

:ات را با تشکرى به دست گرفت و بانگاهى به او گفت. حق با شیدا بود. متوجه فنجان چایش شد حمید

.پیداست همه از حضور هم خوشحال هستند. شما خانواده خوشبختى دارید_

.شما هم خانواده خوبى دارید. بله من واقعا دختر سعادتمندى هستم که در این خانواده به دنبا امده ام_

.بله ، من و پدر و عمه جان درکنار هم خانواده خوشبختى رو تشکیل مى دیم: حمید رنگ گرفت ورتص

عمه جان؟ پس یعنى ایشون مادرتون نیستند؟_

.مرده...سالها پیش ... مادر من... نخیر_

ما باید مادرتون قصد ناراحت کردن شما رو نداشتم، فقط از روى شباهت شما به ایشون فکر کردم حت. متاسفم... اه_

.باشن
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.نباید خودتون رو به خاطر موضوعى به این کوچیکى ناراحت کنید. اشکالى نداره: پوزخندى زد و گفت حمید

بناچار . یعنى صحبت کردن در مورد مادرش این قدر کوچیک بود؟سکوتش حمید را نگران کرد! کوچیک؟ موضوع

.اول شما شروع کنید: گفت

.نه خواهش مى کنم ، اول شما شروع کنید: در ان لحظه چقدر ترسیده بود. نفس اسوده اى کشید حمید

.ه خواهش مى کنم، شما بفرمائید_

خب . خیلى خب حاال که این طور مى خواید اول من شروع مى کنم: زد و با نگاهى سگپاسگزار با ارامش گفت  لبخندى

به حال راجع به ازدواج فکر نکرده بودم، یعنى هیچ تا . من حمید پایدار هستم، سى سالمه و تک فرزند پدرم هستم

یه ویال هم توى یه . از مال دنیا اون قدرى دارم که هیچ وقت محتاج خلق نشیم. وقت فرصتش پیش نیامد که فکر کنم

بکرو ... اون رو هم فقط براى خاطر شما... نقطه شمالى شهر دارم که حاضرم به نامتون بکنم و بعد یه دل عاشق که

.نخورده نگهش داشتم دست

هیچ وقت فکر نمى کرد که این گونه دستپاچه بشود، ولى در مقابل شیدا نمى توانست جلوى . نفس عمیقى کشید سپس

صاقانه حرف زدید و من رو هم موظف : شیدا تبسمى کرد و گفت . او با ان نگاه جاودانه و عمیق. خودش را بگیرد

اشپزیم . که بعد از چهار پسر به دنیا امده ام  دخترىتک . من شیدا هستم. مکردید که با لحن خودتون پاسختون رو بد

سعى مى کنم هیچ و قت شما رو گرسنه نگه ندارم و یه قلب ساده که دلم مى خواد ... چندان خوب نیست، ولى خب

کنید من مخالفتى اگه قبول ... فقط یک شرط بزرگ دارم که. شرط خاصى ندارم. بتونم اونو ازعشق به مردم لبریز کنم

اهسته گفت . اگر شرط او مالى بود حتما توان پرداختنش را داشت. حمید از خود مطمئن به او خیره شد. داشت همنخوا

.بفرمائید: 

دوست دارم . نه از نظر مال و دارایى، نه بلکه منظورم اخالقشه. مایلم همسر ایند ام بین همه مردها تک باشه... من_

شه و در زندگى هیچ وقت به هم دروغ نگیم و چیزى رو حتى بى اهمیت ترین یا حتى رمزامیزترین صادق و وفادار با

www.downloadbook.irwww.downloadbook.ir



مریم صمدي -در آغوش رویا  ه نودهشتیاکتابخان

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٨٩

گه . این تنها شرط منه. هیچ زن غریبه اى. چیز رو از همدیگه پنهان نکنیم و به هیچ زنى هم جز من با مهر نگاه نکنه

.قبولش کنید هیچ چیز دیگه اى براى گفتن ندارم

امیدوارم بتونم خوشبخت تون . من با شرط شما موافقم. فکر هر چیزى رو مى کردم جز این. دیدشما منو غافلگیر کر_

.کنم

.امیدوارم هردومون بتونیم این کار رو بکنیم_

از حاال نشان مى داد که تا اخر در کنارش خواهد . او مسلما بهترین زن عالم مى شد. باعث شادى حمید شد حرفش

:با تیسمى گفت. ماند

.امیدوارم هردومون بتونیم این لطف رو در حق همدیگه بکنیم. ق با شماستح_

اشکالى . من مى رم به بقیه بگم که بیان: زد و بعد از جا بلند شد و ظرف شیرینى را به دست گرفت و گفت لبخندى

نداره؟

.چه اشکالى ؟ خواهش مى کنم_

ا بوسید و به عنوان اولین نفر تبریک گفت، سپس از لیلى خوشحال گونه او ر. شیرینى را به اشپزخانه برد ظرف

همه انها را تبریک باران . با ورود دیگران، ان دو جوان شرمزده به پاخاستند. اشپزخانه خارج شد تا به بقیه اطالع بدهد

به دست اگه شما اجازه بدد ما این حلقه رو هم : به على گفت  رواقاى پایدار جعبه اى از جیبش خارج کرد و . کردنه

.شیدا خانم کنیم تا این جورى دو تا جون رسما نامزد شناخته بشن

البته ما بزودى یه مراسم نامزدى که درخور شیدا جن باشه مى گیریم، : پایدار دنباله حرف او را گرفت و گفت  خانم

ى با تکان سر موافقت هما و عل. ولى خب این به خاطر اینه که کامال از تعلق شیدا خانم به خودمون خاطر جمع بشیم

ساعتى . بعد از اجازه از پدر و مادر شیدا ان را به انگشت او کرد وکردند و اقاى پایدار جعبه را به دست حمید داد و ا

حمید براى یک لحظه شیدا را تنها گیر . بعد، میهمانان از جا برخاستند و بعد از خداحافظى گرمى از خانه خارج شدند
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:از فرط شوق برق مى زدند و لبخندى معنادار گفتاورد و با چشمانى که 

.به امید دیدار تا فردا صبح اول وقت که میام دنیالتون_

.خداحافظ تا اون موقع_

.مواظب خودتون باشید خانم پایدار: قدمى از او فاصله گرفت، ولى بعد دوباره به عقب برگشت و گفت حمید

.اقاى پایدار شما هم همین طور: لبخندى شرمگین گفت  با

.شب بخیر و خوابهاى خوب ببینى_

!...شما هم همین طور_

.تا بعد_

.خدانگهدار_

.سایرین هم خداحافظى کرد و بعد از سوار شدن انها در ماشین شان با بقیه به خانه باز گشت از

.به نظر تو قیافه اقاى پایدار زیادى اشنا نبود... سینا _

.اون فرمانده نیروى هوائیه. معلومه که بود: وى مبل انداخت و گفتبا خستگى خودش را ر سینا

!چى؟: و لیلى با هم گفتند شیدا

چند بار تلویزیون برنامه مربوط به نیروى هوایى : صاف نشست و دستى به صورت نه چندان زبرش کشید و گفت  سینا

.ن سازمان محیط زیستهچطور اون رو نشناختید؟ ضمنا خواهرش هم یکى از مسؤوال. رو پخش کرده

دکتر پایدار تا به حال چیزى به من نگفته بود؟... پس چطور_

.این هم باید از تواضع و فروتنى اش باشه. نمى دونم: شانه اش را باالانداخت و گفت سینا

یک درصدش درسته چون رفتار اونها اونقدر خاکى و بى پیرایه بود که حتى احتمال : که نوز باور نمى کرد گفت  شیدا

.هم خنده دار بود
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.رفتارشون واقعا خاکى و خودمانى بود. حق با توئه: تایید کرد و گفت سینا

دیدى نزدیک . قاپ اقا داماد رو حسابى دزدیده بودى. خب خواهر عزیزم بهت تبریک مى گم: با شیطنت افزود سپس

شیدا : با شیطنت خاص و همیشگى اش گفتسینا . سرخ شد و از روى مبل بلند شد. بود یادش بره کفشش رو بپوشه

...و بذارموقتى فکر مى کنم که بعد از رفتن تو باکى دعوا کنم، سربه سر کى 

اگه مردى وایسا تا حسابت رو : خواست ادامه بدهد، اما کوسن مبلى که توسط شیدا به طرفش پرت شد مانع شد مى

.کف دستت بذارم

مرد بودنش رو که هستم، با این حال چون مى دونم تو حسابت ضعیفه و :  که جو شوخى را مناسب مى دید گفت سینا

.کف دست منم طاقت حسابرسى تو رو نداره ، نمى ایستم

!نامرد: زد  فریاد

طفلک خبر نداره دل به چه موجود سنگدلى . دلم واسه اش مى سوزه. بیچاره حمید: اه جگرسوزى کشید و گفت سینا

.سپرده

.مواظب حرف زدنت باش وگرنه از مریض خونه سردرمیارى. سینا: کشید فریاد

سر از در توکرد و مثل بچه مظلوم و . معترض بود و کشدار و همین سینا را وادار مى کرد جوابش را بدهد لحنش

تو از این گذشته نکنه . بهار سینا... اونم چه بهارى.همیشه پاییز یه بار هم بهار. حاال مگه من چى گفتم: بیگناهى گفت 

یادت رفته چقدر سربه سر من مى ذاشتى؟

.براى این که اون موقع ها واقعا دیوونه بودى: او نزدیک شد و گفت به

مگه حاال نیستم؟_

.بودنش رو که هستى با این تفاوت که حاال دیونه ترى_

.جدا؟ خوب اگه دیونه ام پس چرا ولم نمى کنى_
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.سینا دیونه ام کرد... برس لیلى به دادم: سینا را رها کرد و گفت گوش

یعنى به دیوونه گیت معترضى؟: با شیطنت پرسید سینا

...واى_

حاال که تو نمى تونى چند لحظه از دست زبونش اسایش داشته باشى، ببین : با قیافه حق به جانبى رو به شیدا گفت لیلى

!من چى مى کشى

حاال . چشم و دلم روشن: ود به او خیره شد و با غیض گفتبا ناراحتى و چشمانى که ریزتر ا حد معمول کرده ب سینا

دیگه از چشمت افتاده ام؟

مگه بودى؟. یادم نمیاد قبال روى چشمم بوده باشى: که موقعیت را براى اذیت او مناسب مى دید به شوخى گفت  لیلى

کارو زندگى ندارى که مدام سربه سر مگه تو . بس کن سینا: رو به سینا گفت. انها را از بحثى دنباله دار بازداشت مینا

این و اون مى ذارى و باهاشون شوخى مى کنى؟

مى خواى سر به سر تو بذارم و با تو شوخى کنم؟: با شیطنت گفت  سینا

.همین که اینا رو سرکار مى ذارى بسه. نه نه خیلى ممنون: دستهایش را به هوا برد و گفت ناراضى

دى؟سینا تو کى برمى گر: پرسید هما

تازه چهار روزه که برگشتم، مى خواید از خونه بیرونم کنید؟: با شیطنت گفت سینا

.لوس نشو، جوابم رو بده_

مطمئن باشید که هر وقت مرخصیم تموم شد، ساکم : دستهایش را دور گردن او حلقه کرد و با معصومیت گفت سینا

.نگران بازگشتم نباشید. ى گیرم و بر مى گردم ابادانرو بر مى دارم و مثل یه بچه گربه تنها و بى پناه راهمو م

انقدر مظلومانه و معصومانه بود که اگر کسى او را نمى شناخت قسم مى خورد که او پاکترین و بى گناه ترین  لحنش

.من که مى دونم تو چه موجودى هستى. لوس نشو: هما دستهاى او را از دور گردنش بازکرد و گفت. موجود دنیاست
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اره؟.ه موجود شیرین زبونی_

.هر چى شیرینى توى دنیا بود دادن به تو... هزار ماشا.اره_

ناراحتى؟: شیدا که ادا کننده این جمله بود نگریست و گفت به

.از تو که این همه شیرینى بعیده همچین چیزى بگى: تمسخر گفت با

.مى خواستم باهات شوخى کنم. دلخور نشو: را بغل کرد و گفت او

.دلگیر نشدم: مالیمى زد و گفت لبخند

مى دونى چقدر دوستت دارم ابجى کوچولو؟: در حال نوازش موهاى او گفت  سینا

.اذیت نکن: و گفت خندید

مى دونى که دوستت دارم این طورى حرف مى زنى؟: گونه اش را بوسید و با شیطنت گفت سینا

اعتراف مى کنم هرچند سخته که بگم، ولى امشب . تسلیم.. .خوبه خوبه: را از اغوش او بیرون اورد و گفت خودش

.جلوى تو کم اوردم

.شب بخیر. خوب پس تو برو بخواب_

.سپس از اتاق خارج شد تا به اتاق خودش برود. بخیر او را جواب داد و برا همگى ارزوى شبى خوش کرد شب

صمیمیتى که از عالقه . دو به وجود اورده بودهر روزه حمید و شیدا در بیمارستان صمیمى عمیق بین ان دیدارهاى

حمید خوشحال ز راضى در کنار شیدا بود، ولى شیدا حتى در شادترین . عالقه بین دو طرف. شدیدى حکایت مى کرد

سه ماهه برادرى که حتى براى جشن نامزدیش هم  دناندوه ندی. لحظه هاى با او بودن، در خود احاس اندوه مى کرد

سیاوش حتى از طریق تلفن هم به او تبریک نگفته بود و . شب تا صبح گریه کرد، ولى فایده نداشت ان. نیامده بود

او دلیلى براى ناراحتى سیاوش نمى دید، ولى سیاوش ناراحت بود، ان هم . همین شیدا را بهت زده و حیران کرده بود

هیچ ..رور کرده بود، ولى فایده نداشتبارها حرفها و عکس العملهایش را در قبال سیاوش در ذهن م. او تاز دس
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مگر چه کار کرده بود؟ ایا کارش ان اندازه بد بوده که .او خود را بى گناه مى پنداشت . تغییرى به وجود نیامده بود

او، غرور و خوددارى ذاتى و اخالق بى نظیر و ان  اىسیاوش را رنجانده بود؟ چقدر دلش براى شوخیها و مزه پرانیه

دلش حتى . و خوش حالتى که وقتى برایش حرف مى زد متفکر به صورتش خیره مى شد تنگ شده بودچشمان سیاه 

براى اخمها و ناراحتى هایش، نارضایتى ها و ان حالت صورتش که وقتى خیال دست انداختن کسى را داشت در 

ناامیدتر از قبل مى شد، تا تلفن زنگ مى زد به سویش پرواز مى کرد، ولى هربا . صورتش معلوم بود تنگ شده بود

سیاوش اگر هم تماس مى گرفت وقتى بود که او در خانه حضور . چون هربار سینا و سعید بودند که تماس مى گرفتند

. بگوید، ولى هربار سرخورده شده بود ابارها براى او نامه اى مجزا نوشته و از او خواسته بود علت ناراحتیش ر. نداشت

روا نبود که سیاوش او را ز خودش محروم مى کند، .ف او برایش قانون محسوب مى شدحر. سیاوش برایش مهم بود

برادرى که وقتى او را دید، از شدت حیرت به . ولى شاید بیمارى مادر بود که باعث شد یک بار دیگر سیاوش را ببیند

سرپایى از حمید  دم در، خسته و بى حوصله به خاطر چند ساعت کار. جا میخکوب شد رخاطر تکیده شدنش، د

خانه در . زنگ را فشرد و لحظاتى بعد با بازشدن ان ، پا به درون خانه گذاشت. خداحافظى کرد و به طرف در رفت

و سینا هم خانه اى  بوداین روزها، این برایش موضوعى عادى بودز از وقتى مادر بیمار شده . سکوت فرو رفته بود

حتما مادر بهتر شده بود که . موضوع پیش پا افتاده برایش محسوب مى شدمستقل براى خانواده اش یافته بود، این 

نگاهش روى جا کفشى . توانسته بود در را باز کند، ولى در کمال تعجب هر چه به اطراف چشم گرداند چیزى ندید

امده بود، حتما سیاوش . به رنگ خاك درامده بودند، شادى به صورتش دوید کهبا دیدن پوتینهاى مشکى . ثابت ماند

کیفش را گوشه اى گذاشت و با کفش دوان دوان از . چون تنها کسى که در حال حاضر در جبهه حضور داشت او بود

دست روى  تردید،بدون لحظه اى . هیچ صدایى از درون اتاق نمى امد. پله ها باال رفت و جلوى در اتاق مادر ایستاد

با دیدن او . به در و روى صندلى نزدیک تخت مادر نشسته بودسیاوش پشت . دستگیره گذاشت و ان را کمى بازکرد

!سالم: اهسته در را کنار زد و با خوشحالى گفت . حس کرد ابشارى از شادى به قلبش سرازیر شد
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هردو چند لحظه به هم خیره شدند و بعد سیاوش نگاه از او برگرفت و به صورت . یکباره به ظرف او برگشت سیاوش

. چرا با او این گونه رفتار مى کرد؟ چه اتفاقى افتاده بود؟ نزدیک بود به گریه بیفتد. رت کرده بودحی. مادر انداخت

در گلو و چشمانى اشک الود قدمى پیش گذاشت و با صدایى  ضىبا بغ. هیچ گاه چنین رفتارى را از هیچ کس ندید بود

!...داداش... دا: ارام و برید گفت

!سالم...س: بى اختیار گفت. ت گره کرده اش را روى تخت مادر گذاشته بودسیاوش را حس مى کرد و مش حرکت

نزدیک بود فریاد بزند چرا اینگونه رفتار مى کنى، ولى صدا در گلویش شکست و اشکش سرازیر . جوابى نشنید هیچ

او از کنارش  سیاوش از روى صندلى بلند شد و بى توجه به. انتظار این برخورد سرد و خالى از مهر را نداشت. شد

یعنى این سیاوش مهربان و شادى بود که . انقدر رفتارش سردد بود که باورش نمى شد. گذشت و از اتاق خارج شد

به سختى . اشکش بى اختیار از گونه ها فرو مى چکید. همیشه مى دید؟ مهربانترین انسان دنیا را این گونه باور نداشت

!سیاوش: دنبال او راه افتاد و صدایش کرد

مثل اینکه او هم با خود در جنگ بود، ولى بعد بى تفاوت و سرد دوباره از پله ها پایین . لحظاتى کوتاه ایستاد براى

:صدایش کرد. رفت

.صبر کن ز مى خوام باهات حرف بزنم_

ه چندین در مدت سه ماهى که او را ندیده بود به انداز. ناگهان به طرفش برگشت و او ناخوداگاه درجا خشکید سیاوش

موهاى خوش حالت مشکیش دیگر مثل گذشته از سیاهى برق نمى زد، بلکه برق سفیدى که از . سال پیر شده بود

زیر چشمان زیبایش هم درهاله اى از رنگ . موهاى جلوى پیشانیش و کنار شقیقه هایش مشخص بود دیده مى شد

دیگه حرفى : با لحنى پر از کنایه و طعنه گفت . شتاو را ان گونه باور ندا. سبز و قرمز، خشن و سخت دیده مى شدند

.تو مى خواى چى بگى. واسه گفتن نمونده

.من نمى فهمم... من_
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تو حتى نتونستى یه مدت دیگه صبر کنى بعد . مطلقا هیچى. تو هیچى نمى فهمى: صدایى گرفته و لحنى عصبانى گفت با

.نتونستى. اون کار رو بکنى

.تو دارى از چى حرف مى زنى؟ من هیچى از حرفات نمى فهمم: یه گفت میان گر. شدت گرفت اشکش

مى فهمى؟. شیدا تو چه کار کردى؟ تو حتى با من مشورت هم نکردى.باید نفهمى_

...من... من_

پشت به او کرد و در حال . پوزخندى زورکى برلبان خشک شده اش جاى گرفت. او بیشتر از ان ادامه بدهد نگذاشت

:ن از پله ها گفتپایین رفت

.همه چیز تموم شده. دیگه احتیاجى به دلیل و برهان نیست_

صورت . براى لحظاتى نفس گیر دستشان در دست هم بود. اختیار از پله ها پایین دوید و دست او را گرفت بى

ا بیرون سیاوش بدون نگاهى به او دستش ر. سیاوش را مى دید که چگونه قرمز شده و گونه هایش ملتهب بودند

تو همه چى رو گفتى، : و میان گریه گفت  دبازوى او را بغل کر. مى خواست دوباره برود که بازویش را گرفت. کشید

.ولى اجازه بده من هم حرف بزنم

.شیدا ولم کن: بود ولى با صداى مرتعشى همراه با ناراحتى گفت محکم

.تو که چیزى نمى دونى. باید به حرفام گوش کنى_

.دستش را بیرون مى کشید تا از حصار دستهاى او خارج کند. ست از کنار او دور شودخوا مى

.برام مهم نیست_

چرا با من این طورى مى کنى؟ مگه چه کار کردم؟ اگه گناهى کرده باشم باید تا به حال تموم شده : اختیار فریاد زد بى

... چرا نمى خواى بفهمى که من. ن هیچ کار بدى نکردمچرا منو عذاب مى دى؟ به خدا م. باشه، ولى هنوز ادامه داره

.خیال ناراحت کردن تو رو نداشتم
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.بهتره فراموشش کنى. بس کن : سیاوش را گرفته و دورگه مى شنید صداى

منو .من هیچ کار بدى نکردم. خواهش مى کنم. تا منو نبخشى فراموش نمى کنم: گریه او را بغل کرد و گفت میان

.بخشب. ببخش. ببخش

.شیدا بس کن_

.تا منو نبخشى بس نمى کنم. بس نم کنم_

بهم بگو من چه کار کرده ام که این طورى مجازاتم مى : را روى سینه او گذاشت و میان هق هق گریه گفت سرش

اخه چه کار کرده ام؟ چرا؟. کنى

برو و همه چیز . برو. برو شیدا :هنوز هم رطوبت اشکهاى او را بربدنش حس مى کرد. او را از سینه اش برداشت سر

.رو فراموش کن

.هیچ کارى. تا منو نبخشى هیچ کارى نمى کنم_

...خواهش مى کنم منو: میان گریه با صدایى گرفته افزود و

.تمومش کن: فریاد کشید ناخوداگاه

ین خشم ترسناك سیاوش ایا این مرد، با ا. او جدا شد و در چند قدمى اش با چشمانى خیس از اشک به او خیره شد از

بى اختیار و با وجود خرد شدن تمام غرورش به دست او، . سیاوش بدون نگاه به او چند قدم جلو رفت. مهربانش بود

!...سیا: صدایش کرد

نمى بخشى؟ منو نمى بخشى؟ حداقل حاال : همان اهنگ صمیمى گفتارها که فقط مقابل او بکار مى برد. اهنگ بود همان

گذرى بگو چه کار کرده ام که بایدج یه همچین عقوبت سختى رو پس بدم؟ از گناهم نمى

.شاید همه چیز تقصیر من بود. تو هیچ تقصیرى ندارى: با صدایى مرتعش گفت سیاوش

پس چرا منو مجازات مى کنى؟ سیا مگه من چه گناهى کرده ام؟: را گرفته بود تا تاب و توان از کف ندهد میله
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دیگه حق ندارى اسم منو این طورى : کینه و عداوت را مى شد از نگاهش خواند. ف او برگشتخشمگین به طر سیاوش

فهمیدى؟.به زبون بیارى

نباید او را از دست مى . سیاوش دوباره از پله ها پایین رفت. را با دو دست پوشاند و با تمام وجود گریست صورتش

کجا مى رى؟: ید و پرسیدپایین پر. بدون او انسانى خالى و پوچ بیش نبود. داد

.به تو ربطى نداره: بى تفاوتى و کینه اى مضاعف گفت  با

منظورت از این کارا چیه؟ مى خواى چى رو : از همیشه با صدایى که حتى براى خودش هم بیگانه بود، گفت خشمگین

ثابت کنى؟ بودنت رو؟

هیچ چیز من به تو ربطى . هیچ ارتباطى نداره به تو: عصبانى به چشمان غرق در اشک او خیره شد و بعد گفت سیاوش

متوجه شدى؟. نداره و تو دیگه حق دخالت در کارهاى منو ندارى 

سیاوش حرف دیگرى نزد و با . ناباور به او خیره شد. بدون انکه بخواهد از چشمانش بیرون مى تراوید اشکهایش

( ز اتاق خارج شد، در حالى که شیدا با خود مى اندیشید،نگاهى کوتاه به او، با بى تفاوتى خاصى کفشهایش را پوشید و ا

(.خواب باشم. اى کاش خواب باشم

:از جا تکانى خورد که باعث اعتراض لیلى شد. که وارد ارایشگاه شد، شیدا زیر دست لیلى بود فیروزه

.چه خبرته؟ باز که ارایش صورتت رو خراب کردى_

اومد؟_

غم عالم به چهره اش ریخت و غمگین دوباره سرجایش نشست و ماتم زده به . ن دادسرش را به نشانه نه تکا فیروزه

چته؟. تو که بازپکرى : لیلى که تور موهاى او را درست مى کرد گفت. اینه بزرگ روبرویش خیره شد

.هنوزم نیومده: گفت  محزون

.حتما مى یاد. دیر نمى کنه _
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.بى خبر که نمى شه.دولى اگه مى خواست بیاد قلبش اطالع مى دا_

.نگران نباش. مطمئنم قبل از عقد سروکله اش پیدا مى شه. سیاوش از اون نود دقیقه اى هاست: به شوخى گفت لیلى

.دیگه نمى یاد. اگه خیال اومدن داشت تا به حال مى اومد_

.ببین صورتت دوباره کثیف شد. شیدا گریه نکن... واى خداى من_

.یستبرام مهم ن. به درك_

این دومین دفعه است که داراى ارایش صورتت رو . یعنى چى؟ پس داماد چه کاره است؟ تورو خدا گریه نکن_

.خراب مى کنى

یعنى در این .جدا که سیاوش کینه توزترین ادم دنیا بود. اشکهاى شیدا را پاك مى کرد، ولى او حس نمى کرد لیلى

حتما تالفى کار او را در مى . بود؟ با خود عهد بست که کار او را تالفى کنددوماه براى او دلتنگ نشده و او را نبخشیده 

.اورد

.حاال چند قدم راه برو: پفهاى لباس او را مرتب کرد و بعد گفت  لیلى

چرا این طورى مى کنى؟: قدر بى حال قدم مى زد که صداى اعتراض لیلى و فیروزه با هم درامد ان

انتظار دارى چى کار کنم؟ برقصم؟: که منتظر بهانه بود تا خودش را راحت کند عصابش به هم ریخته بود انقدر

تو این جورى مى خواى چى رو ثات کنى؟ که از . فقط گفتم چرا این طورى مى کنى. من کى یه همچین حرفى زدم_

دونه خیال مى کنه با این طرز رفتار تو هرکى ن. دست برادرت ناراحتى؟ اخه تو مثال امروز مى خواى برى خونه بخت

.بزور بله گفتى

.به سیاوش ربطى نداره: جلوى بغضش را گرفت تا نشکند، ولى صدایش حالش را اشکار مى کرد بسختى

با این حالى تو همه پکر مى . باشه به اون ربطى نداره، ولى خواهش مى کنم این جورى رفتار نکن: لیلى نرمتر شد لحن

.شن

www.downloadbook.irwww.downloadbook.ir



مریم صمدي -در آغوش رویا  ه نودهشتیاکتابخان

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٠٠

لیلى خوشحال از این که برلبان او ، لبخندى نشانده، شنلش را از روى . بخند تلخى زدرا به سختى فرو داد و ل بغضش

.حاال که دختر خوبى شدى یه هدیه پیش من دارى: چوب برداشت و دور شانه او انداخت و گفت 

نکنه برام اب نبات گرفتى؟: گفت بسختى

!نزدیک شدى: خنده گفت با

مسابقه بیست سؤالیه؟_

.خب اینم از این! باشى چرا که نهدوست داشته _

شیدا ایستاد و در حال صاف کردن پا پیون پشت لباس، دستى به چینهاى دامن او کشید و بعد از پایان یافتن  پشت

.مى ترسم چشمت بزنم. یه تخته پیدا کن بهش بزنم: کارهایش با نگاه تحسین امیزى به او گفت 

!نترس. ه بتونى چشمم بزنىاون قدر قشنگ نیستم ک: زد و گفت پوزخندى

مطمئنم حمید تو رو این جورى ببینه همون دم در عزرائیل رو خبر مى کنه . نگو: به شوخى و با لحنى کشدار گفت لیلى

.قبض روحش کنه تا خودش قبض روح نشده

.به شوهر مردم چى کار دارى. این قدر نفوس بد نزن: تغیر گفت با

کارش دارى؟ نمى بینى لیلى و مجنون خیال وصال همدیگه رو دارن؟ چه. راست مى گه لیلى: گفت فیروزه

هیچکدومتون چشم ندارید رسیدن ما دو دلداه رو ببینید؟. مزه پرونى موقوف: غیض گفت  با

دلداه یا قلوه داده ؟: به شوخى گفت لیلى

این . ى و حسودى تو ندیده امبه خدا تو عمرم عروسى به بداخالق: پاشنه پا به پاى او زد که صداى اخش در امد با

.جورى حتى نمى شه با یه من عسل هم قورتت داد

.براى خوردنم کمى دیر تشریف اوردید و گرنه حتما در خدمتتون بودم. فعال که مى بینى صاحب دارم_

سیر و ببینم نکنه حمید بیچاره رو هم این جورى ا.حداقل حاال که دارى عروس مى شى دست از زبون درازى بردار_
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شیدا کردى که رنگ به رخسار نداره؟

شوهر به اون قشنگى، چشم ندارى ببینى؟. مواظب حرف زدنت باش_

.اصال براى من تکه. شوهر خودم از شوهر تو قشنگتره: به شوخى گفت لیلى

که اومد  فعال اماده باشید داماد.بحث درمورد شوهراتون رو تموم کنید: راه را بر جواب اندو بست و گفت فیروزه

.ابرومون پیش خانواده اش نره

ماشین داماد : فیروزه تمام نشده بود که مینا با هیجان وارد شد و در حالى که صورتش گل انداخته بود گفت حرف

.االن میان تو.حاضر باشین.اومد

لى ایستاد و چیزى یکى از دخترهاى ارایشگاه کنار لی.ظاهرا انها هم دست کمى از او نداشتند.به ان سه نگریست شیدا

رو . صداى هلهله اى که در بیرون شنیده مى شد، شیدا را بشدت کنجکاو کرده بود. به او گفت که لیلى جوابش را داد

:به فیروزه گفت

مى رى یه سربیرون ببینى سیاوش اومده یا نه؟... فیروزه جون_

؟...؟ االن...من_

...مده باشهاگه او. خواهش مى کنم برو. اره: گفت  ملتمسانه

تو : شیدا چادر عروسى اش را برداشت و به دست او داد و گفت.باشه باشه مى رم، فقط صبر کن چادرم رو پیدا کنم _

.اینو بپوش زودى برگرد

هیچ معلوم هست چى مى گى؟ مگه هولى؟: گفت  معترض

.خواهش مى کنم. رام خیلى مهمهب. زود باش. حرف نزن، فقط برو: را به دست او داد و با اهنگى ملتمس گفت چادر

همین جورى مى رم به سعید مى گم یه نگاه . نمى خواد، تو خودت اینو الزم دارى: را به او برگرداند و گفت چادر

.بندازه
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.تند باش. هرکارى مى خواى بکنى سریعتر_

فیروزه به طرفش . ستمنتظر به او مى نگری. به سرعت از کنار او دور شد و به طرف در ارایشگاه رفت فیروزه

... لعنتى: زیر لب زمزمه کرد. با ناراحتى سرش را پایین انداخت و بغضش را فروخورد. صورتش ناامید بود. برگشت

.کارت رو تالفى مى کنم. باالخره یه روزى نوبت تو مى شه

ن هم با کسى که همیشه چطور مى توانست با تنها خواهرش این رفتار را داشته باشد؟ ا. او چنین انتظارى نداشت از

یعنى کارى کرده بود؟ چه کارى؟ چه جرمى مرتکب شده بود؟ اصال ایا او . اعتراف مى کرد چقدر براش ارزش دارد

کجایى؟ همه دارن نگات مى : بود اهسته گفت لىلی. مقصر بود؟ ضربه اى به بازویش خورد او را به خود اورد

چته؟ ناراحتى؟: دلیلى پرسی. متوجه شد و بسختى لبخند زد.کنن

.چیزى نیست. نه_

.براى همه پیش میاد. فکر کنم هیجانزده شده باشى_

.شاید. اره _

.یه لبخند بزن. چرا قنبرك زدى دختر؟ این جورى همه شک مى کنن که به این امر راضى بودى_

این جورى خوبه؟: تلخ زد و پرسید لبخندى

.اقا داماد بیرون منتظر. م بیرونحاال دستت رو بده به من، بری. بد نیست_

کت و شلوار شیرى رنگ و . حمید بیرون منتظرش بود. را به دست او داد و همراه لیلى از ارایشگاه خارج شد دستش

با دیدن شیدا در ان لباس و . زیبایى پوشیده بود که از همیشه باوقارترش کرده بود و دسته گل سرخى هم دستش بود

چند گام خود را به او رساند و ارام زیر بازویش را  با. انش برقى از شیطنت و خوشحالى زدان ظاهر فریبنده، چشم

صداى فیروزه در گوشش . با لبخندى شیرین و شرمگین سرش را زیر انداخت. گرفت و دسته گل را به دستش داد

.دارن قیلم بردارى مى کنن. سر تو باال کن: پیچید
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از چیزى ناراحتى؟: ى او را ارام فشرد و پرسیدحمید بازو. سرش را باال گرفت کمى

.نمى دونم: رفتارش طورى بود که حمید را متوجه کرده بود؟ نفهمید چرا گفت ایا

ایا اتفاقى افتاده که تو رو این قدر ناراحت کرده؟. چطور نمى دونى؟ رفتارت خیلى سرد و بیروحه_

.سیاوش، هنوز نیومده_

تا خواخر داره که توى مراسم ازدواجش شرکت نکنه؟مگه اون چند .حتما مى یاد_

.اون کینه توزترین مردیه که در تمام عمرم دیده ام. تو اونو نمى شناسى وگرنه این حرف رو نمى زدى_

.در مورد برادرت این طورى صحبت نکن_

.چکترین خواهرش بکنهیعنى برادرى به بدى اون پیدا مى شه که این کارو با کو. هرگز نمى بخشمش: کینه گفت با

.این طور فکر نکن شاید یه مشکلى براش پیش امده باشه: در ماشین را بازکرد تا او بشیند سپس گفت  حمید

...یعنى مشکلش اینقدر بزرگه که: غیض گفت با

ر باشه با اگه قرا. عزیزم امروز روز عروسیمونه : ارام گفت. دست او را فشرد و نگذاشت بیشتر از ان ادامه بدهد حمید

این جورى . سعى کن فراموشش کنى. هیچ خاطره خوشى در ذهنمون حک نخواهد شد. ناراحتى این روز رو تموم کنیم

.اذیت هم نمى شى

هر چه بود حمید هم براى ان برنامه ریزى کرده . صورت حمید نگاه کردز حق نداشت این روز را براى او تلخ کند به

.باشه هر چى تو بگى: گفت تبسمى کرد و. بود تا شاد باشند

راستى شیدا تو یه چیزى رو مى . خیلى خوبه: به طرف دیگر ماشین رفت و کنار او نشست و با مهربانى گفت حمید

دونستى؟

چه چیزى رو؟: پرسید متعجب

.شدت عالقه منو به خودت: شیطنت گفت با
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.ن دنبالتونشما راه بیفتید تا بقیه هم بیا: خواست چیزى بگوید که لیلى گفت مى

از انجا فاصله نگرفته بودند که بقیه ماشینها هم دنبالشون راه . سرى تکان داد و با تشکر ماشین را روشن کرد حمید

.فکر نمى کردم یه روزى برسه که اینو ازت بشنوم: در طول راه شیدا با پشت چشمى نازك کردنى گفت. افتادند

چرا ؟: اخمى مصلحتى کرد و گفت حمید

.خه تو زیادى مغرورىخب ا_

چرا این طورى فکر مى کنى؟: بلند خندید و بعد با محبت پرسید حمید

اگه مغرور نبودى که هیچ وقت بهت . مسلمه... خب: اهسته گفت. مى کرد خاطره ان روز را در مغزش حک کند سعى

.جواب مثبت نمى دادم

.پس کلید قلب تو، غرور مرده_

.اد از حد نهغرور زی. تا چه غرورى باشه_

پس یعنى اگه من االن بهت بگم قد دنیا دوستت دارم چى؟ این به حساب چى گذاشته مى شه؟. که این طور _

این به حساب چى بذارم؟: نگاهش کرد، ولى کمى بعد به خود مسلط شد و ارام گفت مبهوت

به حساب سخنان حکیمانه : رد و گفتبلند خندید ة بعد نگاه عاشقانه اش را روانه چهره معصوم و زیباى او ک حمید

.یک عاشق دلخسته

برام . راستى دیدم عمو جان لباسى به رنگ مال تو پوشیده: با لبخند شرم اگینى گفت. هایش رنگ گرفته بودند گونه

قضیه چیه؟.عجیب بود

ست همرنگ من توى با پدر قرار گذاشته بودم اگه قبل از سى سالگى ازدواج کنم اون لباسى در: با لبخند گفت حمید

.عروسیم بپوشه تا خاطره باختنش همیشه در ذهنم بمونه

اره؟. مى گى در شرط بستن با تو محتاط باشم_
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.در شرط بندى با تو من همیشه بازنده ام، چون فکر نمى کنم بتونم ناراحتیت رو ببینم_

.من خودم یک تنه یه لشکر رو حریفم. دلت به حال من نسوزه_

.به نظر من تو یه دنیا رو حریفى. بر منکرش لعنت خانوم: طنت نگاهش کرد و گفتبا شی حمید

من که هیچ . زندگى با تو پر از هیجانه: اش حمید را به شوق اورد و بعد با صداى سرخوشى را شنید که گفت  خنده

.وقت از بله اى که قراره به تو بگم پشیمون نمى شم

.چشمهاى قشنگ تو ارزش هرکارى رو داره: شوق و ذوق گفت  خانه، ماشین را نگه داشت و با جلوى

چه خبرته؟. روز عقدمون رسید بلبل زبون شدى_

.باید از اب دور بود تا قدرشو دونست و موقع تشنگى یادش کرد_

.من قرار نیست تا ابد اینجا بشینم. به جاى این همه شیرین زبونى درو بازکن: در اشاره کرد و گفت به

هیچ صدایى نمى شنوى؟... هیچ: رون امد و به طرف در سمت او رفت و ان را گشود، سپس رو به شیدا پرسیدبی حمید

منظورت چیه؟: نگاهش کرد و گفت متعجب

.نمى دونم چرا حس مى کنم یه اتفاقى مى خواد بیفته: کالفگى گفت با

خودتو ناراحت : اهسته گفت.ان نمى دادرنگ صورت حمید پریده بود ومثل لحظات قبل شاد نش. ن نگاهش کرد نگران

.نکن هیچ اتفاقى قرار نیست بیفته

.ولى حس من قوي تر از اونیه که فکرش رو بکنى_

.تو دارى منو مى ترسونى. خواهش مى کنم حمید_

ن نمى دونم چرا یه لحظه حس کردم تنها کسى که مى تونه ای. منو ببخش: دست او را گرفت و با مهربانى گفت  حمید

.رو بشنوه تو هستى

.متاسفم.یه لحظه فراموش کردم ما با همدیگه چه نسبتى داریم. معذرت مى خوام: شرمندگى گفت  با
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عروس و داماد مایل نیستن به خونه برن؟: حمید به اندو نزدیک شد و گفت پدر

.چرا پدر_

. چند لحظه منو ببخش: از شیدا گفتحمید با عذرخواهى کوتاهى . حمید کنار او ایستاد و چیزى درگوشش گفت پدر

.یه کار ضرورى پیش امده

یه : پدر گفت. لحظاتى بعد حمید و پدر با هم برگشتند . سرش را تکان داد و حمید و پدر با هم وارد حیاط شدند شیدا

.سورپرایز واسه عروس گلم دارم امیدوارم خوشش بیاد

: پدر او ادامه داد. یک اندازه خیره شد و کنجکاو به حمید نگریست اندو مرد با هیکل هاى متناسب و چار شانه و قد  به

.امیدوارم خوشت بیاد.بعد از عقد براى ماه عسل دوهفته اى مى رید مشهد

اهسته تشکرى کرد و پدر حمید با اشاره خواهرش با عذرخواهى اندو را تنها . شیدا برقى از خوشحالى داشت چشمان

اجازه دارم؟: او درا کرد و با لبخندى موقر و مردانه گفتحمید دستش را به طرف .گذاشت 

!!!تا ابد: را به داد و اهسته گفت دستش

بقیه به طرفشان مى امدند که یکدفعه صداى شلیک تیرى که فضا را شکافت نگاه همه را . ارام و نرم خندید حمید

بقیه دنبال سر .ان را متوجه ان نقطه کردند همه با وحشت جیغ کشیدند و نگاهش. متوجه پشت بام یکى از خانه ها کرد

پناهى به این سو و ان سو مى رفتند که یکباره صداى جیغ بلند دخترى، بقیه را متوجه کرد داماد جوان تیرخورده و در 

شیدا مسخ .سینا به سویشان دوید .شیدا بهت زده به لیلى که فریاد کشیده بود نگریست .اغوش عروسش افتاده بود

انگاراین براى باور بخشیدن به او کافى بود دستهایش را روى . حمید در اغوشش سر خورد وپایین افتاد.شده بود 

نگاهش به حمید .شاید این تنها عکس العملى بود که مى توانست انجام بدهد . گوشهایش گذاشت و بلند جیغ کشید

. نبضش نمى زد . سینا نبض حمید را گرفت. دلباس عروسى اش را نگاه کرد خونى شده بو.افتاد از کمر تیر خورده بود

شیدا بى .وحشت زده به سعید که کنارش بود نگاه کرد اسین. همه دوروبر ان دو موجود بخت برگشته جمع شده بودند
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.توجه به نگاههاى بقیه روى زانو خم شد و در اغوش سینا افتاد

چهاردهم فصل

در برزخ عجیبى دست و پا . وست صورتش اب مى ریزندحس مى کرد روى پ. خنکى روى اتش درونش ریخت چیز

تمام وجودش را سرما احاطه کرده بودز بادهاى سنگین از . چقدر همه جا داغ بود و ان خنکى چقدر لذت بخش. مى زد

این بادها از کجا مى . فکرى مثل برق از سرش گذشت. همه طرف مى ورزیدند و او سرگردان به اطراف مى نگریست

از شدت سرما، .چقدر از ان ظلمات و ان تنهایى و بى کسى مى ترسید. به اخر دنیا نزدیک شده بود ایند؟ گویى

سرتا پا مى . از شدت ترس، پلک برهم گذاشت. لباسش گویى خیال پاره شدن داشت. دندانهایش به هم مى خوردند

!حمید: بى اختیار فریادى از شادى برکشید. چشم گشود نابا صدایى دانشین و اش. لرزید

...اینجا... تو. باورم نمى شه: شادمان او را بغل کرد و گفت. لبخندى زد و اغوشش را را براى او گشود حمید

.به قول خودت توى دنیا هیچ چى باورنکردنى نیست_

کجا رفتى؟ نگفتى من با تنهایى و اون همه تاریکى چه کار کنم؟. همه چیز غیر از تو_

.همه کنارتن. تو تنها نیستى: گ شیدا را نوازش کرد و گفتمهربانى موهاى خوشرن با

باشه؟. دیگه از پیشم نرو. به غیر از تو... همه _

.من باید برم. ولى این دست من نیست_

دیدى . مى یاى عاشق مى کنى بعد مى رى. همیشه همین طورى هستى: را دور کمر او حلقه کرد و گفت دستهایش

.دیگه نرو. حاال گفتم. ارم، مگه نمى خواستى همینو ازم بشنوىاعتراف کردم بهت عالقه د

با صداى لرزان و مرتعش . دوسن نداشت غرورش را جلوى او خرد کند. گریه اش گرفته بود. ولى من باید برگردم_

:گفت
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.چطور دلت مى یاد منو تنها بذارى_

.مجبور. مجبورم شیدا_

.یادته؟ خودت اینو گفتى. فقط با عالقه.مى شد هر سدى را شکست_

با صداى گرفته و بغض الودى . اینو باورکن. این دست من نیست شیدا: او را زیر انگشتانش حس مى کرد موهاى

:گفت

.باور نمى کنم... اگه عالقه ات به من واقعى باشه. باور نمى کنم _

باید برم، ولى یه چیز خوب : بودعجب گرماى رخوت امیزى در دستانش . دشتانش را دورگردن او حلقه کرد حمید

.فقط تو. یه چیزى مختص به توئه. برات دارم

بازم مى خواى رو دست بزنى؟_

.قبولش کن. به صرفه است_

.قبول نمى کنم: را بست و گفت چشمانش

کنار  با شنیدن صداى مهیبى سربرگرداند و او را. حمید کنارش نبود. پلکهایش را از هم بازکرد. صدایى نیامد هیچ

به ان سو نگاه کرد و . به سویش دوید، ولى قبل از انکه به او برسد، صداى تیرى متوجه اش کرد. ماشین عروسى دید

ناله اى ضعیف کرد و . خون بود و ناله. بود و فریاد تشا. خونه همه جا را گرفته بود. بعد به طرف حمید برگشت

از الى پلکهاى نیمه بازش او را نگاه کرد و . الى سرش ایستاده بودمردى با لباس پزشکى با. پلکهایش را از هم بازکرد

.خوشحالم که به هوش اومدى: سینا با محبت گونه او را بوسید و گفت. سینا بود. البته شناخت

من کجام؟: اهسته زمزمه کرد. بیمارستان برایش کمى عجیب بود و البته نگاه سینا محیط

.خوب مى شهحالت . چیزى نیست. یه جاى خوب_

.حس مى کرد پنبه خشکى راه نفسش را گرفته است. من این جا چى کار مى کنم؟جمله اش را بسختى اداکرد_
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اوردنت ... حالت بد شد. چیزى نیست: سوزن سرم را روى دست او درست کرد و بعد با لبخندى محزون گفت سینا

.اینجا

صورتش . سینا را نگاه کرد. موجى داغ به طرف سرش هجوم اوردنگاهش کرد و بعد با به یاد اوردن ان حادثه،  متحیر

!گرمه... گرمه: اهسته نجوا کرد. داشت تار مى شد

.چقدر زود گذشت: از سینه برکشید و زیر لب گفت اهى

دلش نمى امد با . عمه حمید، در حضور او به سختى خودش را کنترل مى کرد. گریه بقیه ازارش مى داد صداى

همان چشمهاى . همان صورت خندان. البالى شمعها بود. نگاه شیدا به عکس حمید افتاد. او را تازه کنداشکهایش، غم 

متوجه نشده بود که چقدر به حمید عالقمند  لحظهچطور تا ان . شیطنت باز و بازیگوش و همان ظاهر اراسته و شیک

کنارته قدرش رو نمى دونى، تا یه اتفاقى  تا وقتى یکى( مثل اینکه مادر حق داشت که همیشه مى گفت، . بوده است

حاال که حمید کنارش نبود پى مى .) واسش مى افته ، یا اونو از دست مى دى، تازه به شدت عالقه ات بهش پى مى برى

ایا قدرت فراموش کردنش را : اندیشید. برد که صد چندان بیشتر از قبل ، بیشتر از هر وقت دیگرى او را دوست دارد

ت؟ یعنى ایا مى توانست ان پسرك جذاب و شوخ را با ان پوست نمکینش از یاد ببرد؟ ان لحنى را که فقط خواهم داش

.هنگام صحبت با شیدا داشت

حمید همیشه به نحو بخصوصى . لقبى بود که حمید به شیدا داده بود و البته او چقدر این لقب را مى پسندید) زیباترین )

، چقدر لقبهاى که حمید به او نسبت مى داد باعث تفریح و خنده اش ) من، عشق من زیباترین من، مهربان( مى گفت ،

(.ترین مردى هستى که در تمام عمرم دیده ام استو با احس( یک بار با خنده به او گفت ،. مى شد

.یعنى بده اینقدر بهت عالقه دارم که ابرازش مى کنم_

.با کلمه و فقط با عشق_

حمید به طرز عجیبى در این مورد حاضر . در این گونه صحبتها همیشه جلوى او کم مى اورد. بوداو دوباره خندیده  و
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.جوا بود

.بفرمائید_

عمه که متوجه . با بغضى در گلو تعارف او را رد کرد. حواس پرتى متوجه دختر جوانى شد که چاى تعارف مى کرد با

عمه شانه او را به نرمى فشرد . با سر خواهش او را رد کرد.بخور بلند شو برو بیرون کمى هوا: اش بود با مهربانى گفت

.وپا ش. خداى ناکرده دوباره حالت بد مى شه: و گفت 

خصوصا که چشمان مشى رنگ خانم پایدار برایش تداعى کننده چشمان حمید . نیامد دل مهربان او را بشکند دلش

با دست ان را روى سرش . چادر روى شانه هایش افتاد. ایستدسست و بى حال از جا بلند شد و سعى کرد روى پا ب. بود

حوض بزرگى . به حیاط رفت. مسجد قدم گذاشت تمانانداخت و با گامهایى ارام و پرتردید به خارج از محوطه ساخ

نفس بلندى کشید و به کبوترهاى که روى . خنکاى اب لحظاتى غم و غصه را در قلبش تسکین داد. وسط حیاط ود

. حمید او را به قدم برده بود. جد بودند چشم دوخت گنبد طالیى رنگ مسجد، ان روز را برایش تاعى کردگنبد مس

ان روز از ته دل دعا کرده بود که . فضاى انجا هر دو را تحت تاثیر قرار داده بود. یافته بود وحانىچقدر فضاى انجا ر

یاداورد که موقع بازگشت حمید چقدر سر به سرش به . اینده اى روشن و تابناك در انتظار خودش و حمید باشد

چرا اینجا ایستادى دخترم؟: ازگشتبا صدایى به دنیاى واقعى ب. پوزخند تلخى برلبانش نقش بست. گذاشته بود

از چهل روز پیش تا به حال . نگاهش کرد. با دیدن پدر حمید صورتش را شادى زودگذرى احاطه کرد. سربرگرداند

.هواى سالن خفه بود، عمه جون اصرار کرد بیام بیرون: نجوا گونه گفت. ود که او را مى دیداین چندمین بارى ب

.این جورى خودت رو اذیت مى کنى. بهتر بود نمى اومدى: پایدار با لحنى غم افزایى گفت اقاى

.چطور مى توانست این قدر بى رحم صحبت کند. بى اختیار جارى شد اشکش

طردم کنید؟... ایدزودى مى خو... به این _

ما دوستت داریم، به خاطر همین هم دلمون نمى : پایدار ارام با دست به شانه او زد و بعد با لحن محزونى گفت اقاى
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. هنوز هم ضعف بعد از اون اتفاق رو دارى. تو خودت خوب مى دونى که چقدر براى ما عزیزى. خواد ناراحت ببینیمت

.شهدوست ندارم مثل شب هفت حالت بد ب

.مطمئن باشید کارى نمى کنم که اسباب زحمت شما رو فراهم کنم_

شیدا به سختى از فوران احساساتش جلوگیرى مى .حمید حق داشت اونقدر شیقته ات باشه. تو دختر خوبى هستى_

:اقاى پایدار ادامه داد. کرد

بهش مى خندیدم و مى . داشته باشه باور نمى کردم دخترى با خصوصیات اخالقى اى که حمید تعریف مى کرد وجود_

حمید خیلى بهت .) چون شیدا مثل فرشته هاست. شاید( گقتم حتما خواب یه قرشته رو دیدى، اونم با خنده مى گفت،

...بود، ولى خوادهمه فکر مى کردیم که زندگى مشترك شما طوالنى . عالقه داشت

.غیبتم طوالنى شد. م تومن دیگه باید برگرد: شیدا غمگین گفت. ادامه نداد دیگر

!صبر کن_

!بله: بعد از مرگ حمید چقدر شکسته شده بود. محکم بود و محزون  لحنش

.مى خوایم چند لحظه دور از بقیه باهات حرف بزنم_

در طول این مدت بارها خواستم باهات راجع به موضوعى صحبت کنم ، : اقاى پایدارگفت. کرد و کنار او ایستاد قبول

.ولى نشد

.چه موضوعى؟ چقدر غمگین بود_

.ترور حمیده... موضوع مربود به_

مى دونى دخترم، من به عنوان : یعنى چه مى خواست به او بگوید؟ اقاى پایدارهى کشید و گفت. شیدا فرو ریخت قلب

اون . پیدا کردمفرمانده نیروى هوایى کشور، بارها مورد سوءقصد قرار گرفته ام که هربار به طرز معجزه اسایى نجات 

وقتى که من و حمید . شدى که لباس من و حمید یک رنگ بود جهحتما متو. روز هم انها برا ترور من مسلح شده بودند
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تشخیص . قربانى شد... براى چند گپ خصوصى از تو فاصله گرفتیم جاى ما باهم عوض شده بود، به همین خاطر حمید

این بود . ونها هم با ما انقدر زیاد بود که نمى تونستن ما رو از هم تمیز بدنفاصله ا. ما از پشت بام چندان راحت نبود

.در واقع االن به جاى حمید، باید من کشته شده بودم... که

شما این چیزها رو از کجا مى دونید؟... شما_

. رو به تو بخشیدم اینا رو گفتم که بدونى من حق خودم. اینها رو عامالن ترور حمید توى بازجویى اعتراف کردن_

.هرچى باشه شما دوتا نامزد بودید تو بیشتر از من به گردن او حق دارى

براتون مهمه؟... تصمیم من_

.هر چیزى که تو مى گى برام ارزش داره. البته که مهمه_

.اگه به من باشه از خونش مى گذرم... اگه_

این که کس ... این که. حمید مرده.. عمو جون: رد و گفتشیدا بغضش را فروخو. پایدار متحیر به او خیره شد اقاى

پدر و مادرش و یا . حداقل کسى رو ناراحت مى کنه... دیگه اى بمیره فرقى به حال من یا شما یا حمید نمى کنه، ولى

ه ها بذارید با زندگى کردن بین جمع زند. او چه زنده بمونه و چه بمیره در هر حال حمید زنده نمى شه. حتى بچه اش

.این طورى براى همه ما بهتره. احساس نه که چه عذابى به یه عروس داده

تو واقعا این تصمیم رو گرفتى؟_

!بله: گفت بسختى

.خیلى خب هرچى تو بگى_

.متشکرم عمو جون...متش_

تن صدایش هم حتى . از او چند گام بیشتر فاصله نگرفته بود که صداى اقاى پایدار را شنید و قلبش فرو ریخت هنوز

:مثل حمید بود
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.تحسینت مى کنم. تو روح بلندى دارى. شیدا _

.سریع راه امده را برگشت تا بغضش با دیدن چهره شکسته اقاى پایدار نشکند. برلبانش نقش بست پوزخندى

صدایى  عکس حمید را الى کتاب گذاشت و بعد اشکهایش را از صورت پاك کرد و با. ضربه اى به در به خود امد با

:گرفته و بغض الود گفت

.بیا تو_

اجازه هست؟: در را بازکرد و با مهربانى پرسید سیاوش

. سیاوش وارد اتاق او شد و با دیدن صورت غمگین او، ناراحت نگاهش کرد.صندلى نشست و سر اجازه داد روى

چطورى؟: سیاوش پرسید. نگاهش را از سیاوش برگرفت و به سوى دیگر چرخاند

.خوبم: گفت اگونهنجو

.حتى براى ناهار. از وقتى اومدم نیومدى_

.اشتها ندارم_

مرغ عشق ها کجا هستند؟: جلوى قفس خالى مرغ عشق ها ایستاد و بعد با نیم نگاهى به او پرسید سیاوش

.مردن. متاسفم: گفت ارام

!چرا؟_

.وندومى هم دو هفته بعد از ا. یکیشون چند ماه پیش مرد. نمى دونم_

مى خواى برات یه جفت مرغ عشق دیگه بگیرم؟_

.متشکرم. نیازى نیست ! تا باعث مرگشون بشم؟ نه: تمسخر گفت با

.ولى تو که از مرغ عشق ها خوشت مى امد: به دیوار تکیه داد و با نگاهى گذرا به او گفت سیاوش

شق، حالم به هم مى خوره و از مرغ عشق ها از کلمه ع! خوشم مى امد، ولى دیگه نه: روى صندلى بلند شد و گفت از
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.بیشتر

با ان . سیاوش نگاهش کرد. چقدر برایش سخت بود که چیزى را بگوید که به ان اعتقاد نداشت. مى لرزید صدایش

حاال تبدیل به بانویى با وقار شده بود که براى نزدیک شدن به او باید . شیدایى که مى شناخت بسیار فرق دداشت

خیال ندارى فراموش کنى؟: اهسته گفت. رفتاجازه مى گ

مرغ عشق ها رو ؟_

خیلى به اون عالقه داشتى؟. منظورم رو خوب متوجه شدى_

نمى دونم : اهى کشید و اهسته گفت. حالت چهره اش سرد و خشک بود. بى اختیار به طرف سیاوش چرخید نگاهش

... حقیقت اینه که ... اون عالقه داشتم، خیلى زیاد، ولىراستش من به . اسم احساسى رو که به اون دارم، چى بذارم

سیاوش لب .مى دونم اگه عاشقش بودم مى کرد کهنگاهش وجودم رو گرم مى کرد، ولى نه اون قدرى . عاشقش نبودم

نگاهى کوتاه . درست روبروى سیاوش بود. شیدا به دیوار تکیه داد. هنوز هم خشن به نظر مى رسید. برهم مى فشرد

.حسرت نداشتنش رو همیشه با خودم خواهم داشت.خیلى خوب.اون مرد خوبى بود: هره او افکند و ادامه دادبه چ

یعنى دیگه خیال ازدواج ندارى؟_

.دیگه حتى بهش فکر هم نمى کنم. اون اولین و اخرین تجربه زندگیم بود. هرگز . نه: گفت قاطع

.خیلى هم زیاد. قادرى هر مردى رو خوشبخت کنىچرا نه؟ تو مى تونى و : پوزخندى زد و گفت سیاوش

احساس عذاب وجدان و ناراحتى نخواهم . این جورى راحت ترم. مایل نیستم خودم رو درگیر مسائل زناشویى کنم_

.داشت

از این گذشته اگه قرار باشه هرکسى بعد از یک شکست در . چرا عذاب وجدان؟ شما حتى عقد هم نکرده بودید_

...تاریک دنیا بشهعشق، بخواد 

.اوضاع دنیا این جورى نمى مونه: زد و گفت پوزخندى
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درسته که ما متعلق به همدیگه نشده بودیم، ولى قبل . این طورى هم که تو مى گى نیست: تلخى زد و گفت پوزخندى

محکمتر از  بند احساس. از اینکه طوقى به اسم عقد به گردنمون اویزان بشه، من احساسم رو در بند اون گذاشتم

.محرمیته

.شاید چون همیشه به یه دید دیگه نگاهت مى کردم. نمى دونم چرا. هیچ وقت نتونستم تو رو بشناسم_

به دید : شیدا به چشمان خمار و زیباى او چشم دوخت و گفت. محزون و لحنش گرفته و صدایش دورگه بود نگاهش

اره؟.یه بچه کوچولو 

با شیداى یک سال پیش . یش عذاب اور بود که او را الغر و رنگ پریده مى دیدچقدر برا. هم نگاهش کرد سیاوش

!شاید یه روزى بهت گفتم دیدگاهم در مورد تو چیه: اهسته گفت. خیلى فرق کرده بود

.شاید. اره! شایه: زد و تکرار کرد پوزخندى

.مبه هر حال من یه جفت مرغ عشق برات مى خر: نگاه از او برگرفت و گفت سیاوش

کاش شیدا را همیشه . مى خواى از اینى هم که هستم سنگدلتر بشم؟ بعد از مدتها لبخندى بر لبان شیدا جاى گرفت_

:همان طور مى دید

باالخره چى مى گى؟ قبول مى کنى؟.مى خوام از اینى که هستى شادترت کنم_

هر روز مواظبشون ... به شرطى که تو: تارام قفس را لمس کرد و گف. او رفت و به قفس مرغ عشقها چشم دوخت کنار

.باشى

.تو باید این کار رو بکنى. اینو قبول نمى کنم_

.واقعا نمى تونم... متاسفم که خواسته ات رو رد مى کنم ، ولى: به سوى او چرخید و گفت محزون

مطمئنم که مى .نى مى تو: سیاوش با مهربانى گفت. دست سیاوش را روى بازویش حس کرد، ولى حرکتى نکرد گرماى

.اطمینان دارم. باید بکنى و مى کنى . تونى
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از ان شلوغ . او را قدرتمند، پرشکوه و تنها مى دید. سیاوش ناگهان تکان خورد. سوى او چرخید و نگاهش کرد به

ید سر تسلیم انگار جلوى او با. مثل یک ملکه متین و با وقار شده بود. کاریهاى که قبال داشت اثرى در او دیده نمى شد

من وقت : شیدا گفت. هر دو سخت مغرور بودند و خوددار. فرود مى اورد، ولى او هم دست کمى از شیدا نداشت

.رسیدگى به اونها رو ندارم

.گرمى برلبانش جاى گرفت لبخندى

اره؟. پس موافقى دیگه . من هم کمکت مى کنم_

دیگه جبهه نمى رى؟: ام گفتار. نمکینى، چهره اش را از همیشه شادابتر کرد لبخند

چطوره؟. موقع مرخصیهام به قدر کافى کمکت مى کنم_

.خوبه و متشکرم_

. نبود که نمى توانست مقابل سیاوش از خواسته اش دفاعى بکند؟ شخصیت سیاوش همیشه مانع مى شد عجیب

:سیاوش پرسید

فردا با من به یه محل دیدنى میایى؟_

کجا؟: نجواگونه پرسید. به بیمارستان هم نمى رفت. نشد بود بود که از خانه خارج مدتها

.میاى؟ یه هدیه هم مى خوام بهت بدم. یه جایى که مطمئنم تا به حال نرفتى_

.مثل اینکه بخواى یه بچه رو با اب نبات گل بزنى_

او را این گونه مى دید  بعد از مدتها، وقتى.طنزى تلخ در خود نهفته داشت و همین سیاوش را به سر ذوق اورد لجنش

:شاد مى شد

.با این تفاوت که نه تو بچه اى و نه هدیه من یه اب نبات_

.مجبورم مى کنى... ترجیح مى دم از خونه بیرون نرم، ولى_
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.باید حسابى به خودم تبریک بگم. پس بالخره تونستم کنجکاوى تو رو تحریک کنم_

تو عجیب ترین مردى هستى که در تمام عمرم دیده : نت امیز شیدا بودبامزه بود، ولى جوابش پوزخندى شیط لحنش

.همیشه بى تفاوتى... چون با وجود نفوذت در بقیه. ام

.اینو از کسى یاد گرفته ام که دیگه نگاهمم نمى کنه: گفت سیاوش

چه اصرارى دارى منو ببینى؟ مگه به اندازه کافى جلوى چشمت نیستم؟: گفت ارام

.تا این اندازه غمگین باشى که حتى از اتاقت هم خارج نشى دوست ندارم_

لبخندش هرچند کمرنگ و محو بود، اما باز هم غنیمتى محسوب م . از مدتها مستقیم به او چشم دوخت و لبخند زد بعد

.اگه تنوستم حتما اونها رو گوش مى کنم. از توصیه تون متشکرم: شد

.و البته به کار مى بندى_

.هرچى تو بگى: احساس خوشى در وجودش وادارش کرد که بگوید. بست و بعد از لحظاتى گشود را چشمهایش

.شام یخ کرد. در این صورت بیا بریم: شاد و خوشحال دستهاى او را گرفت و گفت سیاوش

...من_

تو که نمى خواى من به خاطر تنهایى، از اشتها بیفتم؟. فقط ما دوتائیم. زود باش. بهانه نتراش_

امر، امر . چشم قربان . اولتیماتوم شما جرات هرگونه اعتراض رو ازم گرفت: کمرنگى برلب اورد و گفت لبخند

