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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

  :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس 

   romankade_com@ تلگرام کانال 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی 

      

 

   

 

 ..!هست بودنت نام کتاب :   

 

 ای: طاهره.الف کاربر انجمن نودهشت سندهینو  

 

   

 

 در مِه! دیخورش -فصل اول   

 

http://www.romankade./
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 و ... نیریپودر، جوش ش نگیآرد، شکر، آب، نمک، بک  

 

دهد.  ینان را ورز م دِیسف ریپاشد و خم یم یتشتِ بزرگ مس یآرد درون و کناره ها یکم  

 یکند. گرد م یکند. پهن م یدست م کیکند.  یزند. تکه تکه م یدهد. مشت م یکوبد. قل م یم

 یضربه م ریخم یچرخاند. با نوک انگشتانش رو یرا م ری! خمیپاشد درون تشت مس یکند. آرد م

 یمالد و تکه ها یزند. کفِ دو دستش را به هم م یدهد. مشت م ی. قل مخاندچر یزند. م

چرخاند  یرا در تشت م ریخم گریدور د کی. زندیر یبه دستش، درون تشت م ریخم ی دهیچسب

 کند. یدهد و صافش م یفشارش م یو کم

 

که  یدیسف یو بقچه  دیشو یشده اش را م یریمانده درون پارچ، دستِ خم یبا آبِ باق  

ذکر  "یعل ای"کند.  یخسته از مشت و مال پهن م رِیخم یشده را رو یوسطش چل تکه دوز

رِ کند و آن را کنا یتشت را گرفته و بلند م ی. لبه هازدیخ یاز جا برم ن،یلبش و دستش ستون زم

وَر  رِیخم گریساعت د کیکارِ خودش را کرده و  نیریگذارد تا جوش ش یم یلاجاق گاز کپسو

 آمده را به تنور بسپارد.

 

کند:  یاندازد و صدا بلند م یم ینگاه اطیبه ح وانیحفاظِ ا یکج و کوله  یتخته ها یاز رو  

 (نجایا ایدختر... ب ای)ب ییَب جهی... اجایک ییَگل نساء! ب یگل نساء! هــــــــا
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فرمان مادر  یدارد و به دنبال اجرا یدست برم اهیگل نساء از دنبال گذاشتنِ خروسِ پر س  

  دهند! یصدا م یبلوک یپله ها یاش رو یکیپالست یها ییشود. دمپا یم وانیا یراه

 

 : بله؟!ستدیا یآخر م یپله  یرو  

 

زند و با  یم یو پشتِ کمرش گره محکم ردیگ یچادرشب را م یعاتکه خانوم گوشه ها  

بابُر بُشور! )خدا حفظت  شانِیکند: آ خدا بِدَره! ا یاشاره م نیزم یرو فِیکث یسرش به ظرف ها

 رو ببر بشور( نایکنه! ا

 

بلندش را در  راهنِیدارِ پ نیو چ یآورد و دامنِ گل یهوا درم یرا ب شیها ییگل نساء دمپا  

ده ش یخال یکیپالست یکاسه ها یکی یکیو  ندینش یدو پا م ی. کنار ظرف ها، روردیگ یدست م

 یمرا به پا  شیها یی. دمپازدیخ یاز آب را درون هم گذاشته و برم یاز آرد و شکر و ... و پارچ خال

 یرود. رو یم اطیح ییسرباال یرو یآب زهوار در رفته  رِیفته و به کنار شر نیکند و از پله ها پائ

 شود. یظرف ها روان م یچشمه رو خِیآب را باز کرده و آب  ریو ش ندینش یم یچوب ی هیچهارپا

 

کند:  یلب غرغر م ریگردد و ز یم ییاز آن مرغِ پر حنا یدنبالِ تخمِ مرغ وانیا ریدر ز ایثر  

 کنهیتخم م نجایا ادیصاحاب شده! م یواسش جعبه پُر کاه گذاشتما... ب

 

صورت سبزه و آفتاب سوخته اش  یرو یقیلبخند عم ند،یب یتخم مرغ را که م یِدیسف  

 یبَنگ بَنگ رو یکند. تبر با صدا یم زیر زیبلند و قطورِ درخت را ر یشاخه  ی. آقا تقندینش یم

 یو شاخه م گرید یپرد! ضربه ها یاز چوب و پوستِ خشک شاخه م یو تکه ا ندینش یشاخه م
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 وانیا ریکند و ز یم زیخشک را جمع و ر یتنه ها شهیهم یاست! آقا تق مالز مهیشکند. ه

 شود. یدراز سه تکه م یو شاخه  گرید یسوختن! ضربه ها یکند برا یانبارشان م

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

کند و  یشود. صورتش را جمع م یخارج م یاز آن طرفِ نِ یندیناخوشا یفوت کرده و صدا  

ه کند ک یخوب بلد است بنوازد اما او فقط فوت م یلیاش خ یدهد. بابا تق یآن را از لبش فاصله م

محکم و کلفت و  یشود! کالفه به نِ یخارج م یسوت مانندِ آزار دهنده ا یصدا یاز آن سرِ نِ

 یها م یجور نِ نیاست به ا یشوهرِ خاتون خاله که آمل کند. ینگاه م شیمنظمِ رو یسوراخ ها

 «!لَــلِه وا»گفت: 
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چرخاند. نوکِ  یدهد و چشم در دشت م یم یچوپان ها( جا یرا درون کوله ـِر )کوله  ینِ  

بزرگ است! خود و گله اش هم درون طبق معمول در  یلیخ یدالبور ها هیاطراف شب یکوه ها

. تسیآفتاب ن مِیتابشِ مستق رِیاند ز ستادهیکه ا ییهستند. جا یشگیپر علفِ هم یدره  نیهم

/ روشن شده  هیتابد و دره پر از سا یو از پشتِ آن کوه که از همه بزرگتر است م لیانور آفتاب، م

م که با اخ ندیب یچشمش نم ی. گوسفندان را جلوزدیخ یسنگِ بزرگِ کج و کوله برم یاست! از رو

 چرخاند. یسر م یکمرنگ

 

! یکند: صُراحـــــــ یفرستد و صدا بلند م یم رونیبازدمش را پرفشار و پر حرص ب  

 !؟یکنیم یکار دار یچ

 

زند:  یقابلِ کنترل گوسفندان به جهتِ مخالف، داد م ریدستپاچه از حرکتِ غ یصُراح  

 جا؟! هی موننیچرا نم نای! اد؟یخورش

 

دود و در همان حال  یدهد و به طرف گوسفندان م یتکان م نیسرش را به طرف دیخورش  

 یآورد. شاخه  یفهمند درم یکه فقط گوسفندان و سگِ نگهبان مفهومش را م ییهم صدا ها

به  "یمِل"رود.  یدارد و به سمتِ گوسفندانِ از گله جدا شده م یبرم نیزم یرا از رو یخشک

  رانند. یسمتِ چپ مکنند و گوسفندان را به  یگله را منسجم م "اههیس"کمکِ 

 

 یاز گله، به حرکتشان سرعت م یبه پشتِ گوسفندانِ فرار یآرام یبا ضربه ها دیخورش  

! روخانه وَر ؟یهَمرَ هَن یم یکاریب ه،ی یکند: تو خا بلد ن یلب غرولند م ریبخشد و همانطور هم ز
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رف ط رفتنی! م؟یایبا من م یکاریب یستی! هوووووف! خدا! )تو که بلد نم؟یکَر کارد یشونوبان چ

 !(م؟یکردیکار م یچ ودخونهر

 

تر بروند و به رودخانه برسند متوجه شد و  نیگوسفندان پائ نکهیو خدا را شکر قبل از ا  

 د،یآ یخان همراه او به صحرا م دیبا آن فر دارید یکه فقط برا یصُراحـ نیرا گرفت! ا شانیجلو

ن فال دِیسنگ ها تا آن فر نیاز ا یکی یرو ندید؟! خب بنشزبان بسته ها چه کار دار نیبه ا گرید

لب غرولند کرده و  ریرساند و همان طور ز ی! گوسفندان را به گله مگرید دیایفالن نشده ب

 کند! یم یخبر خال یاز همه جا ب دِیرا بر سرِ فر تشیعصبان

 

قدم  یکند و پا کوبان و معترض به سمت صُراح یپرت م نیزم یخشک را رو یشاخه   

ار ک یدَ! م ییَتا ب شیمَگِر؟! بِن یناکُن! مجبور ی! نُتون؟یشود: صُراح یدارد و دست به کمر م یبرم

! توو کار من چرا دخالت گهید ادیتا ب نیمگه؟! بش ینکن! مجبور یتون ی! )نم؟یمِن چِرَ دخالت کان

 !(؟یکنیم

 

 یثابت مانده و لبخند م ینقطه ا یبدهد که چشمش رو یکند تا جواب یدهان باز م یصُراح  

چرخاند و با  یدهد. سر م یرا به تعجب م شیجا تیپرند و عصبان یباال م دیخورش یزند. ابرو ها

 "اههیس"شوند.  یم کیبه هم نزد شیابرو ها د،یآ یم نیو فرز از دره پائ زیکه ت دیفر دنید

  رود. یبه کنار گله م دیکند و خورش یآورده و پارس م رونیتا آخر ب رازبانش 

 

 یبه تن دارد و لنگه ها یرنگ دیسف یِپارچه ا راهنِیشود. پ یم کتریو نزد کینزد دیفر  

چوبِ خشک هم در  کیاند.  یخاکستر یهم طبق معمول درون جوراب ها اهشیشلوارِ کلفتِ س

کند. امروز به اندازه  ینازک م یشت چشمپ دیدهد. خورش یدستش است و آن را در هوا تکان م
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 دِیزند و به طرفِ فر یم یلبخند گشاد یاست! صُراح دهیدو کش نیا یِواشکیاز قرارِ  یکاف ی

  دارد. یآمده قدم برم کینزد

 

 ی! خِل؟ی: ساِلم! خوبندیآ یدر م شیبه نما دشیسف یزند که دندان ها یهم لبخند م دیفر  

 !(؟یمعطل موند یلی! )خ؟یمَطِل بِسه 

 

 د،یخورش اهیزنند. چشمانِ درشت و س یهم قدم شده و حرف م گریکدی یشانه به شانه   

! گرید دی! ندییهو ،ییها ،یکیعل ،ی! سالمد؟یپسر عمو خان اصالً او را ند نیشوند؛ ا یگرد م

 یفرستد و رو یم رونیخواهد چه کار؟! نفسش را پر فشار ب یرا م هیبق گرید ده،ینامزدش را د

گذاشته  شیزانو ها یرا رو شیکند و آرنج ها یرا درون شکمش جمع م شی. پا هاندینش یم نیزم

زبان  ی "اههیس"کند. نگاهش را به گوسفندانِ در حال چَرا و  یو انگشتانش را در هم قالب م

سرش  یباال "اههیس"و  دهیخواب نیزم یرو "یمِل"زند.  یم یدوزد. لبخند کج یآورده م رونیب

 !ندیآ یم ایبه دن شانیتوله ها گری. چند روز ددیپا یم راو اطراف  ستادهیا

 

  **** 
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. دیگو یسال م یروز ها نینخست نیروشن است و طبق معمول از اخبارِ جنگ در ا ویراد  

را  دیزنند و ع یکه با وجود کمبود و شهادت و خون، هنوز هم مردم لبخند م ییروز ها نیا

 یگذرد اما خب، م ی. سخت مستی. اصالً روزگارِ سختستیسخت یفراموش نکرده اند. روز ها

را به حداقل  شیچرخاند و صدا یرا م ویراد یهم خدا را شکر! سهراب دکمه  نی! همگریگذرد د

  .ردیگ یچادر به سر م یِرایرا از دستِ سم یچا ینیرود و س یرساند. به کنارِ درِ آشپزخانه م یم

 

چرخد و با دو گامِ بلند، در آستانه  یکند. م یرا شانه م شیبا انگشتان دستِ آزادش، مو ها  

که از اوضاع قمر در  دیآ یپدرش با شعبان م یگفت و گو ی. صداردیگ یدرِ هالِ خانه قرار م ی

کند و  یزمزمه م یآرام "اهلل ای"کنند!  یو در همان حال هم شکرِ خدا م ندیگو یعقرب مملکت م

  .زندیشوند تا به احترام ورودِ او از جا برخ یم زیخ میشود. شعبان و همسرش ن یوارد م

 

گذارد و با دست آن ها را به نشستن دعوت  یم نیزم یرا رو یچا ینیشود و س یخم م  

 کنم یخواهش م دی... بفرمائدیکند: بفرمائ یم

 

آقا  : خبدیگو یم یقیبا لبخندِ عمکشد و  یتازه مرتب شده اش م لِیبه سب یشعبان دست  

 سهراب!
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آقا سهرابتم  نی! ای: مَشتردیگ یحرفش را م یکند و طنازانه دنباله  یم دریرو به مَش ح  

 وقته زن گرفتنشه ها گهیماشاال د

 

بهجت، دخترِ  ادِیقلبش به  د،یآ یاندازد و اسمِ زن گرفتن که م یم ریسهراب سرش را به ز  

 کند! یمحبوب جا خوش م ادیلبش با  یگوشه  یزند. لبخند یکوچکتر استاد احمد، محکمتر م

 

مالد: واال اتفاقاً قول و  یخسته اش را م یبه پسرش انداخته و زانو ینگاه مین دریمَش ح  

 یبراش خواستگار میبر زدهیواسه بعدِ س میقرار گذاشت

 

 یمردانه  ی قهیدر  باًیشود و سرش تقر یم دهیسائ شیدندان ها ریلبِ سهراب ز یگوشه   

 رود! یفرو م راهنشیپ

 

آقا  نیا یِنیریها ش یزود نیزند: بَه بَه! پس به هم یشعبان موج م یو خنده در صدا یشاد  

 !میخوریسهراب رو م

 

 یزنگِ سوت مانندِ در م یزند. صدا یبه پشت سهراب م یخندد و ضربه ا یم دریمَش ح  

 ییرفتن از پله، دمپا نیرود. در حال پائ یم وانیرفته و به سمت ا رونیاز آشپزخانه ب رای. سمدیآ

 یرنگ م دیسف یکند. همان طور که به سمت دروازه  یقرمزِ رنگ و رو رفته اش را به پا م یها

کند و همان  یه را آرام باز مکشد. درواز یچادرش را باالتر م د،یگو یم "اومدم، اومدم"دود و 

 کند تا شخص پشت آن را بشناسد. یطور که پشتِ دروازه پنهان مانده، سرش را کج م
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: سالم ستدیا یکند و کنار م یزند و دروازه را تا آخر باز م یلبخند م ب،یحب دنِیبا د  

 داداش!

 

 م!دهد: سال یحال جواب م یشود و در حال بستن دروازه ب یداخل م بیحب  

 

شدنِ  دهیکش یدارد. صدا یگام برم اطیخسته است، خسته! به طرف حوض وسط ح  

 دارد. یشود؛ برعکسِ قبل آرام گام برم یم دهیشن یمانیس اطِیح یرو رایسم یها ییدمپا

 

: داداش! آقا شعبون و زنش اومدن دیگو یم بیشود و رو به حب یپله ها متوقف م یجلو  

 گمونم آقا شعبون باهات کار داره ی... ولیدنید دیع

 

رود،  یخانه باال م یِورود یهمان طور که از دو پله  رایدهد و سم یسر تکان م بیحب  

قرمز  یکشد و به آبِ درونِ حوض و ماه یم یقینفس عم بیآورد. حب یرا هم درم شیها ییدمپا

پزشک نبود! کاش  . کاشندینش یاش م یشانیپ یرو یدوزد. اخم یرقصان در آن، چشم م یها

شوند، کار هر روزش  یم دهیکش رونیآوارِ خانه ها ب ریگناه که از ز یب یآن زن و بچه ها دنِید

 .ردیگ یآب م انِیجر ریکند و سرش را ز یرنگ را باز م ییآبِ طال رِینبود! ش

 

  **** 
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 وانیا یبا پا به گوشه  گریآورد و جفتِ همد یآن ها درم ش،یکفش ها یبا فشار به پاشنه   

زنند اما مهمان در خانه است و  یم ادیرا فر یتنش خستگ یدهد. تک تکِ سلول ها یهولشان م

است که سمت  یدو / سه متر یراهرو کیخانه شان،  یِورود یحفظِ حرمتش واجب! همان ابتدا

راهِ راست  یِهال! راهو خودِ آشپزخانه قرار دارد و سمتِ چپش هم در و خودِ  شپزخانهراستش درِ آ

  .ستدیا یشود و کنارِ در م یم

 

 واریاز هالِ آن طرفِ درِ باز معلوم است و به د یکشاند؛ قسمت ینگاهش را به سمتِ چپ م  

 یپر انرژ شهیهم یزده اند. صدا هیتک دیسف یِتور یها یبا روپشت یعناب یها یپشت شیها

 شود. یزند و واردِ آشپزخانه م یم یلبخند مچهی! ندیآ یشعبان هم م

 

 یکردنِ سبز زیر زیدست از ر ند،یب یآبِ پسرش را که م سِیخ یخانوم سر و کَله  نیمیس  

 رِیش رِیز یشود: سالم مادر! دوش گرفت یم انیاش نما یشانیپ یرو یدارد و اخمِ کمرنگ یها برم

 آب؟!
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افتند:  یم نیچ شیپلک ها ی شوند و گوشه یم زیر شیخندد که چشم ها یآرام و گرم م  

  سالم مامان!

 

 گفتم سر و کله مم به آب بدم! اس،یمُه یهمه چ دمیخاراند: خب د یم یشیسرش را نما  

 

 یسبز یرو ادیدهد و دوباره چاقو را با فشارِ ز یتکان م نیخانوم سرش را به طرف نیمیس  

مهمونا... آقا شعبون تا  شِیپ یبر دیکشد: برو بچه! برو خشک کن سر و کله تو... بجنب با یها م

 حاال به خاطرِ تو مونده

 

 یبلند و کشدار "چشم"گردد و در حالِ خارج شدن از چهارچوبِ در،  یراهِ آمده را برم  

 یبهداشت سِیکنارِ درِ سرو زِیآو یِکند به سمتِ سالنِ بزرگِ خانه و از رو ی. راه کج مدیگو یم

 شود. یخشک کردنِ سر و صورتش مدارد و مشغولِ  یحوله اش را برم

 

اش را  ی. کتابِ آموزشِ بافتندیآ یشانه اش افتاده به سالن م یکه رو یهم با چادر رایسم  

 بیکند. حب یاند، را خاموش م ختهیبه هم ر شیکه باز موج ها ویدارد و راد یطاقچه بر م یاز رو

را  "اهلل ای"و  ستادهیدرِ هال ا یشود. در آستانه  یهال م یِگرداند و راه یبرم شیحوله را سرِ جا

 شود. یافتاده وارد م ریبه ز یکند و با سر یزمزمه م

 

: بَـــــــه! سالم دیآ یبه استقبالِ او م یو به گرم یو با شاد زدیخ یشعبان از جا برم  

 دکتر! یآقا
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رش و جواب سالم و چادر به س رِیو همسرِ سر به ز یمردِ شمال نیزند به ا یلبخند م  

 یپدر و برادر کوچکترش، چهار زانو م نِیدهد. سپس ب یگشاده م ییرا با رو شانیها یاحوالپرس

از اوضاعِ  بیزنند و حب یحرف م یگذارد. کم یم شیران پا ها یو کفِ دستانش را رو ندینش

 شهی. شعبانِ همدیگو یآورند، م یم میکه از جبهه با وضعِ وخ یو مجروحان مارستانیشلوغِ ب

نفت و  یاز کمبود و صفِ مردم برا رد؛یگ یبه خود م ینیغمگ یو حت یجد ی افهیخندان هم ق

 فوت شد! ییدارو یکند که از ب یشان م هیهم از پسرِ همسا یادیکند.  یصحبت م ره،یغ

 

 یشدنِ وقتِ اذان و نماز، شعبان سخن کوتاه کرده و دست کیو نزد یقیبعد از گذشتِ دقا  

... یباش مارستانیب دیروزا با نیشلوغه و ا یلیسرت خ دونمی! مبیکشد: آقا حب یم لشیه سبب

 خب.. یول

 

 هیدلِ مادرِ  یدوزد: حاضر یکند و به کف دستانِ تپل و زمختش چشم م یگردن کج م  

 دکتر؟! یآقا یشاد کن دویشه

 

  **** 
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از جا  یافتند. آقا تق یو همه به تکاپو م دیآ یم یعمو نق یگفتن ها "اهلل ایاهلل،  ای" یصدا  

 وانیا یکند و به سمتِ پله ها یم نیو لبخندِ آرامش صورتِ آفتاب سوخته اش را مز زدیخ یبرم

هم  یِحگذارند و صُرا یشده از غذا را درون هم م یخال یو گل نساء فوراً بشقاب ها ایرود. ثر یم

را  دیاز آمدنِ عمو و فر یکند؛ ذوق زدگ یآن را جمع م ینان ها را وسط سفره گذاشته و گوشه ها

با  یکردنِ آقا تق یمبارک دیسالم و حال و احوال و ع ی. صدادیبَراقش د یشود در چشم ها یم

 .دیآ یم قهیو فرهاد و زن عمو صد دیو فر یعمو نق

 

 یروستا، م یخانوم، قابله  نهیرود. سک یم شیعاتکه خانوم سالنه سالنه و دست به کمر پ  

 یو شکر خدا م دیخند یهم مدام م یگفت که عاتکه خانوم باز هم دختر در شکم دارد و آقا تق

شوند. مهمان  یجمع م یدر گوشه ا یو گل نساء و صُراح ایکرد! ظرف و ظروف و سفره به همت ثر

. نندینش یم وانیبر داخل شدن به سالنِ خانه، در همان ا یمبن یآقا تق یخالفِ اصرار ها رها هم ب

 .وندندیپ یسه خواهر هم به مهمانان م

 

 یرو به هر دو م یشخندیبا ن ند،یب یرا م دیو فر یصُراح یکه دل دل کردن ها یعمو نق  

 !(نینیکنار هم بش نیخوای!)شما اگه منیشیبِن میکَسِنه د نی: شَمه اگِر خَندیگو

 

و مشغول  نندینش یم وانیاز ا یدر گوشه ا گریکدیاز خدا خواسته، کنار  یو صُراح دیفر  

 یو چشم غره ها و ابرو باال انداختن ها شانیبرادر و خواهر ها زیر یشوند؛ خنده ها یصحبت م

  !رندیگ یم دهیرا هم ناد شانیپدر ها یدندان نما یو لبخند ها شانیمادر ها
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 یدلش نمآشپزخانه کز کرده است. هم  یرا بغل گرفته و همان گوشه  شیزانو ها دیخورش  

 ی! کاش فرهاد همراهشان نمردیبگ دهیشود که حرمتِ مهمان را ناد یبرود و هم نم وانیخواهد به ا

شود. اگر عمو باز هم بحثِ  یم زانیگذارد و لبش آو یم شیزانو ها یآمد! چانه اش را رو

 یجور کی. دیآ یبکشد چه؟! فرهاد را دوست ندارد. اصالً از او خوشش نم شیرا پ یخواستگار

با جذبه و خوفناک است  یلیبه طور کل، خ یعنیاندازد!  یاست! قــدِ درازش آدم را به وحشت م

 ترسد! یم یلیاز او خ دیخورش یول ستین ی! پسرِ بدزدیر یم یو داد که بزند، آدم دلش هُر

 

دَ! چـِ  ییَ! بدیکند: خورش یو صدا بلند م ندینش یعاتکه خانوم پا جمع کرده و معذب م  

 (اریب زیبر یی! چاگهید ای!)برییَن بداکو

 

بحث  ایکند! خدا ینوزادِ تازه متولد شده کوبش م کیمثلِ قلبِ  دیقلبِ خورش  

پر از ظرف و ظروف  یِو به طرفِ کمدِ چوب زدیخ یرمق از جا برم ینکشند! ب شیرا پ یخواستگار

گل و  یِچوب یِنیکند. س یدهد، باز م یصدا م ریج ریو درش را که ج ندینش یدو پا م یرود. رو یم

 یبکپر از استکان و نعل یِکیو سبدِ پالست دهیکش رونیشده را ب یکار فیظر یبوته دار با دسته ها

دارد و سپس مشغولِ  یبرم یکشد. به تعداد خودشان و مهمان ها استکان و نعلبک یم شیرا پ

جوشد و پَلق پَلق  یآب درون سمار مشود.  یکمد م یرو ستادهیاز درونِ سماورِ ا یچا ختنِیر

 یداغِ حساب یچا کیآمدند، آن ها بعد از شام  یو خانواده اش هم نم یعمو نق گردهد! ا یصدا م

 داشتند!

 

پر از قند،  لِ یشده و قندانِ است دهیهم چ یرو یها یو نعلبک یپر از استکانِ چا ینیبا س  

رود  یراه م شیساخته شده و آدم که رو یدرازِ چوب یاز تخته ها وانیشود. کفِ ا یم وانیواردِ ا

 چرخاند. یرا دور م یچا یِنیکند! س یرفتن و تَق و لَق بودنشان را حس م نیپائ
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دَس  یگل عُروس! ت ی: آ مدیگو یا برداشته و لبخند زنان م یاش استکان قهیزن عمو صد  

 دَرد ناکُنو)آخ عروسِ گلم! دستت درد نکنه(

 

. دارد ینگه م ریفرهادِ سر به ز یرا جلو ینیرود! لرزان و پر استرس س یبه باد م دیتمامِ ام  

 یخواهد! اما هر دفعه سکوت م یرا نم شیگفت که دختر عمو یهم م ریفرهادِ سر به ز نیکاش ا

 کند و سکوت عالمت رضاست!

 

  **** 

 

   

 

 

 یدندان م ریبه ز یخانوم را با چند پر تره و جعفر نیمیدستپختِ س یِکوکو سبز یلقمه   

 گرید یهم خاموش است. لقمه ا ویراد یفرستد! همه در سکوت مشغول شام خوردن هستند و حت

وضع و اوضاع  نیکند. در ا یو مثلِ تمام چند ساعتِ گذشته به درخواستِ شعبان فکر م ردیگ یم

 ایاست  یکار درست دیشه کیبه دادِ دلِ مادر  دنیهمه راه رفتن و رس نیداند که ا یواقعاً نم

و اگر خواست قبل از تمام  ردیرا بگ مشیزودتر تصم دی! به هر حال بامارانیبه ب یدگیماندن و رس

 شود. یراه دیع التِیشدنِ تعط

 

 دریمَش ح یبرداشتنِ پارچ که صدا یکند برا یدهد و دست دراز م یم نیلقمه را پائ  

 نه؟! ای یری! م؟یبکن یخوایکار م ی! چبیکند: حب یمتوقفش م
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رو که  مارستانیبابا! ب دونمیکند: نم یرا پر از آب م وانشیدارد و نصفِ ل یپارچ را برم  

طلعت  نیطرفم ا هیولش کرد و رفت... از  شهینم یراحت نی... هم شلوغه و هم به همیدونیم

 خانوم..

 

 واقعاً! دونمیفرستد: نم یم رونیب قیبازدمش را عم  

 

.. مادرِ برو. یتونیکند: به نظرِ من که اگه م یدرونِ بشقابش را نصف م یخانوم کوکو نیمیس  

 به هر حال دهیشه

 

 شهیم یچ نمیبگم... حاال بب یکشد: چ یلبِ تر شده از آبش م یدندان رو  

 

اصن چرا  دمیاندازد: من که نفهم یرا باال م شیدارد و ابرو ها یبرم یسهراب تربچه ا  

 ستیکه دکتر قلب ن بیبره... حب دیبا بیحب

 

کند و از جا  یآماده اش را درون بشقاب رها م یلقمه  بیشود. حب یزنگِ در بلند م یصدا  

رنگش را به پا کرده و با گام  اهیس یانگشت یها ییرود. دمپا یم رونیو از آشپزخانه ب زدیخ یبرم

و  ستدیا یشود. کنار م یم قیا باز کرده و لبخندش عمکند. دروازه ر یم یرا ط اطیبلند ح یها

 شوند. یوارد م دیبچه بغل و پشت بندش سع ی دهیسپ اول
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ما ش دیخان! ع بیدکتر! سالم حب ی: به به! آقادیگو یبلند م یگشاده رو و با صدا دیسع  

 مبارک!

 

 دیزند: سالم داماد خان جان! ع یبه پشتش م یو ضربه ا ردیگ یمردانه او را در آغوش م  

 تو هم مبارک!

 

م : سالدیگو یکشد و لبخند به لب م یدر بغلش را باالتر م دهیخواب یِرعلیهم ام دهیسپ  

 مبارک! دتی! ع؟یداداش! خوب

 

 !؟ی! شکر... تو خوبیبندد: سالم آبج یخنده به لب دروازه را م بیحب  

 

 پهلوون پنبه ت نیشود: ا یزند و لبخندش دندان نما م یاشاره م دهیبا ابرو به پسرکِ خواب  

 یداشته باش یجان! سال خوب یتو هم مبارک آبج دیخوبه؟! ع

 

به زور  بیدهند. حب یرا ادامه م شانیها یکنند و احوالپرس یم یرا ط اطیآرام آرام ح  

 بوسد یماهه را محکم م ازدهیپسرکِ ده /  یتپل و سبزه  یو گونه  ردیگ یم دهیرا از سپ یرعلیام

خانوم، به همراه سهراب و  نیمیو س دریکند. مَش ح یم داریاش ب یو او را از خواب خرگوش

کرده،  یاحوالپرس یخندان و با مهربان ی. همگندیآ یبه سر به استقبال آن ها م چادر یرایسم

 .ندیگو یم یمبارک دیو ع رندیگ یرا در آغوش م گریکدی
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 ینالد: ا یکالفه م دهیبرد و سپ یو باال م ردیگ یدستش م یرا رو انیگر یرعلیام بیحب  

 !ره؟یگیمگه آروم م گهید یکرد دارشیداداش! ب

 

قرمز  تیشوند و وضع یخواهد جوابِ او را بدهد که برق ها قطع م یخندد و م یم بیحب  

  دوند. یم نیزم ریشود. همه نگران و هول زده و به سرعت به سمت ز یاعالم م

 

  **** 

 

   

 

 

شده و همه در سالن جمع شده اند و کم کم از تشنجِ  دیسف تیکه وضع ستیا قهیچند دق  

کند و زانو  یرا دراز م شیخانوم پا ها نیمیشود. س یحاکم در حال و احوالِ افرادِ خانه کاسته م

و  رایسم یکند و تالش ها یم هیهنوز هم دارد گر یرعلیدهد. ام یدردناکش را ماساژ م یها

لب  ریز یبه شدت اخم کرده و گاه دریمانده است. مَش ح جهینت یآرام کردنش ب یابر دهیسپ

که چند  یا ییهم مشغول صحبت با سهراب است و از ضد هوا دیکند. سع یصدام را لعنت م

  .ندیگو یآن طرفتر وجود دارد م ابانیخ

 

اوضاعِ قمر در  نیبرد. واقعاً در ا یفرو م دشیسف راهنیپ نیدستش را درون آست بیحب  

 یبمباران باز هم کل نیهمه راه برود؟! حتماً در ا نیرا رها کند و ا مارستانیشود ب یعقرب مگر م
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 یآوار و آتش جان داده اند. دکمه ها ریز ایشده اند و  یزخم ایآدم  یخانه خراب شده اند و کل

 رود. یم رونیکشد. از اتاق ب یرا به پا م شیابندد و جوراب ه یم نیرا از باال به پائ راهنشیپ

 

 مادر؟! مارستانیب یبر یخوای: مدیگو یخانوم م نیمیگردد و س یسر ها به سمتِ او برم  

 

 دهد: آره مامان! یسر تکان م  

 

کند و ناراحت و گرفته  یحواس نوازشش م یفِشُرَد و ب یرا در آغوش م یرعلیام دهیسپ  

 !داداش؟ دمتیند یچند وقته درست حساب یدونی! مشه؟یم یچ ینیبش قهیدق هی: حاال دیگو یم

 

صورت خواهر  یو با مهربان ندینش یدو پا م یاو رو یگردد و جلو یراهِ رفته را برم بیحب  

 برنیم یزخم یکه بمبارون شد... االن کل یدی! شرمنده... دیبوسد: آبج یکوچکترش را م

 بمونم خونه که تونمی... نممارستانیب

 

 کشد: باشه! مواظب خودت باش! یبوسد و آه م یسرِ پسرکش را نرم م دهیسپ  

 

 بوسد: چشم! ینق نقو را م یِ رعلیام یکند و گونه  یخواهرش را نوازش م یبازو  

 

به  رای. سمردیگ یرا مردانه در آغوش م دیکند. سع یم یو از همه خداحافظ زدیخ یبرم  

درِ  یشام را جمع کند؛ در آستانه  یباز مانده  یدم بگذاردو سفره  یآشپزخانه رفته تا چا
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 یشود. بو یکند و از خانه خارج م یم یا یسرسر یِو خداحافظ ستدیا یم یآشپزخانه لحظه ا

دود همه جا را گرفته  یخورده و بو یها به ساختمان یکینزد نیاز بمب ها در هم یکی. دیآ یدود م

قفل  یدستش رو یلحظه ا یکند. برا یفرستد و دروازه را باز م یم نرویب قیاست. بازدمش را عم

 زند. یدر سرش جرقه م یماند و فکر یدروازه ثابت م

 

دو  نیتواند او را از ا یو حتماً م ستیتواند جواب سؤال او را بدهد. او مرد عاقل یم دیسع  

 یبرا ،یدرِ ورود یگردد. در آستانه  ی. عقب گرد کرده و به سرعت راه رفته را برماوردیدرب یدل

  رود. یراه م شیزانو ها یزند و رو یزانو م اورد،یرا درن شیکفش ها گرید نکهیا

 

: دیگو یخانوم گرد شده و سرزنشگر م نیمیشود، چشمان س یبا آن وضع وارد سالن که م  

 !ه؟یچه وضع نی! ابیحب

 

 مامان! اندازد: حواسم هست یبه مادرش م ینگاه مین بیحب  

 

شود: داماد  یلبخند به لب متوقف م دِیسع یرود و جلو یم شیپ شیزانو ها یهمانطور رو  

 خان جان؟!

 

 خندد: بله؟! یآرام م دیسع  

 

پرسم، کوتاه و مختصر جوابمو  یسؤال م هیکشد:  یلبش م یانگشتِ شَستش را به گوشه   

 بده
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 هیپرسد: به نظرت کمک به مادرِ  یم بیکند و حب یدهد و گردن کج م یسر تکان م دیسع  

 !ا؟یو زخم ضایبه داد مر دنیو رس مارستانیب یموندن تو ایواجبتره  دیشه

 

 دیآقا سع کنمیم فی: بعد واست تعردیگو یکند که سهراب م یمتعجب براندازش م دیسع  

 

هت ب : جوابت رو قبالًدیگو یکند و سپس با لبخند م یفکر م یسر تکان داده، اندک دیسع  

و که داره، ت ادیگفتم؟! گفتم جبهه سرباز ز یبرم جنگ، چ خوامیم یگفت ی! وقتبیدادم که آقا حب

 درِاداره... اگه به م ادیدکتر و پرستار ز مارستانیب گمیخدمت کن... حاال هم م نجایبمون و ا یدکتر

 ..یکمک کن یتونیفقط تو م دیاون شه

 

ر تشک یبرا یهم لبخند زده و ضربه ا بیشود. حب یم قیکند و لبخندش عم یگردن کج م  

 زند. یاو م یبه بازو

 

  **** 
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کرد  یپارس م یگاه "یمِل"رفتند.  یم شیپ گریکدیدر کنار  اهیو س دی}} گوسفندانِ سف  

کوله ـِر بر  دیداد! خورش یشدند، دندان نشان م یکه از گله دور م یگوشیو به گوسفندانِ باز

 یله با گ ینکند گوسفندانش اشتباه نکهیدوش به دنبالِ گله دوان بود و حواسش را داده بود به ا

بساط را داشتند! گله ها از  نیهم شهیکرد همراه شوند. هم ین که داشت از کنارشان عبور میحس

کردند و او مجبور بود عالوه بر گوسفندان، مواظب خودش هم باشد؛ به هر حال  یکنار هم عبور م

 !ادیچوپان ها مَرد بودند و زورشان هم ز ی هیبق

 

 خَنُم!)خانوم!( دیخورش -  

 

صدا را از صد  نیسبزه اش هم سرخ شدند. خودش بود. ا یتنش داغ شد! گونه ها  

 توانست بشناسد! سر چرخاند. یهم م یلومتریک

 

 آرام پاسخ داد: بله؟! ش،یبه چارُق ها رهیو خ ریسر به ز  

 

 : سالم!ستادیمحمد چند قدم برداشته و مقابل او ا  

 

 سر تکان داد و آرامتر از قبل جوابگو شد: سـ... سالم!  
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دَشت  ی! اییَ رَ ن یخانوم! ا دیتعلل گفت: خورش یمحمد لبش را دندان دندان کرد و با کم  

بهتره... خب  یایدشت ن نی! طرف ااین نوریمَرکشان گوسوندشانِ هَرِن..)ا جهیره... خا ابِتَ  یَی یرَ ن

 ..(ارنیمردا گوسفنداشونو م نجایا

 

 ریرا ز شیمجعدِ مو یتار ها دیحرفش را ادامه نداد. خورش گریلب به دندان گرفت و د  

  برد؟! یآمد پس کدام طرف گوسفندان را به چَرا م یطرف نم نیفرستاد. ا یروسر

 

هم به همان  دیمحمد دستش را به سمتِ آن کوه که از همه بزرگتر بود گرفت و سرِ خورش  

برو! اونجا  یدَره)اونور ینوشونو... دَرِ مِن عَلِفم خِل چکَسی: اوو وَر باش! اوجو هدیطرف چرخ

 هست( یلیدره علفم خ ی... تورهینم چکسیه

 

/ روشنِ آفتاب بود ثابت ماند. آن طرف همان  هیسا رِیکه اس یکوهِ بزرگ یرو دینگاهِ خورش  

رفت.  ینم یهم به همراه گله اش آن طرف یو مال رو به روستا بود و کس یسنگالخ یآغازِ جاده 

 یفرستاد. کم رونیب یلبخند زد و سر تکان داد. محمد هم لبخند زد و نفسش را از سر آسودگ

تماشا کنند. بعد از چند لحظه محمد  ریسر بلند نکردند تا صورتِ هم را س یحت یول کردند مکث

 هم کم کم سقوط کرد...{{ دیتنِ تبدارِ خورش یو دما دیبه سمت گله اش دو
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اش به شدت تنگ شده است. باز هم خوابِ او! به پشت  نهیس یکند. قفسه  یچشم باز م  

کوبد و  یآرام م یادیماند. قلبش ز یشده م یو کاهگِل مال یبه سقفِ چوب رهیغلتد و خ یم

. ردیگ یدرد م شیسوزند و گلو یکند. آخ محمد! محمد! چشمانش م یحس م یبیعج یِنیسنگ

گرفته فرار کند  یهوا نیخواهد از ا یاتاق خفه است و او م ی. هواندینش یتشک م یهمان جا رو

 !سبک شدن یببلعد برا ژنیو اکس

 

 دهیگل نساءِ خواب یبلند برداشته و از رو ی. گامزدیخ یزند و برم یرا کنار م نیلحافِ سنگ  

 یعبور کرده و نگاه یهم با گامِ بلند ایثر یگذارد. از رو یم نیگذرد و نوک پنجه اش را زم یم

 یم بازآرام  یلیرا خ یاندازد تا مطمئن شود که هنوز در خوابند. درِ چوب یم شیگذرا به خواهر ها

 یبه سوزش م شیها هیکه ر دهیکش یقیعم یرسد، نفس ها یکه م وانیرود. به ا یم رونیکند و ب

 یکه اشک فیکند اما ح یم یقرار یگلو دارد ب بکِیکشد. آن س یم شیگلو یافتند. دستش را رو

 ترکد! ینم یشود و بغض ینم یجار

 

 یآقا تق دنِیچرخاند و با د یسر م وانیا یشنود. هول زده به طرفِ پله ها یم ییپا یصدا  

کشد. پس وقتِ نماز صبح شده  یم یاز سر آسودگ یباال زده، نفس یها نیو آست سیبا صورتِ خ

  است!