.شماست

.او را محکمتر از قبل در دست فشرد و با او از اتاق خارج شد دست

و مو طالیى  دختر کوچک. نفس عمیقى کشید و هواى پاك را به ریه کشید. سرخوشى به بازى بچه ها نگاه مى کرد با

. اى با ادا و اطوارهاى بامزه اى که ازخود درمى اورد نظر مادر و پدرش را که مشغول صحبت با هم بودند، جبل کند

همان طور که با . ولى موقعیت را مناسب ندید د،صورت دخترك انقدر قشنگ و ناز بود که وسوسه شد لمسش کن
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:نیدلبخند، دخترك را زیر نظر داشت، صداى سیاوش را ش

به چى نگاه مى کنى؟_

.چیزى نیست: با لبخند محوى گفت. به سوى او چرخید نگاهش

سینى کوچک و پالستیکى اى را که رویش دو لیوان اب هویج دیده مى شد به طرف او گرفن و بعد خودش  سیاوس

.عجب محیط با صفائیه اینجا: کنار او جاى گرفت و با لبخندى گفت

.تار ادمها در قبال همیگهخصوصا رف. حق با توئه_

.این جور محیط ها، ادمها رو بیشتر به هم نزدیک مى کنه و این خیلى خوبه_

.اگه مى دونستم چنین جایى رو در نظر دارى با تو تنها نمى امدم. کاش با بقیه مى امدیم_

این گردش دونفره . خودتتو به فکر همه هستى جز : لیوانى اب هویج به او تعارف کرد و با مهربانى گفت سیاوش

.اگر شد دفعه بعد با بقیه میایم. براى تو، الزم بود

.خیلى قشنگه: را از دست او گرفت و با نگاهى به ان دخترك مو طالیى با احساس گفت لیوان

 موقع دیدن. همه دخترها همین جورى ان: رد نگاه او را دنبال کرد و با دیدن بچه با لبخندى معنادارى گفت سیاوش

!چرا، ولى نه به قشنگى شیداى من: مهربان گفت. بچه ها مخصوصا دختر بچه ها ، احساساتى مى شن

فکر نمى کنى دارى لوسش مى کنى؟. دارى زیادى لى لى به الالى شیدا مى ذارى_

.توى هر هیبتى، حتى اگه لوس باشه. اون تو هر هیبتى براى من عزیزه_

...ولى مردا زن لوس دوست ندارن_

.اگه دوستش داشته باشن فرق نمى کنه که لوس باشه یا نباشه_

.احساس خستگى مى نم. بهتره برگردیم: ان را در سینى گذاشت و گفت. را تا نیمه خورده بود نوشیدنش

اول تو رو به جایى مى برم که مطمئنا هیجان زده . برمى گردیم، ولى نه به این زودى: هم از جا بلند شد و گفت سیاوش
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.ات مى کنه

یعنى جایى که مى خواستى نشونم بدى اینجاست؟_

.یه جائیه که مختص به توئه. اونجا باشکوه تر از این جاست. معلومه که نیست_

.مختص من: لب تکرار کرد زیر

!مختص شیدا کوچولوى عزیو من. بله: سرخوشى گفت با

.لم هم بشه، باز به نظرت همون شیدا کوچولوامفکر مى کنم من حتى اگه صد سا: تمسخر نگاهش کرد و گفت با

.متاسفم که متوجه منظورم نمى شى و گرنه این حرف رو نمى زدى_

.ایت تقصیر من نیست که همیشه همه چیزرو در پرده اى از ابهام مى شنوم_

.نیست در این دنیا هیچ چیزغیر منتظره. شاید یه روزى این ابهام برطرف بشه: نگاهش کرد و گفت سیاوش

.هیچ چیزى غیر از تو: با لحن طنزى گفت شیدا

.و غیر از تو_

یادته یه : کنار او راف افتاد و با نگاهى به چرخ و فلک و ترن هوایى پرسید. جوابى سیاوش، باعث تفریحش شد حاضر

روز قبل از سفرت منو اوردى اینجا؟

.در هم خوش گذشتبله و چق: به یاد خاطرات خوش گذشته لبخندى زد و گفت سیاوش

.گذشته همیشه از حال شیرین تر بود. کاش زمان هیچ وفت نمى گذشت : با افسوس به گذشته گفت شیدا

.اینو فراموش نکن. اما هر گذشته اى یه روزى حال بوده_

که  یادمه یه بار بهم گفتى همیشه به حال فکر کن، ولى من شاگرد تنبلى هستم: کشید و با پوزخندى تلخى گفت اهى

.بعد از این همه مدت و اون همه درس هنوز یاد نگرفته ام فقط به حال فکر کنم

همیشه مى : لبخند گرمى زد و در ماشین را براى او باز کرد و کنارش ایستاد تا اول او سوار شود سپس گفت سیاوش
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هیچ : نشست و بعد گفتدر ماشین را بست و خود به طرف دیگر رفت و .شه یاد داد، ولى همیشه نمى شه یاد گرفت

.به نظر من از تو هرکارى برمیاد. وقت خودت رو دست کم نگیر

تو تنها ناصحى هستى : سپس گفت. ماشین را کمى پایین کشید تا هواى دومین ماه بهار وارد اتاقک ماشین شود  شیشه

.که هیچ وقت از شنیدن نصیحت هاش خسته نمى شم

ه مى تونم امید داشته باشه یه روزى تو رو اسیرکنم؟منظورت اینه ک: با شیطنت گفت سیاوش

.من زیادم سرد و خشک نیستم: منظور او نشد و گفت متوجه

.بلخ نیستى، ولى گاهى اوقات شیدا از ته دل ارزو مى کنم اى کاش متوجه معنى حرفام مى شدى_

یعنى حرفهاى تو تا این اندازه اسرار امیزن؟_

.شاید. نمى دونم: ا نگاهى به رنگ و روى پریده او گفتزیرکانه اى زد و ب پوزحندى

.پس یادم باشه در گفتگو با تو شرط احتیاط رو از دست ندم_

حاال مایلى تو رو جایى که مى خواستم ببرم؟. بدم نمى گى. اره: پوزحندى گفت با

زیاد که دور نیست؟: کرد و پرسید نگاهش

موافقى؟. نه زیاد_

.به یه شرط_

. نوعى شیطنت که مخصوص شیدا بود و بس. نوعى شیطنت خاص در حرکات شیدا به چشم مى خورد. کرد نگاهش

.با سرعت برو: شیدا گفت

اره؟. منظورت یه قبض جریمه است: بعد از مدتها گفت. لحن شیدا بازیگوش بود.یکباره خندید سیاوش

اهسته سرش را تکان داد و با لبخندى مردانه  .نگاهش طورى بود که سیاوش را وادار به قبول مى کرد. کرد نگاهش
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:گفت

.پس کمربندت رو محکم ببند که مى خوام با حداکثر سرعت برم. هرچى تو بگى. باشه _

.چقدر از دیدن شادى شیدا، خوشحال مى شد. شادى بر لبان شیدا جاى گرفت که سیاوش را خوشحال کرد لبخندى

!ى باشه قبولهحاال که تو با خواسته من موافقت کرد_

کاش همیشه همین ( در حالى که فکرى در ذهن شیدا مى چرخید،. بلند خندید و بعد ماشین را روشن کرد سیاوش

(.جورى باشه

مثل بچه ها ارام و معصوم به خواب رفته . ستینگر دایبه ش. را نگه داشت نیماش يو سوخته ا رهیت يدر قهوه ا مقابل

.اومدم: دیمتعقب ان ب گوش رس يبلند مرد ادیپارس سگ و فر ياصد.زد و بعد بوق زد يلبخند.بود

در را  يمرد.نکند دارشیرا بر هم نزد و از خواب ب دایارامش ش ییصدا چیبود تاه دهیرا باال کش نیماش يها شهیش

انه را به خ نیماش اوشیتا س ستادیا يکرد و بعد در بزرگ را گشود و خود کنار یسالم اوش،یس دنیبازکرد و با د

شده بود  دهیپوش وهیراه ورودشان با درختان م.باغ کرد درا به حرکت دراورد و ان را وار نیدوباره ماش اوشیس.ببرد

را جلود  نیماش. فکر را در ذهن به وجود مد اورد که مدتهاست درختها هرس نشده اند نیکه شاخه هاد درهم شان ا

فاصله  نیپله از سطح زم نیساختمان با چند.ستادیز حرکت بازاا ،يرینظ یفوق العاده ب يساختمان بزرگد با معمار

 دیگرد و سف يساختمان با ستون ها. شدند یم دهیدر دو گرف پله ها د زیو بزرگ ن دیسنگد سف ریو دو ش اشتد

گلدان گل  کی زیهر پله ن يخورد رو یانها به چشم م يهم رو یخاص يبود و گچ بر ستادهیپا برجا و محکم ا یرنگ

باز کرده بود همراه سگش  شانیقبل در را برا یظاتکه لح يشد مرد ادهیپ نیارام در را باز کرد و از ماش.شد یم هدید

مرتبه؟ زیهمه چ: دیپرس یکرد جواب او را داد و بعد از احوالپرس يگریشد و سالم د کیدوان دوان به او نزد

.کامال مرتب. بله اقا: سرش را تکان داد و محترمانه گفت مرد

.ممنون يدیهم که کش یندارم از زحمت يکار گهید. یبه کارات برس يبر یتون یتو م. خوبه: محبت گفت  با
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: به نشانه احترام خم کرد و گفت يسر گذاشت و سر ياش را که از سر برداشته بود دوباره رو یکاله بافتن يمشد

.چشم اقا

توانست  یانقدر معصوم به خواب رفته بود که نم.  رفت دایبا دست او را مرخص کرد و بعد به سراغ ش اوشیس

.از هم باز شدند دایش نیسنگ يمانده بود چه کند که پلکها. کند دارشیب

.اوشیسالم س_

کجاست؟ نجایا: دیو پرس ستیمتعجب جواب داد و بعد به اطراف نگر.او چرخاند  يرا به سو نگاهش

.ینیخواستم بب یکه م ییهمون جا: مهبان گفت  يز کرد و با لبخنداو درا يسمت او را باز کرد و دستش را به سو در

خارق العاده ان  ییبایز. کرد شیمانند و بزرگ روبرو الیبه ساختمان و ینگاه. خارج شد نیاو را گرفت و از ماش دست

:دیوادارش کرد بگو

.رهینظ یب..... نجایا_

خوشت اومده؟ یگ یم یعنی: دیپرس یسرخوسش با

.قشنگه یلیخ نجایا. البته که خوشم اومده: برگشت و نگاهش کرد و ارام گفت طرف او به

.يبعد نظر بد ینیخونه رو هم بب يبهتره تو یول. خوبه_

ه؟یمال ک نجایا_

!!مال تو: گفت  یو خونسرد با مهربان سرخوش

؟یچ: دینگاهش کرد و بعد پرس متعجب

.کهیکوچ هیهد هی. تو ساخته ام يرو برا نجایا_

ه؟یمنظورت چ: دیاو پرس ياز حرفها جیبه او نگاه کرد و گ یسر درگم با

منظورم  یش یمتوجه م ن،بعدیو داخل ساختمان رو هم بب ایاول ب: شاد و سرمست دست او را گرفت و گفت  اوشیس
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.هیچ

 اوشیو س ستادندیایروددر بزرگ و يجلو. پشت سر او به راه افتاد دیپر ترد ییتکان دست او به خود امد و با گامها با

.دیبفرمائ: شاد و سرحال گفت دایبه ش یان را گشود و بانگاه

ان برجا  ونیدکوراس رینظ یب ییبایبه خاطر ز رتیبعد با ح یول.را نگاه کرد و بعد ارام پا به درون خانه گذاشت  او

.شد خکوبیم

 ونیدکوراس. ساخته وپراخته شده بود ییبایز تیدر نها زیهمه چ. ستینگر یم منیناباورانه به سالن بزرگ نش چایش

 ریدست ز اوشیس. دیکاو یهمه جا را م اریاخت ینگاهش ب.دیایانجا باعث شده بود زبانش بند ب يبایفوق العاده ز

دوست : اهسته گفت .داشت  یچشمانش گام برم ياز منظره جلو ریمتح. دیاو انداخت و او رادنبال خود کش يبازو

.نشم داریوقت ب چیدارم اگه خوابه ه

.قتهیکامال حق. ستیخواب ن یول: گفت  یبا سر خوش اوشیس

.قشنگه....یلیخ: نجوا گونه گفت  دایو ش ستادندیسالن ا وسط

؟يپسند یرو م نجایا: دیپرس یشادمان با

:و منگ جواب داد جیگ

.ام اگه نپسندم وانهید

 يتا کی رتیموقع ح شهیهم دایش.هره اش نگاه نکند داد به چ حیترج دیو چون اوراهنوز مبهوت د دیخند اوشیس

 هیتک وایبه د نهیدست به س. افتادند  یچال م شیشدند و گونه ها یبرد و لبانش جمع م یخود به خود باال م شیابرو

 يبا وجود تمام خوددار دایش. بود  دایحالت ش نیا فتهیش. شده بود رهیداد و با لذت به چهره ناباور و بهت زده او خ

را کامال متوجه  نیساختمان نو ساخت بود ا. پنهان کند بایز تیبغا طیان مح دنیاش را از د يو شاد رتینتوانست ح

کف سالن از . شده بود دهیاندازه بودند پوش کیشکل و  کیکه همه  ییبایو ز یشمیابر يها یشد کف سالن با قال
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به  ینیوجود داشتند که منظره دلنش يا یمتیبزرگ و ق يوهاتابل وارهاید يرو. زد یبرق م يزیبود که از تم دیسف مرمر

از انجا  يهم در گوشه ا يا نهیشوم.بود که ان لحظه خاموش بود زانیاز سقف او یان جا داده بودند چلچراغ بزرگ

 همراه با یخوشرنگ يشده بودند داخل سالن هم با ملبها هبا پرده ها و تور پوشاند یبزرگ يشد وپنجره ها یم دهید

. شد یم دهیچهار دست مبل در چهار گوشه ان سالن بزرگ د. رنگ فرش و رنگ چوب قاب تابلوها پر شده بود

 یفرد را نشان م کی قهیسل تیو مرغ عشق همه نها يقفس قنار نیپر از گل و چند ییضبط و گلدانها ویراد ونیتلوز

که  يخسته شده بود ارام طور ستادنیکه از ا اوشیس. کرد  یطبقه اول را به طبقه دوم متصل م یچیمارپ يهاداد و پله 

از  ياز گوشه ا یکیموز يبعد از رفتن او صدا یلحظات. از اتاقها شد یکیاو را ناراحت نکند از کنارش دور شد و وارد 

 ردیخودش را بگ يخود امد باز هم نتوانسته بود جلو هب کبارهی ستینگر یمسخ شده همچنان م دایش. شد دهیسالن شن

با  دیاو را ند یوقت یبود برگشت ول ستادهیقبل انجا ا یلحظات اوشیکه س یاهسته به طرف.را بروز داده بود  جاننشیهو 

اوش؟یس: ترس گفت 

.نجایا ایب: دیبه گوش رس اوشیس يصدا

کجا؟_

.دست راست یاتاق سوم_

بار او را نگاه  طنتیش يود و با لبخندب ستادهیکه چون بهشت بود ا یدر اتاق اوشیس. طرف صدا رفت و ان را گشود به

با  يدیتختخواب سف. و بعد به انجا نگاه کرد معلوم بود که اتاق خواب است اوشیباز به س یبا دهان دایکرد ش یم

را پوشانده بود تمام اتاق  رشیان تا ز ياز باال يشد و تور یم دهیاز اتاق د يا هیرنگ در زاو یکامل و صورت یسیسرو

ان موجب تعجب  بیشد که سبک عج یم دهیدر سمت راست اتاق د یو بزرگ يا شهیداشت کمد ش یصورت یسیسرو

:زمزمه کرد ریمتح.که اتاق را پوشانده بود  گرید یچوب لیشد و انواع وسا دایش

.داشته باشه قتیحق نیامکان نداره ا...امکان_
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 هی نیا: دیامد پرس یم رونیانگار از ته چاه بکه  يکرد به او نگاه کرد و بعد با صدا ینگاهش م طنتیبا ش اوشیس

مگه نه؟.استیرو

؟يخسته نشد ستادنیاز ا: گفت  يرا گرفت و با لبخند شیسرش را تکان داد و بعد به طرف او رفت و بازو اوشیس

...تو: گفت  یسخت به

رو نشونت  يبهتر زیم چخوا یحاال م یول یکن دهیراجع به من اظهار عق يبعدا فرصت دار: گفت  یبا سرخوش اوشیس

.بدم

؟يبرام دار يمنتظره ا ریغ زیچه چ گهید: گفت  یو با سخت مبهوت

.برم یزده کردنت لذت م جانیچقدر از ه یاگه بدون: شادمان گفت  اوشیس

و هر  دیشده بود کنار کش دهیرا که با پرده پوش يا یپنجره بزرگ و کشوئ اوشیس. رفت یم شیشده همراه او پ مسخ

 یبا سرخوش اوشیس.کن دارمیلطفا اگه خوابم ب: متاثر از منظره مقابل چشمانش گفت  دایم به تراس گذاشتند شدو قد

.داریب داریب.  يداریب. کوچولو  یستیخواب ن: گفت 

بود و سه گل بزرگ  افتهی نیبود که با مرمر اذ يحوض گرد. شد رهیچشمهانش بود خ يکه جلو یفواره بزرگ دایش

دو پله نشسته بودند و  يرو بایدو فرشته بزرگ و ز.  دیبه رنگ سف یسنگ ییم سوار بودند و فرشته هاه يباز که رو

. حوض تا لب پر از اب بود. کرد یانجا حوض را پر م زو ا ختیر یم ینیاب از دهان فرشته بزرگتر به کوزه فرشته پا

و از انجا  ختیر یم نییاز پله ها به پا دیرس یاب حوض به لب م یوقت. شده بود چیتازه متوجه چند پله کوچک مارپ

به طرف  دایش. ختیر یم اسیو درختچه نارنج و  يقرمز سرخ محمد يگلها يشد و بهد به پا یم یکوچک يوارد جو

.هیاورنکردنی: اهسته گفت . دیخود د يو او را در حال تماشا رگشتب اوشیس

.ساعته سر پا گذاشته کیکه منو  يه دخترنه به انداز: شد و گفت  کیبا لبخند با او نزد اوشیس

چه  دمیمتعجب شدم که نفهم نجایا دنیاز د يبقدر. متاسفم: تکان داد و گفت  ياو را به خود اورد سر اوشیس حرف
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.کنم یکار م

.غذا حاضره.ایب يفعال با من به سالن ناهار خور. ینیرو بب نجایا يبازم فرصت دار: او را گرفت و گفت  يبازو ریز

.صبر کن_

ه؟یمال ک نجایا: دیبه او پرس یبا نگاه دایش.ستادیبر جا ا اوشیس

.متعلق به توئه نجایا.بار که گفتم هی_

.داشته باشم ییجا نیهمچ ارمی ینم ادیمن که به  یمن؟ ول_

.من به تو هیهد نیا یول_

به چه مناسبت؟ یتو؟ ول: گفت ریمتح

.یش یمتوجه م يبزود یاگه عجله نکن: زد و گفت يزیام طنتیلبخند ش اوشیس

.دمیدور و اطراف ند نیا یساختمون نیهمچ هیتا به حال .ساختمون مطمئنا تکه نیا.خوام حاال بدونم یمن م یول_

.ساخته ام نویبهت که گفتم من ا_

ست؟ین.من چه کاره ام يتو فراموش کرد نکهیمثل ا: گفت اوشیس.چشم به او دوخت متعجب

؟يباکدوم پول؟ چطور ؟یرو ساخت نجایا یاخه ک.....یول: شد و گفتخود مسلط  به

.گرسنه ام کرده يبدجور طیمح نیا.ایحاال ب.گم یموقع ناهار بهت م: و گفت دیزد و دست او را کش يلبخند اوشیس

ناهار .ندنشست یو اشراف یراحت هادیرفتند و رود صندل يبه سالن ناهار خور.مسخ شده به دنبال او راه افتاد  دایش

.شه یسرد م: به غذا اشاره کرد و گفت یبا لبخند گرم اوشیس.شده بود دهیچ زیم يقبل از ورود انها رو یلحظات

.باشه یقیکنم غذا حق یباور نم: گفت یبسخت.زده بود بهت

مزه اش .یبچش یبهتره کم.قتهیکامال حق نیا یول: او گفت یبه چشمان سبزاب میمستق یو با نگاه دیبلند خند اوشیس

.یکن یرو حس م
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سوپ در ظرف مقابلش  یقاشق بزرگ داخل ان را به دست گرفت و کم.به طرف ظرف سوپ برد دست

گذاشت و بعد به ظرف مقابلش  شیقاشق را سرجا.کرد یهم چنان با ان لبخند کنترل شده نگاهش م اوشیس.ختیر

چطوره؟: دیپرس انهیموذ اوشیس.گاه کردن اوشیبه س.بود یمزه اش عال.دیاز سوپ را چش یاهسته کم.چشم دوخت

!هیعال: گفت اریاخت یب

.دستپخت زهره خانم حرف نداره.یگ یم نویمطمئن بودم ا: زد و گفت یلبخند گرم اوشیس

.يجواب سوالم رو نداد: به اطراف گفت یحال خوردن سوپ با نگاه در

.تو ساخته ام يرارو ب نجایا: شده به دهان گذاشت و گفت انیگوشت بر يقطعه ا اوشیس

با کدوم پول و چه موقع؟_

.يبرد ادیمن رو از  تیپنج ماه مامور_

؟یگیم یاونو چ... پول یول_

 یطوالن يگذار هیسرما يبانک برا يهمه اون پولها رو تو.برگشتم ایتالیپول از ا یبا کل شیمن پنج سال پ_

.گرفتم لیهم پولم رو با سودش تحو شیهفت ماه پ.گذاشتم

.يدیسود سرشار رس هیو هم به  يهم کمک انشان دوستانه کرد.يدو نشون زد ریت هیدر واقع با _

.ادی یخوشت م نجایا. حاال بگو ا.  قایدق_

.شده نیتزئ یک قهیبا سل نجایا... من بگ تو بگو نکهیقبل از ا_

خونه دخالت کنم؟ ونیدکوراس يتو ادیبه من نم: متواضع گفت اوشیس

...قدر قشنگ نیا... رو  نجایتو ا یعنیتو؟ : گفت ریمتح

.ستیخوب ن یکن یم فیانقدرهام که تو تعر: گفت يبا لبخند اوشیس

.يمحشر... به نظر من تو: گفت دیرس یکه هنوز مبهوت به نظر م یحال در
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؟يچطور هیهد هیبا : و بعد رو به او گفت دیخند اوشیس

مجسمه به خونه برگردم؟ هیز مبهوت مثل من امرو يخوا یتو که نم اوشیس... من يخدا_

اول  یول ،يزد یحرف رو نم نیا ندهیتو چقدر برام خوشا ریچهره متح دنید یدونست یاگه م: با خنده گفت اوشیس

.داشت میوقت خواه یبعدا به اندازه کاف. میبهتره غذامون رو بخور

م؟یاریب نجایبا خودمون به ارو هم  گرانید یچرا نگفت ؟ياورد نجایمنو تنها به ا یچ يبرا_

.نهیرو بب نجایا... من نیزتریعز یدوست داشتم قبل از هرکس_

که در تموم عمرم  یهست يمرد نیتر ینیب شیقابل پ ریغ... تونم بگم تو یفقط م: گفت یبه صورت او به سخت ینگاه با

.ام دهید

.باشه یکه تو گفت يجور نیهم دوارمیام: به چهره او گفت یبا نگاه اوشیس

.ستیاز شور ن یچون گذشته سرد و خال گریان که بداند چرا د ینگفت، ب چیزد و ه يلبخند دایش

!کوچک من هیاز هد نمیا: گذاشت و با محبت گفت دایش يپا يرا که سربسته بود رو یکوچک يریسبد حص اوشیس

ه؟یچ گهید نیا: داشت یاز خوشحال یبرق چشمانش

.ادیکه مطمئنم ازش خوشت م يزیچ هی: تو شاد گف یبا مهربان اوشیس

.قشنگه یلیخ نیا...نیا...تو: نجواگونه گفت.دیکش ياز سر شاد یکوتاه غیدر سبد را برداشت و بعد ج ارام

؟يدوستش دار: شد و بعد گفت  رهیبه صورت او خ اوشیس

.خوبه یلیخ نیا.البته که دوستش دارم_

.نماز شکر بخونم هی دیبا حاال. شینداشتم که حتما بپسند نانیاطم_

.نمیجا بب کیخوب رو  زیهمه چ نیشه که ا یباورم نم: زد و گفت يلحن طنز الود او لبخند به

.ازت ممنونم: نگاه کرد و با محبت گفت اوشیس به
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 نیچقدر برام ارزش داره، به ا تیخوشحال یاگه بدون: گفت یفشرد و بعد با مهربان یم یدست او را به نرم اوشیس

.يکرد یکوچک اکتفا نم يزهایچ

.ادی یببرم از خودم بدم م یتونم به عمق حرفات پ یکه نم نیاوقات از ا یگاه ا؟یس یدون یم: کرد و گفت نگاهش

 دایکه قلب ش دیرس یو کدر به نظر م نینگاهش انقدرغمگ.شد رهیبه چشمان او خ نیزد و غمگ يپوزخند اوشیس

:گفت اوشیس.دیلرز

.کنه یرو حل م یزمان همه چ.منتظر بود دیفقط با.رو بهت گفتم یمه چه يروز هی دیشا_

اد؟یبرنم يکس کار چیاز دست ه یعنی.فقط زمان_

.کنه ینم يکار اد،یبرم يکه کار یاز دست اون کس: پله بلند شد و گفت يناراحت از رو اوشیس

....اگه بدوند دیشا ؟یگ یبهش نم يزیچرا چ: دیارام پرس.کند یصحبت م يزیشده بود که او راجع به چه چ متوجه

 نیو معصوم تر نیاون پاکتر.شه یاگه بدونه مطمئنم از من متنفر م: محزون، غم گرفته گفت يبا پوزخند اوشیس

.بهش بگم يزیتونم چ ینم.نهیزم يموجود رو

...اگه بفهمه دیشا.نکنه؟ باهاش حرف بزن یپاك باشه چرا قبول نم یگ یاگه اون قدر که تو م_

تونه  یم. یشناس یتو اون رو نم.ده نگاهش کنم یاجازه نم یحت گهیاگه بفهمه د: گفت یبا لحن غم افزائ اوشیس

.رو با قهر خودش بسوزنه ییایدن

؟یپس چرا بهش دل بست_

داد متنفر بود و  یگونه ازار م نیکه او را ا اوشیاز دختر مورد عالقه س.خورد یحسادت در کالمش به چشم م ینوع

باورکن که بدون .بود اریاخت یب: گفت قیعم یو با اه ستادیا نهیدست به س اوشیس.دیورز یسبت به او حسادت من

حرف .همتاست یموجود ب هیاون : و افزود دیکش يگریداه . نگاه کوچک هیفقط با .متوجه بشم به اون دل بستم نکهیا

.خواد که من ندارم یم یزدن با اون جرات
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اره؟. دختر رو نداره هیبه قدرت تو جرات حرف زدن با  يباورکنم مرد یگ یم یعنی: گفت ریتغ با

.تکه ایدن ياون تو. ستین یدختر معمول هیاون  یبود نه، ول یدختر معمول هیاگه اون : گفت ارام

.يفرشته شد هیکنه عاشق  یندونه فکر م یهرک یکن یم فیکه تو از اون تعر يطور نیا: تمسخر گفت با

شناختمش  یاگه نم.پاك و معصوم. چون اون درست مثل فرشته هاست د،یشا: زد و گفت يون لبخندمحز اوشیس

.هی يپر هیبلکه  ستین زادیخورم که اون ادم یبدون شک قسم م

...فتهیب رمیاگه گ.باشه که تو رو طرد کنه یمتکبر و از خود راض یلیخ دیشما با يپر نیا: گفت اوشیخاطر س به

دوست ندارم .برام مهمه یلیاون خ: غم گرفته و محزون گفت یول ،يجد.از ان ادامه بدهد شتریبنگذاشت او  اوشیس

.یحرف بزن يجور نیراجع بهش ا

 ياز رو. بود زاریب ایخود کرده بود به اندازه دن ریگونه اس نیرا ا اوشیکه س یاز کس.حرفش را فروخورد یباق ناراحت

:پله بلند شد و گفت

م؟یگرد یبر نم_

.میگرد یبرم. چرا: گفت يمبل بلند شد و با تکان سر ياز رو. را متعجب کرد اوشیسردش س نلح

.نگرانمون بشن هیامکان داره بق. پس زودتر: همان لحن سرد گفت با

.میهست رونیقبال به مادر گفته ام که تا شب ب.ستین یکه مشکل گرانهیاگه به خاطر د_

.میرددم زودتر برگ یم حیحال ترج نیبا ا_

: دیپرس یبا نگران. هم برافروخته بودند شیو رنگ بود و گونه ها دهیپر دایصورت ش.ستیبه چهره او نگر اوشیس

حالت خوبه؟

.کامال خوبم: همان لحن گفت با

که حالت خوبه؟ یمطمئن! دهیپر يرنگ و روات بدجور یول_
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.کنم یم یگاحساس خست. خونه میبهتره برگرد.گفتم که خوبم: گفت روحیو ب سرد

...بر طرف شد تیخستگ یوقت. یاستراحت کن یاون اتاق کم يبر یتون یم_

.کنم منو به خونه برگردون یخواهش م: گفت نیخشمگ یامرانه ول. از ان ادامه بدهد شتریب نگذاشت

من هم  یضر بشتا تو حا. ندارم یحرف يخوا یم يطور نیحاال که ا. باشه: از رفتار او سرش را تکان داد و گفت ریمتح

.امیبندم و م یدرها رو م

سفارش  يبه مشد.دیبعد سر رس یهم لحظات اوشیس.را بردارد شیرفت تا مانتو یکرد و به طرف چوب لباس قبول

بدون حرف سبد گربه را برداشت و  دا،یظاهر اماده ش دنیبا د.پرنده ها و گلها را کرده و خانه را به دستش سپرده بود

در طول راه، . بعد انجا را ترك کردند ین شدند و لحظاتیسوار ماش. از خانه خارج شد زیاو ن دایبعد از خارج شدن ش

.یکن دایپ شویخواستم بهت بگم که قبال امادگ یم. من قراره دوباره به جبهه برم یراست: گفت اوشیس

؟یک.یبه سالمت: حال زود بر خود مسلط شد و گفت نیبا ا خت،یفرو ر قلبش

بازگشته  رازیاز ش يکار تیمامور کیتازه دو هفته بود که از .حق داشت ناراحت بشود.بان او بودز شین متوجه

اره؟.  یکن رونمیزودتر از خونه ب يخوا یم: به طنز گفت . زود انها را ترك کند نقدریسزا نبود ا.بود

.میندازیم رونیما شما رو از خونه ب شهیمگه هم_

.رونیب میر یسرپناه از خونه م یو ب کیکوچ ي، چون قبلش خودمون مثل بچه هارسه یبه اونجا نم: گفت یشوخ به

؟يقدر مغرور نیا شهیهم: به چهره از خود مطمئن او گفت یزد و با نگاه يگرید يپوزخند

با  یفقط وقت: گفت یبه شوخ اوشیس. چون از رفتن او دلخور بود دیشا. کرد یطور با او صحبت م نیچرا ا دینفهم

.مغرور سروکار دارم يادمها

؟یتیکه اهل ازار رو اذ یکن یپس اعتراف م_

 يادیچون من ز. هیخب چاره چ یکنه؟ ول یصحبت م تیداره از ازار و اذ یک نیتو رو خدا بب: تکرار کرد اوشیس
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.تو رو مى بخشم مم،یرح

!یوتعجب سخا. واقعا که ؟یبخش یو منو م یکن یدر حقم م یلطف نیهمچ يجد: تمسخر گفت  با

.متهیغن یهم خودش کل نیهم. غر نزن نقدریا_

همان  شهیهم اوشیان بود که در کنار س قتیحق یخود انکار کند، ول شیتوانست پ ینم. صورت او چشم دوخت به

کرد  یقد علم م اوشیس يمرده جلو گرانیوقت بود در نظر د یلیکه خ ییدایهمان ش. بود گوشیو باز طانیش يدایش

 نیدلنش شیبرا شهیخورد، هم یبه چشم م اوشیکه در صورت س یبا غم ختهیام يحالت طنز و جد.ادستیا یو راست م

.شه یساکت م یلیبعد از رفتن تو، خونه خ: اهسته گفت. بود

.گرفتم نیاونو به خاطر هم ه؟یکه برت گرفتم چ يا هیپس اون هد: گفت یمهربان با

.ههمزبون رو پر کن هی يتونه جا یاون که نم یول_

.ماند یتنها هم نخواه يجور نیا ؟يگرد یچرا سر کارت بر نم_

 گرانیکمک به د: ادامه داد دیکه او را ساکت د اوشیس. فکر هم نکرده بود یموضوع حت نیمدتها بود که به ا. جاخورد

.هیچه جور یدون یم. يتو که امتحانش کرد.ارهیتونه ادمو به نشاط ب یم شهیهم

.بهش فکر نکردم تا به حال: گفت اهسته

و  یدوست دارم تا اون موقع در موردش فکر کن. گردم یبر م گهیچون من دو سه روز د ،یپس بهتره بهش فکر کن_

.يجوابم را بد

طنز  یارام و با لحن. ستیدانست راه نفوذ به قلب سرد او چ یخوب م اوشیجدا که س. او لذت برد زیلحن تکم ام از

.دیگشما ب یهرچ.چشم قربان: گفت

 یخورد، ول یطراوت گذشته در چهره اش به چشم نم.او چشم دوخت مرخیبرلب اورد و به ن ینیریلبخند ش اوشیس

 ینم چیه دایش! نه تش؟یاز درجه محبوب ایمطلع است؟  شیبائیاز ز دایش ایا دیشیاند.دیرس یبه نطر م بایهنوز هم ز
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شد که متوجه  یمانع از ان م شهیهم نیو ا دیشیاند یم گرانیاز ان که به خود فکر کند به د شتریچون ب دیدانست، شا

 اوشیرو به س. پنج بعد از ظهر بود بایتقر. به ساعت نگاه کرد دایش.شود گرانید شگریو ستا نیپر از تحس ينگاها

د؟یخونه سع يمنو ببر یتون یم: کرد و گفت

چرا؟ یول! چرا که نه_

 یراست. من بمونه شیپ نیهفته رو ثم نیقراره ا.هفته کال شبکاره نیا روزهیف یاز طرف. تنگ شده نیدلم واسه ثم_

؟یدونست یتو م. ادهیشدن و خطر ز ادیز یلیخ اتهایروزها عمل نیزنگ زده بود گفت که ا دیسع شیچند وقت پ

 اجیاحت یلیخ رویبه ن. هم قراره برم اونجا نیبه خاطر هم. دونستم یمعلومه که م: سرش را تکان داد و گفت  اوشیس

.دارن

!لعنت.جنگ و کشت و کشتار یلعنت به هرچ: نفرت زمزمه کرد با

.شه یجبران م زیهمه چ. کشت و کشتار  نیشه و ا یجنگ باالخره تموم م نیا: گفت يدواریبا ام اوشیس

.اوراه هابد  یاوضاع روح ایها و  یاون زخم ایشه؟  یشده جبران م ختهیر نیکه به زم ییخون اون جوونها ایا یول_

 یدرست م يروز هیباالخره  زیهمه چ. حرف نزن يزیبا نفرت در مورد چ: گفت یناصح یبا لحن اوشیس

.بود دواریدامیبا.شه

.ستین يدیره، ام یم شیطور که داره پ نیا یول_

.ره ینم شیپ يکار چیه دیبدون ام.دهیفقط به خاطر ام میستادیکه ما تا حال سرپا ا ینیب یاگه م. اشتباه نکن... نه_

؟يدواریتو چقدر ام یدونست یم چیه_

!؟يدیو تو چقدر ناام_

.شم یم زاریاز خودم ب ارمی یتو کم م يکه جلو نیاوقات از ا یگاه_

اره؟. حرف نزن  گهید یعنی نیا: گفت یبه شوخ اوشیس
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.گمونم: گفت اریاخت یب.افتاد اوشیبه س نگاهش

 یم: بار گفت طنتیش یو با نگاه دیاو چرخ ينگه داشت و بعد به سو دیه سعخان يرا جلو نیبدون حرف ماش اوشیس

!ادیتونم به تو اعتراض کنم از خودم بدم م یکه نم نیاوقت از ا یگاه ،یدون

.رو بگو که طرف باورکنه يزیچ هیحداقل ! تو و کم اوردن؟ از محاالته_

.دستام خفه ات کنم نیخوام با هم یم که یکن یام م ونهیاوقات اونقدر د یتون بگم گاه یفقط م_

: شد و گفت ادهیپ نیاز ماش. حرف را بزند نیتا توانسته ا ده،یبا خود جنگ یلیبود که خ دایپ.بود زیشوخ و طنز ام لحنش

.يازم دار يدل پر داستیپ

.بزنم ادیبلند فر يخواد با صدا یاوقاتا دلم م یاون قدر پر که گاه: گفت یشوخ به

.تو رو نخواهد اورد ایپس بهتره زودتر برم چون گوشم مسلما طاقت فر: بر لب اورد و گفت یمیمال لبخند

.اریرو ب نیتو ثم.مونم یجا م نیمن هم: گفت یمهربان با

.به طرف خانه به راه افتاد نیهمراه ثم نیبعد سوار بر ماش یلحظات. رفت دیکرد و به طرف خانه سع موافقت

پانزدهم فصل

تعارف  ینقشه برداشت و با لبخند گرم يسر از رو اوشیس.زد و با اجازه او وارد اتاق شد اوشیر اتاق سبه د يا ضربه

:دیگذرا از او پرس یکار او گذاشت و با نگاه زیم يرا رو وهیسبد م.ندیکرد که بنش

ستم؟یمزاحمت که ن_

.نیبنش ؟يستادیچرا ا.یستیکه ن یدون یم: گفت یچشم برداشت و با مهربان يمطالعه اش را از رو نکیع اوشیس

نقشه را لوله کرد و داخل استوانه اش قرار  اوشیس.نشست اوشیس یبه صندل کینزد يا یصندل يکرد و رو اطاعت

:دیداد و بعد رو به او پرس
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؟يراه گم کرد. دمید نجایچه عجب تو رو ا_

.خواستم باهات حرف بزنم ینه، م_

تونم  یم ؟یراجع به چ: نشست و با محبت رو به او گفت یمبل يبلند شد و رو کارش زیکنار م یصندل ياز رو اوشیس

بپرسم؟

.فکر کردم شنهادتیمن راجع به پ_

شنهاد؟یکدوم پ شنهاد؟یپ: دیپرس متعجب

.مارستانیب يکار دوباره تو شنهادیهمون پ_

خب؟: زد و رو به او گفت ياوردنش لبخند ادیبه  با

.شم یهم دور م الیخصوصا که از فکر و خ. کار ممکنه نیبهتر نیبه نظرم ا.اشهبس ب ییکنم تنها یفکر م_

؟يدار يچه خبر گرید.میخب بگذر ،يدیرس جهیبه نت ریچقدر د یول.نیافر_

.يقراره مادر بره برات خواستگار: گفت خونسرد

؟یچ: مبل بلند شد و گفت يو ناراحت از رو ریمتح اوشیس

.يتو بره خواستگار يخواد برا یمادر م: گفتاش را باال انداخت و  شانه

 میباز مادر بدون خبر دادن به من تصم! نه...من يخدا: خوش حالتش فرو برد و ناراحت گفت يموها يرا ال دستش

.گرفت

.نهینداره خب دوست داره ازدواج تو رو بب يریاون که تقص ؟يریگ یچرا به او خرده م_

بگم؟ دیچطور با.ازدواج ندارم الیمن خ یول: مبل نشست و گفت يدوباره رو اوشیس

.رهیاس گهید یکی شیو بهش بگو که دلت پ ستیرو در روش با. چیه: زد و گفت يپوزخند

؟یراحت نیبه هم ؟یتو هم منو گرفت_
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.امتحان کن.امتحانش که ضرر نداره. گم راحت تره یهم که م ینیاز ا: گفت یتفاوت یاش را باال انداخت و با ب شانه

بهش بگم؟ دیبا یچ هیاون ک دیحاال اگه ازم پرس: زد و گفت يپوزخند اوشیس

به  یدختر مغرور و سنگدل که پ هیبگو .چیه: بود گفت اوشیکه در لحن س يزد و با همان تمسخر يپوزخند دایش

.توجه به اونو رفتار سردش همچنان عاشقشم یکنه و من ب یم تمینقطه ضعفه من برده و داره مدام اذ

.یزن یچقدر راحت حرف م: گفت قیعم یشد و بعد با اه رهیبه چشمان او خ اوشیس

...و ارزش تو رو نداره اقتیاون ل. یقبول کن يخوا یتو نم یراحته، ول زیهمه چ_

.هم بر عکس من ارزش اون رو نداشته باشم دیشا: حرف او را قطع کرد و غم گرفته گفت اوشیس

خودت رو به  شهیکه هم یکن یچرا اصرار م. شترهیب یکن یکه فکر م ییزهایاو چ ارزش تو از همه. مزخرف نگو_

تو رو نداره؟ اقتیاون ل یدون یکه م یدر حال ،یبزن ینادان

اون  ؟یمتوجه. یحرف بزن يطور نیدوست ندارم راجع به اون ا: و گفت ستادیاو ا يرو يجلو يجد اوشیس

.رو ندارهبه اون  نیکس حق توه چیه. کس منه نیزتریعز

لحن  یزد، ول یحرف نم زیام نیتوه. گفت اعتقاد راسخ داشت یکه م يزیانگار به ان چ. امرانه و محکم بود لحنش

ان  یان گونه با او حرف نزده بود، ول اوشیتا ان هنگام س. بغض کرد.گرفت یاش جرات اعتراض را از شخص م يجد

را  دایخواست ش یدلش نم. به خود امد اوشیس. دنزن یحرف چیخواست که ه یاز او م بهیدختر غر کیلحظه به خاطر 

به  دایش.گم یچه کار دارم م دمیشدم نفهم یلحظه عصبان هی. خوام یمعذرت م: پوزش خواهانه گفت. ناراحت کند

چانه او زد و  ریاو دست ز یبا درك ناراحت اوشیس. چرخاند يگرید يبغضش را فروخورد و نگاهش را به سو یسخت

 میمال ؟لحنشیبخش یمنو م: دیبه چشمان او چشم دوخت و پرس میباال اوردن صورتش، نگاهش را مستقبعد از 

... من يخدا يوا...اه: را گرفت و گفت شیمتاثر از اندوه او دستها اوشیس. شد ریانکه بخواهد سراز یب دایاشک ش.بود

؟یکن یم هیگر دایش
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اشکش را  اوشیدوست نداشت س.ستادیرج کرد و پشت به او ااو خا يرا از دستها شیبرهم فشرد و بعد دستها لب

: کرد و اهسته گفت کیشانه اش گذاشت و سرش را به گوش او نزد ياو، دست رو یبا درك ناراحت اوشیس. ندیبب

.نداشتم ياونم از دست من؟ باورکن منظور ؟يناراحت شد

به  اوشیاز ابراز محبت س ایو لوس کند ا ينداشت خودش را برا یلیدل. صورتش پاك کرد يرا از رو شیاشکها

 يمثل تلنگر اوشیحرف س. بود ياراد ریکامال غ یکرد، ول یتا ان اندازه بچگانه رفتار م دینبا. ناراحت شود يدختر

هنوز هم دلخور و ناراحت به نظر .چشم دوخت او دیسپ مرخیبه ن اوشیس.شد یبود که به بلور نازك احساسش زده م

رد،یرا بپذ شیداد از او خواهش کند که عذر خواه یزه نمغرورش اجا.دیرس یم

. دانست چه کند ینم خت،یر یاشک م گناهیمثل بچه ها معصوم و ب یوقت دا،یش. را هم نداشت دایش یطاقت ناراحت یول

.دیراشن دایش يکند، صدا یعذرخواه ردیبگ میقبل از انکه تصم

.رمیخودمو بگ ينتونستم جلو.. .لحظه هیدونم چرا  ینم! ناراححت کردم؟ متاسفم_

.متاسفم. زدم یباهات حرف م ياون طور دینبا. من هم بود ریتقص. نداره یاشکال: گفت یبا مهربان اوشیس

 یغرورشان مانع از ان م. کردند یطلب بخشش نم ای یعذرخواه گجریکدامشان از همد چیه. بود يطور نیهم شهیهم

. امد یدرم نیحداقل از ان حالت غمگ.زد يپوزخند یزورک دایش.ردیرا بپذ شانیشد که بخواهند طرف مقابل عذرخواه

:زد و گفت يلبخند اوشیس

.طرح از صورتت بکشم هیخوام  یم.من شیپ نیبنش يدیحاال که منو بخش_

؟يمگه تو نقاشد هم بلد: دیپرس متعجب

.م طرح بکشمتون یم. ام دهید ایتالیا يدوره کوتاه تو هی. یکم: زد و گفت یگرم لبخند

؟یکش ینم والیمنو که مثل ه: گفت یشوخ به

.طرح قشنگ از صورتت بکشم هیلبخند بزن تا  هیو  نیحاال بنش ؟ییئالیمگه تو مثل ه: همان لحن او گفت با
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نداشته باشه و  یاگه اشمال. گوشه هی نمیمجسمه بش هیکه اصال دوست ندارم مثل  یدون یم: گفت هیعمد و با کنا به

.کنم یو اگه خوب بود پولش رو هم حساب م رمیگ یبعدا ازت م. عکسم بکش ياز رو یش یهم نم ناراحت

 تیاذ گهید... باشه غلط کردم... باشه ؟یکن یچه کار م: که دادش درامد يرا گرفت و محکم فشرد، طور دایش گردن

.کنم ینم

که  یهت یک يوروجک؟ ناقال فکر کرد .اره یکن یکه پول منو حساب م: گردن او را رها کرد و بعد گفت اوشیس

.يذار یسربسر من م

.گفتم که غلط کردم. خب ولم کن یلیخ: و گفت دیاز مدتها خند بعد

 دایش.تر برخورد کرده بودند مانهیصم شهیانکه بدانند از هم یان لحظه ب. و بعد از او فاصله گرفت دیخند اوشیس

با لحن با  اوشیس. او بود ندیست او را با ان چهره شاد گذشته ببتوان یکه م یتنها کس. دوخت اوشینگاهش را به س

؟يریپذ یه گردش شبانه می يحاال دعوت منو برا. من يخب کوچولو یلیخ: گفت ینشاط

!يدیکوچولو فهم یبه من بگ يحق ندار گهید: گفت یو شوخ يجد مهیکرد و بعد ن نگاهش

 يکرد یکاش قبول م: به صورت او گفت یبا نگاه. شد یهرگز ترك نم دا،یش تیخصوص نیا.دیبلند خند اوشیس

.یباش یمحبوب و دوست داشتن يکوچولو دایمن همون ش يبرا

.رمیرو بپذ شنهادتیکه پ یکن یوسوسه ام م يدار: گفت اریاحت یب

.هیباورنکردن. چون من ، نائل امده يمثل تو به شناخت مرد يباورکنم دختر ؟یگ یم يجد: زد و گفت يپوزخند

.نمیزم يموجود رو نیتر یمن باورکردن یول_

تو هنوز .یخودت بدون نکهیبدون ا يبر یاوقات با حرفات منو تا عرش م یگاه... دایاخ ش ؟یکن یطور فکر م نیا_

.يرو حفظ کرد تیهمون بچگ

.گم بچه ینم گهید. باشه باشه: به خنده افتاد و بعد گفت اوشیکه س ينگاهش کرد، طور معترض
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من  يبرا شهیتو هم. نبر ادیرو از  زیچ هیشه، اما  یبازم تکرار م. طوره نیهم شهیهم. شه یطمئنم که باز تکرا مم یول_

!نبر ادیوقت از  چیه نویا. یکوچولو محبوب دایهمون ش

بچه ها ارام و ساکت در تخت .خارج شد نشنیسر زدن به انها از است يرا به دست گرفت و برا مارانیب تیزیو برگه

سرم . بخش مشغول خدمت شده بود نیامده بود، در ا مارستانیب نیکه به ا یاز وقت. به خواب رفته بودند شانیها

دختر بچه جنگ زده را به انجا  کی.دیاتاق رس نیاخر به.را داد گرید یبعض يرا درست کرد و داروها مارهایاز ب یبعض

سرمش را نگاه .بود یپوشش باند مخف ریتمام بدنش ز.دستایسر دخترك ا يباال.بود دهیقبال او را ند.اورده بودند

 ییبایاز ز.نگاهش به صورت معصوم او افتاد. هنوز داغ بود. دخترك گذاشت یشانیدست به پ. شد یداشت تمام م.کرد

 یو لبان یو مشک دهیکش ییبلند و برگشته و ابروها ییمثل عروسک داشت و مژه ها یچشمانش حالت. بهره نبود یهم ب

مرتب  شیپتو را رو. داشت یسبزه بود و حالت با نمک یپوست صورتش هم کم.کیکوچ ادیدان بزرگ و نه زنه چن

دانست سر  ینامش را هم نم یکه حت یدخترک بهبار در فواصل کوتاه  نیان شب چند. کرد و بعد ارام از اتاق خارج شد

تو اون : دیپرستارها پرس یکیاز . تمام شد شیعاقبت ساعت کار. است دهیکرد قبال او را د یبود که حس م بیعج. زد

؟یشناخت یو شش رو م ستیتخت ب ضیمر

.هینگفته اسمش چ یهنوز به کس.میدون یاسمش را نم. نه_

به هوش امده بود؟ یعنیپس _

مدام بهش سرم  میخوره و ما مجبور یکه غذا هم نم ینیب یم. دوباره از هوش رفت یبعد از مدت کوتاه یاره ول_

؟يشده که راجع به اون کنجکاو شد یحاال چ. میوصل کن ییغذا

.ادیبه نظر م یدخترك معصوم. يدلسوز دیشا. ستین يزیچ_

.یهست یاحساسات يادیتو ز ،یرو درك کن نیکن ا یسع. احساسات رو دخالت داد دیکار ما نبا يتو_

؟یدون یم یچ يپس تو از پرستار: دیزد و پرس يپوزخند

www.downloadbook.irwww.downloadbook.ir



مریم صمدي -در آغوش رویا  ه نودهشتیاکتابخان

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٤٠

.گرانیو البته کمک به ددرامد  هیکسب _

.البته فقط از نظر تو ه،یخوب دگاهید: حوصله موعظه نداشت، فقط اهسته گفت.سر درست کرد ياش را رو مقنعه

.از سر تمسخر برلبانش نشست يو بعد پوزخند ستیشد نگر یبه او که از اتاق رختکن خارج م بایز

 يخوا ینم: دیپرس یکرد و با مهربان یه دخترك مو مشکسپس رو ب. ان نشست يو رو دیرا کنار کش يا یصندل دایش

؟یچشمات رو باز ن

 نیبب: خاص گفت یبا محبت دایش. ندیکس را بب چیدوست نداشت ه. چشمانش را هم چنان بسته نگه داشته بود دخترك

گرسنه ات : دهدسکوت او وادارش کرد ادامه ب. نگاه کن نویلحظه چشماتو واکن و ا هی. برات گرفته ام یخوب هیچه هد

.غذات سرد شد ست؟ین

نشد و با همان محبت  دینا ام دایش. داد یبود که انجام م یپنج شش روز تنها عکس العمل نیا.دیاز او نشن یحرف بازهم

نرمش هم حد و . از جا بلند شد د،یاز او نشن یجواب یواسه ات گرفته ام؟ وقت یچ ینیبب يدوست ندار: دیپرس شیذات

 یطور م نیحاال که ا! باشه: گفت اریاخت یب.کرد یلوس م وا يدخترك داشت خودش را برا دیشا. تداش ياندازه ا

.رم یمن م. ستین یحرف يخوا

او  يرا که برا یبزرگ يو بعد به عقب برگشت و پاندا ستادیا يلحظه ا. رفت شیجا حرکت کرد و تا درگاه در پ از

و از اتاق خارج . خرس کوچولو رو نگا کن نیحداقل ا ،ينکردمنو که نگاه : تخت گذاشت و گفت يگرفته بود رو

امپول و دادن قرص ها  قیتزر يرا برا دهیفرخودش،  يبه دخترك سر نزد و به جا شیپ يان شب بر خالف شبها.شد

با اون  يتو چطور: گفت دایرو به ش یدادن داروها رفته بود بازگشت و با خستگ يقبل برا یکه لحظات دهیفر.فرستاد

.ختیاعصابم رو بهم ر ؟يایچه نق نقو کنار مب

مگه چه کار کرد؟: دیپرس يکنجکاو با

عوض ده ! یلعنت.خورد یامپول هم همش تکون م قیموقع تزر. نیزم ختیهمه قرص ها رو ر یچیه: گفت تیعصبان با
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.کرد يتا بچه شلوغ کار

؟يباهاش که تند حرف نزد_

: دیپرس ریبلند شد و متح یصندل ياز رو. ها شده بود ونهید نیع. ارم بشه محکم زدم تو گوشش تا یلیس هی ینه، ول_

؟يچه کار کرد

.ابدار زدم در گوشش یلیس هی. یچیه: قرص ها و داروها گفت یبلند شد و پشت به او در حال وارس دهیفر

؟يکارو کرد نیا یبه چه حق_

 ختیکه اون همه غذاهاشو ر یست به همون حقدر: گفت یبا ناراحت دهیفر.بود نیو صورتش خشمگ یعصبان لحنش

.ادب بشه دیادب با یبچه ادب ب. صوت من يرو

.بچه است هیاون  دهیفر...من يخدا_

.فهیتنه حر کیمن و تو رو  ياون ده تا. اره جون خودت_

 يکار نیچبچه هم هیچطور با . دونم و تو یمن م یسرش اورده باش ییاگه بال: خارج شد و گفت شنیاز است بسرعت

؟يکرد

 هی یاون بچه بلند کنم، ول يحق نداشتم دست رو( د،یشیاند. دیترس دهیبود که فر یانقدر عصبان. ستیبه او نگر دهیفر

 دایش. تبحر داشت گرانیدر خرد کردن اعصاب د يدخترك بدجور. حق هم داشت.) کنم یچه کار م دمیلحظه نفهم

.رفت بود، يکه دخترك در ان بستر یبسرعت به اتاق

او رفت و اهسته دست او را لمس  يبه سو دیبا ترد. کرد یم هیرا بغل کرده بود و داشت بلند بلند گر پاندا

اره؟.یکن یم هیگر: گفت يجد یول ،یبا مهربان. دخترك با خشم دست او را پس زد.کرد

احساس کرد قلبش  دایش دنش،یداشت که با شن یحالت خاص شیصدا. دیاو را شن يبار بعد از دو هفته صدا نیاول يبرا

!رونیبرو ب: ختیفرو ر
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.يکرد یرفتار م يبا اون، اون طور دینبا_

.یتو هم مثل اون هست.نداره یبه تو ربط_

 یرفتار م ياون طور دینبا: دست او را لمس کرد و گفت. داشت يدختر چهارساله کوچک زبان دراز نیکه ا جدا

.يکرد یعصبان یلیتو اونو خ. يکرد

.اما اون منو زد. یخوام توامپولم رو بزن ین فقط گفتم مم_

 یلیاون خ.تینه با عصبان یارام بگ نویا یتونست یم: و گفت دیو مواج او کش اهیس يموها ياز سر نوازش رو یدست

.يباهاش حرف زد يناراحت شد که تو اون طور

تو رو هم دوست . يذار یمنو تنها م. يا بهیتو هم مثل مامان حب: چرخاند و گفت يگریسرش را به سمت د دخترك

.ندارم

ات هم  بهیمامان حب. ذارم یوقت تو رو تنها نم چیمن ه یول: او را نوازش کرد و گفت يموها یبا مهربان. دیلرز قلبش

.تو رو تنها نذاشت

بعدش هم بابا .خدا شیمن و بابا رو تنها گذاشت و رفت پ بهیمامان حب.یگ یتو دروغ م: گفت انیگر یبا چشمان دختر

.رفت

 یلیخ: دیپرس یلبه تخت او نشست و با مهربان. افتاد یدخترك انقدر تعجب کرده بود که داشت پس م ياز حرفها_

؟یاونا رو دوست داشت

زد و همرنگ چشمان  یم یبه سبز اب بایتقر. داشت یدخترك به طرف او برگشت چشمان قشنگ و خوشرنگ نگاه

: او ا پاك کرد و گفت يمادر اشکها کیبا محبت  دایش.شد هیریخ دایو بدون حرف به ش دیرا باال کش شینیب.بود دایش

.کار داشتم یمنو ببخش که تنهات گذاشتم، ول

 یبدون يخوا یفقط م.يتو هم منو دوست ندار. یکه تو کار نداشت دمیخودم د. یگ یدروغ م: گفت يبا لجباز دخترك
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.هیدرست مثل بق هیاسم من چ

.ستیطور ن نیا.نه: ن داد و گفترا تکا سرش

.گفت نویاون پرستار اخمو هم هم.طوره نیچرا هم_

نه : گفت یبا مهربان دهیاز دست فر یعصبان.مرتکب شده بود یحماقت نیچن دهیفر یعنی. چشم به او دوخت متعجب

.خواستم با تو دوست بشم یمن فقط م. ستیطور ن نیا زمیعز

چرا؟_

.یهم خوب یلیگذشته خ نیاز ا. یهست یگقشن یلیاخه تو دختر خ_

؟یگ یراست م...  نویا_

؟یگ یمعلومه که راست م: گفت یمهربان با

. داد یرا از دست م ينگاه دخترك، توان هرکار يبود که جلو بیعج.نمدار نگاهش را به او دوخت یبا چشمان دخترك

؟يدوست دار نویا: دیبه پاندا اشاره کرد و پرس

رش؟یازم بگ يخوا یم: به خود فشرد و گفتپاندا را  دختر

به من نگاهش کنم؟ يد یحاال اونو م.مال توئه نیمن که بهت گفتم ا. نه_

با . مردد پاندا را به طرفش دراز کرد د،یدر انها ند ایو ر بیاز فر ينگاه کرد و چون اثر ذایبه چشمان ش دیترد با

چه ... يوا.چقدر چاقه نیبب: اش زد و رو به دخترك گفت ینیب به یکیپاندا را به دست گرفت و با انگشت  يلبخند

.هم داره يگنده ا ینیب

سر پاندا را  یدستش را دور گردن پاندا حلقه کرد و ان را به طرف دخترك گرفت و کم دایش. به خنده افتاد دخترك

 یطرف پاندا دراز کرد، ول از سر شوق دستش را به يدختر با خنده ا!سالم کوچولو: کلفت گفت ییخم کرد و با صدا

.یرمز رو بهم بگ دیاول با. شه ینم: کلفت گفت يو با همان صدا دیدستش را عقب کش دایش
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؟يچه اسم رمز: دینگاه کر و پرس دایش به

ه؟یچه اسم دیدون یشما م: رو به پاندا گفت يبا حالت بامزه ا دایش

.هم اون دختر کوچولو، هم تو... هیت چاسم یبهم بگ دیبا: بعد دوباره با همان صدا گفت یلحظات

سرش را خم  یکند، کم یخواهد معرف یخودش را م یرات یراست نکهیچشمش نگاه داشت و مثل ا يپاندا را جلو دایش

:کرد و گفت

: دیپاندا پرس يسپس رو به دخترك ، با صدا.داستیش...اسم من.کردم یخودم کوتاه یکه در معرف دیبخش یم_

ه؟یاسمت چ

بگم؟ دیبا_

.یکن ینشونه ادبه که خودت رو معرف نیخب ا: گفت یمهربان با

.خانم يشاد. هیشاد... اسم من: گفت یکرد و اهسته و خجالت دایبه پاندا و بعد از ان به ش یمردد نگاه دخترك

نه؟ ایخانم  يبغل شاد ير یحاال م.اسم رمز نمیا دیبفرمائ: به خنده ر به پاندا کفت دهیش_

.شرط داره هی: را کلفت کرد و گفت شیصدا دایش.چشم دوخت دایشبه  يشاد

؟یچه شرط: دیپرس يشاد

.تختش بخوابه يقشنگ تو يها يکه غذاشو تا اخر بخوره و بعدش هم مثل پر نهیشرطش ا_

من؟ شیپ ادیاون وقت م_

.امیخب معلومه که م: به پاندا نگاه کرد و دوباره گفت دایش

؟یکن یشرط پاندارو قبول م ؟یکن یخانوم چه کار م يشاد: دیپرس يرو به شاد پس

؟یفرست یخودت م يبازم اون پرستار اخمو رو جا ای یمون یم شمیتو پ: گفت معصومانه

 دایش.با سر موافقت کرد يشاد ارم؟یبرم برات ب ؟يخور یحاال غذاتو م.مونم یم شتیمگمئن باش که پ: و گفت دیخند
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جا باش تا من برم برات  نیتو هم: گفت يد خودش از کنار تخت بلند شد و رو به شادتخت گذاشت و بع يپاندا را رو

.باشه.ارمیغذات رو ب

.باشه: گفت  عیمط يشاد

 شیبا مزه و قشنگ غذا يشاد.بود ایکار دن نیلذت بخش تر شیبرا يغذا دادن به شاد. زد و از کنار او رفت يلبخند

قاشق از غذا را هم به دهان او گذاشت و بعد دهان او را با  نیاخر.زد یف مخوردن هم با پاندا حر نیخورد و ب یرا م

 دایش: کرد شیصدا يشدن از اتاق را داشت که شاد ارجخ الیغذا را برداشت و خ ینیس.پاك کرد يدستمال کاغذ

.جون

بله؟: به سمت او برگشت و گفت یمهربان با

؟ياینم شمیپ گهید: دیدختر بچه پرس کیبا خجالت  يشاد_

با لبخند  دایسرش را تکان داد و ش يخب؟ شاد یلیخ. شتیپ امی یبرم اشپزخونه و بعدش م یچرا ظرف غذات رو م_

سر زد و  ضهایمر ریبه سا.اشپزداد، به بخش بازگشت لیرا تحو يشاد يبعد از ان که ظرف غذا. از اتاق خارج شد

تختش نشسته بود و عروسکش را محکم  ياو رو مدنتظر امن. رفت يدوباره به اتاق شاد د،یرا مرتب د زیچون همه چ

کنارش  دایش.به خود فشرد و با چشمان براق به او چشم دوخت شتریخرس را ب يبا شاد دایش دنیبا د. در بغل داشت

اد؟یخوابت نم: دیپرس زیحالت او با لبخند محبت ام دنیامد و با د

!نه_

قصه بگم؟ هیخواد برات  یدلت م_

!اره اره: سرش را تکان داد و دوباره گفت یوشحالبا خ يشاد

.قصه قشنگ بگم هیخب پس تو دراز بکش تا برات : گفت یمهربان با

 يسپس رو.دیپانده هم ک ياو مرتب کرد و مالفه را رو يمالفه را رو.دیتختش درازکش يخاطر رو تیبا رضا يشاد
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بود،  ییایدر يها يقصه او که در مورد پر دنیا شنب يشاد. داستان کرد فینشست و با محبت شروع به تعر یصندل

او گونه اش را  اهیس يو بعد از مرتب کردن موها دیادامه داستانش کش فیدست از تعر. زود به خواب رفت یلیخ

به ساعت نگاه  دیکه رس شنیبه است. گفت و بعد اتاق را ترك کرد ياهسته ا ریشب بخ. بلند شد شیو ارام از جا دیبوس

 يبا وجود تمام خوددار.شد دایپ دهیسرو کله فر کبارهینشست که ب يا یصندل يرو.شب بود مهیدو ن بایتقر.کرد

خودش  نیکم کردن فاصله ب ينشست و برا يگرید یصندل يرو دهیفر.کند یرا از چشمان او مخف شینتوانست ناراحت

پ:و او گفت

؟يها سر زد ضیمر هیبه بق_

.اره: گفت يلحن سرد با

مرتب بود؟ زیهمه چ_

!اره: و مختصر گفت کوتاه

 یدارم چه کار م دمیشدم که نفهم یعصبان ياون لحظه بقدر.خوام یراستش معذرت م...من: با من من گفت دهیفر