 

کند که  یاش را م یزند و قصد برگشت به اتاق و برداشتنِ روسر یرا عقب م شیمو ها  

 !(؟یشد داری!)ب؟یکند: وَرِسه  یمتوقفش م ،یآرام و محزون آقا تق یصدا

 

 دهد: سِالم! یچرخد و سر تکان م یبه سمتش م  
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! ری! اذان بَزَ)برو وضو بگریکشد: سالم! باش دَس نِماز بگ یم نیرا پائ شیها نیآست یآقا تق  

 اذان زده(

 

 خا بابا جان!)باشه بابا جون!( -  

 

نِخَنِ دشت  مروی: اکند یمتوقفش م یآقا تق یچرخد که باز هم صدا یبه طرفِ درِ اتاق م  

دشت... من بره  یبر خوادیکارِ بَرِس!)امروز نم یخَله وَر و لَتی... مو وَرِشانِ بارُم... تو باش طیشیب

 طلعت خاله و به کاراش برس!( شی... تو برو پبرمیها رو م

 

 شود: خا بابا! یفشرده تر م شیگلو  

 

  **** 

 

   

 

 

به سمت  ییو فرز از سرباال زیاز آب را در دست دارند و ت یو خال یکیپالست یدبه ها  

شود. البته  یم یو آفتاب یرساند و ابر یروند. هوا بهار بودنش را دارد به اثبات م یچشمه م

جور  کیدرختِ گردو که  نیرتریو پ نیدارد و گرفته انگار! از کنار بزرگتر یبیآفتابش هم حالِ غر

شوند. گزنه و  یم ینیسرپائ یِگذرند و راه یشود، م یمحسوب م یالقیی یروستا نینشانِ ا ییها
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زنند؛ جالب است کنار هم  یخانه ها کم کم دارند جوانه م یِچوب یها نیپرچ یپلهم کناره ها

 دو ضد! نیا دنِییرو

 

روستا،  یِکوه است که به همتِ اهال یآب از باال یرسند. البته سرچشمه  یبه چشمه م  

و  افتهی انیآورده شده است. آبِ سردِ استخوان سوز به شدت جر نجایبه ا آبراه ساخته شده و

دور پر  کیدبه ها را  یکند. صُراح یم جادیا یبلند یصدا نیشده در زم جادیا یِبرخوردش به گود

گذاردشان تا پر شوند.  یآب م انیجر ریکند تا شسته شوند و سپس ز یآب م یاز کم یو خال

  چرخاند. یگذارد و دست به کمر چشم در اطراف م یآب م انیجر ریرا ز شیهم دبه ها دیخورش

 

 رشانیافتد. مس یشوند، م یکه دارند از کنارِ درخت گردو رد م دینگاهش به فرهاد و فر  

 یم رونیشود، است. نفسش را پر حرص ب یم یکشاورز یها نیبه زم یکه منته ییباال یجاده 

و  دینگاهش را گرفته و به فر یمتعجب از حرکتِ او، دنباله  یگرداند. صُراح یفرستد و رو برم

 کشد. یم رونیآب ب انیجر ریپر آب شده را از ز یدبه  دیزند! خورش یم شخندی. نرسد یفرهاد م

 

 !؟یدیپرسد: فرهادو د یزند و م یخودش را به آن راه م شخند،یبا همان ن یصُراح  

 

 شیدیچرخاند: نه فقط تو د یبا حرص درپوش دبه را م  

 

 نقدریکشد: حاال چرا ا یم رونیرا ب یفِشُرَد و دبه ا یهم م یرا رو شیلب ها یصُراح  

 !؟یشیم یعصبان
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نپرس  یدونیم ی: صُراحدیگو یم یرود و با حرص مشهود یم یجانانه ا یچشم غره   

 حوصله ندارما

 

 ستاین یبد یفرهاد بچه  یچه اصن؟! ول اندازد: هوم! به من یرا باال م شیشانه ها یصُراح  

 

بگه؟! برادر  یخوبه پس ک یزند: تو نگ یم شخندیکشد و ن یم رونیرا ب گرید یدبه   

 شوهر یواسه خونواده  رهی! تو هم که جونت درمگهیشوهرته د

 

 نطوریا چمیرود: ه یپاشد و چشم غره م یآب به او م یشده و مشت یحرص یصُراح  

 ستین

 

 یمحله قدم تند م نیو همان طور که به طرفِ کوره راه پائ ردیگ یدبه ها را در دست م  

 !دی: آره جون فردیگو یم شخندیکند، بلند و با ن

 

 !دیزند: خورشــــــ یم ادیپر حرص فر یصُراح  

 

 نیرفتن به پائ یبخشد. برا یمحله سرعت م نیبه سمتِ پائ شیخندان به قدم ها دیخورش  

است.  زیو ل یخدا هم گِل ی شهیاز سرِ چشمه بوده و هم میمستق یکیمحله دو راه وجود دارد که 

  نخورند. نیدارند تا در گلِ ها زم ی. تند قدم برمونددیپ یهم دبه به دست به او م یصُراح
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... دیخورش ی: ولدیگو یم یجد یاست، با لحن رهیخ شیهمانطور که به چارُق ها یصُراح  

 !؟ی... چرا دوسِش ندارهیواقعاً پسر خوب فرهاد

 

دهد:  یپاسخ او را م قشیعم یدم ها نیچاق کند و در ب یتا نفس ستدیا یم یلحظه ا  

 ازش! ترسمیم

 

 !؟یشود: چـــــ یم رهیو با چشمان گرد شده به او خ ستدیا یهم م یصُراح  

 

ازش خب... قدش  ترسمیافتد: م یو به راه م ندینش یاش م یشانیپ یرو یاخمِ کمرنگ  

 از ترس! کنهیم سیدرازه آدم خودشو خ نقدریا

 

: آره خب قدش که دراز دیگو یخنده م نیدر ب یخنده و صُراح ریزنند ز یم یهر دو پق  

 هست

 

 رهیموندم چرا نم ییاندازد: خدا یبه خواهرش م ینگاه میزند و ن یم شخندین دیخورش  

 !شهیجنگم تموم م گُرخهیم نتشیجنگ؟! صدام بب

 

قِ عر نیو پر از سنگ و هم یاند و کوره راه هم گِل نیخندند. دبه ها سنگ یبلندتر از قبل م  

درختانِ کم برگِ  نیمحله که از ب نیپائ یخانه  نیشان را درآورده است. سقفِ اول قهیکنار شق

  کشد. یشعله م دیهم در دلِ خورش بیعج یشود، غم یم انیراش نما
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  **** 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

محمد  یرا با حرص پشت گوش فرستاد و دست به کمر و معترض گفت: هــو شی}}مو ها  

 یریمنو بگ دی... نباستادمیسنگ وا یخان! من رو

 

در دوردست  یمحمد مغرورانه به او نگاه کرده و انگشت اشاره اش را به طرفِ نوکِ کوه  

 ...{{رمیگیم من تو رو یستیگرفت: تو اونجام که وا
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روند و آن حجمِ بزرگ دوباره به  یدهد. خاطرات رژه م یآب دهانش را به زحمت فرو م  

کند که نفس نفس  یفکر م یاند و صُراح دهیرا دو نجایگردد. خوب است که تا ا یبرم شیگلو

 یچنگ م ادشیخاطرات! آخ محمد! محمد!  ینه هجومِ ناجوانمردانه  ستیاز خستگ شیزدنش ها

 ردیگ یو او را م دیآ یکوه هم که باشد، م یگفت نوک قله  یکه م یآن محمد الزد به قلبِ او! حا

کرده بود، حاال  یخواستگار شیرا برا دیخورش شیکه خاله طلعت دو سالِ پ یکجاست؟! آن محمد

  کجاست؟!

 

   

 

 

 !دی! هــــا خورشدیخورش -}}  

 

 یچرخاند. دست از تماشا اطیشکل گرفت و سر به طرف ح شیلب ها یرو یلبخند پهن  

 .دیبود، برداشت و به طرف پله ها دو یریرگیعاتکه خانوم که در حالِ خم

 

... یوَکِت جای! تو دِ گَته کدیمتوقفش کرد: خورش وانیا یپله ها کیعاتکه خانوم نزد یصدا  

دختر  گهی)تو د ـیَ یشیم نِوَن دشت ب... مَحَمَد همرَیدَبِس یسر روسِر یوَن ت یشیب یدِرگَ خَن

 یصحرا بر دی... همراه محمدم نبایببند یروسر دیبا یبر یخوایکه م رونی... بیشد یبزرگ

 (...{{اه
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دانست که چرا مادرش مدام  یچه م شی. هفت سال پندینش یلبش م یرو یلبخند مچهین  

مد . محردیگ یلبش را به دندان م یبا محمدِ تازه چوپان شده به صحرا برود! گوشه  دینبا دیگو یم

شود. آخ! حاال کجاست آن  یاش تنگ م نهیبود. دوباره س نیو سر پائ یرتیخدا غ ی شهیهم

 هم قرار بود عروسش بشود؟! کجاست؟! یپنج / شش سالگ از یکه حت یمحمد

 

 رونیاو را از افکار و خاطراتش ب ،یتوسط صُراح نیزم یشدن قطراتِ آب رو ختهیر یصدا  

 یخانه قدم برم یگذارد و به طرفِ درِ چوب یم یکاهگل واریکشد. دبه ها را همان جا کنار د یم

برنگشت!  گریهمان طور که محمد رفت و د دیاین نجایبه ا گریوقت د چیشد ه یدارد. کاش م

 شود. یکشد بلند م یم اطیح یِبه تنِ خاک یکه صُراح ییفِش و فِشِ جارو یصدا

 

! یچرخاند: صُراح یکند و دست به چهارچوب، سر به طرف خواهرش م یرا باز م یدر چوب  

 دوباره؟! ارهیبره از سر چشمه آب ب خوادیم یآبو حروم نکن... بعد ک یهمه 

 

کشد: فتُ اهلل )فتح  یگذارد و همانطور جارو م یدستش را پشت کمرش م کی یصُراح  

 گالنم آب باشه هنوز ی! گمونم تواره؟یمگه هر روز آب نماهلل( 
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کشد و آرام واردِ خانه  یم رونیرا از پا ب شیزند. چارُق ها ینم یاندازد و حرف یشانه باال م  

 یگوسفندانِ قربان یها نیآشپزخانه قرار دارد که با نمد ها و پوست ،یورود یشود. همان ابتدا یم

 هک یگازِ کپسول کیو  یمیکمد قد کیکوچک هم دارد.  یپنجره  کیشده پوشانده شده است و 

 یِآشپزخانه اند! کنارِ درِ ورود نیا لِیوسا تِیهم نها یچراغ زنبور کیزنگ زده اند و  شیکناره ها

  که راه رفتن به پشت بام است. ستادهیکهنه راست ا ینردبانِ چوب کیسالنِ خانه هم 

 

 بشنود: طِلَت خاله! طِلَت خاله! رزنیکند تا پ یصدا بلند مدارد و  یبه طرف سالن قدم برم  

 

کردنِ قاب عکس  زیچرخاند. طلعت خانوم را مشغولِ تم یشود و چشم م یوارد سالن م  

هنوز متوجه  رزنیدارد. پ یشود! آرام به طرف او گام برم ی. دوباره نفسش تنگ مندیب یپسرش م

ده ش دهیپوش یدوازده متر یِفرش عناب کیپزخانه با حضور او نشده است. سالن خانه بر خالف آش

 شیها واریرنگ به د یجِگر یها یبزرگِ خوش منظره دارد. پشت یاست و سه / چهار پنجره 

هم با  شانیشده و رو دهیهم چ یاز سالن هم رختخواب ها مرتب رو یزده اند و در گوشه ا هیتک

 چادرشب پوشانده شده است.

 

 یبلند م یو کنارِ گوش چپش کم ردیگ یو نفس م ندینش یدو پا م یکنار طلعت خانوم رو  

 : طِلَت خاله!دیگو

 

ته  نکیشده و قاب گرفته شده با ع زیکند و با چشمان ر یباالخره سر بلند م رزنیپ  

 شود. یم رهیاش، به او خ یاستکان

 

  !؟ییجان تو دیکند: آ خورش یم شتریرا ب شیچروکِ دور لب ها یکم کم لبخندِ مهربان  
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 زند: آها خَل جان! سالم! )آره خاله جون!( یبر خالف چشمان پر آبش، لبخند م  

 

کشد و  یبرد و آرام سرش را به سمت خود م یاش را پشت گردن او م دهیدستان چروک  

 یعروس قشنگم! آ یگُلِ عُروس! )آ یقَشِنگه عُروس! آ م یبوسد: سالم! آ م یاش را م یشانیپ

 عروس گلم!(

 

گردد!  یبرنم گری! پسرِ او که ددیرا نگو نیکنند. کاش ا یم دنیشروع به لرز شیلب ها  

  کاش آتش به قلبِ شکسته اش نزند!

 

  **** 
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در  یها مهیذغال ها و ه یخشک یدو پا نشسته و کمر خم کرده است. با نوکِ شاخه  یرو  

و نمورِ  کیتار ی. فضازدیخ یکشد و برم یاش را باال م ینیبکند.  یحال ذغال شدن را جا به جا م

هم  یگرید زیرا پر آب کرده است. البته به جز دود چ دیحمام پر از دود شده و چشمان خورش

پر از  گِیمحمد! کنارِ د ادِیشده است؛  یذغال اهِیس ی رهیپر آب شدنِ آن دو دا باعثهست که 

وقت خاموش  کیمواظب آتش باشد که  دی. تا داغ شدنِ آب، باندینش یحمام م یسکو یآب، رو

 نشود.

 

   

 

 

و  دهی. گوسفندانِ کسل در گوشه و کنار دشت دراز کشدیتاب یرحمانه م ی}}آفتاب ب  

آفتاب در شکافِ  یرحمانه  یدر امان ماندن از تابش ب یهم برا دیمشغولِ نشخوار بودند. خورش

و  "اههیس"پارس  یبه گوسفندان چشم دوخته بود. صداحوصله  ینشسته بود و ب یصخره ا

نگاه و  یو دنباله  زدیباعث شد که از جا برخ شان،ینشان دادن ها ندانو د "یمِل"پشت بندش 

و  "یمِل"و  دیاش کش یبه روسر ی. او را شناخت! هول کرده دستردیسگ ها را بگ دِیتهد

 را آرام کرد. "اههیس"

 

 نیکرده بود. تنش هم داغ شده بود اما نه از حرارت آفتاب! او اقلبش تندتر زدن را شروع   

 آمدنش را کیگذاشت و نزد شیپ یو کنارِ گوسفندانش نبود؟! قدم ییوقتِ روز، چرا در دشت باال

 دیزدد ینبود! نگاه م یآن محمد قبل گریسبز شده بود، د شیها لیبیپشتِ س یتماشا کرد. از وقت

نبود.  طانیآن دخترکِ ش گریهم د دیرفت! خورش یلباسش فرو م ی قهیدر  باًیو سرش تقر

 !دیکش یاش خجالت م یبچگ یِاز همباز ییجور ها کیخودش و  یشده بود برا یخانوم
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 انداخت: سالم! دیبه خورش ینگاه میآمد و ن کینزد  

 

 دستانش را پشتِ کمرش قالب کرد: سالم! دیخورش  

 

 یچ هی... یچ هیفرستاد:  رونیب قیو بازدمش را آرام اما عم دیبه پشت گردنش کش یدست  

 خوام بهت بگم( یم یچ هیخَنِم تِ رِ بُگوم)

 

 ییجور ها کیاش نشست. قلبش با سرعت نور کوبش گرفت و  یشانیپ یرو یاخم کمرنگ  

 قرارش بد افتاد...{{ یبه دلِ ب

 

   

 

 

 فیکشد. خوب است که طلعت خانوم چشمانش ضع یکفِ دو دستش را به صورتش م  

طلعت خانوم  شِ یکنند او محمد را فراموش کرده و آمدن پ یاست! و بد است که همه فکر م

شود. به  یآورد و وارد خانه م یرا به سرعت از پا درم شیکند! چارُق ها یخاطراتش را زنده نم

 یکه کنار رختخواب ها قرار دارد م لباس ها یِچوب یصندوقچه  سراغراست به  کیسالن رفته و 

روز ها ناخوش  نیا رزنیداده است. پ هیتک یرا دراز کرده و به پشت شیرود. طلعت خانوم پا ها

 زیر یبا گل ها یشلوارِ پارچه ا کیو  یدرشتِ قرمز و جگر یبا گل ها یبلندِ مشک راهنیاست! پ

  کشد. یم رونیاز درون صندوقچه ب
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: خَل جان! آب گرم دَکِته.. دیگو یرود و کنار گوش چپش بلند م یم به کنار طلعت خانوم  

 (می)خاله جون! آب گرم شد... پاشو برمیشیوَرِس ب

 

  .زدیکند تا از جا برخ یکمک م رزنیاندازد و به پ یساعدش م یلباس ها را رو  

 

  **** 

 

   

 

 

خوب شدنِ حالِ آدم ها خلق کرده است!  یخدا صحرا را برا ییصحرا! صحرا! گو  

کوه آمده تا سبک کند!  یِبلند یبه باال دیو خورش ندیمشغولِ چَرا ینیپائ یگوسفندان در دره 

سرخِ  یها قیو زرد و شقا یصورت فِینح یسبزِ کمرنگ و گل ها یتازه درآمده  یعلف ها نیکنارِ ا

 یباال آدم حسِ پرنده بودن م نی.. انجایاو! ا ادِیکند از  یزند و روحش را سبک م یمقدم  نشان،یب

کند  یدرخشاند.. آدم حس م یتابد و برگِ سبزِ علف ها را م یکه آفتاب زالل م یینجایکند. ا

 تواند بال بزند! یو سبک اند و م یتو خال شیاستخوان ها

 

 نیآسمان است ا تِیسوزند. خاص یکند و چشمانش م یم یلیآسمان ن خِینگاهش را م  

 ییجا نجا،یاندازند و ا یم هیعلف ها سا یرو یپنبه ا ی! تکه تکه ابر هایسوزشِ دوست داشتن

 دست که دیهستند! شا یگرید یاز هر جا کتریآسمان است! آفتاب درخشانتر و ابر ها نزد کِینزد
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ب ابا شَست و اشاره چشمِ راستش را ق دی! خورشیریها را بگ یاز آن پنبه ا یکی یانبتو یدراز بکن

 بندد و دوباره سر بلند یکند. چشم چپش را م یبه گوسفندان نگاه م نیدورب کیو مثلِ  ردیگ یم

 زند. یزل م انیپا یب یِکند و به آب یم

 

 ی! هــــــــــــایپنبه ا یآن ابر ها انیم ییمحمد هم آن جاست، نه؟! جا  

کند و  یکرد! دستانش را از هم باز م یتو را م یِ قرار یب یلیخ روزیمحمـــــــــــد! مادرت د

 یزند اما...! هــــــــــــا ینم ادیشود. فر یم رهیخ یبزرگ یِبا گردن کج شده به ابرِ پنبه ا

 ی! پرنده بودن قشنگ است، نه؟! خوش بگذرد نامــــــــــــرد! مـــــدمحمـــــــ

زند اما چشمانش  ینم ادیر! نامــــــــــــــــرد! نامـــــــــرد! ف؟یشنـــــــــو

  فرستند! یزنند و به آسمان م یم ادیرا فر یمرد یِدارند نامرد

 

 یِو به گل ها ندینش یدو پا م ی! رویکند. نامردِ آسمان یدستانش را کنار تنش رها م  

 یاند که آدم دلش نم فیقَدَر نح نیها ا نیدوزد. ا یها چشم م قیو زرد و تک و توک شقا یصورت

دهد! حواسش پرتِ گل  یعلف م یِبرد. فقط بو یم یقیگلِ شقا کِی! سرش را نزددنشانیبچ دیآ

 یم نجایزودتر از همه جا، به ا شهیشود. بهار هم یاند م دهیروئ نیزم یکه رو یکوچک یآب یها

نوزاد هم  کیاز سر انگشتِ  یکوچک، هر کدامشان حت یها یآب نی. اندیگو یرا م نی. گل ها ادیآ

 کوچکترند!

 

شده به دره چشم  زیو با چشمانِ ر زدیخ یشود. برم یبلند م "اههیس"هاپ هاپِ  یصدا  

کردن  دایپ یچرخاند برا یو چشم م ستادهیگله ا یکیکه نزد یمرد یدوزد. نگاهش رو یم

حفظِ تعادل دستانش را از هم  یدارد. برا یماند. شتابان به طرفِ دره گام برم یصاحبش، ثابت م

هم به آن مرد  ینگاه مین شیها دنیدو انیدارد. در م یمکث قدم برم یو ب عیسر وباز نگه داشته 

 یسکندر یو لحظه ا ندینش یاش م یشانیپ یرو یشناسد. اخم یفاصله او را م نیاندازد و از ا یم
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 یکند. آرامتر از قبل گام برم یمگرفته و خودش را کنترل  نیزم بِیخورد اما دستش را به ش یم

 ندارد! یاو که عجله ا دنِید یدارد؛ برا

 

 یرود و همانطور هم صدا بلند م یقدم شده و دره را باال م شیاو خودش پ دنِیفرهاد با د  

  !ـــــــــدیکند: خورش

 

 فقط بندِ ییکند! البته گو یبند دل آدم را پاره م شیصدا زدن ها نطوریلرزد. ا یقلبش م  

رسند و هر دو از  یدره و کوه به هم م انِیم ییدهد. جا ینم یشود! جواب یپاره م دیدلِ خورش

 .رندیگ یم قیعم یزنند و دم ها ینفس نفس م دنیدو

 

 یگرفته و صورتش از شدت نفس نفس زدن ها جمع م شیفرهاد دستانش را به پهلو ها  

 !(؟یاونجا چرا رفته بود!)؟ی! سالم! اوجه چِرِ باشه بِدیشود: خورش

 

 نیطه)هم ی... هَمیچیاندازد: سالم! ه یرا باال م شیدهد و شانه ها یآب دهانش را فرو م  

 (یطور

 

 یکی یهَن جهیکند: تِنا ا یرا دراز م شیو پا ها ندینش یم نیزم یفرهاد کنارِ او رفته و رو  

 به دادت برسه؟!( دیبا یک ادیب یکی یایم نجایداد بَرِسه؟!)تنها ا یوَن ت یک ییَب

 

 یَیب ینومَ... اگِرَم کس یکند: اِسه خا فِالً کس یرا باال انداخته و لبش را جمع م شیشانه ها  

 هستن که( یو مِل اههیس ادی... اگرم بومدهین یخا)حاال که فعالً کس سنیه یو مِله  ـَی یس
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 یروستا نیهد و به اد یبه خودش زحمت م یواقعاً چه کس دیخواهد بگو یدلش م یلیخ  

 یزند؟! اما خب از قدِ درازش م یم یکه او جوشِ الک دیآ یداغانش م یدور افتاده با آن جاده 

را درونِ شکمش جمع  شیو پا ها ندینش یم نیزم یبا فاصله از او رو ریترسد! ساکت و سر به ز

 کند. یم

 

 !د؟یگذارد: خورش یم شیزانو یرا جمع کرده و ساعدش را رو شیپا کیفرهاد   

 

 اندازد: بله؟! یبه او م ینگاه مین  

 

: تو مو رو دیگو یم یرفته ا لیتحل یکشد و با صدا یم لشیو سب شیبه ر یفرهاد دست  

 !(؟یخوای!)تو منو نم؟ینِخَن

 

ندارد که  یجواب یعنیدهد؛  ینم یکند و جواب یحلقه م شیدستانش را دور پا ها دیخورش  

 یآمد! اگر در خانه  ینم نجایگرفتنِ جوابش به ا یبشود چه؟! کاش برا یعصباننه و  دیبدهد. بگو

گرداند و  یگفت: نه! فرهاد رو برم یکالم م کیکرد و  یخودشان بودند، در چشمانش نگاه م

 لیتبد نیقی! شکش به ستیکه جوابش چ دیشود فهم یجود. از سکوتش م یرا م شلب یحرص

 شود؛ دخترک احمق هنوز هم عاشقِ محمد است! یم

 

 یشود. رو به رو یدر خود جمع م شتریب ده،یترس دیکه خورش زدیخ یبه ضرب از جا برم  

 شوند. یو مظلوم م شهیدرشتتر از هم دیخورش اهِیشود و چشمانِ س یو خم م ستدیا یاو م
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!)محمد ؟ی... فَهمِنییَن هندیغرد: محمد دِ ز یچفت شده اش م یدندان ها یفرهاد از ال  

 !(؟یفهمی... مستیزنده ن گهید

 

هم  ی. فرهاد پلک روردیگ یباره رنگ غم م کیچشمانِ درشتش پر آب شده و نگاهش   

 برد. یفرو م شیو دستانش را در مو ها ستدیا یگذارد. راست م یم

 

 ! خور..دیدهد: خورش یعقب عقب گام برداشته و او را خطاب قرار م  

 

را سرعت  شی. قدم هادیسا یهم م یدهد و دندان رو یگذارد. ادامه نم یهم م یپلک رو  

 شود. یغمزده و گله اش دور م دِیبخشد و از خورش یم

 

  **** 
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 یم دشیروپوش سف بی. دست در جندیب یو خودش را م ستادهیا یقد ی نهی]]مقابل آ  

 رهیخ نهیدارد. دوباره به خودش در آ یدور گردنش برمرا از  یپزشک یِکند و سر خم کرده و گوش

. لباس دیآ یجوانتر به نظر م یواقعاً خودِ اوست؟! کم نیشوند. ا یشود. چشمانش گرد م یم

 هنیدر آ شیشده به لباس ها زیکند و سپس با چشمانِ ر یخود نگاه م دیسف پوشِ...! به روشیها

و کاله خُود بر سر دارد؟! به  دهیرزمنده ها را پوش یِلباسِ خاک نهیشود. چرا درون آ یم رهیخ

ماند. از  یم رهیخ نهیماند. انفجار! بهت زده و با وحشت همچنان به آ یم رهیخ نهیدر آ رشیتصو

. جنازه اش با ندینش یاش م قهیشناور که منفجر شد به درون آب افتاد! عرق کنار شق قِیدرونِ قا

 دهیها پوش یتنش است! نه از آن لباس خاک یروپوش پزشک. او که دیآ یآب م یرو یلباس غواص

 یرا لمس م نهی. دست دراز کرده و سطح آستیآب هم شناور ن یکشد. رو یبود! او که نفس م

 نهیبندد و به درون آ یشود. چشم م یاز درونش ساطع م یدیو نور شد هکند. سطحش مواج شد

لرزد.  یپشتش م ی رهیخورد و ت یزند. باد خنک به صورتش م یشود. نفس نفس م یم دهیکش

  .ندیب یم یکوه یِبلند یکند و خودش را باال یچشمانش را آرام باز م

 

 دکتر! یآقا -  

 

 و آن کاله خُود...[[ یچرخد. باز خودش و آن لباسِ خاک یبه سمت صدا م  
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 یو سرکه است که م ریوب است؛ سعرق و دلش آش سِیتابد.. بد! تنش خ ی}}آفتاب بد م  

 یمانده نگاه رهیکه کنارش آرام نشسته و به روبه رو خ یرا بغل گرفته و به محمد شیجوشد! پا ها

! محمد! یبرو یخواه یرقم بزن و بگو که نم یگریدفعه خاطره را جورِ د نیاندازد. حرف بزن! ا یم

صحنه را بار ها  نیرود. ا یرا رقم نزن! نفسش م شیدو سال پ یبه جانِ مادرت همان خاطره  راتو 

 یکه محمد م ییمرور کرده است. واو به واو حرف ها شیها الیو بار ها و بار ها در خواب و خ

 رت! نگو محمد! جانِ ماددیبار آن حرف ها را دوباره نگو نیکاش ا یخواهد بزند را از حفظ است. ول

 نیدهد. ا یدهد. جان م یم لشیلبخند آرام را تحو کند و او فقط همان ینگو! ملتمس نگاهش م

 لبخند...! محمد...! نیلبخند...! آخ ا

 

 برم جنگ( دی! مو وَن بوشوم جنگ)من بادیخورش -  

 

 رود...{{ یشود و نفس م یآوار! آسمان دوباره آوار م  

 

   

 

 

 رهیکند. فقط خ یماند در چشمان خودش! خودش؟! گنگ است. حرکت نم یم رهی]]خ  

شود و دو نگاهِ مظلومِ  یم قیمانده در چشمانِ خودِ کاله خُود به سرش! در چشمانِ خودش دق

! خودِ کاله خُود به سرش لبخند ست؟ینگاهِ ک نی! اندیب یرا منعکس شده در چشمانش م یمشک

 شیشود. گوش ها یو گنگتر از قبل م جیشود. گ یزند اما آن نگاهِ درون چشمش پر آب م یم

 تواند بشنود...[[ یخورند اما او نم یخودِ کاله خُود به سرش تکان م یزنند. لب ها یزنگ م
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 یکند. قدم قدم عقب م ینگاه م رهیخ رهی}}با چشمانِ پر آب و گردن کج شده به او خ  

 ستیفاصله چ نیرا کنترل کند؟! ا شیتواند گام ها یشوند. چرا نم یروند و قدم قدم از هم دور م

کنند اما  یشود؟! هر دو دستانشان را به سمت هم دراز م یم ادتریمدام ز یخواهند ول یکه نم

کنند.  یاست اما لب باز نم ادیو پر فر نیغمگ شانیروند. نگاهِ هر دو یقدم عقب م مهنوز قد

 دیشود. خورش یم بیشوند. ناگهان غ یمسکوت و مُهر و موم شده، قدم به قدم از هم دور م

چرخد و  یم نیچرخد و زم یشوند و او م یم یجار شیچرخد. اشک ها یمهراسان دور خود 

 .ستیاما خودش ن دیآ یم شی! صداستی! نستی! نستینچرخد اما محمد  یآسمان م

 

 (...{{ادی... مگهی...)سه روز دگری... هَنه! سُـ روز دگریسُـ روز د -  

 

   

 

 

مانده  رهیشود. خ یزنند اما کم کم از شدت آن کاسته م یزنگ م شی]]هنوز هم گوش ها  

 شیشود. صدا یواضح م شیخورند و کم کم صدا یخودِ کاله خُود به سرش! تکان م یبه لب ها

شود و فقط  یشناور در آب م یشود! خودِ کاله خُود به سرش، جنازه  یم بیاما خودش غ دیآ یم

 .دیآ یم شیصدا
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. مواظب مامانم باش دکتر! مواظب صاحبِ اون نگاه باش به در که بگذره.. زدهیس -  

 دکتر!...[[

 

   

 

 

رود و  یم جیحد باز اند! سرش گ نیزند. چشمانش تا آخر یپرد. نفس نفس م یاز خواب م  

که خوابِ  ییرا گم کرده! درست مثلِ تمام وقت ها ژنی! اکسستیخورد. هوا ن یدلش به هم م

و با گام  زدیخ ی. به سرعت برمردیگ یخشک شده اش م ی! دستانش را به گلودید یمحمد را م

کند. به کنار تخته  یپرت م وانیدو خواهرش عبور کرده و خودش را به درون ا یبلند از رو یها

! قیعم قِی...! عمقیعم ی. نفس هاردیگ یرود و دستانش را محکم به آن ها م یم وانیحفاظِ ا یها

 !ردیگ یاند و او فقط نفس م دهیعرق کرده اش چسب یشانیبه پ شیبلعد. مو ها یهوا را با ولع م

 

   

 

 

به  یاست! دست دهیچرخاند. سهراب کنارش تخت خواب یپرد. چشم در اتاق م یاز خواب م  

 هیشب شیسوزد و گلو ی. تمام تنش در کوره مزدیخ یکشد. از جا برم یاز عرقش م سیخ یشانیپ

 نیکشد. ا یم نیزم یرا رو شیرود. به طرف حوض گام ها یم اطیبه ح اریاخت یلوت است. ب ریکو

به در...! مواظب مادرم باش؟! مادرش؟! آن نگاه! مواظب صاحبش  زدهیخواب چه بود؟! بعد از س

ماه درون  ری. تصوردیگ یم ریشده از ش یجار خِیآبِ  رِیو گُر گرفته اش را ز یباشد؟! سرِ صد تُن

 لرزد. یآبِ حوض م
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  **** 

 

   

 

 

   

 

 

 ،ییو حنا اهیو س دیکند. گوسفندان سف یکج و کوله را تا آخر باز م یچوب یدروازه   

شد امروز را به صحرا نرود و در  یشوند. کاش م یبه هم و بع بع کنان از دروازه خارج م دهیچسب

وال است. ندارد و هم عاتکه خانوم ناخوش اح یحال خوش شبیخانه بماند. هم خودش از خواب د

طور  نیآمدن دو قلو ها هم از سر شب ا ایکند. سرِ به دن یرود و از درد ناله م یراه م ردست به کم

زند.  یبه حرکت منظم گوسفندان، چوب خشکِ در دستش را به پشتِ آن ها م رهیشده بود! خ

 گفت؟! منظورش چه بود؟! یداشت چه م شبیمحمد د

 

 !دیزند: خورش یم شیصدا یکند که آقا تق یهمزمان با بستنِ دروازه، خودش هم حرکت م  

 

 کند: بله؟! یبه دست نگاه م لیو زنب لیب یِچرخد و به آقا تق یدروازه را رها کرده و م  
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 شیگذارد و چند قدم پ یم نیداده را زم یدرخود جا یکه چاشتِ مختصر لیزنب یآقا تق  

! فرهادِ زنِ ؟یکَر خَن هاکُن یعُمو مو رو جَـ سؤال ـِت خا باالخره چ یگُرو ت ی! ددی: خورشدیآ یم

 ای یشی! زن فرهاد م؟یکار کن یچ یخوایکه باالخره م دیعموت از من پرس روزینه؟!)د ای یوَکِن

 نه؟!(

 

به گوسفندان که پشتِ سرِ  ینگاه میچرخاند و ن یرود. سر م یدر هم م شیاخم ها  

شود و چوب خشکِ  یم ریاندازد. سر به ز یشوند، م یکنند و کم کم دور م یحرکت م "اههیس"

خواهد اما اگر جواب رد بدهد ممکن است عمو  ی! فرهاد را نمد؟یفِشُرَد. چه بگو یدر دستش را م

  او ناراحت بشوند. دستو پدرش از  ینق

 

 ینگاه ستادهیمنتظر ا شیروکه رو به  یچرخاند و به آقا تق یچشم م ر،یهمانطور سر به ز  

هم  یشود و پلک رو یفشرده م شیبدهد. گلو یجواب دیشود. با یاز دلش رد م یاندازد. غم یم

. چشانش پر آب شده و دیآ یدرنم شیکند اما صدا یگذارد. چند بار دهانش را باز و بسته م یم

 افتد. یسوزش م بهاش  ینیب

 

 یجان! اَگِر فرهادِ نِخَن دی: خورشدیگو یو محزون و آرام م دیآ یم شتریباز هم پ یآقا تق  

 یشی... بی! تو هم وَن عُروس وَکجایگلُ ک یحواس کَته بو که مَحَمَد دِ وَنَگِردِنه... م یت یبُگ نه! ول

وِرِ نه  یممد دان ی... ولرهعِب نِدَ ی... اَگِر فرهادِ نِخَنیباکُن یندگیخوشو خانه سَر... تو هم وَن ز

... دختر گلم! تو هم گردهیبرنم گهیحواست باشه که محمد د یبگو نه! ول یخوایگ)اگه فرهادو نمنُ

 بیع یخوای... اگه فرهادو نمیبکن یزندگ دیخودت... تو هم با یسر خونه  ی... بریعروس بش دیبا

 به خاطر محمد بهش نه نگو( ینداره... ول
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و ا یعنیدوزد.  یم یتعجبش را به آقا تق کند و چشمانِ گرد شده از یسر بلند م دیخورش  

 یداند؟! لبش را به دندان م یپدرش م یعنیهنوز هم محمد را دوست دارد؟!  دیداند که خورش یم

دخترش کباب است! آه  یزند. دلش برا یم ینیلبخند غمگ یاندازد. آقا تق یم ریو سر به ز ردیگ

 !ایبه سر دخترِ مظلومش آورده! آخ از کارِ دن ییکشد. سرنوشت چه بال یم یقیعم

 

 زهرا! یفاطمه  ایشود:  یپر ناله و درد عاتکه خانوم بلند م یصدا  

 

عاتکه خانوم و  یناله ها یشود. صدا یم دهیکش وانینگاه هراسان پدر و دختر به سمت ا  

 یم وانیو به طرف ا رها کرده نیزم یرا رو لیب ی. آقا تقدیآ یم یصُراح یگفتن ها "ماما جان"

 یتخته ها یماند. از ال به ال یم رهیخ وانیقدم به قدم عقب رفته و همچنان به ا دیدود. خورش

 یدَلنگ دَلنگ زنگوله  ی. صداندیب یبه درون خانه را م یآقا تق دنیدو مهیسراس وان،یحفاظ ا

 یچه بکند؟! برود پ دیو وامانده که با جیگ دیدهد و خورش یگوسفندان، خبر از دور شدنشان م

 د.شون یم ریسراز وانیا یپله ها یو پشت بندش گل نساء از رو ایبه داد مادرش برسد؟! ثر ایگله 

 

ه رو گل میریخاله... ما م نهی! بابا گفت تو برو دنبال سکی: آبجدیگو یگل نساء به هول م  

 میاریم

 

 یو گل نساء به دو از کنارش رد م ایرود. ثر یدهد و چند قدم عقب عقب م یسر تکان م  

 یکند. م یقدم تند م ییچرخد و به طرف سرباال یپا م یپنجه  یشوند تا به گله برسند و او رو

محمد  ادیگذرد و  یمَش صادق م یشوند. از کنار خانه  یدود و ناخواسته چشمانش هم پر آب م

 ادیو  شیاشک ها زشیر یخواهد جلو یدود و به زحمت م ی. مدیآ یبه سراغش م اعدر آن اوض

 یشود! م ینم یفقط به او فکر کند ول دیشود! مادرش دردش گرفته و با ینم یول ردیمحمد را بگ
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 یناله ها یدود و صدا ی! مدندیچک یها حاال نم یلعنت نی. کاش اندیب یدود و همه جا را تار م

محمد در  یشود و صدا یم ریسراز نیزم بِیو از ش چدیپ ی. به چپ مدیآ یهم م نجایمادرش تا ا

 شود: یگوشش منعکس م

 

 ! مو وَن بوشوم جنگ...{{دیخورش -}}  

 

کند؟! با پشت  ینم شیآن نامرد چرا رها یدود. صدا یزند و م یدهد. هق م یسر تکان م  

 دود. یکند و تندتر م یرا پاک م شیدست اشک ها

 

... اگِِرم نه..)اگه زنده برگشتم که، تو عروسِ یکِنعُروس وَ یوَگِرسِم خا، تو م ندهیاَگِر ز -}}  

 ...اگرم نه..({{یشیمن م

 

برود. آن نامرد برنگشت!  دیشود. محمد با ی! قلبش مچاله میدود. لعنت یزند و م یهق م  

خودش را  یعروس بشود و مثلِ همه زندگ دی. او هم بادیگو یراست م یشد. بابا تق یرفت و آسمان

زند. بــــــــــــرو نامــــــــــــــرد! تو مالِ همان آسمان باش  یشروع کند. هق م

دود. نامَـــــــ..  یدهد و م یزند و سر تکان م ی! نامــــــــــــر.. هق مــــردنامـــــ

 یقی. نفس عمستدیا یزند و م یدود. مرد! مردِ نامرد! هق م یدهد و م یزند و سر تکان م یهق م

دهد و با تک  یکشد. آب دهانش را به زحمت فرو م یو کف دستانش را به صورتش م دهیکش

  را صاف کند. شیصدا کند یم یسع یسرفه ا

 

له! خا نهیزند: سک یصدا م یبلند و دورگه ا یکند و با صدا یرا کنترل م شینفس نفس ها  

 خالــــــــه! ــــــنهیسک



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM بودنت هست

telegram.me/romanhayeasheghane 52 

 

خانه که باز  یدارد. درِ چوب یقدم برم وانشیا یها شود و به سمت پله یخانه م اطِیوارد ح  

آن مردِ نامرد را به بعد  ادیهم  دیشود، خورش یم انیخانوم که نما نهیسک ی دهیشده و قامتِ خم

 سپرد! یم

 

  **** 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

نشسته و دخترکِ تازه متولد شده اش را در آغوش گرفته  یزمیه یکنار بخار یآقا تق  

نشسته اند و کنجکاوانه و لبخند به لب به خواهر کوچکشان  شیپا یِهم جلو ایاست. گل نساء و ثر

شده اند. سرِ کوچکِ دخترکِ لب غنچه، در کفِ دست بزرگ و زمختِ پدرش جا شده و او  رهیخ

 برد و یاو م فیظر یشانیپ کیسرش را نزد یخانواده اش، خواب است. آقا تق یاعضا متما الِیخیب
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به سرِ  یکند! تکان یپوستِ سرخ دخترک را سرختر م شیها لیزند که رد سب یآرام م یبوسه ا

کوچک در قبال  یکند؛ اعتراض یرا باز نم اهشیکند اما چشمانِ س یم یدهد و اِه یکوچکش م

  مهر پدر!