.کنم

!یمعترف يکه کرد ییخوبه که حداقل به خطا_

.داغون شد یاعصابم حساب.کرد تمیاون واقعا اذ یمتاسفم ول_

که  نینه ا ،یباش یمعمول يمهربونتر از ادمها دیپرستار با هیتو به عنوان .ينترلت رو از دست بدقدر زود ک نیا دینبا_

.يکنترل خودت رو از دست بد یعکس العمل ایحرف  نیکتریبا کوچ

.شدم خودیاون لحظه واقعا از خود ب یول.حق با توئه_

 یچ نمیرم بب یمن م: گفت شنیشدن از است بلند شد و در حال خارج یصندل ياز رو دایش.امد يبچه ا هیگر يصدا

.و از محوطه خارج شد. ادی یم شیپ یهر کس يبرا.یاتفاق رو فراموش کن نیکن ا یتو هم سع. شده
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کرده  دایپ يبه شاد یبیروزها عالقه عج نیا. رفت يرا که گرفته بود کادو کرد و بعد بع طرف اتاق شاد يقصه ا کتاب

 تیحکا يمحکم و قو يا شهیعالقه دو جانبه بود و از ر نیا.رفت یم دنشیامد به د یم شیکه پ یبود و در هر فرصت

داده  هیبه او هد شیهفته پ دایاش بود که ش یکوکبا عروسک کوچک و  يمشغول باز یبا خوشحال يشاد.کرد یم

:گفت يسالم کرد و بعد با حالت بامزه ا ادیز يبا شاد دایش دنیبا د.بود

<نجو دایش یخسته نباش_

 يشاد: دیشد و پرس کیکرده بود بع تختش نزد یاش را پشتش مخف هیخنده جواب او را داد و همان طور که هد با

امروز چه کارا کرده؟...من يکوچولو

.نکرده يکار بد یچیه: خاطر، عروسکش را در بغل فشرد و بعد گفت تیبا رضا يشاد

مگه نه؟.رهیکوچولو از من بگ هیهد هی نیبه خاطر ا دیپس با: تخت او نشست و با محبت گفت لبه

؟یگرفت هیبرام هد: داشت یاز خوشحال یبرق يشاد چشمان

ه؟یحدس بزن چ: اورد و گفت رونیاش را از پشت ب هیهد

کتاب قصه؟: دورش گفت یرا از دست او گرفت و در حال بازکردن لفاف زرورق هیهد

.تو دختر باهوشبه  نیافر: او زد و گفت ینیبه نوك ب میمال يا ضربه

 یلیتو خ.جون دایش یمرس: و گفت دیدست دورگردن او انداخت و گونه اش را بوس یو ناگهان یبا خوشحال يشاد

!یخوب

دستش را از دور  يشاد.را از دست داد یاو تعجب کرده بود که قدرت هرگونه عکس العمل یاز بوسه ناگهان يبقدر

بوسه او گذاشت و ناخوداگاه  يدست جا دیبا ترد.قصه اش شدگردن او بازکرد و بعد مشغول ورق زدن کتاب 

 ریتصاو يداشت چشم رو اقیبا اشت.چشم دوخت يبه شاد. پرت شده است نییبه پا يبلند ياحساس کرد که از جا

تو رو ببرم خونه مون؟ يدوست دار...يشاد: گفت اریاخت یب.گرداند یکتاب م
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خوام تو رو با خانواده ام اشنا کنم؟ یم: ادامه داد دایش.شد رهیسر بلند کرد و به او خ ریمتح يشاد

.کشم یخجالت م...اخه من یول: لبانش را جمع کرد و بعد با شرم گفت يشاد

خجالت : خنده گفت انیم. بزرگ منشانه داشت یحالت ،یبچگ نیلحن او در ع.او را بغل کرد و به خود فشرد ناخوداگاه

.من اشنا بشن يو با دوست کوچولو ننیرن تو رو ببدوست دا یلیخانواده من خ. نداره که

ام؟یذاره با تو ب یدکتر م_

نه؟ ای يایبا من م ؟یگ یم یچ.شه یهم خوشحال م یلیچرا نذاره؟ خ: گفت یخوشحال با

.مونه یاون تنها م ؟یپاندا چ یول ام،یدوست که دارم ب: و با شرم گفت دیبه لبانش کش یدست يشاد

گربه کوچولو دارم که  هیتازه من .ستین یکه مشکل نیا.میبر یخب اونو هم با خودمون م: گفت یو شادمان تیرضا با

؟ییایبا من ب یکن یقبول م ؟یگ یم یحاال چ.دوست دارم تو رو با اون اشنا کنم. قشنگه یلیخ

.دوس دارم یلیخ! اره... خب_

 یروز مرخص هیدکتر تا ازش  شیرم پ یپس من م. دختر خوب نیافر: او گفت تیبه خاطر جلب رضا یشادمان با

باشه؟. رمیبگ

.باشه: سرش را تکان داد و گفت یکم

بود،  یکار سخت مارستانیب سیکردن رئ یراض. برود مارستانیب سیو بعد از جا بلند شد تا نزد رئ دیاو را بوس گونه

او را  تیعاقبت توانست رضا یداد، ول یاجازه را به او م نیا مارستانیداشت و نه مقرارت ب يبا شاد یچون او نه نسبت

 يرا که اقا يبرگه ا. کرد یبود و از او دفاع م ستادهیبخش محکم پشت او ا سیخصوصا که پسر رئ. اوردیبه دست ب

 يپسر کوچک اقا يسرمد اریماز. از اتاق خارج شد یدر پ یبه دستش داد گرفت و بعد از چند تشکر پ يسرمد

: کرد گرم و مهربان باشد، گفت یم یکه سع یبود او را مخاطب قرار داد و با لحن از پزشکان بخش یکیکه  يسرمد

.دیاریرو به حرف ب کیاون دختر کوچ دیکه تونست دیهست يرینظ یب ستارشما پر
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و محبت شما  یهمه از مهربون: خاص گفت یبا سماجت اریماز یکرد از مصاحبت او فرار کند، ول یکوتاه سع يتشکر با

.نیبهتر مارستانیب نیگفت شما در ا دیبدون اغراق با.کنن یه ها صحبت منسبت به بچ

.دیشما لطف دار: زد و گفت يپوزخند یسخت به

کامال صادقانه عرض کردم خانم : را به حرف گرفته است گفت یمجسمه مغرور و سرسخت نیخوشحال از انکه ا اریماز

شما درست مثل فلورانس .کنن یها صحبت م ضیدر قبال مر شما یو کاردان اقتیاز ل مارستانیهمه پرسنل ب. یصارم

.دیکرده ا دایپ تیمحبوب مارهایب نیب نگلیتینا

از پزشکان  یکیدانست صحبت با  یبشود، خصوصا که خوب م دهیخواست با او د یدلش نم. بودند دهیبخش رس به

 روح،یسرد و کامال ب یکرد و با لحنمکث  يدر لحظه ا يجلو.داغ است عهیشا کی يبرا زیدستاو نیمجرب بخش، بهتر

:مودبانه گفت یول

هستم و نه  نگلیتیخدمتتون عرض کنم که نه من فلورانس نا دیبا یازتون سپاسگزارم، ول دیبهم لطف دار نکهیاز ا_

.با اجازه... فعال.جنگ يهایشده دربخش ، زخم يبستر يبچه ها

 یم دهیپرستار اخمو پ نیمتکبرتر از ا يدختر ایا دیشیاند یخود م با اریکه ماز یزودتر از او وارد بخش شد، در حال و

شود؟

او به همراه  دنیها با د هیسر راه همسا.را در دست داشت، به طرف خانه به راه افتاد يهمانطور که دست شاد دایش

 بیرا با نگاه تعق دادند و او یجواب سالم محجوبا نه اش را م دیرس یشرمزده به نظر م یکه شاد و خوشحال، ول يشاد

.خونه ماست نجایا: و بعد به خانه گفت يدبه شا يبا اشاره ا دیدر خانه که رس يجلو. کردند یم

.هیچه خونه بزرگ: صادقانه گفت یبا لحن يشاد

دختر  ینه به بزرگ: گفت یبلوزش را مرتب کرد و با مهربان قهینشست و  يشاد يپا يکرد و بعد جلو يا خنده

درست به .را دوست داشت دایچقدر ش.به او چشم دوخت  يشاد. کنه دنیخونه د نیخواد از ا یمن که م کیکوچ
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باغ  طیمح دنیبا د يچشمان شاد.فشرد رااو را مرتب کرد و بعد زنگ  شانیپر يموها دایش. اش بهیاندازه مامان حب

را محکمتر از قبل فشرد  يشاددست .شد یم دهیبندرت د ییمنظره ها نیدر جنوب چن. زد ياز شاد یبرق اطیمانند ح

با  اطیحوض بزرگ وسط ح دنیبا د يشاد. او وفق دهد دیکوچک و پر از ترد يرا با قدمها شیکرد گامها یو سع

اجازه دارم برم اونجا؟... جون دایش: دینگاه کرد و بعد پرس دایبه ش یشادمان

حوض  يکه تو یمواظب باش دیبا یه، ولالبت: تکان داد و گفت یسرش را کم.کرد بیحرکت دست او را تعق دایش

.یفتین

.مواظبم: دست او را رها کرد و گفت یخوشحال با

تکان  یدست.دیتراس د يرا رو اوشیکرد که س یشمرده پشت سر او حرکت م يبا قدمها.دوان دوان از او دور شد و

اون دختر : دیپرس يبه شاد یاهبا نگ.شد کیامد و به او نزد نییپا اوشیس. داد و البته همان طور هم جواب گرفت

نه؟یهم یگفت یکه م ییکوچولو

.خودشه.اره: بود گفت دایکه در صورتش هو يا یبا خوشحال يبه شاد یرا تکان داد و با نگاه سرش

به  یطونیدختر ش: کرد گفت یرا با دست دنبال م هایکه داشت ماه يشاد يو در حال تماشا ستادیکنارش ا اوشیس

.رسه ینظر م

.لجباز یو البته کم طونیطوره ش نیهم: با محبت گفت يبه شاد یگاهن با

 یبود با کم ستادهیا دایکه کنار ش اوشیس دنیسرش را چرخاند و با د يشاد.دیایب ششانیرا صدا کرد تا پ يشاد سپس

و با محبت  او دراز کرد يدستش را به سو دایش.دیبه او جرات بخش دایلبخند ش. ستادیترس از لبه حوض بلند شد و ا

به صورت او نگاه کرد و بعد دوان دوان  دیبا ترد يشاد. کنماشنات  اوشیخوام با س یم نجایا ایب. زمینترس عز: گفت

را از  يو بعد شاد ستینگر اوشیس يبه رو يبا لبخند دایش.رفت و دست او را محکم به دست گرفت دایبه طرف ش

.با دوست من اشنا شو... ایس: گفت ياورد و با لحن بامزه ا رونیپشت سرش ب
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 نکهیمثل ا یول ،يدار یدوست قشنگ: او گفت يبه رو يزیسرش را خم کرد و با لبخند گرم و محبت ام یکم اوشیس

.نداره با من اشنا بشه یلیدوست تو چندان تما

؟يشاد مگه نه. ستیطور ن نیا: خود نگه داشت و گفت يگذاشت و او را جلو يشاد يشانه ها يرا رو شیها دست

و صورت مهربان و متبسم او، ترس را کنار گذاشت و  اوشیبه چهره س یقیدق یهم چنان ساکت بود با نگاه يشاد

.سالم: گفت

که اون مدام ازش  یهمون د؟یهست دایش نیریشما اون دوست قشنگ و ش نمیبب! سالم.که سالم نکردم دیاه منو ببخش_

.کنه یم فیتعر

.بله: با شهامت گفت يشاد

با هاتون اشنا بشم؟ دید یپس به من افتخار م. طور نیکه ا_

من که هنوز  یول: دوخت و گفت اوشینگاهش را به صورت س دایلبخند ش دنیبا د.نگاه کرد دایبه صورت ش يشاد

ه؟یدونم اسم شما چ ینم

.دایش يدار یرکیعجب دوست ز: گفت دایاندو رو به ش يبه رو يبالبخند اوشیس

.يلطف دار_

...هستم و شما دایمن دوست ش.اوشهیس... اسم من: گفت يو رو به شاد ستادیصاف ا اوشیس

.جون دایش زیهستم، دوست عز يمن هم شاد: گفت يبا لحن بامزه ا يشاد

.رو کامال متوجه شدم نیا. بله: در حال کنترل لبخندش رو به اندو کرد و گفت.به خنده افتاد اوشیس

ست؟یاون تو ن یکس: دیرو به او پرس دایش

.هیدیتول يپدر هم هنوز تو.سر بزنه یلینه مادر رفت به ل: نگاهش کرد و گفت اوشیس

؟ینیخونه ما رو بب يتو يدوست دار... جون يشاد: دیبا محبت پرس ينگاه از او برگرفت و رو به شاد دایش
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.دوست دارم یلیخ. اره: زد جانیاز ه یبرق يشاد چشمان

.تو میتو بر ایپس ب: او را گرفت و گفت دست

چطور بود؟ مارستانیب: دیرو به او پرس یبا مهربان اوشیس.کنار هم به طرف خانه به راه افتادند در

.بد نبود: شانه برداشت و گفت يرا از رو فشیک

.يباز پکر >شده یچ: به او گفت یقیبا نگاه دق اوشیس

.مزاحم داشتم هیفقط موقع برگشتن . ستین يزیچ: سالن را باز کرد و گفت در

ه؟یهمون قبل: ناراحت نگاهش کرد و گفت اوشیس

 یکی نیا. دمش رو گذاشت رو کولش و در رفت دیکه از تو د یبا اون ضرب شست چارهیاون ب. نه: زد و گفت يلبخند

.است گهید

 یت مو خودم هم بر مارستانیرسونمت ب یفردا هم خودم م.ره یاز رو م يجور نیا. يبهتره بهش محل نذار_

چ.گردونم

.ستیراهش ن نیا. نه؟ نه ای يباالخره تو هم کار دار ؟یبعد چ یدو روز خوبه، ول یکی يفقط برا نیا_

؟يچطور یبا رانندگ. راه بهتر سراغ دارم هی_

...که نهیمنظورت ا: و گفت ستیبه او نگر ریمتح

نه؟ ای يریبگ ادی یرانندگ دیباالخره با. قایدق :سرش را تکان داد و در همان حال گفت. ادامه بدهد شتریاو ب نگذاشت

!...اصال! نه. ترسم یم یمن از رانندگ یدون یتو که م یول: را تکان داد و گفت سرش

.نهیروز تمر نیو فردا اول يریبگ ادی یرانندگ دیتو با.کنم یتو و ترس؟ حرفش رو هم نزن که باور نم_

که خودت  یبشرط: پا به اتاق گذاشت و گفت.رخواست را از او گرفترد د ایقدرت اعتراض  اوشیس زیتحکم ام لحن

.یام باش یمرب
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.شم یهم خوشحال م یلیخ. چرا که نه_

با ترس و  يشاد. کار هررزش بود نیا.و خودش را بغل او انداخت دیدو شیاو شتابان به سو دنیبا د ددایش گربه

: گفت ینشست و با مهربان نیزم يرو يشاد يبغل داشت، جلوهمانطور که گربه را . ستینگر یبه ان منظره م اقیاشت

.رو کردم فشیهمون که برات تعر.یبرف نمیا

 يو بعد به شاد دیکش یاز سر نوازش به بدن برف یدست دایش.شد رهیخ یبرف یبه چشمان درشت و نسبتا اب يشاد

؟ینازش کن يدوست ندار: گفت

ترس را از خود دورکرد و  يعاقبت شاد. العمل او دوخته بود هم چشم به عکس اوشیس. شد رهیبه صورتش خ يشاد

انگشتان  دایش. فشرد دایبه ش شتریبا خرخر خودش را ب یبرف. دیدست کش یبرف ياضطراب به بدن پشمالو یبا کم

و  یبغلش کن یتون یاگه دلت بخواد م: تفرو برد و گف یو خوش تراشش را در پوست کرك مانند و نرم برف دیسف

.یدوست بشباهاش 

اجازه دارم؟: دیو ارام پرس ستینگر دایو بعد از ان به ش اوشیبا شرم به س يشاد

.يالبته که اجازه دار: و در حال تعارف به او گفت دیکش رونیرا از اغوش خود ب یبرف_

خودش فشرد و رو به  شتریرا ب یبرف.او را به شوق اورد ینرم و بلند برف يموها. را بغل کرد یبرف دیترد یبا کم يشاد

.جون دایممنون ش: و گفت دیرا بوس دایگونه ش.نازه یلیخ: گفت دایبه ش

مبل تا من  نیا يرو نیحاال بنش... خب: به گونه او گفت يجواب نگذاشت و بعد از نواختن بوسه ا یبوسه او را ب دایش

قبوله؟.ارمیخوشمزه ب وهیاب م هیبرم برات 

!قبوله: اورد جانیهاو را به  يسرحال و شاد شاد لحن

باش تا من  نجایتو هم ا: گفت اوشیرو به س ستادیپا ا يرو اوشیبلند شد و با کمک س يشاد ياز کنار پا يلبخند با

.امیبرم و ب
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.ارمی یگوارا و سرد م یدنینوش هیشما دوتا خانم متشخص  يرم و برا یمن م نیبنش. ينه تو خسته ا_

...یول_

پس . توئه زیمهمون عز يشاد يتو فراموش کرد نکهیدر ضمن مثل ا: محکم گفت.ادامه بدهداز ان  شتریاو ب نگذاشت

.یبمون ششیپ دیبا

که  ییطور از زحمتها نیممنونم و هم یبه فکرم نکهیاز ا: فشرد و گفت یرا به نرم اوشیس يزد و بازو یگرم لبخند

.یکش یبرام م

تو هنوز با : گفت یدست او را به دست گرفت و با مهربان. فتگر يجا اوشیس بیبر لبان خوش ترک يمردانه ا لبخند

.یتو چه کاره من هست يفراموش کرد. يمن تعارف دار

.باعث دردسر تو بوده ام شهیکه هم نمیب یکنم م یفکر م یوقت ینه ول_

.گردم یبرم االن نیهم.مهمون کوچولومون  شیپ نیحاال هم بنش. يمگمئن باش که نبوده ا: گفت یبا مهربان اوشیس

 میاو سه ينشست و در باز يکنار شاد. کرد یبود او را هم وادار به تبسم م اوشیلبانش س يکه رو ینیدلنش لبخند

.شد

ان  قتیحق یبشود، ول یگرم خانوادگ طیمح يدر ان خانه تا ان اندازه باعث شاد يکرد حضور شاد یکس فکر نم چیه

خورد،  یبعد از مدتها به چشم م دایکه در چهره ش يا يشاد.غان اوردبه ارم يچون اسمش با خود شاد يبود که شاد

 یعنیان دو  نیب يشاد. ستندینگر یبه ان سه م گر،یبه همد يمعنادار يبا نگاهها یهما و عل. باعث نشاط همه شده بود

از هرگوشه  خنده يصدا.اوشیبازوان قدرتمند س انیم یو لحظات دایدر اغوش ش يلحظه ا.شد یپاس م اوشیو س دایش

 بهرا  يشاد دا،یش. اورده بود اقیکه بعد از مدتها در خانه حکمفرما بود، همه را به اشت ینظاط. دیرس یخانه به گوش م

بود، از حمام  دایش یبا لباس که متعلق به دوران کودک يشاد.باالخره با او حمام کرد يشلوغ باز یحمام برد و با کل

او را بغل  دایتمام شد، ش يشاد يبافت موها یوقت. را شانه کند و ببافه شیتا موهادست او نشست  ریخارج شد و بعد ز
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سر . دیبا شوق و ذوق به لحن او خند يو شاد. يعروسک شد مثلدرست : به خود فشرد و گفت یکرد و با خوشحال

به او بخوراند،  ید کمبو زیکه سر م ییکرد از هر نوع غذا یم یو سع دیرس یم يبا تمام وجود به شاد دایشام، ش زیم

.شه بچه رو دل کنه یباعث م نیشام سنگ. شبه>دایمواظب باش ش: هما را دراورد يکه صدا يطور

مواظبش هستم : گفت یخوراند با محبت خاص یو همان طور که به او م ختیر يشاد ياب پرتقال برا یوانیل دایش

.دیشما نگران نباش. مادر

. جمع کردند زیم يبا کمک هم ظرفها را از رو دایو ش اوشیبعد از شام، س.دصرف ش يبامزه شاد يبا حرفها شام

 اوشیظرفها را شست و همراه س عیسر دایش.چند اندو را سرگرم کند ینشست و تا لحظات یهم کنار هما و عل يشاد

. دندیل خنده دملحق شدند، اندو را مشغو گرانیدبه  یوقت.ونددیانها راخشک کرد تا زودتر به جمع پدر و مادرش بپ

.يکرد دایپ یزبون نیریش نیبه ا یکه دوست يدار یخوب یلیخ قهیدخترم تو سل: گفت دایرو به ش یعل

.هیمن چه دختر خوب يکه شاد دیبرد یپس شما هم پ: پاهاش نشاند و گفت يرا رو يمبل نشست و شاد يرو

؟میریکه حاال بخوام پس بگ میگفته بود يزیمگه ما چ. برمنکرش اعنت_

گفت؟ یم یجون ما چ يشاد نیحاال ا.نداشتم يمنظور: در همان حال گفت. کرد یرا ناز م يشاد يموها

.کرد یم فیداشت از شهرشون و گوساله اش تعر: گفت یعل يبه جا هما

جون؟ يشاد یمگه تو گوساله هم داشت: دیپرس يرو به شاد اوشیس

 یخال خال شونیکی. اونم دوتا. معلومه که داشتم: باسش گفتشکل ل یو صدف ییطال يبا دکمه ها يدر حال باز يشاد

.زنگوله اهیهم س یکیبود، اون 

زنگوله؟ اهیس: متعجب تکرار کرد دایش

 اهیس میگفت اسمشو بذار بهیمامان حب نیبود، به خاطر هم اوهیاخه زنگوله اش مثل پوست خودش س.زنگوله اهیاره س_

.زنگوله
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زنگوله تو کجاست؟ اهیس نیحاال ا: کرد و گت جابه جا شیپاها يرا رو يشاد

.زنگوله هم توش مرد اوهیموقع بمباران ، اغل منفجر شد، س: رنگ غم به خود گرفت يشاد صورت

کرد با منحرف  یسع دید یم یناراحت نیکه خود را مسبب ا دایعاقبت ش. احاطه کرد ینیانها را سکوت سنگ جمع

: دیپرس يرو به شاد جانیخاطر با ه نیا از ان حال و هوا خارج کند، به همر گرانیهم او و هم د يکردن ذهن شاد

؟يفردا تو رو ببرم شهرباز يدوست دار

.دوست دارم یلیخ. اره: گفت یبا خوشحال. امد يبه چهره شاد يشاد

چطوره؟.يشهرباز میر یم گهیپس فردا من و تو با همد. خوبه: او گفت ياز شاد خوشحال

.ستیخوب ن_

.جون و بابا و مامان اوشیمن و تو و س. میر یبا هم م مونیهمگ: کرد و ادامه داد هیبه بق ینگاه

او را بغل کرد و .خودش بود یدران کودک يتمام نما نهیبان ا.دخترك خوش سرو  نیجدا که ا.به خنده افتاد دایش

.دختر زبون دراز: خنده گفت انیمحکم به خود فشرد و م

.رهید یلیخ.بچه رو ببر بخوابون  زمیزع: گفت دایرو به ش هما

به هما  يزیبا نگاه تشکام. شد یمحسوب م رید یلیبچه خ کی يشب برا ازدهی. حق با هما بود. به ساعت افتاد نگاهش

:گفت

؟ینیاتاق منو بب يایخواد ب یدلت م... جون يشاد: دیپرس يرو به شاد. االن نیهم. چشم مادر_

به  نییپا يزد و او را از رو يلبخند. و با ال تکان داد نییسرش را به پا یبعد با شرم کمنگاهش کرد و  جانیبا ه يشاد

.خوام نشونت بدم یم زیچ یلیکه خ میبر ایپس ب: گذاشت و خود برخاست و دست او را گرفت سپس گفت نیزم

 يا شهیش نیتریبالفاصله کنار و ياددر اتاقش را بازکرد و با ش دایش.دندیرس دایرفتند و با اتاق ش نییهم از پله ها پا با

پر از عروسک  يا شهیش نیتریان و يطبقه باال.زد رفت یو مختلف پر شده بود و چشمک م بایز لیکه با انواع وسا
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هم با  نییطبقه دوم از کتاب انباشته شده بود و طبقه پا.بودند ریظن یکه هرکدام در موقع خودشان ب ییعروسکها.بود

که با  يتخت نشست و به شاد يرو دایش.خانواده پر شده بود يکوچک متعلق به اعضا يکسهاو قاب ع یدست لیوسا

بازهم . به خود امد کبارهیاتاق او هم نگاه کرد و بعد  هیبه بق يشاد. دوخت دهیکرد، د یرا نگاه م زیهمه چ جانیه

اد؟یخوشت م: دیپرس دایش. را بروز داده بود جانشیه

!قهیچه با سل. قشنگه یلیتاقت خا: را تکان داد و گفت سرش

 یم ياال نتقال تربود و راحت با جمالت باز عیخود با هوشتر و سر يهم سن و سالها شتریاز ب يشاد. نکرد تعجب

فردا .رختخواب يتو يحاال بهتره بر. زمیاز لطفت ممنونم عز: تخت بلند شد و به طرف او رفت و گفت ياز رو.کرد

.میبش داریصبح زود از خواب ب دیبا

؟یخون یبرام قصه م: دیبه او چشم دوخت و بعد محجوبانه پرس يشاد

.شیپ يدرست مثل شبها. البته: مادر گفت کی یاز گونه او برداشت و با مهربان يا بوسه

.امیمن هم م یتختت درازبکش يتا تو رو: از ان خارج کرد و گفت يرا بازکرد و کتاب قصه ا نیتریو در

مالفه . شد و لبه تخت نشست کینزد يبه شاد یبا تان. ان انداخت يو خودش را رو دیتخت دو شادمان به طرف يشاد

.يکاش تو دختر من بود: و بافته شده او، ناخوداگاه گفت اهیس يدرست کرد و بعد در حال نوازش موها يشاد يرا رو

. بود دایخواسته ش يمنتها يون شادچ يداشتن دختر يان بود که ارزو قتیحق یادا شد، ول اریاخت یاش کامال ب جمله

.يشد یمن م... یاون وقت تو مامان: مالفه بود به دست گرفت و گفت يدست او را که رو يشاد

.شه یمتاسفانه نم یطور بشه، ول نیدوست دارم که ا یلیخ: گفت یبخش يلبخند شاد با

چرا؟_

چون من مادر تو  دیدونم، شا ینم: اهسته گفت. دیتواند به او بگو یم يزیدانست چه چ ینم. جواب به او درماند در

.ستمین
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.من تو رو دوست دارم یول: با حسرت گفت يشاد

دوخت  ینگاهش را به او دوخت و مبهوت چشم به دخترک دایش. گفت یم دایجمله را به ش نیبود که ا يبار نیاول نیا

.شتریهم ب بهیباز مامان ح یحت: ادامه داد يشاد. کرد یکه چشمان خوشرنگش جادو م

.....یدوست دارم، ول یلیمن هم تو رو خ: گفت یخاص یمحبت و مهربان با

تو بمونم؟ شیپ شهیهم... شه من ینم... جون دایش: دیحرف او را قطع کرد و معصومانه پرس يشاد

من؟ شیپ: تکرار کرد رتیح با

.ینازو خوب یلیخ... اخه تو. اره _

... زمیعز یول: انگارد، ارام گفت دهیچشمان او را ند ریکرد تاث یکه سع یو در حالاو را با محبت نوازش کرد  دست

.ده یاجازه رو نم نیقنون ا

اخه چرا؟_

 گهیهمد لیکه من و تو فام نهیا شیاول: تفکر گفت یبا کم. تواند یکند که نم میبه او تفه دیبا يدانست چطور ینم

.میش یمحسوب نم

.میبش لیفام میتون یخب م: گفت يشاد

.ستین یکن یکه تو فمر م هایاون طور: او چرخاند و گفت يرا با محبت به سو چشمانش

.یدوست دارم تو مامانم بش... گم یاخه چرا نه؟ خب من م_

چشم  يبه صورت معصوم شاد يبا لبخند. کرد یجدا چقدر ساده فکر م. را به خنده انداخت دایبچگانه اش ، ش لحن

.ستیطور ن نیمتاسفانه ا یساده بود، ول یکن یهمون قدر که تو فکر م یش همه چکا: دوخت و بعد گفت

 یراست: او را گرفت و گفت يدستها. مجال نداد دایش یول د،یبگو يگرید يزیخواست چ یحتما م. نگاهش کرد يشاد

؟يحاضر. قصه بخونم هیقرار بود برات 
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به  يبعد، شاد یلحظات. کتاب داستان را بازکرد دایو ش حرفش را فراموش کرد سرش را تکان داد يکه شاد نیا مثل

دراز  يگذاشت، سپس کنار شاد شیکتاب را سرجا. گفت یکوتاه ریو بعد شب بخ دیگونه اش را بوس. خواب رفت

.کرد با تبسمش بر لب به خواب رفت یبدن او را حس م يو همانطور که گرما دیکش

شانزدهم فصل

دست تکان داد و  شانیبرا دیخند یهمان طور که م يشاد.دندیچرخ یگردونه م يرام روو ا کنواختی یبا حرکت اسبها

که  اوشینگه داشت و بعد رو به س يروسر يرا باال زد و رو شیافتاب نکیع دایش. البته همان طور هم جواب گرفت

:کرد، با نشاط گفت یبچه ها را نگاه م يداشت باز

ست؟ین. بخشه يشاد یلیخ_

 اوشیس يجلو نهیپشت به گردونه کرد و دست به س دایش. تکان داد دییگرم سرش را به نشانه تا يخندبا لب اوشیس

:و گفت ستادیا

.موند یما م شیپ شهیهم يکاش شاد_

ه؟یمنظورت چ: دیناخوداگاه نگاهش کرد و بعد پرس اوشیس

ما بمونه؟ شیپ شهیهم يشه اون برا ینم_

...یبگ يخوا یتو که نم دایش... من يخدا_

.خوام یم نویهم قایچرا دق: سرش را تکان داد و گفت.از ان ادامه بدهد شتریاو ب نگاشت

.سخته یلیگرفتنش هم خ یدر ضمن تحت سرپرست.با ما نداره یاون بچه نسبت. یستیمتوجه ن دایش_

.ببخشه يتونه جمع ما رو شاد یم.اقهیچرا نه؟ اون بچه پر از شور و اشت_

اون رو به  یقراره سرپرست یچه کس دیشه بفرمائ یم یکنم، ول یم دهیکه اظهار عق دیبخش یم: ر گفتبا تمسخ اوشیس
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.رهیعهده بگ

!من... خب معلومه: از خود مطمئن گفت دایش

با . رفتند یم االیبا هم  شیرا مسخره کند دو تا ابرو یداشت کس الیخ یوقت شهیهم. سرش را تکان داد اوشیس

:تمسخر گفت

د؟یشما چند ساله ازدواج کرد دیبخش یم. ماکه ش_

...اوشیس_

اون  یسرپرست يخوا یچطور م.يازدواج هم نکرد یتو حت: گفت يسرد یبا لحن محکم، ول. ادامه بدهد دایش نگذاشت

.رو بهت بدن شیسرپرست یکه اگه تو اراده کن ستین یبچه معمول هیگذشته اون  نیبچه رو بهت بدن؟ از ا

اون رو به  یتونه سرپرست یم یهر کس. بچه جنگ زده است هیگذشته  نیاز ا. نداره يبچه کس و کار چرا نه؟ اون_

من؟ یحت ره،یعهده بگ

...یکن یتو باالخره ازدواج م.عقل رو گرفته باشه يکه احساساتت جلو نیمثل ا دایش... من يخدا_

.کنم یازدواج نم گهیمن د: او را قطع کرد و گفت حرف

.یکن یزود باالخره ازدواج م ای ریتو هم د. يهر دختر.کنه یباالخره ازدواج م یهر کس. ضحک نزنم يحرفها_

.خوام ازدواج بکنم ینم گهید. یدون یتو نظر منو م... بگم که دیبا نهیاگه بهانه تو ا_

...دایش_

خانواده بزرگ  هی يم تودوست دار.بمونه شمیخواد پ یدلم م.من اون بچه رو دوست دارم.اوشیکنم س یخواهش م_

.پرورشگاه هیبشه نه 

.دن یاونو به تو نم یسرپرست_

چرا نه؟_
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.داره يقانون حد و حدود. ده یاجازه رو بهت نم نیمقررات ا یدون یتو م دایش_

ده؟ ینم. ده یبه پدر و مادر که م_

.رو بزرگ کنن بچه چهار ساله هیاونا از سن و سالشون گذشته بخوان . ده یمعلومه که نم_

تا  کیبچه کوچ هی میبذار. میچه کار کن یگ یپس م: دیرا هم دنبال خود کش اوشیگردونه اسبها فاصله گرفت و س از

ابد در حسرت پدر و مادر و خانواده بمونه؟

.يکار چیه. میبکن يشاد يبرا يکار چیه ممیتون یما نم. من درك کن زیعز: گفت یکامال منطق یبا لحن اوشیس

اون رو به عهده  یسرپرست یتون یتو م... تو: نگاه کرد و گفت اوشیبه س. دیجه دایاز چشمان ش یبرق

.دن یرو به توم يشاد یسرپرست.يریبگ

دهان  يدست جلو اوشیس.جاخورد و نگاه چند نفر به طرفشان برگشت دایکه ش دیخند یبلند و ناگهان يبقدر اوشیس

تو واقعا : گفت دایکه هنوز اثار خنده را بر صورت داشت رو به ش یدر حال عاقبت. گذاشت تا خنده اش را کنترل کند

 یخوام سرپرست یکه من بگم م هیفقط کاف ؟یراحت نیهمبه . يفکر کرد یتو چ... من وونهیدخترك د.دایش يا وونهید

من . بکنم يکار نیکنم همچن یهم باشه، من قبول نم يجور نیاگه ا یحاال حت. نیاره فقط هم رم،یاون رو به عهده بگ

.من بمونه شیتونه تا ابد پ ینم يشاد.ازدواج کنم يروز هیخوام باالخره  یمردم و م هی

!کنم نه تو یدر اصل من بزرگش م ی، ول یکن یاون رو قبول م یتو فقط سرپرست_

اهاش ب يکه بخوا ستیاون بچه عروسک ن.فکر کن یکنم منطق یخواهش م: و محکم گفت ستادیا.شد يجد اوشیس

...بعد یول ،ياحساسات بخوا يتو ممکنه اونو فقط حاال ، اونم از رو. اون احساس و عاطفه داره. یکن يباز

 گرانیتونم با احساسات د یکه نم یدون یم.یشناس یتو منو خوب م: مغرور و محکم حرف او را قطع کرد و گفت دایش

.کیبچه کوچ هیکنم، اونم با احساسات  يباز

.تونه ینم. ما باشه شیتونه پ یاون نم. نکن يلجباز دایش... من يخدا: سر تکان داد و گفت با تاسف اوشیس
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اخه چرا؟_

.میتون یما نم. یکن یرو درك نم تیچرا موقع... دایش_

.کنن که قبول کنم یمن رو مجاب نم یهستن، ول یحرفات منطق_

. بکنم يکار نیکنم همچ یمن قبول نم یم، ولدون یخوب م نویا.بله: زد و گفت يزیتمسخرام يپوزخند اوشیس

.هرگز

.ام دهیکه در تمام عمرم د یهست يمرد نیتر کدندهیتو : به صورت او گفت یبا نگاه.شد یعصبان

و تو : نگاه کرد و بعد ارام سرش را تکان داد و گفت دایبه ش.انگار او را ناراحت کرده بود.زد یبرق اوشیس چشمان

ناراحت نگاهش کرد و بعد از کنارش دور شد و به طرف . ام دهیکه من در تمام عمرم د یهست يدختر نیلجبازتر

تر از قبل بچه ها را نگاه کرد،  قیو اضطراب و دق ترسبا .دیرا ند يشاد یبچه ها گرداند، ول انیچشم م.گردونه رفت

شده؟ یچ: دیاو پرسبه  یقیدق یبا نگاه اوشیس. برگشت اوشیبه طرف س دهیترس. انها نبود نیب يشاد یول

.ستین يشاد: گفت اریاخت یاو چشم دوخت ب به

؟یچ_

.ستیبچه ها ن نیب. نگاه کن_

پس کجاست؟ کجا رفته؟: دیبا وحشت پرس دایش.بود دایشد و بچه ها را نگاه کرد حق با ش کیبه گردونه نزد اوشیس

.دور و برا باشه نیهم دیاش.اطراف رو بگرد: گفت دایرو به ش. دیرس یهم نگران به نظر م اوشیس

 دایاو را پ یپرداختند، ول يشاد يهردو به جست و جو. رفت گریبه سمت د. از او فاصله گرفت دهیترس دایش

براش افتاده باشه؟ ینکنه اتفاق! ستین: به او با وحشت گفت یو با نگاه دیرس اوشیبه س دایش.نکردند

.دور و براست نیحتما هم.افته یبراش نم یاقاتف چیه.نترس: گفت يبالحن دلگرم کننده ا اوشیس

...اگه گم شده باشه... من  يخدا: صورتش را با دو دست پوشاند و گفت دایش
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هنوز  دیشا.میاطراف رو بگرد نیا دیبا ایب.میکن یم داشیحتما پ.نباش دینا ام:دست او را گرفت و مطمئن گفت اوشیس

.طرفا باشه نیا

.ایب. میکن یم داشینترس پ: گفت یبا مهربان اوشیس .با ترس به او نگاه کرد دایش

. کرد یبا تمام وجود چشم شده بود و همه بچه ها را با دقت نگاه م دایش.انجا نبود.هم به طرف چرخ و فلک رفتند با

.کنن یاز اون جا صداش م ینگهبان میبهتره بر: گفت دایو رو به ش ستادیا کبارهی اوشیس

...من...من ...  مینکن داشیاگه پ: گفت دینتوانست و ترس ینکند، ول هیکرد تا گر یل مخودش را کنتر یبسخت دایش

.میکن یم دایما حتما اونو پ. نکن تیخودتو اذ نقدریا: و محکم گفت يدست او را گرفت و جد اوشیس

...من... من ... ایس: گفت هیگر انیم دایش

.ایالم بنگو، فقط دنب يزیچ: گفت يو جد دیدستش را کش اوشیس

.نمینب گهیرو د يترسم شاد یم_

.ایفقط با من ب. کننده نزن دینا ام يقدر حرفها نیا: و محکم نگاهش کرد و گفت يجد

او  نکهیمثل ا.افتاد يچشمشان به شاد ،یبمحض بازکردن در اتاق نگهبان. نزد و دنبال او راه افتاد يگریحرف د دایش

دوان دوان خود را به او رساند و بغلش  هیگر انیم دا،یش دنیبا د يشاد. ه بودخودش را از همان ابتدا به انجا رساند

 د،یرس یبه نظر م ینگهبان که مرد مهربان رمردیپ.خودش فشرد به شتریاو را ب هیگر انیشکست و م دایبغض ش. دیپر

 یم هیشسته و داره گرن نجایساعته ا میطفلک ن. دیمواظب بچه تون باش شتریاقا ب: گفت یبالحن ناصح اوشیرو به س

.کنه

 میدیواقعا نفهم یتون متشکرم، ول هیاز توص. بله: همراه با تکان سر گفت د،یرا به او بگو تیبدون انکه واقع اوشیس

.واقعا ممنونم دیخودتون نگهش داشت شیپ نکهیحاال هم از ا. زد بشیکجا غ کدفعهی

.نکردم یکنم، کار مهم یخواهش م :گفت دایو ش يشاد يدر حال تماشا. نگهبان نرمتر شد لحن
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حلقه کرده بود و  دایرا دورگردن ش شیدستها يشاد. مجددا تشکر کرد و از کنار او دور شد و نزد اندو رفت اوشیس

و  دیکرد و بوس کیرا به لب نزد يکوچک و نرم شاد يدستها.از او نداشت یهم دست کم دایش. ستیگر یسوزناك م

.شم یمن نگران م... ید؟ نگفتز بتیکجا غ کدفعهی: بعد گفت

... دمیمن که اومدم و شما رو ند د؟یشما دوتا کجا رفت: بغض الود گفت ییبه او فشرد و بعد با صدا شتریخود را ب يشاد

.دمیترس یلیخ

.میتو رو بترسون میخواست یما نم. ما رو ببخش زمیعز: با محبت او را محکم در بغل فشرد و گفت دایش

جون؟ دایش يذار یتنهام نم گهید_

.ذارم یوقت تنهات نم چیه گهید زم،ینه عز: گفت اریاخت یب هیگر انیفشرد و م نهیاو را به س سر

 یم ییو جادو بایبه ان منظره ز اوشیس. صورتش پاك کرد يرا از رو دایش يو بعد اشکها دیصورت او را بوس يشاد

ان که بداند چرا،  یناخوداگاه ب. نزدشان بماند شهیهم يبرا يحکم کرده بودکه شاد ریتقد نکهیمثل ا. ستینگر

.توانست انجام بدهد یم هبود ک يتنها کار نیا دیشا. بر لبانش نقش بست زیمهرام يلبخند

نشست و پاچه  یتکه سنگ يرو. داشت یوام طنتیگذشت او را به ش یم شیکه از کنار پا ییجو! ییبا صفا يجا عجب

که از  یقرمز و کوچک يهایماه. به او دست داد یاحساس خوش شیس اب خنک با پاهابا تما. شلوارش را باال زد يها

. دندیکش یگذشتند تا او را با محبت دنبال خود م یمرا پوشانده بودند  يسطح جو يکه رو یشاخ و برگ درختان يالبال

!دیحم: دیکش ادیاب افتاد و او ناخوداگاه از شوق فر يرو يا هیسا

خودش را در اغوش او انداخت و . در برگرفتن او از هم گشوده شد يبرا دیدستان حم. ف او رفتو به طر دیجا جه از

 يبرا. یبمون شمیپ شهیهم يبرا دیبا. وقت چیه. يبر شمیاز پ دیوقت نبا چیه گهید.يبر شمیذارم از پ ینم گهید: گفت

.شهیهم

درست مثل گذشته، مثل دوران  دیشمان حمچ.جدا کرد نهیاو را در مشت فشرد و سر او را از س يشانه ها دیحم
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داشته باشد که او را از ان خود کرده  دیتوانست ام یم ایا. اشک ناخوداگاه لبخند زد انیاز م. خندان بود شانینامزد

 زیمحبت ام يو خوشرنگ او را مرتب کرد و با لبخند گقشن يموها یبا مهربان دیو اخمو را؟ حم زپایگر دیاست؟ حم

گفته بودم؟ يزیچ هیبهت  ادتهی...!نیباتریز: گفت

.يکه تو منو ترك کرد نیجز ا یچیه. ستین ادمی یچیمن ه_

...تا ابد شهیهم.هیمن کنارتم، هر لحظه و هر ثان.من تو رو ترك نکردم یول: او زد و گفت يبرموها يا بوسه

 یهر چقدر چشم م. نمیب یرو نممن تو  یول: او را بغل کرد و گفت اریاخت یب. اشک را در چشمانش حس کرد سوزش

.نمیب یگردونم تو رو نم

. بهت گفته بودم که منو مجبور کردن از تو جدا بشم: نجوا گونه گفت. دیکش یاو دست م يموها يبا لبخند رو دیحم

نگفته بودم؟

اره؟ . نهیا یگرسم مردون ؟یکن یپس چرا ناراحتم م نطورهیاگه ا ادته؟ی. يرو ندار میطاقت ناراحت يبهم گفته بود_

.یگفت یبهم م نویا شهیهم ادته؟ی.وجود داره ایدن يکه تو هیواژه ا نیتر یمعرفت یب نیاجبار؟ ا

.باشم نجایتونم ا ینم.مجبورم  یول_

 یقدر سنگدل باش نیا یتون یچطور م.یو هست يبود يطور نیهم شهیهم. دونم یاره م: و با غرور گفت خودخواهانه

 یوقت نم چیکه ه یهست یتو تنها کس یگفت یم ؟یگفت یبهم م یچ شهیهم يفراموش کرد ؟یکنکار رو ب نیکه با ن ا

.تونم با خواسته اش مخالفت کنم

در کنارت  شهیهم یرم، ول یمن م. ستیدست من ن نیا...یول: کرد و گفت کیبا محبت سرش را به سر او نزد دیحم

.قلبت يتو.مونم یم

اره؟. يارقلبم بذ يداغ رو هی يخوا یتو م_

.دارم هیهد هیبرات . هرگز. داغ نه_
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 یخوام فقط م ینم یچیمن ه.خوام یات رو نم هیمن هد: گفت دنیدر حال پاکوب هیگر انیرا از او جدا کرد و م خودش

.نیهم.یخوام تو کنارم بمون

 مانیا.ادی یم خوشت هیهد نیاز ا: دیاو را شن نیخوش طن ياحساس کرد و بعد با صدا شیرا در بازو دیحم دست

.نیاونجا رو بب. نگاه کن.دارم

در حال تپ  يو شاد اوشیس.ستیبه ان منظره نگر رتیرا با چشم دنبال کرد و چشمانش با ح دیدست حم حرکت

 دینگاهش به حم.خنده توپ هفت رنگ را به طرف او پرت کرد انیم يو شاد دیخند یبلند م اوشیس.بودند يباز

:زمزمه وار گفت دیحم. افتاد

؟یکن یطور فمر نم نیا. عالمه هیهد نیبهتر نیا_

 یرا تا ان اندازه شاد م اوشیبار س نیاول يبرا.جلو رفت و به ان منظره چشم دوخت یکم.منظور او نشده بود متوجه

 یبشنود، ول دیاز حم یمنتظر بود حرف. قشنگه یلیخ: گفت اریاخت یب. را تا ان حد سرخوش و خوشحال يو شاد دید

چند . او نبود ین بار وحشت زده به دور و برش نگاه کرد، ولیا. دیاو را ند یبه عقب برگشت، ول دیبا ترد. دینشن يزیچ

!...دیحم... دیحم: گام به جلو برداشت و او را صدا کرد

!...دیحم... دیحم: کرد شیبار با وحشت صدا نیا

هم افتادند  يرو شیپلکها.شده بودند رهیتاق خا دیرمق به سقف سف یچشمانش ب.از خواب برخاست ادشیفر يصدا با

بعد از سه سال از ان .داشت ياحساس بد. امدند یم رونیو سخت ب نیسنگ شینفسها. هم فشرده شدند يو بعد رو

 يشاد يصدا. بازکرد یحال یرا با ب شیپلکها. نبوداز ان حادثه وحشتناك  يبود که در ان خبر یتنها کابوس نیماجرا، ا

چشم .دیرا با دست مال شیپلکها یشد و به نرم زیخ میتخت ن يرو. خواند یرا بلند بلند م يزیداشت چ .دیشن یرا م

را پر  شیدرهم و برهم شانه ها شیصورتش رنگ باخته بود و موها. دیرو به رو د نهیخودش را در ا ریگشود و تصو

 نیزم يرا رو شیو پاها دیکنار کش شیپاها يچشم کنار زد و مالفه را از رو يرا از جلو شیبا دست موها. کرده بود
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سست .دیرس یبه انجا م نهایزودتر از ا شهیهم. شده بود ریچقدر د. يوارید مینگاهش به ساعت افتاد و به تقو.گذاشت

 ریبه تصو.دیکش شیموها يشانه را به دست گرفت و ناتوان رو.ستادیتوالت ا زیم يحال از جا بلند شد و جلو یو ب

که  يشاد. را بست و از اتاق خارج شد شیموها.دندیرس یبه نظر م شهیخمارتر از هم. نگاه کرد هنیچشمانش در ا

:گفت یتیاو با نارضا دنیبود، با د اوشیمشغول شعر خواندن دراغوش س

.شدن داریخانم ب دایمامان ش!چه عجب_

عوض سالمته؟: خسته گفت.بر لبانش نقش بست يلبخند

رختخواب چه  يوقت روز تو نیمعلوم هست تا ا چیه.سالم: و ناخشنود گفت دیپر نییاپ اوشیس يپاها ياز رو يشاد

؟يکرد یکار م

؟یاز مهد برگشت یک: گفت یاو نشست و با مهربان يپا يجلو

.جون اومد دنبالم اوشیس.شیساعت پ مین_

.یسالم و خسته نباش: گفت يبا لبخند اوشیس.افتاد اوشیبه س نگاهش

خوابم  یک دمیاصال نفهم. يرو از مهد برگردوند يو شاد يدیممنون که امروز جورم رو کش.طور نیتو هم هم.سالم_

.برد

.یکن یاستراحت م يخونه مادر بهم گفت که دار دمیرس_

؟يکسالت دار: دیپرس یاو با نگران دهیو موشکاف به صورت رنگ پر قیدق ینگاه با

کردم که  یم یاحساس خستگ یفقط کم.نه ابدا: رمق گفت یب يو بعد با لبخند دیکرده اش کش خیبه گونه  یدست

.برطرف شد

.گه یم نویجز ا يزیرنگ و روت چ یول_

.ام یرنگ نیا شهیمن هم یدون یندونه تو که م یهر ک_
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افتاده؟ یاتفاق: دیمردد پرس اوشیس

.من کامال خوبم. ستین يزیچ... گفتم که: گفت یبا خلق تنگ. شد یحوصله م یب دید یوقت کابوس م هر

.گرفتم ادیامروز چند تا شعر قشنگ : دست سرد او را به دست گرفت و گفت يشاد

بلند تابدار و براق او  يموها يرو یدست.داشت او را از خود نرنجاند یهمه سع نیحوصله بود، با ا یب. او نگاه کرد به

پ:و خسته گفت دیکش

.به تو دختر خوب تیافر_

جون؟ دایش ستیحالت خوب ن_

.خوبم... چرا: محو گفت يبا لبخند.کرد ینگران و ناراحت نگاهش م.افتاد يبه چشمان شاد نگاهش

.سرده یلیدستت خ یول: دست او نشان داد و گفت يشاد

و  دیپاش يبه صورت نگران شاد يلبخند. کم طاقت بود. دیصورت او را هم در هم د.کرد یهم نگاهش م اوشیس

.شه یخودش برطرف م. ستین يزیچ. نگران نباش: گفت

؟يدیباز کابوس د_

بزحمت . زد یموج م یگرفته بود و در عمق نگاهش ناراحت شیصدا.افتاد اوشیو مخمور س اهیبه چشمان س نگاهش

:گفت

.ستین يزیچ.یمیکابوس قد هی_

.ارمیرم داروهات رو ب یمبل م يرو نیبنش: از جا بلند شد و گفت اوشیس

االن .بهشون ندارم یاجیاحت: دستش را به نشانه نه تکان داد و گفت.کرد یاعصاب مصرف م يهابود که دارو یوقت چند

.تونم با دارو نصف روز خودمو تلف کنم یکار دارم نم یلیخ

استفاده  ياگه نخوا.یداروهات رو مصرف کن دیگفت؟ با یرفته دکترت چ ادتی: نگاهش کرد و گفت يجد اوشیس
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.دن یخودشون رو از دست م ریاونم سر وقت تاث یشون بکن

مضطرب و . به عقب برگشت اوشینگاه س.دو دست فشرد نیمبل انداخت و سرش را ب يخودش را رو اریاخت یب

شده؟ یچ: دیاو نشست و پرس يپا ينگران جلو

حالت خوبه؟... جون دایش: نگران دست او را گرفت و گفت يشاد

که : دیپر کش نهیاز س قیعم یاو گذاشت و بعد اه یشانیپنگران دست روس  اوشیس.فشرد یسرش را م یسخت به

اراه؟ ستین تیزیچ

جون چش شده؟ دایجون؟ ش اوشیشده س یچ: دیچشم دوخت و پرس اوشیبه صورت س يشاد

.شه یاالن رو به راه م. ستین يزیچ: بخش گفت یتسل یاز جا برخاست و رو به او با لحن اوشیس

 دهیچشمانش کش يجلو ایس يکرد پرده ا یرفت و حس م یم جیگ يبدجورشدند سرش  یاز هم باز نم شیپلکها

:اهسته گفت.شد

.رو بده بهم یصورت يندارخ اون قرصها یاگه اشکال_

اب فرو  يلرزان قرص را به دهان گذاشت و با جرعه ا یبا دستان.او بازگشت يبا داروها عیرفت و سر اوشیس

دستش را گرفت و  اوشیس.ستادیه به ان حال از جا بلند شد و سرپا احال توج نیرفت، با ا یم جیسرش هنوز گ.داد

.سر جات نیهنوز حالت خوب نشده بنش: گفت

.شه یبرطرف م يره که اونم بزود یم جیسرم گ یحالم خوبه، فقط کم: انداخت نییاو را پا دست

دو دست فشرد و  نیرش را بس.در سرش او را از حرف زدن بازداشت یناگهان يحرفش تمام نشده بود که درد هنوز

از .يبد حیتوض ستیالزم ن: مبل نشاند و گفت يو محکم دست او را گرفت و رو يجد اوشیس. دردناك سرداد يناله ا

.امیاالن م نیجا بنش نیهم.که حالت چقدر خوبه داستیظواهر امر پ

...گفتم که_
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.باشجا  نیهم.نگو يزیشه چ یاگه م: را با خشونت قطع کرد و گفت حرفش

شما دوتا  یچ يبرا: دینگاه کرد و پرس اوشیرا گرفت و با وحشت به س دایدست ش.کرد یبا ترس به اندو نگاه م يشاد

شده؟ یمگه چ د؟یکن یبا همخ دعوا م

.میکن یما که دعوا نم: دست او را محکمتر در دست فشرد و بعد بغلش کرد و گفت دایش

ه؟یپس چ ستیوا ناگر دع: عمق چشمان او نگاه کرد و گفت به

!فقط ابراز محبته: شانه او گذاشت و گفت يدست رو اوشیس

را  اوشینا نداشت منظور حرف س یحت.کرد یم يدیشد یاحساس کوفتگ.داد هیمبل تک یره به پشت سرش

جون چش شده؟ چرا  دایش: دیو نگران پرس دهیرا گرفت و ترس اوشیاو بلند شد و دست س يپا ياز رو يشاد.بپرسد

کنه؟ یم يجور نیا

مواظبش  یتون یتو م نمیب. شه یکم کم خوب م.ستین يزیچ... بهت که گفتم: زدودن ترس او گفت يوبرا یمهربان با

جا  نیپس هم. خب یلیخ: و گفت دیاو را بوس یشانیپ. سرش را تکان داد يشاد ام؟یطنگ بزنم و ب هیتا من  یباش

.امیاالن م.باش

هر  شیبود که نگران دهیپر يبقدر دایش يرنگ و رو.س گرفت، سپس برگشتطرف تلفن رفت و با پزشک تما به

برات . بخور نیاز ا یکم: گفت یو دستش داد و با محبت و مهربان ختیاو ر ياب گرم برا یوانیل.شد یم شتریلحظه ب

.خوبه

سفم که باز باعث متا: سپرد و بعد گفت اوشیان را به دست س.را بنوشد وانیل اتیاز محتو يتوانست جرعه ا بزحمت

.دردسرت شدم

امده؟ شیپ یباز چه موضوع ؟يشد يجور نیعوض تعارف بهم بگو چرا ا_

.یچیه_
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.یشده باش یختیر نیا یچیکنم که به خاطر ه یباور نم_

!نیفقط هم.حساس و زود رنجم  یمن کم_

 تیباعث ناراحت یکس.ادیهم ز یلیخ یاره حساس: او را به دست گرفت و گفت يدستها ینشست و با مهربان کنارش

.يشد يطور نیشده که ا

!کس چیه: سرش را تکان داد و گفت یبسخت

 نجایتو چرا ا: دست او را به دست گرفت و گفت.داد ینگران به مکالمه اند و گوش م.نگاه کرد يبه شاد اوشیس

.کن يباز اطیح يبرو تو ؟يستادیا

.مونم یجون م دایتو و ش شیجا پ نیمن هم. نه _

استراحت کنه و حالش  یهم کم دایتا ش اطیح يبرو تو.جون حالش بهتره داینگران نباش ش: گفت یبا مهربان اوشیس

.خوب خوب بشه

:سرش را تکان داد و گفت اوشیسخنان س دییهم به تا دایش.نگاه کرد دایو بعد از ان به ش اوشیبه س دیترد با

فراموش که .میختیشب برنامه ر يبرا. یکن يباز اطیح يبر یتون یم.خوب شدم گهیگه من د یراست م اوشیس_

؟ينکرد

....اخه یول_

 يبرا.حاال برو.بهت که گفتم من کامال خوبم: سردش فشرد و گفت ياو را که حس کرد دستش را در دستها دیترد

.ینکه اومدن در رو براشون بازک یوقت اطیح يتو يبهتره بر.انیخوان ب یم دیو عمو سع نایشب عمو س

 یتیبا نارضا اوشیبعد از رفتن او س. رفت اوشیاز نزد او و س دیبا ترد دا،یلبخند ش دنیمردد نگاهش کرد و با د يشاد

:گفت

.یسر وقت ازشون استفاده کن يباز فراموش کرد نکهیمثل ا.دمیقرصهات رو د_
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ا خوردن اونها تا ساعتها مثل ب.کنم یفکرش رو هم نم یحت: گذاشت و زمزمه وار گفت یشانیپ يرا رو فشیضع دست

.و منگ جیگ.شم یم وونهید يادمها

حداقل دوبار قرصهات  يروز دیتو با..يبرد ادیدکترت رو از  زیکه تجو نیمثل ا: او را در دست فشرد و گفت يدستها

 هیهم به فکر بق یچطور برات نگران شده بود؟ کم يدیند ؟يدیرو ند يشاد. یش یم يجور نیوگرنه ا يرو بخور

.باش

.یخواد بهم بگ ینم.اسباب زحمتم شهیدونم که هم یم_

 زیعز! فقط زحمت یترکش کن يریگ ینم ادیوقت  چیکه ه هیتنها کار نیا: حرف او را قطع کرد و گفت یناراحت با

 نیا تو یداره، اونم به محبت تو، ول اجیبه محبت اجت يا گهیاز هر وقت د شتریاالن ب يشاد. یستیچرا متوجه ن... من

.یدون یو اونو از خودت م یش یم رسش، بلکه بدتر باعث ت یکن ینه تنها به اون محبت نم يجور

غصه  یبه اندازه کاف.ایکنم بس کن س یخواهش م: انداخت و گفت نییخسته دست او را پا دایش.زنگ امد يصدا

.نکن شترشیب گهیتو د.دارم

...دایش: گفت یبا مهربان اوشیس

.کنه یسرم درد م يبدجور.باورکن االن اصال حال شو ندارم.کنم یخواهش م: شد و گفت رهیچشمان او خ به

.گم ینم يزیچ گهیخب د یلیخ: از کنار او بلند شد و گفت اوشیس

بهش بگم؟ یچ.جون اوشیاومدن س یعقوبیدکتر : در را بازکرد و وارد شد و گفت يشاد

.تو ایفشون کن بتعار: انداخت و بعد گفت دایبه ش ینگاه مین اوشیس

اد؟یکه ب يبه اون چرا خبر داد: دیپرس دایش. سرش را تکان داد و دوباره خارج شد يشاد

تو هم از جات .رم استقبالش یمن م.چرا يشد یمتوجه م يدید یم نهیا ياگه خودتو تو: گفت یکر و ناراض نگاهش

.امیتکون نخور تا ب
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.رفت نییخاطر از جانب او، اتاق را ترك کرد و پا یبعد اسودگ اوشیهم انداخت و س يرا رو شیپلکها

چند سوال از او، اتاق را  دنیو پرس دایش نهیبعد از معا.شد یانها محسوب م یدوست و پزشک خانوادگ ،یعقوبی دکتر

حالش چطوره دکتر؟: دینزدش رفت و پرس عیاو سر دنیبود با د ستادهیکه پشت در ا اوشیس. ترك کرد

 هی. ستیبخش ن تیمتاسفانه چندان رضا: به نشانه تاسف تکان داد و گفت يرا برداشت و سر نکشیع یعقوبی دکتر

.هی یشوك عصب

خطرناکه؟_

.اگه تکرار بشه صد در صد خطرناکه_

ه؟یعلتش چ: دیاو بازکرد و پرس يسالن را برا در

 شتریب دیدر هر حال با.شده شونیباعث ناراحت يمساله ا هی ایگو یدادن، ول یبروز نم يزیواهللا خواهرتون که چ_

 یبراشون مشکل ساز م ندهیذاره و در ا یمغزشون اثر م ستمیس يرو يشوك بدجور نیتکرا ا.دیمواضبشون باش

رو نتونستم  يزیچ هیمن ... مهندس ياقا: تبه چشمان او گف یقیدق یگرفت و با نگاه اوشیرا از دست س فشیک.شه

.دیون بگبهش دیشما بتون دیشا یبهشون بگم، ول

رو؟ یچ: دیپرس ینگران با

 ستمیامده باعث اختالل در س شیکه در گذشته براشون پ یطور حوادث نیو هم یعصب يشوکها نیا... دینیبب_

به  نیا.نالن یاز سر درد م شونیا دینیب یطور که م نیهم.چشمشون کار کرده يرو شتریشده و از همه ب شونیعصب

راحت  نقدریگذاشته که تونسته ا ریتاث شونیا يرو يبقدر نیبوده، با ا فیضعشوك  نیا.هیخاطر همون فشار عصب

 نیدفعه بعد ممکنه ا ینبوده، ول يقو ادیدفعه رو شانس اوردن که شوك ز نیا.رهیبگ شونیتوان راه رفتن رو هم از ا

.اندازه خوش شانس نباشن

دکتر؟ هیمنظورت چ_
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 یفرق يو چه قو فیشوکه بشن چه ضع شونیا گهیبار د کیفقط  گه،یبار د کیاگه  ح،یگم و کامل صر یرو راست م_

: افزود یعقوبیدکتر . و ناباور چشم به او دوخت ریمتح اوشیس!شهیهم يبرا. دن یرو از دست م شونینائیب. کنه ینم

 یبراشون نم يا نهیب گهیامده د شیکه براشون پ یاتفاق ونندارن، هر چند با ا يا يقو هیمتاسفانه خواهرتون چندان بن

دچار استرس  نینذار.به دور باشن ادیز جانیاز جنجال و ه. دیبهشون ارامش بد دیتون یتا م دیکن یخب سع یمونه، ول

.بشن

حاال حالش چطوره دکتر؟_

 قیارام بخش تزر هیفعال بهشون : به صورت درهم و افسرده او کرد و گفت ینگاه اطیشدن به ح کیدر حال نزد دکتر

.دیمونه مواظبشون باش ینم ينجوریا شهیهم یال حاضر خوبن، ولدر ح. کردم

به در  دیبعد از رفتن او، نا ام. بدرقه کرد نیاو را تا کنار ماش یاو گشود و با خداحافظ يرا برا اطیبا تشکر در ح اوشیس

.ذهنش را اشغال کرده بود ،يفکر. شد رهیخ اطیح

نگاهش کنجکاو و متعجب اطراف را جستجو .فرو رفته بود یکیتاراتاق در . رمق از هم گشوده شد یرا ب شیپلکها

 ياز رو. زده بود شیکه به بازو یبود و امپول دهیرا د یعقوبیبه اتاقش امده بود؟ لحظه اخر فقط چهره دکتر  یک.کرد

در  برق گذاشت و دیکل يدستش را رو.با خود داشت اان امپول ر قیهنوز هم حس نشاط به خاطر تزر.تخت بلند شد

. به اندام، کنار پنجره رفت و کلونش را با دست گرداند و ان را بازکرد یباکش و قوس. روشن شد ی،مهتابیاندك زمان

 يبچه ها يزد و گوش به سروصدا يلبخند.به طرفش هجوم اورد و صورتش را نوازش کرد کبارهیاز هوا  یموج خنک

را از ان  شیبه طرف کمد رفت و لباسها.دید یبچه ها را نم نیشد،بنابرا یباز م یاتاقش رو به در پشت. ردسپ لیفام

به .شد ینم دهید یدر سالن کس.از اتاق خارج شد نهیکوتاه به ا یو بعد از نگاه دیلباس پوش یدر اندك زمان.دراورد

.بود نایم ياصدا، صد.ستدیباعث شد برجا با ییرفت که صدا یطرف اشپزخانه م

هش بگم؟ب یچ م؟یچه کار کن دیحاال با_

www.downloadbook.irwww.downloadbook.ir



مریم صمدي -در آغوش رویا  ه نودهشتیاکتابخان

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٧٥

.شه یبشنوه چقدر ناراحت م یدون یتو که خوب م.بگم يزیچ دایمن که جرات ندارم به ش: دیمادرش را شن يصدا

قبل از اون .هربار نشده یبگه،ول نویخواد ا یاون طفلک چند ساله که م.بدم یخب جواب مهرزاد رو چ یدونم،ول یم_

بذاره تا  شیبهش اجازه نداد پا پ دایش یهم اوضاع بد روححادثه که سرش به درس دانشگاهش گرم بود،بعد از اون 

.کنه یبکشم که چرا ازدواج نم رونیزبونش ب ریحاال هم بزور تونستم از ز. حاال

دفعه قبل که .بگم دایمورد به ش نیدر ا يزیمن جرات ندارم چ یدون یتو که م... خب یجون،ول نایحرفات درسته م_

 نیمن که شهامت گفتن ا.تختش ياراده افتاده رو یب ياالن مثل ادمها... که يدید.بال سرش اومد نیبهش گفتم ا

.موضوع رو بهش ندارم

.ازدواج کنه دیزود باالخره با ای ریاونم د... ازدواج نکنه؟ خب گهیتونه تا چند سال د یم دایمگه ش ؟یباالخره که چ_

بهش فک  یحت گهیگه که د یم.شه یو دوتا هم نم هیکیحرفش .یشناس یتو که اونو م.نایم یزن یم ییتو هم حرفها_

.دختر چه کار کنم نیموندم از دست ا... واهللا. کنه یهم نم

 گهیکه د دیحم.ستیطور ن نیکه ا یکنه،در حال یم انتیخ دیکارش به حم نیکنه با ا یکه فکر م نهیا دایش بیع_

...خواد قبول کنه یاون نم یگرده،ول یبرنم

کرد  یفکر نم چیه.از خشم سرش را احاطه کرده بود یموج داغ.شد یمتوجه نم دایش یمه داشت،ولانها ادا يحرفرها

در ان  یزند، ول یصالح او م يحرفها را برا نیدانست که ا یم.شناخت یرا خوب م نایم.حرفها را بشنود نیا يروز

ل کورمال به طرف اتاقش کورما یبسخت.کرد یناراحت بود که فکرش مختل شده بود و سرش درد م يلحظه بقدر

 خیم يپدرش را از رو نیماش چیسوئ.را به دست گرفت و از اتاق خارج شد فشیرا برداشت و ک شیمانتو.رفت

 هیبق يبود حداقل مجبور نبود به سوال و جوابها نییشانس اورده بود که اتاقش طبقه پا.برداشت و از اتاق خارج شد

 شیگلو یبغض بسخت.بود دهیکش نییرا تا اخر پا شهیش.ز خانه خارج کردشد و ان را ا درشپ نیسوار ماش.پاسخ دهد

.فشرد یرا م
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 یهدف در شهر م یرا ب نیماش.داد یرا نم شیشدن اشکها يزد اجازه جار یم یلیکه به صورتش س یخنک باد

 یگلفروش کیکنار را  نیماش اریاخت یب.بود دهیچطور به انجا رس دینفهم.بهشت زهرا بود يبه خود امد،جلو یوقت.راند

دوباره .کوچک گرفت و از ان جا خارج شد یدست گل عیسر.رفت یشد و به طرف گلفروش ادهیپ نیاز ماش.نگه داشت

انوار  نیاخر یبسخت دیخورش.را نگه داشت نیبلوار شهدا ماش يجلو.شد و از دروازه بهشت زهرا گذشت نیسوار ماش

 یجلور م اریاخت.به راه افتاد شیرد و بعد از قفل کردن درهاپارك ک يرا گوشه ا نیماش.کرد یخود را منعکس م

قرص خواب اور و  ،انیان خواب لعنت ید،ولیایجا ب نیداشت به ا الیاز صبح خ.اش نبودند ارادهبه  شیپاها ییگو.رفت

 یقطعه ها م يناخوداگاه او را به سو یحس. به جلو گذاشت یو گام دیکش یقینفس عم.ان اتفاق نگذاشته بود

امده  نجایانقدر به ا.شد کیقبرها گذشت و به قبر او نزد ياز رو.نشود يرا برهم فشرد تا اشکش جار شیلبها.دیشک

قبر او  يجلو.کند دایتوانست راه را پ یبا چشم بسته هم راحت م.باز باشند شینبود چشمها يازین گریبود که د

 یوقت. شانیعکس روز نامزدئ. بود دهیعکس را د نیبارها ا.زد یچشمک م شیاز داخل قاب به رو دیعکس حم.ستادیا

و اشکش را  دیکش شیگونه ها يدست رو.شد يجار اریاخت یبود اشکش ب هبازکرد شیرا برا نیدر ماش دیکه حم

لب  ریانگشت روس سنگ مرمر گذاشت و ز.قبر گذاشت يسترد و بعد سست و ناتوان کنار قبر او نشست و گل را رو

 ياو به نقطه  دیبرکش نهیاز س قیعم یاه. گت رهیخواندن فاتحه در سکوت به سنگ قبر خبعد از .خواند يفاتحه ا

گرم از چشمانش فرو  یهم افتادند و اشک يرو شیپلکها.کرد یم یو خستگ ییچقدر احساس تنها.شد رهیمجهول خ

چه .فراموش کندرا  زیهنوز هم بعد از مدتها نتوانسته بود ان حادثه دهشت انگ.کرد یم هیبدون حرف گر.دیچک

 يلبانش با پوزخند.بود دهیسه سال نکش نیا طولها که در  یبود و چه سخت دهیرا که به خود ند يزینرحم انگ ينگاها

؟یتوئ...جان دایش: جدا کرد شیالیخ يایاو را از دن ییصدا.تلخ و محزون از هم گشوده شد

او  دنیرا بازکرد و با د شیچشمها.را داشت دیحم يصدا نیدرست طن شیصدا.در گوشش بود شهیمقتدر او هم يصدا

!سالم: زد و گفت یلبخند محزون یبه سخت شیبود درحال زدودن اشکها شیکه درست روبرو
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حالت چطوره؟.سالم: او نشست و گفت يروبرو داریپا ياقا

.متشکرم: تلخ، صورتش را از هم گشود يپوزخند

؟یینجایوقته که ا یلیخ: دیو گذاشت و اهسته پرسرا که گرفته بود کنار گل ا یهم دسته گل دیحم پدر

شما چطور؟.شه یم يا قهیچند دق: زمزمه وار گفت.دیاو چرخ يتار و اشک الود به سو نگاهش،

ست؟ین.يایموقع روز م نیکه ا هیبار نیاول.ادینه ز_

.بله_

.اش کوتاه و مختصر اداشد بود جمله

ست؟ین! یینجایپنجشنبه ها ا شهیتو هم هم_

.نمیب یم نجایدسته گل ا هیقبلش .نجایا امیموقع م نیهم شهیهم: در ادامه افزود داریپا ياقا.چشم به او دوخت ریمتح

.امیم.درسته : و ارام گفت اهسته

مطلع  دیبه حم دشیاز عالقه شد.سه سال بندرت با او مواجه شده بود نیدر ا.به صورت او چشم دوخت داریپا ياقا

روس سنگ قبر  دنیدر حال دست کش.و غصه او را فراهم کند یاسباب ناراحت نیاز ا ترشیدوست نداشت ب.بود

؟یفراموشش کن يخوا ینم: گفت د،نجواگونهیحم

 یسوال را م نیا ریچقدر د.کرد يخورد و اشکش را جار دایبر احساس پاك و دست نخورده ش يچون تلنگر کالمش

 ده؟یچند سال، به اندازه سالها پژمرده شده بود و رنگ پر نیکه در ا دید یصورتش را نم ایا. و چقدر نابهنگام دیپرس

.هیبزرگ هیرحم یسوا ب نیا: گفت هیگر انینجواگونه م

؟يموضوع فکر نکرده بود نیسه سال به ا نیدر ا ایا_

.دیسوال رو شما ازم بپرس نیکردم ا یوقت فکر نم چیه یبارها،ول_

 قتیدر حق یمونه،ول یو خاطره اش با ما م ادیهر چند .شه یهم زنده نم گهیه و دمرد دیحم...یبه خودت بقبولون دیبا_
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.کنه ینم یو کنار ما زندگ ستیزنده ن گهیاون د

!مشکله یلیباورش خ_

که چقدر بعد از اون حادثه پژمرده  يدید.يبه خودت نگاه کرد چیه: شد و ارام گفت قیبه صورت او دق داریپا ياقا

.یستین دایبا اون ش اسیقابل ق گهیکه د ي،طوريشد

.تونم ینم. تونم پروازش رو باورکنم یهنوز هم نم.بود یناگهان یلیمرگ اون خ: گفت یبسخت ستنیحال گر در

؟یکن هیعشق سوخته گر کی يایبقا يبرا يخوا یم یتاک ؟یتا ک_

ر  دیحم.گاه عاشق نشده بود چیشت هدا ادیکه به  ییتا جا.بود؟ نه دیعاشق حم یاو براست ایا) عشق سوخته؟:( دیشیاند

 يقدر قو نیا ینسبت به او داشت؟ چه حس یاگر عاشقش نبود پس چه حس.گاه عاشقش نبود چیه یا دوست داشت،ول

نسبت به او داشت که فدرتش مانع از  یچه احساس ود؟ش يشد اشکش جار یافتاد باعث م یاو م ادیبود که هرگاه به 

بخش  يببرد؟ ان پسرك مغرور و سرسخت را،ان دکتر اخمو ادیتوانست او را از  یمشد؟ چرا ن یفراموش کردن او م

توانست فراموشش کند؟ چرا؟ یچرا نم.نسبت به او ابراز لطف و محبت داشت هایرا که اخر

نگاهش .ناخوداگاه نگاهش کند دایشد ش یبود که باعث م يزیچ شیصدا نیدر طن.او را به خود اورد دیپدر حم يصدا

 دهیو شکسته ند ریگاه او را تا ان اندازه پ چیداشت ه ادیکه به  ییتا جا.ثابت ماند داریپا ياقا یجوگندم يوهام يرو

خود  يجا گریسرخوش اش را از دست داده بود،او که د وشاد  هید،روحیبعد از مرگ حم.به خودش نگاه کرد. بود

 يزیچرا چ ؟یبگ يخوا یم یت متهم کننده ات چبا سکو ؟یحرف بزن يندار الیخ: غم زده گفت داریپا ياقا.داشت

؟یزن یحرف نم ؟یگ ینم

.یچیه.کنم ینم دایگفتن پ يبرا يزیبگم؟ واقعا چ دیبا یچ: گفت نجواگونه

نه؟.شده يزیحتما چ.غمه هینگاهت  يتو_

.دیهست یقیفکر خوان دق... دیشما هم مثل حم_
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ط؟یشرا نیاز ا ییبه رها ای یکن یبه ازدواج فکر نم_

!نه گهید! نه: و گفت دیکش یکوتاه اه

.یرو خوشبخت کن يهر مرد یتون یو م یهست یچرا نه ؟ تو دختر خوب_

مشترك و  یمزه زندگ دیخواستم در کنار حم یم... يروز هی! نه گهید.حال و حوصله فکر کردن بهش ندارم_

 يجا يگریاگر کس د دیشا.را ناتمام گذاشت و حرفش دیکش گرید یاه.... بدون اون... حاال یرو بچشم، ول یخوشبخت

 نیاو با ا.نه دیدر مورد پدر حم یترحم دارد،ول بجل الیکرد که او خ یگمان م د،یشن یبود و سخنان او را م دیپدر حم

به غرور و عزت نفسش ارزش  يزیاز هر چ شتریب ایدانست در دن یم. شناخت یا هم خوب م دایحرفها اشنا بود و ش

قابل درکه،  گهیاحساس شما دوتا نسبت به همد: نرم و اهسته گفت. است زاریتا چه حد ب يترحم و دلسوز نهد و از یم

 یزندگ اتیمنطق و واقع دیهم با یکم.شه با احساس جلو رفت ینم یدر زندگ.قبول کرد دیرا با قیحقا... رمدخت یول

.کرد

از  ییام انس گرفته ام که جدا هیو روح دمیجد یدگراستش من اون قدر به زن... یول د،یزن یم یخوب يشما حرفها_

.دل خوش دارم قصد ترکش رو هم ندارم... حاال یرزندگ نیمن بهد هم... ممکنه ریبه نظرم غ بایاون تقر

خانواده  يفکر کرد گرانیبه د... یول یشیبدون اغراق قابل ستا...تو  نهیات واقعا قابل تحس هیو روح دیوفادار_

شاد گذشته رو در کنارشون داشته  يدایهمه به تو عالقه دارن دوست دارن اون ش هاتیدورو بر دوستانت و...ات

؟يبه اونها فکر کرد.باشن

 ییتوانا یکنم اونها هستن ول یکه بهش فکر م يزیتنها چ: با حرص گفت یو در حال پرپر کردن گل دیکش یکوتاه اه

.گم یم يکامال جد رو نیا.براورده کردن خواستهاشون از عهده ام خارجه

نگاهش کرد و  میامد مستق یدر م هیوقت از روز به رنگ سرم نیزد و به چشمان او که در ا یلبخند محزون داریپا ياقا

:اهسته و ناخوداگاه گفت
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.ده یرنگ م رییکرد چشات تغ یم فیتعر دیکه حم يدرست همان طور_

و  دیرا به صورت او پاش یلبخند مهربان دیپدر حم.دیدرخش یهنوز هم برق اشک در چشمانش م.نگاهش کرد متعجب

:گفت

ست؟ین.هیمنظورم چ یدونیم. کنجکاوت کردم_

گفت؟ یم یچ دیحم: نه عاقبت گفت ایشک داشت که سوالش را بپرسد  دیرس یبه نظر م مردد

.داشت یبه خصوص دیچشمات تاک يزد رو یاز تو برام حرف م یوقت: گفت يبا لبخند داریپایاقا

من؟ يچشمها_

شده ام که روزها  يگفت عاشق دختر یم.چشمهات.اره: تکان داد و گفت نییسرش را چند بار باال و پا داریپا ياقا

و  یرسه و شبها در پناه نور کمرنگ مهتاب،چشمان اب یبه نظر م روحیسرد و ب شیسبز و زمرد ينور، چشمها يتو

 یکه تو م يزیگفتم چ یو م دمیخند یار بهش میاخت یزد ب یاز چشمهات حرف م یوقت.زیگرم و محبت ام شیسرمه ا

.قتهیحق نیع شیاصرار داشت که حرفها یاون با سماجت خاص یامکان نداره،ول یگ

.زده یرو بهتون م شیبوده که همه حرفها کیبهتون نزد یلیخ دیبا_

من  کیم و تنها دوست نزداون من شد کیمادرش ما رو ترك کرد و رفت تنها محرم و دوست نزد یوقت.درسته_

بعد  یگرفتم،ول ینم يرو جد شیحرفها لیاوا.بهم گفت حیو کامال صر یعاشق تو شد بدون پرده پوش یوقت!اون...

به حرفهاش  ادیبود که ز نیبه خاطر هم دیا.اون از زنها متنفر بود ؟یدون یم.هیمتوجه شدك که حرفهاش تا چه حد جد

تا چه اندازه خالصه و ... کم کم متوجه شدم که عشق اون به تو... بعد یگرفتم،ول یمن يدادم و اونها رو جد ینم تیاهم

از زنها متنفر بود؟: گفت اریاخت یب دایپش.يجد

.مادرش... به خاطر توران! اره: و گفت دیسنگ قبر کش يدستش را رو داریپا ياقا

اصرار  دیالبته حم. یدون یموضوع نم نیا از يزیتو چ: زد و گفت يپوزخند داریپا ياقا.به او چشم دوخت  ریمتح
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.میبهت نگ يزیداشت که چ

رو؟ يزیچه چ_

نبود، ما رو  شتریخود فروخته ب هیانقالب شد توران که  یوقت.مربوط به تورانه هیقض نیا: گفت یبه تلخ داریپا ياقا

بود و  یضربه مهلک دیحم يبرا نیا.ازدواج کرد و موندگار شد ییکایامر هیو همون جا هم با  کایگذاشت و رفت امر

 يشدن انقالب و شورشها کیبا نزد یکردم، ول یمدارا م تورانبا  یلیمن خ.اون نسبت به تمام زنها شد ینیباعث بدب

ازاد ما رو ترك  یطیدر مح یزندگ دیتوران از من طالق گرفت و به ام.داد، رابطه ما خطرساز شد یکه رخ م يگسترده ا

برگشت به  یکه برگشت و وقت دیدو ماه نکش یشد،ول کایامر یبه اون راه وستنیپ دیبه امپسر اون هم .کرد و رفت

به نام  يپسر گهیکه بهش گفته بود د ياز مادر.از مادرش گفت و از اون مرد.کرد هیاندازه سالها دراغوش من گر

کار  نیت که اگه مادرش ارو به شک انداخ دیهمون موضوع حم.ستین رانیحاضر به بازگشت به ا گهینداره و د دیحم

بود که  ونیم نیدر ا.با اون رفتار نکنن يطور نیزنها ا هیداشته باشه که بق نانیتونه اطم یرو با اون کرده،چطور م

شده  دیشه ونیبه جرم کمک به انقالب نیکه در زندان او یارتش هی.بود یارتش هیشوهر اون .ما امد شیخواهرم پ

که با تو  نیبود تا ا زاریهم چنان از زنها ب دیحم.یفقط کم یبرد،ول نیرو از ب دیحم از شک یاون با محبتهاش کم.بود

داره که به چشم  ایحرف زد که اون قدر حجب و ح يکم کم برام از دختر یگفت،ول ینم يزیاول چ يروزها.اشنا شد

جا باز  مارستانیب یقلب تک تک پرسنل پزشک يکه با محبتهاش تو ياز دختر.کنه ینگاه نم میمستق يمرد چیه

 دمیپرس یم یازش سوال مارستانیهر وقت راجع به ب... بعد یکرد،ول یکوتاه اکتفا م يفقط به گفتن جمله ا لیاوا.کرده

!دایش.محور بود هیتمام حرفهاش حول و حوش 

 چیرا هقدر به اون عالقه داشته؟ پس چ نیا دیحم یبراست.شد رهیخ دیبه عکس حم.پر از اشک شده بود دایش چشمان

 یشیبار به چشمتن م کیکاش ( د،یشیچطور متوجه نشده بود؟ اند!او چقدر احمق بود... بروز نداده بود؟ اه يزیوقت چ

چطور .خواندم که تا چه حد به من دلبسته است یم هشبار از نگا کیبار،فقط  کیکاش .شدم یم رهیو خوشرنگ او خ

www.downloadbook.irwww.downloadbook.ir



مریم صمدي -در آغوش رویا  ه نودهشتیاکتابخان

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٨٢

چقدر  یدون یم چیه( را به خاطر اورد، دیحرف حم.ز عقدشانرو... و بعد ينامزد ،روزيروز خواستگار) دم؟ینفهم

چطور ان روز متوجه نشده بود؟ چطور؟) دوستت دارم؟

قبرستان،مانع از ان  زیرعب انگ يو فضا دیغروب خورش ینزند،ول یداد حرف حیترج دیکه او را در فکر د داریپا ياقا

:اهسته گفت.شد یم

خونه؟ يبرگرد يخوا ینم_

از کنار .تکان داد و متعاقب او از جا بلند شد یسرش را کم.اش نشست یشیو در چشمان م دیت او چرخبه سم نگاهش

کنن؟ حالشون خوبه؟ یچه م داریخانم پا: دیپرس دایش. قبرها گذشتند

:گفت یتصنع يحرفش را فرو خورد و با لبخند ینمانده است،ول يزیچ زیاز او ن دیبعد از مرگ حم دیخواست بگو یم

؟يامد یبا تاکس نمیبب. ستیبد ن.هار_

.پدر امدم نیبا ماش.نه_

.خواستم خودم برسونمت خونه یم. بد شد_

.میدیرو د گهیبازهم همد دیشا.گهیدفعه د هی يبمونه برا: گفت یمهربان با

بازم  ارمدویام.کنم یم یجا ازت خداحافظ نیمن هم... گهیخوب د.بازم وقت هست.اره: زد و گفت يلبخند داریپا ياقا

.نمتیبب

.دیهم سالم برسون داریبه خانم پا.حتما: محو گفت يلبخند با

.تو هم به پدر و مادرت سالم برسون.حتما دخترم_

.رسونم یتون رو م یبزرگ.چشم_

.مواظب خودت باش_

و از بلوار  را روشن کرد نیماش.کرد شیاز او فاصله گرفت و با گفتن خداحافظ راه داریپا ياقا.را تکان داد سرش

www.downloadbook.irwww.downloadbook.ir



مریم صمدي -در آغوش رویا  ه نودهشتیاکتابخان

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٨٣

 يحس لبخند نیقلبش برداشته اند و با ا ياز رو ینیندانست چرا حس کرد انگار بار سنگ یشهدا خارج شد،ول

.ناخواسته لبان خوشرنگش را از هم گشود

 یسرش را با نگران.مادر نگرانش کرده بود يتب باال.بعد برداشت یزبان مادرش گذاشت و لحظات ریسنج را ز تب

و به  دیکنار کش یرا کم يپرده تور.بلند شد و کنار پنجره رفت یصندل ياز رو.کرد یهنوز ناله م مادرش.تکان داد

هم  نایو س دیرفته و سع ییبه جا کیهر  يکار تیمامور يبرا اوشیپدر و س.چه قدر بدشانس بودند.شد رهیاسمان خ

خود را  يریانگار پ.درش برگشتصورت ما ينگاهش رو.شد رهیو به ماه خ دیکش یاه.کرده بودند متیبه جبهه عز

 یشد که در خانه فقط چشمان او سبزاب یکرد متوجه م یدقت م یکم یوقت.بود هیاز همه نظر جز چشم به او شب.دید یم

 یم یجمالت نامفهوم.دل از اسمان کند و با چند گام خود را به او رساند.گفت یم انیداشت هذ.مادر درامد يصدا.است

از جا .مادر کم کم قطع شد يصدا.او را از ان حال و هوا خارج کند لهیوس نیکرد به ا یرد و سعشانه او را فش یکم.گفت

متعجب از .دیرا در حال قدم زدن در هال د یلیو ل داز اتاق خارج ش.دوازده بود بایتقر.برخاست و به ساعت نگاه کرد

؟يبدخواب شد ؟یلیشده ل یچ: دیساست،در اتاق مادرش را بست و اهسته پر داریان که چرا او تا ان ساعت ب

.کنم وقتش باشه یفکرم...فک...!نه: گذاشت و گفت واریدست به د دیکش ینفس م یدر حال که به سخت یلیل

.هنوز دو ماه به موعدت مونده ؟یگ یم یچ: دیپرس یشانیبا پر.دیپر شیاز رو رنگ

.ادمها بشه یعجله داره هرچه زودتر قاط يادیز یکی نیا نکهیمثل ا... یکردم،ول یطور فکر م نیمن هم هم_

!...من يخدا: لب گفت ریز یبا سردرگم.کرد دییبا سر تا یلیکه امشب وقتشه؟ل یتو مطمئن_

...ضه،پسیمادر هم که مر.ستیخونه ن یکس م؟یچه کار کن دیحاال با: گفت یبه سخت یلیل

:نشاند و گفت یصندل يدست او را گرفت و رو.ستدیعقرب بود باعث شد از ادامه حرف زدن بازب شیکه مثل ن يدرد

.حالت خوب بشه دیشا.استراحت کن یو کم نیبنش_

 ینم: گفت هیگر انیواقعا طاقت نشستن نداره،از جا بلند شد و م ییبعد گو ینشست،ول یصندل يرو يلحظه ا یلیل
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.تونم ینم... تونم

 وانهیداشت مثل د.به خود امد کبارهیمانده بود چه کند  دایش.کند یم هیکشد که دارد گر یم يادیبود که درد ز معلوم

 یم.یبپوش ارمیرم لباسات رو ب یمن م: را گرفت و گفت یلیدست ل. کرد یم دایخودش را پ دیبا.کرد یها رفتار م

.مارستانیبرمت ب

!؟...هیبق_

االن . جا باش نیهم.يمترفعال تو مه.مواظب خودشون هستن: امرانه و محکم گفت.از ان ادامه بدهد شتریب نگذاشت

پول  ادی کبارهیاو را برداشت و  فیک.را اورد شیرفت و مانمتو یلیبسرعت به اتاق ل.سرش را تکان داد یلیل. امیم

لباس .وقت فکر کردن نداشت.گرفت؟ فرصت کم بود یم ولپ دیبا یکرد؟ از چه کس یچه کار م دیرا با یکی نیا.افتاد

و بدتر از همه  يدا،شادیا.بچه ها افتاد ادی.کرد یلیبا هزار زحمت لباس برتن ل.شد را به دست گرفت و از اتاق خارج

 ستیانصاف ن دیشیکه اند ردیخواست با او تماس بگ یم.افتاد نایم ادیخواست از انها مواظبت کند؟  یم یچه کس.مادر

.ذاشتدستگاه گ يرا دوباره رو یبود که گوش نیا.کند خوابیاو و بچچه ها راهم از خواب ب

؟يزنگ زد نایشده؟ به م یچ: دیبلند نشود پرس شیکرد تا صدا یخودش را کنترل م یبسخت کهیر حال یلیل

!نه_

:به طرف او رفت و در حال ارام کردنش گفت.دیکش یکوتاه ادیشکمش را در دست فشرد و فر اریاخت یب یلیل

.شن یم داریبچه ها ب.کنم  یخواهش م_

.رمییم یدارم م.بکن يکار هی... دایش_

.امیجا باش،االن م نیتو هم: رو به او، تند و با عجله گفت.شان افتاد هیهمسا ادی

خانه، ساختمان را ترك کرد و از خانه خارج شد و  یراحت يها ییبپرسد و با همان دمپا یسوال یلینداد تا ل یفرصت و

لخ  يروشن شد و متعاقب ان صدا اطیاغ سر در حچر.بودند زد وارشانیبه د وارید هیها را که همسا يزنگ خانه داور
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 يبار اقا نیا.زنگ فشرد يدستش را رو گریبار د کی هشرمزد.دیبه گوش رس اطیح یکیسطح موزائ يرو ییلخ دمپا

 دنیمردم ازار مشغول بود، با د نیبه لعن و نفر شیکه چند لحظه پ يداور ياقا.شد انیخواب الود در درگاه نما يداور

 یچ: دیاو را داد و پرس ریشب بخ ست،جوابینگر یم دایکه با تعجب به ش یرا از هم بازشد و در حال شیاو،اخم ها

افتاده؟ یخانم؟ اتفاق دایش دهش

رو  نیمیالن س نیخونه هم دیشما بر: کرد و گفت يفکر يداور ياقا.داد حیتوض يداور ياقا يرا برا هیاختصار قض به

.فرستم خونه تون یم

شش  يدایا.از مقابل خانه انها دورشد و وارد خانه شان شد عیسر.فراموش کرد تشکر کند یبود ه حتدستپاچه  يبقدر

اب  یوانیل دایش.کرد ارامش کند یم یکرد و با جمالت بچگانه سع یبه مادرش نگاه م شیبایو ز یساله با چشمان اب

همان موقع .بخشد نشیتسک زیت محبت امو با جمال راندبه او بخو یان کم اتیکرد از محتو یو سع ختیر یلیل يبرا

شد و  کشیاو،با چند گام کوچک نزد دنیبا د. خواب الود از اتاقش خارج شد يبا لباس بلند خواب و ظاهر يشاد

چش شده؟ یلیجون؟ خاله ل دایشده ش یچ: دیپرس

.نشده یچیه: شانه او گذاشت و گفت يدست رو یمهربان با

م؟یو برگرد مارستانیب میبر یمن و مامان یمون یم يلو شادجون په دایا: گفت دایرو به ا سپس

؟...خب یلیخ.میگرد یصح برم: با محبت گفت.با وحشت نگاهش کرد دایا

کنه؟ یم هیمامانم گر یچ يبرا: بغض الود گفت یبا لحن دایا

؟یمون یم يپهلو شاد.ستین یچیه_

؟يگرد یفردا با مامانم برم_

!باشه؟.میگرد یکوچولو هم برم یابج ایداداش  هیبا .زمیاره عز_

 يصدا.انداخت یلیل يبازو ریزد و از جا بلند شد و دست ز يلبخند.را پاك کرد و سرش تکان داد شیشکها دایا
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.خانم امد نیمیس

د؟یکجائ...خانم  دایش_

.مینجائیما ا.نجایا دییایب: و بچه ها از اتاق خارج شد و گفت یلیل همراه

؟یکش یچند وقته که درد م: دینگاهش کرد و پرس يدلسوز ،بایلیل يرنگ و رو دنیتاق شد و با دخانم وارد ا نیمیس

.شه یم یدو سه ساعت: دینال یبه سخت یلیل

؟یبگ دیحاال با.برات رمیبم_

 یفکر م: پارك شده بود رفت و گفت يپدر که گوشه ا نیخانم سپرد و خود به طرف ماش نیمیاو را به دست س دایش

.شه یبرطرف مکرده 

با اون لباس .اطیح يتو دیائین.خونه دیبرگرد گهیشما د: به بچه ها که دنبالشان از ساختمان خارج شده بودند گفت رو

.دیخور یو سرما م دیش یم ضیمر

شما که هنوز : بودن گفت ستادهیا نییعقب نشاند و رو به بچه ها که هنوز پا یصندل يرو نیمیرا با کمک س یلیل

.اتاقتون دیگفتم بر.دینجائیا

.امیمن هم با شما م: گفت هیگر انیامد و م کینزد دایا

.یمون یم يمادر و شاد شیجا پ نیتو هم.نه: را تکان داد و گفت سرش

.مامانم یول_

.بمون يشاد شیجا پ نیگفتم؟ هم یبهت چ... دایا_

مادرت و بچه ها  شیمن خودم پ.جون دایبرو شتو : گفت دایو رو به ش دیکش دایاز سر مهر بر سر ا یدست يداور خانم

پ.ریحتما تماس بگ.هم که افتاد خبرم کن یهر اتفاق.مونم یم

.حتما...چشم: گفت یعجله و تلگراف با
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سرش را به  يشاد.دینکن تیرو اذ يو خانم داور دیباش یخوب يدخترا.گردم یمن زود برم: رو به بچه ها گفت سپس

 دیتو رو خدا ببخش: گفت يشد و رو به خانم داور نیسوار ماش.کرد یهنوز نگاهش م دایا ینشانه موافقت تکان داد،ول

.زنگ بزنم نستمکنم هر وقت تو یم یسع. خوابتون کردم یکه امشب از خواب ب

.مواظب خودت باش.حتما.باشه _

هر .سابقش بود رستانمایب.دندیرس مارستانیبه ب یدر مدت کوتاه.را از خانه خارج کرد نیرا تکان داد و ماش سرش

را پارك  نیماش.به خانه شان بود کینزد مارستانیانجا تنها ب.حال مجبور شد نینداشت،با ا یچند از انجا خاطره خوب

 يرا به اتاق عمل بردند،رو یلیبعد از انکه ل.را به بش منتقل کردند یلیمرد ل اریکرد و با کمک پرستارها و دو به

در اتاق عمل .بود که از جا بلند شد و شروع به راه رفتن کرد نیرا نداشت،ا جا نشستن کیطاقت .نشست مکتین

:دیپرس اریماز ؟يسرمد...من  يخدا: امد رونیخسته ب یبا صورت یلیگشوده شد و پزشک ل

ه؟یک ییهمراه خانم فدا_

!منم: طرفش رفت و گفت به

در ان مشغول به  دایکه اکنون ش یمارستانیقبال در ب رایماز.هر دو حق داشتند.او جا خورد دنیبعد از مدتها با د اریماز

حالش چطوره دکتر؟: دیتند و با عجله پرس دایش.فکر کردن نداشتند يبرا یفرصت... کرد و حاال یکار بود،کار م

بندناف دور گردن بچه .نوزاد خطرناکه تیبگم وضع دیبا عرض تاسف با یمتاسفم،ول: به خود امد و خسته گفت اریماز

.کنه یکار ما رو سخت م نیو هم دهیچیپ

کرد؟ يشه کار ینم یعنی: دیپرس شانیپر

.زنده بمونه... هم دیره،شایامکان داره بچه بم.نیچرا فقط سزار_

(.ستین يچاره ا( با خود فکر کرد،.کردند یم کیامدند،اعصابش را تحر یکه از اتاق عمل م ییصداها

ه کار کنم؟چ دیمن با: دیشد و پرس رهیچشمان او خ به
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.دیفقط دعا کن... و بعدش هم دیامضا کن عایبرگه عمل رو سر دیبا_

او  يهم کنار امضا اریماز.گرفت و امضا کرد لیرا از پرستار تحو ار،برگهیماز ییبه طرف بخش رفت و با راهنما دایش

 لیشما پول رو تحو: گفت دایسپس رو به ش.پرستار داد لیبه عنوان پزشک مسوول امضا کرد و بعد برگه را تحو

.دیصندوقه دار بد

را پرداخت و خود به طرف اتاق عمل به راه  یمبلغ درخواست.پول برداشته بود اوشیس بیاز ج.را تکان داد سرش

و  یچشمانش را از شدت خستگ.بودند ستادهیا زیمرد بودند،ن شترشانیکه ب گریجز او چند نفر د.ستادیپشت در ا.افتاد

از  يمرد.گذشت یامده بودند م رونیکه از خانه ب یتدو ساعت از وق. اش نگاه کرد یساعت مچ به.سوخت یم یخوابیب

.دینیبن مکتین يشما رو: بلند شد و رو به او گفت مکتین يرو

.نه متشکرم: حالت تعارف گفت به

.دینیکنم بنش یخواهش م.دیستیخانم ها سخته سرپا با يبرا: دو مرتبه گفت مرد

: را در هم قالب کرد و شروع به دعا خواندن کرد شیدستها.شست و چشم به در اتاق عمل دوختاو ن يتشکر جا با

 یراض.ما امانتن شیاونا پ ایخدا.و بچه،هردو سالم بمونن یبلیکن که ل يکنم کار یخواهش م.کنم یخواهش م... ایخدا

!...ایخدا. میدر امانت کن انتینشو خ

....یخانم صارم_

عمل چطور بود دکتر؟: دیدکتر از جا بلند شد و پرس دنیبا د.هم باز شدند با وحشت از شیپلکها

!خوبه... حال مادر و نوزاد هر دو.دعاتون مستجاب شد.خوب یلیخ...خوب: زد و گفت يلبخند یبا خستگ اریماز

که  یسال کی در طول.ندیحد شاد بب نیشد او را تا ا یباورش نم.نگاهش کرد رتیبا ح اریدومازیبه چهره اش دو يشاد

 یها بر لبانش نقش م ضیاز مر يبا او همکار بود،جز صورت غم گرفته و لبخند محزون اش که موقع پرستار

داشتم  مانیمن واقعا ا.دیخسته نباش. دکتر شکرماز تون مت: گفت یبا خوشحال دایش.بود دهیاز او ند يگرید زیبست،چ
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.دیش یکه شما موفق م

.شما شده باشم يشه که باعث شاد یباورم نم_

 رینگاهش را به ز.وجود داشت که باعث ترسش شد اریدر نگاه ماز يزیچ.دیاو چرخ يبه سو اریاخت یب نگاهش

رو به  شنیشدن به محوطه است کینزد.رفت ستگاهیکرد و از او جدا شد و بسرعت به طرف ا یلب ریز يتشکر.انداخت

:دیاز پرستاران کرد و پرس یکی

استفاده کنم؟ اجازه هست از تلفن_

!خاطره: بهت زده گفت دایکه پشت به او بود برگشت و ش پرستار

؟یکن یچه م نجایتو ا... دا؟یش: دیشادمان پرس یبا صورت خاطره

 یکار نم مانیتو که بخش زا ؟یتو چ یامده بود،ول شیبرام پ يکار فور هی: زد و دست او را فشرد و گفت يلبخند

.يکرد

.تقل شده امبخش من نیبه ا یتازگ_

اجازه هست؟: با اشاره به تلفن گفت.کارش افتاد ادی دایش

تلفن به  ينگاهش از رو.و شماره منزلشان را گرفت دیخود کش يسرش را تکان داد و او تلفن را به سو خاطره

به  يورخواب الود خانم دا يبعد از چند بوق ازاد،صدا.گرفت یتماس م دیحال با نیوقت بود،با ا رید.ساعتش افتاد

.دیبفرمائ...الو: دیگوش رس

.هستم دایش.ریصبح بخ يسالم خانم داور_

.نگران تون بودم یحساب.يچه خوب شد که زنگ زد.جون  دایسالم ش_

.میبهتون زحمت داد یامشب حساب يشرمنده خانم داور_

غ شدند؟خانم چطوره؟ فار یلیخوره؟ حاال ل یبه درد ادم م یک هیدخترم؟ پس همسا یچه زحمت_
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شما  یحتما حساب.که حال بچه ها و مادرم رو بپرسم نیو بچه شو بدم،هم ا یلیل یاتفاقا زنگ زدم هم خبر سالکت.بله_

.رو به دردسر انداختن

بچه .با من نداشت طفلک يهما خانم هم که کار.بچه ها که خودشون ساکت شدن.نداشتن میکار.هینه بابا دردسر چ_

.قصه براشون خوندم خوابشون برد هی هستن تا یخوب یلیخ يها

.جبران کنم يروز هیبتونم  دوارمیام.يخانم داور دیشما لطف دار_

.بگو کیتبر یلیاز طرف من به ل یراست.ستیطور ن نیاصال ا.جان دایش يباز که تعارف کرد_

 ادیب دینگ زد بهش بگلطفا اگه ز.زنگ بزنه نایگرفتم که بگم قراره س ،تماسيراستش خانم داور... اوه.حتما_

.محل کار سابق من مارستانیب

.يندار يا گهیکار د.باشه دخترم_

.بازهم ممنونم! یچیبزرگ به خاطر بدخواب کردنتون ه ي9عدرخواه هیجز _

.کنم یخواهش م_

.خداحافظ_

 شیو تلفن را سرجا دیراحت کش ینفس.از بابت خانه و بچه ها اسوده شد الشیرا که گذاشت خ یگوش

؟يراحت شد: دیخاطره پرس.برگرداند

.ممنونم.اره: هم افتاد يرو یبا خستگ شیپلکها

صدام  ایب یداشت يکار.مارستانمیمن تا صبح ب.یزن یحرف م یراجع به چ دمیاز حرفهات فهم.نکردم يکار_

.درخدمتم.کن

.ممنونم.حتما.باشه: گفت یاو را در دست فشرد و با لبخند گرم دست

بخش؟ ير یم: دیپرس خاطره
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.و بچه رو به بخش انتقال داده باشن یلیتا به حال ل دیبا.گهیاره د_

.میپس صبر کن با هم بر: را برداشت و گفت تیزیبرگه و خاطره

 دیجد ياز خبرها: دیعبور از اتاقها، خاطره پرس نیدر ح.رفت چشم دوخت یراه م یرا تکان داد و به او که با تان سرش

؟یدون یم يزیچ مارستانیب

.به من داشته باشه یکنم ارتباط یبدونم؟ فکر نم دیبا یچ يبرا.نه: را تکان داد و گفت سرش

.خوشحالت کنه دیفکر کردم شا...خب یول. اره_

توانست او را خوشحال کند؟ خاطره که متوجه  یقدر مهم بود که م نیا يچه خبر یعنی.شده بود کیتحر شیکنجکاو

.کنم یازدواج م يمن بزود: گفت جانیه شده بود کنجکاو شده است،با

جدا؟: گفت یخوشحال با

.ماه نیاره سر هم: بر لب اورد و گفت یبخش تیرضا لبخند

هست؟ یطرف ک...حاال .مبارکه_

.روزهیداداش ف: گفت جانیان خاطره با ه يبه جا یکجو،ولیدکتر ن دیحاالست که خاطره بگو نیکردم هم یم فکر

؟یگ یما رو که نم روزهیف زه؟رویکدوم ف: گفت ریمتح

.گم یاتفاقا همونو م_

.نگفته يزیبه ما هم چ یحت نیبب.ناقال روزهیف يا.خبر یچه ب_

.يامد یما م يگفت تو مراسم نامزد یاگه م یکه حت نینه ا_

.فقط فرهاد خان هستند که ازدواج نکردن.اخ من چقدر خنگم...حرفها با کدومشون نیا يحاال سوا_

.خود فرهاده.ته درس_

: گفت تیو بعد کنار او به راه افتاد و با رضا دیرا به ان برده بودند پرس یلیرا که ل یاتاق عمل از پرستار اتاق يجلو
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.دیکن یزندگ گهیدر کنار همد یو خوش یسال با خوب يسالها دوارمیام.گم یم کیبهت تبر.نیائیهم م گهیاتفاقا به همد

؟یدون یرو م کجویندکتر  هیقض یراست.ممنونم_

همه خبر از کجا؟ نیچه خبر امروز؟ ا نمیبب.نه_

و حاال  میبود ادتیما به  ی،وليدو ساله ما رو فراموش کرده بود نیتو که ا.دست اول يخبرها: گفت جانیبا ه خاطره

نه؟ ای هیچ هیحاال بگم قض. میکن یم ضتیبا خبرهامون مستف میدار يکه امد

.پارسال ازدواج کرد نیهم: ش را تکان داد و خاطره گفتدر اتاق بودند سر يجلو

؟یبا ک_

.همان بخش ياز خانم دکترها یکیبا : از ان که او را کنجکاو کرده است گفت خوشحال

.نمتیب یبعدا م.رم تو یمن م گهیخب د.کنم یم یخوشبخت يبراش ارزو: را بازکرد و گفت در

.نمز یاگه تونستم حتما بازم بهت سر م.حتما_

.سر موافقت کرد و وارد اتاق شد با

که کنار  ردیتوانسته بود اجازه بگ یاز پزشک بخش به سخت شبیخسته اش از هم بازشدند د ي،پلکهایلیل يصدا با

:دیپرس یلیل. بماند یلیل

خونه؟ یچرا برنگشت_

.بمونم مارستانیدادم ب حیترج.وقت بود رید_

؟يدرد ندار: دیپرس یزد و با مهربان یلیبه ل يلبخند

.خوبم یلیخ.نه_

تا دم .دیقدر خواهر شوهرتون بدون: کرد و گفت یلیو بعد از ان به ل دایبه ش ینگاه مارانیب تیزیدر حال و پرستار

.بود و مواظب شما داریصبح ب يدما

www.downloadbook.irwww.downloadbook.ir



مریم صمدي -در آغوش رویا  ه نودهشتیاکتابخان

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٩٣

 دایش: اد و گفتد یکرد ماساژ م یدرد م یصندل يرو دنیداشت گردنش را که به خاطر بد خواب.نگاه کرد دایبه ش یلیل

 ینم: دیپرس دایرو به ش یلیل.از اتاق خارج شد ماریب تیپرستار بعد از چک کردن وضع.ده یهمه رو خجالت م شهیهم

؟ینیرو بب نیدیا يخوا

ن؟یدیا: تعجب تکرار کرد با

!پسرم: بود به دست گرفت و در اغوش نگه داشت و گفت دهیچیپ يرا که در پارچه ا یجسم کوچک یلیل

:ادامه داد یلیل.دراغوش داشت نگاه کرد اطیبا احت یلیکه ل یشد و به بچه کوچک کیخت نزدت به

!نیدیا میقرار گذاشته بودم اگه بچه پسر شد اسمشو بذار نایبا س_

ست؟یقشنگ ن: محتاط بچه را به اغوش او سپرد و گفت یلیل.ردیدست دراز کرد تا بچه را بگ اریاخت یب

.شه یقشنگ تر هم مقشنگه و بمرور زمان _

مرخصم  یک یدون یم: دیپرس دایسپس رو به ش.از قبل او را به خود فشرد شتریبا محبت، ب یلیرا به او سپرد و ل نیدیا

کنن؟ یم

.گرده یبرم نایتا اون موقع حتما س.نگهت دارن نجایاز دو سه روز ا شتریکنم ب یفکر نم ینه ول_

.نهیبب مارستانیب يبتونه منو تو نایسکنم  یهمه گمان نم نیبا ا دوارمیام_

.یش یو سرحال م بیمثل اولت شادا نا،درستیکه تا اومدن س ادتهیاز شانس ز نیخب ا_

.شه ینم يجور نیاون لوس کنم که ا يمن دوست دارم خودم رو برا یاره ول_

...ات يگریسر بچه د دیشا.يدیخدارو چه د: گفت طنتیزد و با ش يلبخند

.بسه گهید.دمیدرد کش یبه اندازه کاف شبید.نه تو رو خدا توبه کردم: حرف او را قطع کرد و گفت ناراحت یلیل

.يموجود حون داد هیعوضش به _

تونه منو رو تخت  یواقعا نم نایکه س نیمثل ا.گم توبه کردم یحرفها بازم م نیمن با تمام ا یحرفات درست،ول_
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.نهیبب مارستانیب

حاال سروکله  نیهم دیشا.يدیخدارو چه د.نکن يقدر ناشکر نیا: گفت طنتیبا ش.ن پرشده بودکنندگا ادتیاز ع اتاق

.شد دایاش پ

!نایس: که با هم گفتند يهر دو را خوشحال کرد طور یسرخوش صداس

حالل زاده : طنز گفت یصورت گرفت و در همان حال با حالت يدسته گل را جلو.در بود يجلو یبا دسته گل بزرگ نایس

نه؟ ام

.یتو درست مثل جن.شد داتیپ میتا اسمت رو اورد شهیمثل هم: با شوق گفت دایش ،یلیل يجا به

.گذرم یخوشحالم و از سر حرفت م یلیامروز خ_

جنگ  هیکه از  زمیو به چهره همسر عز نمیخواد بنش یدر عوض دلم م: گفت یبا لحن عاشق مجنون یلیرو به ل سپس

 يبایبه همسر و مادر ز میتقد: گفت يدسته گل را به دست او داد و با تکان سر. کنمبرگشته نگاه  یدرست و حساب

.من

گفتم که  یم دایداشتم به ش.بود رتیاالن ذکر خ نیهم: گفت یانگشتانش گرفت و با سر مست انیدسته گل را م یلیل

.ینیبب مارستانیب يمن رو تو یکن یوقت فرصت نم چیتو ه

 دیستین دمیرفتم خونه د.منو به تهران کشوند یبد حال و اورژانس ضیمر هیما وجود کردم،ا یخودم هم فکر نم_

.نجایمعطل نکردم و تخته گاز اومدم ا.مارستانیب دیو اون بهم گفت که اومد دمیازش پرس. هیجاتون خانم داور

من صد دفعه  دیکش یدرد م یلیل یوقت.داشتم اجیبه وجودت احت یلیخ شبید: گفت يزیسرزنش ام یبا لحن دایش

.بر علت شده بود دیوجود بچه ها و مادر هم که مز.مردم و زنده شدم

که به  نیاز ا شتریب.رو بهم گفت یهمه چ يخانم داور.دونم یم: گفت مانهیصم يبا محبت نگاهش کرد و با لبخند نایس

.دیکن یکردم که چه کار م یفکر بچه باشم به شما دوتا فکر م
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 هیبهتر از اصلش به بق.میبد يرو اول به خانم داور يبه بعد هر خبر نیخوبه از ا: گفت یشوخبعد از مدتها به  دایش

؟یلیل هینظر توچ. ده یاطالع م

از خواب  نیدیخنده ان سه،ا يکننده ها و حاال هم صدا ادتیبا ان همه صدا به خاطر حضور ع.سه به خنده افتادند هر

در اورد و صورتش  یلیرا از بغل ل نیدیا اقیبا اشت نایس.ثل بچه گربه بودو م فیضع شیصدا.افتاد هیشد و به گر داریب

هان؟ ؟یبه بابا بگ يخوا یم یچ...!جان: کرد و با احساس گفت کیرا به صورت خود نزد

بچه پسره؟ یدون یم: دیپرس دایش

 تیاهم شیالمتمهم نبود، فقط س!نه: سرش را تکان داد و گفت.دندیدر خش یاز خوشحال یبا برق نایس چشمان

عصر کار؟ ای يتو صبح کار یراست.داشت

دوتا باشم هم به  نی،هم مواظب ا رمیبگ یمرخص يگرفته ام چند روز میتصم.کدوم چیه: و گفت دیکش يا ازهیخم

.خونه برسم يکارا

.دوش شماها افتاده يباز زحمتمون رو یم،ولیکه ما خونه دار يبا وجود_

.هم نزن حرفش رو: زد و گفت یگرم لبخند

؟ير یکجا م: دیپرس نایس. طرف در رفت به

از در خارج بشود،به طرف  نکهیقبل از ا. تمام استخوونام خشک شده ان.قدم بزنم و هوا بخورم یکم رونیرم ب یم_

:دیبرگشت و پرس نایس

؟یینجایا یتا ک یراست_

فقط دو سه روز؟_

م؟یهست یتیچه وضع يتو ینیب یفقط دو سه روز؟ نم_

.ادیب ایبه دن يزود نیداره به ا الیدونستم بچه خ یمن که نم یدونم،ول یم_
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.رو برنامه بود یکاش کارهات کم: گفت یناراحت با

مارش مخصوص که فقط هنگام خبر .دیبه گوش رس مارستانیب يویاز اتاق خارج شود که مارش جنگ از راد خواستیم

 نکهیسرش را به نشانه ا نایس.برگشت و نگاهش کرد نایطرف سبه .شود یپخش م يدادن به مردم در مواقع ضرور

شنوندگان : دیچیدر گوشها پ رمسوول خب يبعد صدا یلحظات.همه سکوت کرده بودند.دادند تکان داد ینم

به منظور اتش بس  598قطع نامه ... رانیطبق اخبار واصله،ا...!! دیتوجه بفرمائ زیشنوندگان عز! دیتوجه بفرنائ...زیعز

کس باور  چیه. مردم به هوا برخاست يشاد ویخبر را خواند و بعد غر گریبار د کیمرد . رفتیخود و عراق را پذ نایم

. نگاه کرد نایبه س.افتاده بود هیاز شوق به گر دایش.افکند نیدر گوشها طن یتیامام خم يصدا عدب یلحظات.کرد ینم

!تموم شد! داداش تموم شد! نگ تموم شدج: دست او را گرفت و گفت. دیرس یمبهوت و مسخ به نظر م

را به بغل گرفت  نیدیو بعد ا دیرا بوس یلیگونه ل دایش.ختیر یهم اشک شوق م یلیل.مات و مبهوت نگاهش کرد نایس

!یلیخ. عمه جون یخوش قدم یلیخ: گفت شیشانیبر پ يو با نثار بوسه ا

هفدهم فصل

خانه را  دا،یروز که ش کی.دو طرف مبادله شده بودند نیب يادیز يمدت اسرا نیدر ا.ماه از اتش بس گذشته بود کی

تقه .زد یم نیصندوقچه نفال يبه لباسها ،یداشت با وسواس خاص.به اتاق مادرش رفت د،یخلوت و بدون سرو صدا د

.تو ایب: زد و گفت يلبخند.دیدر، او را د يهما از ال.زد و اجازه ورود خواست يا

د؟یباالخره در صندوقچه اسرار رو باز کرد: گفت جانیباسها، با هل دنیاتاق شد و با د وارد

.ستین زیهم اسرار ام ادیز: و گفت دیخند هما

هندوستان کرده و  ادی لتونیشده که ف یچ: انها گفت ينشست و در حال تماشا گرید لیلباسها و وسا کیاو نزد کنار

د؟یصندوقچه رو بازکرد
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.چیه_

!یچه لباس قشنگ... يوا د؟یصندوقچه رو بازکرد یچیه باورکنم به خاطر دیگ یم_

 يلباس کامال ساده ا!مهیلباس عروس: گفت يکع در دست او بود نگاه کرد و با پوزخند يا يبه لباس تور هما

.شده بود نیرنگ داده تزئ رییرنگ و درخشان که حاال تغ ییکه با چند دکمه طال يبلند و تور یراهنیپ.بود

.قشنگه یلیخ_

به نظرت قشنگه؟ ،یهمه سادگ نیلباس با ا نیا دا؟یش يشد قهیبد سل نقدریباورکنم تو ا یگ یم_

.گم مادر یم يجد! واقعا قشنگه: او چشم دوخت و گفت به

.یکردن دواریتو متخصص ام_

مطلع  نیریسانزد  تشیاز درجه محبوب دایش ایفکر کرد که ا نیدست او را فشرد و هما ناخوداگاه به ا یلبخند گرم با

 یاو را چون بت م شیداند که برادرها یم ایا ایدارد و  گرانیبر د يریچه تاث شیداند که حرفها یم ایا! نه ایاست 

پرستند؟

!مادر... مادر: گفت دیکه او را در فکر د دایش

.کردهذهنم رو به خودش مشغول  یسوال هیوقته که  یلیخ: گفت دایش.خود امد و نگاهش را به او دوخت به

؟یچه سوال: دیگزفت و پرس دایرا از دست ش لباس

 ؟یچ يبرا...مینیو اونها رو بب میبه رامسر بر دیوقت نخواست چیچرا ه م؟یما با خانواده شما قطع رابطه کرد یچ يبرا_

اخه چرا؟

.هیطوالن یلیخ.قصه سر دراز داره نیا_

.من چقدر عاشق قصه ام دیدون یشما که م یول_

دا؟یش يبچه شد_
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ن؟یکن فیبرام تعر: گفت يبا لحن نافذ یکرد و به گرم نگاهش

رو؟ یچ: دیو پرس دیخند

دور  لمونیاز فام دیما با یچ يبرا دیبگ دیوقت نخواست چیچرا ه.غم نگاهتون رو.رو یناراحت.رو يدور نیقصه ا_

چرا؟ م؟یباش

.ياز توانت خارجه که بشنو_

.هستم زهایجور چ نیمن عاشق ا دیدون یندونه شما که م یهرک ن؟یرف رو بزنح نیا نیتون یم يمن مادر؟ چطور_

؟یتون یم.یو رو کن ریصندوقچه رو ز دیبا_

.و رو کنم ریصندوقچه که سهله، حاضرم گذشته رو ز: گرفت يمحو برلبانش جا يلبخند

برات بگم؟ يخوا یاز کجا م: دیبه او پرس یبا نگاه.شد میتسل هما

!از اولش: به او گفت یرا بغل کرد و با نگاه شیداد و زانوها هیصندوق تک به

دور است، به دست  يداد کهنه و متعلق به سالها یرا که نشان م یمیقد یو در همان حال، البوم دیکش یقینفس عم هما

:داد و گفت دایش

.کنم یم فیرو برات تعر یکم کم همه چ.نیبب نویا_

 دیو سف اهیهمه عکسها س.اورد جانیاو را به ه م،یاز قد يعکسها.رفت و ارام گشود البوم را از دست او گ يکنجکاو با

را از البوم دراورد و  یعکس.خورد یو اشنا به چشم م بیدر تمام عکسها دو چهره غر.با لذت به تماشا پرداخت.بودند

هم  شیبغل دست نیپدرته، ا کناره نیکه ا ینیا: عکس را گفت يهما کنار او نشست و نام ادمها.دست مادرش سپرد هی

...نداره یبه معرف یاجیاحت گهیکه د نمیو ا هیزن جوون خاله هان نیعمو رضاتونه و ا

.من چقدر شکل شما هستم...خدا جون: گفت جانزدهیه دایش

.یکه با من از وسط نصف شده باش یهست یبیتو مثل س.اره: با لبخند گفت هما
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 يوا.امکهیس... نمیباشه و ا اوشیس...دیکه با نیا...دوتا پسر کوچولو هم نیا: تدوباره به عکس کرد و گف ینگاه دایش

امکهیس يها یدرست شکل بچگ کیخدا، با

.امکهیس يها یدرست شکل بچگ.اره_

ست؟یمون ن یخانوادگ يالبوم عکسها يتو یچ يبرا د؟یگذاشته بود نجایعکسها رو ا نیچرا ا_

؟ینیب یمگه نم.هم البومه نیا_

.قصه داره هیهم واسه خودش  نینکنه ا ؟یچ يبرا د؟یچشم نذاشت يچرا جلو یول!خب چرا_

.قصه داره هیصندوقچه خودش  نیهمه ا.اره: زد و گفت يلبخند هما

.به قصه هام دنیو من اماد ه شن: را کنار گذاشت و گفت البوم

 یکیهم از پدر و هم از مادر  ن،یمن و مه.نیو مه هیمن و هان.میما سه تا خوهوار بود.پس گوش کن... خب یلیخ_

دوسالش بود مادرش مرده بود و اقاجون هم بعد از چند ماه،  یوقت.بود یکیفقط از پدر با ما  هیهان.نه هیهان یول م،یبود

تو  يدرست رنگ چشمها... چشماش.یچشم رنگ ياز اون زنها. ودزن ترکمن قشنگ ب هیمادرمن .مادر مارو گرفته بود

بود،با وقار و  ركیمادرم ز.بابام عاشق مادرم بود.سانحه مرد هی يمن ده سالم بود، مادرم تو یوقت.قشنگ یسبزاب.بود

در .اشتگذ يادگاری يزیچ هیاون از خودش .يافسانه ا ییبایز هی.درست مثل ماه.بود بایز شتریمتین بود و از همه ب

اون موقع تازه کشف حجاب شده بود و اون کاله .ز رنگکاله سب هی.کاله هی یکیو اون  نیمن و مه یکی.زیواقع ، دو چ

بار اون کاله رو رو  هیبار، فقط  هیمن از خدام بود .و قشنگ متیکاله گرون ق هی.ماله مادر بود.نبود یکاله معمول هیهم 

هم  پیاز نظر ت یدوست داشتم حت نیمادرم بودم، به خاطر هم یگفتن من کپ یکه همه م ياون طور... اخه.سرم بذارم

اتاق  يریرفته بود موقع گردگ ادشیما بود،  هیخانم گل، دا.شونزده ساله بودم که ارزوم براورده شد.شکل اون باشم

باورم نشد  سادمیوا هک نهیا يجلو.کاله رو قاپ زدم...مادر، در کمد رو ببنده و من از همون فرصت استفاده کردم و

چشمان سبزم بود  ییبایبود و از همه بهتر، ز ختهیر رونیاون ب ریز رنگم از ییحنا يدرهم موها يحلقه ها.خودم باشم
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گرفتمکه  یژست م نهیا يبدون توجه به اون جلو...!هما...هما:صدا کرد نییاز طبقه پا هیهان.زد یاون برق م ریکه ز

.يچقدر قشنگ شد...  ایخدا: ناباور گفت ت،یاون وضع يتو دنمیبا د.دمید نهیصورتش رو تو ا ریتصو

هما : شونه ام گذاشت و گفت ياومد طرفم و دست رو.فتهیحاالست که از تعجب پس ب نیفکر کردم هم.دمیخند هشب

!روح مادره؟...ای یخودت نیا

.معلومه که خودمم: و گفتم دمیخند

کالهو رو سرت  نیاقاجون ا یدون یم چیه ؟يتو چه کار کرد: به صورتم و بعد به کالهم نگاه کرد و گفت  رتیح با

کنه؟ یبه پا م یچه قشقرق نهیبب

.گه ینم يزیاقا جون چ الیخ یب: و گفتم ختمیر گهیطرف د هیو با کج کردن گردنم، موهام رو  دمیخند

...که یدون یمگه نم.داره تیکاله چقدر حساس نیاون به ا یدون یتو که م.اره جون خودت_

. رو سرش گذاشته بود نویکه ا دید یبار مادر رو وقت نیلدونم که او یبله م: حرفش رو قطع کردم و گفتم یخلق تنگ با

.دونم یم

اقا جون دعوات کنه؟ یترس ینم ؟یرو سرت گذاشت نویپس چرا ا یدون یاگه م: گفت یناتوان با

.تا رفتن و برگشتن به جنگل. کم هیفهمه که بخواد دعوام کنه فقط  ینم يزیاقاجون چ: گفتم يخونسرد با

؟يکجا بر يخوا یمکجا؟ : وحشت گفت با

!جنگل...گفتم که.يدیجن د: گفتم یتفاوت یهام رو باال انداختم و با ب شانه

؟یشناس یتو اصال راه خروج رو م ؟يجنگل و برگرد يبر يخوا یم.هما يا ونهیتو د_

.کنم یم دایپ_

لباس .و بذار سرجاش اریدر باالن کاله و لباس مادر رو  نیهم.هما احمق نشو.یکن یم دایاره جان من پ: گفت ریتغ با

؟یدون یتو مگه نم. دیپوش دیمرده رو نبا
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 لیبا کمال م نمیلباس، مادر رو بب نیا دنیضمنا اگه قرار باشه با پوش.ينبود یخرافات نقدریتو که ا: تمسخر گفتم با

.چقدر دلم واسش تنگ شده یدون یتو که نم.حاضرم

!!وونهید: گفت ضیغ با

؟يپسند یم: دمیپاشنه کفشم رو امتحان کردم و با چند گام فاصله از اون پرسجواب به اون،  يجا به

!...من يخدا: نجوا کرد ناتوان

باشه؟.نفهمه تا من برم و برگردم يزیچ یتو مواظب باش کس.خواهر خوبم نیافر: و گفتم دمیرا بوس صورتش

!...از دست تو يوا_

.قشنگم یت برم ابجقربون: را دورگردنش حلقه کردم و گفتم میدستها

!قبوله: زد و با بازکردن دستهام از دورگردنش گفت يلبخند

!! طفلک معصوم من.در عذاب بود شهیاز دست من هم... من چارهیب هیهان.و دوان دوان از کنارش دور شدم دمیخند

زن و و دوتا  که صاحبش با دمیفهم نویهم یول ه،یدونستم صاحبش ک ینم.باغ قشنگ بود هیباغ خونه ما،  کینزد

 يگلها.باغچه بزرگ گل سرخ داشت هیاونجا  رفتم،به اونجا .به اونجا اومدن یتابستان التیگذراندن تعط يپسرش برا

 چیاقاجون ه.بار هم که شده به اونجا برم هیدوست داشتم  یلیخ.تازه شکفته که عطرشون تمام اطراف رو پر کرده بود

 مهرچند تا به حال اونجا نرفته بود.کرد یاونجا فرق م... خب یبذارم، ول رونیب داد من پامو از در خونه یوقت اجازه نم

که فاصله و حد و مرز  یکوتاه نهیچ ياز رو.اونجا شدم فتهیکه خانم گل از اونجا کرده بود، ش ییفهایحال با تعر نیبا ا

نشکفته سرخ  يکنار گلها چمنها غلت زدم و تا يرو.و خودمو وسط گلها انداختم گهیطرف د دمیدو باغ بود پر

هم اونجا  هیکاش هان.از سرم در اوردم و به باال انداختم وو کاله ر دمیکش یقینفس عم.بوشون مست کننده بود.رفتم

کردم و  یرو پوست تنم م یاحساس خنک.خنده ام بلند شد يصدا.و تاب خورد و عاقبت رو صورتم افتاد چیکاله پ.بود

 نگکه شل یپسر جوان.باز از فرط خشم به جلو نگاه کردم یو دهان تیبا عصبان.شدم زیخ مین.دادم بلند شد يبعد صدا
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و  دمیاز جا پر.نگاهم کرد رتیگرد شده از فرط ح یو با چشمان دیکش نییشلنگ رو پا ریمتح دنمیبه دست داشت با د

:داد زدم

؟يکرد سیتو منو خ_

د؟یهست یشما ک: گفت یبسخت

؟يکرد سیتو منو خ دمیسپر: مضاعف گفتم یتیعصبان با

.بله: به صورتم گفت ستنیلنگ رو ول کرد و در حال نگر.به خودش مسلط شد کدفعهیکنم  یم فکر

؟يدیمن اب پاش يرو یبه چه حق: داد زدم یعصبان.کرده بود انیخشممطغ

د؟ینک یکار م یما چ نیزم يتو دییشه بفرما یم.دیبود دهیدراز کش نجایکه شما ا یدرست به همون حق_