 

 نِی: چه زشته! عدیگو ینوزاد تازه متولد شده با خنده م یصورتِ مثلِ لبو ی رهیخ ایثر  

 !هیگوجه 

 

  !ستیگوجه ن هیخندد. دخترکش اصالً هم شب یآرام م یآقا تق  

 

 !ه؟یبرد: بابا؟! اسمش چ یم شتریگل نساء سرش را پ  

 

 نساء! ری: خدیگو ینوزادِ دخترش م یبسته  یبه پلک ها رهیخ یآقا تق  

 

 یگذاشته م شیرا به نما شیکه دندان ها یچسبد و با لبخند یخواهرش را م یبازو ایثر  

 تو زشته! هیاسم توئه گل نساء... خودشم شب هی: اسمش شبدیگو

 

گذارد. گل نساء هم به دنبالش  یو پا به فرار م زدیخ یو به ضرب از جا برم دیگو یرا م نیا  

 یآرام برم یکشد! آقا تق یرا م شیمو ها ردیاگر او را بگ د؛یگو یم "سایوا سا،یوا"رود و مدام  یم

هم با  ازگذارد و ب یرود. دخترکِ در خوابش را در بستر کنار مادرش م یم گریو به اتاقِ د زدیخ

 واریو به د دهیبوسد. عاتکه خانوم دست به کمر، خودش را عقب کش یاش را م یشانیپ اطیاحت
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 یریگ نیزم لیدل ادیز مانیزا نیا ده،ییسه شکم زا نیاز ا شیکه پ یمادر یدهد. برا یم هیتک

  رود! یپزد و دم عصر بچه به کول به باغ م یافتد و نان م ینخواهد شد! فردا دوباره راه م

 

 !؟یدوزد: خوب یهمسرش م ینگاهش را به صورتِ زرد شده  یآقا تق  

 

 یکی نید. خدا را شکر که اکن یدهد و سرِ نوزادش را نوازش م یعاتکه خانوم سر تکان م  

سالم و سالمت است و  یول طانیآمدن عجله کرد دخترکِ ش ایبه دن یبرا یهم سالم است. کم

 یزانو م یشود. کنار مادرش رو یسر پر آب واردِ اتاق م وانِیل کیبا  دیهزار بار شکرِ خدا! خورش

ه آمد ایبرد و نگاهش را به خواهرِ تازه به دن یم شیسپارد. سر پ یآب را دست او م وانیو ل ندینش

  زنند. یبرق م اهشیدوزد. چشمان س یاش م

 

سرش  یباال یطاقچه  یشده از آب را رو یخال وانِیعاتکه خانوم دستش را باال برده و ل  

شود. گل نساء همچنان  یرا برداشته و از اتاق خارج م وانیو ل زدیخ یبرم دیگذارد. خورش یم

  دوند. یم اطیبه درون ح وانیا یگذاشته و از رو ایدنبال ثر

 

... شب مگه آدم نمیتو بب نیای! گل نســاء! بـــایکند: ثر یرا بلند م شیصدا یصُراح  

 !ره؟یم رونیب

 

 یرا رو وانیل دیدوند. خورش یهم م یپ اطیتوجه به تشرِ خواهرشان در ح یدو قلو ها ب  

و دستش را  ندینش یهم کنارش م ی. صُراحندینش یچهارچوب در م یگذاشته و رو یکمدِ چوب

 کند. یچانه اش ستون م ریز
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 !؟ی: صُراحدیگو یم شیبه روبه رو رهیخ  

 

 هـــوم؟! -  

 

 !؟یدوس دار دویچرخاند: تو فر یسرش را به طرف خواهرش م  

 

 دفه؟! هی وفتهیم ادتیشود: واااا!  یم رهیبا چشمان گرد شده به او خ یصُراح  

 

 گهی! درست جواب بده دیفرستد: اَه صُراح یم رونیب قیبازدمش را عم  

 

 !یلیاندازد: خ یم ریزده و سرش را به ز یلبخند قشنگ یصُراح  

 

گذارد و ناخودآگاه رازِ دلش  یم شیزانو ها یو سرش را رو ردیگ یرا در آغوش م شیپا ها  

 دوست دارم.. یلی: منم محمدو خدیگو یرا م

 

 گهی... مگردهیبرنم گهیمحمد د گهیم یبابا تق ی: ولردیگ یکشد و نگاهش رنگ غم م یآه م  

وسِش د یمحمد که! ول شیشم برم پ دیشه تونمی... حرفشو قبول دارم... من نمیکن یزندگ دیتو با

 دارم... کاش از اولش دوسِش نداشتم..
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 !؟یصُراح کار کنم یشود: چ یم رهیسرش را کج کرده و به خواهرش خ  

 

 کند: صبر کن! یاو را نوازش م یکشد به حالِ خواهرش و بازو یآه م یصُراح  

 

  **** 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

تواند  یشود! آدم ده متر آن طرفترش را نم یم دهیاز مِه تار د یا هیال ری}}همه جا ز  

 یشود. باد م یم دهیواضح د یلیاست که خ یزی. هوا نمدار است و حرکتِ بخار آب تنها چندیبب

زده اش نشسته اند.  رونیب یاز روسر یمو ها یآب رو زِیسوزاند و قطراتِ ر یاش را م ینیوزد و ب
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 یمِه آلودِ هوا نم یِجز خاکستر یزیکند اما چ یم زیشوند و چشم ر یم کیبه هم نزد شیها وابر

  .ندیب یمچرخد و باز هم فقط خود را احاطه شده در مِه  یدور م کیو گنگ  جی. گندیب

 

تنفس  ظ،یمِه غل نیرود. در ا یو گنگ چند قدم جلو و عقب م جیشود. گ ینفسش تنگ م  

اره . دوبابدیبتاباند و او بتواند راه ب یکه نور یفانوس است! فانوس کیسخت شده و او در حسرت 

که او را احاطه  یواناتیح ایدرخت و  ایکوه  یها هیسا یاهیمهِ و س ظِیغل یِچرخد. خاکستر یم

بلند،  یها هیسا نیپس ا دیآ یپا نم یاش هستند. صدا دهیچشمانِ ترس یها دهیکرده، تنها د

  صخره ها و سنگ ها! ی هیهم سا دیدرختان باشند؛ شا ی هیسا دیشا

 

. راه کند یرا آغاز م دنیماند. قلبش تند تپ یم یباق نهیحبس شده در س شترینفسش، ب  

حبس  یکوتاه و بازدم ها یتواند فرو بدهد! دَم ها یاما آب دهانش را هم نم ستیبسته ن شیگلو

 یلرزد و کم کم چهار ستون بدنش هم لرز م یپشتش م ی رهیافتد. ت ی! به سرفه مقیشده و عم

 ن،یهجوم آورده به زم یابر ها نیبار اما انگار ا نیهمه ترس از مِه؟! ا نیروستا و ا رِ. دخترندیگ

مِه  یِترخاکس انِیکه م یا هیسا نی! به بلندترندیب یرا به زور م شیپا یجلو یه حتک ترندیعصبان

 چرخد و ...{{ ی. مدیآ یاز پشت سرش م ییشود. صدا یم رهیمعلوم است خ

 

   

 

 

 هــو! دی! اِ خورشدیشود: خورش یم اریخورد، هوش یکه به پشتش م ییبا حسِ ضربه ها  
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 واریدر خواب فرو رفته و د یکند. نگاهِ تارش به دو قلو ها یچشمانش را آرام آرام باز م  

 است! ابرو جیگ جِیندارد و هنوز گ تیاز موقع یافتد. درکِ درست یم یچوب یو درِ بسته  یکاهگل

 یم ادشیشود و  یهم واضح م دشیشوند. کم کم د یم زیشده و چشمانش ر کیبه هم نزد شیها

خورد  یتکان م شیدر جا یزند. کم یم یم دهانش به تلخخودشان است! طع یخانه  نجایکه ا دیآ

 و یناگهان یکس یخدا وقت ی شهیماند. هم یثابت م ستادهیراست ا یِنردبانِ چوب یو نگاهش رو

 آورد! یم ادیاسم خودش را هم به زور به  یحت قهیکند، تا چند دق دارشیدر اوج خواب ب

 

! دی: خورشدیگو یکوبد و آهسته م یدوباره با آرنج به پشتِ او م دهیبه پشت خواب یِصُراح  

 !دیاَه خورش

 

 غلتد. یهم رفته به چپ م یرو ی: هــــــــو؟! و با پلک هادیگو یخمار و کشدار م  

 

 نالد: پاشو نمازه یو خسته م دهیکش ییبلند باال ی ازهیخم یصُراح  

 

 !میدیز؟! ما که االن خوابکند: نما یچشمانِ درشتش را به زحمت باز م  

 

وجب  هی! دیخورش ی: وادیگو یگذارد و ناالن م یصورت م یکفِ دو دستش را رو یصُراح  

 ها! هیداره برا گر یبچه چه زور

 

نالد: اوهوم! من از فرداشب  یو خواب آلود م ردیگ یکشد و بغل م یم نتریبالشت را پائ  

 !خوابمیخاتون م شیمَش صادق پ یخونه  رمیم
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 باهات امی: منم مردیگ یغلتد و صورت دو خواهر رو به هم قرار م یبه راست م یصُراح  

 

 اب!بخو دیفر شی: تو برو پردیگ یلبش شکل م یرو شخندیو ن دهیاش را باال کش ینیب  

 

 !ــــــــدی: خورشدیگو یزند و با دندان قروچه م یاو م یبه پا یلگد یحرص ،یصُراح  

 

آرامِ درِ اتاق بلند  رِیج ریج یخندد. صدا یهم گذاشته و آرام و کنترل شده م یپلک رو  

. او ندیب یرا م یکند و قامتِ آقا تق یرا باز م شیپلک ها یآورده و ال نتریشود. سرش را پائ یم

 نساء! ریتا نصفِ شبِ خ یهم خسته است از وَنگ وَنگ ها

 

! ی! گلای! ثُرنیخوشو نِمازِ بُخوان نی! وَرِسدی! خورشی: صُراحدیگو یآهسته م  

 !(نینمازتون رو بخون نی!)پاشنیوَرِس

 

فرو رفته اند که از  یقیو گل نساء اما آن قدر در خواب عم ایباشِ پدرانه! ثر داریحکمِ ب  

از  نانیبا اطم یشوند و آقا تق یاز جا بلند م یو صُراح دیخورند. خورش یتکان هم نم شانیجا

دهد و چند بار  یبه تنش م یکش و قوس دیرود. خورش یم وانیبزرگش، به ا یدختر ها یِداریب

 یتشک برداشته و دور مچش م یرا از باال شیاش بپرد. کشِ مو یزند تا خواب آلودگ یمپلک 

دهد و آن ها را  یدو قلو ها را تکان م یبرخاسته و آرام بازو یبندد. صُراح یرا م شیو مو ها چدیپ

نساء و خواب آلود  ریامان خ یب یها هیخواند. دو قلو ها غرولندکنان از گر ینماز فرام یبرا

 یسرش م یاش را تا زده و همانطور رها رو یهم روسر دی. خورشزندیخ یاز جا برم نشانبود
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که محمد در خواب  یروز از آن سه روز کیخدا آغاز شده و  گرِیروزِ د کیشود.  یگذارد و بلند م

 !گفته بود، گذشته است

 

  **** 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

گذارد،  یدرون کوله ـِرش م شهیکه هم یزیتم دیسف یپارچه  یکوه، رو نیرو به بلندتر  

 یرا نم یخواند. سهرابِ سپهر یپارچه، حمد و سوره م یبه پاره سنگِ صافِ رو رهیو خ ستادهیا

چه! به عمرش شعرِ  یعنی "من! یگل سرخ... دشت سجاده  کیقبله ام "داند  یشناسد! نم

را نخوانده است اما دشت سجاده اش است! بعد از قنوت، به رکوع و  هرابس "آب یپا یصدا"

  رود. یسجود م
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کلِ دشت سکوت کرده به احترام  ای. گودیآ یبلبل م یهمه جا در سکوت است و فقط نوا  

تاباند که انگار  ینور م یوسطِ آسمان است و جور باًینمازِ ظهر و عصر دخترک چوپان! آفتاب تقر

ه ک درساند. آن کوهِ بلن یم انینمازگزار را برنجاند؛ آرام و زالل! رکعت سوم را به پا نیخواهد ا ینم

 / روشن است هیسا ریباشد، اس یقبله م یمَش صادق، بزرگ و سواد دارِ روستا، نشانه  یبه گفته 

 کرده است! شتریرا ب بتشیه نیو هم

 

طرفِ  ایخود ثابت اند و  یدر جا ستاده،یا ای دهیو گوسفندان هم خواب "اههیس"، "یمِل"  

بشوند و ناخواسته نجسش  کیبه محلِ نماز او نزد دیدانند که نبا یم دیشا یی. کارِ خداندیآ یاو نم

 ننودورتر از گله، پارچه پهن کرده و قامت بسته است اما تاک یهم کم دیکنند! البته خودِ خورش

شعر سهراب در نماز دخترک چوپان  یِبشود! معن کشیدر هنگام نماز نزد یوانیح چینشده که ه

 دارد! انیجر

 

زند و سر  یم شیرسد و آرام کف دستانش را به ران پا ها یم انیرکعت آخر نماز هم به پا  

شوند  یصلوات و سه صلوات م ی هیدهد؛ بعدش هم آ یچرخاند و سالم م یبه راست و چپ م

گذاشته و با انگشتِ شَست، بند بندِ  شیپا ها یصرش! پشتِ دو دستش را روحسن ختامِ نماز ع

 نیو انگار ا زدیخ یکند. برم یحضرت زهرا)س( را زمزمه م حاتیو تسب سانگشتانش را لم

 یم یکه به سرد یمیساکنان دشت! نس ریکند به سا یآغاز و حرکت صادر م یبرخاستن، اجازه 

 کنند. یکند و گوسفندان و سگ ها هم سر و صدا م یآغاز م دنیزند، وز

 

را که کنار  شیبوسد و چارُق ها یدارد و م یبرم یپاره سنگِ صاف که مُهرش بود را به آرام  

 یرا تا کرده و در کوله ـِر جا م دیسف یکند. پارچه  یسوار بر هم بودند، به پا م د،یسف یپارچه 

 چشمرود.  یگذارد. کوله ـِر بر دوش، به سراغ گله م یم یسنگ بزرگتر یدهد و پاره سنگ را رو

 یتوانتا ب یحتماً دختر روستا باش دیحاصل کند. با نانیچرخاند تا از بودنِ تمام گوسفندان اطم یم
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گله را  ی! کمیو اگر نبودند، دنبالشان بگرد یشکل را بشناس کیتک به تکِ گوسفندانِ 

و  دیبه آن جا خواهد تاب می. بعد از ظهر آفتاب مستقراند یدست م نیکند و به پائ یمنسجمتر م

  مانند. یفرو رفته و از شدت نور در امان م هیدر سا شتریبروند، ب نتریهر چه در دره پائ

 

که تنه اش پر از خزه است،  یدرختِ تنومند یشود، پا یاز بابت گله که راحت م الشیخ  

ساقه  یتک و توک درختان هم نهال ها نیدره تک و توک درخت دارد و اکثرِ ا نیرود. ا یم

گذارد و به عنوان بالشت  یم نیشان حساب باز کرد! کوله ـِر را زم هیسا یشود رو ینازکند که نم

نساء نگذاشت بخوابند و او امروز، برعکس هر  ریخ شبید یها هی! نق نق و گرردیگ یم هاز آن بهر

هم  یکشد و پلک رو یم نیپائ شیابرو یا رواش را ت یچرت کوتاه بزند. روسر کیخواهد  یروز م

 رود. ینگذشته که در خواب فرو م یا قهیگذارد و دق یم

 

آورد. کم  یشود که ابر ها را با خود م یمبدل م یخنک به باد نه چندان تند مِیکم کم نس  

 شود. کم کم هوا نمدار یم ریسراز نیکوه به پائ یِشود و بخارِ آب از بلند یکم نور آفتاب کمرنگ م

 شود. یم یدهد. کم کم هوا خاکستر یم دیرا به نور خورش شیشود و مِه جا یم

 

  **** 

 

   

 

 

   



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM بودنت هست

telegram.me/romanhayeasheghane 63 

 

 

کند. نگاهش به  یآرام چشم باز م یفیو با لرز خف چدیپ یدر تنش م یسوزِ سرد  

را باالتر اش  یو روسر ندینش یافتد. با ستون قرار دادنِ دستش، م یمحضِ آسمان م یِخاکستر

را هم  شیپا یاست و آدم جلو یظی. مِه غلزدیخ یو آرام برم دهیبه صورتش کش یکشد. دست یم

 کیشده به  لیبزرگ، تبد یچرخاند و آن دشتِ احاطه شده با کوه ها یم م. چشندیب یبه زور م

 داد. صیرا تشخ زشیچ چیشود ه یکه نم هیپر سا یِخاکستر

 

قدر خراب شده  نیکه هوا ا دهیشوند. مگر چه قدر خواب یم کیبه هم نزد شیابرو ها  

بود، حاال به  دهیاش خواب هیسا رِیکه ز یدارد. درخت تنومند یاست؟! خم شده و کوله ـِرش را برم

 یداد! رو صیتنه اش را تشخ یرو یخزه ها یشود سبزِ لجن یشده که فقط م لیغولِ تار تبد کی

جا پس گوسفندان ک د؛یآ ینم یبع بع ایپا  یکشد. صدا ی ماش را باال ینیچرخد و ب یم اپ یپنجه 

 هستند؟!

 

 یافتند اما نم یشوند و چشمانش به سوزش م یاز حد معمول بزرگ م شیب شیمردمک ها  

 دیزند تا شا یرود و سوت م یم شیچند قدم پ اطی. با احتندیاز گوسفندان بب یا هیتواند سا

. ردیگ یوجودش را فرام یرود و کم کم نگران یم شیبشنوند. قدم قدم پ "اههیس"و  "یمِل"

 یِ! فقط خاکسترچیآورد. ه یفهمند، درم یکه گوسفندان مفهومش را م ییهازند و صدا  یسوت م

 محض!

 

و او  چدیپ یاش م ینیب ریچرخاند و سوزِ باد سرد ز یزند. چشم م یچرخد و سوت م یم  

شود  ین آور است و فقط هجومِ بخار آب را مگنگ، خفقا یِخاکستر نیاندازد. ا یرا به عطسه م
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زند و گوسفندان  یلرزد. سوت م ی. سرما در جانش نفوذ کرده و چانه اش نامحسوس مدیواضح د

 یبود. فانوس م دهیکه در خواب د ستیزیهمان چ هیشب قاًیخفه دق ظِیمِه غل نی. اندخوا یرا فرام

 !"یمِل"و  "اههیس"بخشِ  نانیهاپ هاپ اطم یتابشِ آفتاب! نور الزم دارد و صدا دِیخواهد و ام

 

 یدهد که بخار م یم رونیب قیحبس شده و عم یو بازدم ها ردیگ یکوتاه و آرام م یدَم ها  

 یم شیبار بلندتر از قبل! چند قدم پ نیزند؛ ا یسوت م گری. بار دوندندیپ یشوند و به مِه هوا م

شنود و  یرا م یمنظم ینفس نفس ها یدا! صندیرا بب شیپا ریکند حداقل ز یم یرود و سع

 ریگ یبه سنگ شیچرخد به سمت صدا که پا ی. هول زده مندیآ یم کیکه نزد ییها مگا یصدا

، تار یِخاکستر یبرخورد کرده و هوا یگریافتد. سرش به سنگِ د یم نیزم یتعادل رو یکرده و ب

 افتند. یهم م یرو شیو پلک ها دیگو یم یشود. آخ یتارتر م

 

 کند و یکند. سر بلند م یم کیرود و پوزه اش را به تنِ صاحبش نزد یم کترینزد "یمِل"  

چرخد و  یم دیخورش یحرکت مانده  یخواند. دورِ تنِ ب یرا فرام "اههیس"بلند پارس کرده و 

و زبانش را تا  ستادهیصاف ا "یمِل". دیآ یم کیکند. جفتش پاسخ داده و کم کم نزد یپارس م

کند. بلند  یرفته و صاحبش را بو م شیپ "اههیس"شود.  یم رهیخ"اههیس"آورده، به  رونیآخر ب

دوزد. باز هم  یشده و به اطراف چشم م کینزد "یمِل"زند. به  یکند و نفس نفس م یپارس م

 یگله، در شکاف صخره ا یسگ ها یدورتر به رهبر یکند و گوسفندان که کم یبلند پارس م

 افتند. یمجمع شده بودند، به راه 

 

کشد. کاش هوا مِه آلود و نمدار نبود!  یکرده و بو م کینزد نیپوزه اش را به زم "اههیس"  

دهند. هر دو زبان  یکنند. سر تکان م یم کیرا به هم نزد شانیو سر ها ستادهیمقابل جفتش ا

ان را تک شیگوش ها "یمِل". دیآ یگوسفندان م یپا یزنند. صدا یآورده و نفس نفس م رونیب
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را  شیهم پارس کرده و گوش ها "اههیس"دود.  یکه گله از آن روان است م یدهد و به سمت یم

  دود. یم گریو سپس به سمتِ د دیپا یچرخاند و اطراف را م یدهد. سر م یتکان م

 

  **** 
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و  ردیکند و پاچه اش را بگ دایرا پ یآقا تق دیدود. با یدود. به سمت روستا م یم  

ن آ دیتندتر بدود. جفتش آن جاست. خورش دیهوش افتاده! با یب دِیسر خورش یبکشاندش باال

 نیا ندیگو یجاست. گله آن جاست و گرگ ها.. و شغال ها.. و درنده ها.. . خرس باشد چه؟! م

. انگار ابر ها فقط آمده تازه! مِه باز شده و آفتاب دوباره جان گرفته است داردطرف ها پلنگ هم 

دود و کاش  یو بعد هم بروند به همان آسمانِ خودشان! م اندازندیبودند تا جانِ همه را به خطر ب

  نرسد! رینجات د یبرا

 

 یکند! حس م یم ینیدارد سنگ یلیکند. سرش خ یرا آرام باز م شیپلک ها دیخورش  

کند! چشمان درشتش خمار مانده اند و  یم مدام مچاله و بازش یکیکند مغزش به گز گز افتاده و 

 دِیسف یدهد. سُم گوسفندان و پنجه  صیرا تشخ ریتواند تصاو یتارِ تار است و به زحمت م دشید

ند! شو یباز نم نیاز ا شتری. چشمانش بندیتواند بب یرا به زحمت م ستادهیا نارشکه ک "یمِل"

بسته شدن! سر درد  یآورد برا یفشار م شیشده که به پلک ها ادیانگار حجم مغزش آن قدر ز

  دارد. یدیشد

 

کند.  یبرخاستن نم یبرا یتالش چیشوند. کرخت است و ه یم کیبه هم نزد شیابرو ها  

 یرا به باال م شی! حدقه هاادیهم ز یلیخ د؛یآ یداند. خوابش م یرا نم اریهوش ایاست  جیگ

ته الب ند؛یب یاش م قهیکنار شق یسنگ یرو ،ی. ردِ خونِ کمرنگرندیگ یچرخاند و چشمانش درد م

 یدوزد. خوابش م یچرخاند به روبه رو و با درد به عظمتِ کوه چشم م ی! حدقه محنه چندان واض

ت! اس دهیخواب نجایداند چرا ا یتواند تحمل کند. نم یرا انگار فقط با خواب م ینیسنگ نی. ادیآ

 جا چه نیکه ا نیگذارد. بعداً به ا یهم م یرو! پلک ینیترکد از سنگ یداند سرش دارد م یفقط م

کند!  یم دادیدردش است. سر درد ب یدوا دنیخواب یخواهد کرد! حاال فقط کم فکرکند،  یم
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 یخوابش م یگذارد و کم کم و به سخت یهم م یخواهد؛ برخاستن را هم! پلک رو یرا نم یداریب

 برد.

 

   

 

 

 شو!( داری! وَرِس!)بدیخورش -}}  

 

گشت.  یبرنم گریشنود؟! او رفته بود. او د یمحمد را م یکند. چرا صدا یآرام پلک باز م  

شوند. سر درد دارد چرا؟!  یم کیبه هم نزد شی! ابرو هاست؟یشو ک داریب دیگو یکه م نیپس ا

کشد و از  یچرخاند و نگاهش را باال م یسر م یافتد! کم یپوش م نیپوت کی ینگاهش به پا ها

 رسد...{{ یو لبخند به لب م ینوران یرنگ به چهره ا یخاک یلباس ها

 

   

 

 

که  ییزوزه ها ی. صدادیآ یم کینزد یینفس ها یاز سرش نرفته اما...! صدا یادیخون ز  

م مقدار ک نیفاصله و با ا نیخون را از ا یبو یعنی! طیشرا نیمَلک الموت هستند در ا یصدا نهویع

 یآورده، دندان نشان م رونیناآرامتر! زبان ب "یمِل"هم توانسته اند حس کنند؟! گله ناآرام است؛ 

گرگ؟! نه  ایاست اما خودشان کجا هستند؟! شغالند  کیاز نزد شانیکند. صدا یدهد و پارس م
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نه زوزه چون شاها ستندیخواهند باشند، اما گرگ ن یم ی. هر جانورستیگرگ ها ن یزوزه  نیا

 کشند! ینم

 

ها  دیتهد نیکند. کاش از ا یبرده و پارس م شیدهد. سرش را پ یگوش تکان م "یمِل"  

 قیهمه عم نیاوضاعِ بد، خواب است! خوابش که ا نیا الِیخیهم ب دی! خورشندیاین شیبترسند و پ

 ی.. درنده هاکینزد یهوش شده باز؟! صدا ها یشد. نکند ب یم اریهوش "یمِل"پارس  کینبود. با 

 تنها و باردار...! "یمِل"هوش..  یب ایو  دهیخواب دِیناآرام.. خورش ی.. گله کینزد

 

  **** 

 

   

 

 

ام مد یروند. آقا تق یرا باال م ییسرباال "اههیس"دوند. دنبال  یامان م یب دیو فر یآقا تق  

 یو پاچه م دیکش یم آن طور ناآرام دندان "اههیس"شده که  یزند. حتماً طور یخدا را صدا م

 یمچَرَق چَرَق صدا  یگِل نیزم یرو شانی! چارُق هانیشده که تنها آمد سرِ زم یزیگرفت! حتماً چ

 باشد! کمک خدا! وفتادهین یدهند. کاش زود برسند! کاش اتفاق
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و  نیپا نشسته و غمگ یرو شی. محمد روبه روزدیر یزانو بغل گرفته و اشک م دی}}خورش  

 نگران به او چشم دوخته است.

 

!)سرت درد م؟یَ مو ک یهَنه؟! دان ادی یَلیفام یسر درد ناکانه؟! ت ی! ت؟ی! خوبد؟یخورش -  

 هستم؟!( یمن ک یدونی! ماد؟یم ادتیرو  تیلی! فامکنه؟ینم

 

دوزد. سرش  یکند و نگاه تار و مظلومش را به او م یرا پاک م شیبا پشت دستش اشک ها  

که رفت و برنگشت. خودِ نامردش  ستیاست! او همان محمد ادشیند اما او را خوب ک یدرد م

 کند. یاست! اخم م

 

 حال خُبُ پس)حالت خوبه پس( ی: تدیگو یآورده و لبخند به لب م شیمحمد سر پ  

 

 یِزانو ها یخندد. گونه اش را رو یکند. محمد بلند م یو پشت چشم نازک م ردیگ یرو م  

 ی! او که رفت... . رفت؟! آخ راستندشیخواهد بب ی. نمندیچ یگذارد و لب برم یجمع شده اش م

کند و وحشت زده به او  یکند؟! به ضرب سر بلند م یچه م نجایشده بود! پس.. پس ا دیمحمد شه

شد  یدارد. کاش م ادینشاند. با او حرف ز یبه لب م ی. محمد لبخند آرامش بخشوزدد یچشم م

 .زدیخ یو برم دهیکش ی! آهِ کوتاهستیوقت ن ادیرا بزند اما ز شیبماند و تمام حرف ها شتریب

: دیکند تا بگو یشود. دهان باز م یم رهیهم سر بلند کرده و مضطرب و مسکوت به او خ دیخورش

 کند اما انگار صدا ندارد اصالً! یشود. تالش م یخارج نم شیاز گلو ییصدا انرو محمد!، ام
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! زود خُوَ دیدارد: خورش یچشم از او برنم نش،یمحمد قدم قدم عقب رفته و با نگاه غمگ  

... تِ رِ تِنا نَنَ سَنهیوَر ه یت شِکی... اون همییَماثُن ن ی... مسَنهیوَر ه یـَک! پس فردا هَنه... اون ت

 یم شتیپ اون... ادیبِس! )زود خوب شو! پس فردا م مید ی! هَمِش ودینِس خورش شیپ ینه... و

! دی... جلوش نباش خورشذارهیمونه... تو رو تنها نم یم شتیپ شهی... همستیمونه... مثلِ من ن

 همش کنارش باش!(

 

 !دی! اگِر بَزَ... نُتونُ خورشدی: نِخَنه خورششتریشوند و فاصله اش ب یچشمانش پر آب م  

 !(دیخورش تونهی! اگه زد... نمدیخورش خوادی)نم

 

 دِیرود و خورش یکند و م یچرخد. پشت م یدهد و م یراست تکان م سر به چپ و  

 رحم...{{ یدَرَن دشتِ ب یایدن نیگذارد در هم یمبهوت مانده را وام

 

  **** 
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گذاشته است.  نیزم یو سرش را رو دهیها خواب مهیو کنارِ کوهِ ه وانیا رِیز "یمِل"  

! سدیل یگردنش را م یو زخم ها ستادهیکنارش ا "اههیس"بازند و  مهیو گردش ن اهیچشمان س

! خوب شد که یوحش یگذاشته اند آن درنده ها یتن و گردنش باق یدندان رو ی/ دو تا جا یکی

وگرنه معلوم  دند،یرس "یمِل". خوب شد قبل از، از دست رفتن توانِ دندیزود رس دیو فر یآقا تق

 گذشته بود! ریبه خ زیهمه چ باًیآمد. خوب شد که تقر یگله م و دیبه سر خورش یینبود چه بال

 

و  زیتم یپارچه  ینشسته است و صُراح واریزده به د هیتک دیدرون سالنِ خانه، خورش  

 یاما او کم ستین ی. زخم چندان بزرگچدیپ یکه کج و معوج پاره شده را دور سرش م یدیسف

سرش پرتاب  یکند مغزش به اطراف کاسه  یخورد حس م یاست و سر درد دارد. تکان که م جیگ

 یبه پارچه م یگره یخواهد بخوابد. صُراح یتار است و دلش م یکم همهنوز  دشیشود! د یم

 کند. یرا دراز م شیپا ها دیزند و خورش

 

 !؟یکاود: خوب یاو و نگران صورتش را م یخم شده رو یصُراح  
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ظرف  ،یگریحرفِ د یب یدهد. صُراح یانش را فرومگذارد و آب ده یهم م یآرام پلک رو  

رود. درون اتاق،  یم رونیدارد و از سالن ب یرا درونش گذاشته بود برم یخون یکه پارچه  یآب

 یم نیزم ینساءِ در خواب فرو رفته را آرام رو ریرا از هم فاصله داده و خ شیعاتکه خانوم پا ها

رود. کنارِ دخترش نشسته و  یو به سالن م زدیخ یکرده و برم نی. دستش را ستونِ زمدگذار

 دوزد. یشده دور سرش م دهیچیپ ینگاهش را به پارچه 

 

 یم انیپر آب شده اش نما یمادرانه دوباره در چشم ها یِرود و نگران یچهره اش در هم م  

 شده بود؟!( ی! چ؟ی! اآلن خوبرمیوَکِته با؟! )آخ من بم ی! چ؟ی! اَلَن خوبرِمیشود: آ مو بم

 

: خدا ناکُنه! خوبُم ماما... مو رِ ندینش یشده اش م یچیپارچه پ یِشانیپ یرو یاخم کمرنگ  

 یچ ادینم ادمیبِتِ با!)خدا نکنه! خوبم مامان... من  یهَنه تِرم ادیوکِته... فقط مِ رِ  یچ نهیَ ین ادی

 که ِمه گرفته بود!( ادیم ادمیشد... فقط 

 

. چند بار دستانش ردیگ یآسمان م یکند و دستانش را به سو یعاتکه خانوم گردن کج م  

دوخته و دستش را  دیزند. سپس نگاهش را به خورش یدهد و در دل با خدا حرف م یرا تکان م

بوسد و از پهلو در آغوش  یکرده و سرش را م لیبرد. او را به سمت خود ما یآرام پشت گردن او م

گذارد. عاتکه  یمادرش م یزانو یو سرش را رو دهیکش نتریآرام خودش را پائ دیورش. خردیگ یم

 یکند که گاه یگذارد. هنوز هم حس م یهم م یکند و او پلک رو یخانوم پشتش را نوازش م

شود و سر دردش  یلحظه به لحظه بهتر م دشیشود اما حالش بهتر است. د یمغزش مچاله و باز م

 !ستیوار و کوبنده ن مثلِ اول پتک گریهم د
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ه که ب یصحنه ا نیاما آخر اوردیافتادنش را به خاطر ب لیآورد تا دل یبه حافظه اش فشار م  

خوب به  یلیهم هست که خ یگرید یها زیچ کیگله است.  یآورد، سوت و صدا زدن ها یم ادی

بدهد  صیتواند تشخ یداند! نم ی! نمبشیو غر بیعج یآورد؛ حضور محمد و حرف ها یخاطر م

 را نگران یآقا تق یداند که از وقت ی! اما منیریشور و ش یایرو کی ایبود  تیکه حضورِ محمد واقع