؟يکرد سیمنو خ یچ يبرا: و ناراحت گفتم نیطرفش رفتم و خشمگ به

.دمیاول من پرس_

.خوام یاول من جواب م یول_

تونه؟یعذرخواه يبه جا: کرد و گفت نگاهم

.هم بکنم یمن عذرخواه يانتظار دار ،ياب کرد سی؟ من؟ تو منو خ...یعذرخواه: گفتم یعصبان

.دیشد ینم سیبرد، خ یون نمبوته ها خوابت ياگه شما ال_

؟يد یبه من جواب م یبه چه حق: گفتم نیخشمگ

...خب ؟یخواست یمگه تو جواب نم: گفت طنتیش با

.لوس ننر: رو قطع کردم و گفتم حرفش

.دیچندان هم زشت نشد.دیناراحت نباش: گفت طنتیزد و در حال براندازکردنم با ش يلبخد

.از تو نظر نخواستم: گفتم نیخشمگ
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د؟یرو نگه دار اطیجوان، جانب احت يندادن در صحبت با مرد ایبه شما : گفت يلبخند با

داده باشن به تو  ادیاگه بهم  یحت: با خشم گفتم.دست انداختنم رو داره الیمعلوم بود که خ.تمسخر نگاهش کردم با

.نداره سیربط

 نیا. دیپروا اونو تو خطاب کن یقدر ب نی، اجوان يدر صحبت با پسر دینکن یوقت سع چیه: و تمسخر گفت طنتیش با

.هرد و طرف، مشکل سازه ياز حده و برا شیب تیمینشانه صم

.ندارم حتونیبه نصا يازین_

. دیخودتون رو کنترل کن تیموقع عصبان دیکن یسع: درس دوم! نیافر.دیگرفت ادیدرس اول رو خوب : تمسخر گفت با

...درس سوم

؟یمگه تو معم اخالق :دمیاز دخالتش پرس یعصبان

!یهست یعجب شاگرد تنبل_

...دونم و تو یمواظب حرف زدنت باش وگرنه من م... یه یه: شدم و گفتم براق

.ادب یبه همون اندازه هم ب یول ،ییبایز یلیخ: به چشمانم گفت رهیخ يپوزخند با

.نظر نخواستم از تو هم.که هستم به خودم مربوطه یمن هر چ: گفتم یدالوصفیزا تیعصبان با

د؟یگستاخ نقدریا شهیهم: دیتمسخر پرس با

وگرنه برات گرون تمام  یباش یزن یکه م ییبهتره مئاظب حرفا: شدم و گفتم کیبهش نزد.کرده بود انیطغ خشمم

.شه یم

که منو از خونه خودمون  ستین نیحرف ا نیمنظورتون از ا: دیپرس يزیو همراه با لبخند تمسخرام يخونسرد با

ست؟ین.يبنداز ونریب

به  یکردم؟ اصال به چه حق یادبانه با پسر صاحب خانه صحبت م یمن درخانه انها بودم و انقدر ب.به خودم امدم تازه
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 نیادب تر یشما ب: شدم؟ بناچار گفتم یادب با او همکالم م یاندازه گستاخ و ب نیخانه انها امده بودم و حاال چرا تا ا

.ام دهیم عمرم دکه من در تما دیهست يموجود

ادب  یموجود ب هیبا  دید یصورت چطور به خودتون اجازه م نیدر ا: در چشمانم گفت میمستق یو نگاه يخونسرد با

د؟یمثل من همکالم بش

!دیزیشما نفرت انگ: گفتم اریاخت یب

د؟یدار زیموجود نفرت انگ هیبا  يپس شما چه کار: گفت يزیتمسخرام يلبخند با

 ادی کبارهیخواستم جوابش را بدهم که .گذاشت یمرا سرکار م يپسرك ده تا!افتاده بودم يریگ عجب... من يحدا

سر به سرش  يادیاگر ز.مواظب باش یزن یحرف م يبا مرد یوقت( کرد، یم هیتوص شهیهم.حرف خانم گل افتادم

کرده  انیهم طغ تمیحال، عصبان نیبا ا.فراموش کرده بودم شهیو من چون هم) یده یکار دست خودت م يبگذار

به راه افتادم که  یحرف چیبه چشمانش نگاه کردم وبدون ه.لب برهم فشردم و تا توانستم در دل به او ناسزا گفتم.بود

.دهایبخش یالبته م.راه خروج سمت راسته: دمیرا شن زیام طنتیشوخ وش يصدا

بودم که حد  یانقدر عصبان.قدم گذاشتم رونیکرده بود رفتم و از انجا به ب ییکه راهنما ینگاه به او به سمت بدون

شناختم،  یراه خروج را که نم.شد ینم نیبدتر از ا.لحظه به خودم امدم و متوجه شدم در جنگل هستم کی.نداشت

 یکه از پشت سرم م يزیباد سرد پائ.زدم یانجا قدم م در تیشده بودند و حاال با ان همه عصبان سیهم که خ میلباسها

کاله  يدیرفتم باد شد یهمان طور که م.کرد ینم میرها يفکر ان پسرك مسخره، لحظه ا.شد بلرزم یباعث م د،یورز

بعد با تسلط بر خودم،شتابان  یلحظات یکه جاخوردم، ول کبارهیو  یناگهان يبقدر.را ازسرم برداشت و با خود برد

! اراسته شد زیگل بود به سبزه ن.کرد ریگ یسرانجام به شاخا درخت.برد یامد و مالهم را م یباد همچنانم.دمیدو الشدنب

کردم؟ اقاجون بمحض اطاله از  یچه م دیحاال با.بودم دهیچسب نیمات و مبهوت به زم ،یو درماندگ صالیاز شدت است
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کردم که  یم یان قدر احساس نارحت.به خانه بازگردم نداشتمبدون ان کاله، حق .دیبر یکارم، سرم را گوش تا گوش م

اون حال  يدونم چقدر تو ینم.کردم هیگر يها يهمان درخت و ها رینشستم ز یکار درست و منطق کیم انجا يبه جا

افتاده خانم؟ یاتفاق: مخاطبم قرار داد يمودب و مردانه ا يو هوا بودم که صدا

 جمله بود نگاه کردم و جا نیکه ادا کننده ا یاز اشک به کس سیخ یوحشت سرم را بلند کردم و با چشمان با

با  یبعد از مدت کوتاه یدر ان وضع و حال، متعجب شده بود، ول دنمیبا د.ادب باغ بود یهمان پسر ب نیا.خوردم

د؟یبه کمک ندار اجیاحت: تمسخر گفت

.رینخ: گفتم تیعصبان با

 نیکجاست؟ نکنه در شهر شما رسمه که دخترها ا باتونیکاله ز: شد و گفت رهیبه صورت اشک الودم خ يپوزخند با

بگردن؟ شانیپر يو اشفته و با موها فیطور با سر و وضه کث

نگاهش  دیصورت پاك کردم و با تهد ياشک هام رو از رو.شد یکالمش کامال حس م شین.درهم فرو رفت اخمهام

.من چرا یشهر ما نه ، ول يتو: لحن او گفتم یکردم و بعد به گزندگ

ارم؟یب نییرو پاکالهت  يدوست دار: دیدرخت پرس ياشاره به باال با

بدم،  یانتظار داشت بعد از اون همه مسخره شدن توسطش، جوابش رو چ! يا رکانهیحال ز نیسوال احمقانه و ع عجب

:گفتم یاره؟ با سر سخت

.ارمیخودم م.ستین يازین ر،ینخ_

کالهتون پا  دیرنکنه منتظ د؟ینشست نجایکه ا نهیپس به خاطر هم: دیپرمدعام نگاه کرد و پرس افهیتمسخر به ق با

ن؟ییپا ادیو ب ارهیدرب

 نییتونم اونو پا یخودم پا دارم و م.ارهیالزم نکرده اون پا درب: سپر کردم و گفتم نهیاز جام بلند شدم و س تیعصبان با

.ارمیب
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...که دیترس ینکنه م د؟یستادیپس چرا ا: دیزد و پرس رکانهیز يپوزخند

من ترسوام؟ یبگ یکن یچطور جرات م: ند سرش داد زدمبل يبا صدا.خودم رو از دست دادم کنترل

د؟یچرا معطل.دیپس شجاعتتون رو نشون بد:دندیدرخش یبیبا برق عج شیچشمها

و به طرف . حتما. باشه: زدم و گفتم يپوزخند.بکنم يبار مجبور شده بودم کار نیاما ا دم،یترس یاز ارتفاع م شهیهم

غوطه  رتیاز ح ییایشد و حس کردم در در خیبر بدنم س ين موخنده بلند او يرفتم که با صدا یدرخت م

قبول : گفت میبه عمق چشمها یقیو دق میزد و بعد از نگاه مستق میبرا يکف بلند.متعجب به طرفش برگشتم.ورم

.ستیاز حد اصال خوب ن ادهیغرور ز. دیستیابدا متواضع و فروتن ن...یول د،یشجاع یلیکردم، خ

.رو بلدم یخودم همه چ.دیبه من درس اخالق بد ستیالزم ن: اراحت گفتمن.هام درهم رفت سگرمه

 دیخوا یشما که نم.دیرو بکن هیلطفا، قال قض هی ایکنم  یخواهش م هیو با  دیبهتره فراموشش کن یکامال مشخصه، ول_

؟دیبه خاطر غرورتون دست و پاتون رو بشکن دیخوا ینکنه م ای دیستیجا با نیتمام طول روز رو هم

.به صالحمه يدونم چه کار یخودم م.شما ندارم يبه دلسوز يازین: گفتم ياز دخالت او به سرد ناراحت

!دیشرم یب د،یستیشما سمج ن... یول اد،یسمج خوشم م يمن از دخترها_

من  نداره یبه تو ربط: دمیکش ایفر.بود به انفجار بودم کینزد تیاز زور عصبان.بودم یححد مرگ از دستش عصبان به

.يرو برام اسم ببر قتیگذشته ازت نخواستم عال نیاز ا.ستمین یچ ایهستم  یچ

!شرم یب! گستاخ: گفت یبیعج ياشاره اش رو به طرفم گرفت و با خونسرد انگشت

.ذارم یمواظب حرف زدنت باش وگرنه حسابت رو کف دستت م: شدم و گفتم کیبهش نزد دیتهد ا

بود،چون با  نیزم يموجود رو نیالتریخ یو ب نیاون خونسردتر.بود الیفکر و خ...یگمانم ناراحتش کرده بودم، ول به

.رفتار کنم يدونستم باهات چطور یوگرنه م يکه دختر فیح: نگاهم کرد و گفت رهیچشمان براق، خ

 نیحاال در ا.دوباره تنهابودن با او.روز کیبزرگ، اون هم در  یدوتا بدشانس.به خودم امدم کبارهی.از جا کنده شد قلبم
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اب دهانم هم  یبودم که زبونم کوتاه شده بود و حت دهیاونقدر ترس.جنگل بزرگ که سرو تهش معلوم نبود و در کنار او

 نیچون ا.کنه یبازم فرق نم یخوب شد، ول: زد و گفت يلبخند.دیدرخش طنتیاز ش یچشمانش با برق.رفت ینم نییپا

.کنم کمکت کنم یقبول نم یاگه بهم التماس هم بکن یبار حت

کمک کرده  ياز شما تقاضا ادینم ادمی: گفتم تیبا عصبان.طور حرف بزنه نیاون حق نداشت با من ا.شکست غرورم

.باشم

 نیاز ا.واسه انجام دادن دارم يادیز ينداره من شما رو تنها بذارم؟ کارها یصورت اشکال نیدر ا.باشه: تمسخر گفت با

.کنم دایچشمان گرگها راهم رو پ میمال شب در نور ستمین لیگذشته اصال ما

و بدتر از اون از  ییاز اون از تنها شتریب یول دم،یترس یدرست بود که از اون مرد م.بشم هوشیبود ب کیترس نزد از

کنم که از شما تقاضا کرده  یفکر نم:گفتم یحفظ غرورم با لجاجت و سرسخت يحال برا نیبا ا دم،یترس یم یکیتار

د؟ینذارباشم منو تنها 

رو  يزیکن دیکه قصد خر یدرست مثل ارباب.رو برانداز کرد میسرتاپا.رو از هم بازکرد شیلبها يزیتمسخرام لبخند

در هر .لتونهیهرطور م: کرد گفت یم دادیدر چشمانش ب کهیطنتیبا ش.از نگاههاش وجودم به لرزه افتاد.داشته باشه

.مثل تو يجبازز دختر لصورت من عادت ندارم عشوه دخترانه بخرم، خصوصا ا

از .که هستم به خودم مربوطه یمن هرچ: سرش داد زدم تیبا عصبان.طور نبود نیانگار ا یکردم رام شده، ول یم فکر

حاال هم بهتره  ؟يدیفهم.نگه دار گهید یکی ياونا رو برا.ندارم یاجیهم احت هاتیو دلسوز حتیبه نصا.تو نظر نخواستم

.رد کار خودت يبر

ام  نهیبه س نهیداشت؟ درست س یالیچه خ... ایخدا.دمیکه به درخت چسب ياز ترس به عقب رفتم، طور.داوم جلوتر

چشماش برق .کردم یصورتم حس م يکه حرارت نفسهاش رو، رو کیبود، اون قدر نزد کیبهم نزد یلیخ.ستادیا

 یبرام م یمعلوم نبود چه اتفاق ستادم،یا یاگه همون طور مات م.لباش بود يهم رو يبار طنتیداشت و لبخند ش یخاص
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 یلیخ: در چشمام گفت رهیاهسته و خ.دمیاونو شن يداشتم با تمام وجود بهش بتوپم، صدا الیکه خ یدرست وقت.افتاد

.مواظب گرگها باش.ذارم یرم و تو رو با غرور احمقانه ات تنها م یمن م! دخترك گستاخ...خب

ام  دهیبا تمسخر به صورت رنگ پر.لحظه به عقب برگشت کید سرش بع یازم جدا شد و چند قدم فاصله گرفت، ول و

:نگاه کرد و گفت

.یطعمه گرگها بش يالبته اگه نخوا ،یباال رفتن از درخت رو بلد باش دوارمیفقط ام_

ناروا بود اگه بدون جواب .ام گرفته بود هیکردم که گر یم ریو تحق یاحساس سرشکستگ يبقدر.با خنده ازم دور شد و

.یگم بش یبرگ دوارمیام: زدم ادیازم دور نشده بود که فر.کردم یم شیهرا

.کردم ینم یکس يدعاها بر نیتو بودم از ا يجا: گفت طنتیعقب برگشت و با ش به

که  یبیگرفتم به هر ترت میتصم.داد یامانم نم هیگر.دمیکوب نیبا خشم پاهام رو به زم.دورشد يزیبا لبخند تمسخرام و

کالهم رو از  دیبا.کردم یثابت م نویا يطور دیخب مسلم بود با.مرد کم ندارم هیاز  يزیبت کنم که چشده به اون ثا

شد که دختر بزدل و  یبهش ثابت م دید یموند و اون هم م یاوردم چون مطمئنا اگر اون باال م یم نییدرخت پا

دونستم  یاوقات واقعا تم یگاه یودم، ولمتنفر ب هیاز گر.دمیکش هیفکر ارام شدم و دست از گر نیبا ا.هستم ییترسو

و  شتمرفتم و برگ مهیبار تا ن نیاز درخت باال رفتم، چند یاول خودم رو کنترل کردم و بعد با هزار سخت.چه کار کنم

از شاخا ها  یکی يباالخره خودم رو اون باال رسوندم و رو اریبا مشکالت بس.منصرف نشدم یافتادم، ول نیزم يرو

شاخه  يخبر از همه جا رو یب.شکسته بود و طاقت تحمل وزن من رو نداشت مهیاون شاخه ن نکهیز اغافل ا.نشستم

اون قدر .پام خم شد و شکست ریشاخه ز کدفعهیشدم که  ندنوك پا بل يرو.دادم ییو دستم رو به شاخه باال ستادمیا

سرم رو محکم با دو دست گرفتم و با  يشاخه باال.نشون بدم یعکس العمل چیاتفاقها رخ دادن که نتونستم ه نیا عیسر

تا چه حد  ستادنیدونستم اون طور ا یم.رو بشنوه چارهیمن ب يکس نبود که صدا چیانگار ه.بلند کمک خواستم يصدا

با پا، با دست و با هر .و خودم رو باال بکشم رمیاون رو هم بگ يکردم شاخه کنار یخاطر سع نیخطرناکه، به هم برام
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خسته ات کردم؟... دمیو به اون شاخه چسب دمیخودم رو باال کش دیرس یم مکه به فکر يزیچ

شد؟ یبعدش چ... خب.برعکس لذت بردم.نه، ابدا: گفت تیسرش را تکان داد و با رضا دایش

بردم چقدر  یاون شاخه نشستم و تازه همون موقع بود که پ يبا هزار جون کندن رو: زد و در ادامه گفت يلبخند هما

 يو اهسته اهسته رو دمیتنه درخت رو چسب یحال بسخت نیکه از ارتفاع داشتم، با ا یبا وجود ترس.ارتفاع دارم نیاز زم

اما هر چقدر تالش کردم  ارم،یب نییپنجه پا بلند شدم تا اونو پا يرو.باهام نداشت يادیکالهم فاصله ز.ستادمیشاخه ا

رو که  يبه موقع،شاخه ا.و سر خوردم زخوردیدم که پام لنوك پا بو يرو.دو بند انگشت با دستم فاصله داشت.نشد

 نییبه پا هنگاهم ک. ام گرفت هیگر.بود یو مرگم حتم نییبودم گرفتم، وگرنه افتادنم به پا سادهیقبل روش وا یلحظات

 يشتریام شدت ب هیشد گر یباعث م رمیو بم نییاز اون باال پرت بشم پا نکهیفکر ا.شد دتریام شد هیافتاد، گر

خواهش هم به کالهم  هیتونستم با  یکه م نیفکر ا.کس جوابمو نداد چیخواستم، اما ه یبلند کمک م يبا صدا.رهیبگ

گفت  یم شهیحق داشت که هم هیهان.خودم بود ریاصال همش تقص.شد یم تمیباعث اذ شتریب رم،یکه نم نیبرسم هم ا

 یب.خدا باعث شد حس کنم توانمندم ادی.و دوست ندارهجور ادمها ر نیو خدا ا یهست یمغرور و از خود راض يادیتو ز

 تیاون وضع يدونم چقدر تو ینم.شروع کردم به خوندن دعا.به خدا توسل جستم و از اون کمک خواستم اریاخت

کردم  یدستهام خواب رفته بودن و حس م.توان نگه داشتنم رو نداره گهیحس کردم که دستم د نویفقط هم.مبود

لعد دست راستم رو با اون  یدست چپم رو ول کردم و لحظات.کنن یبه سرتاسرشون فرو م زیهزاران سوزن نوك ت

گونه نگاهم رو متوجه  ادیبلند و فر ییاصد کدفعهیاون حال و هوا بودم که  يدونم چند وقت تو ینم قایدق.عوض کردم

.کمکت امیاالن م.محکم خودتو نگه دار: پام کرد ریز

نگاهمان باهم، با  یبا تالف.کرد یکه نگران نگاهم م دمیادب رو د یپسرك جوون و ب همون رت،یکمال تعجب و ح در

:گفت یمهربان

.کنم ینترس کمکت م_
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با ترس نگاهش .رو بهم داده باشن ایکه انگار دن يخوشحال شده بودم، طور دنشیدونه اون لحظه چقدر از د یم خدا

.و محکم نگه دارفقط خودت.اصال نترس: بخش گفت یتسل ییبا صدا.کردم

شد،  کمیدوباره نزد یوقت یدونم چرا ول ینم.گربه از درخت باال امد یبه چاالک.حرف به دستورش عمل کردم بدون

چشمان  ریدر اون لحظه، تصو.اتفاق فقط اونه نیا لیحس کردم دل.همون حس تنفر رو نسبت بهش احساس کردم

به شاخه .پرکرد زیو لحن تمسخرام نگاهرفت و جاش همون  ادمیدهنده اش از  یبخش و تسل نانینگران و لحن اطم

.نجایا ایو ب ریبگ: کرد و بعد از درازکردن دستش به طرفم گفت هیمن تک ینییپا

.از تو کمک نخواستم: خشم نگاهش کردم و گفتم با

.نجایا ایو ب ریبهت گفتم دستم رو بگ: گفت یعصبان

.از تو کمک نخواستم.تونم یم خودم.یالزم نکرده کمکم کن: گفتم يلجباز با

.ریفعال دستمو بگ ،یشجاعتت رو اثبات کن یتون یبعدا هم م: زد ایسرم فر نیخشمگ

 یکوتاه غیناخواسته ج.شدم دهیکش نییبه پا يشکست و من مقدار یکه دستم رو بهش گرفته بودم کم يا شاخه

زود :گفت يزید و با لحن تحکم امکر کیبه من نزد شتریخودش رو ب.زد ینگران در چشمانش موج م.دمیکش

؟يریبم يخوا ینکنه م.باش

دستمو : زشدیبار لحنش گرم و مهرام نیا.به اون رو نداشتم ییاز شدت ترس بند انده بود و قدرت جوابگو زبانم

.میزن یبعدا باهم حرف م.ریبگ

تونست منو خودش رو  داشت اون که یعجب قدرت.همون لحظه شاخه شکست.و دستم رو بهش دادم رفتمیپذ بناچار

!؟یخوب: دیپرس یشاخه نشوند و بعد با مهربان يمنو رو.کنه يریو از سقوطمون جلوگ رهیمحکم بگ

و  نیتو نه تنها گستاخ تر! دخترك گستاخ: و گفت دیکش ينفس اسوده ا.کردم دییبا سر تا.بود نیهنوز سنگ زبانم

پوستم  يحرفش رو، رو ریتاث. ام دهیتمام عمرم د که در یهست يدختر نیو لجبازتر نیکه سرسختر ن،یمغرورتر

www.downloadbook.irwww.downloadbook.ir



مریم صمدي -در آغوش رویا  ه نودهشتیاکتابخان

w W w . 9 8 i A . C o m ٤١١

 نیبه خاطر ا.راه رو برم و برگردم نیا ومرتبهامروز د يتو مجبورم کرد: بگم، او گفت يزیقبل از انکه چ.حس کردم

؟يبر نییاز درخت پا یتون یم نمیحاال بب.بخشمت یوقت نم چیکار ه

!نه: در چشمانش گفتم ینگاه با

؟يپس چطور باال امد: فتنگاهم کرد و گ متعجب

!یکامال شانس: گفتم باصراحت

!يبر نییهم پا یکامال شانس يپس مجبور_

 کینزد.رفت یم جیگ يرفتند و سرم بدجور یم یاهیچشمانم از شدت ترس س.کردم میپاها ریبه ز یترس نگاه با

؟یکن یم يچه کار دار ؟یبکشخودتو  يخوا یم: دیسقوط کنم که کمرم رو گرفت و با خشم پرس نیبود با سر به زم

گمانم متوجه .لحنش نرمتر شد.داشت ییبایو ز اهیچشمان س.چشمهاش ثابت ماند ينگاهم رو.ترس نگاهش کردم با

:چون گفت.ترسم شده بود

ن؟ییپا میبر يحاال حاضر.ستین یمهم زیکه چ ینیب یم...بعد یترس داره، ول یاولش کم_

.ترسم یم...من از ارتفاع...من: گفتم یلرزان يدااب دهانم رو فرو دادم و با ص یبسخت

و به  ینکن يلجباز گهیکه د نیبه شرط ا نییبرمت پا یمن م!نترس یچیاز ه یتا با من: رو گرفت و گفت دستم

.یزنم گوش کن یکه م ییحرفها

رفت و بعد  نییپازودتر از من از شاخه ها .با سر موافقت کردم.افتمیخاطر جرات لجاجت ن نیمحکم بود، به هم لحنش

 نییشاخه پا نیاز اخر اطیبا احت.افتاد نیزم يجلوتر و زودتر از من رو.کرد که چه کنم مییدستم را گرفت و راهنما

سر  یوقت.گذاشته بودم شکر کردم نیزم يپا رو گریبار د کیکه  نیو خدا را به خاطر ا دمیکش ينفس اسوده ا.دمیپر

؟يچطور: دیپرس يلبخند با.بلند کردم نگاهمان درهم گره خورد

.خوبم: گرگرفته گفتم ییبا گونه ها.بودم نیچند لحظه شرمگ ت،یخاطر نگاهش و ان وضع به
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؟يندار جهیسرگ: عطوفت گفت با

.ممنونم... نه: را به راست و چپ گرداندم و گفتم سرم

.ارمیتا کالهت رو هم ب سایجا وا نیپس هم.خوبه_

.دیزحمت نکش: گفتم اریاخت یب

.ستین یزحمت: به صورتم، دوستانه گفت يبا لبخند.بود که به هوا رفت رتیبه گمانم از شدت ح شیروهااب

که  ییاز ان دسته ادمها.بود یو محکم يمرد قو.دادم و نگاهش کردم هیتک شیبه درخت روبرو.به طرف درخت رفت و

خصوصا با  د،یرس یجذاب به نظر م.دنبودصورتش هم ب.کند یدر نظر اول، اندام چهارشانه و قد بلندشان جلب توجه م

 يان چنان محو تماشا.ختیر یم شیشانیپ يکه مثل پر کاه رو ییخرما يو درشت و ان موها اهیس يداشتن ان چشمها

خوش اهنگ و  يبا صدا.امد نییاز درخت پا یمتوجه نشدم ک یبودم که حت لشیشکل و شما لیو تحل هیاو و تجز

:داد یکاله سبز مادرم را مقابلم تکان م.شده بود، به خود امدم تهخیام طنتیاو که با ش نیدلنش

؟یکن ینگاه م یبه چ_

: کاله را با فوت پاك کرد و بعد به طرفم تعارف کرد و گفت يرو يخاکها.متوجه اش شدم یو شرمندگ یحواس پرت با

.سالم حیصح.کاله شما نمیا د،ییبفرما

کالهتون اون : دیپرس يبا لبخند دوستانه ا دنم،یبا د.سرم گذاشتم يم و روکاله را به دست گرفت ن،یشرمگ يلبخند با

کرد؟ یباال چه کار م

 رونیتونم شما را از جنگل ب یم دیباش لیاگر ما: گفت.کردم فیتعر شیبه اختصار برا.نرم تر از سابق شده بود لحنش

.ببرم

 طنتینگاهش به طرفم برگشت و بعد با ش.اش بودم تا سرشانه بایتقر.قبول کردم و کنار او راه افتادم یشادمان با

ه؟یاسمت چ...که  نیرو، و اون ا زیچ هیجز  دمیرو ازت پرس یمن همه چ: دیپرس
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اسم من؟: با لکنت گفتم.جاخوردم

.بله: گفت ارام

.هما هستم...من: کردم و ااهسته گفتم دایرو پ شجاعتم

د؟یاستان نیشما اهل هم یراست...سعادت یعنی.داره یقشنگ يمعنا: رو تکرار کرد و بعد گفت اسمم

.بله: گفتم یو تلگراف کوتاه

.دیباش یرانیدختر ا هی ادیاصال به ظاهرتون نم: دمیسرخوشش را شن يطد و متعاقب ان صدا یبرق چشمانش

.کنم یبودنم افتخار م یرانیبدشد، چون به ا: زدم و گفتم يپوزخند

 يشتریو با شتاب ب دمیکش يمانند جنگل، نفس تازه ا والیج شدن از محوطه هبا خر.میکرد یراه را در سکوت ط هیبق

د؟یر یقدر تند م نیچرا ا: متوقفم کرد شیصدا.به حرکت درامدم

.شه یبد م یلیاگه تا قبل از غروب خونه نباشم، خ.شده رمید: گفتم شانیپر

.کنم یم فیخانواده تون تعر يرو برا هیرسونم و قض یمن شما رو تا خونه م.دینترس: گفت یبخش نانیلحن اطم با

.به خاطر کمکتون متشکرم.ممنونم: با او، گفتم میشرم به خاطر ان همه بد رفتار با

.نکردم یمهم ادیکار ز.کنم یخواهش م: گفت متواضع

م که افتاد شیچند لحظه پ ادیتازه .ندارم یو ارزش ستمیمهم ن شیکه ازش بپرسم بهم گفت که برا نیبدون ا.دمیرنج

زحمت  گهیپس د: ناراحت از دست خودم گفتم. کمکم اونو دومرتبه به اونجا کشونده يادهایفر يبهم گفته بود صدا

.رم یراه رو خودم م هیبق.دینکش

تو . توجه یو به همون اندازه ب یهست یعجب دختر بداخالق: گفت کبارهیدانم چرا  یبه صورتم نگاه کرد و نم متعجب

؟يجا بر يخوا یم ؟يدیساسم منو هم نپر یحت

بپرسم؟ دیبا یچ يبرا: دمیپروا پرس یو ب جسور

www.downloadbook.irwww.downloadbook.ir



مریم صمدي -در آغوش رویا  ه نودهشتیاکتابخان

w W w . 9 8 i A . C o m ٤١٤

 يبرا ه،یمن مهم بود بدونم اسم توچ يهمون قدر که برا دیفکر کردم شا... خب: را باال انداخت و گفت شیها شانه

.هیتوهم مهم باشه اسم من چ

مهم باشه؟ دیچرا با: دمیپرس لمیدرست برخالف م يبسرد

کرد؟ سیتو رو خ یک یبدون يواقعا دوست ندار: شد و گفت هریچشمانم خ به

.نیشو دراورد یتالف_

باغ خونه  يدوباره ات تو دنید يبرا...خواستم بگم یفقط م!نطوریا یپ...اه: در جلد تمسخر فرو رفت و گفت کبارهی

.کنم هما خانم یم يلحظه شمار...مون

از : دیو مردد پرس دیحرفش چه بود؟ به طرفم چرخ یاصل ينامع یداشت،ول يادیز يحرفش معنا.دیپر میاز رو رنگ

د؟یدیمن ترس

.نمیب یترس نم يبرا یلیدل.نه: گفتم  یبسخت

بدون حرف، .دمیشما ند یبه سرسخت يتا به حال دختر!دیهست یعجب موجود سر سخن: به خنده افتاد و گفت کبارهی

 هیهستن به هان میزندگ یبا گفتن ناج عیاو را سر.بود امدهیاقاجون هنوز ن میدیبه خانه که رس.لبخند زدم فشیبه تعر

هنوز .و خانم گل، از خانه خارج شد هیبا هان یخداحافظکارش تموم شده بود، بعد از  گریمرد هم که د.کردم یمعرف

 دیرس یتراس به او که از پشت قدرتمندتر به نظر م ياز ساختمان خارج شدم و رو.رفت یم شیباغ خونه مون پ يتو

شالم را محکمتر به دور خودم .دستش را تکان داد دنمینگاهش به عقب برگشت و با د کبارهیدانم چرا  ینم.نگاه کردم

....، انگشتانم را تکان دادم یو ارام دستم را باال بردم و به نشانه خداحافظ دمیچیپ

: دیدوباره کنار مادرش نشست و پرساز جا بلند شد و بعد از روشن کردن المپ،  دایش.فرو رفته بود یکیدر تار اتاق

شد؟ یبعد چ

 يزیشام هم چ يبرا میفعال پاشو برقها رو روشن کن تا بر.میکن یم فیبعدش رو بعدا تعر: زد و گفت يلبخند هما
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کجاست؟ يشاد یراست.میدرست کن

.اونها با سر رفت اونجا دنیبه خاطر د.بابکه يپهلو: محبت گفت با

؟یچه کن يبا شاد يخوا یم_

ه؟یمنظورتون چ: دیاز سوال او، پرس متعجب

کنه؟ یاوقات تو رو مامان صدا م یگاه يکه شاد يمتوجه شد چیه_

داره؟ یمگه اشکال نیا.اره...خب: تکان داد و گفت یرا کم سرش

پ ست؟یخنده دار ن ؟ينداره؟ تو هنوز ازدواج نکرده مادر شد یچطور اشکال_

.ادیخوشم م یلیهم خ ياتفاقا از لحن صحبت شاد.نمیب ینم یاشکال چیتوش ه من که: بر لب اورد و گفت يلبخند

.ارنیبرات حرف درب یکن یگن؟ فکر نم یم یمردم چ_

که اون  نمیب یتوش نم یدونم، پس اشکال یدختر خودم م يرو به جا يمن شاد اینداره، ثان یربط چیاوال به مردم ه_

.هم منو مادرش بدونه

؟يازدواج ندار الیواقعا خ گهیتو د یعنی: دیاهسته پرس.شاندصورت هما را پو غم

مطمئنم به  یروز نظرم عوض شد، ول هی...دیشا! نه گهید... بهتون که گفتم: گفت زیاو را فشرد و گرم و محبت ام دست

.ستین هایزود نیا

ندارم؟ نم،یبتو رو ب یمن حق دارم عروس.یتو تک دختر من.دایبمونم ش تیحسرت عرروس يخوام تو ینم_

جشن ازدواج  يروز هیهم  دیشا.کشه یطول نم ادیز.مادر دیقدر ناراحت نکن نیخودتون رو ا: جا بلند شد و گفت از

.دیدیمنو د

.ندارم نانیاطم دهایشا نیبه ا ادیمن که ز.دیشا یگ یتو م_

نداره؟ یشکال.رو برگردونم يرم شاد یمن که م: عوض کردن محور گفتگو گفت يبرا
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.ه فقط مواظب خودت باشن_

.میخور یم يحاضر.رمیگ یم رونیاز ب.دیشام هم نذار.حتما.باشه_

.را بپوشد شیرفت تا لباسها دایسرش را به نشانه موافقت تکان داد و ش هما

دا؟یمامان ش: رو به او گفت يشاد.اسفالت جاده، بدون سرو صدا بود يرو کهاینرم الست حرکت

جانم؟: و با محبت گفت دیکش از سر مهر بر سر او یدست

گرده؟ یبرم یجون ک اوشیس: دیپرس دیبا ترد يشاد

.يبه زود: گفت یبه او کرد و با مهربان ینگاه مین نه،یا میحال تنظ در

؟یک یعنی يبه زود_

.گهیدو هفته د یکی... یعنی_

؟يمنو چند تا دوست دار... دایمامان ش: دیناخوداگاه پرس يشاد

 شیتمام حواسش پ.کرد ینگاهش نم يشاد یاو برگشت، ول ينگاهش به سو.او جاخورده بود حیسوال صر از

:اهسته گفت.عروسکش بود

چند تا بگم خوبه؟_

.دونم ینم... من: محجوب گفت يشاد

خوبه؟.دوست دارم ایتو رو قد دن: گفت مینرم و مال.گرفت يبر لبانش جا ینیلبخند گرم و دلنش ،یرانندگ درحال

مامان؟ یگ یراس م: دیاو را نگاه کرد و اهسته پرس.دندیدرخش یبیبا برق عج يادش چشمان

دروغ بگم؟ دیچرا با: و گفت دیبه صورت معصوم و شاد او پاش يلبخند ،یمهربان با

!یلیخ.یمامان یخوب یلیخ: و گفت دیدست دور گردن او انداخت و گونه اش را بوس اریاحت یب يشاد

حواسم  ن،یحاال بش.زمیعز ینیب یرو خوب م یکه همه چ ییخوب تو: نه او برداشت و گفتاز گو يخنده، بوسه ا با
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.کنم یتونم درست رانندگ یشه و نم یپرت م

خوش گذشت؟ ایخونه خاله م: دیرو به او پرس.نشست شیصندل يدوباره رو جانیبا ه يشاد

به خاطر  نایخاله م.شد و باهامون قهر کرد شیاون قدر که بابک حسود.میکرد يباز یبا بهارك کل.ادیز یلیخ.اره_

.میجون رفت اویبار با تو و س هیکه  یهمون پارک.بعدش پارك.نمایدادن ما، همه مونو برد س یاشت

؟یکن یسرزنشم م يجور نیهام ا یبه خاطر کوتاه يدار_

.فقط ما سه تا.پارك میبا هم بر ییسه تا... جون اوشیدوست دارم با تو و س یلیفقط خ...فقط...نه به خدا_

.يدوست دار یلیرو خ اوشیس داستیطور پ نیا_

.قد تو دوستش دارم.ادیز یلیخ.خب اره_

چقدر به  یدون یمگه تو نم.يکرد کیتحر يحس حسادت منو بدجور: گردن او را قلقلک داد و گفت یکم طنتیش با

حساسم؟ زهایچ نیا

.حرف رو زد نیهم نیاون هم درست ع: گفت به خود فشرد و شتریبا خنده، طال خانم را ب يشاد

زده؟ یحرف نیهمچ هی اوشیس: دیپرس کنجکاو

بافته شده اش را در حصار خود داشت  يبا گل سرش که موها يچندبار سرش را تکان داد و بعد درحال باز يشاد

مثل تو قلقلکم داد و گفت،اندازه همه ستاره ها، اونم  اد،یز یلیبهم گفت چند تا دوستت دارم، منم گفتم خ.اره: گفت

؟یچ یعنی بیمامان، رق یراست.) ادیخوشم نم بیچون اصال از رق ینش دایمواظب باش عاشق ش )

 یچه بود؟ چه م اوشیحرف س یمعن یعنی.بود يگرید يحال فکرش جا نیکرد، با ا یرا حس کردم يدست شاد تکان

.ها میکن یادف مجون؟ تص دایحواست کجاست ش: کرد شیصدا يتوانست باشد؟ شاد

 نیا یتون یم يشاد.ستین يزیچ: کرد و گفت یتبسم یزورک.کرد افکارش را نظم ببخشد یبه خود امد و سع کبارهی

.خونه غذا بخرم يبرا دینه؟ با ایشه  یم دایدور بر رستوران پ نیا ینیبب یمغازه ها رو نگاه کن
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 ،يخانه برگشت در حال که فکر يبه سو يمراه شادچند پرس غذا، ه دیبعد از خر.با تکان سر موافقت کرد يشاد

توانست باشد؟ یچه م اوشیحرف س یمعن یعنی.ذهنش را به خود مشغول کرده بود

جدهمیه فصل

.واما ادامه داستان: گفت یاو نشست و با سرخوش يمادر گذاشت و خودش روبه رو يرا جلو يچا استکان

 فیتا کجاشو برات تعر: دیسپس پرس.ان را مزمزه کرد یکم يچا يه ابه دهان گذاشت و همراه با جرع يحبه قند هما

کردم؟

.که شما رو به خونه رسوند ییدرست تا همونجا.دینگفت شتریبا پدر رو ب تونیکه اشنائ روزید: کرد و گفت يفکر

اون فکر .دش بردرو با خو يزیناخواسته چ یمنو به خونه رسوند، ول یعل.بله: زد و گفت یلبخند گرم شیاداوریبا  هما

سر به باغ  هیگرفتم  میشدم تصم داریروز صبح که ب کی.منو برداشت و همراه خودش برد جانیپر از ه هینااروم و روح

کردم فراموش  یخاطر سع نیکردم، به هم ینم دایرفتن به اونجا پ يراب ي؟ بهانه ا ياما به چه بهانه ا.خونه اونها بزنم

اون روز فرصت نشد ازش  نکهیعاقبت به بهانه ا.نبود یفراموش کردنش، شدن یولداشتم،  یالیکنم که اصال چه خ

اطراف  هب.دمیرو گرفتم و به باغ اونها پر میتصم.باغ رفتم يها نیپرچ کیتا نزد.درست تشکر کنم از خونه خارج شدم

 هیشون رو به رسکراور و مست کننده  يگل سرخ رفتم و بو يبوته ها يتا پا.نبود یخوب شد که کس.نگاه کردم

گلها  يو بو دمیکش یقینفس عم.تر و تازه دراز بکشم يعلفها يکرد رو یدر درونم وادارم م یاحساس خوش.دمیکش

و  دیپر نییدرخت پا يبا خنده از رو.شد داشیپ کدفعهیبعد از جا بلند شدم که برم که  یلحظات.رو استنشاق کردم

.سالم: گفت

حالت چطوره؟: دیشدن بهم پرس کینزددر حال .جوابش را دادم يخونسرد با

د؟یشما چطور.خوبم: و ساده گفتم کوتاه
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د؟یکن یباغ خونه ما چه کار م يتو.منم خوبم: خنده گفت انیم

 عت،یطب دنید يبرا: و بدون فکر گفتم کبارهیدونم چرا  ینم یخواستم فکر کنه به خاطر اون به اونجا اومدم، ول ینم

.گذشت نیاز پر چ دیبا

کشونده؟ نجایباغ ما شما رو به ا عتیطبپس _

اومدم؟ یم نجایا يا گهید زیبه خاطر چ دیمگه با_

.نداره نجایاز ا یباغ خونه شما هم دست کم ینه، ول_

.کنه یها با هم فرق م دگاهید: رو باال انداختم و گفتم میها شانه

.پسندم یم شتریخونه شما رو ب عتیمن طب: زد و گفت يلبخند

.ادیخوشم م شتریب نجایا عتیمن هم از طب: گفتم اریاخت یب

اجازه امده  یاونم ب نجایگلها، به ا دنیبه خاطر د شیکه چند روز پ نکهیمثل ا: خنده به طرف بوته ها رفت و گفت با

.دیبود

.من که بابت اون موضوع ازتون معذرت خواستم: انداختم و گفتم نییرو پا نگاهم

چون رفتار اون روزم اصال .کنم نه شما یعذرخواه دیمن هستم که با نیدر واقع ا: گفت یاننرمتر شد و با مهرب لحنش

.با شما درست نبود

.میحساب شد یطور ب نیا: گفتم يهمراه با لبخند ناخوداگاه

 چیتا باورکنم ه دیریاز طرف من بپذ نویپس لطفا ا.کامال: مردانه گفت يکند و به طرفم گرفت و با لبخند یگل شاخه

.دیازم ندار یرنجش

 یبود که اجازه نم يخب لحن اون هم طور ینبود، ول يا ستهیمرد، کار شا کیگرفتن گفل از .شدم که چه کنم مبهوت

!هیفقط به خاطر عذرخواه: گفت يبا لبخند.گل هنوز در دستش بود.راجع بهش بکنم حیداد فکر ناصح
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.از شما به دل ندارم یمن رنجش یول_

.دیستیکه اصال ازم دلخور ن دیکن یثابت م د،یریبگ نویاگه ا: فتگ يلحن نافذ با

نم؟یاجازه دارم کنارتون بنش: دیپرس يبا لبخند.دستم را درازکردم و گل را از دستش گرفتم بناچار

.کنم یخواهش م: گفتم يخودم را جمع و جور کردم و با خونسرد یکم

د؟یاومد نجایتازه به ا.بودم دهیاطراف ند نیتا به حال شما رو ا: به صورتم گفت یعلفها و کنارم نشست و با نگاه يرو

.کنم یفکر نم... اما شما م،یکن یم یزندگ نجایوقته که ا یلیما خ.نه: تفاوت گفتم یباال انداختم و ب يدیام را با الق شانه

 م،ییایم نجایتابستونها به ا فقط دوساله که یول م،یدیرو خر نجایا شیسه سال پ.میامده ا نجایما تازه به ا.درسته_

.دمیدو سال شما رو ند نیهرچند در ا

.دیدار ییبایز نیواقعا هم زم: به دور و برم گفتم ینگاه با

خونه مون رو نشونتون بدم؟ دیدوست دار... یراست.دیشما لطف دار: به خاطر صداقتم گفت يلبخند با

شده و ممکنه خواهرم  یطوالن بتمیغ.برگردم دیبا گهید.نونمنه، مم: جا بلند شدم و در حال تکاندن لباسم گفتم از

.نگران بشه

کنم؟ ینداره شما رو تا هونه تون همراه یاشکال: هم از جا برخاست و گفت او

به  ریمس نیکردن ا یشم چون ط یممکنه داشته باشه؟ خوشحال هم م یچه اشکال: هام رو باال انداختم و گفتم شانه

.ه استکسل کنند یلیخ ییتنها

باغ ما جا  يرو تو يزیچ هیشما  یراست: که گفت میدور نشده بود یهنوز چند قدم.زد و کنارم به راه افتاد يلبخند

.دیگذاشته بود

رو؟ يزیچه چ: دمیپرس متعجب

 یفکر م.کرده بود ریبه خار گلها گ: رو ازش دراورد و در حال تعارف به سمتم گفت یکرد و دستمال بشیدر ج دست
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.شده يکنارش گلدوز لتونیل شماست، چون اول اسم و فامکنم ما

.دوستش دارم یلیخ.نشیممنونم که بهم داد.بله: رو ازش گرفتم و گفتم دستمال

ست؟یطور ن نیا ادگاره،یبه نظرم : گفت میبه سو ینگاه با

.زیشخص عز هیاز .بله، کامال: گفتم يلبخند با

.کرد چگونه از من بپرسد که به من برنخورد یش فکر محتما داشت با خود.کنجکاوش کرده بودم گمانم

.هیفیظر یلیکار خ.بهتون عالقه داره یلیکه خ کینزد یلیشخص خ هیحتما از _

.خب یلیخ.کامل کلمه خوبه ياون به معنا.میروح در دو بدن کی بایما تقر.کینزد یلیبله خ: گفتم انهیموذ

. باشه یموجود خوش شانس دیبا: تلخ گفت يبا لبخند.بود دهیپر یبحسا شیرنگ و رو.نگاه کردم مرخشیبه ن رکانهیز

.داده هتونیرو  يا هیهد نیهم هست که چن قهیخوش سل یلیمعلومه خ

 یلیمثل او خ ییادمها.کلمه خوبه و سعادتمند یواقع ياون واقعا و به معنا.کامال: گفتم انهیبار، موذ طنتیش يلبخند با

.شن یم دایکم پ

.دیبه شخص مورد نظرتان عالقمند یلیمعلومه خ_

.و محبوبه یاون واقعا دوست داشتن.ادیز یلیخ: صداقت تکام گفتم با

 گهیهمد يبرا یدوستان خوب ندهیدر ا میبتون دیشا.اشنا بشم ییموجود استثنا نیبا ا دیکنجکاوم کرد: گفت يپوزخند با

.میبش

.گم یحال بهش م نیباشه، با ا لیبا شما ما یه دوستب ادیکنم اون ز یفکر نم: گفتم طنتیهمراه با ش رکانهیز

.با محبوب شما اشنا شده باشم ادینم ادمیمن که  یول ؟یدوست: تکرار کرد متعجب

.دیاشنا شد گهیبا همد شیکه دو روزپ هیشما و خواهرم هان یول: گفتم انهیموذ

...محبوب شما نیا... پس: به طرفم برگشت و گفت.خورد کهی
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دحتر، خواهرش باشه؟ هیداره محبوب  یمگه اشکال.خب اره: و موقر گفتم يار گذاشتم و جدرا کن زنتیش

.یبدجنس یلیتونم بگم خ یفقط م: لب گفت ریز

پدرتون خونه هستن؟: دمیرا شن شیصدا.شتاب گامهام رو کم کردم ،يحرف، با لبخند بدون

د؟یدار يباهاشون کار.گمون نکنم: کردم و گفتم يفکر

.با پدر شما اشنا بشه لهیما یلیخ.پدرم چرا یمن نه، ول: فتگ رکانهیز

.هستن شونیبا ا ییبه اشنا لیچرا که نه؟ حتما پدر من هم ما: گفتم ییخوشرو با

د؟ینداره ادرس محل کار پدرتون ر بهم بد یپس به نظرتون اشکال: دیپرس

.باشه یدوست نیبه ا لیما یلیپدرم خ گمانم

؟یچه اشکال.نه: ش نشده بودم گفتمکه متوجه منظور یحال در

کرد و ازم جدا شد، در  یخداحافظ.میخانه مان بود کینزد.بازار برنج فروش ها بهش دادم يحجر پدرم رو تو ادرس

تونه باشه؟ یم یحرف چ نیمنظورش از ا یعنیکردم  یکه من با خودم فکر م یحال

منزل اونها  هیمن و هان ای گهیحاال د.شد دهیواده هامان کشدو پدر به جمع خان ییکردم اشنا یاز انچه که فکر م زودتر

و هما  هیبه ما عالقمند شده، چون ورد زبانش هان یبود حساب دایپ.منزل ما بود یخانم، مادر عل دیناه ای میبود

مانم به گ.کردم یبا رفتار شاد و سرخوشم، جمعشون رو شلوغ م منکرد،  یرفتار م نیموقر و مت هیهرچقدر که هان.بود

در طول همان امد و رفت ها با رضا برادر .ام شده بود فتهیام بود که ان طور ش صهیخص نیخانم هم به خاطر هم دیناه

ماه  وریروز شهر نیدر اول. و درشت اهیس یو چشمان ییخرما يموها.بود یعل هیاو هم شب.هم اشنا شدم یبزرگتر عل

تا .اومدند یم گهیبه همد.با هم ازدواج کردند هیزود، رضا و هان یلیامدند و خ هیهان يهمان سال، اونها به خواستگار

داشتند، هردو بزرگتر از ما دوتا و هردو نسبت به ما خوش شانستر بودند  یهردو طبع ارام.هم بودند هیهم شب يحدود

خونه اومد و قبل به  شهیروز اقاجون سرحالتر و خوشحالتر از هم هیکه  گذشت یاز ازدواج اون دوتا م یسه چهار ماه. 
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اشاره کرد که کنارش  یبا شادمان دنمیبا د. رفتم ششیمتعجب و کنجکاو پ.منو صدا کرد تا باهام حرف بزنه ياز هرکار

 شیراحت ترم، روبرو ستادهیرو گرفتم و با گفتن ا میعاقبت تصم یدانستم چه کار کنم، ول ینم.نمیبنش

.اومد حجره يامروز حاج جواد: عمق چشمانم گفت به یو با نگاه دیرا له هم مال شیدستها.ستادمیا

 ؟یشناس یحسام ر که م: بپرسم، اقاجون گفت يزیبه من داشت؟ قبل از ان که چ یچه ارتباط نیخب ا.کردم  تعجب

رو؟ يحاج جواد کیپسر کوچ

 ریسر به زخودم را گرفتم و همان طور  يجلو یبسخت یبود از دهانم بپرد همان پسرك الت و اسمان جل، ول کینزد

.دمشیقبال د.بله: گفتم

.کرد ياون خواستگار يتو رو برا يامروز حاج جواد: جون گفت اقا

به طرف صورتم هجوم ...کبارهیکردم همه خون بدنم  یباز مانده بود و حس م رتیدهانم از فرط ح! یصراحت عجب

گفتم؟ یچ يدیشن: دیبه من پرس یاقاجون با نگاه. اورده است

!بله: گفتم یلرزان يانداختم و با صدا نیینگاهم را پا يکوتاه به او، فور یال کردم و بعد با نگاهسرم را با یکم

؟يگفتن ندار يبرا يزیچ

سرم را با .کردم که حد نداشت یم یاحساس شرمندگ يبقدر.سقوط نکنم نیمبل را گرفته بودم تا با سر به زم دسته

 ینم. کرد ینم میرها يو احساس خفقان لحظه ا دمیکش ینفس م یتبسخ.دمیدو رونیدو دست گرفتم و بعد از اتاق ب

بگم؟ دیبا یچ: دانم چرا گفتم

؟یبا اون موافق_

با حسام؟: دیلرز یجمله مرتعش بود و م نیا يهنگام ادا میصدا

!با اون گهیمعلومه د ؟یپس با ک_

....من... من: فرو دادم و گفتم یدهانم را بخت اب
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: گفتم عیسر یلیو خ يعقب عقب رفتم و بعد به تند.کرد یم میداشت صدا. ن مهلکه نجات دادمرا از ا هیدا يصدا

.رم به اونا برسم یم. من کار دارم...من

از  هیقض ینگرفتم، ول يجد ادیان روز را ز هیقض. و مثل برق و باد از اتاق خارج شدم دیبگو يزیمنتظر نماندم تا ا چ و

از ان  يپسرش ذره ا یبود،ول یمرد خوب.شناختم یرا خوب م ياقا جواد.تر بود يکردم جد یکه من فکر م يزیان چ

 یبه بهانه درس به خارج رفته و بعد از خال شیده بودم چند سال پیان طور که من فهم.او را به ارث نبرده بود يهایخوب

توانستم به او  ینم.نستمتوا یمن نم... نه.برگشته بود رانیخودش دوباره به ا بیشدن ج یپدرش و خال بیکردن ج

و به  افتهیکنم که فقط به خاطر پدرش جرات  نانیاطم يتوانستم به مرد ینم.نبود یگاه مطمئن هیاو تک.کنم  هیتک

 نیقادر به انجام ا... نه.جراتش را نداشتم.بکند يتوانست هرکار یبر ثروت پدرش م هیفقط با تک.دیایب میخواستگار

شده  کیچون با پدرش شر ،یمجبور به ازدواج با اون هست: که پدر گفت ستیظرم مهم نن دمیفهم یاما وقت.کار نبودم

.ام

 یمن نم یکرد، ول یکار را م نیا دیبه خاطر منافع خودش هم، با گریحاال د.شده بود يجواد ياقا يکار کیشر

دادم  یاگر هم نم یدادم، ول یمسلما من جواب مثبت به او نم.مساله فکر کردم نیان شب ساعتها به ا... توانستم، هرگز

 ندازمیرا به عقب ب هیخودم قض ،یخاص یرکیو ز طنتیبا ش مگرفت میتصم.با من داشته باشد يمعلوم نبود پدم چه رفتار

 ختم،یر یگذاشتم، خانه را به هم م یدراوردم، همه را سرکار م يبچه باز.از فردا شروع کردم . اش کنم یاصال منتف ای

ناله  يداهمه اش ص.از دستم ذله شده بود چارهیخانم گل ب.گریکردم و هزاران کار بچگانه د یم يزکوچولو با نیبا مه

 نیچند روز گذشت تا ا.دیکش یاه که از دست من چه ها که نم.نکن يطور نکن، هما اون جور نیاش بلند بود که هما، ا

شدم و ازش خواستم خودش به اقاجون بگه  متوسل هیبه دا.نبود يچاره ا.که پدرم دوباره مساله حسام رو مطرح کرد

حرف زدن همان و  یهم باالجبار قبول کرد و با اقاجون حرف زد، ول هیدا.ستمیبه ازدواج با حسام ن یکه من راض

شد؟ اقاجون که  یمگه م یول اد،یس من ن ییو رضا، طفلکها هر روز خونه ما بودن تا بال هیهان.هر روزه همان يدعوا
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 يتو.بودخراب شده  زیهمه چ.شد ینم نیبدتر از ا.گهیکس د چیه ایحسام  ایافتاد رو دنده لج که  دیمنو د يلجباز

تعجب  یرو ارامش ببخشه، اما فقط تا مدت تیوضع یتونست تا مدت اوشیس.امد ایبه دن هیو دار، پسر هان ریهمون گ

.ستیتو ن یبرادر واقع اوشیس.ماست یتنها راز زندگ نینه؟ اره، ا يکرد

...اوشیس... که نهیمنظورتون ا یعنی: با لکنت گفت ادیش

.اون پسر خاله توست.اره: سرش را تکان داد و محزون و غم گرفته گفت.از ان ادامه بدهد شترینگذاشت او ب هما

؟ينگفته بود نویپس چرا تا به حال ا_

.دونن یرو م هیخصوصا که همه قض.نداشت بگم یلیدل_

!همه جز من_

 هیکه قض يبا وجود اوشیس.بود يا دهیدر حد معقول و سنج گهیچون رفتار شما در قبال همد یاشت تو بدونند یلیدل_

.خواست که بشه یمرتکب نشد و البته نم ییوقت، خطا چیحال ه نیدونست، با ا یرو م

وقت اجازه  چیکه چرا ه فهمم یحاال م...اه.هیباورنکردن.من نباشه یبرادر واقع...اوشیشه س یباورم نم: ناباور گفت دایش

 یشد و ممانعت م یگرفتم، رنگ به رنگ م یدستش رو م یوقت یحت.شد یمانع م شهینداد صورتش رو ببوسم و هم

 یول ست،یکوم از ما ن چیه هیسوال که چرا اون شب شهیهم مبرا...شباهت به ماها ينداشتن ذره ا یحت...من يخدا.کرد

...میازش دار یکه همه نوع عکس یبرادر من نباشه در حال تونه یکردم چطور م یفکر م شهیهم...خب

مثل برادر در کنار شماها  شهیچون هم ست،یفکر کنه برادر شماها ن یکرد که کس یرفتار نم يطور اوشیس.درسته_

.بود

شد؟ یبعدش چ! یبرادر واقع کیدرسته مثل .بله_

اون روز از شدت .من امدند ياونها به خواستگاراومد و  شیپ یعل يماجرا کدفعهیبعد : زد و گفت يلبخند هما

 ینانیتونه مرد قابل اطم یدونستم م یاومد خصوصا که م یبدم نم یمن از عل... خب. دونستم چه کنم ینم یخوشحال
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از طرف پدرم،  يرد شدن خواستگار.رو رد کرد اونها يو در کمال ادب، خواستگار رفتیپدرم اونو نپذ یبرام باشه، ول

 یبا پدرم حرف م يبا سرد هیهان.خودم بستم يمن ناراحت از دست پدرم، در رو به رو.گذاشت هیبق يرو يبد ریتاث

بار  نیچندم يحسام هم برا يخواستگار.رو نداشتن، خودشون رو از ما جدا کردن يکار نیزد و خانواده اونها انتظار چن

با حسام ازدواج  ایبهم گفت که  یاقاجون عصبان یول !گفتم نه عیسر یلیاقاجون و خ شیبار خودم رفتم پ نیا.شد رتکرا

جوابم .کنم یبا حسام ازدواج نم یول ن،یبنداز میگفتم ترش يمنم در کمال خونسرد.ندازمیات م یترش ایو  یکن یم

و من همون طور سر به  رونیگفت از اتاقم بر و ب هماو محکم ب.صورتش برافروخته شد.اقاجون رو سخت ناراحت کرد

 یبود که فکرش رو م یلجبازتر از اون.گذاشت شیپا پ یبار عل نیا. حجوب که امده بودم برگشتمو م ریز

اقاجون . امدند يبه خواستگار گهیبار د کیحال  نیخانواده اش هم هرچند از دست پدرم ناراحت بودند با ا.کردم

ا اونها، غرورشون رو خرد کرد، اقاجون ب زیام نیکردورفتار توه یها خال یاز دست من، همه رو سر صارم یعصبان

 ینم تیبدتر از ا. یتیهدا ينه من و نه اقا گهیگفته بود د یبه عل یصارم ياقا دمیکه من بعدها شن يطور

وجود اونها  یشد، ول یم ستهماگس انیم وندیو رضا نبودن، پ هیوسط هان نیاگه ا.رفتارشون سرد و گزنده شده بود.شد

درواقع  ای یخواسته من و عل میعاقبت اقاجون تسل.مانع از اون شد اوشیمثل س یونزب نیریو ش کیو خصوصا بچه کوچ

ساعت اقاجون  میدر عرض ن.اونم توسط رضا. شد یتا راض میدیکش بتیهزارن مص.گم یکه م یراحت نینه به ا.ما شد

 یماه از سال نو، من و عل نیدر اول.دیقطع رابطه ما دو تا با خانواده هامون انجام به تیرضا نیکرد، هرچند ا یرو راض

از  يزیکه من چ يا یخونه و زندگ.مونیسرخونه و زندگ میو رفت میگرفت کیجشن کوچ هی.میزسما زن و شوهر شد

کذاشته بودم و شده بودم  اررو کن حیو تفر يروزه باز کی.يبلد بودم نه خانه دار ينه اشپز.دونستم یاداره کردنش نم

رو  شیشب پ يشدم تا صبحانه اماده کنم، رختها رو جمع کنم، ظرفها یم داریخواب ب زود از دیصبحها با..خانه خونه

صحبت کردن راجع بهشون چند  یاون قدر کار داشتم که حت... اوه.ذاشتم یظهر، غذا بار م يلب حوض بشورم، بعد برا

کرد و  یبهم کمک م.بود هیتنها کمکم هان ونیم نیدر ا.شد یهفتاد کاغذ م يمثنو نوشتم یبرد و اگه م یوقت م يروز
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.خوب و فداکار بود شهیمثل هم.داد یم ادیرو بهم  يراه و رسم خونه دار

 یوجه راض چیاقاجون به ه.شد ینم یو اقاجون رو درست کنه، ول انمایمدام در تالش بود تا رابطه م یگذشت و عل یمدت

 یدلم حساب.بودم دهیال بود که اقاجون رو ندس کی.امد ایبه دن امکیبعد ، س یکم. اسم منو هم بشنوه یشد حت ینم

 میبارها تصم.از سنگ هم بود تا اون موقع اب شده بود گها یبود؟ بخدا حت یمگه من دلم از چ.براش تنگ شده بود

ما .مینکرد دایوقت جراتشو پ چیه یاز گناهمون بگذره، ول دیاقاجون شا شیپ میرو با خودمون ببر امکیکه س میگرفت

 وفکر  یکه همه چ هاتیه یبشه، ول یتا اقاجون راض میاسم گناه رو روش بذار میحاضر بود یول م،یبود نکرده یگناه

.بود الیخ

 امکیس.بودن یزبون نیریهردو در اوج ش.دوساله بودند امکیچهارساله و س اوشیس.سال از ازدواج ما گذشته بود سه

 فتهیگفت که اقاجون ش یبهم م یواشکی شهیهم هیالبته هان و رضا به خونه اقاجون رفته بود و هیچندبار به همراه هان

با اقاجون  يروز دیکرد تا شا شتریرو ب میدواریحرفها ام نیا.امکهیورد زبانش س اوشیگه بعد از س یشده و م امکیس

.رو به هم زد زیاون اتفاق همه چ...یول م،یصلح کن

؟یچه اتفاق: دیاهسته پرس.به جانش افتاده بود انهیمثل مور يکنجکاو.شد رهیبه صورت او خ دایش.سکوت کرد هما

.و رضا هیهان یمرگ ناگهان: و گفت دیکش یاه هما

؟یچ_

؟يدنبال شاد يبر يخوا ینم_

و  هیبدونم خاله هان خوامیم... یرم، ول یچرا م: عجوالنه گفت.ندارد شیبه ادامه حرفها یلیمتوجه بود که هما تما کامال

اشون افتاد؟بر یعمو رضا چه اتفاق

خانم و  دیناه.کمک بهش رفته بودم خونه اش يمن برا.بچه دومش رو باردار بود هیهان: دوباره گفت قیعم یبا اه هما

 هیتونست کنار هان یکه م یتنها کس تیاون موقع يتو.شد که به اصفهان برگشته بودن یم یدو سال هی یصارم ياقا
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جا باش من  نیتو هم: به من گفت هیهان.که زنگ در خونه رو زدن میخونه مشغول پختن غذا بود يتو.باشه من بودم

باعث شد با عجله  ییگذشت که صدا یاز رفتنش نم يا قهیهنوز چند دق.کردم یبا سر موافقت کردم و اونو راه. رم یم

 دموخو ادیشتاب زبا .افتاد نیزم يداد و بعد رو هیبه در تک هیهان.برسونم اطیو خودمو به در ح رونیاز اشپزخونه برم ب

خانم چش شده؟: بود بهم گفت دهیپر یکه رنگ و روش حساب يمرد.به اون رسوندم و با وحشت صداش کردم

شد؟ يطور نیکه ا یبهش گفت یچ ؟يکار دار یبا خواهرم چ: دمینگاهش کردم و پرس تیو عصبان ضیغ با

حرفش رو ... تصادف کردن و... دادم که اقا رضا فقط خبر.نگفتم يزیواهللا به خدا من چ: پوزش خواهانه گفت یاهنگ با

؟یچ: و وحشت زده گفتم دمیقاپ

.خبر رسوندم هیفقط ... من د؟یکن یم يجور نیخانم چرا ا_

 یبخدا من م ادیسر خواهرم ب ییاگه بال: و بعد رو به اون گفتم دیایدادم تا به هوش ب یرو با دستهام فشار م هیهان شونه

.دونم و تو

با اقا رضا  یچه نسبت شونیدونستم ا یبه من چه خانم؟ من که نم: با اضطراب گفت.دهیترس یم بود که حسابمعلو مرد