 وجودش را فراگرفته است! بیعج یآرامش ده،یسرش د یباال

 

غمِ مردانه  کی شیداند که محمد برا یداند منظور محمد از آن حرف ها چه بود اما م ینم  

حالِ خرابش و سر  نیداند که با ا یداند چه شد! فقط م یهد ماند! نمدر قلبش خوا شهیشده که هم

خوب است! دلش  یلیکه دارد، حالش خوب است! حالِ دلِ سوزانش خ یدرد و حالتِ تهوع اندک

  !سیسوختنِ خ کیسوزد اما  ی! هنوز مدهیکه باران د یآتش فشان نهویشده ع

 

عاتکه  یدوزد. به رو یچرخانده و به مادرش چشم م یکند. سرش را کم یچشم باز م  

پاشد. عاتکه خانوم هم  یم یکند، لبخندِ گرم یمانده و پشتش را نوازش م رهیکه به او خ یخانوم

مادرش جا به جا کرده و نگاهش را به  یزانو یکند. سرش را رو یلبخند زده و سرِ او را نوازش م

 یگذارد. صدا یهم م ی! لبخند به لب، پلک رویوزشِ سرددوزد. چه س یروبه رو م یِاهگلک وارِید

 شناسد. یپدرش را م یقدم ها یکند اما صدا یشود. چشم باز نم یدر بلند م رِیج ریج

 

پرسد: چه  یانداخته و آهسته و نگران م دیخورش یبه چشمان بسته  ینگاه یآقا تق  

 طَره؟!)چه طوره؟!(

 

 خُبُ!)خوبه!(گذارد:  یهم م یعاتکه خانوم پلک رو  
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 یگذرد و رو یم یتکه ابر ی! گاهیابر ادیاست و نه ز یآفتاب ادیاست. نه ز یخوب یهوا  

را با  هیعلف و دودِ تنورِ زنِ همسا یوزد و بو یم میشود. نس یاندازد و رد م یم هیناهموار سا نِیزم

 یخال باًیهمه به صحرا خواهند رفت و روستا تقر گری/ دو ساعت د یکیبرد. تا  یخود به همه جا م

 ایرفت و  یبه صحرا م هیکند وگرنه او هم امروز را با بق یدرد م یخواهد شد! سرش هنوز کم

 طلعت خانوم! شِیمحله پ نیرفت پائ یحداقل م
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را  شیداده است. زانو ها هیچهارچوبِ درِ آشپزخانه نشسته و سرش را به درِ باز تک یرو  

 یا ییبه سرباال وانیحفاظ ا یکج و کوله  یتخته ها یغل گرفته است و لبخند به لب دارد. از روب

سبزه و  یفقط صورت ها نجایمانده است. از ا رهیمَش صادق راه دارد، خ یکه به طرف خانه 

اند.  ستادهیا نیشود که کنار پرچ یم دهیزند، د یدر آن ها موج م طنتیدو قلو ها که ش خندانِ

 آورند! یرا در م چارهیب یِخوانند و حرصِ صُراح یمهابا شعر م یزنند و بلند و ب یدست م

 

 شوهر، بچه بغل! یخونه  گر،یبه در، سالِ د زدهیس -  

 

لو دهد و دو ق یگذاشته و دنبالشان م نیرا زم لیتواند ساکتشان کند، زنب یکه نم یصُراح  

خندد. اگر سر  یآرام م دیکنند. خورش یعرشان را تکرار مفرار بلندتر از قبل ش نیها هم در ح

داد! حقش  یحرص م شتریرا ب یشد و صُراح یرفت و با دو قلو ها همراه م یدرد نداشت حتماً م

نرفته اند!  شانیسال است که عقد کرده اند اما هنوز سر خانه و زندگ کیحرص بخورد!  کهاست 

 !گریکارشان د یگرفته و بروند پ یعروس کیخب 

 

شده از دروازه  دهیدسته علفِ تازه چ کیبا  یکند. آقا تق یسرش ستون م ریدستش را ز  

توانند به  یزند تا کمتر سر و صدا کنند. گله را که امروز نم یشود و به دختر ها تشر م یداخل م

 دنیچ یبود برابه صحرا رفته  یاز بعد نمازِ صبح و صبحانه، آقا تق نیصحرا ببرند؛ به خاطر هم

 برد. یم لهیراست به طو کیآورد و  یبود که م یدسته علف نیچهارم نیو ا لفع

 

آورد.  یهوا در م یرا ب شیها ییو دمپا دیآ یرا باال م وانیا یپا کوبان پله ها یصُراح  

فِشُرَد تا نخندد.  یرا به هم م شیاندازد اما لب ها یرا به خنده م دیصورت برافروخته اش خورش
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از کنارِ او گذشته و واردِ  یروحش بفرستد! صُراح یبرا یقبلش فاتحه ا دیاگر بخندد قطعاً با

آن  یجمع شده اش گذاشته و سرش را رو یزانو ها یدستانش را رو دیشود. خورش یآشپزخانه م

 خندد. یم یرکیز ریگذارد و ز یها م

 

گذارد. عاتکه خانوم چادرشب را دور کمرش  یکولِ مادرش م ینساء را رو ریخ ،یصُراح  

. ستدیا یزند و راست م ینساء م ریکوچکِ خ یپا ها رِیپشت کمرش و ز یو گرهِ محکم دهیچیپ

شود.  یم وانیراست وارد ا کیاتاق  گرِیدارد و از درِ د ینساء را برم ریپتو و بالشت خ یصُراح

سر بلند  دیرسد، خورش یدرِ آشپزخانه که م اما ابتدا داخل آشپزخانه شده و کنارِ نومعاتکه خا

کند تا مادرش بتواند رد شود. عاتکه خانوم دستانش را پشت  یکرده و خودش را جمع و جورتر م

 کند. یکمرش در هم قالب م

 

جان! مو بِسم؟!  دی: خورشدیگو یو پر غصه م ندیب یدخترش را م یخمار مانده  یچشم ها  

 بمونه؟!( نجایبگم ا ی!)من بمونم؟! به صُراحجه؟یبوگوم بسه ا ـیَ یصُراح

 

 ختیساعتِ تمام زبان ر کی دی. حاال هر چه هم که خورشردیگ یقرارش که آرام نم یدلِ ب  

  که! ردیگ ی! دلش آرام نمگریمانم؛ مادر است د یمن در خانه م د،یو گفت شما برو

 

ه ماما جان! دو سَعَت تِ رِ : نستیپارچه معلوم ن ریکند که از ز یم یاخم کمرنگ دیخورش  

 دَ... باش نیَیگوجه تره چکانُم خوشو رَ... بعدم خواسونُم تا ب جهی... مو انیشیگب بَزَم خا... شَمه ب

 یبرا کنمیماملت درست  نجای... من انیاصِنَم دلگب نَز!)دو ساعت باهات حرف زدم که... شما بر

 ... برو اصالً دلنگرون نباش!(گهید نیایتا ب خوابمیخودم... بعدم م
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راحت  الیشود دلنگران نباشد و با خ یدهد. مگر م یتکان م نیعاتکه خانوم سر به طرف  

 دی! اما خورشدهیسرِ ضربه د نیکه دخترش در خانه است؟! آن هم با ا یرا در کند در حال زدهیس

روز را خوب استراحت خواهد ام یاما دلش م یچه حساب یداند رو ی! نمستیهم ن الشیخ نِیع

از  یداند چرا! محمد حرف یخواهد فردا به صحرا برود و نم یخوب بشود؛ دلش م ردشکند تا سر د

رقم  یدر همان دره ا شیفردا رِیکه آن شخص کجا خواهد آمد نزد اما به دلش افتاده که تقد نیا

 او نحس یبرا دیشا هزدیس نیگوسفندان را به آن جا ببرد! ا شهیخورد که محمد گفته بود هم یم

 خواهد فردا در کند و امروز فقط خوب بشود!!!! یرا دلش م زدهیس نینباشد! ا

 

  **** 

 

   

 

 

   

 

 

سر درد دارد.  یتار است و هنوز هم کم دشیکند. د یغلتد و آرام چشم باز م یبه پشت م  

که از ال  ییخشک و قطور و بلند و کاهگل ها یماند. الوار ها یم رهیشده خ یبه سقفِ کاهگل مال

 یدهند. خط و رنگ ها یهم ترسناک جلوه م یو کم کیزده اند، سقف را تار رونیآن ها ب یبه ال

! آن موقع ها سقف ریبخ ادشیبرند.  یم شیها یالوار ها او را به کودک یرو یسوخته  یاقهوه 

کردند و  یداشت! وسطِ سالن پتو پهن مرا  یو طوفان یآسمانِ به شدت ابر کیحکمِ  شانیبرا

 در طوفان مانده شان! یِشد کشت یسبزِ کهنه م یِپتو
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 یدراز م یسبزِ پلنگ یپتو یخانه بودند، رو یشب ها که گردسوز ها تنها نور افشان ها  

گرفتند!  یشدند و حسِ در طوفان مانده ها را به خود م یم رهیخ یو به سقفِ طوفان دندیکش

شدن به سقف  رهیخ یبه راحت شانیکردن برا لیآن روز و شب ها که تخ یهمه  ادِی! ریبخ ادشی

 ینیشب نش یگذارد. آن موقع ها که طلعت خانوم فانوس به دست برا یهم م یرو پلک! ریبود، بخ

 به قولِ خودشان، قربان! ای ؛یکشت سِیشد رئ یآورد، محمد م یآمد و محمد را با خود م یم

 

. دیآ یم یگریفرستد. محمد رفته. خودش گفت که کسِ د یم رونیب قیبازدمش را عم  

وقت جمله اش را  چیو اگر نه...! ه یشو یروم و اگر برگشتم تو عروسم م یخودش گفت که م

د. کن یافتد. بغض نم یم یکند و دوباره نگاهش به سقف طوفان یکامل نکرد، نامرد! چشم باز م

 ینم است؟! شرفتیپ نیاز فکر کردن به او! ا ردیگ یدلش م ی.. کمیکم فقط. ردیگ ینفسش هم نم

 کند! ینم شیرها بیعج یو آرامش دهیبه قلبش تاب یداند که نور یداند! فقط م

 

 !ـــــدیخورش -  

 

 یگفته و برم یکشد! آخ یم ریاش ت قهیو شق ندینش یشود. به ضرب م یبند دلش پاره م  

دارد و همانطور که از اتاق خارج  یبرم ستادهینِ راست انردبا یپله  یاش را از رو ی. روسرزدیخ

که  یفرستد و قطعه چوب یم یسمجش را داخلِ روسر یکشد. تند و فرز مو ها یشود، به سر م یم

 وانیآخر ا یپله  یکند. فرهاد رو یکشد و در را باز م یکند، کنار م یم یساده در را باز لِنقشِ قف

 گرفته است. وانیدستش را به کمر زده و دستش را به حفاظِ ا کیو  ستادهیا

 

 گذرد: سالم! یدهد و از چهارچوب در م یآب دهانش را فرو م  
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 دهد: سالم! یو سر تکان م دیآ یپله را هم باال م کیفرهاد همان   

 

 دوزد: چه یم دیخورش یِشانیبسته شده به پ دِیسف ینگاهِ موشکافانه اش را به پارچه   

 !(؟ی!)چه طور؟یطَر

 

 زند: خُـ... خُبُم!)خوبم!( یناموزون م یقلبش کم  

 

شناسد.  یرا دوست ندارد! فرهاد را م یی. تنهاردیگ یفرهاد سر تکان داده و نگاه از او م  

 لشیترسد و دل یاما از او م ستند؛ین حیکدامشان وق چیشناسد. ه یروستا را م نیا یتمام مرد ها

 وانیحفاظِ ا یکند. سرش را به تخته ها یرا جمع م شیو پا ها ندینش یفرهاد مداند!  یرا هم نم

کند.  یگذاشته و انگشتانش را در هم قالب م شیزانو ها یرا رو شیدهد و آرنج ها یم هیتک

 دی. باردیگ یرا در آغوش م شیو پا ها ندینش یچهارچوبِ در م یهم آرام و هول زده رو دیخورش

رفته به در ن زدهیزند. فرهاد س یاش نبض م قهیکند و فقط رگِ شق یبکند؟! عقلش کار نم ییرایپذ

 !گری! خب البد برگشته دود؟ب

 

 !د؟ی: خورشدیگو یبه او م رهیفرهاد خ  

 

 فِشُرَد: بله؟! یانگشتِ شَستش را سخت م یگوشه   
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 نه؟!( یشینه؟!)تو زن من نم یزنِ وَنَکن یتو م -  

 

اندازد و بال فاصله سرش را  یپرسش! سخت است اما چانه باال م نیو ا ییباز هم تنها  

 آورد! یم نیاش پائ قهیتا درون  باًیتقر

 

 ییفرستد و با صدا یم رونیاش ب ینیکرده و نفسش را پر حرص از ب یفرهاد اخم پررنگ  

 !)به خاطر محمد؟!(؟یغرد: مَحَمَد دان یکند آرام باشد، م یم یدورگه که به شدت سع

 

در  یاندازد. ابرو ها یزند. آرام و مطمئن چانه باال م یگذارد و لبخند م یهم م یپلک رو  

کند و  یبه او نگاه م یچشم ریدوزد. ز یپرند و مبهوت به او چشم م یفرهاد باال م یهم گره شده 

 یم یگفت کس روزیشود. محمد خودش گفت که اگر برنگشت...! خودش د یم قتریلبخندش عم

زند. به سرعت سر بلند کرده و چشمانِ  یدر سرش جرقه م یماند. فکر یم ششیپ شهیمکه ه دیآ

 دوزد. منظور محمد او که نبود، بود؟!!! یدرشتش را به فرهادِ مبهوت مانده م

 

  **** 
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له تنها نگهبانِ گ "اههیس"و  دنیگرم! گله مشغولِ چر یهوا قشنگ است؛ زالل و کم  

 یکوه پر از گل ها یِخوب بشود! بلند شیاند تا زخم ها اوردهیرا با خود به صحرا ن "یمِل"است. 

 ادیز یکار زهیکه ر ستینقاش ییتابلو ییفاصله تو گو نیسبز رنگ است و از ا یزرد و علف ها

خواهد دَرِش  یکه آدم دلش م ی/ روشن ها هم با دقت کار شده اند! آسمانِ آب هیسا یدارد و حت

 ریزنج یکوه ها نیشده و چه جالب است که تمامِ ا یقشنگ نقاش یلیغرق بشود، هم آن باال خ

  اش محصور! ییبایشود و در ز یمانند، که آدم در عظمتش گم م یبزرگ را م ییشده در هم تابلو

 

نشسته و چوب  یتخته سنگ یراند. سپس رو یپر علفتر است م یگله را به چپ که کم  

 رهیکند. به گوسفندان خ یسرش ستون م ریرا ز گرشیچرخاند و دستِ د یشکش را در دست مخ

 یلیخ دیایکه اجازه بدهد او به صحرا ب یکردنِ آقا تق ی! راضاریهوش ی "اههیس"ماند و به  یم

 یمنظورِ محمد باعث شد تا آن قدر اصرار کند که باالخره راض دنِیفهم یِوسخت بود اما کنجکا

اش باز کرده  یشانیپ یرنگ را از رو دیسف یکند اما پارچه  یدرد م یشود. سرش هنوز هم کم

 است.

 

...)بهارِ شده، وقتِ کار رمیکند: بهارِ، وقتِ کارِ من نَم یشده زمزمه م زیر یآرام و با صدا  

 ...(رمیمیشده من نم

 

  **** 
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را متوقف  نیشود. جاده کو پس؟! ماش یم رهیکند و متعجب به روبه رو خ یسرعت را کم م  

گردد اما فقط کوه  یم یجاده ا ایو  یا یآباد ،ییدوزد و به دنبالِ روستا یکرده و به اطراف چشم م

 ینیئفرستد و لبِ پا یم رونی! نفسش را کالفه از دهانش بگرید ییِبایاست و آسمان و دره و هزار ز

کوبد و با دست  یم شیدستش را مشت کرده و آرام به ران پا کیکند.  یاش را دندان دندان م

 ییها ینشان یکند. همه  ی. در ذهنش تمامِ راهِ آمده را مرور مردیگ یفرمان ضرب م یرو گرشید

  !گریکه آقا شعبان داده بود را درست آمده است د

 

کله رانده و حاال نه  کیزند. ده / دوازده ساعت راه را  یاش م یشانیبه پ یکالفه ضربه ا  

 یبه فرمان م یمشت یمال رو وجود دارد و بس! عصب کِیراهِ بار کی! فقط ؟یو نه جاده ا ییروستا

 یم ادهیبود، پ دهیاستاد احمد که سهراب زحمتِ قرض گرفتنش را کش یکوبد و از وانتِ قراضه 

 یبه صورتش م یعطر تازگ پر از مِینس یو همان اولِ کار ردیگ یم شی. دستانش را به پهلو هاودش

 اندازد و یتکرار شده بود، م شیدو / سه شب برا نیکه در ا یخواب ادِیاو را به  مینس یخورد. خنکا

 برد. یم ادیبه کل، روستا را از 

 

دره..  نیکوه ها.. ا نیچرخاند. ا یکند و چشم م یو سر بلند م دهیپا چرخ یپاشنه  یرو  

 تریواقع یلیبار خ نیاما ا ندیب ی! آخ که انگار دارد دوباره تکرارِ خوابش را ممینس نیآسمان و ا نیا

 یم کیچرخد و چند قدم به دره نزد یپا م یپاشنه  یو متعجب، دوباره رو جی! گدیآ یبه نظر م

 یم یدَلَنگ دَلَنگ یدوزد. صدا یآشنا چشم م یدره  نیا نِیو به پائ ستدیا یپرتگاه م یشود. لبه 

! عقب گَرد یو آدم یکند. گله و قاعدتاً چوپان یم زیچرخاند و چشم ر یشنود و سر به راست م

به  بارهبندد و دو یدارد و درش را م یرا برم چشیرود. خم شده و سوئ یم نیکرده و به طرف ماش
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 دایدره پ نیبه پائ بتریکم ش یچرخاند تا راه یم شیپا ریگردد. چشم در ز یپرتگاه برم یلبه 

 کند.

 

  **** 

 

   

 

 

مانده است. گوش  رهیخ ینقطه ا یرو قشیو دق اهیو چشمانِ س ستادهیراست ا "اههیس"  

دهد و  یم رونیگردد. سر جلو فرستاده، زبان ب یم ییدهد و به دنبالِ صدا یرا تکان م شیها

شده،  کیدشود و چند قدم به او نز یبه حالتِ آماده باشِ او جلب م دیکند. توجه خورش یپارس م

کند تا  یچشمانش م بانِیکند و دستش را سا یم زیچرخد. چشم ر یاست م رهیکه خ یبه سمت

  .دیآ یم نیدارد از دره پائ ی. کسندیبهتر بب

 

آمدنِ آن  کِیبه نزد دهیرود و ترس ی. چند قدم عقب مندینش یاش م یشانیپ یرو یاخم  

 یآورد و فقط مانده که کند؟! زبان رو یشود. حرفِ محمد را حاال اصالً به خاطر نم یم رهیشخص خ

 کینزد بهیرود. ضربان قلبش باال رفته و آن غر یکشد و باز هم عقب عقب م یاش م دهیلب خشک

 دارد. یاز او چشم برنم دهیرود و ترس ی! و او همچنان عقب عقب مکینزد یلیشود. خ یم

 

  **** 
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پارسِ سگِ گله او را  ی. صداابدیچرخاند تا گله و چوپانش را ب یآمده، چشم م نیدره پائ از  

سگ گله هم  یهشدار دهنده  یپارس ها یرود و کم کم صدا یم شیشود. قدم قدم پ یراهنما م

 یم کیبه هم نزد شیافتد و ابرو ها یمانده م رهیکه به او خ یشوند. چشمش به دخترک یبلندتر م

 یکه م کتریرود. نزد یم شیپ اطیحمله است اما او همچنان آرام و با احت ی. سگِ گله آماده شوند

 یباال م شی! ابرو هاتریشود و سگ گله عصبان یدخترک واضحتر م یرسد، کم کم صورتِ سبزه 

  شود. یم رهیخ شیسگ، به نگاهِ روبه رو یتوجه به هشدار ها یپرند و به جا

 

 اون نگاه باش دکتر!...[[ ... مواظبِ صاحبِ -]]  

 

  **** 

 

   

 

 

متوقفش کرده و به  ییمبهوت مانده با صدا دِیخواهد حمله بکند که خورش یم "اههیس"  

از  گرید یکی نیکند. ا یگذارد و دوباره باز م یهم م یدهد! پلک رو یاو خبرِ امن و امان بودن م

شوند.  یپر آب و غمزده م اهش،ی! چشمانِ درشت و سدیآ یبه نظر م تریواقع شیخواب ها یهمه 
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. هر دو دیآ یم شیپ دیامکان ندارد! او هم نگاهش را دوخته به نگاهِ به خورش نی! انداردامکان 

 مات و مبهوت مانده اند.

 

 زند: محـ... محمد! یغلتد و ناباور لب م یم دیخورش یگونه  یرو یاشک  

 

  **** 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 به اطراف یدارد. نگاه یبود را از پشتِ وانت برم لشیکه پر از وسا یو ساک یزشکپ فِیک  

کوه  یسنگ از باال زشیپارک کرده و احتمالِ ر یامن یاندازد تا مطمئن بشود که وانت را جا یم

 یکه کم کم دارند از دره باال م یگذارد و به طرفِ گوسفندان یدوشش م ینخواهد بود! ساک را رو
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و  زند یآورده و نفس نفس م رونیزبان ب ستاده،یدره ا بِیش کِیافتد. سگِ گله نزد یم راه ند،یآ

و کنند. از نظرِ ا یبه هم حرکت م دهیو چسب یکی یکیکند. گوسفندان هم  یگوسفندان را نظاره م

اال و ب ار یگِل یکم بِ یش نیا یتوانند به راحت یچهار پا م یزبان بسته ها نیواقعاً جالب است که ا

 خورده بود! ی! خودش تا به حال سه / چهار بار سکندروفتندیبروند و اصالً هم ن نیپائ

 

کشد و تا آمدنِ دخترکِ چوپان، دست به پهلو به  یدوشش باالتر م یبندِ ساک را رو  

 شیرا به گرگ و م شیمات شده و کم کم جا یِآب کیبه  لیتبد کرانیب یدوزد. آب یاطراف چشم م

ابر ها هم انگار  یاست و رو یمتراکمِ پنبه ا یکوه، پر از ابر ها نیبزرگتر یآسمانِ باال دهد. یم

 ی! منظره ستیدشت نقاش خوب نیاند! حقا که خداوندگارِ ا دهیپاش یو قرمز و ارغوان یرنگِ نارنج

شود!  یپخش م ونیزیکه از تلو ستیدیو سف اهیس یها لمیبه ف هیشب ،یدمِ غروب نیکوه در ا

 یاند. هوا کم صیزنند، قابل تشخ یم یرنگ ها که اکثراً به خاکستر یسر کیهنوز هم  یمنته

کند و  یسوزد و کفِ دو دست بر صورت گذاشته، عطسه م یاش م ینیسرد شده و باد سوز دارد. ب

 .دیگو یلب م ریز "الحمد اهلل" کیبعدش هم 

 

هم چوب خشک به دست، عقبِ سرِ باالخره تمام گله باال آمده و دخترکِ چوپان   

ده دوخته ش زهیپر از سنگ ر نِیکه به زم یانداخته و با نگاه ریسر به ز بی. حبدیآ یگوسفندان م

تواند به  یداشت که فقط او م دیفهمد که چرا آقا شعبان تأک یرود. حاال م یاست، به طرف او م

 نیهم دید یکه در خواب م یفهمد آن خودِ کاله خُود به سر یکمک کند! حاال م دیشه نیمادرِ ا

نگاه  نیفهمد که صاحبِ آن نگاه...! دوست دارد بداند ربطِ صاحبِ ا یمحمد نام است! حاال م دِیشه

ا دارد ت یکرد مواظبش باشد! با فاصله از دخترکِ چوپان قدم برم دیکه تأک ستیچ دیبا آن شه

 .کندمعذبش ن
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در  یشود کس یاست و تمام حواسش را به گوسفندان داده! باورش نم ریزسر به  دیخورش  

لبش  یه ! گوشدیآ یدکتر پخته تر به نظر م ی افهیبه محمد باشد! البته ق هیحد شب نیتا ا ایدن نیا

 ریکشد. ز یکه او را با محمد اشتباه گرفته بود خجالت م نیاز دکتر و ا رد؛یگ یرا به دندان م

 فِیک کیفِشُرَد و  یدو قدم عقبتر از اوست و بندِ ساکش را در دست م یکیبه دکتر که  یچشم

 یزده اش را از کناره ها رونیب یکند. مو ها یاست، نگاه م گرشیرنگ هم در دست د اهیس

  دهد. یداخل فرستاده و حواسش را به گله م یروسر

 

 پرسد: یدل دل کردن م یاز کم گرفته و بعد یقیکشد و دمِ عم یلبش م یزبان رو بیحب  

 !ن؟یباهاش داشت ینسبت ینی! ن؟یشناختیرو م دیشه نیشما... اِممم! شما ا

 

... از میبود هیزند: همسا یم ینیهم گذاشته و لبخند محو و غمگ یپلک رو دیخورش  

 ..میشناختیهم رو م یبچگ

 

 بره جبهه مامانش منو واسش خواستِـ.. نکهی: قبلِ اردیگ ینگاهش رنگ غم م  

 

دارد و با چوبش به پشتِ  یدهد. خجالت زده، به سرعت چند قدم به جلو برم یادامه نم  

هم لب به دندان گرفته و  بیزند. حب یرفت، ضربه م یم گریکه داشت به سمت د یگوسفند

 یسرش رد کرده و رو یطور! بندِ ساکش را از باال نیدارد. پس که ا یقدم برم ریهمانطور سر به ز

 یدارند. هر دو م یدر سکوت قدم برم قهیبهتر است! چند دق یطور نیگذارد؛ ا یم گرشیدوشِ د

 گذارد! یسؤال از هم بپرسند اما شرم نم یخواهند کل
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 نی: اپرسد یم یکند و با لحن آرام یدهان باز م بیدوباره حب قه،یباالخره بعد از چند دق  

  شد؟! دیشه یآقا محمد کِ

 

کند که وقتِ فانوس روشن کردن شده  یاندازد و فکر م یبه آسمان م ینگاه دیخورش  

 قشونیاز همرزماش اومد و گفت که قا یکی شیرفت جنگ... چند ماه پ شیاست: دو سال پ

 ..ایرفته سمتِ عراق ایطرف خود ادیب نکهیا یآب به جا انیمنفجر شده و جنازه ش به خاطر جر

 

 گهیمحمد زنده س... م کنهیکه طِلَت خاله هنوز فکر م نهیکشد: واسه هم یم یقیآه عم  

 شده پس کو جنازه ش؟! دیاگه شه

 

 یم نیزم یو کوله ـِر را از دوشش برداشته، رو ندینش یم نیزم بِیش یبغض کرده رو  

 هشیناراحت م ستمین نهیبب اد،یم ممحمد گهیببرتش شهر، دکتر... م چکسیه ذارهیگذارد: نم

 

 یکند شعله  یم یو به او که سع ندینش یفاصله از او م یسر تکان داده و با کم بیحب  

 یفهمد که آن جنازه  یدوزد. حاال م یرا روشن نگه داشته و فانوس را روشن کند، چشم م تیکبر

شود؛  یشوکه نم دیجد یها زیچ دنِیاز شن گریدفعه د نیاست! ا دیآب هم همان شه یشناور رو

 دیکمک به مادرش خواستار بوده! خورش یبرا دیکه آن شه ستیزیسفر چ نیکه ا اندد یانگار م

 نیائرا پ شهیکند. ش یرا روشن م لهیبرده و فت شیرا پ تیگردِ فانوس را باال داده و کبر ی شهیش

افتند.  یو به راه م زندیخ یبدهد. از جا برم یشتریکشد تا نور ب یآورده و شعله را باالتر م

 دارند. یرا منسجمتر کرده و دوباره آرام و با فاصله کنار هم قدم برم هگل دیخورش
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: دکـ... دکتر! شما... اووووم! شما دیگشا یمِن مِن کنان لب به سخن م دیدفعه خورش نیا  

 !ن؟یواقعاً دکتر

 

 هول دیدوزد که خورش یاو چشم م باال رفته به یبا نگاه مبهوت و ابرو ها ستاده،یا بیحب  

 یلیخ دیکه دکترا با گفتشی... مگفتی: آخه... آخه آقا شعبون، پسرِ مَش صادق مدیگو یزده م

 ..ینی! نیشما که... جَوون یدرس بخونن... ول

 

و درشتش را متعجب به او  اهیماند. چشمانِ س یکاره م مهین بیبلندِ حب یحرفش با خنده   

ا ب ند،یب یکه نگاهِ متعجب او را م بیکند که مگر حرفش خنده دار بود؟! حب یدوزد و فکر م یم

  .دیگو یم ی"دیببخش"لب  ریخنده اش را جمع کرده و ز یتک سرفه ا

 

تا دکتر  یدرس بخون ادیز دیشود: خب آره با یم ریکشد و سر به ز یم یقینفس عم  

 !کشهیهم طول نم نقدرایا یدرسِ دکتر گهیسالمه د یمن س ی... ولیبش

 

 سالتونه؟!!! ی: ســــــــدیگو یم دهیباال پر یمتعجب و با ابرو ها دیخورش  

 

 فِشُرَد تا نخندد: بله! چه طور مگه؟! یهم م یرا رو شیلب ها بیحب  

 

من  یبابا ی! ولیچیدوزد: ه یاندازد و نگاهش را به گله م یرا باال م شیشانه ها دیخورش  

 !ویسالش که بود، هم زن داشت هم من و صُراح یس
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 دهد: آره خب.. یفشار م شیدندان ها رِیبه شدت لبش را ز بیحب  

 

 یته ارف لیتحل یشده و با صدا ینیبه لبخند غمگ لیکنترل شده اش تبد یناگهان خنده   

 : منم زن داشتمدیگو یم

 

  **** 

 

   

 

 

   

 

 

 و عتریسر "اههیس"شوند.  یم ریسراز ینیبزرگ رد شده و از سرپائ یاز کنار درخت گردو  

و  ستادهیآب ا ریکنارِ ش یکند. آقا تق یدود و پارس م یم یچوب یجلوتر از همه به طرف دروازه 

کشد، به  یم نیرا پائ شیها نیکشد. سر بلند کرده و همان طور که آست یرا مسح م شیپا ها

به داخل  "اههیس"و اول از همه  ستدیا یتا آخر باز کرده و کنار م رود. دروازه را یم زهطرف دروا

 !دیبعدش هم خورش یشود و کم یم دایگوسفندان هم پ یدود. کم کم سر و کله  یم اطیح
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 ریکه سر به ز یشده به مرد زیو با چشمانِ ر ندینش یم یآقا تق یشانیپ یرو یاخمِ کمرنگ  

است و صورتش  کیشود. هوا تار یم رهیکند، خ یحرکت م دیو ساک به دوش، عقبتر از خورش

 دِیقد و قواره اش فرق دارد! خورش ی! فقط کمدیآ یمحمد به نظر م هیشود اما شب ینم دهیخوب د

 یدهد و منتظر داخل شدنِ همه  یم "سالم"و  ستدیا یکنارِ دروازه م دست،فانوس به 

 "اهلل ای" ریآمده و همانطور سر به ز شیهم معذب پ بیشود. حب یم اطیگوسفندان به درون ح

 .دیگو یم

 

 یدِ ک نی! اد؟یدوزد: خورش یم دیزند و نگاهِ متعجبش را به خورش یم "بفرما" یآقا تق  

 !(گه؟ید هیک نی!)اـ؟یَ

 

ه، رو به او انداخت ینگاه مین دیکند و خورش ینگاه م یباال رفته به آقا تق یبا ابرو ها بیحب  

... بهی... تِرانِ جَـ بومَ... دکترِ... شعبان وِ رِ بَرِسَنَ طِلَت خالَ بِنه)آقا حببِیآقا حب :دیگو یبه پدرش م

 نه(یاز تهران اومده... دکتره... شعبان فرستادتش تا خاله طلعتو بب

 

! ی! بِفَرمه یکند: بفَرمه  یم نیصورتش را مز یباال رفته و لبخندِ مهربان یآقا تق یابرو ها  

 (نیآورد فیخوش تشر یلی! خدیی! بفرمادیی)بفرمانیردیَ یب فیرخوش تش یخِل

 

فقط توانست  یآقا تق یاندازد. از تمام حرف ها یم دینگاهِ مبهوتش را به خورش بیحب  

ا به آق یلبخند بیشود. حب یاو نم ی رهینگاه خ لیمتوجه دل دیرا بفهمد! خورش فیخوش و تشر

برگرداند. بعد از  یخواهد که حرف او را به فارس یم دیاز خورش یلب ریدهد و ز یحواله م یتق

 "اهلل ای"با  بیها، حب یو تعارفات و سالم و احوالپرس یبه فارس یآقا تق یها رفبرگردان ح
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کند تا گوسفندان  یدود و درِ آن را باز م یم لهیبه طرف طو دیشود. خورش یم اطیوارد ح ،یگرید

  وارد شوند. یکی یکی

 

 یشود. آقا تق یخانه م وانیوارد ا ایو کنجکاو گل نساء و ثر رهیخ یدر برابر نگاه ها بیحب  

از  یدر گوشه ا بیاز شهر آمده. حب یفرستد تا به مَش صادق خبر بدهد که دکتر یرا م یصُراح

به دو قلو ها که سر در گوش هم  یچشم ریاندازد و ز یم ریو سر به ز ندینش یچهار زانو م وانیا

ند چ قاًیکند که دق یاندازد و فکر م یرا باال م شیکند. ابرو ها یخندند، نگاه م یم زیرده و رفرو ب

اما او مدام  زدیخ یبه احترامش برم د،یآ یکه به کنارش م یمانده اند؟! آقا تق یباق گریدخترِ د

دوزد!  یم چشمبه او  جیآورد و فقط با لبخند و نگاه گ یکه ازشان سر در نم دیگو یم ییها زیچ

  رود. یباال م وانیا یپله ها یرا بسته و به سرعت و پا کوبان از رو لهیدرِ طو دیخورش

 

 یَیدکترُ بُگ ب ی! آقاد؟ی: خورشدیگو یخنده کنان م یکه آقا تق ستادهیآخر ا یپله  یرو  

 سالونُ دِل

 

 یمپدر و دختر  نیو سردرگم نگاهش را ب جیکه گ بیچشمان درشتش را به حب دیخورش  

 سالن یتو نیبر گهیدکتر! بابا م یدوزد: آقا یچرخاند، م

 

 جا خوبه نیممنون...هم یلیخ نی: بگدیگو یزده و م یقیلبخند عم بیحب  

 

جِـ  یدکتر خَنه هم یشود: بابا آقا یم وانیآورد و وارد ا یرا در م شیچارُق ها دیخورش  

 (نهیبش نجایهم خوادیدکتر م ی)آقاشهیبِن
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 بیو حب یآقا تق یحرف ها دیگذرد که در تمام مدت خورش یبه تعارفات م یچند لحظه ا  

  شود. یمَش صادق بلند م "اهلل ای" یکند! صدا یرا برگردان م

 

 یم بیکند تا بلند شود که حب یم نیدستانش را ستونِ زم دیو خورش زدیخ یبرم یآقا تق  

 خانوم؟! دیخورش هیپرسد: ک

 

 آقا شعبون یمَش صادقه، بابا -  

 

دادن ها  ییها و آشنا ی. سالم و احوالپرسزدیخ یو از جا برم دیگو یم یـ"آهان" بیحب  

چهار  بی. حبرندیگ یم یجا وانیا یو کم کم همه رو ردیگ یانجام م یو صُراح دیبه کمک خورش

 دیرِ آن شهبه ماد یداند چرا گرد آمده اند و چه ربط یکه اصالً نم یو کالفه به جمع ندینش یزانو م

آورند و  یم یچا دیو خورش ینشاند. صُراح یهم به لب م یلبخند مچهیدوزد و ن یچشم م ارند،د

 یبرا یشود و صُراح یم رهیو به انگشتان دستش خ ندینش یدر کنار پدرش م دیسپس خورش

 رود. یکمک به مادرش به آشپزخانه م

 

 یخطاب به او م د،یبدون چشم دوختن به خورش بیگپ و گفت، حب قهیبعد از چند دق  

 خانوم؟! پس خاله طلعت کجان؟! دی: خورشدیگو

 

 یکنند، م یپدرش و مَش صادق که منتظر به او نگاه م نیب دیچشمانِ درشت خورش  

 محله س! نیچرخند: پائ
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 کجاست؟!.. گهیمحله د نیکند: پائ یچشم درشت م بیحب  

 

خانوم من دو / سه روز فقط تونستم اونم با  دی: خورشدیگو یم دیلبش را تَر کرده و با تأک  

ادر رو م نیمن ا میکه نشد... خب بر امیب زدهی... اصن قرار بود قبلِ سرمیبگ یمرخص یبدبخت یکل

 زودتر ببرمشون تهران میوفتی... اگر نه راه بچیکرد که ه یکار شهیاگه م نمیکنم بب نهیمعا

 

دوزد؛  یاش را به پدرش و مَش صادق م چارهیدهد و نگاهِ ب یآب دهانش را فرو م دیخورش  

 !د؟یهمه حرف را به زبان خودشان به آن ها بگو نیا دیواقعاً با

 

  **** 

 

   

 

 

کنارِ درِ سالنِ  بینردبان و حب رِیز دیرو به هم نشسته اند و زانو بغل گرفته اند؛ خورش  

. آن قدر دیکرد که حالش بد شد و خواب هی! طلعت خانوم آن قدر گرستیابر شانیخانه! حال هر دو

نتوانستد دهان باز کنند و  دیو خورش بیو به زبان خودش گفت محمدم آمده که حب ختیاشک ر

 بیحب یکه حت ختیو اشک ر دیرا بوس بیحب یشانی! آن قدر پستیمحمد ن نیا ندیبگو المک کی

 زده هیبخواهد که آرامش کند! حاال هر دو رو به هم و تک دیاز خورش ایاش بکند  نهینتوانست معا

ر پ شانیمادر هستند که گلو یاشک ها ریپشت سرشان نشسته اند و آن قدر تحت تأث واریبه د
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 هنیکند که س یباز هم حس م دیزند! خورش ینورِ کمِ گردسوز برق م رِیز چشمانشانبغض شده و 

  برگشته و راه نفسش را بسته است. شیاش تنگ شده و استخوانِ در گلو

 

داده،  هیتک واریفرستد و همانطور که سرش را به د یم رونیب قیبازدمش را عم بیحب  

شود. شعله اش آن قدر باال  یم رهیلرزانِ گردسوز خ یچرخاند و به شعله  یچشم به چپ م

رود؛ با  یسقف هم م کرده و دوده اش به سمت اهیاش را س شهیزند و ش یشده که دوده م دهیکش

ها را بدرد.  وارید یانداخته رو هیسا یِکیتار یتواند همه  یکند اما نم یم یانتمام توانش نورافش

افتاده و  شینردبان رو ی هیکه سا یدیدوزد؛ خورش یم دیچشم از گردسوز برداشته و به خورش

دارد  یمانده است. چشم از او برم رهیداده و به نمدِ رنگ و رو رفته خ هیتک واریسرش را به کنج د

محزونش را  یاست و چهره  دهیخواب رزنی. پندیکشد تا بتواند درون سالن را بب یگردن م یو کم

 داد. صینورِ کم تشخ نیشود در ا یم

 

   

 

 

 ( ساخته و منتشر شده استwWw.98iA.Com) اینودهشت یمجاز یکتاب توسط کتابخانه  نیا  

 

   

 

 

 کند: هنوزم خوابه؟! یپرت م رزنیحواسش را از پ د،یخورش یه درآمده از ته چا یصدا  
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 گذارد: آره! یهم م یپلک رو  

 

وگرنه  فنیضع یلیفرستد: چشاش خ یم رونیو لرزان ب قیبازدمش را عم دیخورش  

 نیستیکه شما محمد ن دیفهمیم

 

شون نکردم... خدا کنه  نهیگذارد: معا یهم م یزده و دوباره پلک رو یلبخند محو بیحب  

 ستمیمن محمد ن میبهشون بگ مینکنن تا بتون یتاب یدوباره ب شنیم داریب یوقت

 

 رهیدارد و با چشمان درشتش به او خ یبرم واریسرش را از د ی هیبه ضرب تک دیخورش  

و شما رو نشناخت... آخه اگه بهش  فنیدکتر! اتفاقاً خوب شد که چشاش ضع یشود: نه آقا یم

 ادیمبا شمام ن ومدیشهر، دکتر و ن متیببر ایب میما که گفت یکه مثه همه  نیستیمحمد ن نیبگ

 ما رو!با سَجه نزنه ش دیبوس شونتونویو اونم پ نیدیدستش رو بوس نکهی... تازه اگه به خاطر اگهید

 

 !ه؟یکند: سَجه چ یپرند و چشم درشت م یباال م بیحب یابرو ها  

 

ا نگاهش ر یدنباله  بیزند و حب یگرداند و با ابرو به کنارِ کمد اشاره م یسر برم دیخورش  

 : جارو؟!دیگو یگرفته و پرسشگر م
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آخه؟! بابا  هیدهد: چه کار یکشاند که او سر تکان م یم دیخورش ینگاهش را دوباره رو  

 پسرشم یمن جا

 

! اگه الزم گهید نیکن ینقش پسرشم باز ن،یپسرش ی: خب جادیآ یکش م دیلب خورش  

 ..نیستیکه محمد ن نیتِران اون وقت بهش بگ نیشد و رفت

 

 با جارو بزنه شما رو! تونهینم گهیزند: تازه اون موقع د یم طنتیاز ش یچشمانش برق  

 

 دیاندازد: خورش یبه او م یهیفِشُرَد و نگاه عاقل اندر سف یرا به هم م شیلب ها بیحب  

 خانوم؟!

 

 دکتر؟! یپرند: بله آقا یباال م دیخورش یابرو ها  

 

 : محمد دکتر بود؟!ردیگ یمتفکر به خود م ی افهیکشد و ق یبه چانه اش م یدست بیحب  

 

 !؟یشوند: چـــــ یاز تعجب درشتر م د،یچشمانِ درشتِ خورش  

 

کنم مادر رو...  نهیمعا تونمینم گهیخندد: خب اگه من بشم محمد که د یآرام م بیحب  

 من رفت جبهه و دکتر برگشت خونه؟! پسرِ گهینم
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  خنده! ریزند ز یدوزد و سپس م یمبهوت به او چشم م یا هیثان دیخورش  

 

 !م؟یکار کن یخب پس چ -  

 

 ستمیمن محمد ن میاندازد: بهش بگ یشانه باال م بیحب  

 

دکتر! دوباره بگم که  یدهد: اَه آقا یم رونیکند و نفسش را کالفه ب یم ینوچ دیخورش  

.. مَش .ستیده ن یاز مَش صادق بزرگتر که تو گهیتِران؟! بابا د ادیباهاتون ب شهینم یاونوقت راض

دهَم  نیبا شما که کالً مالِ ا کنهیقبول م یبهش گفت قبول نکرد اونوقت چه طور یصادق هر چ

 !اد؟یب نیستین

 

کار کنم؟!  یمن چ نیگیپس م چرخاند: خب یکشد و چشم در حدقه م یم یپوف بیحب  

 دکتر شدم؟! ییکارِ خدا هویبرم بگم مامان جبهه بودم بعد 

 

خب... اصن حاال  دونمینالد: چه م یدهد و مستأصل م یدستش را در هوا تکان م دیخورش  

 نیش کن نهیمعا نیبر دهیکه خواب
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کشد:  یطرف صورتش م کیزند و کفِ دستش را  یاش م یشانیبه پ یضربه ا بیحب  

نشن من چه طور  دارمی... اصن بشنیم داریکه ب رمیخانوم! االن من بخوام فشارشونو بگ دیخورش

 !کنه؟یکجاتون درد م نیبگ ای! ن؟یبکش قیبهشون بگم مادر نفس عم دنیخواب یوقت

 

! نه م؟یکار کن یدوزد: خب پس چ یاش را به او م چارهیشده و نگاه ب یعاص دیخورش  

  !میبهش نگ شهینه م م،یبهش بگ شهیم

 

نالد: اوووووف  یدوزد و نگران م یم بیسر حب یباال یمحضِ پنجره  یِکینگاهش را به تار  

 ..نیفهمیهنوز... شمام که زبون خاله رو نم میواسه خاله نکرد میَکار چیه م،یینجاینگا! دو ساعته ا

 

 دی... من... من تا صبح باینیاندازد: پس...  یم ریدهد و سر به ز یآب دهانش را فرو م  

 بمونم؟! نجایا

 

دوزد: خب... خب  یکند و سر بلند کرده و به پنجره چشم م یچشم درشت م بیحب  

 میبکن یفکر هیشما تا اونجا  یخونه  مشیباال محله... آره ببر میاِمممم! اصن... اصن مادر رو ببر

 گهید

 

! خاله دو قدم راه نایگیم یچ هیر دکت یفرستد: آقا یم رونیب قیبازدمش را عم دیخورش  

 !اد؟یتا باال محله ب بیگِل و ش نیا یبعد تو رهیگینفسش م رهیم
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بعد از  دیچرخاند و خورش یسرش گذاشته و چشم در حدقه م یکف دستش را رو بیحب  

که... خب شما... شما  گمی... اِمممم! مگمیدکتر! م ی: آقادیگو یو لبخند م اطیبا احت یمکث کوتاه

 ..ینی... نیکولش کن

 

 که! شهیبُرَد: نم یم بیحرفش را کالمِ متعجبِ حب  

 

 !شه؟یکند: چرا نم یچشم درشت م دیخورش  

 

گِل  یخانوم! من تو دی: خورشردیگ یم یقیکشد و دم عم یشَستش را دور لبش م بیحب  

بود با کله بخورم  کینزد ی! تا حاال هفت / هشت / ده باررهیم ادمیخودمو  یراه رفتنِ عاد ب،یو ش

 مادر رو کول کنم تا باال محله ببرمشون؟! ی! بعد چه طورنیزم

 

  **** 
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که به زحمت فقط  ی. فانوسدیشود حاال فهم یظلمات را م یکلمه  یِقیحق یِظلمات! معن  

و دلش  ستیوحشتناک یِ! هوا ابرستیکه در آسمان ن یکند و ماه یرا روشن م شانیپا یجلو

 یفقط بغض کرده و نم دهیبه معشوق نرس یآسمان هم مثلِ عاشق ها ییخواهد اما گو یباران م

کافد ش یرا م یظلماتِ ابر نیا یبرق ی! فقط گاهیکیتار یرو یکیابر! تار یرو ابرکند!  هیتواند گر

! آسمانِ کوه که دیآ یرعدش م یبعد هم صدا قهیکند و چند دق یاز آسمان را روشن م یو بخش

فرود آمده! اصالً  یکیدر نزد یکوه یقله  یرو یکن یزند، حس م یرعد که م ست؛یآسمانِ شهر ن

کند.  یم جادیا یخوفناک یمنظره  یگاه نیندارد و ا ییتا آسمان معنا نیزم یکوه فاصله  یرو

 آورد!!! یباال م شیاز آن منظره هاست که قلب آدم را تا درون گلو یکیرعد و برق هم 

 

را گرفته و  شیو لبه ها ستادهیفرغون ا یو طلعت خانوم، جلو بیپشت به حب دیخورش  

آن را گرفته و رو به باال هل  یهم دسته ها بیکند نگهش دارد و به طرف باال بکشد! حب یم یسع

نشسته و دلش خوش است  یتک چرخِ فلز نیحرف درونِ ا یدهد! طلعت خانوم هم ساکت و ب یم

 یرود. حت یبازتر شده و لبخند از صورتش نم رزنیپ یاست! رنگ و رو بیحب که یبه بودنِ محمد

 یدکترِ شهر نیآمدنِ ا ای! گوندیآ ینم رونیو سخت ب ستندیمثلِ قبل هن هن کنان ن شینفس ها

دارد. فکر  یسخت گام برم بیقدر حالش خوب است. حب نیمعجزه را مانده که ا رزنیپ یبرا

از  یکیخدا را شکر کرد که حداقل  دیبود و خب با دیبا خورش یلزتک چرخِ ف نیاستفاده از ا

  مشکالتشان راه حل داشت.

 

 کشد: مَحَمَد جان! یم نکشیبه ع یطلعت خانوم دست  

 

 فِشُرَد: بله؟! یفرغون را در دست م یو دسته ها ستدیا یبا زحمت م بیحب  
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  خواند. یشنود، دوباره نامش را م یاو را نم یطلعت خانوم که صدا  

 

 ی: آقادیگو یم بیگردد و رو به حب یبرم اطیتکان داده و با احت نیسر به طرف دیخورش  

 دکتر! گوش چپش

 

 ییکند و کنار گوش چپ طلعت خانوم با صدا یهم گذاشته و سر خم م یپلک رو بیحب  

 ــــه؟!: بلـــدیگو یبلند م یکم

 

مَحَمَد  میکشد: کوجَـ ر شادِر یکه در دست دارد را باالتر م یفانوس یطلعت خانوم شعله   

 جان؟!

 

کجا  میدار گهی: مدیگو یم دیدوزد و خورش یم دینگاه سردرگمش را به خورش بیحب  

 !م؟یریم

 

 بگم بهشون؟! دیبا یکشد: خب چ یباالتر م یفرغون را کم یدسته  بیحب  

 

 نایا یآقا تق شیپ میریم میدار ینیشان وَر... یآقا تق میکه شادِر نیبگ -  
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و او کنار گوش چپِ طلعت خانوم بلند  دیخواهد که کلمه کلمه بگو یم دیاز خورش بیحب  

  کند. یتکرار م

 

همرَ وَن گب بَزِنم  یعاتِکه وَر... تق میخندد: آوووو! پس شادِر یو آرام م زیطلعت خانوم ر  

 !رهیه رَ عقتُنان بِگزوتر شَم

 

فرغون را رها  یشوند و لبه ها یم شهیچشمانش درشتر از هم ستاده،یا خیس دیخورش  

ده و کنترلش کر یبه سخت بیکند، حب یحرکت م نیکشد. فرغون که به سمت پائ یم نیکرده و ه

 دارد. یو نگهش م ردیگ یرا م شیهم به سرعت دوباره لبه ها دیخورش

 

خانوم؟! حواست کجاست شما؟! بابا ول  دی: خورشدیگو یم یاخم کرده و عصب بیحب  

 بیش نیا ینگهش دارم تو تونمیفرغونو من نم نیا یلبه  نینکن

 

 دی: ببخشدیگو یو شرمنده م ریسر به ز دیخورش  

 

 بیکنند و حب یو دوباره حرکت را آغاز م ندیآ یزند که هر دو به خود م یم یرعدِ بلند  

 حواستون پرت شد؟! هویگفتن که  یپرسد: حاال مادر چ یم

 

 !یچی... هـیدهد: ه یدوباره به آن دو پشت کرده و آب دهانش را فرو م دیخورش  

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM بودنت هست

telegram.me/romanhayeasheghane 104 

 همچین بیاست! حب کینزد دنیرس یعنی نیرسد و ا یآب چشمه به گوش م یکم کم صدا  

  دهد. یفرغون را هل م اطیزده و آرام و با احت یلبخند

 

 گفتن؟! یمادر چ نیگیخانوم؟! نم دیخورش -  

 

 نبود یمهم زی... چگهید یچیفرستد: ه یم رونیب قیبازدمش را عم دیخورش  

 

 نینگ یخندد: الک یآرام م بیحب  

 

 میریکه... گفت... گفت م گمینم ی: خب... الکردیگ یلبش را به دندان م یگوشه  دیخورش  

 عاتکه شیپ

 

  شوند. یها قابل تحملتر م بید و کم کم شگذرن یاز کنار چشمه م  

 

فقط  شیهمه حرف زدن معن نی! ان؟یاندازد: فقط هم یرا باال انداخته م شیابرو ها بیحب  

 جمله بود؟! هی نیهم

 

من حرف  یفِشُرَد: گفت... گفت با بابا یهم م یرا رو شیکالفه به شدت پلک ها دیخورش  

 ... واسه عقـ... عقد..زنهیم
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 کنند. یآغاز م دنیگذارد و قطرات باران چک یکاره م مهیحرف او را ن یرعد بلند یصدا  

 

  **** 
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دور  ی! همگدیفرهاد و فر یو حت بیحب د،یخورش ،یهمه گرد آمده اند؛ مَش صادق، آقا تق  

و  هینصف در سا شانیاست. صورت ها نشانیچراغ گردسوز هم ب کیطلعت خانوم حلقه زده اند و 

 یگوش م دیخورش یدارند به حرف ها یناراض یمسکوت و بعض ینصف در نور چراغ اند و همگ

او  تا دیگو یم بیحب یبرا یرا به زبان محل ییبار جمله ها نیدهم یبرا ریسر به ز دیدهند! خورش

ه و مَش صادق، متفکر و با دقت ب یآقا تق نیب نیطلعت خانوم بازگو کند! در ا یو برا ردیبگ ادشانی

 یچشم ریکشد و ز یم قیو عم یعصب یمانده اند! فرهاد نفس ها رهیدکتر خ یو آقا دیخورش

 ریلب ز یهم گوشه  دیدهد. فر یخبر م یاز همه جا ب بِیحب یحواله  خصمانه،و  ینگاه برزخ

 برادرش نخندد! یدندان گرفته تا به رگِ گردنِ باد کرده 

 

 ینگاه خصمانه  ی رهیچرخاند و خ یدر صورتِ جمعِ حلقه زده گرد هم م چشم بیحب  

 تا شروع کنم نیکم خلوت کن هی شهیپرند: اِمممم! اگه م یباال م شیفرهاد شده، ابرو ها

 

کتر د ی: آقادیگو ینشسته، م یزده به پشت هیپدرش و طلعت خانومِ تک نِیکه ب دیخورش  

 کارِ بَرِسه یتا و نیشیکم پَستَ ب هیگُنو که 

 

 ریآب دهانش را فرو داده و ز دیخورش چد،یپ یفرهاد که در سکوت م یِبازدمِ حرص یصدا  

ز و ا زدیخ یکند و برم یم یتک سرفه ا دیاندازد. فر یم یبه فرهاد عصبان ینگاهِ ترسان یچشم

خودشان با دست  یتواند بخندد! مَش صادق و آقا تق یراحتتر م وانیا یشود؛ رو یسالن خارج م

 شیو از جا دیپا یرا م بیحب یکشند. فقط فرهاد است که مثلِ گرگ زخم یم وارید ناررا به ک

 یم دهیترس دِینگاهِ متعجبش را به او دوخته و سپس به صورتِ خورش بیخورد! حب یتکان نم

 چه خبر است؟! نجایرساند. ا
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 بلند جمله یشود و کنار گوش چپش، کم یم کتریابرو باال انداخته، به طلعت خانوم نزد  

دکتر هَمرَ دوس وَکِتِم... اونُ بُگوتُم  هیکند: ماما جان! مو جبهه مِن  یحفظ شده اش را تکرار م یها

گُنوم تو انجام  یچ هر... اسه مو ییَکَر باکُنوم تا بفَمِم تِ رِ چ یبَدَ چ ادی... مِ رِ ییَحال خُب ن یت

 ادی... بهم ستیدکتر دوست شدم... بهش گفتم حالِ تو خوب ن هیبهه با ج یبَد!)مامان جون! من تو

 انجام بده!( گمیم ی... حاال من هر کاریدار یکار کنم تا بفهمم که تو چه مشکل یداد چ

 

از بابت درست ادا  الشیخ ند،یب یاندازد و لبخند او را که م یم دیبه خورش ینگاه بیحب  

 شود. یکردنِ کلمات راحت م

 

 رود: اَووو... جبهه مِن مَگِر دکتر دَرِ؟! یطلعت خانوم از تعجب باال م یابرو ها  

 

آها ماما جان!)آره  نیجبهه دکتر هست؟! شما بگ یمگه تو گهی: مدیگو یآرام م دیخورش  

 مامان جون!(

 

کند و طلعت خانوم هم سرش را به  یتکرار م رزنیسر تکان داده و کنار گوش پ بیحب  

 دهد: خا پسر!)باشه پسرم!( یتکان م میتفه ینشانه 

 

و  دهیکش شیاندازد و با دست خودش را پ یم بیبه حب یچشم نگاه یاز گوشه  دیخورش  

 دکتر! یآقا نیشروع کن نیتونی: مندینش یطلعت خانوم م یروبه رو
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د و دار یو فشارسنج را برم یکند. گوش یاش را باز م یپزشک فیسر تکان داده و ک بیحب  

شود. از  یطلعت خانوم م تیوضع ی. مشغول بررسندینش یم رزنیو سمت راست پ زدیخ یبرم

 شیبازو یرا تا باال رزنیدستِ راست پ نیو خودش هم آست اوردیب یخواهد که بالشت یم دیخورش

فرهاد که هنوز  دنِ یدوزد و با د یکند و نگاهش را به اطراف م یم میرا تنظ یتکشد. پش یباال م

  کند. یهم همان وسطِ سالن نشسته، نفسش را فوت م

 

گاه قرار  هیدستِ طلعت خانوم به عنوان تک رِیآن را ز بیآورد و حب یبالشت را م دیخورش  

 همه آدم باشه نیا دیکه نبا نجایبرن اونورتر؟! بابا ا نیگیآقا رو م نیخانوم؟! ا دیدهد: خورش یم

 

دکتر... اوووم!  ی: فرهاد! آقادیگو یدوزد و با تته پته م ینگاهش را به فرهاد م دیخورش  

 ...؟!(یری... اونورتر میریزحمت؟!)اونور م ی... بی... بینیاو... اوَستَ ش ینیش

 

به  ده،یفرستد. فرهاد لب جو یم رونیب قیدهد و بازدمش را عم یآب دهانش را فرو م  

کرده و آن را دو /  هیرون بازوبند را تخلد یشود. دکتر هوا یو از سالن خارج م زدیخ یضرب برم

 مناسب یِریقرار گ تِیبندد. وضع یم ییسه سانت باالتر از آرنج و با دقت به محلِ سرخرگ بازو

ول کند و مشغ یرا کنترل کرده و سپس با سر انگشتانش، نبض طلعت خانوم را لمس م جفشارسن

 رهیخ بیحب یاکت و با تعجب به کار هاشود. طلعت خانوم س یبازوبند م یهوا ی سهیباد کردنِ ک

 ماند. یم

 

عقبتر  یهم کم دیدکتر چشم دوخته اند و خورش یهم به کار ها یمَش صادق و آقا تق  

که  بیدوزد. حب یشود، چشم م یو صورتش که کم کم از فشار هوا جمع م رزنیپ یرفته، به بازو

 هیپمپ را باز کرده و مشغول تخل چیپ وه،یبه مخزنِ ج یکند، با نگاه ینبض دست را حس نم گرید
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حداکثر و حداقل فشار خونِ  قِیدق یریاندازه گ یا قهیشود. چند دق یدرون بازوبند م یهوا ی

از  یکه ناش یبا اخم کمرنگ بیهم حب قهیچند دق نیکشد. در تمام طولِ ا یطلعت خانوم طول م

 دهد. یدقتش است، حواسش را به کارش م

 

... 9 یرو 14گذراند:  یکند و نگاهِ منتظر همه را از نظر م یر، بازوبند را باز مبعد از انجامِ کا  

 فشارشون باالست..

 

کجاشون درد  نیدونیشما م ینیدارن؟!  ییدوزد: چه عالمتا یم دینگاهش را به خورش  

 !شه؟یحالشون بد م دنیرو انجام م ییچه کارا ایو  رهیگیم

 

... دو شهیزود خسته م یلی: خب خدیگو یبه طلعت خانوم انداخته و م ینگاه دیخورش  

 ..ی... سر دردم داره گاهرهیگ ینفسش م رهیقدم راه م

 

 نجامیا گهیوقتام م هیگذارد:  یاش م نهیس یسمت چپ قفسه  یکف دستش را رو  

 سوزهیم

 

 بشون گرفته سکند: احتماالً رگِ قل یاش را تر م ییدهد و لب باال یسر تکان م بیحب  

 

 دیدوزد: با یم بیآورد، چشمان درشتش را به حب یاز حرف او سر در نم ادیکه ز دیخورش  

 تِران؟! نشیببر



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM بودنت هست

telegram.me/romanhayeasheghane 110 

 

چشم  یچرخاند و به مَش صادق و آقا تق یسر م دیگذارد. خورش یهم م یپلک رو بیحب  

کشد:  ینگاهش را به سمت او م بیحب یدکتر را برگرداند که صدا یحرف ها شانیدوزد تا برا یم

ه ... بانیب دیروستا هم همراه من با یاز خانوما یکی ینیخانوم...  هی نیخانوم! بهشون بگ دیخورش

ره س هی تونمیداشته باشن خب... به خاطر فشار باالشونم که نم ی... ممکنه کارگهیهر حال مادرن د

 لبه هر حا انیهمراه ما ب دیخانومم با هیکه  نی... بگینیبرم  واشتریکم  هی دیتا تهران برم... با

 

  **** 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 یگل سرخ یخوشرنگ را درون نعلبک یِپر شده از چا کِیاستکانِ کمر بار دیخورش  

 یم وانیگذارد. از آشپزخانه خارج شده و به ا یم لیگردِ است یِنیگذاشته و کنارِ قندان، درون س
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با لذت عطرِ نمِ هوا را به  بیکند. باران بند آمده و حب یم دایپ یرا نشسته در کنج بیرود و حب

را  یچا ینیس "دیبفرمائ" کیشود و با  یبه طرفش رفته، کنارش خم م دیکشد. خورش یممشام 

کند و به  یرا جمع م شیو پا ها دهیخودش را عقب کش یبا دست کم بیگذارد. حب یم نیزم یرو

  کند. یلب تشکر م ریدهد و ز یم هیحفاظ تک یتخته ها

 

 دیکند: خورش یمتوقفش م بیحب یخواهد به آشپزخانه برگردد که صدا یم دیخورش  

 خانوم؟!

 

 دکتر؟! ی: بله آقادیگو یم ریسر به ز  

 

 شد؟! یزند: چ یسالن اشاره م یبه درِ بسته  بیحب  

 

 !دونمیاندازد: نم یدوزد و شانه باال م ینگاهش را به در م دیخورش  

 

قدم  کیبا  دیدهد. خورش یفرستد و سر تکان م یم رونیو آرام ب قیبازدمش را عم بیحب  

به درِ باز  یدندان گرفته و نگاه ری. لبش را زردیگ یاما دلش آرام نم دهیبه طرف آشپزخانه چرخ

 ی. ابرو هاندینش یچهار زانو م بیحب یگذارد و روبه رو یهم م یاندازد. پلک رو یآشپزخانه م

 پرند. ی مباال بیحب

 

 !شه؟یدکتر؟! حالِ خاله خوب م ی: آقادیگو یبه کفِ دستانش م رهیخ دیخورش  
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 نیگیکه شما م یعالئم نیبگم؟! ا یکشد: چ یشَست و اشاره اش را دور لبش م بیحب  

متخصص و احتماالً نوار قلب  شیپ مشونیتهران ببر میبر دیقلبه... با یرگا یبه گرفت هیشب

 اشتباه باشه.. صمیکه تشخ شاالی... ارنیبگ

 

دوزد  یم دیخورش یِپرسش یداغ برداشته و به چهره  یِنگاهش را از بخارِ کج و معوج چا  

 !ه؟یچ یقلب یرگا یمنظور من از گرفتگ نیفهمیزند: شما م یم یو لبخند محو

 

... فهممایهمه ش رو نم یدهد: آره! البته همه  یزده و سر تکان م یلبخند قشنگ دیخورش  

 ینیفشار خونش باالست... فشار خون  نی! بعد شما گفترهیگیرگ قلب م یچه طور دونمینم ینی

  !؟یچ

 

 یراها ب یچرب یسر هیبدم  حیساده توض دینی: ببردیگ یرا در دست م یاستکانِ چا بیحب  

قلب  یکه رگا شنیو باعث م کننیقلب رسوب م یرگا یبشن تو ادیکه ز نایبدن ضرر دارن... ا

 !..یها، همونطور کنهیرسوب م یکه تهِ کتر یگچ نِی... عرنیبگ

 

 یدوزد و او لبخند م یچشم م بیو با چشمانِ درشتش به حب دهیباال پر دیخورش یابرو ها  

رگا به همه  ی... خون که از توکنهیقلب خون رو به بدن پمپ م دینیزند: فشارِ خونم... اوووم! بب

فشار خون... حاال  گنیکه اصطالحاً بهش م کنهیوارد م یفشار هیبه رگ  شهیبدن برده م یجا

دارو ها هستن مثه  یسر هی... که خب ادیبه رگا فشار م یلیخ ینیفشار خونِ مادر باالست 

 ..کننیکه فشار خون رو کنترل م نیسریتروگلیآتنولول و ن
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 هیمن بتونم  به شهر حالشون بد نشه که دنی: کاش تا رسدیگو یآرامتر از حد معمول م  

 کنم حداقل.. هیته نیسریتروگلین

 

 !ن؟یشما سواد دار یدوزد: راست یم دینگاهش را به چشمانِ براق خورش  

 

 جانیبره شهر ا نکهیدهد: آره! آقا شعبون قبلِ ا یزده و سر تکان م یقیلبخند عم دیخورش  

 فدهیچون درس خوندنو دوست داشت، شونزده / ه ی... ولکردیکار م نیسر زم رفتیمثه همه م

آقا شعبون  میسالش که بود مَش صادق فرستادش شهر که درس بخونه... بعد ما که بچه بود

 ادیحرف زدنم از آقا شعبون  ی... فارسدادیم ادیومد روستا به ما خوندن و نوشتن یتابستونا که م

 هیبه دو قلو ها  یاز بچه ها... صُراح گهیند تا دو خاتون و محمد و چ میبود ی... من و صُراحمیگرفت

 داده تازه ادیخرده نوشتن 

 

نوشد: درس خوندنو  یم یچا یفرستد و جرعه ا یدهانش م یقند را به گوشه  بیحب  

 !ن؟یدوست داشت

 

بچه ها من باهوشتر بودم... مَش  ی! از همه یلیزند: خ یم ییلبخند دندان نما دیخورش  

که مدرسه  نجایخب ا یداره، بعد من قرآن خوندنو از اون بلد شدم... ول یقرآن صادق خودش سوادِ

 !گهینشد د گهیراهه... د ی... تا شهرم که کلستین

 

نوشد و  یرا تا آخر م یزند. استکان چا یم یدهد و لبخند محو یسر تکان م بیحب  

گذارد و  یم شیزانو ها یرا رو شیرا درون شکمش جمع کرده و ساعد ها شیکند. پا ها یتشکر م

کند و دل دل  یم یبا انگشتان دستانش باز دیدهد. خورش یم هیحفاظ تک یسرش را به تخته ها
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 یانتها به یکه تا به حال چند بار خواسته بپرسد اما نتوانسته! دست یسؤال دنِیپرس یزند برا یم

  دهد. یکشد و آب دهانش را فرو م یم شیابرو

 

... زهی... چنیکه... زن داشت نیدکتر؟! شما... شما گفت یپرسد: آقا یآرام و دل دل کنان م  

 اِممم!..

 

 شیشود: آره! معصومه... سه / چهار سال پ یکالمش م یقطع کننده  بیآرام حب یخنده   

 اومدن بچه مون.. ایسرِ به دن

 

  زند: خب هم معصومه مُرد و هم بچه یم ینیو لبخندِ محو و غمگ دهیآه کش  

 

 !دیلرزند: بِبَـ... ببخش یم شیشوند و لب ها یمظلوم و پر آب م دیچشمانِ درشت خورش  

 

نداره اصالً... ناراحت  یبی: نه نه! عدیگو یحالِ او م یشدنِ ناگهان یمتعجب از باران بیحب  

 کنمیخواهش م دینش

 

 !امرزتشونی: خدا بدیگو یو زمزمه وار م ریسر به ز دیخورش  

 

 !..امرزهی: ممنون! خدا رفتگان شما رو هم بدیگو یزند و آرام م یلبخند م بیحب  
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آقا قد بلنده  نیا یشود: راست یم یاندازد و لحنش پرسش یرا باال م شیاز ابرو ها یکی  

 !ه؟یعصبان نقدریچرا ا

 

خاله فکر  ستیکشد: آخه... خب ن یم یقیدهد و نفس عم یآب دهانش را فرو م دیخورش  

... خوامایمن بهش گفتم نم یو حرفِ عقد... خب فرهاد خواستگارم بود ول نیکرده شما محمد

 کنهیم ینجوریحاال چرا ا دونمینم

 

مردِ قد  نیتا نخندد. چه جالب است احوالِ ا ردیگ یاش را به دندان م ییلبِ باال بیحب  

 دستش را ستونِ دیگردد. خورش یم انیمان دیشود و قامت فر یباز م رکنانیج ریبلند! درِ سالن ج

 دوزد. یم دیفر شخندِیگردد و نگاهش را به نگاهِ براق و ن یبه سمتِ او برم یکند و کم یم نیزم

 شود. یم رهیباال رفته به او خ یهم با ابرو ها بیحب

 

 (یعل وسِفی!)یوسفِلیشود: خاتون و  یم وانیگذرد و وارد ا یاز چهارچوب م دیفر  

 

دوزد: خاتون و  یچرخاند و نگاهش را به نگاهِ منتظر او م یم بیسر به طرف حب دیخورش  

 تهران... خواهر و برادرِ آقا شعبونن انیباهاتون م یعل وسفی

 

  **** 
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 کند و انیتواند ب ینم یزبان چیهفتِ صبحِ کوه را ه یمنظره  ییِبایکوه.. کوه.. عظمت و ز  

سوزدارش به لبخند باز  مِیکه از لمسِ نس ستین یلب چینشود و ه ریآن س دنِیاز د یچشم چیه

 کوه نه یپاک را هفتِ صبح، رو یِپاک است! آب یِ. آسمان، آبستیگِل شبیاز بارانِ د نینشود! زم

از  ترییتابد، نورش طال یم لیشود با سلول سلولِ تن حس کرد! آفتاب که ما یبلکه م دن،ید تنها

فرو رفته است؛  یقی/ روشنِ عم هیکند. کوه در سا یاست و هر جا را که بتواند روشن م شهیهم

 ییها زیهست که آدم تمامِ چ قیاش آن قدر عم هیو سا ستییطال ییِروشنش طال ،یعنی یقیعم

  .ندیب یفرو رفته را تار و نامشخص م هیسا رکه د

 

تازه اتمسفرِ کوه را پر کرده و تمامِ  ژنِی! انگار که اکسستیرده ادست نخو یهوا هم هوا  

که  هیخنک و مطبوع است و در سا ،ینور آفتاب که راه برو رِیشده است! ز ختهیدور ر روزید یهوا

تند  یچیاز پ دنیچیپ کیخنکا و لرز در حدِ  نیا یافتد! و فاصله  یلرز به جانت م ،یفرو برو

.. یگم و گور کن یتوان ی.. حالت خوب است.. لبخند را نمیهفتِ صبح، سبک هست نجا،ی! ااست
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 قیاست.. نفس عم قیعم زیهفتِ صبح، همه چ نجا،ی! ایبده رونیآرام ب یتوان ینفست را هم نم

هفتِ صبح، فقط دلت  نجا،یپاک است! ا قِیاست.. آسمان عم قیعم هیاست.. سا قیاست.. نور عم

! یو لبخند بزن یببلع ژنیاکس یتوان یه برابر حدِ معمولشان بشوند و تا مس تیها هیخواهد ر یم

 یبرد! خدا که م یفرو م یناخواسته ا یِخلسه آور است که آدم را در شاد ییایکوه، هفتِ صبح، دن

 منظورش به هفتِ صبحِ کوه هم باشد! دیشرابِ پاک، شا دیگو

 

. دیپا یگوسفندان را م ستاده،یهم ا یرود و گاه یم شیدهد و پ یدم تکان م "اههیس"  

 انشیبع بع ها یاست و صدا عتریسر شانیاند؛ قدم ها یزبان هم پر از انرژ یب انِیچهارپا نیا یحت

د. کن یتمامِ حواسش را به گوسفندانِ پر جنب و جوش داده و گله را منسجمتر م دیبلندتر! خورش

ر د گریگذراند. د ی، تمامِ کوه را از نظر مکشد و پر لبخند یسرخ شده اش را باال م یِنیب بیحب

چوپان، پشتِ سرِ گوسفندان راه  دِیخورش یِ تواند پا به پا یخورد و م ینم یسکندر یگِل نِیزم

 قیکند؛ اما از نفس عم یافتند و سرفه م یبه سوزش م شیها هیکشد که ر یم یقیبرود! نفسِ عم

  دارد! یدست برنم دنیشک

 

شود، به کنارش رفته و نفس نفس زدنش را به زحمت  یاو م یکه متوجهِ سرفه ها دیخورش  

 !ن؟یکن یسرفه م نقدری! چرا ان؟یدکتر؟! لباس گرم ندار یکند: آقا یکنترل م

 

نفس  قیدارم عم یخرده... منم ه هیساک دارم... سردِ  یزند: چرا تو یلبخند م بیحب  

 !کشمیم

 

لباس گرم  هیدوزد: خب  یو چشمانِ درشتش را به ساکِ او م دهیباال پر دیخورش یابرو ها  

 من نیو ساکو بد فی... کنیبپوش



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM بودنت هست

telegram.me/romanhayeasheghane 119 

 

 یم دیرا به دستِ خورش فیفرستد و ک یبرون م قیکرده، بازدمش را عم یمکث بیحب  

د. کش یم رونیرنگش را ب یکند و ژاکتِ خاکستر یرا باز م پشیز ده،یکش شیسپارد. ساک را پ

به  فیساک و ک د،یدهد. خورش یم دیسرش رد کرده و آن را هم دست خورش یبند ساک را از رو

، شوند یم ریدره سراز بِیاز ش "اههیس" یِچرخاند و به گوسفندان که به سرپرست یدست، سر م

 و ردیگ یم دیو ساکش را از خورش فیپوشد و تشکر کنان ک یژاکتش را م بیدوزد. حب یچشم م

 گذارد. یشانه اش م یور یدوباره بندِ ساک را ضربدر

 

 یلیزند: اون باال خ یدوزد و لبخند م یکوهِ پشتِ سرِ او م یِنگاهش را به بلند دیخورش  

 دکتر.. یقشنگه آقا

 

دوزد: آدم بره اونجا ها،  یپر گل و علف کوه چشم م یِچرخاند و به بلند یهم سر م بیحب  

 دکتر! یدشت و دره از اونجا معلومه آقا یپرنده س... همه  کنهیفکر م

 

مال رو چشم  یچرخد و به جاده  یقدم م کیبا  دیشود. خورش یم قتریعم بیلبخندِ حب  

از خاتون و  یاندازد؛ خبر یم یکه آمده اند نگاه یچرخاند و به راه یهم سر م بیدوزد. حب یم

 یا. با ابرو هستین ند،یایرِ آن ها بو طلعت خانومِ سوار بر فرغون که قرار بود پشتِ س یعل وسفی

ود منتظر بمانند، بر دیخواهد حاال که با یاندازد و دلش م یکوه م یِبه بلند یگریباال رفته، نگاهِ د

دوزد.  یمتعجب به او چشم م دیشود که خورش یروان م ی. به سمتِ بلندندیو آن باال را هم بب

 افتد. یشانه باال انداخته و پشت سرش راه م
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 ریدشت ز یمنظره  دنِیآن د کیچرخد و در  یم بیرسند، حب یکه م یبلند یبه باال  

 یمنظره م ییِبایچند لحظه مبهوت ز یبرا ده،یباال پر یکند. با ابرو ها یشگفت زده اش م ش،یپا

 دوزد. یکه در حال گذر است چشم م یرنگ دیسف یِهم با فاصله از او به ابر پنبه ا دیشود. خورش

 

 قشنگه یلیخ نجای... انیگی: راست مدیگو یبا لبخند رو به او م بیحب  

 

... آدم سبک نجایا امیم رهیگیاندازد: آره! من هر وقت دلم م یم نیسرش را پائ دیخورش  

 شهیم

 

 یو رو دهیباال پر شیدوزد. ابرو ها یم شیدهد و نگاهش را به کنار پا یسر تکان م بیحب  

گذارد. با تعجب به گلِ زرد  یم نیاش را زم یپزشک فیبرد. ک یم شیو سرش را پ ندینش یپا م

شاخه اش پر  کی یکوچکِ سبز پررنگ احاطه اش کرده اند و مانندِ سنبل رو یکه برگ ها یرنگ

 هیوسطش دارد که شب اهیس یاست! دو نقطه  لیف هیشود؛ چه قدر شب یم رهیخ ،از گل است

د! ان لیف یِبزرگ و بادبزن یبه گوش ها هیشب قاًیقد ش،یاند و دو تا از گلبرگ ها لیف یچشم ها

 یماند. چشم م یرا م لیشکل است و خرطومِ ف یهم جمع شده و لوله ا شیاز گلبرگ ها یکی

باشند،  دهیارک ینوع دی. جالب است! شاندیب یگل را فراوان در اطراف م نیچرخاند و مشابه ا

 است! دهیند ییجالب هستند و او تا به حال مثلشان را جا یلیدر کل خ یهم نه! ول دیشا

 

ر کنا قِیبه دو شقا بی. نگاه حبندینش یپا م یاو آمده و رو یبا چند قدم روبه رو دیخورش  

به چشمان  ی. نگاهندیچ یرا م شانیکیبرد و آرام  یم شیماند. دست پ یثابت م دهییهم رو

 زند. یانداخته و لبخند م دیدرشت خورش
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شعرا  یکند: تو یوسطش اشاره م یِ اهیبرد و با انگشت سومش به س یم شیرا پ قیشقا  

وسطش رو به داغ و غمِ عشق  یِاهیس نیشه... ا نهیس یکه داغِ عشق رو هیکس ینشونه  قیشقا

 کردن هیتشب

 

 زند: مثه ما دو تا؟! یم ینیدر دستِ او لبخند غمگ قِیبه شقا رهیخ دیخورش  

 

سر چرخانده و  دیدهد. خورش یشود و سر تکان م یم نیمحو و غمگ بیلبخندِ حب  

و  فینح ی. ساقه ندیچ یکند و آن را آرام م یدوزد. دست دراز م یم گرید قِینگاهش را به شقا

دوزد. هر دو  یوسطش چشم م یاهیچرخاند و به س یآن را با شَست و اشاره گرفته و م کِیبار

چشمانِ  ی رهیخ بیدوزند؛ حب یم گریکدیها برداشته و به چشمانِ  قیشقا ینگاهشان را از رو

 !بیحب یِچشمان خمار و قهوه ا ی رهیهم خ دیو خورش دیدرشت و مظلومِ خورش

 

  **** 

 

   

 

 

ت. مانده اس رهیخ شیپا ریزده و به ز هیو به کاپوت وانت تک ستادهیا نهیدست به س بیحب  

 یسر م یپرتگاهِ دره نشسته است و گاه کِینزد یسنگ تختِ یآن طرفتر، رو یهم کم دیخورش

! امدند؟یاندازد. پس چرا ن یم یهستند، نگاه دنیچرخاند و به گوسفندان که در دره مشغولِ چر

 نه،یرود. همانطور دست به س یم شیفرستد و چند قدم پ یم رونیب قیرا عم مشبازد بیحب
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ما هم  د،یشود. گفتند شما برو یم رهیو به راهِ آمده شان خ ستادهیمال رو ا کِیبار یوسطِ جاده 

 پس کجا ماندند؟! م؛ییآ یم

 

.. ییدخترکِ چوپانِ روستا نیچرخاند. ا یجود و چشم م یاش را م ینیحوصله، لب پائ یب  

بودنش را  یو احساسات یو مهربان یکند! صورتِ سبزه اش سادگ ینگاهش دل سنگ را هم آب م

 ییجا یکیدر نزد یاندازد و به طرف تختِ سنگ یمال رو م یبه جاده  یگریزند! نگاهِ د یم ادیفر

 ندوفتیحالِ مادر زودتر راه ب تِیرعا یخواستند برا یکند. مثالً م ینشسته، حرکت م دیکه خورش

 شیکند. آرنج ها یرا از هم باز م شیو پا ها ندینش یتخته سنگ م یو در عوض آرامتر بروند! رو

  کند. یگذاشته و انگشتانش را در هم قالب م شیزانو ها یرا رو

 

آمدنِ  کیدفعه نزد نیاندازد و ا یم یمال رو نگاه یچرخاند و دوباره به جاده  یسر م  

 انی: دارن مندیب یرا م یکسان

 

 : آره!ندیبتواند جاده را بب بیکشد تا از پشتِ سر حب یخودش را عقبتر م دیخورش  

 

اندازد:  یرا باال م شیاز ابرو ها یکیدوزد و  یچرخانده و نگاهش را به او مسر  بیحب  

 !ن؟ی... شما چرا به اون آقا قد بلنده نه گفتیراست

 

 یدوزد و با خودش فکر م یپرند و با نگاه متعجبش به او چشم م یباال م دیخورش یابرو ها  

 داشت اصالً؟! یکند که چه ربط
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 ینجوریخندد: هم یکند و آرام م یسر خم م ند،یب یو را مکه نگاهِ متعجبِ ا بیحب  

 کم حرف هی... گفتم گهید کشهیکم طول م هی نجایتا برسن ا چنی... خب هنوز سرِ اون پدمیپرس

 میبزن

 

خب من... من ازش  ی... فرهاد پسر عمومه ولکشهیدهد: آره طول م یسر تکان م دیخورش  

 ترسمیم

 

 یباال رفته و متعجب م یمانند و با ابرو ها یاو ثابت م یگرد شده و رو بیچشمانِ حب  

 پرسد: چرا؟!