.دارن

؟یچشم هم نداشت.هیچه وضع يتو ینیبب یچش که داشت یول یدونست ینم: داد زدم سرش

خانم اصال  دیکنباور: اون زانو زد و گفت يپا يبا ترس جلو.بارداره هیتازه متوجه شده بود که هان انگار

.گفتم کدفعهی.دمینفهم

برگشتم و در حال دست  هیکردم و دوباره به طرف هان سیدستهام رو خ یجا بلند شدم و لب حوض رفتم و کم از

به سرت  ییخودم بال ادیسرش ب يا گهید ياگه بال یفعال که فقط ضعف کرده، ول: صورت اون گفتم يرو دنیکش

.کنن هیرهوا به حالت گ يکه مرغها ارمیم

رضا رو فراموش .یبه خاطر چ دمیفهم ینم یاوردم، ول یقلدر رو در م يمردها يادا.گم یدارم م یدونستم چ ینم
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. هیگر ریتا چشمش به من و بعد به مرد افتاد، زد ز.به هوش امد هیبعد هان یلحظات.بودم هیکرده بودم و فقط نگران هان

نشده  شونیزیچ: گفت یبخش نانیکردم و اون با لحن اطم همرد اشار به.شد یارام نم یکردم ارامش کنم، ول یم یسع

.هیتصادف جزئ هیفقط  د؟یکن یچرا باور نم.خانم

.شم یم چارهیکار کنم؟ ب یمن چ ادیسر رضا ب ییاگه بال.هما به دادم برس: به لباسم چنگ زد و گفت هیهان

؟یکن یم تیپس تو چرا خودتو اذ ست،ین يزیگه چ یاقا که م نیا: بخش گفتم یر گرفتم و با لحن تسل دستش

همون  مارستان،یب میر یم: گفتم اریاخت یعاقبت ب.شد یدادن مرد، ارام نم نانیمن، نه با اطم ينه با حرفها هیهان یول

.که حالش حوبه ینیب یم.کردن يکه رضا رو بستر ییجا

.میکن یکار ر م نیارهوهم: کرد و گفتصورتش رو از اشک پاك .داشت تیاز رضا یو خوش حالتش برق اهیس چشمان

بردن؟ مارستانیاونو کدوم ب یدون یتو م: دمیبه مرد پرس رو

.دونم یاره م: کرد و گفت دییسر تا با

.میپس ادرسشو بده ما بر: گفتم عیو سر تند

.رسونم یمن شما رو م: جبران کار احمقانه اش بود گفت يبرا یکه دنبال فرصت مرد

گرفته و بغض الود  یعل یوقت یول م،یشد یسپردم و با مرد راه هیبچه ها رو دست همسا.کردمتعارف قبول  بدون

با وحشت بهش .دیبه کنارمان رس ینشستم که اونو اروم کنم که عل.نشست نیزم يبه لباسم چنگ زد و رو هیهان.بود

شده زن داداش؟ یچ: دینشست و پرس هیهان يپا يو جلو دیدزد یاون نگاهش رو از من م ینگاه کردم ول

رضا چش شده؟ ؟یشده عل یچ: دمیپرس هیهان تیتوجه به وضع بدون

به  هیهان.کرد ینگاهش رسواش م.بگه يزینبود چ یاجیاحت.دیاون قدر غبار گرفته و محزون که قلبم لرز.کرد نگاهم

دلش گذاشت و  يست رود کدفعهی! من چارهیب هیهان.شده بود وهیب دهیو چهار سال نرس ستیهنوز ب.افتاده بود هیگر

طور قسمت کرده  نیخدا ا... انگار یزود بود، ول یلیامدن بچه خ ایبه دن يبرا.زود بود یلیاون موقع خ... ایخدا.دینال
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پرستار  هینشوندم تا  مکتین هی يرو بلند کردم و رو هیهان.نگاهم کرد.دیرس یو مضطرب به نظر م شانیپر یعل.بود

 رستارپ هیبعد با  یمن رفت و لحظات يبه جا یعل.بود که نتونستم تنهاش بذارم ادیز يردرد اون بقد یول ارم،یب ششیپ

اون رو به بخش !من يخدا...اون اوضاع و احوال، بچه اون يتو.شد ینم نیبدتر از ا.موقع وضع حملش بود.برگشت

. درست شکل پدرش نیریو ش کیپسر کوچ هی.بچه اش موند یرفت، ول هیهان.اره.وقت برنگردوندن چیه یبردن، ول

و ما .مرده بود و رضا هیداشت که هان قتیحق نیا یباورکردنش سخت بود، ول. به من زد ی، ضربه مهلک هیمرگ هان

من .امد یاز دستم برنم يکار چیکرد و من مسخ شده ه یم هیکه مدام گر فیو ضع کیبچه کوچ هیبا  میمونده بود

 یوقت طاقتش رو نم چینبود ه یم از اون بچه مراقبت کنم؟ اگه علتونست یچطور م.داشتم اجیخودم به مراقبت احت

راه به  ياونها هم تو نیماش... اما ان،یبه رامسر ب هیمراسم رضا و هان يو مادرش تماس گرفت که برا دربا پ یعل.اوردم

با .ما مرده بودن دیمگاه ها و ا هیتنها تک.تونست باشه یخبر عالم م نیبدتر نیا...!دره پرتاب شد و هردو در دم مردن

 ییصورت پاك کرد و در ادامه با صدا يرا از رو شیاشکها م؟یکرد یچه کار م دیبا.مینداشت ياقا جون هم که رابطه ا

همه از دوستان و .مراسم شرکت نداشتن يتو يادیتعداد ز.میبراشون گرفت کیمراسم ختم کوچ هی:بغض الود افزود

فقط .کرد یم یتهران زندگ يکه تو ریپ يعمو هی.که بودن ییفقط اونها.یصارم کیکوچ لیها بودن و فام هیهمسا

رو  گهیما در اون مدت عمد یمراسم جداگانه گرفت، ول هیخودش  یتو مراسم شرکت کرد و حت اقاجون.همون و ما

 مغایاقاجون با وجود تمام غرورش، پ.وقت چیه.نمشیخواستم بب ینم گهید.یشوك عصب.من مبهوت شده بودم.نیدیند

 ینیسنگ نهیک. اره. گفتم، فقط بچه ها اونمن هم با همون غرور خود  یو بچه ها رو ، ول نهیداره منو بب الیفرستاد که خ

بر علت شده  دیوجود بچه هم مز.شد یاز قلبم زدوده نم يا لهیوس چیکه با ه ینیسنگ نهیک.از اون به دل گرفته بودم

اسم نگذاشته  شیحال هنوز برا نیدوماه از تولدش گذشته بود، با ا که يبا وجود.کرد یم هیاز صبح تا شب گر.بود

 یعل.نیخسته و دلمرده و از همه بدتر اندوهگ.بیتنها غر.من بودن یزندگ يروزها نیتلختر... زهااون رو.میبود

از  شب که هی. پاهام رو هم نداشتم يرو ستادنیا ينا یحت گهید.کرد یم يکارش رو ول کرده بود و از ما پرستار
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در تمام اون مدت صورت بچه رو  بار کیفقط .دستش همون بچه بود يتو. به اتاق امد یتر بودم عل نیاندوهگ شهیهم

چقدر شکل .نمشیاون لحظه فرصت شد تا درست بب یاورده بودنش، ول رونیکه از اتاق عمل ب یبودم، اونم وقت دهید

بلند و  يمثل شب با مژه ها اهیس.بود هیو هان اوشیس يچشمهاش درست شکل چشمها.از همه نظر جز چشم.رضا بود

:دیپاهام گذاشت و پرس يبچه رو رو یعل.دیسر یابرو م ریفرخورده که تا ز

؟ینیبچه خواهرت رو بب يخوا ینم_

 يبا لبخند.نگاه کردم یبه عل.لطف و جذبه شو برام از دست داده بود زیهمه چ.تونستم بگم؟ مسخ شده بودم یم یچ

:مهربان گفت

؟یگ یم یتو چ.خوام براش اسم بذارم یم: گفت یعل.فیضع یقشنگ بود، ول.بود یحق با عل.نگاش کن.هیبچه قشنگ_

چرا؟: کردم و فقط گفتم نگاهش

شه؟ یم.شه که تا ابد بدون اسم بمونه ینم.اسم داشته باشه دیبا: گرمش فشرد و گفت يدستها يرو تو دستهام

چطوره؟.دیاسمش رو بذاره سع...داشت اگه بچه پسر شددوست  هیهان: کردم و گفتم نگاهش

؟یرو بغل کن دیسع يخوا ینم... خب! هیعال: پر از خنده نگاهم کرد و گفت یلبان با

لبخندش باعث شد احساس کنم .خواب، لبخند زد يتو نکهینسبت بهش نداشتم تا ا یهنوز احساس.شدم رهیبچه خ به

رو  هیگر يبه گمونم گرسنه اش بود، چون بنا.شد داریکه ب دمیش کشسر يدست رو.قلبم فقط مهر و محبته يتو

موهاش رو  یکی.بغلش کنه یکی واستخ یم.خواست یم نویانگار هم.فشارش دادم نهیس يبلندش کردم و تو.گذاشت

وز هن رمیش.دیبغلم خواب يمثل فرشته ها، تو یاروم شد و بعد از لحظات.بخونه ییاروم کنار گوشش الال یکیببوسه و 

 یمادرش رو م يبه گمانم بو.شد یاون هم ساکت م يجور نیا... خب.بدم ریتونستم به اون هم ش یم.خشک نشده بود

. بود يپسر تودار. ساکت شده بود یلیخ اوشیبعد از مرگ هانه و رضا، س.دیرس یبه نظر نم مدادم وگرنه اون قدر ارو

کردم با عکس پدر و مادرش حرف  یاوقات حس م یفقط گاه.کذره یم یچ کشیسر کوچ يتونستم بفهمم تو ینم
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قرعه به نام .میخواست که ما نداشت یم یموندن در اون شهر، طاقت.میرو گرفت مونیکه گذشت تصم یمدت.زنه یم

تنها وارث ثروت پدرش  یچون عل.میو رهسپار تهران شد میفروخت میو نداشت میرو که داشت یهرچ.تهران افتاد

چندتا  یعل.میشد لیتبد يبه زن و شوهر جوان و ثروتمند کبارهیو ما  دیرس یاون به عل ییشد، تمام دارا یمحسوب م

 نیحاال بعد از گذشت ا یاون موقع تازه ساخت بود، ول: کرد و گفت فبه دور اطرا ینگاه. خونه رو نیو ا دیمغازه خر

سه سال بعد از اون هم تو وجود بچه ها امد و  ایبه دن نایدوسال بعد از اون ماجرا، س.همه مدت، کهنه و فرسوده شده

 اوشیو س یعل يکردم با وجود کمکها یانصاف بودم، اگه ادعا م یهرچند ب.نکنم ییاحساس تنها گهیباعث شده بود د

خبر مرگ  يتو هفت ساله بود یسال بعد درست وقت نیچند. کنم ییکردن احساس تنها ینم غیازم در يکه لحظه ا

گفتم  یگفتم؟ م یم دیبا یچ.برم نشیجرات نداشتم به مراسم تدف یبودم که حاال حت ییوفا یدختر ب.دمیاقاجون رو شن

وقت فراموش  چیه.میشد یراه یحرفها، با عل نیبا تمام ا افتادم؟ ادتیهمه سال فراموش کردنت، تازه  نیبعد از ا

مرکب عقدش خشک .ادیهم ز یلیخ.کرد یم هیهم گر نیمه.کردم هیگر نیبغل مه يکنم اون روز چقدر تو ینم

وقت به رامسر  چیه گهید.میبعد دوباره به تهران برگشت.میاونجا موند يچند روز.نشده، اقاجون مرده بود

از  گهیکرد و د یهم وضع حالم رو درك م یعل.رو از من گرفته بود که جبرانش ممکن نبود یزانیعز جااون.میبرنگشت

!درتبود سرگذشت من و پ نیاره ا.زد یرامسر حرف نم

!دیداشت یبیعجب سرگذشت عج: زمزمه وار گفت دایش

.زیتر از اون تلخ و حزن انگ بیو عج بیدرسته عج_

درسته؟.من هستن يهردو پسر عمو و پسر خاله ها اوشیو س دیسع یعنیپس : دینگاهش کرد و پرس دایش

 یا شماها برادر و خواهر رضاعمنو خورده و ب ریاون ش.نه دیچرا، اما سع اوشیس: سرش را تکان داد و گفت هما

.شه یمحسوب م

دونه؟ یم دیسع_
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.درصد هم شک نبره کیشه که  یدرجه شباهتتون به پدرتون باعث م.نه_

؟یاون چ اوش؟یو س_

.داره ادیرو به  یهمه چ.داشت ياون موقها چهار پنج ساله بود و هوش سرشار.خبر داره اوشیس_

.دیغذاب کش یلیع خحتما سر اون موضو.چارهیب اوشیس_

 یاز همه سخت شتریبشه گفت ب دیشا... اوشیو س میدیکش یسخت یهمه ما تو اون ماجرا بنوع: و گفت دیکش یاه هما

و محکم  يهم قو شیبچگ يتو یاون حت... اما خب. براش بود یپدر و مادرش مسلما ضربه مهلک یمرگ ناگهان. دیکش

.بود

من باعث شدم شما بعد از مدتها دوباره .خوام یمعذرت م..مادر: غمزده گفت سرد هما را در دستانش فشرد و يدستها

.واقعا متاسفم.دیفتیحوادث تلخ ب ادی

کنار من  شهیاونا هم.یبش میکیوقت از اون حوادث دور نشدم که تو باعث نزد چیمن ه: زد و گفت يپوزخند هما

.و در همه حال شهیهم.هستن

 یچون شما دارم افتخار م يکه مادر نیاز ا.مامان جون دیخوب یلیشما خ: ا محبت گفتو ب دیگونه هما را بوس اریاحت یب

.کنم

.شم یلوس م. گهیبسه د: دست او را از دورگردن بازکرد و گفت هما

.دیمون یقدر مهربون م نیهم شهیهم.دیش یوقت لوس نم چیشما ه_

.داینکن ش تمیاذ_

.دوستتون دارم مامان جون یلیبخدا خ: و گفت دیگونه او را بوس دوباره

؟يگردوند یرو از مهد برم يشاد دیمگه تو نبا... اخ...اخ.کارت یبرو پ.خب یلیخ: کشدار گفت یبا لحن هما

.رم دنبالش یحاال م نیهم.دیممنون که گوشزد کرد.رفته بود ادمیپاك : جا بلند شد و گفت از
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.کن یرانندگ اطیبا احت.مخواظب خودت باش_

....تا بعد.رم اتاقم یمن م.حتما: گفت یبا مهربان.گرفت يبرلبانش جا گرم يلبخند

دست  اوش،یخوش اهنگ س يبا صدا.چند ضربه به در نواخت.دیکش شیبه لباسها یدست.مکث کرد يدر لحظه ا پشت

اجازه هست جناب فرمانده؟: دیپرس یدر ر بازکرد و به شوخ يال یکم.در گذاشت و وارد شد  رهیدستگ يرو

.دییداره؟ بفرما یچه اشکال: شد و با لحن او گفت زیخ میتخت ن يرو شاویس

 اوش،یس زکاریم يرو يچا ینیوارد اتاق شد و در را بست و بعد از گذاشتن س.برر لبانش نقش بست ییبایز لبخند

!ازاد: گفت يبا لبخند اوشیس.ستادیخبردار ا

ستم؟ین مزاحمت که: دیپرس یسپس با مهربان.ستادیخنده، ازاد ا با

.نیبنش ؟يستادیچرا ا! نه: کتاب گذاشت و با تکان سر گفت يانگشتش را ال اوشیس

؟يکرد یمطالعه م: دیتخت او نشست و پرس لبه

.بایتقر_

.خوندم یشعر م: زد و گفت ينگاه متعجب او، لبخند به

؟يخوند یتو شعر م_

سلک من گناهه؟ يمگه شعر خوندن تو ؟يچرا تعجب کرد_

حرف؟ نیتو وا.شه  یباورم نم یبدا، ولا...نه_

برات بخونم؟ يدوست دار: گفت يو جد یشوخ مهین اوشیس

.پس خوب گوش کن: کتاب حرکت داد و بعد از بازکردنش گفت يانگشتش را ال اوشیس.تکان سر موافقت کرد با

همه باز است هنوز ، سینه سوخته در سوز گداز است هنوز يبه رو خانهیم در

است هنوز ازین يزدن از رو ی، در هست یهوشیب نیو ا یمست نیاست در ا يازین یب
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دلبر نبود لب بربند ، که غالم در او بنده نواز است هنوز ياز دور چاره

مرحله او محرم راز است هنوز نی، که در ا اریمگر در بر مست رخ  يمگشا راز

است هنوز دوست دراز ي، دست عشاق سو یو بوالهوس يبردار ز سوداگر دست

، چه توان کرد که در عشوه و ناز است هنوز اریدست من سوخته بر دامن  نرسد

ساز است هنوز هیکه او غال ری، عطر برگ يگذر شیگر سر کو يسحر مینس يا

چطور بود؟! از شعرمن  نمیا

شه؟ یم یچ شیمعن.نیو گوش نوازبود و البته ولنش بایز: کرد و گفت يفکر دایش

.یکن داشیخودت پ دیبا: گفت رکانهیز

!نه ایدرست هست  نمیبب دیبا یکردم ، ول دایرو پ شیکم_

د؟یفرمود یچه اکتشاف...! خب_

جسارت هم اگه شد عفوم .حاال منو ببخش نیزنم از هم یحرف م يادیلطفا اگه ز: زد و گفت يلحن شوخ او لبخند به

.کن

.تعارف نکن بگو_

که از  یکس.و مدهوش کننده داره بایمعشوق ز هیکه  یاز کس.کنه یم تیاشق حکادل ع هیشعر از  نیبه نظر من، ا_

 یروان هیخودت رو تخل یبنوع... و با شعرها يبه وصال با اون ندار یچندان دیکنم تو ام یفکر م. دهیبه اون نا ام دنیرس

نسبت به  یکه احساس خوبکنه  یوجودت، تو رو وادار م يتو بیحس مرموز و عج هیشه گفت  یم... بایتقر.یکن یم

ست؟یطور ن نیا.یفرجام عشقت نداشته باش

.يشد یقدر خوب متوجه م نیرو هم زیکاش همه چ_

.هستم دنشیبه شن لیما یلیخ.طوره بهم بگو نیاگه ا_
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.ستمین دیچندان نا ام.رو اعتراف کردم زیهمه چ يروز هی دیشا_

 نیلطفا حرفم رو توه.کرد یزندگ دهایبا شا دیبا یتا ک.رنیگ یادم م رو از نانیاطم دها،یشا نیا شهیهم. دیشا د،یشا_

ناراحت و  اوشیس. یستیراستگو ن یکن یادعا م شهیکه هم يکنم اونقدر یمن فکر م... یبه خودت محسوب نکن، ول

 کیبه هم نزد یلیخ... ما دوتا یگ یبهم م شهیهم تو:نگاه او وادارش کرد حرف بزند. کرد یبهت زده نگاهش م

شه نسبت به  یتو باعث م گاهیگاه و ب يرفتارها یحرف رو باورکردم، ول نیمن ا.یمیو البته به همون نسبت صم میهست

به اون  یحت شهیهم... خب من یول اد،یم یک ستیکه معلوم ن یزن یحرف م يدیاز شا شهیتو هم.حرفت شک کنم

بچه ام؟  هیسن و سال هنوز  نیمن با ا یکن یفکر م ایا ؟یکن نانیاطم دیپس چرا تو نبا. کردم نانیاطمهم  دهاتیشا

بمونه؟ یباق نمونیب یگ یکه بهم م یکه هرچ یکن نانیاطم یتون ینم

 یکن یکه تو فکر م يهمون قدر زیکاش همه چ... یول ،یزن یم یقشنگ يحرفها: گفت نیو اندوهگ نیغمگ اوشیس

..رهیگ یدم متصور رو از ا نیاوضاع، ا یدگیچیاوقات پ یساده بود، گاه

...یول ،یدرسته که پسر عموم هست.يکرد یم نانیکاش به محبت خواهرانه من اطم: گفت اریاخت یب

با .بود دهیپر اوشیس يرنگ و رو.ستینگر اوشیبه س.دیساکت شد و ترس.تازه متوجه شده بود چه گفته است انگار

؟یدونست یرو م زیتو همه چ... تو: دیامد، پرس یم رونیاز ته چاه ب ییکه گو ییصدا

.خوام یمعذرت م: گفت دیلرز یشرم م ریکه از تاث ییبا صدا.افتاد ریشرمنده به ز نگاهش

؟یدون یم یاز ک: دیپرس یبسخت اوشیس

.من که معذرت خواستم_

!جوابمو بده: گفت محکم

.شه یم یدو ماه یکی: اهسته نجوا کرد.کرد یرا جستجو م شیپا رینگاهش ز هنوز

اخه چرا؟.يروز ندادب يزیو چ_
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.برادر دوست دارم هیتو رو مثل ... کرد چون ینم یبرام فرق_

برادر؟ هیمثل : نجواگونه گفت.نمود یم دهیبه شدت پر اوشیصورت س رنگ

هم  میواقع ياز برادرا یکه تو رو حت... بدون اغراق باشه اگه بگم دیشا. یداشت یعیرف گاهیجا شهیتو برام هم... البته_

.دوست دارم شتریب

مرتکب  یعجب حماقت: گفت اریاخت یب.لبانش را از هم گشود يزیپوزخند استهزام.داد هیسر به لبه تخت تک اوشیس

!یچه حماقت وحشتناک! شدم

تابدارش  يتمام موها.مثل برق گرفته ها نگاهش را به او دوخت اوشیس.گذاشت اوشیس يبازو يرا رو دستش

 نکهیمطمئنم از ا: گفت شیبا محبت و عطوفت ذات دایش.جذابترش کرد شهیاز هم نیو هم ختیر یشانیپ يرو کبارهیب

ست؟یطور ن نیا.يبروز دادم ناراحت شد

.ادیب شیبرام پ ییماجرا نیکردم چن یوقت فکر نم چیه_

!که شده يهرجور.دوست دارم کمکت کنم یلیخ.برام بگو يدار نانیاگه بهم اطم: فشرد و گفت یاو را به نرم يبازو

 دایزد که ش یموج م یدر عمق نگاهش غم.در حرکت بود اوشیچشمان س ین ین.به چشمان او نگاه کرد رهیخ اوشیس

.منتظر باش. گم یبهت م يروز هی: و گفت دیخفه کش یاه اوشیس.کرد یم نیرا اندوهگ

 دایش.کرده بودندهردو سکوت .راجع به ان موضوع صحبت کند گریفهماند که دوست ندارد د دایحرفش به ش نیا با

: سر از در تو کرد و گفت يافسرده از ان که او را ناراحت کرده است، از جا برخاست که برود که در بازشد و شاد

.سالم

پس . دیشماها که باز خلوت کرد: گفت طنتیبا ش يشاد.هردو با هم جواب او را دادند. بر لبان اندو نشست يلبخند

؟یمن چ

ما رو  اهیزاغ س! طونیدخترك ش: و او را دراغوش گرفت و در حال باال انداختنش گفتامد  ریاز تخت به ز اوشیس
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؟يزد یچوب م

صداتون کنم  امیگفت ب.دیزن یبا هم حرف م دیدار دیساعته تو اتاق هیمامان جون گفت :و گفت دیخند اقیبا اشت يشاد

.بخوره ییهوا هیبه سرتون  رونیب دیایب

ما کردن و اومدن دنبالمون؟ ادیشده سرکار خانوم  یحاال چ! وروجک: و گفت دیسبا شوق، گونه او را بو اوشیس

 ادیکه منو از  دییشما نیا. دنتونیجون دلم واسه تون تنگ شده بود، اومدم د دایبه قول ش: گفت طنتیبا ش يشاد

.دیبرد

م؟یبرد ادیه ما تو رو از گفت یک: و گفت دیامده بود، کنارشان رس جانیانها در ان وضع به ه دنیکه از د دایش

 يجور نیا یگه وقت یمامان جون راست م! گهید نهیهم: امد و دست به کمر زد و گفت نییپا اوشیاز اغوش س يشاد

.کنه حرفش رو بزنه یلرزه و ادم جرات نم یدست و دل ادم م یزن یحرف م

زبون  طونیدخترك ش يا: خنده گفت انینشست و او را بغل کرد و م دایش. با هم بلند شد اوشیو س دایخنده ش يصدا

د؟یکرد اوشیبزرگ رو در حق من و س یانصاف یب نیا یچ يبرا دییشه بفرما یم نمیحاال بب.دراز

چرا به فکر .داره يصبر من هم حد.میبود یخونه زندون يهمه اش تو.مینرفت ییجا چیچند هفته است ه.خب معلومه _

د؟یستیمن ن

پس حتما خوشحال : نشست و گفت يشاد يپا يهم جلو اوشیس. نگاه کرد اوشیان به سخند یبا چشمان و لبان دایش

.میر یم يو به شهرباز یش یاز زندان خونه رها م ياگه بگم بزود یش یم

جون؟ اوشیس یگ یراست م: زد گفت یکه از شوق برق م یبا چشمان يشاد

ه؟یدروغم چ.بله_

.جون اوشیس ینیتو بهتر: بلند گفت يبا صدا يشاد

؟یپس من چ: دیپرس طنتیبا ش دایش
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کنه؟ یهم م یمگه فرق: به سرو گردن گفت يعشوه ا با

 يو شاد اوشیخنده س انیسرخوش خودش را م ياز دستش فرار کرد و فقط صدا يشاد یول رد،یخواست او را بگ یم

!طونیوروجک ش: دیشن

نوزدهم فصل

 یمثل گذشته نبود، غبار گرفته و محزون نم گریبار د نیا.بستبر لبانش نقش  يلبخند. شه یداره درست م زیچ همه

 یول گوش،یو باز طانیسابقش، همان دختر ش هیکم کم داشت به همان روح.دیرس یشاد و سرخوش به نظر م.دیخند

نگاه کرد که  اوشیبه س.امد یبه جمع م شتریماند و ب یروزها کمتر در اتاقش م نیا.گشت یو موقر و شوخ برم يجد

با  اوشیس.افتاد روزید ادیبه .گذاشت یاش اثر م هیدر روح یبیبنحو عج شهیاو هم.و لبخند زد دیخر یم یت بستنداش

شرم در  یرا سرخ شیگونه ها شب،ید ياداوریبا .بود دهیاو خند يفهایچقدر به تعر.کرد یم فیاب و تاب جوك تعر

 اتیبه خصوص یوقت.کتد که ادامه ندهد ید او را راضبا التماس توانسته بو.ناخوداگاه چال افتاد شیهابر گرفت و لپ

او با ان .است يگاه محکم و قدرتمند هیکرد تک یاحساس م اریاخت یناخوداگاه و کامال ب د،یشیاند یم اوشیس یاخالق

و خمار و پوست  بایو ان چشمان ز داشتدر بر  یلباس خوش دوهت و مناسب شهیقد بلند و اندام موزنش که هم

 یب.داد یبه فرم صورتش م يشتریب ییبایدر پشت ز چیپ یبلند بود و با کم یتابدار که اندک يان موها باطراوتش و

 یمغرور و سرکش، ول.) است یو خواستن یچقدر دوست داشتن.چقدر او را دوست دارم( با خود فکر کرد، اریاخت

حد وابسته نشده بود و البته  نیتا ا یه کسوقت در تمام عمرش ب چجیه.اندازه وابسته بود یبه او ب.مهربان و خوشرفتار

رو؟ بایپرنسس ز یکن ینگاه م یبه چ: دیپرس طنتیبا ش.او را از فکر کردن بازداشت اوشیس يصدا. دلبسته

.ستین يزیچ: او گفت دنیسرش را به سمت راست چرخاند و با د یکم ینیریلبخند ش با

نم؟یتونم کنارت بش یم_
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.یتون یالبته که م: فتجابه جا شد و گ مکتین يرو

.میبخور یگرم بستن يهوا نیا يفکر کردم بد نباشه تو: را به طرفش تعارف کرد و گفت یبستن ینیس اوشیس

 میکن یکه فرصت نم فیح: پارك بودند گفت  يکه سوار مارکبر لیفام يبچه ها يبرداشت و در حال تماشا يا یبستن

.میبا هم باش شهیهم

 نیوجودت مونده که ا يسابق تو ياز اون مردم دار یخوبه که کم یلیخ: نبال کرد و گفترد نگاه او را د اوشیس

.یکن یصحبت م يطور

.قدر بد بوده باشه نیکردم رفتارم ا یفکر نم چیه: به دهان گذاشت و بعد از فرو دادنش گفت یاز بستن یقاشق

!؟يجد: گفت  یبه شوخ اوشیس

؟یکن یم ادیطور ازش  نیحد سرد بوده که تو ا نیا اواقعا رفتارم با شماها ت... خب اره_

.میخدا واقعا بهمون رحم کرد وگرنه تا حاال تو سردخونه بود: با همان لحن گفت اوشیس

 يرو چطور نایم: دیو پرس ستیاو نگر نیبه چهره دلنش اوشیس.چشم دوخت گرانیبرلب اورد و به د یمیمال لبخند

اد؟یباهامون ب يکرد یراض

.نقطه ضعفش يذاشتم رودست گ_

نقطه ضعفش؟_

.کنه یصورت حتما قبول م نیدونستم که در ا یم.میبر یدوقلوها رو با خودمون م ییایگفتم اگه باهامون ن! اره_

.یبکن تشیاذ دینبا_

 یرفتار کنم، ول يجور نیا دیدونم که نبا یخوب م: و محزون گفت دیکش یاه کوتاه نا،یبه م یبا نگاه دایش

غذا .رسه یاصال به خودش نم.پوست استخون هیشن، شده  یاتش بس شده و اسرا ازاد م یاز وقت.نگاش کن.رممجبو

 یم یاز بس الغر شده فوتش کن.کرد یم غیرو هم در نیخوره که غش نکنه وگرنه هم یرو هم فقط به خاطر بچه ها م
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.ره هوا

راحت تر  ره،یصورت بگ رایقرار مبادله اس یاز ک دادن که یاگه خبر م: با تاسف سرش را تکان داد و گفت اوشیس

.میبود

مورد نگفتن؟ نیدر ا يزیچ: دیگذاشت، بعد به چشمان او نگا کرد و پرس ینیس يرا رو یبستن یخال وانیل دایش

.به نفع هردو طرفه. رهیکار صورت بگ نیا دیفرصت با نیدر اول ینه، ول_

.وجود نداشت یمشکل چیصورت ه نیدر ا کردن، یکاش همه دولتها مثل تو فکر م يا_

مثل  یکاش همه دولتها مشاور چاپلوس و متملق يو ا: گفت طنتیشوخ و همراه با ش یکرد و با نگاه يخنده ا اوشیس

.ببره رونیرو از تنشون ب یخستگ فاشونیجور مواقع با تعر نیتو داشتن که در ا

!مواظب خودت باش: تگف زیباال برد و طنزام دیاشاره اش را با تهد انگشت

؟یکن یدفعه بعد چه کار م یبگ یتون یاگه نباشم؟ م: دیزد و با همان لحن پرس يلبخند اوشیس

.زنم یباهات حرف نم گهید_

مواظب باشم، چون اصال دوست ندارم به خاطر حرف زدن به تو  یلیخ دیصورت با نیدر ا: زد و گفت يلبخند اوشیس

.التماس کنم

 یرم کم یمن م: از جا برخاست و رو به او گفت اوشیس.چشم دوخت گرید يبرگرفت و به گوشه انگاه از او  دایش

؟يایتو نم.قدم بزنم

بلند شد و در کنار او به طرف بوفه  مکتین ياز رو. چرا: را به او دوخت و با تکتن سر از جا بلند شد و گفت نگاهش

.رفتند یفروش یبستن

 یفکر م یبه چ: دیارام پرس اوشیس.در خود فرو رفته بود دایش.نار او به راه افتادمرد داد و ک لیرا تحو ینیس اوشیس

؟یکن
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.یچیه: وار گفت زمزمه

؟یو ناراحت نیانقدر غمگ یچیبه خاطر ه_

.يدیحال د نیتو که مدتهاست منو با ا_

درست مثل گذشته .رخوششاد و س.نمتیخواد شاد بب یدلم م! دایش نمتیو افسرده بب نیقدر غمگ نیدوست ندارم ا_

.امده بودم رانیکه به ا ییروزها نیهمخون اول.ها ، مثل اون وقتا

.ستمیمن ناراحت ن. یکن یاشتباه فکر م: او چشم دوخت و گفت مرخین به

درسته؟.یدروغ بگ یتون یوقت نم چیکنم قبال هم بهت گفته باشم که تو ه یفکر م_

.خوشبختن یلیبه نظر خ: اهسته گفت.افتاد یلیل و نایچشمش به س.نگفت چیه یزد، ول لبخند

چمنها انداخته بودند نشسته بودند با  يکه رو يراندازیز ياندو که رو دنیبا د.کرد بیجهت نگاه او را تعق اوشیس

:گفت يلبخند معنادار

.رو دوست دارن گهیهمد یحساب_

.چقدر سعادتمندن! ش به حالشونخو: کرد و در همان حال با غبطه به انها گفت هیتک یبه درخت دایش

 دیکنارته، فقط با یخوشبخت. ینیب یاونو نم یول ،یتو هم خوشبخت: و گفت دیبه صورت او پاش یلبخند گرم اوشیس

.یلمسش کن

.نمیب ینم يزیگردونم چ یمن هر چقدر چشم م یول: نگاهش را تار کرد یاشک قطره

رسن؟ یبه نظر نم یکاف نهایا ایا.و خانواده رو يرو دار يتو شاد_

.یگ یبود که تو م يهمون طور زیکاش همه چ_

؟يدیعشق رو نشن يهنوز بو: دیپرس اریاخت یبه او ب یقیبا نگاه دق اوشیس

 ریادمها رو غافلگ يکنم که تو عادت دار یفکر م.هیسوال سخت: نگاهش را از او برگرفت و گفت. گل انداخت صورتش
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.یکن

 یکه اشتباه نم یتو مطمئن.کردن تو شده باشم ریشه که موفق به غافلگ یباورم نم: گفت لبخند زد و طنتیبا ش اوشیس

؟یکن

.يکردن افراد مهارت دار ریدر غافلگ يادیتو ز.کامال مطمئنم.بله _

؟يعشق رو حس کرد يتا به حال بو... ینگفت_

 یشلوغ نیا يتو.اون شیپ میبر. اومد يشاد: گفت اوشیرو به س. دیرا د يکه شاد دیمانده بود چه بگو.تنگنا بود در

.امکان داره گم بشه

در ان لباس بهاره .را صدا کرد و او دوان دوان خودش را به انها رساند يشاد دا،یش.دنبالش راه افتاد یناراض اوشیس

خوش گذشت؟: دیپرس دایش.شد و دستشان را گرفت کیبه انها نزد.تر شده بود نیدلنش شهیرنگ از هم یاب

.خورد یم جیفقط اخرهاش سرم گ.یلیخ.اره_

حاال حالت خوبه؟_

جون؟ اوشیس.خوب خوب. اره_

بله؟: نگاهش کرد و گفت یبا مهربان اوشیس

؟یشما چ. دایا يهم برا نایعموس.دیباد کنک خر نیثم يبرا دیعمو سع_

.رمیگ یدختر قشنگم بادکنک م يمنم برا.خب معلومه: گفت یمهربان با

پس زود باش االنه که همه : و گفت دیاز قبل کش شتریرا ب اوشیدست س.دیدرخش یاز خوشحال یبرق با يشاد چشمان

.شون تموم بشن

 يشاد يبرا یرفتند و بادکنک یبه طرف بادکنک فروش.اورد یاندو را هم به شوق م يبچگانه شاد اقیاشت شور

د؟یشمک چطوربا پ: دیکرد و از اندو پرس یبه پشمک فروش ياشاره ا اوشیس.گرفتند
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.ستیبد ن: گفت  دایش

 اوشیخوردن، س یدر ح.از انها داد یکیرا به  کیسه تا پشمک بزرگ گرفت و هر  اوشیس.با سر موافقت کرد يشاد

:گفت یبه شوخ

.میخونه از در تو نر میبرس یگمونم وقت_

.بخشمت یوقت نم چیرش هبه خاط.يمخصوص منو به هم زد ییغذا میتو امروز رژ: با لبخند رو به او گفت دایش

د؟یموافق جیبا اب هو نمیبب... خب.زنه ینم يبه تناسب اندامت ضربه ا.ستیتو بد ن يبرا یچاق یکم_

مگه هنوز هم معده ات جا داره؟: نگاهش کرد و گفت ریمتح دایش

اشتهام  ییبا صفا طیمح نیچن يگذشته با حضور تو نیاز ا.شه یشب که هزار شب نم هی: گفت یبه شوخ سیاوش

.شده کیتحر

خودت و  يبرا يخوا یاگه م.تونم ینم گهیمن که د: چوب پشمکش را در سطل زباله انداخت و رو به او گفت دایش

.ریبگ يشاد

.ورم یجون هم من م دایعوض ش.نداره یاشکال: گفت يبا لحن بامزه ا يشاد

 یطرف هی یهرک نجایا میاومد یاز وقت.رفتن بابا و مامان کجا ستیمعلوم ن: به اطراف انداخت و گفت ینگاه اوشیس

.رفته

؟یدونست یمگه نم.و مجنون، و رو سدرش نوشته ورود ممنوع یلیخلوت ل يتو: گفت طنتیبا ش دایش

از پارك را به خود  يکه گوشه ا یبزرگ یفروش وهیاب م يجلو.رساند اوشیبر لبان س يکالمش لبخند شاد طنز

.جز من یتو به فکر خودت دل همه هست: گفت داین خود شو با لح ستادیاختصاص داده بود ا

تو؟: نگاهش کرد و گفت ریمتح

مناسب  يجا هیفعال بهتره .فراموش نکن: و گفت دیرا کنار کش یفروش وهیاب م هیدر ورود.نگاه از او برگرفت اوشیس
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.تا بعد یکن داینشستن پ يو خلوت برا

 هایلیامده بودند و البته خ يبه شهرباز يریبود وعده کث لیروز تعط.ذشتاو گ ياز جلو يسر موافقت کرد و کنار شاد با

درست در  یشد، ول ینم دایاصال جا پ نیانتخاب کرده بودند، بنابرا یخصوص يگپها يرا برا یفروش وهیهم، اب م

شرد و را در دست ف يدست شاد.شده بود، ثابت ماند تخلو یتازگ نیبه هم ییکه گو زیم يلحظه، چشمش رو نیاخر

اب .وستیبه انها پ اوشیبعد هم س یلحظات.گرفتند يقرمز رنگ جا يهایصندل يرفتند و رو زیهمراه با او به طرف ان م

 ادیز یلیهمهمه خ يصدا.گرفت يجا دایش يروبرو يا یصندل يگذاشت و خود رو شانیرو يهرکدام را جلو جیهو

را سر  وانشینگاه کرد و ل يبه شاد دایش.را نشنود سخن طرف مقابلش یشده بود هرکس به راحت موجب نیبود و هم

.شه یامسال شش سالش تموم م.میاقدام کن يثبت نام شاد يبرا دیبا: گفت اوشیو رو به س دیکش

.فکرش هستم يتو... نگران نباش: گفت یو رو به او به گرم دینوش يجرعه ا اوشیس

چه خبر؟ هنو پابرجاست؟ التیاز و...یراست.ممنونم: نگاهش کرد و گفت سپاسگزارانه

 یپرس یحاال که حالش رو م...خب یول ،یزن یو بهش سر نم یکن یم یکم لطف شهیتو که مثل هم: گفت یلحن شوخ با

.هنوز سالمه. ستیبگم که بد ن دیبا

.نشستن وهیحتما تا به حال درختها به م.نمیخواد اونجا رو بب یدلم م یلیخ_

.شده باشه یکه گفت يکنم همون طور یفکر م...یکه به اونجا سر نزده ام، ول هیخود من هم مدت يراستش رو بخوا_

روشنه  نهیکه شوم یو سرد وقت يزیروز پائ هیشد  یکاش م: و بعد رو به او گفت دیرا الجرعه سر کش وانشیا اتیمحتو

.هیا ییایومنظره ر. پنجره نشست و به منظره باغ لخت شده از برگ چشم دوخت يتو پناه نور اون، جلو

شاخه  يکه رو ییبایو ز دیسف يبرفها.پسندم یم شتریزمستان رو ب طیمن مح یول.کامال: زد و گفت يلبخند اوشیس

.تره ییایبه نظرم رو ننیش یدرختها م يها

را که  يرا بست تا منظره ا شیکوتاه چشمها یلحظات يچانه گذاشت و برا ریرا در هم حلقه کرد و ز شیدستها دایش
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 یلیخ.حق با توئه: برلب اورد و گفت ینیریلبخند ش.چشمانش مجسم کند يکرده بود، جلو ریتصو شیبرا اوشیس

.شه یقشنگ م

.دیبخش یم.اشنا او را بازداشت یبا اهنگ ییاما صدا.خواست حرفش را ادامه بدهد یم

قرار  یکنار مرد جوان که در یبه دختر جوان رتزدهیرا از هم بازکرد و نگاهش به سمت راست افتاد و ح شیپلکها

... من يخدا: تر و خو اهنگ تر شده بود گفت دهیکش شهیاز هم جان،یه ریکه از تاث ییو با صدا ستیداشت نگر

!شکایو

 زیتوجه به همه چ یبلند شد و ب یصندل ياز رو دایش.را خواند داینام ش.گشوده شد نیشرم اگ يبا لبخند شکایو لبان

هول و وال  یصدات کردم حساب یوقت.دایش یشه تو باش یباورم نم: گفت يبا ناباور شکایو.دست او را در دست فشرد

.داشتم که مبادا اشتباه کرده باشم

 یهنوز همون طور بدجنس باق.ينکرد رییکرده باشم، تو تغ رییاگه من هم تغ یحت: دوستانه گفت يبا لبخند دایش

.يموند

.بد موقع مزاحم شدم نکهیمثل ا: گفت یبا عذرخواه اوشیه سسرد ب یسپس با نگاه د،یاو خند ریبه تعب شکایو

.ستیطور ن نیا. اه نه_

.ارمیرفت اداب معاشرت رو به جا ب ادمیامدم که  جانیمجدد تو به ه داریاز د يبقدر.خوام یاخ معذرت م_

که درست  شکایو.خورددوخت و ناگهان تکان  شکایکه متوجه منظور او شده بود، نگاهش را به مرد جوان کنار و دایش

.حاال همسرمه ؟یشناس یسهراب رو که م: بود زمزمه وار گفت ستادیا دایکنار دست ش

 شکاینگاهش را از صورت سهراب برگرفت و به صورت و ،يبا تک سرفه ا.برخورد مسلط شود عیکرد سر یسع

:انداخت و گفت

راستش اون قدر از !یقدر ناگهان نیاونم ا.دش بمینص گهیبار د کیو تو  شونیبا ا داریخوشحالم که سعادت د_
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!بگم یچ دیدونم با ینم....متعجب شدم که اصال نجایدر ا دارتونید

شما  یقدر ناگهان نیماست که ا ریتقص نیا.کنم یخواهش م: اقزود دایتوام باهم، رو به ش یبا شرم و دستپاچگ سهراب

.میدیرو د

؟یمنو با دوستات اشنا کن يخوا ینم... جان دایش: د رو به او گفتاز جا بلند شده بو دایهم که متعاقب ش اوشیس

.اه چرا_

.گم یم کیحال ازدواجت رو تبر نیبا ا ره،ید کیتبر يهرچند برا: گفت يا یرو به او با لحن پر معن شکایو

!اوشیس. برادرم هستن شونیا.نه...من يازدواج؟ خدا: گفت یبا دستپاچگ. از شدت خجالت سرخ شد دایش صورت

!خوشوقتم: اندو خم کرد و گفت يسرش را برا یکم.نظر داشت ریاو را ز يبا لبخند کنترل شده ا اوشیس

 داریفقط د.متاسفم: شرمنده از قضاوت شتابزده و عجوالنه اش به سهراب نگاه کرد و بعد رو به اندو گفت شکایو

.تصور رو برام به وجود اورد نیا... با هم کبارهی...شما

.دیبه برادرتون ندار یشباهت چیشما ه: گفت هیپر از کنا یبا لحن دایکرد و رو به ش یهم ابراز خوشوقت سهراب

هم از  نیا: گفت روحیسرد و ب يبا لبخند.برد شیرا به چهارسال پ دایکالم او، ش.کرد یکالم او را کامال حس م شین

کامال مودبانه، سهراب را از  يدر واقع بنحو. ارمیدم برو با خو میبرم مدارك شناسائ یم ادیاز  شهیمنه که هم یبدشانس

:گفت اوشیسپس خطاب به س.ادامه سخن بازداشت

.دوست من و همسرشون سهراب خان هستند شکایو شونیا_

 نییرا فشرد و نگاه او پا دایدست ش يشاد.کرد یهم احوالپرس شکایفشرد و با و یدست سهراب را به گرم اوشیس

:گفترو به اندو .افتاد

.يدخترمه شاد نمیا_

: گفت يسرش را خم کرد و رو به شاد یکم یبه سخت شکایو.ستندینگر یرا م يشاد رتزدهیهردو ح شکایو و سهراب
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!هییایعجب دختر ز

.متشکرم_

...پدرش کجاست؟ تو که... یتوئه، ول هیهم شب یکم_

.کردم فیفرصت مناسب برات تعر هی يتوبعدا  دیشا.اش مفصله  هیقض: اهسته گفت.منظور او شده بود متوجخ

مزاحمتون که : دیپرس دایو ش اوشیرو به س دیترد یبرگرفت و با کم يسرش را تکان داد و نگاهش را از شاد شکایو

م؟یستین

د؟یگرد یبرم دیدار ای دیامد نجایشما تازه به ا یراست.ستیطور ن نیا ه؟ابدایچه حرف نیا_

.میدیکه شما رو د میبرگرد میخواست یحاال م نیمما ه: گفت شکایو يبه جا سهراب

.میرستوران رو ترك کن میداشت الیچون ما هم خ!یچه تصادف جالب_

.دیبه ما ملحق بش دیر ینم ییاگه جا: در ادامه گفت اوشیس

نداره؟ یاشکال: دیپرس شکایو

.میبر دییپس بفرما ؟یچه اشکال: گفت یبا مهربان دایش

قدم زنان از  شکایو و  دایها انها را ترك کردند و ش وهیحساب کردن پول اب م يراو سهراب هردو ب اوشیس

 يبعد هم مردها امدند و برا یلحظات.ستادندیا يخاطر کنار نینشستن نبود، به هم يبرا ییجا.رستوران خارج شدند

: کرد و گفت شکایبه و يزینگبرا نینگاه تحس دایش.از کنار انها دور شدند يتنها باشند با شاد یانکه دو دوست لحظات

ویکوچولو باش شکایشه تو همون و یکه باورم نم يطور ،يعوض شد یلیح

همه کوچولو بودم؟ نیمن ا شیچهارسال پ یعنی: و گفت دیخند شکایو

ناقال  ؟ياز ازدواجت بروز نداده بود يزیچ يفرستاد یکه برام م یینامه ها يچرا تو... یراست.يبزرگ نبود ادیز_

کلک؟ ام،یب تیعروس يخوردن پلو يبرا يدیترس
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.نامه ام بهش اشاره کرده بودم نیاخر يبرعکس تو.ستیطور ن نیاصال ا: و گفت دیدوباره خند شکایو

؟یک: دیتفکر پرس یبا کم دایش

.هم از دستت دلخور شدم یلیخ ،يومدین مونیجشن عروس يبرا یاتفاقا وقت.فرستادم شیدو هفته پ_

.دیرکن به دستم نرسسباو.نباش ریدلگ_

؟یکن یچزوره؟ هنوز هم با اون کار م داریدکتر پا... یراست_

تازه ان .که احساس ضعف به او دست داد يقابل هضم نبود، طور شیبرا شکایحرف و نیا.دیپر شیاز رو رنگ

.میکن یبا هم کار نم گهید یخوبه، ول: گفت اریاخت یب.بود یبرده بود، اما انگار فراموش کردنش ناشدن ادیموضوع را از 

 يفرار قت،یحق دنیبعد از شن شکایو زیدروغ را گفت، فقط حس کرد از نگاه ترحم ام نیچرا ا دیهم نفهم خودش

به  يتونستم حداقل ازش خبر یکرد، م یاگه با تو کار م.بد شد: گلگون او چشم دوخت و گفت مرخیبه ن شکایو.است

.ارمیدست ب

.از ما سرحال تره. هکنم حالش بد باش یفکر نم_

رو  دنتیاصال انتظار د.یکن یچه کار م نجایرفت بپرسم، تو ا ادمی: خاطر گفت نیشد، به هم یمتوجه موضوع شکایو

!نجایاونم ا.نداشتم

ره، اما  یشه که اصال انتظارش نم یم دامیپ ییجاها شهیمن هم دیبه قول حم: گفت اریاخت یزد و ب یلبخند تلخ دایش

نه؟.دیماه عسل به تهران امد يکنم برا یکر مف... تو يبرا

.کردستان میگرد یفردا برم.میاومد نجایشه که به ا یم يهفته ا هی.کامال درسته: لبخند زد و گفت یبا خوشحال شکایو

.و معارفه با خانواده ام دعوت کنم کیکوچ یمهمون هی يتونم تو و شوهرت رو برا یفکر کردم م.بد شد_

.مید یزحمتتون م یو حساب میائیم.گهیوقت د هی يبمونه برا_

 یول ،یرسم یکوتاه به سهراب با لحن یبا نگاه دایش.ناتمام ماند شانیحرفها اوش،یشدن سهراب و س کینزد با
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:دوستانه گفت

.دیتون خوشبخت بش ندهیا یدر زندگ دوارمیام_

.میدار ییارزو نیشما چن يما هم برا.متشکر خانم_

.وقته رید.میفتیراه ب ،يندار گهیاگه کار د: گفت شکایرو به و سپس

بازهم  میدواریام.میکن یم یجا از شما خداحافظ نیهم گهیما د: گفت اوشیو س دایسرش را تکان داد و رو به ش شکایو

.مینیدست بده که شما رو بب یفرصت

.خداحافظ گهیخب د.حتما: گفت مانهیگرم و صم يبا لبخند دایش

و سهراب  شکایبعد و یلحظات.را در دست گرفتند گریکدی يرا فشردند و مردها دستها گریدست همد دخترها

.ان دو، لبخند زد ندهیناخوداگاه با تصور ا دایدوشادوش هم از کنار اندو دور شدند و ش

.شهشده با یبرادرت زخم دیشا ؟يسر زد مارستانهایبه ب: دیکرد و پرس دایبه ش یداروها، نگاه یدر حال وارس هیمرض

 ستیل يتو امکیاز س یمن که بهت گفته بودم اصال اسم: تکان داد و رو به او گفت یسرش را به عالمت نف دایش

.ستیازاد شده ن ياسرار

؟یازادگان رفت شگاهیتا حاال به اسا: دیپرس دیترد یو با اندک دیکش یقینفس عم هیمرض

رو که  ییاونا ای یکه ازادگان موج هیمنظورم جائ: ددر ادامه صحبتش افزو هینگاهش را به او دوخت و مرض متعجب

.دارن یحافظه شون رو از دست دادن نگه م

؟یموج: زمزمه کرد ناباورانه

.شه یاسرار ثبت نم ستیل ياز اونا تو یپس اسم.دونن یاسمشون رو که نم...اره_

!من مطمئنم... سالمه امکیس.کنم یفکرش رو هم نم یحت... یحت.نه _

...دایش...یول_
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مرد  امکیس.که گفتم یهمون: و محکم گفت يبلند شد و رو به او جد یصندل يبا شتاب از رو.او را قطع کرد حرف

مجال صحبت نداد و  هیرا برداشت و به مرض مارانیب يداروها.فتادهیبراش ن یاتفاق چیو من مطمئنم که ه هیو سالم يقو

را  فشیک.نشست شیو رو دیرا کنار کش يا یاهسته صندل.ودسکوت بر بخش کودکان حاکم ب. خارج شد شنیاز است

از  يهنوز چند صفحه ا.از ان خارج کرد تا بخواند یرا بازکرد و کتاب پشیو ز دیبود به سمت خود کش زیم يکه رو

 :را برداشت و گفت یسپرد و بعد ان را بست، گوش ادیصفحه کتاب را به .تلفن بلند شد يکتاب را نخوانده بود که صدا

بخش رو چه کار کنم؟  یاونجا؟ ول امیب... هم ندارم یکار چندان یول... ادینه ز کار؟یب...خوبم...یخسته نباش.مبله؟ سال

نه منتظر ...مگه امپول زدن هم ترس داره؟ باشه: و ادامه داد دی؟خندیترس ی؟م...یبهش امپول بزن یستیمگه تو بلد ن

! پس تا بعد... باشه... امیخودم بذارم، م يکنم جا دایرو پ شونیکی ه،یمرض ای دهیفقط صبر کن فر...امیباش االن م

 ضهایسفارش مر.افتیرا  هیاز اتاقها، مرض یکیگذاشت،سپس از جابرخاست و به راهرو رفت و در  شیرا سر جا یگوش

 یم: و گفتسالم کرد و سپس رو به ا یبا خوشحال دنشیبا د نیمه.رفت یرا کرد، سپس از او جدا شد و به بخش عموم

.مجبور شدم یکه از کار انداختمت، ول یبخش

باال؟ امیب يکه اصرار کرد یکار داشت یحاال چ.نداره یاشکال: گفت یمهربان با

امپول  یراستش وقت... من هم.بشه قیتزر یدونوبت بهش امپول مخصوص دیهر روز با.ازاده بدحال اوردن هیراستش _

.جرات ندارم امپول بهش بزنم. زملر یاز سر تا پا م رم،یگ یبه دست م

ست؟ین مارستانیب ياالن پرستار مرد تو_

خصوصا االن که .واقعا مونده بودم چه کار کنم.اومد و رفت شیبراش پ يکار هیبود که اونم  ياحمد يفقط اقا.نه_

بگم از  يزیاگه چبگم، چون مطمئنم  يزیکه جرات ندارم چ دهیو فر هیبه مرض.تو افتادم ادی کدفعهیوقت امپولشه 

.یکن یمتو فرق  یکنن، ول یمسخره کردنم ازش استفاده م يفردا برا

بعدا .کنم قیفعال امپولش رو بده برم بهش تزر: د،گفتیرس یحوصله به نظر م یاو ب یکه از پرحرف یارامش در حال با
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.بازهم فرصت هست

کدوم : دیپرس نیانها را برداشت و رو به مه ل،یسابه و یبا نگاه.او گذاشت يامپول را جلو لیاطاعت کرد و وسا نیمه

اتاقه؟

.دست چپ.شیاتاق صد و ش_

را  لیوسا.فرو رفته بود یکیاتاق در تار.در را بازکرد يال یبه نرم.سر فهماند که متوجه شده است و از او جدا شد با

را روشن کرد و در  یمهتاب.کند تخت را روشن يباال یکه کنار تخت بود گذاشت و بعد دست برد تا مهتاب يزیم يرو

انگشت برد تا .و رقت قلب، قلبش را در مشت فشرد يوزچون دلس یحس.ستیپناه نور ان به صورت ازاده مرد نگر

کرد و بعد از  قیشدن از چشمانش را داشت پاك کند و بعد بسرعت امپول را به او تزر يجار الیرا که خ یقطره اشک

اتاق، باعث شد حس کند قلبش فرو  رونیاشنا از ب ییشدن از اتاق را داشت که صداخارج  الیخ ،یخاموش کردن مهتاب

د؟یکن ییراهنما ییشه منو تا دستشو یم... خانم پرستار: دیرس یصدا اشنا به نظر م نیچقدر ا.است ختهیر

 دهیر راهرو دد یکس.ستیرا نگر رونیان ب يبه طرف در اتاق رفت و از ال يرا همان جا گذاشت و با کنجکاو لیوسا

 ادیمردانه ان مرد را در وجودش به  يتن صدا.نبوده الیاو مطمئن بود که خ یکرده است، ول الیخ دیشیاند.شد ینم

بار اشتباه ممکن بود،  کی.دیهمان صدا را شن ارهو به طرف تخت برگشت که دوب دیبه حس و حال خود خند. داشت

از .داد ياریرا گرفته بود و اورا در راه رفتن  يمرد يبازو نیمه.گشودو ان را  دیشتابان به طرف در دو.دوبار نه یول

 یبه نظر م فیرنجور و ضع گریاز ازادگان د ياریمثل بس.داد صیاندامش را تشخ یول د،ید یپشت چهره مرد را نم

 بیرا تعقکارش را بداند از پشت او  لیانکه دل یب.دندیدرخش یم شیخرمائ يداشت و از پشت، موها يقد بلند.دیرس

مثل  يزیچ... لحظه کیو  ندیدورچشم او را بب يشد توانست باندها مرخین یوقت.اتاق او هم در همان بخش بود.کرد

نفسش از شدت .دیرا در ان مرد د امکیس رتلحظه، صو کیاو ... یبود، ول یباورنکردن.صاعقه از چشمانش گذشت

ارام به .فتدین نیداد تا بر زم هیتک واریبه د.گام به جلو برداشت چند یو با هزار سخت اریاخت یب.امد یداشت بند م جانیه
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با تعجب  رش،یصورت او و ظاهر متح دنیبا د.بعد از اتاق خارج شد یلحظات نیمه.درباز بود.طرف در اتاق رفت

ده؟یچرا رنگت پر دا؟یشده ش یچ: دیپرس

بود؟ یک ضیاون مر: دیلکنت پرس با

شده و حاال هم داره دوران  يجد بیازاده است که از چشم دچار اس هی: گفت يسرداحوال او، با خون الیخ یب نیمه

.کنه یم ینقاهت رو ط

ه؟یاسمش چ_

.نگفته یبه کس يزیدونم تا به حال چ ینم! اسمش؟_

.هیکنم بدونم اون ک یفکر م... فکر_

!ه؟یک: دینگاهش کرد و پرس متعجب

.مطمئن بشم دیاب نمش؟یشه قلبش بب یم: دیکرد و پرس نگاهش

و بعد چشمانش گشادتر  ستادیدر درگاه در ا نیهمراه با مه.شده بود، با سر اجازه داد جیاو چ يکه از رفتارها یحال در

بجز غم  زیچ چیکه لبه تخت نشسته بود و در صورتش ه يمرد.نبود یباورکردن.ماند رهیاز حد معمول به ان نقطه خ

.بود امکیبرادرش س... شد ینم دهید

 رونیب ادشیدهان گذاشته بود تا فر يدستش را جلو.کند يریچنگ زد تا از سقوطش جلوگ نیبه لباس مه دایش

جا  نیتو هم: نشاند و گفت مکتین نیاول ياز رفتار او، دستش را گرفت و بعد از خروج از اتاق، رو جیگ نیمه.دیاین

.ارمیاب ب وانیل هیمن برم برات .باش

باورش .ستیپوشاند و از اعماق وجود گر شیصورتش را با دستها.بود یفتن او فرصت خوبر.رفت دایتر از ش عیسر و

ان را به لب .اب قند برگشت یوانیبا ل نیبعد مه یلحظات...!امکیس.خودش را امکیس.بود دهیرا د امکیس یشد، ول ینم

هنوز هم اشک از .دیرا سر کش وانیل اتیاز محتو يبزحمت جرعه ا دایش.بنوشد يکرد تا جرعه ا کینزد دایش
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 هیچت شده؟ مگه اون ک: دیاو پرس يگذاشت و در حال ماساژ شانه ها يرا کنار وانیل نیمه.دیچک یچشمانش فرو م

؟يناراحت شد دنشیطور با د نیکه ا

شانه او را با دست فشرد و  ن،یمه. ستیپنهان کرد و دوباره گر شیبدون جواب به او، صورتش را در دستها دایش

:گفت

ه؟یاخه اون ک دا؟یش ستیخوب ن تحال

.برادرم... امکیس: خارج شد شیاز گلو ییصدا یبسخت

!؟یچ_

دا؟یش ير یکجا م: دستش را گرفت و گفت نیاز جابرخاست که مه.کرد یم هیهنوز گر دایش.داشت تعجب کند حق

.شناسه یم نهیاون حتما دام منو بب.ششیبرم پ دیبا_

.ادیتا حالت جا ب ینیبهتر چند لحظه بنش.تو حالت خوب نشده .کنه یفرار نممطمئن باش .يدیتو که اونو د_

 يبرد و رو ستگاهیدست او را گرفت و او را تا محوطه ا نیمه.رفتیسخن او را پذ خت،یر یکه هنوز اشک م یحال در

...کردم برادرت یفکر نم: نشاند، سپس ارام گفت یصندل

!گمشده من.اون برادر منه یدرسته، ول: گفت یبسخت ستن،یال گرداد و در ح هیسرش را به ساعدش تک دایش

از  یکیشن اگه بدونن  یخوشحال م یلیحتما خ.یمورد صحبت کن نیدر ا مارستانیمسوول ب ایبا مسوول بخش  دیبا_

و  يدلسوز ن،یدر چشمان مه.پر از اشک، او را نگاه کرد یبا چشمان دایش.شده ییشناسا مارستان،یافراد ناشناس ب

 یجا باش برم به دکتر محقق نیتو هم: و گفت دیکش ينفس اسوده ا نیمه.سرش را تکان داد.دید یشفقت را با هم م

که ارامش را در حرکات او حس کرده بود از کنارش بلند  نیمه.پلک برهم نهاد.بگم که گمشده مون با نام و نشان شد

:کرد گفت یم هیکه هنوز گر دایش دنیبا د.بازگشت نیبعد مه قهیچند دق. شد و از نزدش رفت

.اتاقش يبر یتون یم.منتظرته یدکتر محقق_
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بزحمت از او تشکر کرد و با .گونه ها روان بود، بغضش را فروخورد يکه رو شیجا بلند شد و در حال زدودن اشکها از

دکتر،  يصدا دنیاز شنبه در زد و بعد  يضربه ا.رفت یبخش، دکتر محقق سیسست و ناتوان به طرف اتاق رئ ییگامها

اجازه هست؟: دیو محجوب پرس ستادیدر درگاه ا.وارد شد

.تو دییبفرما: گفت یاو با مهبان دنیخواند بلند کرد و با د یکه م یکتاب يسرش را از رو یمحقق دکتر

داد و  جواب سالم او را یدکتر محقق.در را پشت سرش بست و اهسته سالم کرد.را قورت داد و وارد اتاق شد بغضش

 يکرد اشکش جار یمبل نشست و سع يبا تشکر رو.ندیبنش زشیم کینزد یمبل يبا دست تعارف کرد که رو

: دیفراوان داشت از او پرس يرنگش که نشان از تجربه ها ينقره ا يبا چهره مهربان و موها یدکتر محقق.نشود

حالتون چطوره؟

.ممنونم... به لطف شما_

نه؟ ایداره  قتیحق... شما يراجع به اون ازاده و ادعا...من گفتنبه  یکه خانم محسن یمطلب_

.کامال.بله: به او کرد و گفت یکوتاه نگاه

ن؟یدار يزیچ يشاهد ،یلیدل ،یمدرک_

.دم یعکسش رو بهتون نشون م دیاگه اجازه بد.بله دکتر .بر ذهنش زد يتلنگر! پولش فیک

خانم  یخب راستش وقت.کردم دایپ نانیاطم گهید.ستین يازین.هن.یگ یرو م قتیخواستم مطمئن بشم حق یفقط م_

 تونیموقع نیشما و هم یقرار گرفتم که مسلما جوان یبیعج يکردن من در تنگنا فیمن تعر يرو برا هیقض یمحسن

.تنگنا رو برام سخت تر کرده نیا

.رو دارم یهر مطلب دنیمن طاقت شن.دیلطفا فکر منو نکن_

مدت زمان کوتاه  میشما با مسلط شدنتون در ا.ستین یکه شک نیدر ا: هم قالب کرد و گفترا در  شیدستها دکتر

.دیبرخوردار ییکه از استقامت و صبر باال دیثابت کرد
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برادرم چشه دکتر؟: دیتاب پرس یب

.که برطرف بشه میدواریو ما ام...ستین یمهم زیچ... یعنی.ستین يزیچ_

هست؟ یمهم، چ زیچ نیا!شم یمنظورتون رو متوجه نم: دیکوتاه به او پرس یرا باال گرفت و بعد از نگاه سرش