 

 !دونمیاندازد: نم یم ریو سر به ز ردیگ یلبش را به دندان م یگوشه  دیخورش  

 

 اخم کرده به او دیخندد. خورش یکند و سپس بلند م یمتعجب او را نگاه م یا هیثان بیحب  

 ریآورد و ز یدهد و دستانش را باال م یتکان م نیخنده کنان، سر به طرف بیزند که حب یزل م

 یچرخاند و به گله چشم م یاما همچنان اخم کرده، سر م دی. خورشدیگو یم "دیببخش"لب 

 دوزد.

 

 خانوم؟!.. دیبابا خورش یکه! ا دی: گفتم ببخشدیگو یم انهیدلجو بیحب  
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 زنمای: من هر وقت اسم شما رو صدا مدیگو یرام مبا خنده و آ بیگرداند که حب یسر برنم  

ج مشت برن هیخانوم! آفتاب کن،  دی... خورشخوندیبچه بود م یکه خواهرم وقت وفتمیم یشعر ادی

 تو آب کن!

 

مرد  کیاز زبانِ  یشعر کودکانه ا نیچن دنِیخندد. شن یچرخاند و آرام م یسر م دیخورش  

 نیزند. ا یاندازد و لبخند م یبه او م ینگاه بی! مردِ گنده! حبگریبَمَش خنده دارد د یبا صدا

مال  یبه جاده  یچرخاند و نگاه یزنند. سر م یشوند، برق م یخندان که م اه،یچشمانِ مظلومِ س

 یهم م دیدارد. خورش یو به طرفِ آن ها گام برم زدیخ یشده اند! برم کتریاندازد؛ نزد یم ور

 و به آمدنِ ستادهیا بیکند و دو / سه قدم عقبتر از حب یرا مرتب م نشراهیو دامنِ بلندِ پ ستدیا

 دوزد. یو طلعت خانوم چشم م یعل وسفیخاتون و 

 

کنند، خاتون  یبه طرف وانت حرکت م یرسند، همان طور که همگ یکه به هم م یوقت  

 لهیسم لهیمحله، وس نیپائ می... تا برنایمعطل شد دی: ببخشدیگو یهول زده و نفس نفس زنان م

 دیطول کش میخاله رو جمع کن یها

 

 نداره یبی... عکنمیدهد: خواهش م یلبخند زده و سر تکان م بیحب  

 

را در دست  شیلباس ها یبقچه  یرسند، طلعت خانوم گرهِ رو یوانت که م یروبه رو  

 جان؟! دی: خورشدیگو یم دیگرفته و خطاب به خورش

 

رود و خم شده، کنار گوش چپ  یفرغون م یبه جمع انداخته و روبه رو ینگاه دیخورش  

 : بله؟!دیگو یم رزنیپ
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مَحَمَد  یآقا م نیزند: ا یاشاره م ستاده،یکه سمتِ راستِ فرغون ا یبیطلعت خانوم به حب  

 نه؟!( ست،ینه؟! )محمدِ من ن ،ییَن

 

شوند و طلعت خانوم لبخند  یحبس شده و چشمانش گرد م دیخورش ی نهینفس در س  

دَشته)  گریعطر د هیمَحَمَد جان  ینرم نابا خا... م طهیمَحَمَدِ دَسه شان ترک دَشته... ا یزند: م یم

 گهیعطر د هینرم نبود که... محمد جانِ من  ینطوریمحمدِ من ترک داشت... ا ی)پوست( دستا

 داشت(

 

 یاش م نهیس یا چند بار به قفسه شوند و کف دستش ر یپر آب م رزنیپ فِیچشمانِ ضع  

ه رود، ب یبه شهر نم گرید دیکه بگو نیبا تعجب و ترس از ا دیو خورش یعل وسفیزند. خاتون و 

دوزد اما او در جهان  یچشم م دیو سردرگم به خورش جیگ بیمانند. حب یم رهیخ رزنیپ

ا ر شیجا نیفکر ا چکدامشانیحبس شده اند و چشمانش پر آب! ه شیها سانگار و نف ستیگرید

 کیرا نکرده بودند که دستانِ  شینجایتواند فرزند خود را بشناسد! فکر ا ینکرده بودند که مادر م

تا آسمان با دستانِ محمد  نیگرفت، زم یداشت نبضش را م شبیکه د یپزشکِ جوانِ شهر

شود سرِ مادر را  یرا نکرده بودند که نم نیفکر ا چکدامشانی! هردکشاورز زاده و مال دار فرق دا

 کاله گذاشت!

 

وچه!  ی: آدیگو یم بیکند، لبخند زده رو به حب یطلعت خانوم که سکوتِ همه را حس م  

 ..(یمحمدِ من هیپسر! تو چه قدر شب ی..)آیسیه یمَحَمَدِ شِب یم یتو چند
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 یاش م دهیچروک یگونه  یرو یاشک یکند و قطره  یم ستادهیا خیس دِیرو به خورش  

 نه؟!( اد،ینم گهینه؟!)محمد من د نه،ییَمَحَمَد دِ ن ی! مد؟یورشچکد: خ

 

و سرش را در آغوش  ندینش یپا م یبه کنار فرغون رفته و رو ،یهر جواب یبه جا دیخورش  

طلعت  یو آرام آرام حرف ها زدیر ی. خاتون هم اشک مزدیر یگذارد و اشک م یطلعت خانوم م

 یسر به سمت آسمان گرفته و نفس ها بیو حب یعل وسفیکند.  یبازگو م بیحب یخانوم را برا

 کنند... یبغض م یکنند! مرد ها فقط کم ینم هیها گر مردکشند!  یم قیعم

 

  **** 

 

   

 

 

 یدوزد. طلعت خانوم، رو یو به وانت چشم م ردیگ یفرغون را در دست م یدسته ها  

 گرید رزنیبود که پ بیو خاتون پشت وانت سوار شده اند. عج یعل وسفیجلو نشسته و  یصندل

دکترِ  نیمثلِ ا یکیطلعت خانوم  دیکشد. شا ینبود! آه م بیهم عج دیرود! شا ینگفت که نم

 گردد! یهم برنم کرشیپ یحت گریبه او اثبات شود که محمدش رفته و د ارا الزم داشت ت یشهر

به خواب مادرش آمده و به او گفته بود که به شهر  شبیمحمد د دیبود! شا بیهر چه بود، عج

  طور باشد! نیهم ا دیداند؟! شا یچه م یبرود! کس
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که فرمان را  بیکند. چشم از طلعت خانوم برداشته و به حب یرا حس م ینگاه یِنیسنگ  

در  یو بغض ابدی یم انیدر جانش جر یزیدوزد. چ یدر دست گرفته و به او چشم دوخته است، م

فاصله در هم گره خورده اند و مدام از هم  نیکه از ا ییها یو قهوه ا اهی. سردیگ یشکل م شیگلو

 ندیاندازد تا بب یم نهیبه آ ینگاه میعقب گذاشته و ن یدنده  یشوند! دکتر وانت را رو یدورتر م

 رهینگاهِ خ ی رهیرود و خ یعقب م یهم قدم دیعقبتر برود. خورش دیدور زدن، چه قدر با یکه برا

 شود! یم بیحب ی

 

ها که  یها و قهوه ا اهی! سی.. عمریا ی.. زندگی.. اتفاقیآغازند.. آغاز راه یها گاه ییجدا  

آغازِ  د،یکه شا یروز کیشود!  یروزه آغاز م کیبا هم بودنِ  نیا ییِکنند از هم، جدا یگره باز م

  باشد! ندهیدر آ ییروز ها

 

شود، اما..  یزبان حس م ریز شانیتلخ یبازگشتند.. گاه یرفتن برا یها گاه ییجدا  

 آغازند... ،یها گاه ییجدا

 

  **** 
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  !بیحب یعروس خانه  -فصل دوم   

 

 65خرداد  لیاوا -دو ماه بعد   

 

   

 

 

خورد و  یم یدیشد یلیخ یتکان ها یگاه نیو خم است. ماش چیو پر پ یجاده سنگالخ  

دهد. باد  یم نیرا پائ نیماش یپنجره  ی شهیش یدگرگون کرده است. کم خانوم را نیمیحال س

 یجاده  یرو نیماش یشدنِ چرخ ها دهیکه حاصل سائ یخنک همراه با گرد و غبار باًیتقر

 تکان داده و فوراً نیخانوم سر به طرف نیمی. سابدی یراه م یفلز اتاقکِاست، به داخل  یسنگالخ

 یسلطه  رِیکوهِ ز یزند و به منظره  یچادرش خودش را باد م یدهد. با گوشه  یرا باال م شهیش

  شود. یم رهیآفتاب خ

 

گرد و خاک  ی شهیکند و از ش یشعبان با هر دو دست فرمان را گرفته و نفسش را فوت م  

 انزیآو حِیو تسب زیبه شدت آو ن،یماش یدوزد. تکان تکان ها یبه جاده چشم م نیماش یگرفته 

 یدست زیو آو حیبه تسب رهیخ دریدهد. مَش ح یرا به چپ و راست تکان م ییجلو ی نهیده از آش

  شود. یجا به جا م شیدر جا یکشد و کم یاش م نهچا ریبه ز

 

 اندازد: آقا شعبون؟! یم نیماش ییجلو ی نهیبه آ ینگاه میخانوم ن نیمیس  
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 : بله؟!دیگو یم ییدوزد و با خوشرو یخانوم م نیمیبه س نهیشعبان نگاهش را از درون آ  

 

بپرسم، حالِ طلعت  رهیم ادمی یه یکشد: راست یم شتریپ یخانوم چادرش را کم نیمیس  

 ..گهید یول مایبهش سر بزن میایب میخواستیخانوم چه طور بود؟! م

 

دهد: حالش خوبه...  یدهد و شعبان با لبخند سر تکان م یکند و ادامه نم یگردن کج م  

 یسر هی مشیباز دکتر برد یدفه ا نیما بمونه... ا یهمونجا تهران خونه  میگرفت میتصم گهید

 ادیز کنهیپسرشم نم یِتاب یدارو داد... فعال خدا رو شکر حالش خوبه... ب گهید

 

 هیکه خارج  گنیاندازد: واال م یرا باال م شیدهد و ابرو ها یخانوم سر تکان م نیمیس  

و  میخب جنگه و تحر ی... ولنایکه رگ قلب گرفته و ا کنهیمشخص م قتریهست که دق یدستگاه

 ادهیز یلیش خ نهیهمون خارجم هز یتو دمیخالصه... البته من شن

 

فعال که حالِ خاله خوبه...  یکند: آره خب... ول یدهد و دنده عوض م یشعبان سر تکان م  

 گهید یزایبه عمل و چ ازیکه ن ستین دیاونقدر شد یگرفتگ نکهیگفت مثلِ ا میدیاز دکتر پرس

 داده بهش و گفته تحت نظر باشه ییغذا زیباشه... فعال فقط پره

 

 کند: شکرِ خدا یخانوم دست به سمت آسمان گرفته و گردن کج م نیمیس  
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 اندازد. یبه جاده م ینگاه میبغل، ن ی نهیدهد و از آ یشعبان با لبخند سر تکان م  

 

دختره پدر و مادرش  نیدوزد: آقا شعبون؟! ا ینگاهش را به او مسر چرخانده و  دریمَش ح  

 هستن؟! ییچه جور آدما

 

و  یخوبن... آقا تق یلیاندازد: خ یم دریخندد و نگاه بَراق شده اش را به مَش ح یشعبان م  

... کشاورز و مال دار و زحمتکش... گهید نیَعاتکه خانوم هر دو با خدا و ساده دلن... روستائ

 شونم ماشاال خانومن..دخترا

 

 دکتر یآقا نیکند: ا یخانوم نگاه م نیمیبه س نهیو مهربانش، از درون آ قیبا لبخند عم  

بچه بودن من بهشون درس  نایخانومه! ا دیخانوما... واقعاً خورش دیخورش هی یدست گذاشته رو

 ..دادمیم

 

خانوم از  دیخورش نیخندد: ا یگذشته، آرام م یادآوریدهد و از  یتکان م نیسر به طرف  

 خوبه یلیدکتر ماشاال خ یآقا ی قهی... سلهیخوب یلیهمه زرنگتر بود... خالصه که دخترِ خ

 

و  نیگیکه شما م ینجوریکند: واال ا ینشاند و گردن کج م یخانوم لبخند به لب م نیمیس  

 نمیخانومو بب دیخورش نیمشتاقم ا یلیرفته براش، من خ بیکه دلِ حب یاونجور

 

 نایستین یراض ادیشما ز گفتیدکتر م یآقا ی: ولدیگو یم دهیباال پر یشعبان با ابرو ها  
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 امرزیخدا ب ینباشم؟! بعدِ معصومه  یکشد: نه چرا راض یم یقیخانوم نفس عم نیمیس  

 خوشحال شدم تازه که میَلیمن خ اورد،یرو ن یا گهیخودش و اصالً اسم زنِ د یرفت تو بیحب

خب گفت دختره پونزده / شونزده ساله س و قبالً قرار بود با  ی... ولدیرو پسند یکیپسرم باالخره 

 بخواد یخرده دلم رضا نبود... حاال تا خدا چ هی نیازدواج کنه... واسه هم دیشه نیهم

 

قرار بود با هم  میَدو تا از بچگ نی: آره اردیگ یزند و نگاهش رنگ غم م یشعبان لبخند م  

 نیگفتم ا دمیکه د دویانگار قسمتشون نبود... بعدِ شهادتِ محمد من خورش یکنن ول یعروس

 کرد و نه.. ونیو ش هیدختر چه قدر تو دار و صبوره... نه گر

 

 گهیبوده د یشوند: حاال هر چ یخندان م شیو لب ها یکند و لحنش پر انرژ یگردن کج م  

خوشحال شدم...  یلیخ دهیخانومو پسند دیخورش نیدکتر گفت ا یاآق یمن وقت یگذشته... ول

سته روز مونده باز دل ب هیهمه راه رفته فقطم  نیآقا ا بیحب نی! انیشعبون! قسمتو بب نیگفتم بب

 ینداره که، هر جور یکه فاصله باشه فرق امیتا اون سر دن نجاید! قسمت که باشه از ایبه خورش

 لباس یتو بویخانومم بله بده و ما آقا حب دیخورش نیا شاالی... حاال ارسنیشده دو نفر به هم م

 مینیبب یدوماد

 

 خندد: إن شاء اهلل! یخانوم م نیمیس  

 

  **** 
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خواهد! کفِ دو  یها را از خدا م یلب خواستن ریو ز ردیگ یدستانش را به سمت آسمان م  

 یگذارد و سر خم م یقلب م ی. کف دست روزدیخ یکشد و از جا برم یدستش را به صورت م

قلب گذاشته، سر خم  یچرخد و دست بر رو یدهد. به چپ م یسالم م "ابا عبداهلل)ع("کند و به 

ر قلب، س یدهد. دوباره به سمت قبله برگشته، دست رو یسالم م "الغربا)ع( بیغر"کند و به  یم

 دهد. یسالم م "صاحب الزمان)عج("کند و به  یخم م

 

برود و تمام حواسش را از مادر و  دیکند. با یرا بررس 104اتاق  مارانیب تیبرود و وضع دیبا  

کنند،  یم یو دارند او را خواستگار دهیبه روستا رس گریپدرش و آقا شعبان که احتماالً حاال د

 نیا رِکبرود و ف دیکشد. با یروپوشش فرو برده و آن را باال م یها نیپرت کند! دستانش را در آست

کاش قبولش بکند صاحبِ آن  یکاش.. ا یکه...! آخ! ا یا یاوضاع شلوغ باشد نه دختر روستائ

 نگاه!
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 ریبرد و سر به ز یروپوشش فرو م بیبندد و دستش را درون ج یم یدرِ اتاق را به آرام  

 یشود! م یاما نمجوابِ آن دختر  دنِیفهم یخواهد دل دل نزند برا یشود. م یم 104اتاق  یِراه

 تیشود! حکا یکه نتوانسته همراه مادر و پدرش به روستا برود اما نم نیخواهد کالفه نباشد از ا

دخترِ  کینگاهِ  نِیروز دلش را جا گذاشته ب کیکه در کمتر از  یساله ا ی! دکترِ سستیبیعج

 ینگاهِ او را به خاطر مدو ماه هر وقت تنها بوده،  نیداند چرا در تمام ا یو خودش هم نم یروستائ

 دوست داشتن... تِیحکا ست،یبیعج تیآورده! حکا

 

  **** 

 

   

 

 

نک خ مهی! نیباران ی.. و نه حتی.. نه رعد و برقیمی! هوا ساکن است.. نه نسستیشبِ ساکن  

ماتش  دِیکه اطرافش را نورِ سف دیآسمان د یِکیشود درون تار یواضح م یلیاست و ماه را خ

کوه، ماه  یزند. چگونه است که رو یچشمک م یستاره ا یاحاطه کرده است. دورتر ها هم گاه

جز  یهم خبر نیزم ی! جالب است! روند؟یآ یستاره ها دور به نظر م ین است ولیزم کِینزد

 ای. ساکنانِ روستا ستیشوند، ن یم دهیخانه ها د یو نورِ کم جانِ گردسوز ها که از پنجره  یکیتار

روند. دورِ  یم ینیشب نش یبرا گریکدی یتا خروس خوانِ صبح به خانه  ایخوابند و  یسرِ شب م

و ترسناکشان را  بیگاه عج یخندند و خاطره ها یو م ندیگو یو م نندینش یم ردسوزگ ایفانوس 

  خورند! یکنند و شب چره م یم فیتعر
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رو ف یقیبه دستان زمختش نشسته و در فکر عم رهیو خ نیسر پائ ،یدرون سالن، آقا تق  

 یاز شهر آمده م ینثار مهمان ها یلبخند یگرفته و گاه یرفته است. عاتکه خانوم هم کنارش جا

ه زده ب هیبردارند. شعبان تک یچوب یِنیمختصرِ درون س یها وهیزند تا از م یکند و تعارفشان م

م ه دریخانوم و مَش ح نیمیکند. س ینظاره م دو جوان را یو با لبخند بزرگتر ها شستهن یپشت

و  ردیرا بگ مشیکه وسط سالن است، سکوت کرده اند تا پدرِ عروس تصم یبه گردسوز رهیخ

  بزند. یحرف

 

در به درون سالن  یاز ال ،یو کنجکاو شخندیبا ن یدو قلو ها و صُراح گریدرونِ اتاقِ د  

 یخواهرشان زنِ دکتر م نندیسکوت شکسته شود تا بب نیخواهد که ا یمانده اند و دلشان م رهیخ

را در آغوش گرفته و درون آشپزخانه نشسته است و به  شیهم پا ها دینه! خودِ خورش ایشود 

 کیمانده است. قلبش مثلِ قلب  رهیخ ده،یها را درونش آماده چ یکه استکان و نعلبک ینیس

ر از دکت یآقا یِآقا شعبان خواستگار یاز وقت! ستیترس ن یدفعه از رو نیکند و ا ینوزاد کوبش م

اتفاقاتِ آن  انِی! هذنندیب یم انیدارند هذ شیاو را مطرح کرد، حسِ تب کرده ها را دارد! چشم ها

حالِ دکتر هم  دیو شا نندیب یم انیدارند هذ شی! چشم هاشانیو آن هم نگاه شدن ها وزر کی

 دوست داشتن... تِیحکا نیا ستیبیعج تِیاز او نداشته باشد که حکا یدستِ کم

 

 بیبُگوم؟! اَمه حب یدهد: واال چ یو به فکر کردنش خاتمه م ردیگ یم یقیدم عم یآقا تق  

 خا.. ینابا ول یدفه بِدِم... بد وچه ا هیفقط  ـیَآقا 

 

 ییآشنا هیطهِ شو بَدِنِم خا!  یهم ـیَ جایک یزند: نشَنه م یکند و لبخند م یگردن کج م  

عُروس  ـیَ جایک ی... نِدَ و نِشناخته خا نُتونُم مـیَهَمِه را  نی... ایشان و هَمَن هی... یگَب هی... یا

 هاکنوم
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دوزد:  یخانوم، چشم م نیمیو س دریدهد و به نگاهِ منتظرِ مَش ح یآقا شعبان سر تکان م  

مو که من دختر شهینم ینبود ول یبد ی... بچه میدیدفه د هیفقط  بویکه ما آقا حب گهیم یآقا تق

و  دهیباشه... ند یو رفت و آمد یو حرف و صحبت ییآشنا هی یشوهر بدم... باالخره با ینطوریهم

 دخترمو عروس کنم تونمیکه نم شناختهن

 

خانوم گردن کج کرده  نیمیحرف حق بود و حرف حق هم که جواب ندارد! مَش صادق و س  

 کنند. یم قیرا تصد یآقا تق یو حرف ها

 

من  ی... ولگهیکه راست م ی: آقا تقدیگو یکشد و با لبخند م یبه چانه اش م یشعبان دست  

 تهران.. انیجان با ما ب دیو خورش یآقا تق گمیدارم... من م یشنهادیپ هی

 

دو  هیدو تا جوون،  نیگذارد: قدمشون سرِ چشمِ من اصن... بعد ا یچشمش م یدست رو  

نه!  ای خورنیبه درد هم م ننیرو بشناسن و اصن بب گهینن تا همدباشن و رفت و آمد ک غهیص یماه

و دو ماه بمونه وگرنه خب در  ادیب نجایتا ا تونهینم مارستانیدکتر که به خاطر ب یبه هر حال آقا

 اونجا.. میما عروسو ببر نکهینه ا نجا،یا ادیب شونهیا ی فهیوظ لاص

 

دهد:  یخندند و شعبان ادامه م یدهند و آرام م یخانوم سر تکان م نیمیو س دریمَش ح  

که از دستم بر  میَ جان! هر کار و خدمت دیو هم خورش زهیواسم عز یلیخ بیمن هم خاطرِ آقا حب

 من اصن.. یخونه  انیب دیو خورش یکه... آقا تق گمیو م دمیانجام م ادیب

 

دهد: حاال اگه شما  یخانوم کرده و خطاب به آن ها ادامه م نیمیو س دریرو به مَش ح  

 هیچ شونینظر ا مینیبگم و بب یرو به آقا تق نایکه من ا ن،یموافق
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 هفیآقا شعبون... در واقع وظ یگیکند: راس م یابرو باال انداخته و لبش را تر م دریمَش ح  

 ..بهیحب ی

 

 یقبول کنن که مشکل یاگه آقا تق هینجوریا طیحاال که شرا یکشد: ول یم یقینفس عم  

 ما قدمشون سر چشم یخونه  انی... اصالً بستین

 

خودش و  شنهادی. پردیگ یزده و کف دو دستش را رو به آسمان م یقیشعبان لبخندِ عم  

 کند. یبازگو م یآقا تق یرا برا دریجوابِ مَش ح

 

 که آقا شعبان!( شهیخندد: نِشَنه خا آقا شعبان!)نم یآرام م یآقا تق  

 

طه تازه بِتَرَم  یدَ... ا ریجان؟! سَخت نِگ ی: چِرَ نِشَنه آقا تقدیگو یشعبان با آب و تاب م  

چه طه  بیکه آقا حب ینیو اوجه و یدس اِمه هَمرَ هن دِیفِر یو مالِشانِ دِن یزِم ی... توأم تسهیه

 و نیهم زم وتازه بهترم هست... ت ینطوری... اگهید ریجان؟! سخت نگ یآقا تق شهی)چرا نمسهیه

 (هیچه طور آدم بیکه آقا حب ینیبیو اونجا م یایو با ما م دیدست فر یدیگوسفنداتو م

 

 یمشورتشان طول م یا قهیکند. دق یابرو باال انداخته و رو به عاتکه خانوم م یآقا تق  

ه! ن ایسفر هست  نیبه ا یبپرسند که راض دیاز خودِ خورش رندیگ یم میکشد که آخر سر تصم

بسم "لب  ریز دی. خورشاوردیب یخواهد تا چا یم دیکند و از خورش یعاتکه خانوم صدا بلند م
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کوبد و گونه  یشود. قلبش محکم م یکند و مشغول پر کردن استکان ها م یم زمهرا زم "اهلل

 .ندینش یلبش م یگوشه  یو لبخند کم جان رندیگ یرنگ م شیها

 

  **** 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 یخواباند. دست و پا ها یرنگ م یآب یچوب ینساء را درون گهواره  ریخ ،یصُراح  

ه پارچ انیپوشاند و م یم ینازک یرا با ملحفه  شانیدارد و رو یو صاف نگه م ردیگ یکوچکش را م

صاف گهواره،  یدسته  یمحکم ماندن پارچه، بندش را رو یکند. برا یم ریگهواره اس یچادرشب ی

خوابانند تا به اعتقاد خودشان  یو پا بسته م درون گهواره، دست شهیزند. نوزاد ها را هم یگره م

 یچرخاند و نق نق م ینساءِ کوچک گردن به چپ و راست م ری! خدیایبچه صاف درب یدست و پا
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 ایکشد تا آن قدر محکم نباشد که نفس بچه را بِبُرَد  یرا م یچادرشب یپارچه  یکم یکند. صُراح

 کند! تیش را اذیدست و پا

 

خواند: ال ال ال ال..  یشده م ریز یدهد و با صدا یگهواره را گرفته و آن را تاب م یدسته   

ال.. )شغاله  ی... ال ال الرهیبِگ یخوابه  ـَینسا جانه  ریخ یم ره،یبِگ ی! تو را مرگه یشَله  یشَله 

ب نساء جانِ منو خوا ری(، خیو بچه رو نترسون یزوزه نکش گهی)تا د رهیشغاله! تو رو مرگ بگ

 ...(رهیبگ

 

 یهم م یرو شیشوند و پلک ها ینساء خمار م ریو درشت خ اهیآرام آرام چشمانِ س  

گهواره را  یو دسته  زدیخ یشود، برم یکه از خواب رفتن او مطمئن م نیبعد از ا یافتند. صُراح

 وارید یکند و به گوشه  ینشود، بلند م داریکه بچه ب یجور اط،یآرام و با احت یلیگرفته، آن را خ

صدا ندهد. در را  ادیکند تا ز یاندازد و در را آرام باز م ینساءِ دو ماهه م ریبه خ ی. نگاهدبر یم

که کنار نردبان نشسته و  دیچرخاند و به کنار خورش یبندد و نگاهش را درون اتاق م یآرام م

 وسبد زرد رنگ  که الزم دارد را از درون ییلباس ها یکی یکی دیرود. خورش یبقچه پهن کرده، م

 گذارد. یدارد و تا زده، درون بقچه م یبرم یکیبزرگِ پالست

 

 اندازد: ماما کو؟! یبه آشپزخانه م یاز درِ بازِ اتاق، نگاه یصُراح  

 

 حموم کنه ویاندازد: رفت گل یبه او م ینگاه مین  

 

 !د؟یدهد: خورش یگفته و سر تکان م یـ"آهان" یصُراح  
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 بله؟! -  

 

 !؟یدو ماه تِران بمون یخوایم یکشد: واقعن یم یقینفس عم یصُراح  

 

: ندیچ یلب برم یدهد که صُراح یشود و سر تکان م یم رهیو به او خ دهیدست از کار کش  

  شهیدلمون واست تنگ م

 

 شهیدلم واستون تنگ م یلیدوزد: منم خ یم نیزند و نگاهش را به زم یم یلبخند محو  

 !یصُراح

 

کند  یبا خودش فکر م یکنند. صُراح یرا بغل گرفته و سکوت م شانی، پا هاهر دو خواهر  

توانند  ینم گریزنِ دکتر بشود آن وقت در همان تهران ماندگار خواهد شد و د دیکه اگر خورش

ماند  یم یو فقط دلتنگ ندیبار هم نتواند خواهرکش را بب کی یسال یحت دیشا نند؛یهم را بب ادیز

دکتر  ادیترند! هم  ختهیبه هم ر یلیفکر هاست و البته افکارِ او خ نیهم در هم دی! خورشیرو دو

حاال  نیاز خانواده اش دلش را از هم یاندازد و هم فکرِ دور یم یدوست داشتن یدلش را به کوبش

 یکی دیبا ندهی/ دو ماهِ آ یکیداند که در  یدارد و م انیجالب در درونش جر یکند! تضاد یتنگ م

 روستا و خانواده اش! ای بیاب کند؛ حبرا انتخ

 

 یجان م یلب صُراح یرو یقیلبخند عم د،یآ یکه م دیبا فر یآقا تق یحرف زدن ها یصدا  

 ایکنیم فی/ دو ماه ک یکی نیا یتو ی: آدیگو یم شخندیبا ن دیو خورش ردیگ
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... ستیمگه؟! بابا که ن هی: خا چدیگو یم یـ"شیا"کند و  یپشت چشم نازک م یصُراح  

 گهیباشه د دیبا دیفر میکارا برس یبه همه  میتونیما که نم

 

 : آرّرّرّرّه!دیگو یم یبا لحن با مزه ا  

 

 : کوفت!ردیگ یاو م یاز بازو یشگونیشده و ن یحرص یصُراح  

 

 زدیخ یهم برم یشود. صُراح یم شیخندد و دوباره مشغول جمع کردن لباس ها یآرام م  

 یآقا تق یرا که مشغولِ به خاطر سپردن حرف ها دیرود تا فر یم وانیو از راه آشپزخانه به درون ا

کند و گره  یآن را جمع م یچادرِ گلدارش را درون بقچه گذاشته و گوشه ها دی. خورشندیاست، بب

 . امروز بعد از ظهر قرار است به تهران بروند.زند یم

 

  **** 
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پر مانند  یاز آن ابر ها یخبر ی! حتیآب یِابر.. آب ی.. بمیگرم.. با نس یهوا ملس است؛ کم  

به  یاز ظهر گذشته و آفتاب قدم ی. کمستین ند،یدایآسمان پ یکه معموالً در آن دور دور ها

 یبرمگرفته و قاطر ها و اسب ها که گام  یبیرا گرد و غبار عج نیشده است! زم کیمغرب نزد

فروش  یروند برا یروستا هم به شهر م یاز اهال یدهند! امروز بعض یدارند همه را هوا م

روند تا فردا در بازار روز  یروند؛ فقط به رامسر م ی! البته تهران نمحتاجشانیما دِیمحصوالت و خر

درون  ایزبان بسته و  یهم بشکه و گالن پشت قاطر ها و اسب و االغ ها یشرکت کنند. عده ا
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فروشِ نفت، آن ها را پر  یبرا دیآ یکه م لیروند تا اسماع یکرده اند و به سر جاده م ارفرغون ب

خت س یلیماهشان به خانه ببرند. موقع بازگشت قطعاً کارشان خ کیمصرفِ سوخت  یکنند و برا

ه تعادل را بگالن برخورد کرده و  ایبشکه  یها وارهیکه با هر حرکت، به د یعیخواهد بود؛ کنترل ما

انجامش داد. تازه  دیچاره نباشد هر جور شده با یسخت است اما وقت یلیخ زد،یر یم مه

نفت  یسوخت، باز هم کم یِجنگ و قحط یبحبوحه  نیکند که در ا یم یمردانگ یلیخ لیاسماع

 آورد! یسرِ جاده م نیروستا تا هم نیا یِمصرف اهال یبرا

 

 یدهانش گرفته تا گرد و خاک نخورد و هن هن کنان راه م یخانوم چادرش را رو نیمیس  

را نصف  یریخورد. شعبان س یم یسکندر یکنند و گاه یدرد م شیهم پا ها دریرود. مَش ح

را به  یگرید یو حبه  دریرا به مَش ح یحبه ا رد؛یگ یکند و پوست م یکرده و حبه حبه م

 نرزیو پ رمردیپ نیا ی! براردشانی، کوه نگدهان بگذارند و به اصطالح ادهد ت یخانوم م نیمیس

نرفته اند، راه رفتن  ییهم سفر مشهد، جا ی/ دو بار یکیکه تا به حال جز همان تهران خودشان و 

 یشود! آمدن یکه مدام دگرگون م ستیمشقت ها هم حال نیاز ا یکیدارد و  ادیدر کوه مشقت ز

گرفته بود و شانس آوردند که شعبان حواسش بود که با  جهیو سر گ وردهنفس کم آ دریهم مَش ح

 !اوردیب ریخود س

 

بردن نفت آمده  یبدرقه و هم برا یکه هم برا یو صُراح دیو فرز کنارِ فر زیاما ت یآقا تق  

هم دستش را  یکشد و صُراح یرا در دست گرفته و م چارهیافسارِ قاطر ب دیدارد. فر یاند، گام برم

ن یا یقدم عقبتر از همه  کی دیرود. خورش یم شیار کرده اند گرفته است و پکه ب یگالن رِیز