 شونیچندان به ا...یعراق يشدن، اما متاسفانه در اردوگاهها یچشم ییدچار نارسا اتیدر عمل... برادر شما دینیبب_

رو  شونیا يشمهامحروم بشن، البته ما چ یینایموجب شده که از ب نیزخم عفونت کرده و هم يجا.نداشته ان یتوجه

.دیش یکارمون اگاه م جهیماه بعد، از نت کی لبتهکه ا میاز عفونت رو خارج کرد يادیو مقدار ز میعمل کرد

برادرم کور شده؟...که نهیمنظور شما ا... یعنی_

 کی.میدارن نانیموضوع اطم نیالبته ما هنوز به ا.رو از دست دادن شونینائیاز ب يفقط مقدار.شدت نینه به ا.نه، نه_

.شه یماه بعد معلوم م

از دست داده باشه؟ شهیهم يشو برا یینایب...امکان داره که اون....یعنی_

...دینیبب: لب برهم فشرد و اهسته گفت یمحقق دکتر

!لطفا؟.دیجوابم رو بد یپرده پوش یب: دیمحکم پرس ن،یبنابرا د،یدارد چه بگو الیمتوجه شده بود او خ دایش

.ستیموضوع، چندان ن نیاحتمال ا یممکنه، ول يزیهر چ: گاهش را به او دوخت و اهسته گفتن یمحقق دکتر

بود؟ دواریشه ام یم: دیتازه کرد و پرس ینفس

.شهیهم.بود دواریشه ام یم شهیهم_

تاق وارد ا يچا يا ینیبه ان سو رفت و بعد از گشودن در با گرفتن س.به در، دکتر را از جا بلند کرد يتقه ا يصدا

تا بتونه از  نیبه اونو کمک کن دیبا: او نشست و گفت يمبل روبرو يگذاشت و خودش هم رو دایش يرا جلو ینیس.شد

.ادیمشکل برب نیپس ا

چطور؟ یمن؟ ول_
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رو هم به ما  لشیاسم و فام یاون حت. نیدرکنارش هست یطیکه در هر شرا نیباور رو ببخش نیبه اون ا نیکن یسع_

.ننیوضع بب نیو اونها، اونو با ا میما به خانواده اش اطالع بد دهیحتما ترس.نگفته

بتونم موثر واقع باشم؟ دیکن یفکر م.پرستارم هیمن : به چشم او چشم دوخت يبا لحن غم گرفته ا دایش

.نیش یو موفق هم م نیائیمطمئنم که از پسش برم گهیچرا که نه؟ حاال د: گفت یبا خوشحال دکتر

.دیکمکم کن دیشما بتون دوارمیام.ندارم نهیزم نیدر ا يگونه تجربه ا چیالبته من ه.متشکرم دکتر_

.نیموفق بش نیتون یهم م يا گهیدارم که بدون کمک هرکس د مانیا نمیب یکه در شما م يبا اراده ا_

اول انجام بدم؟ دیرو با يکه چه کار دیکن مییممکنه قبلش راهنما: دیکرد و پرس نگاهش

کمکش .نه زیترحم ام یو گرم باشه، ول زیرفتارتون با اون محبت ام نیکن یسع دیچرا که نه؟ با: حبت گفتبا م دکتر

جلوه  فیضع گرانیچشمان د يتونه اون جلو ینداشتن چشم م ایکنه و گمان نکنه که داشتن  دایخودش رو پ نیکن

.بده

 نیبرعهده گرفتن ا ییگفتم من توانا یم همون طور که بهتون: و رو به او گفت دیرا نوش شیچا يجرعه ا دکتر

... شما دنیحاال با د یول م،ینگه دار نجایداشتم اونو تا بازکردن پانسمان چشمانش ا الیخ. نمیب یرو در شما م تیمسوول

.مدت کم بشه نیفکر کنم ا

مدت به  نیو هم در ار شیمن پرستار دیببرم؟ البته اگه اجازه بد نجایهفته اونو از ا کیتونم در عرض  یپس من م_

.رهیپذ یکنه و منو م یکم کم حضورم رو باور م يجور نیا.رمیعهده بگ

باهاتون داره؟ یچه نسبت دیو بگ دیکن یمدت خودتون رو بهش معرف نیدر ا دیندار الیخ یعنی_

هستم که  يرگمون نکنم درست باشه بهش بگم من خواه... اول يروزها نیدر ا یکنم، ول یکار رو م نیروز اخر ا_

.ادیهم به نظرم اون با من راحت تر کنار م يجور نیا.گذره یبا هم م دارمونید نیشش سال از اخر

.شن یم دایکم پ یلیچون شما خ يافراد.دیزیبرانگ نیشما تحس: به او کرد و گفت يزیبرانگ نینگاه تحس یمحقق
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 يس با اجازه شما من مقدمات کار رو براپ: از جا بلند شد و گفت.محزون پاسخ داد ياو با لبخند فیتعر به

که نداره؟ یاشکال.برگردوندن اون فراهم کنم

!یچه اشکال.نه_

...دیکن یفکر م... نجایاز اون در ا يدر مورد پرستار_

هفته شما رو به  کیکنم  یکنمو تقاضا م یصحبت م يبا دکتر سرمد: گفت یو با مهربان دیحرف او را بر یمحقق دکتر

.ستین یمشکل چیه. نتقل کنهبخش ما م

.از لطفتون ممنونم.متشکرم دکتر_

بگذارد، به عقب  رهیدستگ يقبل از انکه دست رو یرفت، ول شیدر پ يکنم تا جلو یخواهش م: گفت يبا لبخند دکتر

دکتر؟ یراست: برگشت

بله؟: نگاهش کرد  یمحقق دکتر

.نداشته باشه یالبته اگه اشکال.زنمبهش ب يسر هی دیاگه اجازه بد...خواستم یم: شرم گفت با

.نیفقط مواظب باش.نشیببن نیتون یدخترم؟ م یچه اشکال_

.محبتتون باشم يبتونم پاسخگو دوارمیبازهم متشکرم دکتر و ام_

.کنم یخواهش م_

بازکرد و از در را اهسته .راه افتاد امکیبه طرف اتاق س دیپر ترد ییکرد و از اتاق خارج شد و با گامها يگرید تشکر

 ریلب شب بخ ریاهسته و ز.گذاشت یسر م يدستش را رو کی دیخواب یم یهنوز هم وقت.انداخت یدرز در به او نگاه

 رونیب شیبایکه شوق پنهان همراه با اشک از چشمانش ز یکرد در حال هیتک واریگفت و در را ارام بست و سر به د

.دیتراو
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ستمیب فصل

اجازه هست؟: دیم ان را گشود و اهسته پرسبه در زد و بعد ارا يا تقه

.دییبفرما: تفاوت گفت یب امکیس

را  ینیس.جوابش را داد يبا خونسرد امکیس.صبحانه را در دست جابه جا کرد و بعد وارد اتاق شد و سالم کرد ینیس

امروز حالتون چطوه؟: دیتخت گذاشت و محجوب پرس يرو زیم يرو

!شهیمثل هم_

او  يرا که برا یدسته گل کوچک.کرده بود انیسه چهار روزه در مورد حالش ب نیبود که در مدت ا يتنها جمله ا نیا

.شماست يبرا: او گرفت و گفت يگرفته بود جلو

مال منه؟ یچ: دیسرش را چرخاند و پرس یکم امکیس

.صورتتونه يکه درست جلو ینیا: گفت یسرخوش با

د؟یبرام گل گرفت: دیگلها پرس يدرحال استشمام بو جلوتر برد و یصورتش را کم دیبا ترد امکیس

.نمینب خچالیغذاتون رو تو  گهیبشه اشتهاتون باز بشه و حداقل د اعثی دیفکر کردم شا_

کنم  یهر چقدر فکر م... یمتشکرم، ول دیرو برام گرفت نیو ا دیلطف کرد نکهیاز ا: بدون گرفتنم گلها گفت امکیس

.کنم ینم دایکارتون پ نیا يبرا یلیدل

 یپرستار اشکال هیدسته گل از  هیکنم گرفتن  یمن هم فکر م... ممن یحرفتون درسته، ول: گفت ییاهنگ اشنا با

.نداشته باشه

....یول_

.کنم یخواهش م.نیندازیبرادرم م ادیمنو .نیقبول کن نویلطفا ا.نیبرادرم هست يشما جا.کنم یخواهش م_

داد  ینشان م شیکه تن صدا بهیغر يگرفت، ان هم از دختر یگر دسته گل را ما.مانده بود یبر سر دوراه امکیس
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گرفت امکان داشت او را از خود  یشد، اگر هم نم یهم هست معلوم نبود فرجام کار چه م یدختر جوان

خوب در  یلیکه خ ییصدا.کرد یمفکر  شیاشنا ياز انچه به رنجش او فکر کند به صدا شتریهرچند او ب.برنجاند

 يرو دنیدر حال انگشت کش.دیگل، ان را در دستانش د يعاقبت دست دراز کرد و در حال جستجو.نش مانده بودذه

د؟یبرام گرفت یچه گل دیبگ دیتون یم: دیگل پرس يگلبرگها

.گرفتم نایواستون گل م اد،یخوشتون م نایدونستم از م یچون م: گفت اریاخت یب دایش

 دیدونست یشما از کجا م: دیسذرش را به جهت صدا چرخاند و پرس امکیس.رده بودخراب ک... يوا.به خود امد کبارهی

اد؟یخوشم م نایکه من از گل م

.رمیگ یبراتون م گهید زیچ هی ادیگل خوشتون نم نیاگه از ا... خب: جبران اشتباهش گفت درصد

.ادیگلها خوشم م نیهم از ا یلیخ.برعکس: سرش را تکان داد و گفت  امکیس

رفت  ییکنار تخت بود برداشت و به طرف دستشو يکشو يرا که رو یکوچک ستالیو گلدان کر دیکش يسوده اا نفس

ه؟یاسمتون چ.اشناست یلیصداتون خ: دیرا شن امکیس يصدا ختن،یو در حال اب ر

:دیسشد و عوض جواب دادن، پر کینزد امکیکنار تخت گذاشت و به س زیم يان را رو.را از اب پر کرده بود گلدان

که به نظرتون اشناست؟ هیک هیمن شب يمگه صدا_

.خب یلیدوست خ هی.دوست هی يصدا هیشب: دسته گل را به طرف او گرفت و در همان حال گفت امکیس

.مونده ادتونیکه صداشون  دیدوستش داشته باش یلیخ دیبا_

.هیهمتائ یب ياون خواهر کوچولو.ادیز یلیخ.بله_

.میبا هم دوست بش يروز هیبتونم  دیشا ه؟یاسمش چ... که بدونم دیکنجکاوم کرد یلیخ_

!دایش.داره ییبایاسم ز: گفت دیا یبه نشاط م دیگو یاز انچه م ییبا لذت گو امیس

.خودش هم مثل اسمش قشنگ باشه دیبا.داره یاسم قشنگ: کرد و گفت امکیبه صورت س ینگاه مین یسرخوش با
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.همکار شما هم هست.دلم واسه اش تنگ شده یلیخ.اون حالل مشکالته.بله، کامال_

که اونم پرستاره؟ نهیمنظورتون ا_

.واقعا برازنده اونه يپرستار.پرستار هی.بله_

او لقمه درست  يتخت نشست و دست برد تا برا کینزد يا یصندل يکرد و خودش رو کیصبحانه را به او نزد ینیس

.باشه یموجود خوشبخت دیبا دیکه شما بهش دار يا همه عالقه نیبا ا: کند و در همان حال گفت

.دونم یشده ام و خودم نم ییحتما تا حاال ازدواج کرده و چند تا هم بچه داره و منم دا: طمطمه وار گفت امکیس

.گمون نکنم فکرتون در مورد اون دزست باشه: و گفت دیکوتاه ک یبود، اه دیوار او را شن زمزمه

خاطر  نیبه هم.بود، متوجه نشد که او چه گفته است يگرید ياما چون حواسش جا د،یشن زمزمه وار او را امکیس

د؟یگفت يزیشما چ: دیپرس

.نگفتم يزیچ! نه: کرد و گفت کیلقمه را به دهان او نزد.خودش امد به

؟هیکه اسمم چ دیدیچرا شما تا به حال از من نپرس: دیفرو داد، سپس پرس يچا یلقمه اش را با کم امکیس

.دمیپرس یوگرنه م دم،ید ینم یلزوم: گفت خونسرد

د؟یشناس یم د،یشناس یچرا؟ شما که منو نم_

خانم پرستار؟ دیینجایهنوز ا: دیپرس امکیس.را نداد جوابش

.تجامیبله ا: را از او برگرفت و نجواگونه گفت نگاهش

ناراحتت تون کردم؟_

ناراحت بشم؟ دیبا یچ يبرا.نه: زد و گفت يلبخند

.دیگمان کردم حتما از دستم دلخور شد د،یچون سکوت کرد_

.بود گهید يجا هیحواسم .ستیطور ن نیا: گفت یمهربان با

www.downloadbook.irwww.downloadbook.ir



مریم صمدي -در آغوش رویا  ه نودهشتیاکتابخان

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٦٢

.ذارن ینم ماریب هی يپرستار رو تمام وقت برا هیوقت  چیدونم ه یکه من م ییتا اونجا د؟یکن یچرا به من کمک م_

ه؟کن یدوست به دوستش کمک نم هیمگه : گفت اریاخت یب

د؟یدوست؟ مگه شما دوست من_

د؟یکن یمثل منو قبول م یشما دوست: دیاهسته پرس.خودش حس کرد ينگاه پرستار را رو ینیسنگ

ست؟ین.هیبدونم اسمتون چ دیاگه قبول کنم با: گفت امکیس

کار  یاالن کم...یبله، ول: را برداشت و از جا بلند شد تا برود و در همان حال گفت ینیس.اش تمام شده بود صبحانه

 ینم... دایش: دیدر همان لحظه، سمانه در را بازکرد و رو به او پرس.گم یبعدا بهتون م.برم به اونها برسم دیدارم، با

.اومد سیخونه؟ سرو يبر يخوا

دا؟یش: مسخ شده تکرار کرد امکیس.دیپر دایش ياز رو رنگ

.رم یمن م... گهیخب د: دستپاچه گفت دایش

!دیصبر کن_

صبحانه را به دست او داد و از او خواهش  ینیس دایش.بود ستادهیدانست همان طور ا یاز موضوع نم يزیکه چ نهسما

طوره؟ نیا.داستیاسم شما ش: گفت امکیس. بگذارد شانیکرد تنها

...من_

اره؟ ،ییدایش...تو _

.امیش من...اره: گفت هیگر انیشد و م کیارام به تخت او نزد.دیاز چشمانش فروچک اشک

ما؟ اره؟ يکوچولو دایش: گفت جانیو ه اقیبا شور و اشت امکیس

!کوچولو یگ یهنوزم که بهم م: گفت ختیر یگذاشت و همان طور که اشک م امیدست س يرا رو سرش

کوچولو؟ هنوزم که  یابج ینگفت يزیپس چرا چ: کرد گفت یم هیکه گر یو در حال دیکش دایسرش يدست رو امکیس
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!يموند طونیش

...من...من... داداش: را در دست گرفت و به صورت چسباند و گفت امکیس دست

که  يدیکش یزبونم حرف م ریخوب از ز: با خنده گفت هیگر انیسر او را بغل کرد و م امکیس.ادامه بدهد نتوانست

.رو دوست دارم دایچقدر ش

.مونده ام طونیبه قول خودت هنوز ش: و گفت دیهم خند او

... دایش يچقدر فرق کرد: و گفت دیاش برداشت و کورمال کورمال دست به صورت او کش نهیو را از سسر ا امکیس

.شه یباورم نم

!یکن هیگر دینبا.يکرد سیباندهات رو خ: او را پاك کرد و گفت يو اشکها دیکش امکیدست به صورت س اوهم

پس تو : گفت دایرا فراموش کرد و رو به ش زود ان یلیحال خ نیمتوجه پانسمان چشمانش شد، با ا کبارهی امکیس

.يزد یهم نم کیو ج يکرد یهمه بهم محبت م نیچند روزه، ا نیا يکه تو يبود

.داداش یبرادرم... خب_

.یبهم بگ يدینکنه ترس ؟ینگفت يزیچرا چ_

.کنم رتیغافلگ کدفعهیخواستم  یفقط م... فقط...نه، نه_

قرار گرفته بود، با  دایش هیگر ریکه تحت تاث یو در حال دینگشتان او را بوسنوك ا امکیس.شد ریدوباره سراز اشکش

:گفت يبغض الود يصدا

.خوشحالم یلیخ.نمتیب یخوشحالم که م_

!یلیخ.دلم واسه ات تنگ شده بود داداش یلیخ: بزحمت گفت.داد ینم دایمجال حرف زدن به ش اشک

؟يچطور دا؟یش يکرد دایچطور منو پ_

 نجایرو ا یزنگ به مادر بزنم بهش بگم چند ساعت هیرم  یم.گردم یبرم یبرم، ول دیفعال با...فعال.گم یت مبعدا برا_

www.downloadbook.irwww.downloadbook.ir



مریم صمدي -در آغوش رویا  ه نودهشتیاکتابخان

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٦٤

.مونم یم

؟ حالش چطوره؟...مادر: گفت اقیو اشت جانیبا ه امکیس

.رم یمن م. شه یمطمئنا بهتر هم م نهیاگه تو رو بب.خب یلیخ.خوبه_

دا؟یش: کرد شیصدا امکیرفت که س شیدرگاه پ تا

بله؟: عقب برگشت  به

.یچیه: ارام گفت.نتوانست یول د،یبگو يزیخواست چ یم

 یاز شب گذشته باهم حرف م یتا چند ساعت.مهربان از در اتاق خارج شد يچشمانش را پاك کرد و با لبخند نم

 زیو همه چ ناین او و سبچه دار شد د،یخبر ازدواج سع.بود دهیشن دایزا از زبان ش زیهمه چ امکیفاصله س نیدر ا.زدند

 چیه يبود ریکه اس یچرا در تمام مدت ؟یتو چ یول: فتدر اخر رو به او گ.جز تزدواج نافرجام خودش را به او گفت

خبر  میدونست ینم یحت یعنی.ازت نبود ياثر چیه یم،ولیچقدر دنبالت گشت یدون ینم ؟يما نفرستاد يبرا ينامه ا

؟يرو بهمون بد تیسالمت

شدم بشدت  ریاس یمن وقت.ستیساده ن یکن یکه تو فکر م ياونقدر زیهمه چ: زد و گفت یتلخ يندپوزخ امکیس

رزمنده  ياز بچه ها گهید يچندتا...اونا من و .نداشتم یتیاصال از نظر اونها من هو.پالکم هم گم شده بود.بودم یزخم

هالل احمر . سرخ و بیدر واقع صل.نشده بودنوشته  یستیل چیاسم ما، تو ه.ناشناخته بردن ياز اردوگاهها یکیرو به 

ما رو ازاد کنن ... که اتش بس شد و اونا مجبور شدن شیپ یتا مدت.از حضورما در خاك عراق نداشتند یاطالع چیه

ما هم بسرعت نام .هستن نجایدر ا تیهو یب ریاس يسرخ خبر داده بود که تعداد بیاز سربازها به صل یکیچون 

.میاز اردوگاهها فرستاده شد گهید یکیو به  میکرد یسینو

ست؟یطور ن نیا.يدیهم کش يادیز يها یحتما سخت: گفت يبا دلسوز دایش

ما هم قطار .در اونجا بود...من یزندگ يسالها نیبدتر.بله: داد و گفت هیسرش را به مبله پشت تختش تک امکیس
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که ما زنده  نیا.ب جونشون رو از دست دادنعقر ایمار  شیچندتا از بچه ها سر ن.میبود يو حشرات موذ وونهایح

.هیواسه خودش معجزه ا...هم میموند

هم اسم تو رو  مارستانیپرسنل ب ی؟حتیمگفت یبه کس يزیچ... يامد رانیکه دوباره به ا یچرا وقت... طوره نیاگه ا_

؟يبه ما نداد يکه خبر نیا ای ينکرد یخودت رو معرف یچ يبرا.دونن ینم

تونستم خودم رو به  یم یکن یفکر م... تیوضع نیبا ا! دا؟یش يچطور: زد و گفت یلبخند محزون ،یبه تلخ امکیس

کنم؟ لیشماها تحم

...من يخدا_

عملهام موفق نباشه  نیاگه ا یگ یم: رها کرد و گفت دایش يرا از بند دستها شیدستها.به به جانب او برگشت امکیس

کنن؟ یپدر کور رو قبول م هیاونا ! بهارك...ابکب... بچه هام... نه ایکنه  یقبول م نایم

گذشته از .یینایداداش؟ تو شوهر م یزن یحرف م يدار یتو از چ: را در دستان گرمش فشرد و گفت امکیس يدستها

وار  وانهیتو رو د... همه نیبا ا دنتیکه چند سال ند يبا وجود.بابک و بهارك عاشق تو هستن ،ییپدر بچه ها...اون

از تو برام حرف  اقیداشت با شور و اشت شیبابک چند روز پ.زنن یازت حرف م يبا چه غرور یدون ینم.دوست دارن

!طور بهارك نیهم.مرد بشم هیگفت دوست دارم مثل بابام  یم.زد یم

...يبابا هیذهنشون دارن نه  يسالمو تو يبابا هیاونا _

قادر  گهیبر فرض محال اگه چشمات د.یو هنوز سالمت.کنم ادامه نده یخواهش م: او را در دست فشرد و گفت دست

باورکن  نویا.يزیغز امکیهمون س... در چشم ما شهیتو هم.همه به تو عالقه دارن.ستین ینباشن، بازهم مشکل دنیبه د

.داداش

هت ما همه ب: گفت یاو را پاك کرد و با مهربان يبا دست اشکها دایش.را تر کرده بود امکیدور چشم س يباندها اشک

.ادیهم ز یلیخ. داداش میعالقه دار
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زبون چرب و  نیا...ستیمعلوم ن!زبوندار: کرد، گفت یم هیسر او را بغل کرد و همان طور که گر اریاخت یب امکیس

برادر  يبو.برادر فشرد نهیدر س شتریچشمانش ، لبخند زد و سرش را ب زیاشک ر انیم.يبه ارث برد یاز ک...نرمت رو

.برادرانه بود يبو نیا فتهیو شچقدر خوب بود و ا

کمیو  ستیب فصل

از .ستینگر یبا دقت به اطراف م دایش.و درشت به حرکت درامدند زیر يها زهیسنگر يجدا شدند و رو یجاده اصل از

با  اوشیرا باال زد و رو به س شیافتاب نکیع دایش.کرد یشخص را نوازش م دگانید يدور منظره چشم نوازتر

م،نه؟یرس یم الیبه و يبه زود: دیپرس یسرمست

.میرس یم يبزود.نمونده يزیچ گهید.اره: اورد و گفت نییسرش را پا یاو، کم يبه رو يبا لبخند اوشیس

!اون حوض پشت خونه يخصوصا برا.اونجا تنگ شده يدلم برا یلیخ_

.الیو یب قبلالبته صاح.تو يبرا الیتنگ شده و دل صاحب و الیو يدل تو برا: گفت يبا لبخند اوشیس

در لفافه سخن  شهیانگار عادت کرده بود هم.کرد ینگاهش نم اوشیاو برگشت و نگاهش کرد، اما س يبه سو دایش

 د،یرس یقبل سرخوشتر و شادتر به نظر م يکه از روزها امکیس يبه عقب برگشت و در حال تماشا یکم.دیبگو

داداش؟ يپسند یم: دیپرس

.امدم خوشحالم رونیب مارستانیاز حصا ب نکهیهمه، از ا نیبا ا نمیب یرو نم يزیمن که چ_

را  يزیگفتن چه چ الیمتوجه شده بود او خ ییکه گو اوشیس.ستینگر اوشینگاه از او برگرفت و به س نیغمگ دایش

ده نگاهش را از او برگرفت و به جا دایش.نزند یحرف چیبه او فهماند که ه میمال يدارد سرش را تکان داد و با لبخند

چنار و کاج پر کرده بود و او که دفعه قبل متوجه  ختاناطراف را در.دندیدر رس يجلو یبعد از مدت کوتاه.انداخت

شد و به طرف در  ادهیپ نیاز ماش اوشیس. ستینگر یو جستجوگر، اطراف را م يموضوع نشده بود، با کنجکاو نیا
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.شد نیو دوباره سوار ماش دیرا کنار کشلنگه در .در ان را بازکرد دیخانه رفت و با کل يبزرگ جلو

ست؟یکجاست؟ مگه خونه ن يپس مشد: دیپرس دایش

.بچه ها و نوه هاش دنیدادم با زنش بره د یدو هفته بهش مرخص يبرا.نه: به باغ گفت نیدر حال راندن ماش اوشیس

رو دزد بزنه؟ نجایا یترس ینم_

.شه ینم دایدور و برا پ نیدزد ا ینیب یهمون طور که م.نه_

درختان .را درختان چنار پوشانده بود یو خاک کیدو طرف ان جاده بار.نزد و به اطراف نگاه کرد يگریحرف د دایش

 یرفتند، از انبوه شیکه پ یکم.جاده را از گزند نور افتاب حقط کرده بود شانیها هیرشد کرده بودند که سا يبقدر

رنگ قرمز و .بخش شان بود نیسرخ و بنفشه اذ ياشد که گله یکوچک يمتوجه تپه ها دایدرختان کاسته شد و ش

:گفت اریاخت یب دایکرد که ش یبنفش توام با هم انها انچنان چشم را نوازش م

.فوق العاده است... منظره نیا_

ها رو باال  شهیش: و رو به اندو گفت دیرا باال کش نیماش شهیبرلب اورد و بدون حرف، ش ینیلبخند دلنش اوشیس

.شه یپر از گرد و خاك م نیماش.میگذر یم یاالن از محوطه خاک.دیبکش

 یجاده به هوا برم يرو کیکه با حرکت الست یوجود گرد و خاک.هردو باهم به دستور او عمل کردند امکیو س دایش

ا، باعث شد شنه ياما حرکت دوباره رو ند،یرا بب نیماش يراحت بتواند منظره جلو دایشد که ش یخاست، مانع از ان م

 ن،یماش ستادنیبمحض ا.ستادیاز حرکت ا نیعاقبت ماش. داطراف را بنگر يشتریبکشد و با لذت ب نییرا پا شهیش یکم

 امکیو س اوشیس.دیدرخش یم دینور خورش ریچون طال ز شیمثل دوسال پ الیو.نهاد رونیدر را بازکرد و پا به ب دایش

.يا قهیخوش سل یلیخ... تراف کنم که تومجبورم اع: شادمان گفت دایش.شدند ادهیهم پ

رو  نیتا من ماش یکمک کن امکیفعال بهتره به س یول! يتو لطف دار: سرش را خم کرد و با محبت گفت یکم اوشیس

 شیبازو ریبه طرف او رفت و دست ز امکیس يبه رو يبا لبخند.شد امکیمتوجه س.امیبذارم و ب نگیپارک يتو
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داداش؟ یکن یرو حس م یها وحشگل يبو: انداخت و سرخوش گفت

 نجایا دا،یش نمیبب.دیرو فهم اسینارنج و  يشه بو یراحت م... اره: گفت یو با لبخند گرم دیکش یقینفس عم امکیس

هم داره؟ وهیدرخت م

 يبهایس.زنن یشاخه ها دارن چشمک م يالبالوها که االن رو.چندتا.بله: سرش را تکان داد و گفت دییدر حال تا دایش

.خندن یان و دارن م دهیرس بایل و سبز هم او دورا در حال رقصن و انگورها هم که تقرکا

خواهرم .ستمیخانواده ما فقط من شاعر ن يکه تو دید یبود و م نجایا نایکاش م: و گفت دیخند اریاخت یب امکیس

.شاعرتره

 اوشیساختمان به س يرنگ جلو اهیو س يمرمر يباال رفتن از پله ها يو در ححال کمک به او برا دیخنده او خند به

تو : گفت دایرا گرفت و رو به ش امکیس گریامد و دست د نییچند پله پا اوشیس.بود ستادهیدر ا يجلو.نگاه کرد

.مییایجلوتر برو تا ما هم ب

.میر یباهم م_

.مییایما هم االن م.تعارف نکن و برو_

هنوز همان .افتی شیکه شد انجا را چون دوسال پ الیداخل و.باال رفتکرد و  یکرد و جلوتر از اندو پله ها را ط قبول

دقت متوجه شد که  یبا کم.رنگ اتاق عوض شده است سیسرو دیو فرم را حفظ کرده بود، فقط به نظرش رس بیترک

:گفت اوشیرو به س.درست فکر کرده است

؟ياتاق ها رو عوض کرد سیسرو_

به نظرم  یقبل سیسرو.شیماه پ.بله: گذاشت و گفت نیزم يدست د اشت رورا که در  یچمندان نسبتا بزرگ اوشیس

.اومد یم یمیکهنه و قد

.اون که نو بود یول_
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 ممیبه چشمم خورد در تصم سیسرو نیا یاتفاقا وقت.بهتره رنگش عوض بشه دمیفکر کردم د یوقت یول.درسته_

.مصرتر شدم

.نهیرم سنگبه نظ نجایا يهوا: و گفت دیکش یقینفس عم امکیس

.شه یپنجره ها رو که بازکنم برطرف م: با شتاب به طرف پنجره ها رفت و گفت دایش

 امکیس.دم کرده و خفه سالن شد يهوا نیگزیجا یخنک يهوا.سپس پنجره ها را بازکرد د،یکش يها را کنار پرده

به طرف او  دایش.ندیکند و بنش دایرا پ ییرا تکان داد تا بتواند جا شیو در همان حال دستها دیکش يگرید قینفس عم

؟يخسته ا: دیرا گرفت و پرس شیبازو ریرفت و ز

.کنم ینبودم احساس پا درد م نیماش ياندازه تو نیوقت ا چیچون ه یول اد،ینه ز_

کنه؟ یسرت که درد نم_

.نگرن نباش: گفت یبخش نانیبا لحن اطم.لحن نگران او بود متوجه

؟یببرم تا استراحت کنتو رو به اتاقت  يخوا یم_

.شم یممنون م تینب یاگه زحمت_

اتاق خواب ... ایس:دیپرس اوشینداره رو به س یزحمت چیاو را محکمتر از قبل در دست فشرد و با گفتن ه يبازو

کجاست؟

.ه جا کنمرو جا ب لیببرش اونجا تا من هم وسا.خوابه ياون باال کامال اتاق ها: به طبقه باال اشاره کرد و گفت اوشیس

را  يدر.کرد تا از پله ها باال برود یم ییرا به دست داشت، او را راهنما امکیسر قبول کرد و همان طور که دست س با

پا به درون ان  امکیبا س افت،یاتاق خواب  اوشیپله ها بود، گشود و چون انجا را هم به گفته س يکه درست جلو

 ينشاند و خودش به طرف تخت رفت و ان را برا یصندل يه روبه سمت تخت نبرد، بلک کراستیاو را .گذاشت

کس  چیه.راحت بخواب: گفت یتخت بخوابد و با مهربان يسپس به طرفش امد و کمکش کرد تا رو.کرد ایمه امکیس

www.downloadbook.irwww.downloadbook.ir



مریم صمدي -در آغوش رویا  ه نودهشتیاکتابخان

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٧٠

.پس اسوده باش. ستین يخبر الیو يبچه هم تو ياز سر و صدا.شه یمزاحمت نم

 ياگه تو نبود.کوچولو یازت ممنونم ابج: رفت و با محبت گفتتخت نشست و دست او را به دست گ يرو امکیس

.کردم یچه کار م مارستانیاون ب يمعلوم نبود االت تو

و دست او  دیکش شیبعد مالفه را رو.و عطوفت کمکش کرد دراز بکشد یسپس با مهربان.او درست کرد يرا برا متکا

ناهار  يبرا.حاال راحت استراحت کن. م نبودم خدا بوداگه من ه: مالفه بود به دست گرفت و گفت يرا که ازاد رو

به طرف پنجره رفت ) یخوب بخواب( کرد و با گفتن ادستش را ره دیلبخند او را که د.لبخند زد امکیس.کنم یصدات م

سپس اتاق را نترك  د،یایتا هوا کامال به داخل اتاق ب دیپرده را کنار کش.اتاق عوض شود يو ان را بازکرد تا هوا

او از پشت متوجه اش  يصدا کبارهی. افتیاو را ن یول د،یاو به اتاقها سرك کش يدر جستجو.شد ینم دهید اوشیس.ردک

؟يگرد یدنبال من م: کرد

.دمیزد؟ ترس بتیکجا غ: دیکرد و پرس نگاهش

.يتو که هنوز لباسهات رو عوض نکرد.رفتم لباسم رو عوض کنم.ستین يزیچ: گفت یبا مهربان اوشیس

ارم؟یکه برم لباسم رو درب یوم اتاق مال منه؟ چمدونها رو کجا گذاشتکد_

.هیاتاقت هم اون اتاق سوم.رو برات اماده کردم زیقبال همه چ.يبه لباس ندار يارین_

.هیهمون اتاق بهشت... اخه اون که ؟یکن یاشتباه نم: اتاق گفت دنیبا د ینگاه او را دنبال کرد، ول جهت

اون اتاق رو از اول ... بهت که گفتم: همان طور مهربان گفت اوشیس.بر ات اتاق گذاشته بود دایبود که ش یاسم نیا

.تو در نظر گرفته بودم يبرا

...اخه یول_

.شم یاز دستت دلخور م یلیخ یاگه قبول نکن.اخه نداره گهید_

.یکن یو شرمنده خودت ممن شهیکارهات هم نیباورکن با ا: و مهربان او نگاه کرد و گفت نیصورت دلنش به
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حاال .با من تعارف نکن گهید! سیه: گذاشت و گفت شیلبا يکرد و در همان حال انگشت رو يا یاخم مصلحت اوشیس

.اشپزخانه ام يتو.اتاقها نگرد  يدنبال من هم تو. برو خودت رو اماده کن

لبخند زد و ارام به  زیاو ن اوشیمهربان سو  یلبخند دوست داشتن دنیبا د.ندیسرش را بلند کرد تا صورت او را بب یکم

در را بست . را نوازش کرد دگانشیو چشم نواز ان د بایز يبا وارد شدن به اتاق، فضا.که او گفته بود، رفت یسمت اتاق

هنوز هم مثل گذشته ها .ندیرا بب بایبه طرف پنجره رفت و پرده را کنار زد تا منظره ان ابشار ز يو قبل از هرکار

 يرو دیکل.رفت يواریتخت بلند شد و به طرف کمد د ياز رو یبا شادمان.نرم بود یلیخ.تخت نشست يام روار.بود

به چوب  که ییبه لباسها رتزدهیح) هستن؟ یچ گهید نهایا...من يخدا:( ان را در قفل چرخاند و در را بازکرد.قفل بود

معلوم که شخص با .هم برازنده اش بودند یگبودند و مسلما هم فینرم و لط یهمگ.دیبودند دست کش زانیکمد او

 یکی.شان بر بدن یو اندام او و برازندگ يصور يهایژگیان هم با در نظر گرفتن و.انها را انتخاب کرده است يا قهیسل

 جیرا يمدلها نیاز مهمتر یکیاز بهتریت نوع پارچه و جنس و . ستادیو به تماشا ا دیکش رونیاز لباسها را از چوب ب

 کیکه کال  يا نهیلباس، مقابل ا دنیبعد از پوش.امد بپوشد  یم فشیکه ح بایانقدر ز.بایو ز کیش یاده بود، ولس.بوده

و به خودش  ستادیاگذاشته اند  نهیا وارید يضلع از چهار ضلع اتاق را به خود اختصاص داده بود و مشخص بود به جا

و  يحلقه ا يموها.شد رهیخ نهیبه ا.شده بود باتریز شهیهم از.زد و به خودش نگاه کرد یچرخ مین جانیبا ه.نگاه کرد

و چشمان درشتش که در  یو کمان دهیکش يابروها.دیرس یبود و تا کمرش م ختهیر شیشانه ها يبلندش مثل موج رو

 ییلبخند دلربا.خوشرنگ و لبان سرخش با ان پوست باطراوتش يگونه ها ونمود  یم نیوقت از روز سبز و زمرد نیا

 دیکش یقینفس عم.برد و انها را مرتب کرد شیموها يخاص انگشت ال يبا عشوه ا. شدنش نقش بست باتریاطر زبه خ

 يرو تانگش یمکث کرد و سپس به نرم يپشت در اشپزخانه لحظه ا.به اشپزخانه رفت کراستیو از اتاق خارج شد و 

:دیبه ان نواخت و پرس يضربه ا طنت،یدر گذاشت و با ش

اجازه هست؟_
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!تو ایب: دیرا شن اوشیس يصدا

 نیبدون ا.کرد یپخت ناهار را اماده م يبرا ازیمورد ن لیداشت وسا اوشیس.تازه کرد و پا به اشپزخانه گذاشت ینفس

.اماده است زیهمه چ نیبب: که به طرف او برگردد گفت

 زیهمه چ.اره: ر داشتند گفتقرا زریفر سهیکه در ک ییبه مواد غذا دنیزد و در حال دست کش يزیام طنتیش لبخند

.اماده است

او در ان حالت،  دنیکه با د...بدم تزایناهار سفارش پ يبرا ياگه بخوا: گفت یبه طرف او برگشت و داشت م اوشیس

 یمجذوب او در ان لباس، ب اوشیس.به خاطر نگاه او گل انداخت و صورتش گر گرفت شیگونه ها.مات و مبهوت ماند

.هیباورنکردن ...نیا: گفت اریاخت

گاه در تمام عمرش، او را  چیه.کرد یبرانداز م قیدق یناخواسته او را با نگاه اوشیس.لبانش را گشود ینیشرم اگ لبخند

به  اریاخت یشده بود که نگاه شخص ب بایانقدر ز.بود دهیند ،یافتنیو البته دست ن یو دوست داشتن بایاندازه ز نیتا ا

چطوره؟: دیپرسسرخوش  دایش.ثابت ماند شیرو

لباس کامال برازنده  نیمجبورم اعتراف کنم که ا: انداخت و گفت نییاش را از او برگرفت و پا رهیخود امد و نگاه خ به

.توئه

.زمهیبرادر عز قهیبه خاطر حسن سل یبرازندگ نیا: شاد گفت يلبخند با

.ستمیبرادر تونمن  یدون یتو که م: با خشونت گفت ختهیام یو محکم با لحن يجد اوشیس

.خوام یمعذرت م.خواستم ناراحتت کنم ینم: انداخت و اهسته گفت نیینگاهش را پا.جاخورد

.نداره یاشکال: گفت ارام

.کنم یپس من غذا رو اماده م: وسط اشپزخانه گذاشت و گفت زیم يبرداشت و رو نتیکاب يرا از رو لیوسا
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؟يخوا یکمک نم_

؟يبلد يمگه اشپز: دیپرس متعجب

.ستمین گانهیب يبا اشپز.کردم یرستوران کار م هی يمدت تو هی.البته: زد و گفت يلبخند اوشیس

؟یستیبلد ن يپس تو چه کار.یبیاز عجا ییایبه نظر من تو دن: گفت ریمتح

.رو ببرم ییبایو فر بایدل دختر ز نکهیا: و گفت دیخند اوشیس

بهت  يتو،امکان نداره دختر يچون با رفتارها يبرد مطمئن باش که حتما دلش رو: گفت طنتیو با ش سرخوش

.عالقمند نشه

م؟یغذا بذار یلیخب حاال ما.دوارمیام_

...ذارم و تو هم یپس من سوپ جو م.ادیبدم نم_

؟یموافق یبا اسپاگت: دیپرس اوشیس

!چرا که نه یرو داشته باش لیاگه وسا: کرد و گفت نگاهش

.دستپخت کدوممون بهتره میفهم یبعد از پختن م.یپس تو سوپ بذار من هم اسپاگت_

ات  هیگر دوارمیفقط بعد از خوردن غذا، ام: طنز گفت یو با حالت دندیدرخش یم طنتیکه از فرط ش یبا چشمان سپس

.رهینگ

قدر بده؟ نیدستپختت ا یعنی_

.ده یرت نشون نمچون اصال ظاه.ينگو که متوجه منظورم نشد: کرد و گفت کیسرش را به گوش او نزد اوشیس

وقت به منظور  چی؟ چون من ه يزد یحرف م نیپرده تر از ا یب یشد اگه کم یم یچ: و گفت دیسر شوق خند از

.برم ینم یتو پ یواقع

 هی: شد و گفت زهیبه چشمان او خ. دیبزند که نبا ییبود کنترلش را از دست بدهد و حرفها کینزد.به خود امد اوشیس
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.دارم ازیتا اون موقع به وقت ن یمطمئن باش، ول.گم یپرده بهت م یرو ب زیور نباشه همه چد ادیز دمیکه شا يروز

.یمنو هم وادار به اعتراف کن یکه حت يقدر مغرور و خوددار نبود نیکاش ا_

.اومد یخوشت م یلیصفت خ نیتو که قبال از ا: زد و گفت يپوزخند اوشیس

فقط در مورد .ادیاومد، البته حاالش هم بدم نم یقول خودت قبال خوشم مبه : برلب اورد و گفت يزیام طنتیش لبخند

.کنه یمرموز م یلیاخه اونا رو خ...! مرده

 شیگونه ها.ختیبود که حس کرد قلبش فرو ر يزیچ اوشیدر نگاه س.ستیبه چشمان او نگر میمستق اوشیس

.ناهار یوگرنه ناهار ب میه دست به کار بشبهتر: گام به عقب گذاشت و با لکنت گفت کی اریاخت یگلگون شدند و ب

.نهیکار هم نیبهتر.اره: و تابدارش فرو برد و انها را به عقب زد و گفت يحلقه ا يموها يدست ال اوشیس

ان گونه  اوش،یچرا نگاه س.نبود شیکه حواسش اصال سر جا یگذاشت، در حال زیم يرا دراورد و و يقابلمه ا دایش

بود؟

 دیورقه حرکت داد تا شا يبار رو نیخودکار را چند.ننوشت گرین خاطراتش بود که قلمش دمشغول نوشت دلتنگ

 اوشیو از جا برخاست تا از اتاق س دیکوب زیم يخودکار را رو.معلوم بود که تمام شده است. نوشت ینم یول سد،یبنو

داشت و مدام  یم دست از کار بر نمه نجایدر ا یحت اوشیبود، س دهیکه او فهم ییبردارد، چون تا انجا يگریخودکار د

ان را گشود و .اتاق و ته هال بود، رفت نیاز پله ها باال رفت و به اتاق کار او که اخر.بود تیو فعال یدر حال نقشه کش

 یاو رفت و دنبال خودکارها گشت، ول زکاریبه طرف م.چشمانش بود يفعال، جلو نیاتاق مخصوص مهندس.وارد شد

 دایانجا هم خودکار پ یول د،یاو را کنار کش زیم يکشو.شد یم دهید یسفال وانیدر ل ینقشه کشمخصوص  يقلم ها طفق

 یم دایپ يزیانجا چ دیشا.افتاد که گوشه اتاق بود ینسبتا بزرگ یخواست برگردد که چشمش به کمد چوب یم.نکرد

 چیدرون کمد ه یول د،یخواهد د یوبچ يکرد االن طبقه ها یفکر م. اراده به ان سو رفت و در کمد را بازکرد یب.کرد

کنجکاو پارچه را .همه شان را هم پارچه پوشانده بودند يرو.و تابلو یچوب نقاش.ینقاش لیشد جز وسا ینم دهید زیچ
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 هک نیا.تابلو را نگاه کرد ، اه از نهادش برخاست ریتصو یوقت یاز تابلوها را برداشت، ول یکیکنار زد و  شانیاز رو

شاخه گل . به رنگ کهربا که در باد پخش شده بودند ییرنگ و موها يسرمه ا یاز او با چشمان يریتصو.خودش بود

 اوشیشد که س یباورش نم.باور نداشت ییایو رو بایخودش را تا ان اندازه ز.زده شده بود شیهم به موها یسرخ

تابلو را .بود دهیاز او ند ییرگز تابلوه یبود، ول دهیقبال د دیکش یرا که او م يهاینقاش.داشته باشد یطبع و ذوق نیچن

نگاه کرد، متوجه شد که لباس  قیدق یخودش بود و وقت ریهم تصو نیا.را خارج کرد يگرید يگذاشت و تابلو يکنار

 یبا کم.بازگشته بود در برداشت رانیبعد از سالها به ا اوشیس یلباس را وقت نیاورد ا ادیبه .تنش چقدر اشناست

:مشاهده کرد و زمزمه وار خواند ریتصو ریر زرا د يجمله ا قت،د

نرود از سرما رونیتن ما ز ازل، عشق توبا جان سرشت ، تا ابد عشق تو ب در

 هیتک واریان حرکت داد و ان را به د يمسخ شده ، انگشتان لرزانش را رو.ستینگر یو مبهوت به نوشته م مات

:ان نوشته شده بود نییخوش در پا یبا خط.را نگاه کرد يگرید ریسپس تصو.داد

نام و نشان است منم یتوب يدارند ، ان که در کو یتو همه نام و نشان عاشقان

ان گونه از ان  اوشیکه س یپس عشق.چشمانش نمودار شد يروشن، جلو يا نهیمثل ا زیهمه چ. به خود اغمد کبارهیب

 یول.موضوع نشده بود نیبود که متوجه ا بود؟ چقدر احمق دهیچطور تا ان لحظه نفهم! خودش بود... کرد یصحبت م

حاال .دیفهم یحاال م.برادر کیفقط .شترینه ب وبرادر بود  کیدر نظرش  شهیهم اوشیشد؟ س یمتوجه م دیچطور با

ان قدر در نظر او تلخ و  دیچرا خبر ازدواجش با حم.تا ان اندازه نسبت به او تعصب دارد اوشیشد چرا س یمتوجه م

به مراسمش  اوشیازدواج کرد، چرا س یوقت.به مغزش خورد يچون تلنگر دیحم ادی...! دیحم.گزنده جلوه گر شد

که  یشدند؟ چرا وقت یگلگون م شیباخت و گونه ها یکرد صورت او رنگ م یصحبت م دیکه از حم یچرا وقت امد؟ین

 دید یکرد م یدقت م ی؟ وقتبود دهیچطور نفهم... اه د؟ید یرا مشوق خود م اوشیکرد س یفکر م دیدبردن حم ایبه از 

که  نیسخنان و ا فش،یتعار زش،یرانگب نیاش، نگاه تحس يخشم و عتابش، شاد. داد ینشان م نهیمثل ا اوشیرفتار س
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توانست  یگاه نم چیخواست، چرا ه یاو م يرا برا نهایبهتر شهیچرا هم. کرد یم ياز او طرفدار گرانید يجلو شهیهم

 يچه زجر دم؟یحد عاشق من بود و من نفهم نیاون تا ا! چارهیب اوشیس... اهبکند،  یخواسته اش دفاع يجلو

مهربان و  اوشیکند، س یم یزندگ میکیدر نزد یاوشیبردم که س ادیچطور از ... ایخدا اه... من ينوایب اوشیس.دهیکش

چقدر .اوندا مرا ببخشخد(  د،یشیببرد؟ اند ادیچگونه توانسته بود او را از .برده بود ادیاش را از  یدوست داشتن

در افکار خود غرق بود  يبقدر.) ام زدهچقدر بدون انکه متوجه باشم او را ا. ناخواسته اسباب رنج او را فراهم کرده ام

به طبقه  اوشیس.دیرفتند، نشن یها را م کیموزائ يرا که رو ییپاها يو بعد از ان، صدا نیخاموش شدن ماش يکه صدا

 دایش دنیکنجکاو به ان سو رفت و با د. عوض کند که متوجه اتاق کارش شد که درش باز بودرا  شیباال رفت تا لباسها

که دست او ناخواسته به در نواخته بود، ناله کم  يضربه ا.تابلو بود مبهوت ماند يو در حال تماشا ستادهیکه سرپا ا

.پر از اشک، او را نگاه کرد ینگاهش به عقب برگشت و بعد ، با چشمان. را به خود اورد دایداشت که ش یجان

و دوم ستیب فصل

از شدت خجالت سرخ شده بود و شدا  اوشیصورت س.هردو سخت ناباور و شرمزده.بودند ستادهیهم ا يرو برو هردو

که در ان لحظه نسبت  یحداقل از ان احساس.دستش افتاد يتالو ينگاهش رو.کرد یسرخ از شرم نگاهش م یبا صورت

هردو تا سر حد مرگ . انداخت ریو ز برگرفتنگاه از او  یبسخت اوشیس.کرد یجدا م یو را اندکداشت، ا اوشیبه س

 یاشک از چشمانش، ب. تابلو هنوز در دست لرزانش بود. قورت داد اریاخت یاب دهانش را ب دایش. شرمزده بودند

 ییبایافتاد و فرم ز یشانیپ يرو اهشیس ياز موها يطره ا.سرش را باال گرفت. به خود امد اوشیس.دیفرو چک اریاخت

شد  کیگام به او نزد کی اوشیس.کرد یبود و تابلو را نگاه م ستادهیبدون حرف ا دایش. دیبخش شا رنگیبه صورت ب

؟ياونو از کجا اورد: دیو اهسته پرس

و  دینگاهش را از او دزد. لحظه نگاهش کردونگاهشان درهم گره خورد کیاو، سر بلند کرد و  يصدا دنیشن با
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چرا؟: دینجواگونه پرس

گذاشت و همان طور که  يتابلو را کنار. حال سکوت کرد و لب باز نکرد نیچرا داشت، با ا يبرا ياریبس يجوابها

:گفت خت،یر یاشک م

؟یسکوت کن يخوا یم یتا ک ؟یبگ يزیچ يخوا ینم_

...من... من: اهسته گفت.نداشت یاحساس خوش. نگاهش را به او دوخت اوشیس

؟یتا ک... هان ؟ینگفت يزیوقت چ چیچرا ه_

من ... من.باورکن... دایکنم ش یخواهش م: به چشمان او که حاال غرق در اشک بودند گفت یاو رفت و با نگاه يسو به

...خواستم ناراحتت کنم یوقت نم چیه

چرا  ؟یکار رو بکن نیا یچطور تونست ؟يبا من چه کرد یدون یناراحت؟ تو م: به چشمان او زل زد و گفت نیخشمگ

؟ينزد یحرف چیوقت ه چیه

 گریبار د کی اوشیس.او خارج کرد يرا از حصار دستها شیبازوها یعصبان دایس یرا گرفت، ول دایش يبازوها اوشیس

 چیمن ه: افتیاو ن يرا از حصار دستها شیتوان خارج کردن دستها دایبا ان قدر محکم که ش نیا. او را گرفت يبازوها

.خورم یقسم م.وقت چیه.نداشتم يقصد چیوقت ه

من  ایا ؟يکرد شیهمه سال مخف نیطوره چرا ا نیاگه ا.عذر بدتر از گناهه نیا: گفت نیناراحت و خشمگ ه،یگر انیم

اره، گناهکار بودم؟ ؟یهست یدونستم تو ک یداشتم که نم یگناه

که جرات حرف زدن با تو رو ندارم؟  يدیفهموقت ن چیچرا ه... یلعنت: شد و گفت رهیبه چشمان او خ یعصبان اوشیس

 یم یتا ک.بسن کن: گفت اوشیس.کرد یم هیبدون جواب گر دایش مم؟یتیپسر  هیگفتم؟ که من  یبهت م دیبا یچ

؟یاخه تا ک ؟یکن هیگر يخوا

 دا،یباشه ش.نکن هیکنم گر یخواهش م: او را گرفت و گفت يشانه ها اوشیس. ستیگر یداد و فقط م یجواب نم دایش
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او  يسر او را بغل کرد و درحال نوازش موها اریاخت یب اوشیس.خوردند یتکان م هیهنگام گر دایش يشانه ها.بس کن

.بس کن دایکنم ش یخواهش م. نکن هیگر: گفت

: شد و گفت رهیپر از اشک به او خ یبا چشمان.خارج کرد اوشیس يخود را از حصار دستها عیسر. به خود امد دایش

.بخشمت یهرگز نم... هرگز.یتو به من دروغ گفت. بخشمت یکار نم نیخاطر ا وقت به چیه

!دایش: کرد شیشد و صدا کیبه او نزد اوشیس

 د،یلرز یبغض م ریکه از تاث ییانجا به عقب برگشت و با صدا.رفت شیبرق از کنار او گذشت و تا درگاه اتاق پ مثل

:گفت

!یصداقت داشت یکاش کم_

عشق گناه بود؟  ایمرتکب شده بود؟ ا یگناه ایا. کرد یان مبهوت و مسخ شده، رفتن او را نگاه مهم چن اوشیس.رفت و

.بود ایموجود دن نیاگر بود او گناهکارتر

 یحد دوست بدارد، ول نیرا تا ا ینفر کس کیعذاب اور است که  ست،یگر يها يتخت انداخت و ها يرا رو خودش

با ان  اوشیس ش،یهایو شوخ تیبا ان جد اوشیس.بود اوشید که او عاشق سدرست بو نیا. دینتواند به او بگو...

 نیاو هرگز انتظار چن... یاش، ول یورنکردنبا يبا ان همه رفتارها اوشیمهربان و س اوشیو خمارش، س اهیچشمان س

وست بار شکست در د کیکه با  یگفت، نه وقت یبه او م نهایزودتر از ا اوشیدوست داشت س. را نداشت يزیچ

 نیتوانست ا یگاه نم چیه.ها دل برکند یتواند از دوست داشتن یکرد نم یکه حس م ینه وقت.شده بود دیداشتن، نا ام

 یفکر م یوقت.را دوست داشت اوشیس.دلبسته شد، او را از دست ندهد یباشد که اگر به کس داشتهرا به خود  نانیاطم

 زاریاز رفتارش ب.امد یغرور او را خرد کرده است از خودش بدش مبه او زده و چگونه  ییقبل، چه حرفها یکرد لحظات

نبود که ناراحت بود، به  یراز پنهان نیا اطران بود که او به خ قتیحق یرا دراورده بود، ول يعقده ا يدخترها يادا.شد

ن که خودش بداند ا یکه سالها ب دیفهم ینبود و حاال م دیگاه عاشق حم چیاو ه.داشت اوشیبود که به س یخاطر احساس
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تمام شده  زیگفته بود که همه چ اوشیکرد؟ او خودش به س یم یچه فرق گرید یبوده است، ول اوشیعاشق س

 تینسبت به ان حساس اوشیاست که س يزیدانست تنها چ یکه م يزیسوال برده بود، چ ریرا ز اوشیصداقت س.است

چقدر زود در مورد او قضاوت .چقدر احمقانه رفتار کرده بود) چطور؟ یبهتر باشه، ول يطور نیا دیشا( د،یشیاند. دارد

ببرد؟ چطور  ادیش و صداقتش را از یمهربان ش،یمحبتها اوش،یچطور توانسته بود زحمات س! کرده بود و چقدر ظالمانه

غرورش را توانسته بود با او تا ان درجه غضبناك حرف بزند و او را از خود برنجاند؟ او را از خود براند و ان گونه 

.کم کم ارام شد و به خواب رفت ه،یگر انیم.به خواب رفت یچنان در افارش شناور بود که متوجه نشد ک.بشکند

زد و  یغلت.ستیو منگ به اطراف نگر جیرا از هم بازکرد و گ شیپلکها.بود یکیتار اهیاتاق در محاصره س يفضا همه

از  شتریب.سوخت یقلبش هم م.سوخت یبود م ختهیکه ر یاشک چشمانش را از ان همه.اباژور کنار تخت را روشن کرد

حوصله از  یب.شد ینم یبسپارد، ول یرا به دست فراموش زیکرد همه چ یهم گذاشت و سع يرا دوباره رو شیپلکها! ان

 دیکش ینینفس سنگ.اتاق را روشن کرد يفضا یمینور مال. برق رفت و ان را روشن کرد دیامد و به طرف کل نیتخت پا

گونه مسائل تا چه حد  نیدانست به ا یم.شناخت یرا خومب م اوشیس.اعتماد به نفس از اتاق خارج شد تیو با تقو

به  کبارهی.لوسترها او را در حدسش سست کرد ییروشنا یاز اتاق خارج نشده است، ول زیو مسلما او ن تحساس اس

در اتاقش  امکیس.بازکرد یبه اتاق او رفت و در را کم چطور توانسته بود او را فراموش کند؟ شتابان.افتاد امکیس ادی

خاطر احساس  نینزده بود، به هم يزیلب به چ گاماز ظهر تا ان هن.امد نییو از پله ها پا دیکش ینفس راحت.نبود

 شیمرتب سرجا زیهمه چ.به اشپزخانه رفت.رفت یمالش م يمعده اش بدجور ینداشت، ول ياشتها.کرد یم یگرسنگ

را به همراه شربت پرتقال خارج  ینیریجعبه ش.رفت و درش را بازکرد خچالیبه طرف .زد یبرق م يزیمبود و از ت

 يرا از درون جعبه برداشت و به دهان گذاشت و با جرعه ا یکوچک ینیریش یلیم یبا ب.تگذاش زیم يکرد و رو

شرم،  یسرخ.قرمز شد کباریصورتش ان ماجرا افتاد،  ادی یوقت.دیرس یحال و حوصله به نظر م یب.فرو داد یدنینوش

دراورده بود  خچالیاز  هرا ک یلیوسا.به غذا نداشت یلیم.را به لرزش واداشت شیگلگون کرد و دستها شیگونه ها
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سالن، ا  يبه هم خوردن در ورود يصدا.نشست و به فکر فرو رفت یصندل يبرداشت و داخل ان گذاشت و دوباره رو

اب دهانش را قورت داد و با .کرد به خودش مسلط شود یسع يند شد و با تک سرفه ااز جا بل عیسر.را به خود اورد

که دستانش را تکان  یوارد اشپزخانه شد و در حال وهیپر از م يبا سبد امکیس.را مرتب کرد شانشیپر يدست موها

او را متوجه  د،یته نباشبه طرف او رفت و با گفتن خس.رفت یارام جلو م ندیرا بب شیدست و پا يجلو لیداد تا وسا یم

 شییراهنما ش،ا یجواب او را داد و دستش را در دست او گذاشت تا به طرف صندل یییبا خوشرو امکیس.خود کرد

دستتون : ظرفشون گذاشت و رو به او گفت يرا از دستش گرفت و رو وهینشاند و سبد م یصندل ياو را رو دایش.کند

.دینیبچ وهیم یخواستم ازتون خواهش کنم که کم یم اتفاقا.تون ینیچ وهیم نیدرد نکنه با ا

؟يدیرو ند اوشیتو س... یراست.کردم که قبل از گفتن تو دست به کار شدم يپس خوب کار_

.یبدون دیتو بهتر با.بودم دهیوقت بود خواب یلیمن؟ من که خ: گفت تعجب

.دمیرو ند اوشیچون من از ظهر س ستیطور ن نیا_

کجاست؟ اوشیس یعنی... سپ: دیپرس ینگران با

نفس  اوش،یرنگ س یتونیز دیپرا دنیبه طرف پنجره اشپزخانه رفت و با د.او را متوجه خود کرد ینیترمز ماش يصدا

اندو را انجا تنها گذاشته و به شهر برگشته  اوشیفکر افتاده بود که مبادا س نیبه ا ،یلحظات يبرا.دیکش ياسوده ا

به ذهنش  يفکر نیلحظه چن کیدانست چرا  یحال نم نیکند، با ا یکار را نم نیهرچند مطمئن بود که ا.باشد

 یکه وقت يدختربچه ا.شد ادهیپ نیهمراه او از ماش یدختر بچه کوچک.تنها نبود یشد، ول ادهیپ نیاز ماش اوشیس.دیرس

:گفت امیه سخوشحال از کنار پنجره دور شد و خطاب ب.دیرا د يچهره شاد د،ینور سردر تراس به صورتش تاب

.اومد اوشیس_

.دمیفهم نیماش ياز صدا_

.مهمون هم اورده هی_
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...نکنه شما... من يمهمون؟ خدا_

:حرفش را قطع کرد و گفت نیبنابرا.  میدارد چه بگو الیشد که او خ متوجه

يشاد. دختر منه .  شیشناس یتو نم... نه _

دختر تو ؟_

:گفت یباخوشجال

مگه برات نگفتم ؟_

...پاك فراموش کرده بودم... چرا ،چرا :اورنش گفت  ادیبا به  امکیس

.کرد هیازم گاله یپشت تلفن روزید.شوازشیبرم پ یو ناراحت هم نش ياگه اجازه بد: رو به او کرد و گفت یشادمان با

.کن یمعرف زمیخواهرزاده عز نیبعدش هم منو به ا یبرو، ول.باشه: دوستانه گفت يبا لبخند امکیس

وارد  اوشیهم به همراه س يگذاشت، شاد نیهمان لحظه که او پا به سالن نشم.زد و از اشپزخانه خارج شد يلبخند

: دیاورد و به طرف او دو رونیب اوشینامش را خواند و دستش را از دست س یاو با خوشحال دنیبا د يسالن شدندشاد

!دایمامان ش! دایمامان ش

خودش را دراغوش او  ادیز یبا شادمان يشاد.دربرگرفتن او از هم بازکرد يرارا ب شیپاها نشست و دستها يرو

 دیدوباره صورت او را بوس يشاد.دندیرا بوس گریکدی يهردو گونه ها.را دور گردن او حلقه کرد شیانداخت و دستها

.دونه یاون قدر دلم واسه ات تنگ شده بود که خدا م: و گفت

.شتیپ امیفردا ب نیداشتم هم الیاتفاقا خ.طور نیمنم هم: فشرد و گفتبه خود  شتریاو را ب یمهربان با

.جون اومد دنبالم اوشیخواد، چون قبلش س ینم_

 يرو اورد يممنون که شاد: بلند شد و رو به او گفت نیزم ياز رو.دییپا یداشت حرکات اندو را م.شد اوشیس متوجه

.نجایا
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نوبت بهش  هیهر روز  نکهیا يدادم به جا حیاسه اش تنگ شده بود و ترجدلم و: باال انداخت و گفت یاش را کم شانه

.نجایا ارمشیسر بزنم، ب

معلوم بود که از رفتار صبح او دلخور و ناراحت است .کرد یاو را نگاه نم اوشیس یشد، ول رهیزده به چشمان او خ بهت

با  يخوا یم نم،یبب: دیرا گرفت و پرس يددست شا.اش را نشان ندهد یکرد ناراحت یسع.کند یگونه رفتار م نیکه ا

؟یبردار من دوست بش

.شناسم و باهاش دوستم یجون رو م اوشیمن که س یبرادر تو؟ ول_

.ام گهیبرادر د هی.نه_

به  یبا سرخوش يو شاد امکیس نیمراسم معارفه ب.نگاه کرد و او را به طرف اشپزخانه برد يچشمان کنجکاو شاد به

فکر کردم بد نباشه چند پرس : گذاشت و گفت نتیکاب يرا که گرفته بود رو ییچند پرس غذا اوشیس.دیرس انیپا

.رمیچلو مرغ بگ

.کردم یدرست م يزیچ هیشام  يبرا. يرینبود بگ یاجیاحت: نگاه به غذاها گفت بدون

:تمسخر گفت زد و با يپوزخند اوشیس. را وادار به اعتراف اشتباهش بکند گریخواست طرف د یهرکدام م انگار

در حال پختن غذا  ،یو ناراحت نیتو اندوهگ یباشه وقت لیچندان ما يکنم شاد یفکر نم یول ،یتون یدونم که م یبله م_

.ندتیبب

خودش را کنترل کرد تا  یبسخت.داد یگونه عذابش م نیچقدر خوب به نقطه ضعف او اگاه بود که ا. شکست قلبش

صورت، بهتره کنار  نیدر ا: بدارد گفت یمخف شیو در صدا شیرا در گلوبغض  ریکرد تاث یسع.نشود ياشکش جار

.يو از مصاحبت با اون لذت ببر یبمون يشاد

خواهد بکند که  یچه م ندیبه سمت او برگشت تا بب اریاخت یهم ب دایش.نگاه کرد مرخشیبه ن.متوجه او بود اوشیس