نگاهِ بَراق از اشکِ عاتکه  شیگرفته! دلش ماندهِ پ یجورِ ناجور کیرود. دلش  یم شیجمع پ

را دور سرش چرخاند و داد دستش  یو اسکناس کهنه ا دیاش را بوس یشانیپ یخانوم که دم رفتن

بغض کرده بودند و  یکه دم رفتن طانیش شهیهم یدو قلو ها شیده پتا صدقه بدهد! دلش مان

و  "اههیس" شِیمانده پ یدر دلشان دادند! دلش.. دلش حت باًیاش را تقر یحافظجواب خدا

 !!!ییو حنا دیو سف اهیو سه توله شان و گوسفندانِ س "یمِل"
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ماند  یدودِ تنور و عطرِ گرمِ نان! دلش م یبو شیماند پ ی! دلش مگریدختر روستاست د  

 دیآن سف شیماند پ یکوه! دلش م یِبلند یرنگ و وارنگ و جور و واجورِ رو یآن گل ها شیپ

! گریاندازند! دختر روستاست د یم هیسا نیزم یشوند و رو یکه از آسمان رد م ییها یپنبه ا

بلندِ چشمه!  یصدا شِیماند پ یمکه دلش  ایبزرگ!  یآن درخت گردو یماند پا یاصالً دلش م

ماند در همان روستا و کنارِ نورِ ماهِ  یهم که بخواهد برود باز دلش م ایدختر روستا آن سرِ دن

 !کشینزد

 

د! کنن یم ریگ شیها هیراهِ ر نِیب ییجا کیانگار  ند؛یآ یروند و م یم نیسنگ شینفس ها  

حاال! بقچه اش را بغل  نیاز هم یحت یدلتنگ یبو شیدهند و بازدم ها یکوه م یِبو شیدَم ها

گرداند و به راهِ آمده شان  یهم سر برم یچرخاند. گاه یدرشتش را در کوه م اهِیگرفته و نگاهِ س

و  بیحب نیرفتن و ماندن! ب نیزند ب یتا سرِ جاده نمانده و دلش دل دل م یزیشود. چ یره میخ

تمام عمرش را  ایداند که چه طور قرار است دو ماه  یحاال و خدا م نیروستا! دلش تنگ شده از هم

 روستا دور باشد... نیاز ا

 

  **** 

 

   

 

 

 یرو یخانوم تازه توانسته نفس چاق کند. آقا تق نیمیمالد. س یرا م شیزانو ها دریمَش ح  

کند. شعبان  یدهند، م یکه دست تکان م دیو فر یصُراح یجلو نشسته و لبخند حواله  یِصندل
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 شهیسرش را به ش دیدهد. خورش یآن دو سر تکان م یچرخاند و لبخند به لب برا یرا م چیسوئ

دست  یِنا یمانده است و حت رهیداده و در چشمانِ پر آبِ خواهرش خ هیتک نیماش یپنجره  ی

 یم نیباال و پائ شیشده و درون گلو بیو س دهیبد جور امانش را بر یتکان دادن را ندارد! دلتنگ

  کشد. یآه م یاما گاه زدیر ینمرود! اشک 

 

 اندازد. لبخندِ یکه کنارش نشسته و بغض کرده، م دیبه خورش ینگاه میخانوم ن نیمیس  

 یرا خالص م یگفته و دست "بسم اهلل". شعبان ردیگ یزند و دستِ او را در دست م یم یگرم

نوم خا نیمینثار س ینیدارد و نگاه و لبخندِ غمگ یبرم شهیسرش را از ش ی هیتک دیکند. خورش

زودتر بروند تا  دیافتند. با یگذارد و راه م یعقب م یدنده  یرا رو نیماش نکند. شعبا یم

 یِسنگالخ یجاده  نینکند که آن وقت رد شدن از ا یتالق نشیو ماش لیرفتنشان با آمدنِ اسماع

 دیاز نگاه خورش یو صُراح دیرود و فر یعقب عقب م نی! ماشلیشود کارِ حضرتِ ف یم کیبار

 کند... یرا مشق م یدیفصلِ جد شتشوند! سرنو یدورتر م

 

  **** 
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 شیپ ی. کمدیآ یدوزد. خواب به چشمش نم یچشم م دیسف وارِیغلتد و به د یبه راست م  

 نیمیهم بگذارد. س یاما او نتوانست پلک رو دندیبعدِ نماز خواب یاند و همگ دهیاز اذان صبح رس

 یماند که وقت یم ادشیچه؟!  یعنی کی. کشدیآ یاست و صبح م کیکش بیخانوم گفت که حب

هال، نور آفتاب  یتنها پنجره  یِتور یپرده ها یچه! از ال یعنی کیبپرسد که کش ودکتر آمد از ا

کشد  یپرده ها باال م یکند. نگاهش را تا رو یم جادی/ روشن ا هیسا وارید یتابد و رو یبه داخل م

 داخلِ سالن سرک یخنک میباز است و نس مهیماند. پنجره ن یم رهیو با لذت به تکان خوردنشان خ

  .دکش یم

 

 یکس کی نجایبا صبح کوه فرق دارد! ا نجایخواندن گنجشک ها بلند است. صبحِ ا یصدا  

ه اند کد ینم دی! و خورشــــهینون خشک ــه،ی: نمکدیگو یهست که بلند بلند از درون کوچه م

نفس  ی! صدادیگو یم ینون خشک ،یزند و نمک یم ادیدارد فر یکه سر صبح ستیمنظورش چ

 دند،یوقت رس ریچون د شبیدهد. د یکه خبر از خواب بودنش م دیآ یم مه یمنظم آقا تق یها

مانند و بعد به  یجا م نیهم ت،یمحرم ی غهیو خواندن ص بیشعبان گفت که تا صبح و آمدن حب

 روند! یاو م یخـانه 
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 ساعت / میسفر خوابند. فقط او ن یِخانه از خستگ نیحاال هم صبح است و نصفِ ساکنانِ ا  

باز شدنِ دروازه  یبعد هم صدا قهیو چند دق دیرا شن یآرام یصحبت ها یصدا شیساعتِ پ کی

زه و رنگ شده و قفل دار هستند! تا یکنند و آهن یدر شهر دروازه ها هم فرق م یآمد. راست

 نجایا اطِیاست اما ح یو بلند یخودشان پر از پست یخانه  اطیفرق دارند؛ ح مه شیها اطیح

  کوچک! یباغچه  کیحوض و سمتِ چپش هم  کیدارد و وسطش هم  کیکَفَش سرام

 

ا ر شیشد ته و تو ینم یلیالمپ صد بود و خ کینورِ کم جانِ  رِیز اطیکه آمدند، ح شبید  

غلتد و به  یاست. به چپ م یکه رنگش آب دیشد، د یاز کنار حوض رد م یاما وقت دید قیدق

توانست  شبیشود. د یم رهیسرش است، خ رِیباز و دستش ز مهیکه دهانش ن یصورتِ آقا تق

 شده اند! داریاز خواب ب شانی. البته معلوم بود که هر دوندیرا هم بب کترخواهر و برادرِ د

 

کند. اگر آن جا بودند،  یروستا را م یدلش هوا کهویتد و فرس یم رونیب قیبازدمش را عم  

برد. اگر در روستا بودند،  یرفته بود و او هم داشت گوسفندان را به چَرا م نیسر زم یاآلن آقا تق

 حاالکرد! آخ اگر  یخورده بود و دلش قار و قور نم یمحل رِیسرش ای رینان و پن ریدل س کیحاال 

و دو قلو ها گذاشته و تا دمِ غروب سر حال  یسرِ صبح سر به سر صُراح یدر روستا بودند، حساب

را پشت  شیاندازد. مو ها یم یبه آقا تق ییو نگاه گذرا ندینش یکشد. م یم یقیبود! آه عم

  کشد. یبالشت برداشته و به سر م یاش را از باال یفرستد و روسر یگوشش م

 

 نیزند و پاورچ یو آرام تشک و لحاف را تا م زدیخ یقرار داده، برم نیدستش را ستون زم  

بکشد  قینفس عم یخواهد تا کم یرا م رونیب یتازه  یرود. دلش هوا یم رونیاز هال ب نیپاورچ

 فیشود و خواهرِ دکتر را چادر به سر و ک یخانه روان م یرا دور کند. به طرف در ورود یو دلتنگ

 لبش یاندازد و گوشه  یم ری. سر به زندیب یم دنیدر و مشغول کفش پوش یبه دوش در آستانه 

 کند. یو قصد برگشتن به هال را م ردیگ یرا به دندان م
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 شود: سالم! یم دیو قبل از آن که در را ببندد، متوجه خورش ردیگ یرا م رهیدستگ رایسم  

 

 دهد: سَـ... سالم! یانداخته، سر تکان م نیچرخد و نگاهش را پائ یبه سمت او م دیخورش  

 

 !؟یدی: نخوابیدخترِ روستائ نیزند به خجالتِ ا یلبخند م رایسم  

 

 ..ینیزند: نه!  یو درشتش به او زل م اهیبا چشمان س دیخورش  

 

 برهی: خوابم نمچدیپ یاش را دور انگشتش م یروسر یگوشه   

 

 : آخه همه خوابن که..دیگو یم یـ"آهان"دهد و  یسر تکان م رایسم  

 

برم...  دی... من بادایکند: ببخش یدوزد و گردن کج م یم دینگاهِ شرمنده اش را به خورش  

واسه سهراب صبونه آماده کردم و رفت سرِ  شیساعت پ هی! امتحانِ ثلثمونه... من ؟یدونیآخه م

 شهیم رمی. من دسفره س.. یدم هست، نونم که تو ییچا یاگه گشنه ا یکار... شرمنده ها ول

 ..برممجبورم 
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... تازه شنیم داریهمه ب یصبر کن گهیکم د هیشود:  یو لحنش شاد م قیلبخندش عم  

 ادیاالنا م بمیحب

 

 یآرام م رایو سم رندیگ یرنگ م شینشسته و گونه ها دیلب خورش یگوشه  یلبخند محو  

 خندد: خب من برم... خداحافظ!

 

 رساند: خداحافظ! یکند و با چند قدم خود را به در م یگردن کج م  

 

 یچرخاند و از باال یدارد که سر م یبرم اطیبه درون ح یرفته و قدم نیپله ها را پائ رایسم  

زنگ  گهیاومد د بیکه حب ذارمیباز م مهیدروازه رو ن یکند: راست ینگاه م دیشانه اش به خورش

 نزنه

 

 یدهد و لحظه ا یدست تکان م رایزند. سم یو لبخند م گذارد یهم م یپلک رو دیخورش  

 شود. یبعد از دروازه خارج م

 

  **** 
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را با لبخندِ خسته و  ستادهیا شخوانشیبغالِ محل که پشت پ "دکتر! یسالم آقا"جوابِ   

انداخته و به  ری! سر به زیلیخسته است، خ یلیدهد. خ یدست بلند کردن و سالم گفتن م

دوزد. نور آفتاب آب درونِ جوبِ وسطِ کوچه را درخشان کرده است!!  یچشم م شیپا ریآسفالتِ ز

سوزند و خمارتر از  یدوزد. چشمانش م یو نگاهش را به آسمان و آفتاب م دکن یسر بلند م

نگاهِ  ادِیاندازد! آفتاب او را  یخانوم م دیخورش ادِیزند و آفتاب او را  یشوند. لبخند م یم شهیهم

  اندازد! یم یخانومِ روستائ دیمتعجب و درشت و رنگِ شبِ خورش

 

خانه  یکند. پشتِ دروازه  یشلوارش فرو م یها بیشود و دستانش را در ج یم ریسر به ز  

باز  مهیرود که متوجه ن یکند و دستش طبق عادت به طرف زنگ م یرسد و سر بلند م یشان م

شود.  یم اطیپرند و آرام دروازه را باز کرده و داخل ح یباال م شیشود. ابرو ها یدروازه مبودن 

که تازه متوجه وارد  دیماند. خورش یحوض ثابت م یچرخاند و نگاهش رو یم اطیحچشم در 

اندازد. گرمش شده انگار! قلبش  یم ریو سر به ز زدیخ یشدنِ او شده است، آرام از لب حوض برم

خانوم ثابت مانده و مات است! دارد خواب  دیخورش یرو بیتپد. نگاه حب یم شهیاز هم هم تندتر

 کند؟! یچه م نجایا اونه؟!  ند،یب یم

 

 خانوم؟! دیگذارد: خورش یم شیپ یقدم  

 

 دکتر! یشود: سالم آقا یم ریبه او انداخته و فوراً سر به ز ینگاه دیخورش  

 

  **** 
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را  یبرد و علف هرز یم شیدست پ یباغچه نشسته است و گاه نِیدورچ یآجر ها یرو  

 کیقرار دارند.  وسفیو حُسن  یدرختِ آلبالو و چند گلدانِ شمعدان کی. درون باغچه ندیچ یم

 یم ییخودنما شیبرگ ها یِسبز نِیقرمز رنگش ب یکه غنچه ها یپرپشتِ گل صد تومان یبوته 

 هسیقابلِ مقا چیتک درخت ه نیگل ها و ا نیهم کاشته شده است. ا یمحمد بوته گلِ کیکنند و 

و دور انگشت  دهیرا چ ی. علفستندیبود، ن دهیعمرش د ینجایکه او تا به ا ییبا گل و درخت ها

  .چدیپ یسبابه اش م

 

از بمباران و  شیکه پ یشود؛ همان انگشت یم دهینگاهش به انگشت چهارم دستش کش  

دارش دست  نینگ یشد! به انگشترِ ساده  یانگشتر یجا ت،یمحرم ی غهیصپس از خوانده شدن 

 یلیکند. خ یرا جمع کرده و دستانش را دور آن ها حلقه م شیزند. پا ها یکشد و لبخند م یم

بکند اصالً! پلک  دیدانست چه با یچه! نم یعنیقرمز  تیدانست وضع یم! نیلیبود، خ دهیترس

 یدوباره درون سرش غوغا م دیکه در آن چند لحظه شن یبیمه یگذارد و صدا ها یهم م یرو

 کنند.
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 یهمان طاغچه  یرو ویدرون هال نشسته بودند. راد یبود و همگ ی}جمع کوچک  

 ویراد نیمثلِ هم یکی دی. خورشدیرس ینه چندان واضح به هال م شیروشن بود و صدا یشگیهم

 ،یبا اجازه گرفتن از آقا تق دریکوت کردند و مَش حبود! همه س دهیمَش صادق د یرا قبالً در خانه 

خانوم دست  نیمیو س دریو مَش ح یکرد. بله را که دادند، شعبان و آقا تق آغازرا  غهیخواندن ص

داخلش به همه تعارف کرد تا دهان  یها ریخانوم درِ قندان را برداشت و از شکر پن نیمیزدند. س

گذاشت.  دیو خورش بیدر دهان حب ریشکر پن کیکنند! بعد هم خودش با دستِ خودش  نیریش

  داد. یجا دیو درون انگشت چهارم خورش دیکش رونیخودش ب نگشتِسپس انگشترش را از ا

 

ار کرد؛ نشان د یو لبخند به لب به انگشترش نگاه م ریسر به ز دیآرام بود. خورش زیهمه چ  

 گریخانوم د دیفراموشش شده بود! حاال خورش یهم خستگ بی! حببیشده بود! نشان دارِ حب

هر  بی! حبابدیادامه  شهیتا هم تیمالک نیکرد تا ا یم یخانومِ خودش! هر کار دیشده بود خورش

آرام بود  زیبشود!! همه چ "خانومش دیخورش"، "خانوم دیخورش" شهیهم یکرد تا برا یم یکار

نه چندان واضحِ  یآغشته به لبخندشان بودند که ناگهان صدا یو بزرگتر ها مشغول صحبت ها

  قطع شد. ویراد

 

 یبلند ریآژ یرا صدا شانیهمه قطع شده و جا ویراد یکرد و برنامه ها زیگوش ت بیحب  

قرمز است.  تیهمان وضع ایاعالم خطر  د،یشنو یکه هم اکنون م ییگرفت: توجه! توجه! صدا

  .دیو به پناهگاه برو محلِ کارِ خود را ترک عاًیسر

 

 !نیامام حس ای: دیطرف صورتش کوب کیخانوم کف دستش را به  نیمیس  
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خانوم چشم دوخت.  نیمیدانست چه خبر است. متعجب و وحشت زده به س ینم دیخورش  

روند ب دیو با زدیگفت که برخ یم یبلند شدند و شعبان تند تند به آقا تق دریشعبان و مَش ح

 عیاما مسخ شده و وحشت زده فقط به حرکاتِ سر دیتا بمباران تمام شود. خورش نیزم ریدرون ز

 کی یشدنِ اهال دهیبه خاک و خون کش یبه اندازه  بیآمد! مه یبیمه ی. صدادکر ینگاه م هیبق

 شیگوش ها یرا رو شیدست ها دیکوه! خورش یرو یبهاره  یاز رعد و برق ها بتریخانه! مه

دفعه دورتر اما  نیو ا گرید یشدند و باز صدا ها یبه سرعت جار شیزد. اشک ها غیگذاشت و ج

 مچِ دستش را گرفت...{ یکه دست ختیر یو اشک م دیکش یم غی! جبیهنوز هم مه

 

   

 

 

مشت شده و انگشتانش  شیساعت پ مین یِادآوریکند. دستش ناخودآگاه از  یچشم باز م  

که درونش مچاله شده بود  یزنند. مشتش را باز کرده و برگِ علف هرز یم یدیبه سف ادیاز فشارِ ز

زند و لب  یکشد و لبخند م یمچِ دست راستش نوازش گونه م یکند. انگشتانش را رو یرا رها م

نگِ کمر یِبه کبود یشود وقت یم قتری! لبخندش عمبیلمسِ دستِ حب نی. اولردیگ یبه دندان م

 ریمحکم دستِ او را گرفته و به طرف ز یلیخ یودش نبود ولماند! دست خ یم رهیمچش خ یرو

به  لب بیحب دنیشود که سر بلند کرده و با د یدر کنارش م ی! متوجه حضور کسدیکش یم نیزم

 .ردیگ یدندان م

 

اون لحظه اصالً  دیکند: ببخش یم یاخم کمرنگ د،یمچِ خورش یرو یبه کبود رهیخ بیحب  

 حواسم نبود
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 نداره بیزند: ع یم یلبخند خجول دیخورش  

 

شود:  یم رهیخ ر،یسر به ز دِیرا جمع کرده و با لبخند به خورش شیهم پا ها بیحب  

 !؟یدیترس

 

وقتا  یما بعض یروستا یباال ینیدهد: اونجا...  یکند و سر تکان م یلب تر م دیخورش  

 آدمو دنیترس م نقدریا هام ارهیط دونستمیکه... من نم دازهیبمب نم ی... ولادایم ارهیط

 

... ستیخبرا ن نیخندد: آره خب... اونجا از ا یسر به سمت آسمان گرفته و آرام م بیحب  

 ..شنیهستن که بمبارون م گهید یاز شهرا یلیو خ نجایا یول

 

گناهم  یب یپدر به زن و بچه ها ی: اون بردیگ یدستش مشت شده و کالمش رنگ خشم م  

 کنهیرحم نم

 

 شهرا؟! یرو ندازنیکشد: چرا بمب م یآه م دیخورش  

 

 نشیبدتر م وونمیاز ح ی... گاهگهید ننی! آدما همدونمیزند: نم یم ینیلبخند غمگ بیحب  

از  یکه خودشون درستش کردن گاه ی... آدما سرِ پولکننیرحم نم یزیچ چیو ه چکسیو به ه

 کننیم یو هر غلط بندنیسر نفع و سود خودشون چشم م ایو  شنیگرگا هم درنده تر م
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 گفتیشوند: مَش صادق م یکشد و چشمانش پر آب م یدهد و آه م یسر تکان م دیخورش  

 تیرو اذ گهیهمد دیو نبا مییما مخلوق خدا یهمه  گفتیزور بگه! م دیمورچه م نبا هیآدم به 

 ..میکن

 

ما  که نیا ینی! جنگ بیبده آقا حب یلیدوزد: جنگ خ یم بینگاهِ بَراق از اشکش را به حب  

 !یاونم الک میرو بکش گهیاگه همد رهیگیکه خدا قهرش م میفهمی... نممیفهمیآدما نم

 

  **** 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 !ب؟یدوزد: آقا حب یم بیکند و نگاه کنجکاوش را به حب یگردن کج م دیخورش  
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 یآن م یکند و وزنش را رو یستون م نیدورچ یاز آجر ها یکی یدستش را رو بیحب  

 اندازد: بله؟!

 

 !؟یچ ینی کیشود: کش یم لیبه سمت راست ما یکشد و کم یلب م یزبان رو دیخورش  

 

 یپرند: نگهبان یباال م بیحب یابرو ها  

 

شوند: مگه شما  یپرند و چشمان درشتش، درشتتر م یهم باال م دیخورش یابرو ها  

 !!!؟ینگهبان

 

 خندد: نه!.. یم مسر به سمت آسمان گرفته و آرا بیحب  

 

 یدوزد: حاال چرا فکر کرد یم دیخورش اهیس یکند و نگاهش را به چشم ها یگردن کج م  

 من نگهبانم؟!

 

 یکیخانوم گفت که شما کش نیمیاندازد: آخه س یو شانه باال م ندیچ یلب برم دیخورش  
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 دیخورش ایکند: آ آ! باز قهر نکن یاخم م دیخندد و خورش یبلندتر از قبل م بیحب  

 خانوم!..

 

 ی که... همه شهینم لیتعط مارستانی! شبا بنیکشد: بب یشَست و اشاره اش را دور لبش م  

 ایباشه  ضایتا حواسشون به مر موننیم مارستانیب یتو ینی... ستنیمیوا کیشبا کش یدکترا بعض

 آوردن به دادش برسن دیجد ضیاگه مر

 

از او!  ردیگ یاما رو م دهیکه حرفش را فهم دیخواهد سر تکان بدهد و بگو یم دیخورش  

گذارد و سرش را  یجمع شده اش م یزانو ها یرا رو شی! ساعد هاگرید دیخند یم دیخب نبا

 کیخانوم با  نیمیدوزد. رد شدنِ س یخانه چشم م واریهال و د یآن ها گذاشته و به پنجره  یرو

 برد و گردن کج یم شیسر پ بی. حبندیب یکنار رفته م یپرده  یپنجره را از ال کنارِآب از  وانیل

خودش را از  یکند و کم یشود، اخم م یاو م یکه متوجه نگاه و گردن کج شده  دیکند. خورش یم

 دهد. یاو فاصله م

 

.. .گهیخانوم؟! بابا قهر نکن د دی: خورشدیگو یم انهیبا همان گردن کج شده، دلجو بیحب  

 !؟یش یباز همون شعرو بخونم تا آشت یخوایخب... م دی! ببخشد؟یخورش

 

 بیافتد و حب یو آن شعر کودکانه، ناخودآگاه به خنده م شیدو ماهِ پ یادآوریبا  دیخورش  

اون شعرو  ی... هر وقت قهر کنگهی! قلقت دستم اومده دیدیزند: آها خند یبه او لبخند م رهیخ

 یکن یو آشت یتا بخند خونمیم
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کند: شما  یاو پشت چشم نازک م یبلند کرده و برا شیساعد ها یوسرش را از ر دیخورش  

 !..یبد یلیخ

 

 دی... شما که نباگهید دونستمیشود: خب... خب نم یو نگاهش مظلوم م ندیچ یلب برم  

 یبهم بخند

 

در آغوش گرفتن  یبرا دشیشد لیچانه اش ستون کرده و م ریدستش را ز بیحب  

 !..دی... ببخشیگیکند: راست م یخانومش را سرکوب م دیخورش

 

 یسؤال دار یدوزد: حاال تو هر چ یو نگاه پر محبتش را به او م ردیگ یم یقیدم عم  

 دمیو به همشون جواب م خندمیبپرس... منم نم

 

 !..؟یجد یزنند: جد یزده و چشمانش برق م یقیلبخند عم دیخورش  

 

پرسد: ثلث  یم جانیبا ه دیشزند و خور یگذارد و لبخند م یهم م یپلک رو بیحب  

 !ه؟یچ

 

 سوم کی ینیفرستد: ثلث  یم رونیب قیپرند و بازدمش را عم یباال م بیحب یابرو ها  
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آقا شعبون  ینی... دونمیکه خودم م نویاندازد: نه ا یو ابرو باال م ندیچ یلب برم دیخورش  

که چرا خواهرِ شما گفت امتحان  دمیفکر کردم نفهم یهر چ یداده بود بهم... ول ادیاون موقه ها 

 سوم داره؟! کیامتحانِ  ینی... ینیثلث داره... 

 

اه نُه م دی! محصال بادیخورش نیفِشُرَد تا نخندد: بب یدندان م ریلبش را ز یگوشه  بیحب  

که درس دادن  ییزایبار معلما از اون چ هیمدرسه درس بخونن... اونوقت هر سه / چهار ماه  یتو

ه ک یینه... به موقعا ایگرفتن  ادیمحصال درسا رو  ننیتا بب رنیگیو امتحان م نپرسیسؤال م

 ثلث گنیاصطالحاً م رنیگیم تحانام

 

 زند: آها!.. یدهد و لبخند م یسر تکان م دیخورش  

 

... وگرنه من خنگ ستین زایچ نیکشد: اونجا که ا یم یکند و آه کوتاه یگردن کج م  

 روستا یتو ستین مارستانمیمن بدونم... تازه ب ستی... خب اونجا که مدرسه نستماین

 

 یبیخانومم! ع دیخورش دونمیگذارد: م یهم م یزند و پلک رو یم یلبخند آرام بیحب  

 میکرد یاگه ما با هم عروس شاالیخب؟! تازه ا دمیم حیواست توض زوینداره من خودم همه چ

 ینهضت تا درس بخون ذارمتیم

 

فرستد:  یم یزده اش را داخل روسر رونیب یزند و مو ها یم یلبخند خجول دیخورش  

 ادیآقا شعبون بهم  یکم هیو حساب و کسرو  میمن... من دوست دارم درس بخونم... ضرب و تقس

 رمیبگ ادی زوی... من دوست دارم همه چستین زیکه همه چ نایا یداده ها ول
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 یگرفتنو دوست دار ادیدهد: آره معلومه که چه قدر  یخندد و سر تکان م یآرام م بیحب  

 

 هگیپرسد: خب... د یم بیشود و حب یم ریزند و سر به ز یم ییلبخند دندان نما دیخورش  

 نداره خانوم من؟! یسؤال

 

دارم...  یسؤال هی: اِمممم! چرا چدیپ یاش را دور انگشتش م یروسر یگوشه  دیخورش  

 یواسه چ ینی... ینی! ؟یچ ینی... هینون خشک ه،ینمک زدیکه داد م ومدیآقاهه م هی یامروز صدا

 !گفت؟یرو م نایا

 

 یباز شدنِ در ورود یکند تا جواب او را بدهد که صدا یزند و دهان باز م یلبخند م بیحب  

 نیمیو س دریاول خارج شده و مَش ح یکشد. شعبان و آقا تق یخانه، نگاه هر دو را به طرف آن م

اندازند و  یم گریکدیبه  ینگاه دیو خورش بی. حبندیآ یم رونیبدرقه شان ب یبراخانوم هم 

 .زندیخ یرمسپس ب

 

 ییَ! بجای! کدی: خورشدیگو یرا در دست دارد، رو به او م دیخورش یکه بقچه  یآقا تق  

 !(میبر ای!)دختر! بمیشیب

 

هم  بیدارد. حب یانداخته و آرام به طرف آن ها گام برم بیبه حب ینگاه مین دیخورش  

 ستدیا یو لبخند به لب، کنار پدرش م ریسر به ز دیرود. خورش یم شیشود و پ یم نهیدست به س

 یرو یاندازد و اخم کمرنگ یاو م یبه سر تا پا ینگاه بیشوند. حب یم یو مشغول خداحافظ
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خواهد برود؟! خب دختر  یبلند و بدون مانتو و چادر م راهنیپ نی. با همندیشن یاش م یشانیپ

او هستند و  یلباس ها یگلدار همه  یدار و روسر نیبلند با دامن چ راهنی! پگریروستاست د

  و داخل خانه ندارد که! رونیب

 

 !؟ی: چادر ندارستدیا یم دیخورش یرفته و روبه رو شیپ بیحب  

 

پرند: چرا...  یباال م دیخورش یو ابرو ها ندینش یلب شعبان م یگوشه  یقیلبخند عم  

 دارم یچادر گل

 

 منظورمه اهیاندازد: نه چادر س یچانه باال م بیحب  

 

 اهویخب چادر س ینیاندازد: نه!  یاندازد و چانه باال م یبه پدرش م ینگاه مین دیخورش  

 دارم یسن و سال دار دارن... من فقط چادر گل یفقط خانوما

 

کشد. لبش را درون  یبه چانه اش م یفرستد و دست یم رونیب قیبازدمش را عم بیحب  

 دوزد. یکند و نگاهش را به شعبان م یدهانش جمع م

 

 یاجازه  شهی: آقا شعبون؟! مدیگو یکشد و با لبخند م یدستش را پشت گردنش م  

 دیببرمش خر خوامی! م؟یاز آقا تق یریبگ دویخورش
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  **** 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

چشمانش  یساعدش را رو بیبرد. حب یآرام درِ اتاق را باز کرده و سرش را داخل م  

 یمنظمش خبر از خوابِ هفت پادشاهش م ینفس ها یاست و صدا دهیگذاشته و طاق باز خواب

اندازد و سپس آرام و با  یبه سالنِ بزرگِ خانه م ینگاه میشانه ن یچرخاند و از رو یدهد!!! سر م

 .ردیگ یو لب به دندان م ستادهیکند و همان جا ا یباز رها م مهی. در را نشود یخل متعلل دا
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 !..ب؟یشود: آقا حب یم دهیبه زور شن شیصدا  

 

بلندتر از  یفرستاده و کم رونیب قیبازدمش را عم دیخورد که خورش یتکان نم بیحب  

 !..ـــبیزند: آقا حب یم شیقبل صدا

 

 یم رونیب قیکند و نفسش را عم یصورتش را جمع م دیشود که خورش ینم داریباز هم ب  

 دکتـــــر!.. یدهد: آقا

 

. دنیچ یدهد و لب برم یتکان م نیسرش را به طرف دی! خورشیشدن داریو نه ب ینه تکان  

 نیحاال حق دارد که خوابش چن دیبوده و شا داریدارد! البته خب تمام شب را ب ینیچه خوابِ سنگ

و قدم قدم جلو  ردیگ یدندان م ریلبش را ز یکند!! گوشه  یرا عاص چارهیب دِیباشد و خورش قیعم

 .رود یم

 

 !..ـــبی: آقا حبدیگو یخم شده و م یکم  

 

و دستانش  ندینش یپا م یبه خود گرفته، رو یحالت زار دیشود و خورش ینم داریباز هم ب  

 دکتــــــر!.. ی! آقاــــبیبرد: آقا حب یم شیکرده، سر پ نیرا ستون زم

 

 !ــــــبیفرستد: حب یم رونیب قیکرده و بازدمش را عم ینوچ  
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کند و  یبالشت رها م یچشمانش برداشته و رو یدستش را از رو ار،یهوش مهین بِیحب  

 : هـــــــوم؟!دیگو یخمار و کشدار م

 

خانوم گفت که پاشو ناهار  نیمیپاشو! س بیدهد: آقا حب یآب دهانش را فرو م دیخورش  

 آماده س

 

 پرسد: ناهار؟! یناگهان چشمانش را باز کرده و با تعجب م بیحب  

 

و اخم کرده و  ندینش یدهد و او دستش را ستون قرار داده، م یسر تکان م دیخورش  

کن؟! بابا من بعد از ظهر  دارمیبعد ب دمیساعت خواب میشود: مگه نگفتم ن یلحنش سرزنشگر م

 میرکن تا ب دارمیساعته ب می... نگفتم بهت نامیتا فردا که خونه نم گهید مارستانیبرم ب دیبا

 !د؟یخر

 

 ی... ولی: آره! ولردیگ یم یقیدهد و دم عم یشود و سر تکان م یمظلوم م دینگاه خورش  

 ما دو تا با ینیخانوم...  نیمیخودِ س ینیخانوم نذاشت... گفت که... گفت که من خودم...  نیمیس

  میریهم م

 

 یم ازهیکند و خم یدهانش متوقف م یو رو دهیکف دو دستش را به صورت کش بیحب  

 خب یلیکشد: خ
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.. .ای! اوووو... ناراحت نشبی: آقا حبدیدندان گرفته و مِن مِن کنان گو ریلبش را ز دیخورش  

 ... خب..یخانوم گفت خسته ا نیمیکنم س دارتیآخه... خب آخه... من اومدم ب

 

را  شیپا کیهمان طور که  بیدهد. حب یفرستد و ادامه نم یم رونیب قیبازدمش را عم  

 زند. یاش را به آن چسبانده، لبخند م یشانیگذاشته و پ شیزانو یجمع کرده و ساعدش را رو

 

 خانومِ من!.. دیباشه خورش -  

 

 هست؟! یدوزد: حاال ناهار چ یکند و نگاهِ بَراقش را به او م یسر بلند م  

 

 یزیکند: د یزند و گردن کج م یم یقیرنگ گرفته اند، لبخند عم شیکه گونه ها دیخورش  

 

 زند: به به!.. یم شخندیابرو باال انداخته و ن بیحب  

 

 یزند، م یبه تشکش م ییو همان طور که تا زدیخ یکرده، برم نیدستش را ستون زم  

 اومده؟! رای: سمدیگو

 

 هست که اومده یساعت هیدهد: آره!  یو سر تکان م ستدیا یهم م دیخورش  
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گذارد. هر دو از اتاق  یاز اتاق م یدهد و تشکِ تا شده اش را گوشه ا یسر تکان م بیحب  

 خانوم کمک کند. نیمیبه س یتا کم ردیگ یم شیراه آشپزخانه را در پ دیشوند. خورش یخارج م

 

 !ــــرایکند: سم یرود، صدا بلند م یم یبهداشت سیهمان طور که به طرف سرو بیحب  

 

دهد: بله  یبلند جواب او را م یلباسِ تا شده اش را درون کمد گذاشته و با صدا رایسم  

 داداش؟!

 

 یو آرام م ردیگ یکند و دستش را به چهارچوب م یبه سمتِ اتاق او راه کج م بیحب  

 اری: چادرتو بدیگو

 

 کند: چادرم؟! یشانه به او نگاه م یپرند و سر چرخانده و از رو یباال م رایسم یابرو ها  

 

آب را باز کرده و دو مشت  ریرود. ش یم یدهد و به طرف دستشوئ یسر تکان م بیحب  

 .ندیب یرا چادر به دست م رایشود، سم یکه خارج م یپاشد. از دستشوئ یآب به صورتش م

 

 !ادیبگو ب دویورشزند: خ یلبخند م  

 

هم  بیرود. حب یدهد و به طرف آشپزخانه م یباال رفته، سر تکان م یبا ابرو ها رایسم  

 کند. یبرداشته و صورتش را خشک م زیآو یحوله اش را از رو
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 !ب؟یبله آقا حب -  

 

کند که چادرش را  یاشاره م رایچرخد و لبخند به لب، به سم یاو، م یصدا دنیبا شن  

 یباال رفته و متعجب به آن دو نگاه م یبا ابرو ها دیدهد. خورش یچادرش را به او م رایبدهد. سم

لبخند  بیماند. حب یم رهیمسخ شده به او خ دی. خورشدیآ یم شیقدم به قدم پ بیکند و حب

کند.  ید سر او مشود. چادر را باز کرده و کِشَش را بن یاش متوقف م یقدم کیدر  وزده  یقشنگ

فل ق دیمظلومِ خورش شهیرا برانداز کرده و نگاهش را به نگاهِ متعجب و هم شیبا لبخند سر تا پا

 نینگاهش را پائ دیآورد. خورش یم شیو پ ردیگ یچادر را در دست م یکند. دو گوشه  یم

 شود. یم رهیسرش را گرفته اند، خ یچادرِ رو یاو که گوشه ها یو به دست ها دهیکش

 

 !؟یآبج یاریتو م نهیی: آدیگو یم رایرو به سم بیحب  

 

 رود. یدهد و به طرف اتاقش م یزند و سر تکان م یلبخند م رایسم  

 

 خانومِ من!! دیخورش یدوزد: ماه شد یچشم م دیدوباره با لبخند به خورش بیحب  

 

 رایماه شده است! ماه! سم د،یاندازد. خورش یم ریزده و سر به ز یلبخند خجول دیخورش  

برد و سر خم  یم شیرا پ نهیو آ ستادهیا دیپشت خورش بیدهد. حب یم بیرا به دست حب نهیآ

 نهیپر لبخندِ خودشان که کل آ رِیبه تصو دی. خورشوفتدیب نهیدر آ شانیهر دو ریکند تا تصو یم
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لبخند و  نیلرزد از ا یلرزد! دلش م یماند و دلش م یم رهیرا پر کرده است، خ وچکگردِ ک ی

 کند. یسراسرِ وجودش م رِیرا سراز یقیعم یِکه شاد یکینزد

 

 !..؟یچه ماه شد یدی: ددیگو یآرام م بیحب  

 

بگم مامان واسه تو هم  ی: دوست داردیگو یم بیدهد و حب یخندان سر تکان م دیخورش  

 چادر بخره؟!