کمکت : نرمتر از قبل گفت یبا لحن اوشیس.دندیم دزدزمان نگاهشان را از ه کیو هردو در  ختینگاهشان درهم ام
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.یکنم تا شام رو اماده کن یم

و ان را  ختیخود ر ياب برا یوانیل دایش.رفت زیخارج کرد و به طرف م نتیمنتظر نماند و ظروف غذا را از کاب و

 زیم يرا روغذا .نشود ياشکش جار اوشیس يشد بغضش را فرو دهد و جلو یحداقل باعث م.دیالجرعه سر کش

 ریکه رفتار او را ز اوشیس.کرد یم يزسر غذاخوردن فقط با غذا با.مشغول خوردن شدند دنشیگذاشت و بعد از کش

نوشابه  یوانیل. کرد یگونه رفتار م نیا دیبا دایدر مقابل ش یکرده بود، ول يرو ادهیز.خورد یرا م شینظر داشت، غذا

ست؟یمامان حالش خوب ن: دیارام پرس يدشا. نگاه کرد يو رو به شاد ختیخود ر يبرا

.چرا، خوبه: گذاشت و گفت زیم يخورده بود، رو مهیرا تا ن وانشیل

خوره؟ یپس چرا غذاشو نم_

.ستمیکه گرسنه ن نهیقبل از امدن شماها غذا خوردم، ا: بود ر به او گفت دهیانها را شن يکه صدا دایش

متوجه شد،  اوشیحال س نیبا ا.اشتهاست یکه ب ستیر کار او نبفهماند که به خاط اوشیبه س يخواست طور یم

قرار شد فردا ببرمت : گفت امکیبلند شد و خطاب به س یصندل ياز رو.را حواله او کرد زیتمسخرام يپوزخند

.یکرده باش دایپ شویوبهت گفتم که قبال امادگ مارستانیب

ه؟نگفت يا گهید زیدکتر چ: دیبه جهت صدا برگشت و پرس امکیس

امش خوب .که قابل توجه باشه نه يزیچ: نگفت و رو به او گفت يزیچ یبود که او به خاطر چه کنجکاو است، ول متوجه

 زین یچرخاند و در همان حال تکان کوچک شیسرش را به طرف غذا امکیس.یفردا سرحال باش ياستراحت کن تا برا

: گفت يگذاشت، سپس رو به شاد ییو در ظرفشو تداشرا بر شیاو، ظرف غذا يبه رو يبا لبخند اوشیس. به ان داد

؟یبخواب يخوا ینم... جون يشاد

.خوابم یبه مامان کمک کنم بعدش م_

خودم کارها رو . يبر اوشیبهتره با س یول زم،یممنونم عز: با محبت گفت يرو به شاد دایش.نگاه کرد دایبه ش اوشیس
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.کنم یم

.یش یخسته م ییتنها. میکنبهتره ما کمک : گفت يشاد يبه جا اوشیس

 ینم: سرش را تکن داد و گفت.شد یم دهیمهر پنهان در ان د ینوع یلحنش سرد بود، ول. نگاهش کرد ناخوداگاه

.کنم یخودم کارها رو م.خواد

؟یکن یم یکار هم سر سخت نیا يتو یحت: به خود گرفت و گفت یچهره سخت و خشن اوشیس

با من ... يشاد ست،ین یحرف يخوا یطور م نیحاال که ا... خب یلیخ: د و گفتز يپوزخند اوشیس.نگاهش کرد مغرور

؟يایم

دستش را در دست او گذاشت و همگام با  يسرش را به نشانه موافقت تکان داد و شاد دایش.نگاه کرد دایبه ش يشاد

.ریشب بخ: گفت دایهم بعد از رفتن انها بلند شد و رو به ش امکیس.از اشپزخانه خارج شدند اوشیس

اتاقت؟ ير یم_

.سرحالتر باشم شهیخوام از هم یفردا م يبرا.اره_

.شه یدرست م زیهمه چ. نگران نباش: گفت یبخش نانیاو را گرفت و با لحن اطم دست

شب ... دفعه نیا گهیخب د.دوارمیام: اورد و زمزمه وار گفت رونیلبخند زد و دستش را از دست او ب یبه تلخ امکیس

.ریبخ

سر زدن به  يبعد از شستن ظرفها برا.برگشت ییاش کرد، سپس به طرف ظرفشو یاو را داد و راه ریشب بخ ابجو

در  يشاد. اهسته در را بازکرد و داخل رفت.افتی اوشیکنار اتاق س یو او را در اتاق دیبه اتاقها سرك کش يشاد

 ینشان م شهیاز هم باتریخورد و او را ز یم رتشصواباژور به  مینور مال.رختخوابش مثل فرشته ها به خواب رفته بود

و مواجش که دور بر صورتش را پر کرده بودند، از جا  اهیس يو بعد از نوازش موها دیخم شد و گونه او را بوس.داد

؟یکن یچه م نجایا: مانع شد اوشیس يصدا یبرخاست که برود، ول
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: نگاهش را از برگرفت و گفت.بود نییسر حد ممکن پاهم تا  شیبود و صدا ستادهیدر درگاه ا.طرف او برگشنت به

.اومدم بهش سر بنم

دارنشده؟یب_

.دهیراحت خواب. نه: افتاد و گفت راه

.خوام باهات حرف بزنم یم: گفت اوشیس یدر کنار برود، ول ياز جلو یعنینگاهش کرد که  يو طور دیاو رس يجلو

.تراحت کنمخوام برم اس یمن االن خسته ام و م یحاال؟ ول_

.رمیگ یوقتت رو نم ادیز. نگران نباش_

را بست و همراه او به طرف مبلها  يدر اتاق شاد.با سر قبول کرد دینفهم يزیکرد و چون از چشمان او چ نگاهش

کرد  یرا از اتاق خوابها جدا م نیکه سالن نشم يپله ا يداد رو حیمبل نشست، ول او ترج يرو اوشیس.رفت

 نیکرد، با ا یم جادیا دایدر جان ش ینگاهش، برودت وحشتناک يسرما.نگاهش کرد يک و جدخش اوشیس.ندیبنش

 یهم چنان نگاهش م اوشیس. بغل برد و به او چشم دوخت ریرا ز شیدستها ،يو خونسرد یتفاوت یحال با تظاهر به ب

بود  کیکه نزد یگلدان گلمعذب از نگاه او، نگاهش را به  دایش.او بود اتیجزئ یانگار در حال کالبدشکاف.کرد

.هیموضوع مربوط به شاد: بشنود جز ان اوشیرا از س یمنتظر بود هر حرف.دوخت

؟یچه کار کن يخوا یم يشاد ه؟بایمنظورت چ ؟يشاد: دیپرس. چم به او دوخت  متعجب

...شه و من هم یدختر من محسوب م... خوب اون_

.ستیکه اون دختر تو ن یدون یم_

...سرپرستش من هستم و یول ست،یبچه من ن اون... درسته_

.اون، من هستم میو ق یسرپرست قانون! یستیتو ن_

ه؟یحرف چ نیمنظورت از ا: دیکرد و پرس نگاهش
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برم  دیشا.دور باشم نجایاز ا یمدت هیدارم  الیمن خ: هم انداخت يرو ،یالیخ یبلندش را با ب يپاها

تونم اونو  یوابسته ام نم يبه شاد یلیخوام برم و چون خ یبه هر حال م یولدونم،  ینم.فرانسه س،یا،انگلیتالیا.خارج

.بذارم، پس با اون م رم نجایا

 یم یچ یمتوجه: گفت یعصبان.اعتنا به احوال او یخونسرد و ب. کرد یچقدر خونسرد صحبت م.شد رهیبه او خ ریمتح

.بچه منه يشاد ؟یگ

 يندارم بدون شاد الیهمون طور که بهت گفتم خ. چرا... من یول ،ين نداربا او ینسبت چیتو ه. ستینه اون بچه تو ن_

.برم یاونو با خودم همراه م نیبرم، بنابرا يجا

 یاجازه رو نم نیتو ا.از تو شتریب یلیخ.عالقمندم يمن هم به شاد. يحق رو ندار نیتو ا: جا بلند شد و ناراحت گفت از

.یاونو از من جدا کن ،یهست يشاد یکه چون سرپرست قانون يبه خودت بد یتون

چه کار کنم؟ دیصورت با نیا ریدر غ دیشه بهم بگ یپس م_

.يبر یکه خواست ییهرجا یتون یتو هم م.مونه یمن م شیپ يشاد_

پس بهتره . برم يجز شاد یندارم با کس الیهمون طور که بهت گفتم خ: گفت يمبل بلند شد و جد ياز رو اوشیس

 يو دور یبود که قبلش به خودت مسلط بش نیا يرو که گفتم برا نهایا.یاز اون اماده کن ییجدا يازودتر خودت رو بر

.یا اون رو راحت تر تحمل کن

قدر  نیکه ا نیاز ا: گفت الیخ یرو به او خونسرد و ب د،یشیاند نیبا ا 9!يبه فکر یخوبه که هنوز کم( د،یشیخود اند با

.مونه یکنار من م ير که گفتم شادهمون طو یمتشکرم، ول يبهم لطف دار

به چشمان  یبا نگاه د،یکه رس دایش يروبرو. ستادیهم ا دایش.زد و به طرف او رفت يزیپوزخند تمسخرام اوشیس

:او گفت نیخشمگ

.نکن یو سر سخت يکار لجباز کی نیحداقل در ا_
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.ازم دور بشه يخوام شاد یفقط نم. من نه لجبازم و نه سر سخت_

.دیقدر به فکرش نیکنم که حداقل ا یم يهم حسود يدارم کم کم به شاد: و غم گرفته گفت نیدوهگان اوشیس

 یکه او ب خود م یدر حال.از کنارش گذشت و به طرف اتاقش به راه افتاد اوشیبزند، س یاز انکه فرصت کند حرف قبل

(.هیکارم چ نیا لیدل يدیفهم یکاش م( د،یشیاند

و سوم ستیب فصل

برداشت و رو به پرستار دستور داد چشمان او را شست و شو  امکیچشمان س يتکه باند را هم از جلو نیراخ دکتر

را ارام از هم  شیبا اضطراب، پلکها امکیس!حاال اروم اروم چشماتو واکن: رو به او گفت امکیدکتر س يصابر.دهد

با  امکیس.اصال هم نترس.امتحان کن هگید بار کی: دکتر گفت. هم گذاشت يبعد دوباره، رو یلحظات یگشود، ول

:دیدکتر پرس.را از هم بازکرد شیپلکها ،يگرید قینفس عم دنیکش

؟ینیب یم يزیچ_

!یچیه: بغض الود گفت يبعد با صدا یچشمانش را در قاب به حرکت دراور، ول امکیس

 صیتشخ يزیچ: شت و گفتچشمان او نگه دا يرا به دست گرفت و بعد از روشن کردن جلو یچراغ قوه کوچک دکتر

؟يد ینم

فقط .نمیب یم یاهیفقط س! یچیه!یچیه.نه: بار ناراحت تر از قبل گفت نیبا انفعال سرش را تکان داد و ا امکیس

.یاهیس

را به  امکیدست س دایش.برلب اورد یبخش نانیلبخند اطم اوشیس.ستینگر اوشیاشک الود به س یبا چشمان دایش

:دست گرفت و گفت

.مطمئنم.ینیب یمن مطمئنم که م.داداش کن یسع_
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!یچیه... یچیه_

.چشمات رو ببند، هر وقت که گفتم اروم بازکن: گفت امکیرو به س دکتر

!یچیه... دکتر نمیب ینم یچیمن ه_

چشمات  يجلو اهیپرده س هی التیخ يکن تو یحاال سع.خوبه.حاال چشمات رو ببند.کنه یخدا کمکت م.نباش دیناام_

 نانیبه خودت اطم.ینیکن بب یسع.اهسته بازکن.چشمات رو بازکن! خوبه. ره یحاال اون پرده اهسته کنار م... ااه.یبکش

.ینیب یبده که م

دوباره  شیکه چشمانش را زد موجب شد پلکها يدینور شد یرا از هم بازکرد، ول شیپلکها دیخسته و ناام امکیس

را  شیاز قبل ، پلکها دوارتریمطمئن تر و ام امکیس.مات رو بازکنچش.بازکن: گفت یدکتر با شادمان.فتندیهم ب يرو

 يکه در هاله ا دایبعد چهره دکتر و ش یلحظات.را نبندد شیکرد پلکها یحال سع نیزد، با ا ینور چشمانش را م.گشود

:دیبگو یو زرد قرار داشتند باعث شد با خوشحال دیاز نور سف

.نمیب یم. نمیب یم_

که خودش هم اشک  یاو درازکرد و دستش را گرفت و در حال يدست به سو امکیس.افتاد هیراز شوق به گ دایش

:گفت ختیر یشوق م

.نمیب یم. دایش نمیب یم_

 هیگر گهید: نهاد و گفت امکیدکتر دست بر شانه س.اشک در چشمان او هم جمع شده بود.نگاه کرد اوشیس به

.برات ضرر داره ختنیاشک ر.نکن

 یکه در چشمش احساس م ینکند، اما با وجود سوزش هیو گر ردیکرد احساساتش را تحت کنترل بگ یم یسع امکیس

 اشیس.گفت يزیو در گوش او چ دیکش يسیاوش را کنار د،یگونه د نیدکتر که حال او را ا. کار ممکن نبود نیکرد، ا

با  امکیرو به س دایش.از اتاق خارج شدند از انها همراه پرستار یدکتر با خداحافظ. کرد دییاو را تا يهم با سر صحبتها
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:که به خاطر بغض، گرفته و مرتعش بود گفت ییصدا

.بود یخواه دنیبهت گفتم دوباره قادر به د يدید_

!دونم یم. یگ یوقت دروغ نم چیتو ه. دونم خواهر کوچولو  یم_

.روز رو جشن گرفت نیا دیبا.المونیو انیب میکن یو همه رو دعوت م میریگ یجشن م هیفردا برات _

...ایخدا نم؟یو بچه ها رو بب نایتونم فردا م یمن م یعنی.شه یباورم نم_

ست؟یذره به فکر من ن هیکس  چیچرا ه ؟یپس من چ:درامد يشاد يصدا

ست؟ین يهمون شاد... نیا: دیپرس دایسپس رو به ش.مات و مبهوت به او نگاه کرد امکیس

.خودشه.چرا : و گفت دیکش امکیرا به طرف سرا گرفت و او  يدست شاد دایش

قدر  نیبچه ا نیکردم که ا یفکر نم چیه: گفت اقیبا اشت يبعد از بغل کردن شاد.اغو بازکرد تا او را بغل کند امکیس

.قشنگ باشه

.کنن یاسمشو صدا م. گن بچه یزنن، نم یخانم متشخص حرف م هیبا  یوقت: گفت یتیبا نارضا يشاد

کردم  نیکه بهتون توه دیمنو ببخش. بله بله: و در حال خنده گفت دیاو را بوس یشانیپ امکیس.دندیدبا هم خن هرسه

.خانم يشاد

.خدا ببخشه: گفت یزبان نیریبا ش يشاد

خارج  مارستانیاز ب ییبعد چهارتا یلحظات. کرد دییخنده با سر تا انیبه خود فشرد و م شتریبا شوق او را ب امکیس

.سال جوان شده بود ستیانگار ب ستینگر یم امکیعقب به س یصندل ياز رو دایه شک یشدند، در حال

به طرف .شده از باغ، پر بود دهیتازه چ يگلها يسالن از بو.سالن را استشمام کرد نیعطراگ يو هوا دیکش یقیعم نفس

به اطراف کرد و از جا  يگرینگاه د.کارش تمام شده بود.دیبرگها دست کش يگلدانها بزرگ گل رفت و با دستمال رو

در .گاز درحال جا افتادن بود يبچه ها و بزرگترها رو لیم باب يغذا.برخاست تا به اشپزخانه برود و به غذاها سر بزند
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 وهیگذاشت و به طرف سبد م شیسپس در قابلمه را سرجا د،یاز ان را چش یبه غذا، کم یقابلمه را برداشت و با نگاه

از سفر بازگشته بودند، وارد اشپزخانه شد و محترمانه  شیهفته پ کی نیوهرش همزهره خانم که همراه ش.رفت

خانم؟ دایش دیخواه یکمک نم: دیپرس

 دیشما از صبح دار.ممنونم.نه: گفت یرو به و با مهربان. ندیتا بنش دیرا عقب کش يا یبرداشت و صندل يزیتم دستمال

.ستمیبه زحمت شما ن یراض گهید. دیکن یکار م

و خودتون رو خسته  دیبگ اد،یاز دست برم یاگه خدمت یستیبدون رودربا ؟یچه زحمت: زد و گفت يلبخند زهرخ

.من شرمنده شدم دیکه شما از صبح کار کرد يقدر نیبه خدا ا. دینکن

.ستین يبد زیکه چ ه؟کارکردنیچه حرف نیا.دشمنتون شرمنده_

.ممنونم.دیدم کن يشه شما چا یاگه م: ها را خشک کرد و گفت وهیم دایش.کرد یصدا م سماور

. نگاه کرد دایکارش به ش انیبعد از پا.شد يمشغول دم کردن چا ،يبه طرف سماور رفت و بعد از برداشتن قور زهره

 ون،یدکوراس رییاو با تغ.بود دهیکه امده بود او را مشغول به کار د يهفته ا کیمدت  نیدر تمام ا.بود يانگار پر از انرژ

 چیچون از کار ه.بود ریناپذ یانگار خستگ.و هنر در او نهفته بود ستعدادچقدر ذوق و ا.کرده بود شتریانه را بخ ییبایز

خانم خانه  شیکه در خانه، کم و ب يبا وجود.دیکش یدر حضور زهره هم دست از کار نم ینداشت و حت یتیشکا

.کرد یطلبانه رفتار نم استیحال ابدا ر نیشد، با ا یمحسوب م

چه کارم  يمشهد نمیبرم بب دیاگه اجازه بد. خانم دیبخش یم: گفت دایرو به ش. زهره را به خود اورد ،يمشهد يصدا

.داره

.دییبفرما.باشه: عطوفت گفت با

و منظم  زمرتبیظاهرا همه چ.بعد از خارج او فرصت کرد به اطراف بنگرد.با تشکر از اشپزخانه خارج شد زهره

 خچالیدر .گذاشت نتیکاب يها قرار داد و ظرف را برداشت و رو وهیم ریسا يا هم رور يخوشه انگور.بود شیسرجا
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 ینیریظرف ش.ها را در ظرف بگذارد ینیریش بودهنوز فرصت نشده .را از ان خارج کرد ینیریش يرا بازکرد و جعبه ا

حس کرد، سر  شیروبه روکه  ینگاه ینیبا سنگ.را برداشت و بعد بازکردن حلقه دور جعبه، مشغول به کار شد يخور

که متوجه او بود، از در جدا  اوشیس. ستینگر یداده و او را م هیکه به درگاه اشپزخانه تک دیرا د اوشیبلند کرد و س

؟يخوا یاومد بپرسم کمک نم: گفت امشد و ار

کجا هستن؟ يو شاد امکیس: دیتکان داد و پرس یسرش را به عالمت نف ،ینیریش دنیحال چ در

.هم لب حوض نشسته يزنه، شاد یباغ قدم م يتو رونیداره ب امکیس_

.اون چنگالها و کاردها رو بهم بده ستین یاگه زحمت: کرد و گفت زیبه م يا اشاره

درمورد حرفام، : دیرفت و بعد از برداشتن چنگالها، انها را کنار دست او گذاشت و رو به او پرس زیبه طرف م اوشیس

؟يفکر کرد

؟کدوم حرفات_

.گم یخودمون رو م هیقض. هیمنظورم چ یدون یخوب م_

.به فکر کردن نداشت يازین نیا. مونه یمن م شیپ يشاد... من که بهت گفتم_

.یفکر کن یمنطق یکن کم یسع: و گفت ستادیکنار او ا اوشیس

.فکر کردم یمنم منطق: در چشمان او گفت رهیکرد و خ نگاهش

فکر کردن، بله؟ زیخودخواهانه در مورد همه چ یعنیتو،  دگاهیط دمنطق ا: گفت يبا پوزخند اوشیس

.يشنو یمطمئن باش هرگز نم یول ،یاعتراف من دنیبه شن لیما یلیخ_

.نمیب یم يتصاحب شاد يمن تالش رو برا_

.شمطمئن با نویا. مونه یکنار من هم م. دختر منه يشاد: و گفت ستیرا بلند کرد و نافذ به صورت او نگر سرش

کوتاه نگاهشان  یلحظات يبرا.گفت امدن، مانع شد یکه داشت م يبلند مشهد يخواست جوابش را بدهد که صدا یم

www.downloadbook.irwww.downloadbook.ir



مریم صمدي -در آغوش رویا  ه نودهشتیاکتابخان

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٩٢

بود که طرف مقابل قادر به کمک  يزیدر چشمان هرکدام چ.هم افتاد يبا هم به طرف در برگشت و بعد رو به رو

.دندیهردو با هم نگاهشان را از هم دزد.نبود

!اومدن... که نیمثل ا: گفت دایش

: لحظه، سرش به عقب برگشت کی یسبک و بلند به طرف در رفت، ول يقناعت کرد و با گامها يبه تکان سر اوشیس

...یراست

.يمدت کوتاه وقت دار هیفقط ... به حرفام فکر کن: زد و گفت يزیلبخند تمسخرام وشیس.او ثابت ماند يرو نگاهش

.کرد بعد از کنترل خودش دنبال او برود یرا برهم فشرد و سع شیناراحت لبها.از اشپزخانه خارج شد و

 يو شاد طنتیگشوده شد و بچه ه با ش نیماش يبعد از توقف انها، درها.بوق زنان وارد باغ شد نایو س دیسع نیماش

و  دیدو دنبالشان يسگ مشهد ،ییحنا.انداختند و دوان دوان به طرف ساختمان به راه افتادند رونیخودشان را ب اریبس

شد و  ریلباس بلندش را با دست گرفت و از پله ها سراز نیائپ دایش.با بچه ها دوست شد قهیدر عرض کمتر از چند دق

 یکردند در روبوس یرا احاطه کردند و هرکدام سع دایش نا،یبا م روزهیو ف یلیل.رفتند نهایبه طرف ماش اوشیبه همرا س

و درحال  داور رونیب یلیاو را از اغوش ل اقیبا اشت دایش.کرد یتقال م یلیدراغوش ل نیدیا.رندیبگ یشیپ يگریبر د

.چقدر دلم واسه اش تنگ شده بود یدونیاگه : گفت یلیخطاب به ل دنشیبوس

برگ چغندر؟ م؟یچه کاره ا نجایپس ما ا_

د از سالم، نگاه به او نگاه کرد و بع.را حفظ کرده بود زشیمطابق معمول همان لحن شوخ و طنزام.بود نایس يصدا

!بپا ندزدنت.خواهر جون يچقدر خوشگل شد:  دیرا به خود د نایس زیبرانگ نیتحس

.دزدنم یوصل کردم، نم ریدزدگ.نترس_

نا؟یس يدار یکارات برم نیدست از ا یک: گفت یو باسرخوش دیگونه اش را بوس دایش

.کرد میبا غرغراش فرار مودهیخواهر غر غروم بشم که ن يفدا: خاص خود گفت يبا لوند نایس

www.downloadbook.irwww.downloadbook.ir



مریم صمدي -در آغوش رویا  ه نودهشتیاکتابخان

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٩٣

دلت واسه ام تنگ شده بود؟ یعنی: گفت طنتیش با

گشاد بشه؟ ایدر ضمن مگه دل من لباسه که تنگ .افسوس و صد افسوس_

.يچه رو امد.بهت ساخته  یاز من حساب يدور: زد و گفت نایس يبه بازو يا ضربه

 یالغر مردن ينایشده بود وگرنه من هنوز همون س شتریتو، سهم غذام ب ابیدر غ: زد و گفت یخودش را به نادان نایس

.ام

.پوست و استخوون يجدا؟ دلم واسه ات م سوزه اقا_

.مزه تون گل کرد یب يها یشوخ ن،یدیباز شما دوتا به هم رس: متوجه شان کرد اوشیس يصدا

از باغ  يهرکدام در گوشه اکه  دایش يبرادرزاده ها.با او خوش و بش کرد زین یاو برگشت و لحظات يبه سو نایس

به بچه ها گفت که انها را کنجکاو  يزیاشاره کرد و بعد چ يبه شاد دایش. دندیاو به طرفش دو يصدا دنیبودند، با شن

با تکان دادن دم پشت سرشان به  ییکه حنا یدر حال.او رفتند لبچه ها را صدا کرد و بچه ها دوان دوان دنبا يشاد.کرد

.راه افتاده بود

و چهارم ستیب صلف

م؟یومدیما اشتباه ن: دیپرس نایس.نگاهش را متوجه او کرد نا،یس يبود که صدا گرانیاز د ییرایخانم در حال پذ زهره

.جاست نیادرس هم.نه: گفت يعاد یلیخ دایش

کنه؟ یم یچ نجایجشن، ا لیوسا نیچه خبره ؟ ا نجایا یول_

م؟یریسه خودمون بگجشن وا هیگناهه ما  یعنیجشن،  یگ یخودت م_

ان بود  قتیحق یکرد، ول یخودش هم از رفتارش تعجب م.شوخ و سرخوش يدایهمان ش.شده بود دایهمان ش دوباره

 یول. البته که نه: دیرا شن نایس يصدا. کرد یسابق خارج م یکم کم او را از خمودگ ه،یو مصاحبت با بق الیو طیکه مح
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اخه به چه مناسبت؟

.فاتهیمشت تشر هیفقط انجام .رهندا یمناسبت خاص_

.دیکرد یماه چه کار م کی نیدر ا يپس بگو شما و شاد: گفت یلیل

م؟ییمگه ما سه تا: دیو پرس دیحرف او را بر دایش

:دیپرس یلیل.جادو کرد کبارهیبود، همه را  دایکه در چشمانش هو طنتیاز ش یبرق.برگشت دایهمه به طرف ش نگاه

م؟ینیب یهست و اگه هست چرا ما نم الیو يوهم ت يا گهیمگه کس د_

.دید دیاونو خواه.دیعجله نکن: گفت دایش

. خارج شد و به اشپزخانه رفت ییرایبه دست از سالن پذ ینیاز مهمانها را به اتمام رسانده بود، س ییرایکه پذ زهره

:دیطاقت پرس یب نایس

د؟یبهمون بگ يزیچ دیخوا ینم.میدنیما منتظر شن_

مانده بود چه کند که نگاه .را به حرف گرفته بود دیسع.کرد یبه او نگاه نم اوشینگاه کرد، اما س اوشیه سب دایش

 دییدارد چه بپرسد، چون سرش را به نشانه تا الیمتوجه شده بود او خ ییگو.لحظه به طرف او برگشت کی اوشیس

همه سکوت کردند . من شروع کنم دیگه اجازه بدا: گفتاو از جا برخاست و رو به همه  یخوشحال از دلگرم.تکان داد 

جالب کخ مطمئنم همه  هیهد هیمناسبت فرخنده  هیبه خاطر  میگرفت میتصم اوشیمن و س: و موقر گفت يجد دایو ش

: ادامه داد دیکرد و چون توجه همه را به خود د یمکث. مینیبب هیته زیسوپر هیکنه به صورت  یتون رو خوشحال م

...امکهیو س نایازدواج م سالگرد...امروز

خودش را  یمعلوم بود که به سخت.در گلو شروع به لرزش کرد یبا بغض پنهان نشیریو لب ز دیپر نایم ياز رو رنگ

شاهد صبر و  ریچند سال اخ نیهمه ما در ا: بغضش را فرو خورد و گفت زین دایش. ردیاش نگ هیکند تا گر یکنترل م

...برخوردار باشه نهایرو داره که از بهتر اقتشیل... نایم نیبنابرا م،یبوده ا نایم يوفادار

www.downloadbook.irwww.downloadbook.ir



مریم صمدي -در آغوش رویا  ه نودهشتیاکتابخان

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٩٥

دا؟یش: گفت یبا ناراحت هما

...ناراحت کردن شما نبود، بلکه... قصد ما: حال ادامه داد نیمتوجه منظور او شده بود، با ا دایش

:رساندند و گفتند نایبابک و بهارك خودشان را به م.وارد شدند ادیز جانیباز شد و بچه ها با ه يورود در

...اقاهه هی... اقاهه هی... مامان... مامان_

کرده؟ تتونیاذ یشده؟ کس یچ: دیپرس یبا دستپاچگ نایم

 دایعمه ش: از جانب بچه ها گفت ابتیبابک به ن.کنار اندو امدند زین نیو ثم دایا.به عالمت نه تکان دادند يسر هردو

 هیگر دیما رو د یاون وقت یول... نایدرست شکل عمو س میدیاقاهه رو د هینجا او.میما هم رفت... باغ میبر يگفت با شاد

.اش گرفت

.میما در رفت یخواست ما رو بغل کنه و ببوسه، ول یتازه م: ادامه داد بهارك

 يطور عمو نیهم گفت که عمومونه، هم نیبه من و ثم. ستین میهمه اش که ا: ادامه داد يادیز جانیبا ه دایا

نه بچه ها؟ مگه.يشاد

با  نایم. تکان دادند دایسخنان ا دییدنبال انها، سرخ شده بودند سرشان را به نشانه تا دنیکه به خاطر دو يو شاد نیثم

:دیپرس متیمال

.هستن نجایشما االن ا يعموها. شده یحتما اشتباه_

من و بهاره  يبابا( اون گفت، یول م،یگفت نویما هم بهش هم: سالن رفت و گفت يدوان دوان به طرف در ورود بابک

(مگه نه بهار؟. است

.گفته دروغ گفته یهرک: گفت یبا ناراحت.به وضوح قرمز شد نایم رنگ

.ادیاوناهاش، داره م... اما مامان_

جلوتر  نایم.تراس رفتند يو از جا برخاستند و رو اوردندیعاقبت طاقت ن.ستندیپر از سوال به هم نگر ییبا نگاهها همه
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 دنیگفته بود، بشناسد که با د شیدروغ را به بچه ها نیرا که ا یتا کس ستادیو ناراحت ا یعصبان یبا صورت هیقاز ب

.مات و مبهوت شد... امکیس

بهارك رو به .را گرفتند نایدست م کی ک،یبابک و بهارك هر.انداخته بود ریو سرش را ز ستادهیپله ها ا نییپا امکیس

:برادرش گفت

.ترسم یم من... بابک _

.نجامیمن ا! نترس: و محکم و مغرور گفت ستادیدست مادرش را رها کرد و مثل مرد مقابل مادرش ا بابک

و  یلیل.از حال رفت یلیدست ل يرو ادیز یهما از خوشحال.اش به هوا برخاست هیرها شد و هق هق گر نایم بغض

و  دندیپر نییبا گفتن داداش، از پله ها پا دیو سع نایس.اورندیکردند او را به هوش ب یدستپاچه شدند و سع روزهیف

نجوا  دایش. دیرا هم پر از اشک د دایچشمان ش. کرد هنگا دایمبهوت و متاصل به ش نایم.را در اغوش گرفتند امکیس

!سالگرد ازدواجتون مبارك... یروز زودتر از موعدشه، ول هیدرسته که : گونه گفت

 دنیبا د یبه هوش امد، ول یلیو ل روزهیهما با کمک ف. ستیانداخت و گر دایش ، خودش را به بغل هیگر انیم نایم

هم پسرش را در اغوش  یعل.نشست  امیبلند شد و در چشمان س دایش ياز رو ناینگاه م. دوباره از حال رفت امک،یس

:گفت دهیبهارك رو به مادرش، ترس. گرفت

د؟اون مرده ناراحتت کر ؟یکن یم هیچرا گر... مامان_

سپس . ستیکرد، نگر ینگاهش م زانیرا که اشک ر امکیو دقت، موشکافانه، س رتیگذاشت و با ح شیپ یقدم بابک

.باباست... بهار: شوق الود گفت يادیبا فر

او را دراغوش  امکیس.زد بغل پدرش رجهیبرسد که ش نیهنوز چند پله مانده بود تا به زم.دیدو نییخود از پله ها پا و

زد که  یدست و پا م دیبهارك در ترد. کردند یم هیهمه گر.سر پسرش را غرق بوسه کرد. ستیگر و بلند دیکش

!بابا... بابا برگشته بهار: کرد شیبابک صدا
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باالخره مهر پدر و . قدم عقب کیرفت و  یمثل بچه ها ترسو دو قدم جلو م. ستینگر امکیهم به صورت س بهارك

دو فرزندش  امکیس. رفت امکیترس، به طرف س یو اندک اقیچون بابک با اشت زیشد و او ن زیشامل حال او ن يفرزند

و  يناباور انیامد و م رونیب دایاز اغوش ش نایم. را غرق در بوسه ساخت شانیرا محکم دراغوش گرفت و صورتها

کش را به چشمان پر از اش امکیس. کردند ینگاهش م دیو سع نایس. شد کینزد امیمردد به س ییبا گامها د،یترد

 چیبدون ه نایدر اخر م. هم ثابت مانده بود ينگاهشان رو.امد یم شیبه پ نیسنگ ییهمسرش دوخته بود که با گامها

و بهت زده به رفتار او دنبالش  ریمتح امکینگاه س. دیاو، صورتش را پوشاند و به طرف درختان دو لدر مقاب ،یواکنش

 يسال دور نیعقده چند. زده شده جانیه دارتیاز د: گفت امکیرو به س دایش. از رفتار او شوکه شده بود. شد دهیکش

.کرد یخال يجور نیرو ا

رفتار سرد و  نیا ستهیاون شا.محبت تو رو حس کنه دیاون با.برو دنبالش: شانه او گذاشت و گفت يدست رو اوشیس

.نکن غیمحبت رو ازش در. ستیاز مهر ن یخال

لرزان انها را  ییبا گامها امیس.کردند یم شیریکه همه با نگاهشان او را وادار به پذ نیمثل ا.نگاه کرد هیبه بق امکیس

نگاه کرد که داشت به طرف  امکیبه س دایاز بچه ها را نگه داشتند و ش یکی،  کیهر  اوشیو س دایش. ترك کرد

:رفت و زمزمه وار گفت یدرختان م

.داروئه نیراشون بهترب نیا. پدر و مادرتون چند لحظه تنها باشن دیبذار_

از .کند يرا بر زبان، جار نایان را نداشت که نام م يارایزبانش . رفت یم شیدرختان پ انیلرزان م ییبا گامها امکیس

اب نشسته بود و  يجو کینزد یتکه سنگ يرو. دیرا د نایم... رفت و  یسر و صدا به سمت یاحساسش کمک گرفت و ب

 نیخوردند و هم یتکان م هیاش بر اثر گر دهیکش رنجو  فیظر يشانه ها. ستیگر یرا در بغل داشت و م شیپاها

 امکیس. شدن برگها به خود امد دنیسائ ياز صدا یتوجه بود، ول یبه اطراف ب نایم.داشت یرا به تپش وام امکیقلب س

!...نایم: کرد شیاهسته صدا
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!...نایم: گفت گریبار د کی امکیس.ندازدیب نیکلمه تا ابد در گوش جانش طن نیداشت ا دوست

او که صورتش را  ياو زانو زد و دست به پشت دستها يمقابل پا.شد کیبه او نزد امکیجوابش را نداد، س یوقت

:و ارام گفت دیپوشانده بود کش

پا به خلوتت بذارم؟ يدوست ندار ؟يد یجوابم رو نم_

 یتوش جا داره که اجازه ورود نم شهیخودش هم که یوارد شدن به خلوت يادم برا: بغض الود گفت يبا صدا نایم

.رهیگ

؟ینیمنو بب يخوا یکه نم نهیاز ا ریغ ؟یکن یم یپس چرا صورت قشنگت رو ازم مخف: با نرمش گفت امکیس

.یشناس یبعد از هشت سال، حتما منو نم.ینیصورت بب نیدوست ندارم منو با ا: گفت نایم

 یگ یم: گرمش فشرد، سپس انها را بوسه باران کرد و گفت يدر دستهاو  دیچشمانش کنار کش ياو را جلو يدستها

.همه جوره. شناسم یو در همه حال م شهیمن تو رو ، هم! عشق من به تو فقط بابت صورتته

او را با سرانگشتش پاك کرد،  يچشمان او برد و اشکها يدست به سو امکیس.غرق در اشک بودند نایم چشمان

 ؟یکن هیمن گر يجلو يبار بهت نگفته بودم حق ندار هیمگه : با محبت گفت نایو رو به م دیسپس قطرات ان را بوس

.يکرد هیبازکه گر

و درشت  اهیبه چشمان س یو رو به او با نگاه دیاو را با حرارت بوس يدستها امکیس. کرد یم هیبدون جواب گر نایم

:دیهمسرش پرس

؟یکن یم هیگر يکه دار یناراحت ینیب یکه منو م نیاز ا_

.کنم ینم هیمن که گر یول: گفت یصورتش را پاك کرد و با لبخند تلخ يبا عجله اشکها نایم

خوره و قلب منو به  یگونه هات سر م يو درشت از چشمات رو متیگرون ق د،یکه مثل مروار ییاشکها نیپس ا_

ه؟یچ ارهیدرد م
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هشت سال رو  نیدم تمام ا یقول م: و گفت دیاو را بوسدست  گریبار د کی امیس. ستینگر یبدون جواب به او م نایم

.وقت چیه.وقت تنهاتون نذارم چیه گهیدم که د یقول م. جبران کنم

!یلیخ.میدیکش یسخت یلیخ.يکه نبود یمدت نیا يتو_

.هیبق شیپ میحاال بهتره بر. رو یهمه چ.دم که جبران کنم یقول م یدونم، ول یم. زمیدونم عز یم_

 امی، س ستادیسرپاا یوقت. از جا برخاست و دست او را گرفت تا بلند شود. دیهم به خنده او خند امکیس.دیخند نایم

.کن نانیبه حرفم اطم. ستین نیدر ب یمشکل چیه گهید.تموم شده زیهمه چ: گفت یو با مهربان دیرا بوس شیشانیپ

.دارم مانیبه حرفات ا_

 ریدست ز نایم.فشرد یاو را به نرم يگرم از عشق، بازو یو با نگاه دیبه صورت همسرش پاش یلبخند پر محبت امیس

.در دست فشرد شتریمهربان، دست او را ب یبا نگاه امکیاو انداخت و س يبازو

اهنگ  نیا.کردند یشد، گوش م یاز خانه پخش م یکه از قسمت يدر حال خوردن غذا، با لذت به اهنگ دلنواز همه

 يا یپرده پوش چیه یب زیرا ن یخوشحال نیهمه خوشحال و سرخوش در کنار هم بودند و ا.داد یروح را نوازش م با،یز

 گرانیخطاب به د شیشگیو با لحن شوخ هم بردبرنج  سیبار دست به طرف د نیدوم يبرا نایس. دادند ینشان م

.ارهیادم رو به اشتها م ط،یمح نیا: گفت

 طیمواظب باش، مح.يچاق شد يادیز! زیعز ينایس: گفت هیناداد، با ک یرا به خوردش م يکه داشت دسر شاد دایش

.به تانکر نفت نکنه لیتو رو تبد زیاشتهابرانگ

با  یلیل.شد یشاد و سرزنده سابق م يدایداشت دوباهره همان ش.را به شوق اورد هیچقدر بق نیشوخ بود و هم لحنش

.تو نگران نباش.هواشو دارم: نش گفتساالدش را به دهان گذاشت و بعد از فرو داد يعشوه و ناز، مقدار

:گفت دایرو به ش ضیقاشق و چنگالش را در ظرف گذاشت و با غ د،ید یمناسب م یشوخ يرا برا تیکه موقع نایس

چه کنم؟ یلیل ماتومیاولت نیحاال با ا.دایلعنت خدا برتو ش_
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.سر منو قطع کن ایب. چیه: و گفت دیخند ارام

.کنم یم یقربان يخور وهیم يبا چاقو انیخدا تو رو در راه. یگ یبدم نم_

.کافر میدونست یو ما نم يبو ییپس تو چندان خدا_

.خود پندارد شیکافر همه را به ک: گفت یبه حالت تدافع نایس

را که تمام  يظرف ژله شاد دا،یش.باز داشت یرا از ادامه ان بحث مطمئنا طوالن نایس دا،یو غضب الود ش یناراض نگاه

کرد و  یشدستیپ اوشیپاك کند که س یاورد که صورت او را از چرب يا يگذاشت و دستمال کاغذ زیم يود، روشده ب

:را پاك کرد و ارام گفت يصورت شاد

.رو دارم يشاد يمن هوا. تو غذات رو بخور_

.دم یغذا م يمن به شاد... نه.يتو هم که غذاتو نخورد یول: گفت متیو مال یبه صورت او، با مهربان ینگاه با

غذات هنوز دست .هستم، تو به خودت برس يمن مواظب شاد: دوستانه گفت ينگاهش کرد و با لبخند اوشیس

.نخورده است

.کنن یبچه ها چقدر با هم تعارف م: گفت ينظر داشت با لحن معنادار ریکه مکالمه اندو را ز یدر حال یرو به عل هما

.انگار بچه ها اونهاست.کنن یبا هم رفتار م يشاد یواقع يمادرها درست مثل پدر و: گفت يهم با لبخنذ یعل

 یمغزته خنده ام م يکه تو ییاوقات از فکرا یگاه: گفت ینگاه کرد و همراه با لبخند گرم یبه عل یبا سرخوش هما

.یعل رهیگ

.مقابلش چشم دوخت يبا خنده نگاهش را از او برگرفت و به طرف غذا یعل

اقامت کوتاه، همه با هم اهنگ  نیبعد از ا.همه مفرح و سرگرم کننده بود يبرا اوشیس يالیر ود يهفته ا کی اقامت

.بازگشتند يعاد یسرخوش، دوباره به زندگ يا هیبازگشت به شهر را کردند و با روح

.مشهد پابوس امام میهفته بر هی يبرا میدار الیمن و هما خ: گفت هیرو به بق یشام بودند که عل زیم سر
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ظاهرا از موضوع اطالع داشت، چون حالت .به هما افتاد داینگاه ش.هردو با هم به اندو نگاه کردند اوشیو س دایش

اخه چرا؟...  یگم، ول یم کیتبر: گفت دایش.نکرد رییصورتش تغ

حاال  ،میسر ببر یقربون هیمشهد و اونجا  میبر ییهفته دوتا هی يشد برا دایپ امکیاگه س مینذر کرده بود: گفت یعل

.میامام بر ارتیاومده که بعد از سالها دوباره به ز شیپ تیموقع نیشده، ا دایپ امکیهم که شکر خدا ، س

 ینکنه با اونها م. دارن به مسافرت برن الیو خانواده اش هم خ امکیاخه س د؟یقصد سفر دار یک. یبه سالمت... خب_

د؟یر

.میافت یپس فردا راه م م،یکرد فیکارا رو رد. ستیهم جور نمقصدهامون با .رازیرن ش یاونا که م. نه، نه_

که به خودش  یدر حال.را به نشانه اطالع نداشتن از موضوع، باال انداخت شینگاه کرد و او ابروها اوشیبه س دایش

:مسلط شده بود گفت

د؟ینگفت يزیچرا قبال بهمون چ ؟یقدر ناگهان نیحاال چرا ا... خب_

.میبگ میرو گرفت مایهواپ طیبل یوقت میداشت الیخ: گفت هما

.بهتون خوش بگذره دوارمیام.واسه گفتن ندارم یحرف گهیمن که د: چنگالش را در ساالد فرو برد و گفت دایش

.زمیمتشکرم عز: گفت ینیریدرحال پاك کردن دور دهانش با دستمال سفره، با لبخند ش هما

پختن اش  يبعد از رفتن انها، همه با قرار فردا برا.ن فرودگاه بدرقه کردندرو بعد، بچه ها، پدر و مادرشان را تا سال دو

که  یسکوت.خانه ساکت شده بود طیکه پدر و مادر از خانه دور بودند، مح یدر مدت. جدا شدند گریکدیپشت پا، از 

بار به  نیاول يبرا يروز مهر بود و قرار بود شاد نیاول.شد یشکسته م شیطنتهایو ش يخنده شاد يهربار با صدا

.يچقدر قشنگ شد یاگه بدون: گفت یبه گونه اش زد و با مهربان يمقنعه او را صاف کرد و بوسه ا دایش. مدرسه برود

.یمامان يقشنگ شد یلیتو هم خ: از گونه او با سخاوت گفت يجواب نگذاشت و با بوسه ا یبوسه او را ب يشاد

جون  اوشیکه س رونیب میبر ياگه حاضر... خب.ممنونم دخترم: گفت یتاو بلند شد و با لبخند پر محب يپا يجلو از
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.وقته منتظرمونه یلیخ

تو  شیقراره من از پ... مامان جون: دیرفت پرس یم شیدستش را به دست او داد و همان طور که همگام با او پ يشاد

برم؟

گفته؟ یک.نه: نگاهش کرد و گفت ریمتح

گفت که قراره منو با خودش  یجون داشت به تو م اوشیس. دمیاون شب شن: گفتکرد و  یم يباز فشیبا بند ک يشاد

.ببره، اونم بدون تو

هم م توانست لرزش دستها و چانه اش و رنگ و  نهیاز داخل ا. بود تا سر و وضعش را مرتب کند ستادیاب نهیا يجلو

.ير یمن نم شیوقت از پ چیتو ه.ستیطور ن نیاصال ا: گفت یمرتعش يبا صدا. ندیاش را بب دهیپر يرو

رم؟ یبازم نم ؟یجون بخواد چ اوشیاگه س_

.میبر ياگه حاضر.میحرفش رو نزن گهید... خب.نه نویا یگه گوش کن، ول یم یجون هرچ اوشیس_

 دنشانیکه منتظر انها پشت فرمان نشسته بود، با د اوشیس.سرش را تکان داد و همراه او از خانه خارج شد يشاد

بدنش را  یکم اوشیس.ستادیکنار در عقب ا یو با سرخوش دیرا رها کرد و به طرف او دو دایدست ش يادش.زد یبوق

جون؟ اوشیس يخسته شد یلیخ: دیشد و پرس نیسوار ماش يشاد.او بازکرد يو در عقب را برا دیکش

اومدن نداره؟ الیتو خ یمامان نیا نمیبب. ادینه ز: زد و گفت يپرمهر لبخند

.ادیداره م.چرا: نگاه کرد و گفت به عقب يشاد

را روشن  نیماش اوشیس.نشست اوشیشد و بعد از بازکردن در، کنار س کینزد نیشمرده به ماش ییبا گامها دایش

:دیکرد و رو به او پرس

؟یرو بست اطیدر ح_

 يهایو مزه پران يشادبامزه  يدر طول راه با حرفها. به حرکت درامد و از خانه دور شد نیماش.کرد دییتکان سر تا با
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 نیاز ماش يبه همراه شاد اوشیو س دایش. ستادیاز حرکت بازا نیدم در مدرسه، ماش. امد رونیاز کسالت ب اوش،یس

صورت او و خدا  دنیبه طرف مدرسه رفتند و بعد از بوس درا در دست داشتن يشدند و همان طور که دست شاد ادهیپ

با . بازگشتند نیاو، ترکش کردند و دوباره به ماش يو با تکان داد دست برا گرم او را در مدرسه گذاشتند يا یحافظ

تا باد صورت داغ و تبدارش را  دیکش نییرا پا شهیش دایش.حکمفرما شد انشانیدور شدنشان از مدرسه، سکوت م

ست؟یحالت خوب ن: دیبه صورت برافروخته و گلگون او کرد و پرس ینگاه مین اوشیس.کند زشنوا

.کامال خوبم.برعکس:گفت يسرد به

که حالت خوبه؟ یمطمئن. گه یرو م نیجز ا يزیرنگ و روت چ یول_

.کامال مطمئنم.بله_

؟یناراحت يزیاز چ_

.ریکه قابل عرض باشه خ یموضوع_

.یگفت یکه اگه قابل عرض بود، بهم م نینه ا: گفت يبا پوزخند اوشیس

و بعد  ستیپف کرده به او نگر ییملتهب و پلکها ییبا گونه ها.هان بداردرا پن زشینگاه مالمتگر و سرزنش ام نتوانست

 رونیرا که نابهنگام از چشمانش ب یقطره اشک اوشیدوست نداشت س.صورتش را به طرف پنجره برگرداند عیسر

.ندی، بب دیچک

به اندام،  یو قوس بازکرد و با کش نیرا از طرف شیدستها. خسته اش از هم بازشدند يزنگ ساعت، پلکها يصدا با

 دهیرا که به گردنش چسب شیبه گردنش داد و موها یتخت بلند شد و تکان ياز رو.را از تن براند یتالش کرد خستگ

رفت تا  دیامد و به طرف کل ریاز تخت به ز! ییگرما نینو چ زیپائ لیاوا.کرده بود یعجب عرق. بودند، از ان جدا کرد

و نامرتب  دهیژول شیتمام موها.افتاد زتوالتیم نهیا ينگاهش رو ،یدن مهتاببعد از روشن کر. برق را روشن کند

را از خود  یو خمودگ یخستگ ،یبه طرف حمام رفت تا با دوش شیبرداشت و بعد از جمع کردن لباسها يحوله ا.بودند
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. حمام خارج شداز .بازتر به مسائل اطراف بنگرد يدوش اب گرم حواسش را سرجا اورد و باعث شد با فکر.کنددور 

به ان سو رفت . توالت بود زیم يافتاد که تا شده رو يبود که نگاهش به ورقه ا یبا حوله کوچک شیدر حال ماساژ موها

من و ( جمله کوتاه نوشته شده بود، کیفقط  شیرو. درا بازکر شیدو انگشت گرفت و بعد از ان، تا يو کاغذ را ال

(.اوشیس. رمیگ یاس مباهات تم. نگرانمون نباش. میرفت يشاد

چه؟  یعنی.کرد یوزوز م يزیدر گوشش چ. به سرش خورده است ینیکرد پتک سنگ یحس م. از دستش افتاد ورق

کنند؟ او را در ان خانه بزرگ تنها  یاز او خداحافظ ایبزنند  یرفته بودند؟ بدون ان که به او حرف يو شاد اوشیس یعنی

را از دست  شیچند لحظه تمام قدرت شناسائ يبرا نبود؟در خانه  یکه کس طیراش نیگذاشته و رفته بودند، ان هم در ا

در  يشاد یکرد، ول شیو صدا دیدو يبه طرف اتاق شاد شانیاز دست داده بود؟ پر شهیهم يانها را برا یعنی. داد

هم در  اوشیچمدان س. از اندو نبود يخبر چیمطلقا ه یاتاقها هم سر زد، ول ریبه سا. رفت اوشیبه اتاق س. اتاقش نبود

 چیفکر بودند که به او ه یحد ب نیچطور تا ا.خود دراورده بود طرهیتمام وجودش را تحت س ینگران.نبود کمدش

 نهیباال م امد و حرکت س یکرد که نفسش بسخت یکرد م اسیو  یاحساس درماندگ ينداده و رفته بودند؟ بقدر يخبر

به خود  کبارهیمانده بود چه کند که  جیو گ مستاصل. دیکش یاصال نفس نم که انگار يبود، طور میاش هم اهسته و مال

 یگمان م یداد، ب یکرد؟ اگر اندو را از دست م یم دیاگر نبود، اگر نبود چه با یبود، ول يباز کیفقط  نیا دیشا.امد

و  فیرفت و ک نییابه طبقه پ عیسر. به خود امد.کرد یم یاحساس درماندگ.شد یعشق او در اندو و خالصه م. مرد

. ساختمان را قفل کرد و از خانه خارج شد یشتابان در اصل.مانتو را فرصت نکرد ببندد يدکمه ها. را برداشت شیتومان

 نیاقا لطفا به ا: گرفت و گفت يدران جا عیسر.ترمز کرد شیپا يجلو يا یتاکس.و دست بلند کرد  ستادیا ابانیسر خ

.نیگم بر یادرس که م

از اف اف بلند  ییصدا.و زنگ خانه را فشرد دیپر رونیب د،یخانه با گفتن منتظر باش يجلو.را به او داد نایسمنزل  ادرس

ه؟یک: شد
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.دایش نا،یمنم س_

.تو ایب ؟ییتو دا،یش_

اونجان؟ يو شاد اوشیس. نه ممنونم_

باشن؟ نجایا دیمگه با.نه_

توانست با تلفن زدن زحمت  یم! مرتکب شده بود یاقتعجب حم.برگشت نیرا نداد و دوباره به طرف ماش جوابش

مرد با سر قبول کرد و بر سرعتش . دینگه دار یتلفن عموم هیلطفا کنار : رو به مرد گفت. خودش را کم کند 

اصال .پولش را بازکرد فیتلفن رفت و ک اجهبه طرف ب. شد ادهیپ عیسر دایو ش ستادندیا یتلفن عموم کی يجلو.افزود

 یم يزیچ: دیاو در ان اوضاع و احوال، مودبانه پرس دنیبود با د ستادهیکه پشت سرش ا يمرد. داشتپول خرد ن

خانم؟ دیخوا

د؟یشما پول خرد دار: دیدرخش یرنگش م ياشک در چشمان سرمه ا. طرف او برگشت به

با . مرد امتناع کرد یاسکناس به او داد، ول کی زین دایش.کرد و چند تومان پول خرد خارج کرد بیدست در ج مرد

خارج از شهر رفته  يالیبودند و نه به و دینه منزل سع.بعد تماس برقرار شد یتشکر، پول را از دست او گرفت و لحظات

اندوه خواست او  انیشد و م یسوار تاکس. نشود يو لب برهم فشرد تاذ اشکش جار دیدستگاه کوب يرا رو يگو. بودند

. گشت یبه خانه بازنم هایزود نیوگرنه به ا رد،یگ یافتاد که نوشته بود تماس م اوشیحرف س ادی. را به خانه برساند

. ردیبگ وپول را از ا یخارج کرد و به دست مرد داد و منتظر نماند تا باق فشیدرشت از ک یاسکناس. شد ادهیسرکوچه پ

 یاز چشمانش فرو م اریاحت یاشک ب.به طرف خانه رفت نیخسته و سنگ ییفاصله گرفت و با گامها نیاز ماش

 اوشیبه س يتواند بزود یکرد م یفکر م.را از دست داده بود یچقدر زود ان حس خوشبخت.چقدر بدبخت بود.دیچک

خواهد در کنار او، در کنار  یاو عالقه دارد و م هکه ب دیتوانست به او بگو یم. ستیکه نظرش راجع به او چ دیبگو

 یبا نگاه و رفتار خود به او م یاورد، ول یبه زبان نم نایحرفها را ع نیا دیشا. را بچشد یچون او مزه خوشبخت يمرد
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را در قفل چرخاند و وارد خانه  دیکل.وجود دارد زین ییدایش ایدن نیانگار خدا فراموش کرده بود که در ا.فهماند

 شیچنان از چشمهااشک هم .روشن شد اطیبرق گذاشت و ح دیکل يدستش را رو.پنهان شده بود یکیخانه در تار.شد

. اش افتاد یبه ساعت مچ اطینور کمرنگ سر در ح ریز ینگاهش اتفاق. فشرد یرا م شیگلو ینیبغض سنگ. بود يجار

. را از گونه ها پاك کرد شیقورت داد و با دست اشکها یاب دهانش را بسخت. از خانه دور شده بود یسه ساعت بایتقر

چشمانش را  ينور کبارهی. فرو رفته بود یکیخانه در تار.درون خانه نهاددر سالن گذاشتو پا به  رهیدستگ يدست رو

!تولدت مبارك: ختیدر هم ام اوشیس يبا صدا يبچگانه شاد يو صدا ختیسرش ر يرو یسبک و نرم زیزد و بعد چ

 يکه رو يا يو بعد برف شاد ستیشکل داده بود، نگر رییچند ساعت تغ نیشده و مبهوت به خانه که در ا مسخ

پر از اشک به منظره اتاق  یکرده بود؟ با چشمان رییتغ زیهمه چ کبارهیافتاده بود؟ چرا  یچه اتفاق. ختیر یسرش م

 يخصوصا با وجود گلدانها.بود افتهی يگرید چهرهجلوه و  یرنگ يو بادکنکها یکش ياتاق با وجود کاغذها. ستینگر

حلقه  شیدور گلو نیاهن يبغض چون پنجه ا. و خوشرنگ یشده رنگ چیمورد عالقه اش و چند بسته کادو پ ياز گلها

لبان  يکه رو يخواندند؟ لبخند یاهنگ تولدت مبارك م شیاو را تا سر حد مرگ ترسانده بودند و حاال برا.بسته بود

؟...دایش ستیحالت خوب ن: دیپرس یشد و با نگران کیبه او نزد.دیچهره غرق در اشک او ماس دنید بابود  اوشیس

انها را موخذه کند،  يحق داشت هردو.کنان به طرف اتاقش رفت هیاو را پس زد و بعد از پوشاندن صورتش، گر دست

اصال خودش را سبک کرده بود . کار را با او کرده اند نیباهردو قهر کند، سرشان داد بزند و بازخواستشا کند که چرا ا

ان بود که  تیواقع یبه انها ترکشان کرده بود، ول یلقب ندنچسبانزده بود و بدون  یحرف.کرده بود هیانها گر يکه جلو

. سر داد هیداد و هق هق گر هیکنار تختش زانو زد و سر به تخت تک.کرد یفکر م نهایجز ا يزیدر ان لحظات به هر چ

واهد خ فهخ نینکند به خاطر ان بغض سنگ هیکرد اگر گر یفکر م. نکرد یحرکت چیاو ه یدر اتاقش باز و بسته شد، ول

. توانست یواقعا نم یبه احساس و برقلبش تلنگرد بزند، ول يزیقدر حساس باشد که هر چ نیدوست نداشت ا.شد

.در تخت فرو برد شتریلب برهم فشرد و سرش را ب. را در مشت فشرد شیشانه ها یدستان گرم
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!دایش...دایش: کرد شیاو را گرفت و با محبت صدا يبازوها اوشیس

 یو منگ سع جیبداند گ يزیانکه چ یب اوشیس.سر او را بلند کرد و به طرف خود چرخاند اوشیس. سوخت یم قلبش

خوش اهنگ و  شهیرا که چون هم اوشیس يانگار صدا. شد یوجه ارام نم چیبه ه دایش یببخشد، ول نشیکرد تسک یم

با  اوشیس. ستیگر یم دیکه فقط با بودشده  یمثل ادم کر و الل.دیشن یو گرم بود، کنار گوشش نم نیخوش طن

 ینم ؟یکن یم هیطور گر نیشده که تو ا یبدونم چ دیاخه من نبا ؟یکن یم هی؟ چرا گر...دایشده ش یچ:گفت یمهربان

؟...دایش ؟یبگ يزیچ يخوا

... اون ورقه رو خوندم... اون یوقت: از لرزش قلبش داشت گفت تیکه حکا یلرزان يبا صدا. به حرف امد دایش عاقبت

... من يخدا: سر تکان داد ،يبا اه بلند اوشیس.نتوانست ادامه بدهد گرید...رو  يتو و شاد... م که شما روفکر کرد

. کرد یم هی، فقط گر یحرف چیبدون ه دایش.کنم یم احتدونستم تو رو نار ینم.ما رو ببخش دایش! یعجب حماقت

 ینم چیه. نیفقط هم. میکن هیتو ته يبرا زیسوپرا هی میداشت الیفقط خ يمن و شاد.متاسفم : ادامه داد اوشیس

.کنه یم تیما تو رو اذ بتیغ میدونست

 دنیچقدر مشتاق شن. کرده بود رهیاز قلبش ذخ ییجا کیلحن صدا را  نیانگار ا. ختیر یهم چنان اشک م دایش

 یمعذرت م: گفت زیمهر ام ياو را از صورت پاك کرد و با لبخند يو محبت اشکها یبا مهربان اوشیس. او بود يحرفها

...کردم که تو یفکرش رو هم نم یاخه حت.خوام 

 یمن بدون شما دوتا چطور زندگ... من. دیکرد یچطور فکرش رو نم: حرف او را قطع کرد و پرتوقع گفت معترض

...من...من  ؟يفکر کرد نیبه ا چی؟ه...کنم

يد

ناراحت  ایترك کردن  الیخورم که ما خ یم قسم. مارو ببخش زمیعز: ارام گفت اوشیس. نتوانست ادامه بدهد ر

.وقت چیوقت ترکت نکنم ه چیدم ه یقول م. باورکن. میکردن تو رو نداشت
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اجازه ورود خواست و  يشاد. به در اندو را از ادامه سخن بازداشت يتقه ا يصدا.بود دهیدر چشمانش خشک اشک

.دایمامان ش... دایمامان ش: دیدو دایه طرف شسرخ پا به درون اتاق گذاشت و ب یبا دسته گل افتیچون اجاه 

دسته گل را بغل او گذاشت و درحال نوازش صورتش،  يشاد.دیرا درغوش کش يرا بازکرد و شاد شیدستها

:معصومانه گفت

مامان؟ ياز دست ما ناراحت شد_

.شم یوقت از دست شما ناراحت نم چیمن ه. زمینه عز: تلخ گفت يلبخند با

و  ینیریتو ش يبرا میاون گفت بر.بود اوشیس ریهمه اش تقص: انداخت و گفت اوشیبه س يالودنگاه غضب  يشاد

.بشه هتریحالت  دیشا میریگل بگ

ب چه مناسبت؟ یو گل؟ ول ینیریش_

!امروز روز تولدته! يچقدر فراموشکار ؟یدون ینم_

؟...امروز...تولد من_

.گفت نویا جون خودش اوشیس.اره: ادامه داد جانیبا ه يشاد

 یبا نگاه.داشت يهم بر لبانش جا يا رکانهیلبخند ز.دییپا ی، اندو را م اقیداشت با شور و اشت.افتاد اوشیبه س نگاهش

؟یداشت ادیپس تو روز تولد منو به : گفت یو مغرور او به نرم یبه چهره خواستن

کسم رو فراموش کنم؟ نیزتریتونم رو تولد عز یمگه م_

 یناراحت شده بودم و فکر م يخودیپس من ب: دیبخش یوجودش را گرم ینداخته و شرم دلچسبگل ا شیها گونه

!هیاول مهر چه روز يبرد ادیکردم که از 

اره؟.رفته ادمیمن  يپس تو فکر کرد...! وانهیدختر د يا: را گرفت و گفت دایش دست

دونم چطور از  یواقعا نم... که نیبگم جرا ا دیبا یدونم چ ینم: گرفت و گفت يناخواسته برلبانش جا ییدلربا لبخند
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.تشکر کنم یهمه به فکر من نیکه ا نیا

و  متیهمراه با مال يرنگ او با لحن نافذ يبه چشمان سرمه ا یاو را به دست گرفت و با نگاه يدستها اوشیس

:گفت یمهربان

.بله: کلمه هیفقط با . ستین یکار سخت_

 اوشیس. خود دراورد طرهیافتاد و شرم تمام وجودش را تحت س نیینگاهش پا.ندسرخ شدند و گل انداخت شیها گونه

:گفت یبه شوخ

.یکن نید يادا دیبا. یونیتو به من مد_

...مانیکه پش یمطمئن: گفت یشد، به نرم شیکه باعث چال افتادن گونه ها یبیبا لبخند دلفر همراه

!هرگز. حرفشم نزن! سیه: ن او گذاشت و ارام گفتلبا يانگشت رو. از ان ادامه بدهد شتریاو ب نگذاشت

را به خنده  اوشیسکوتش س. به خود گرفت يباتریخود به خود باال رفت و لبانش با لبخند حالت ز شیابرو يتا کی

قبوله؟ یعنی نیا: انداخت 

جون؟  اوشیشده س یچ: دیکنجکاو پرس يشاد.را پوشاند شیگونه ها یخوشرنگ یپررنگ تر شد و سرخ لبخندش

خنده؟ یچرا مامان م

.میباهم بر ییرو سه تا یحیخنده که قراره اون سفر تفر یم نیمامان به ا: گفت يرو به شاد یبا سرخوش اوشیس

؟یاره مامان: چشم دوخت و گفت د،یرس یدلرباتر به نظر م شهیکه از هم دایخوشحال به ش يشاد

گوش نوازتر  یخوشحال ریکه از تاث ییبه هوا انداخت و با صدا دسته گل را از بغل او در اورد و يشاد.لبخند زد دایش

  !یزنده باد مامان...یعنی نیا: شده بود، با تکان دستها گفت
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