 

 : آره!ردیگ یشده و لبخندش رنگ آرامش م رهیخ نهیخودش درون آ رِیبه تصو دیخورش  

 

  **** 
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را داخل  شیمو ها نه،یخود در آ رِیزند و با دقت به تصو یگره م شیگلو ریاش را ز یروسر  

اندازد. لبخند  یشده اش م زانیبه چادرِ آو ینگاه میکشد و ن یم شیبه مانتو یفرستد. دست یم

 ؛ردیگ یم یشتریکشد و لبخندش جانِ ب یم قیدارد. نفس عم یگام برم زیزند و به طرف آو یم

 میو طبق عادت ن ردیگ یچادرش را در دست م یحسِ خوب! گوشه ها یعنی دیخورش یراب بیحب

 همانیم نجایاندازد تا از مرتب بودنش مطمئن شود؛ به هر حال ا یم یبه کلِ اتاقِ ده متر ینگاه

  !ندازندیجمع و جورتر باشند تا صاحب خانه را به زحمت ن یهستند و بهتر است کم

 

 یچشمش به طلعت خانوم م ،ییبازِ اتاقِ روبه رو مهیدرِ ن یشود، از ال یاز اتاق که خارج م  

ه زند. آ یلب حرف م ریچرخاند و ز یم حیکنار پنجره نشسته و تسب یِچوب یِصندل یافتد که رو

طلعت خانوم که دانه  ی دهیچروک یبه دست ها رهیشود و خ یکشد و آرام وارد اتاق م یم یکوتاه

شعبان  یکه در خانه  یهفته ا کی نیرود. در ا یم شیچرخانند، پ یرا م حیرنگ تسب یآب یاه

 یزد. جلو یکرد و لبخند م یم دشیمحمدِ شه ادِیاو  دنِیبا د یساکن شده اند، طلعت خانوم گاه

 بوسد. یزند و دستش را آرام م یاو زانو م یپا
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 جان!.. دیکشد: خورش یزده و دستش را به صورت او م یطلعت خانوم لبخند گرم و مهربان  

 

 زیشود و طلعت خانوم هم چشمانش را ر یم رهیلبخند به لب به صورت او خ دیخورش  

 رونیبا دکتر ب یدار!)باز ؟یشود: هَندَ دکتر هَمرَ درگه شادِر یم رهیاو خ یکرده و به لباس ها

 !(؟یریم

 

 : آها خَلِ جان!)آره خاله جون!(دیگو یو بلند م ردیگ یلب به دندان م دیخورش  

 

 نیاندازد و هم یبه داخل اتاق م یدر نگاه یهمسرِ شعبان، گردن کج کرده و از ال ه،یزک  

دکتر  یجان! آقا دیبرد: خورش یزند و سر داخل م یبه در م یتقه ا ند،یب یرا م دیکه خورش

 اومدن

 

 زیدهد و سپس نگاهش را به چشمان ر یزند و سر تکان م یرو به او لبخند م دیخورش  

برم... کار  دی!)خاله جون! من با؟یدوزد: خَل جان! مو وَن بوشوم... کار نِدَر یطلعت خانوم م یشده 

 !؟یندار

 

هَمرَ!)نه  ینه دُتَر! باش خدا تشود:  یاندازد و نگاهش بَراق م یطلعت خانوم چانه باال م  

 دختر! برو خدا به همرات!(
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 رونیاز اتاق ب هیو به دنبال زک زدیخ یزند و برم یبه دست او م گرید یبوسه ا دیخورش  

به  دیشوند و نگاه خورش یم ییرایکنند، وارد پذ یم یرا که ط کیکوتاه و بار یِرود. راهرو یم

 اطیدرون ح یو شعبان و آقا تق بیآخر باز است و حب شود؛ در تا یم دهیکش یسمت در ورود

نگاه و لبخند  د،یکشد و خورش یم شیچادرش را پ هیو مشغول صحبت هستند. زک ندا ستادهیا

به  یزند! نگاه آقا تق یم یشود و لبخند خجول یم ریسر به ز ند،یب یرا که م بیحب یشده  قیعم

 یافتاده رو نِیشود از چ یرا م یکه! نگران ردیگ یشود؛ دلش آرام نم یم دهیسمت دخترش کش

 رونیب بیکه دخترش را شب به همراه حب نیبه ا ستیهم رضا ن ادیز دلش! دیاش فهم یشانیپ

 یشود کرد؛ رو ینم شی! کارگریاما.. پدر است د دهیند ییهفته خطا کی نیبفرستد! از دکتر در ا

 دارد! رتیغ شیدختر ها

 

به سمت چپ راه  بیحب ،یشود و بعد از سالم کوتاه یاز خانه خارج م ریسر به ز دیخورش  

ند لبخ ند،یب ی. طلعت خانوم که او را مستدیا یاتاق طلعت خانوم م یکند و پشتِ پنجره  یکج م

 نشاند. یبه لب م یو مهربان قیعم

 

 گذارد و یقلب م یشده و دست رو کیباز نزد یبه پنجره  یهم لبخند به لب، کم بیحب  

 کند: سالم ماما جان! یرا بلند م شیصدا

 

 دهد: سالم وچه!)پسر!( یطلعت خانوم سر تکان م  

 

  **** 
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 ریچادرش را در دست دارد و سر به ز یگوشه ها دیهم! خورش یهم.. شانه به شانه  یِمواز  

هم هر دو دستش را در  بیزند. حب یمانده و لبخند م رهیخ بیحب یکنارِ گام ها شیبه گام ها

 یکند و آرامش در جانش روان م یخانومش را نگاه م دیخورش یچشم ریفرو برده و ز شیها بیج

المپِ  نیکه در دو طرف کوچه امتداد دارند.. ا یبلوک یحصار ها نی.. اکیبار ی کوچه نیشود! ا

 یدور.. آخ آن ستاره ها و کیکوچه وجود دارد.. آخ آن ماهِ نزد نیکه سرِ ا یروشنِ تنها چراغ برق

 ن؛یدو را بب نیانگار! همه سکوت کرده اند انگار! کنار دستِ ا ندیسوسو زن.. همه مشغول تماشا

 را! یمساو یِدو مواز نیکند ا یهم تماشا م اخد

 

 دیکوچه عبور کرده اند، خورش نیهم از ا یِکه مواز یبار نیهفته، از همان اول کی نیدر ا  

هم  نیا ابدیادامه  شتریهم دلش خواست ب بیبشود! حب تریکوچه طوالن نیدلش خواست که ا

 یو م مودهیسرعت پ نیرا با آرامتر کیبار یکوچه  نیقرار نانوشته ا کی! و هر دو طبقِ یقدم

قدم  یکنارِ مرد یدر اوج است وقت دیبه حضور هم گرم است. خورش شانیهر دو دلِ! ندیمایپ

تواند کنار  یم یآرام است وقت بیرسد! و حب یم شیانه هادارد که به زور قدش تا ش یبرم

 اش قدم بردارد! یو خجالت یشانیخانومِ کوتاه قد و بلند پ دیخورش

 

 !م؟یخانومِ من! کجا بر دیزند: خب خورش یم یقیکوچه، لبخند عم یبه انتها رهیخ بیحب  

 

شود: هر  یفِشُرده م شیدندان ها ریلبش ز یو گوشه  رندیگ یرنگ م دیخورش یگونه ها  

 یجا شما بگ
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 !..؟ی: هر جا؟! مطمئنردیگ یم طنتیزنند و لحنش رنگ ش یبرق م بیچشمانِ حب  

 

و صورتش از خجالت سرخ  ردیگ یاش فرو رفته و تنش گُر م قهیدر  باًیتقر دیسر خورش  

 چه طوره؟! یگرکی... اوووم! جمیشام بخور میخندد: بر یآرام م بیشود و حب یم

 

 کند: خوبه!.. یاندازد و گردن کج م یبه او م ینگاه مین دیخورش  

 

مثه  شهیشود: م یو نگاهش طبق معمول مظلوم م ندیچ یو لب برم ردیگ یم یقیدم عم  

 !م؟یبخور میَبستن رونیب میکه رفت روزیپر

 

 خندد: شکمو!.. یسر به سمت آسمان گرفته و بلند م بیحب  

 

 .ردیگ یپشت چشم نازک کرده و رو م دیخورش  

 

کند تا خنده اش  یم یکند و سع یفرستاده و گردن کج م رونیب قیبازدمش را عم بیحب  

 خانوم؟! باز قهر؟! دیرا تمام و کنترل کند: خورش

 

  **** 
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 رِیاست و فقط المپ خانه ها و ت کیخلوت و تار ابانیهم.. شانه به شانه! خ یباز هم مواز  

 یِهوس حمله به سرشان زده و جلو یخاکستر ی. ابر هاستیا برق روشن هستند. ماه نچراغ ه

 یم ادیکشد و رعد فر یم ریانگار! برق، شمش افتهی هیگر یاند. هوا ناگهان، هوا دهیماه صف کش

 یماه! ابر ها یرو دنِیاز د غیاما در یشگیهم قیدو رف نیشکافند ا یابر ها را م ی نهیزند. س

 یشده که م ییدارند. حالِ آسمان مثلِ حال انسان ها یمقاومت و بغض شکن الیخ ریشکست ناپذ

دوزند و  یرا به سقف آسمان م نیزنند و زم یم ادیاست! اولِ اولش فر کیدانند مرگشان نزد

 زند تا ببارد! یم ادیبارند؛ آسمان هم فر یامان م یروند و ب یم لیآخرش تحل

 

بارون  خوادیاندازد: م یشب م اهِیمات و ترسناکِ آسمان س یبه ابر ها ینگاه مین دیخورش  

 رهیبگ

 

 دهد: هوم آره! یهم نگاهش را به آسمان م بیحب  

 

 ی... بعضهیشوهر خاتون خاله، آمل ،ییزند: هوشنگ دا یم ییلبخند دندان نما دیخورش  

 اون افتادم ادیمن  خونهیم یشعر هیوقتا 

 

 !؟یکند: چه شعر یبه او نگاه م دهیباال پر یبا ابرو ها بیحب  

 

و نم  یی: سرِ سوادیگو یچادرش را در دست گرفته و لبخند به لب م یگوشه ها دیخورش  

 رهینم وارش ، ته بوردن بوردن و مه هارش هارش... کَئو آسمونه کَمه سِفارش ، مه دلبر را دَره نئ

 وارش
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 !؟یچ ینیشعر  نیحاال ابرد: خب  یشلوارش فرو م یها بیدستانش را در ج بیحب  

 

بارون... هارش  ینیوارش  دونمیم ی... ولدونمیخوب نم یلیکند: خ یگردن کج م دیخورش  

 ینی دونمیو کبود... بعد مه دلبر را دره هم م یآسمون ابر شهینگاه کردن... کئو آسمون م ینی

 ..یچ

 

را باال  شیابرو یتا کی بیو حب ردیگ یلبش را به دندان م یکند و گوشه  یسکوت م  

 !؟یچ ینیشود: خب  یانداخته و لحنش پرسشگر م

 

 !یچی: هدیگو یکند و هول زده م یچشم درشت م دیخورش  

 

 !؟یچیکند: ه یزند و گردن کج م یم شخندین بیحب  

 

 دلـ.. ینی... ینیاندازد: خب... خب  یم ریسر به ز دیخورش  

 

 راهه یدلبرِ من تو ینیکند:  یو کلمات را پشت سر هم و با شرم ادا م ردیگ یم یقیدم عم  
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: دیگو یم طنتیزند، با ش یکه خنده در آن موج م ییو سپس با صدا دهیبلند خند بیحب  

 یشعره افتاد ادی... به خاطر دلبرتم هست که ستین یپس فقط به خاطر آسمون ابر

 

 !رمی: نه خندیچ یب برمکند و ل یچشم درشت کرده و اخم م دیخورش  

 

 هیمنظورت چ دونمیبانو! خجالت نکش اصالً من که م دیخندد: آره خورش یآرام م بیحب  

 

کند: بازم  یکرده و گردن کج م ینوچ بیو حب ردیگ یکرده و رو م یاخم پررنگ دیخورش  

 بانو؟! دیقهر؟! بازم اون شعره رو بخونم خورش

 

! اون بیدهد: آقا حب یم بیخندد و نگاه شاد و بَراقش را به حب یناخودآگاه م دیخورش  

 وقت نخون، باشه؟! چیشعره رو ه

 

 پرند: چرا؟! یباال م بیحب یابرو ها  

 

فِشُرَد تا خنده اش بلند و آشکار نشود: آخه  یدندان م ریچادرش را ز یگوشه  دیخورش  

 !یشعر بچگونه بخون دیقدت که نبا نیشما با ا

 

 ..یگیکشد: راست م یبه پشت گردنش م یخندد و دست یبلند م بیحب  
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 بخونم؟! یاندازد: خب پس چ یم دیبه خورش ینگاه مین  

 

 ونریب قیبازدمش را عم بیاندازد و حب یندانستن باال م یرا به معنا شیشانه ها دیخورش  

و  یقیعاشق موس یلیدارم که خ یهمکار هی: من ردیگ یفرستد و سر به سمت آسمان م یم

 حفظش کردم گهیکه من د خونهیرو م یشعر هی شهیآهنگه... هم

 

ازد و اند یبه اطراف م ی. نگاهندینش یلبش م یرو یکشد و لبخند قشنگ یم یقینفس عم  

 شود. یمطمئن م ابانیاز خلوت بودن خ

 

ارم ، د یخواند: امشب در سر شور یبتواند بشنود، م دیکه فقط خورش ییآرام و با صدا  

سر  کیباشد با ستارگانم... امشب  یدارم... باز امشب در اوج آسمانم ، راز یامشب در دل نور

 دورم... ییعالم گو نیشوق و شورم ، از ا

 

دورند! هر  شانیبرد. دور! هر دو یلبخند به لب، لذت م دیخواند و خورش یم بیحب  

دورند. از خون و آتش و بمباران  میو تحر یعالم دورند. از صَدام و جنگ و قحط نیاز ا شانیدو

به حسِ خوشِ  دهیعالم.. چسب نیهم.. دور از ا کِیهستند نزد ییجا شانیدورند. امشب هر دو

 پرواز!

 

 ساغر شکنم... زم،یدر آسمان ها غوغا فکنم ، سبو بر -  
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اند؛ در آسمان  شانیبرد. امشب هر دو یلبخند به لب، لذت م دیخواند و خورش یم بیحب  

مست از  شانی! هر دواریدر اوجند! مست از حضورِ  شانیآن ماهِ پنهان شده پشتِ ابر! هر دو شِیپ

شود؛ آسمان از تقال دست  یزند و باران آغاز م یم یبودن هستند! رعد یحسِ خوبِ مواز

 .دیگر یشور م ربرداشته و پ

 

 یدستانش را آرام به هم مو  ستدیا یم بیحب یسر ذوق آمده، با دو گام روبه رو دِیخورش  

 !بیقشنگه آقا حب یلیکوبد: صدات خ

 

 بانو!.. دیخورش شنونیخندد: گوشات قشنگ م یآرام م بیحب  

 

وقفه بر  یاندازد و قطرات باران ب یبه آسمان م ینگاه مین بیخندند و حب یهر دو م  

 وقت نیتا ا نکهیبابات واسه ا شمینجوریخانوم من! هم دیخورش میبارند: زودتر بر یصورتش م

 گهید شهیبدتر م یکه بش سمی... خرسهیحسابمو م میموند رونیشب ب

 

 هی ی: خب شما خودت گفتردیگ یو دوباره در کنار او قرار م ندیچ یلب برم دیخورش  

 غذامون هضم شه میتا قدم بزن میش ادهیپ نتریپائ ابونیخ

 

 تند گمیزند: حاال م یم یقیکشد و لبخند عم یشده اش م سیخ یبه مو ها یدست بیحب  

 بانو سرما نخوره دیو خورش مینش سیتا خ میبدوئ

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM بودنت هست

telegram.me/romanhayeasheghane 178 

بانو! چه قدر دوست دارد که  دیزند. خورش یاندازد و لبخند م یم ریسر به ز دیخورش  

 یم شیباران هم قدم پ رِیبخشند و ز یسرعت م شانیطور صدا کند! به قدم ها نیاو را ا بیحب

 روند.

 

  **** 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM بودنت هست

telegram.me/romanhayeasheghane 179 

 

 

گذارد.  یاجاق گاز م یرا رو یو سپس کتر زدیر یدرون استکان ها آب جوش م هیزک  

 میشود. راه مستق یبه دست، از آشپزخانه خارج م ینیکند و س یسرش مرتب م یچادرش را رو

ته و آقا نشس شیو شعبان که روبه رو یزده به پشت هیتک بِیحب نِیرا ب ینیگرفته و س شیرا در پ

 ی. آقا تقردیگ یم یدهد و کنار همسرش جا یم یلب ریرا ز بیتشکر حب جوابگذارد و  یم یتق

و  دیخورش دنیداده است؛ با د هیتک یراستش را به پشت یگاهِ تنش کرده و شانه  هیدستش را تک

ز ا یلیهم خ بینگفت و حب یزیچ اخم و تَخم کرد اما یاز باران بودند، کم سیخ سِیکه خ بیحب

  بابت ممنونش بود!  نیا

 

فرستد و  یسمجش را داخل م یزند و مو ها یگره م شیگلو ریاش را ز یروسر دیخورش  

! دیآ یطلعت خانوم م یخروپوف ها یبسته است و صدا ییرود. درِ اتاق روبه رو یم رونیاز اتاق ب

شود. اول نگاه و لبخندِ  یخانه م یکند و وارد سالن اصل یم یو راهرو را طِ  ردیگ یلب به دندان م

در  یرسد. لبخند کم جان یم بیو حب یو سپس نوبت شعبان و آقا تق دیآ یبه استقبالش م هیزک

ر و د نیاز ا ی. کمندینش یم یرفته و کنار آقا تق شیپ رینشاند و آرام و سر به ز یجواب به لب م

 کند. یعزم رفتن م بینوشند و سپس حب یرا م شانیزنند و چا یآن در حرف م

 

 برم آماده شم و برسونمت دکتر! سای: وادیگو یشعبان با همان لبخندِ مهربانش م  

 

ه نشاند: ن یتشکر به لب م یبرا یکشد و لبخند یشَست و اشاره اش را دور لبش م بیحب  

 رمیخودم م شمیآقا شعبون! مزاحم شما نم
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! مزاحم ه؟یحرفا چ نی: ادیگو یو شعبان م بیحب یبدرقه  یبرا زندیخ یبرم یهمگ  

 امیم یا قهیکه... دو دق ستین ادیز نیو ماش یموقع تاکس نیشبِ دکتر! ا میکدومه؟! ساعت ده و ن

 گردم یو برم رسونمتیم

 

ممنون آقا  یلیکند: خ یاحترام سر خم م یقلب گذاشته و به نشانه  یدست رو بیحب  

 شما اصالً نگران نباش! یجور هی رمیخودم م ستمین به زحمت یشعبون! راض

 

کند:  یاندازد و به طرف اتاقِ خودش و همسرش راه کج م یرا باال م شیشعبان ابرو ها  

 آماده شدم و اومدم یصبر کن قهیخان! دو دق بیحب گهیتعارف نکن د نقدیا

 

 ینم یهم که چاره ا بیرود. حب یبماند، به داخل اتاق م یکه منتظر جواب نیسپس بدون ا  

 یاو و هم برا یبدرقه  یهم برا دیرود. خورش یم اطیکرده و به درون ح یاز همه خداحافظ ند،یب

 بیشود. حب یروان م اطیزدنش، عقبِ سرش به درون ح یکند برا یکه دل دل م یگفتن حرف

  .دیایماند تا شعبان ب یکند و منتظر م یم زدروازه را با

 

: آقا دیگو یم ریو سر به ز چدیپ یاش را دور انگشتش م یرروس یگوشه  دیخورش  

 !ب؟یحب

 

 بانو؟! دیکند: بله خورش یبه او نگاه م نهیبا لبخند و دست به س بیحب  
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 یگرکیج یکه تو نیاز ا بی: آقا حبردیگ یم یقیزده و دَم عم یلبخند کم جان دیخورش  

 ..ادِی

 

 چوقتیه گهید تونمی... خب... خب من که نمایدوزد: ناراحت نش ینگاهِ مظلومش را به او م  

 ..یول رنیمینم دایشه گهیاون رفته... مَش صادق م ی... ولوفتمین ادشی

 

 ی... ولیول کنمیم ادشیمن  بی: آقا حبرندیگ یرنگ م شیاندازد و گونه ها یم ریسر به ز  

 ... خب... من شما رو... اِممم! من..ینی... کنمیم ادشیفقط 

 

دهد.  یبرد و حرفش را ادامه نم یبلندِ گلدارش فرو م راهنیپ ی قهیدر  باًیسرش را تقر  

ش را از التهاب یتواند کم یبارشِ نم نم باران هم نم یو حت ردیگ یتنش گُر گرفته و لب به دندان م

 دلگذارد و در  یهم م یزند و پلک رو یم یکه متوجه منظورِ او شده، لبخند آرام بیکم کند! حب

شود.  یرد و بدل نم نشانیب یحرف گرید اط،یکند. با داخل شدن شعبان به ح یخدا را شکر م

 ونریب اطیکند و از ح یرنگش را روشن م دیسف کانِیو شعبان پ ستدیا یکنارِ دروازه م دیخورش

 برد. یم

 

 یگرم م یآرام و لبخند یبا لحن دیبندد، رو به خورش یکه دروازه را م یدر حال بیحب  

 ..شمیخانومِ من! ناراحت نشدم بانو! ناراحتم نم دی: خورشدیگو

 

نگاهش را به نگاهِ شاد اما پر آبِ  اط،یو قبل از خروج از ح ردیگ یقفل دروازه را در دست م  

 خرمیدوزد: برات نقشه هم م یم دیخورش
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 یلیگذارد: خ یهم م یشود و پلک رو یباز م یید دندان نماکم کم به لبخن دیلب خورش  

 !یخوب یلی! شما خبیممنون آقا حب

 

 خانومِ من!.. دیاز خودته خورش یخندد: خوب یاندازد و آرام م یم ریسر به ز بیحب  

 

 دهد: خداحافظت! یاش تکان م قهیگذارد و دستش را کنار شق یهم م یپلک رو  

 

 !بیکند: خداحافظ آقا حب ینثارش م یلبخندِ مهربان دیخورش  

 

  **** 
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 !ب؟یآقا حب -}  

 

 دیچانه اش ستون کرد: بله خورش ریگذاشت و دستش را ز زیم یآرنجش را رو بیحب  

 بانو؟!

 

 !؟یبرام نقشه بخر شهیانداخت: م نیو نگاهش را پائ دیلب برچ  

 

 کار؟! یچ یخوای: نقشه؟! نقشه مدندیباال پر بیحب یابرو ها  

 

 یو جبهه ها وانیکه از مر دمیشن ویراد یگرفته و لب تر کرد: خب... خب تو یقیدم عم  

 ..گفتیغرب م

 

 ینی... دونمیغربو نم یجنوب کجان ول یجبهه ها دونمینگاهِ درشتش را به او دوخت: من م  

 کجان.. یشهرا تو نیا دونمینم یول راننایغرب ا یتو دونمیم

 

که اهواز و خرمشهر  دونمی... مثالً مشناسمیجنوبو م یآب دهانش را فرو داد: من جبهه ها  

 کارون که محمد.. ایخوزستانن...  یو دزفول تو

 

لبخند  بیدوخت. حب بیهول زده، لبش را به دندان گرفت و نگاهِ مظلومش را به حب  

از محمد  دیگفت. نبا یم دیاخت. نبااند ریسر به ز دینزد و خورش یزد و سر تکان داد. حرف یمحو
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قرار گرفت، سر بلند کرد و نگاه شرمنده اش  زیم یکه رو ینیکرد. س یناراحتش م دیگفت. نبا یم

 ونریب یبرد برا شیبا همان لبخندِ کم جان، دست پ یحرف چیه یب بیدوخت. اما حب بیرا به حب

 ...{خیجگر ها از س دنِیکش

 

   

 

 

ماند  یم رهیخ دهیدمر خواب یِگذارد. به آقا تق یسرش م ریغلتد و دستش را ز یبه چپ م  

شود  یگفت که ناراحت نم بی. عذاب وجدان داشت اما حاال ندارد. حبستیگرید یفکرش جا یول

 رونیتواند محمد را از ذهنش ب یشود. خب.. خب او که نم ی! خوب است که ناراحت نمگرید

مثلِ قبل به او فکر بکند.  دیاز خاطراتِ گذشته اش است. اما نبا یئاو جز باشد. هر چه ندازدیب

بشود و حاال محمد  بیکند. او قرار است زن حب یخب.. خب او اصالً مثلِ قبل به محمد فکر نم

 همان مردِ خاطرات بماند بهتر است!

 

ت. امن است. مرد اس بیشود. حب یوار در خود جمع م نیآورد و جن یم نتریسرش را پائ  

 بیدهد! حب یو لبخند م تیامن یقدم زدن کنار او هم بو یآرامش است. حت بیخوب است. حب

 یکه برا نیریکند مثلِ ش یاش م وانهیآورد و د ی! عشق پدر و مادرِ آدم را در مستیعشق ن

 نیکه سنگ ینفس یعنی دیخورش یبرا بی. حبستیحسِ قشنگ بیعشق خودش را کشت!!! حب

 چیر هکه مثلش د یتیامن یعنی.. ستیکه کم ن یآرامش یعنی.. ستیکه تنگ ن یدل یعنی.. ستین

که  نیتپد! ا یم بیحب یعقلش هم برا ی! چشم و گوش و عقل نبسته و حتستین یگریمرد د

 یعاشقانه " کی دیباشد! شا "قشنگدوست داشتنِ " کی دیشا نیهست؟! ا ست،یعشق ن

 شود حس کرد... یاش هم م یرا از صد فرسخ یپاک یباشد! هر چه هست بو "ساده
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  **** 

 

   

 

 

 !ب؟یآقا حب -]  

 

 بانو؟! دیو نگاهش را به او دوخت: بله خورش دیچیلقمه اش را پ  

 

 ..خواستمیگرفت: من... من نم یانداخت و تکه نان در دستش را به باز ریسر به ز دیخورش  

 

خانومِ من! ناراحت نکن  دیه خورشندار یبیهم گذاشت: ع یو پلک رو دیآرام خند  

 خودتو...[
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 دیخوابد. البته خواب که نه.. فکر خورش یگذارد و طاق باز م یچشمانش م یآرنجش را رو  

شود.. استوار.. امن.. با  یمثل کوه م ردیگ یگذارد! کنارِ او که قرار م ینم شیخانومش که خواب برا

ا ر شیایند دیشود.. بخشنده.. شاد.. زالل! اصالً خورش یمثل رود م ردیگ ی! کنارِ او که قرار مرتیغ

 یساده و ب یدخترک روستائ نیمحمد بکند. ا ادِیندارد که او  یفرق شیانگار! برا دهیرنگ پاش

آن قدر ها هم به محمد  گریدروغش بفهمد که د یب یتواند از نگاه و حرف ها یاست و م لهیش

 کند. یمثلِ قبل به همسر مرحومش فکر نم گریکند. درست مثلِ خودش که د یفکر نم

 

 یرا که دوست داشته از دست داده و م یفهمد. او هم کس یرا خوب م دیخورش ب،یحب  

انداخت. محمد و  رونیشود آن ها را از خاطرات ب یشود به آن ها فکر نکرد! نم یفهمد که نم

 یالنه کرده گوشه  شهیغمِ هم کی بیحب یکرد. معصومه براشود از گذشته پاک  یمعصومه را نم

 بماند! یباق یشگیغمِ هم کی شیدهد که محمد برا یهم حق م دیخورش هماند و ب یدلش م

 

زند. خدا خوب  یدوزد و لبخند م یکند و به سقف چشم م یسرش قالب م ریدستانش را ز  

مهربان!  شهیهم بِیمظلوم را قرار داده سرِ راهِ حب شهیهم دِیدر و تخته را جور کرده انگار! خورش

و فکرش  ادیشوند. اصالً  یاو حضور دارد سبک و آرام م یوقت شیاست! نفس ها ژنیاکس دیخورش

 هفتِ صبحِ کوه است! یتازه  یهوا لِهم مث

 

  **** 
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 یان و شاد شده کند و نگاهش را به نگاهِ درخش ینقشه را وسطِ موکتِ سبزِ اتاق پهن م  

پر ذوق، نگاه  دی. خورشندینش یلبش م یگوشه  یدوزد. لبخند قشنگ یم دیخورش

گرداند. چشمش  یغرب و مهران و پاوه در نقشه م النیکردنِ گ دایجستوجوگرش را به دنبالِ پ

 یگریخزر و د یاینوشته در یکی یافتد؛ رو ینقشه م یرنگ رو یآب یاول از همه به دو محدوده 

ماند و سپس  ینام مازندران در نقشه ثابت م یعمان! نگاه کنجکاوش رو یایفارس و در جیهم خل

  شود. یم دهیبه طرف غرب کش

 

 نیشود: بب یم دهیبه آن طرف کش دیو نگاه خورش ردیگ یقرار م المیا یرو بیانگشت حب  

 ایغرب عراق یکه تو ییهستن... اکثر شهرا نجایغرب و مهران ا النیمثلِ گ یی... شهراالمهیا نجایا

 ..المیا یبهشون حمله کردن تو

 

زند: و کرمانشاه و  یکرمانشاه و کردستان ضربه م یکشد و رو یانگشتش را باال م  

 کردستانن

 

 عراقن کینزد نایچرخاند: ا یسه استان م نیدهد و چشم در ا یسر تکان م دیخورش  

 

 دهد: آره! یسر تکان م بیحب  
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که  نی. قبل از اندیب یباز او را م مهیدرِ ن یچرخاند و از ال یسر م بیزند. حب یدر م هیزک  

رف ظ کیرا که در آن  لیاست یِنیس ریکند. سر به ز یشود و در را باز م یبلند م زد،یبرخ دیخورش

 را ینیکند. س یلب تشکر م ریو ز ردیگ یو چنگال وجود دارد از او م یدست شیهندوانه و دو پ

  .ندینش یگذارد و م یم دیه و در دسترس خورشکنارِ نقش

 

دوزد  یم بیاندازد و سپس نگاهش را به حب یهندوانه م یبه قاچ ها ینگاه مین دیخورش  

 !..نیبب بیزند: آقا حب یمازندران ضربه م یو با انگشتش رو

 

ا م ی: روستادیگو یلبخند به لب م دیشود و خورش یبه انگشت او دوخته م بینگاه حب  

 ... شما از..نجاستیا

 

 نجایتا ا نیاومد نجایدهد: از ا یانگشتش را از تهران به طرف مازندران حرکت م  

 

 خانوم من! دیگذارد: آره خورش یهم م یخندد و پلک رو یآرام م بیحب  

 

 !ب؟یزند: آقا حب یم یلبخند قشنگ دیخورش  

 

 ه؟!دهد: بل یم هیکند و به آن تک یدستش را ستون تنش م بیحب  
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اش را دور  یروسر یو گوشه  رندیگ یرنگ م شیانداخته و گونه ها ریسر به ز دیخورش  

من؟! آخه...  یخواستگار نیایب نیشد که شما خواست ی: شما... اِمممم! چه طورچدیپ یانگشتش م

 میذره کنار هم بود هیآخه ما فقط 

 

 یدهد و لبخند م یم هیتک واریکشد و سرش را به د یبا دست خودش را عقب م بیحب  

 هیو  یبشناس یتونینم یکن یرو اگه صد سالم کنارشون زندگ ییآدما هیخانومِ من!  دیزند: خورش

که  ییرو هی... تو انقدر ساده و شونیتا بشناس یفقط چند ساعت کنارشون باش هیرو کاف ییآدما

... ییو با خدا یدخترِ صبور، باهوش، مهربون، احساسات هیذره تونستم بفهمم  هیهمون  یتو

اده و و س یریگی... با همه زود ارتباط میستیراهم ن مهین قیو رف یذاریکه کارا رو نصفه نم دمیفهم

رد ک ریذره دلم گ هیهمون  ی... شناختنت سخت نبود که توایر یو مظلوم و ب یا لهیپ لهیش یب

 !..گهید شتیپ

 

 و ردیگ یم یقیدم عم بیشود و حب یم قیو لبخندش عم ردیگ یلب به دندان م دیخورش  

 تهران؟! یایب یکه قبول کرد یدید یدوزد: حاال تو بگو از من چ ینگاه مهربانش را به او م

 

... من اون روز یریو سر به ز رتی... با غیکشد: خب شما مهربون یم یقینفس عم دیخورش  

زبونشونو  نکهیبا ا ی... بعد با همه هم زود جور شدیکنیکارت دقت م یکه چه قدر تو دمید

... بعد... خب با جذبه یکنیم یو حرفاتم قشنگن... به موقعشم شوخ ی... با حوصله اایدیفهمینم

 هم..

 

خندد. با جذبه!  یبلند م بیکند. حب یکاره رها م مهیو کالمش را ن ردیگ یلب به دندان م  

چانه اش  ریشته و زآن گذا یرا رو گرشیکرده و آرنج دست د پایاش چل نهیس یدستش را رو
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هم  یکند. پلک رو یاش نگاه م یو خجالت ریخانومِ سر به ز دیکند. با لبخند به خورش یستون م

است! همه  بیبلندِ او مثلِ هوسِ س یِشانیکند. پ یاش را در دهان جمع م ینیلب پائ وگذارد  یم

 !دنشینبوس یکند برا یاش خودش را کنترل م

 

که  منیبیو م کنمیوقتا فکر م یمن بعض ،یدونیم بی: آقا حبردیگ یم یقیدم عم دیخورش  

 اصالً ینیخب...  ینی... انیبه هم م یلیآقا شعبون و خانومش خ نیهم ایخودم  یمثالً مامان و بابا

زن و  یلینه ها! من خ نایهمن... فقطم هم هیشب یلیانگار خدا واسه خاطر هم خلقشون کرده... خ

 خوبه شونمیهمن و زندگ مثلِ یلیکه خ شناسمیم شوهرا

 

هم  هیاونا شب ی... ولیگیم یچ فهممیدهد: آره م یزند و سر تکان م یلبخند م بیحب  

کنار  و انیکنار ب گهیو با هم بسازن... با بد و خوب همد رنیگرفتن که سخت نگ ادی! فقط ستنین

 هم بمونن

 

هم شدن...  هیساختن که شب گهی! انقدر با همدبیکند: آره آقا حب یگردن کج م دیخورش  

 یعروس یدوست دارم... آدم وقت ینجوری... من اگهیسخت نگرفتن و خب از بدِ هم گذشتن د

 خراب بشه شیکنه که زندگ یکار نکهیبچسبه و بسازه نه ا شویزندگ دیبا گهید کنهیم

 

 هستند! بایافکارش هم ساده و ز یزند. او حت یلبخند م بیحب  

 

  **** 
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 یکه کم کم واضح م ییرسد؛ صدا یوسطِ خواب به گوشش م ینگیرید نگیرید یصدا  

 نیدهد و اول یرا از هم فاصله م شیکشد. آرام پلک ها یم رونیب یخبر یشود و او را جهانِ ب

 یخانه  اطِیدرختِ ح یبرگ ها ینور آفتاب است که از ال به ال ند،یب یهم که نگاهِ تارش م یزیچ

 نیخوشِ گنجشک ها هم لذتِ ا یتابد. صدا یباز به داخل م مهین یاز پنجره  وگذشته  هیهمسا

تواند  یکه حاال م نگیرید نگیرید یکند. توجهش به همان صدا یتار را دو چندان م رِیتصو

که آرام تاب  یدیسف یشود. نگاه از پنجره و پرده  یبدهد که زنگ تلفن است، جلب م صیتشخ

 .ندیب یبرادرش را م یِچرخاند و تشک خال یم راستخورد برداشته و سر به  یم

 

 یرسد. م یزنگ تلفن قطع شده و صحبتِ سهراب با تلفن، نامفهوم به گوش م یصدا  

 ازهیکند و خم یدهانش متوقف م یو رو دهیدستش را به صورتش کش شهیو به عادتِ هم ندینش

کشد. سهراب است که سر  ینگاهش را به سمت آن م بیشود و حب یکشد. درِ اتاق باز م یم

 کند. یشده براندازش م زیداخل آورده و با چشمان ر

 

 با تو حرف بزنه خوادیپشتِ خطه م دیسع ایب بیحب -  

 

 انیگو "یعل ای"کرده و  نیزند و دستش را ستونِ زم یم یلبخند مچهیداماد خان جان! ن  

 یرا باز و بسته م شیبار پلک ها دارد و چند ی. لخ لخ کنان به طرف در اتاق گام برمزدیخ یبرم

مرتبش  یلیرود. از سر و وضعِ خ یدر کنار م ی! سهراب از جلویرفعِ کاملِ خواب آلودگ یکند برا

د، زن یصبح را جار م میبه ساعت که شش و ن ینگاه میبا ن بیشود گرفت؟! حب یم یا جهیچه نت
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 یداده اند، م یو تلفن را جا ونیزیتلو شیکه رو یرنگ یشانه باال انداخته و کنارِ کمدِ قهوه ا

 دارد. یرا برم ونیزیرها شده کنار تلو یِو گوش ستدیا

 

 اندازد: الو! سالم داماد خان جان! یم ریدهد و سرش را ز یم هیتک واریکفِ دستش را به د  

 

 خان! ساعت خواب؟! بیسالم حب کِی: علچدیپ یم یدر گوش دیسع یخنده  یصدا  

 

 مین بیو حب ستدیا یم ونیزیکنار کمد تلو وار،یزده به د هیو تک نهیسهراب دست به س  

 صبح! مِیو ن شیاندازد: ش یبه او م ینگاه

 

 خندد: حواست پرته ها دکتر! یبلندتر از قبل م دیسع  

 

 یزنیصبح زنگ م شیساعت ش یدهد: خب وقت یم هیاش را به آرنجش تک یشانیپ بیحب  

 برادرِ من؟! یانتظار حواسِ جمع دار

 

خب حاال، من اگه  یلی: خدیآ یاز پشت خط م دهیگفتنِ سپ "سالم برسون" یصدا  

 ..یشدیم داریب دیخودت که با کردمینم دارتیب

 

 رسونه یسالم م دهیدهد: سپ یمکث کرده و سپس ادامه م یاندک  
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 دارد: سالمت باشه! تو هم سالم منو برسون یرا برم واریدستش از د ی هیتک بیحب  

 

 ..رسونمیم تویبزرگ یسالمت باش -  

 

اصلِ حالت چه طوره؟!  نمیشود: خب حاال بگو بب یو شاد م ردیگ یاوج م یکم شیصدا  

 !یکرد دایپ اری دمیشن

 

 یخوبن؟! اومد یرعلیو ام دهی! سپ؟یخان! تو چه طور دیخندد: خوبم سع یآرام م بیحب  

 !؟یمرخص

 

 خالصه گهی: آره دردیگ یکشد و سپس به کمرش م یبه پشت گردنش م یدست  

 

 ... آره..می: ما همه خوبچدیپ یم یدر گوش دیسع قیبازدمِ عم یصدا  

 

... ی: مبارکه داداش! من رفتم خط و برگشتم تو زن گرفتردیگ یاوج م یکم شیدوباره صدا  

 سرعت عملت! نیماشاال به ا
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دهد: خب غرض از مزاحمت... گفتم  یحرفش را ادامه م دیخندد و سع یفقط آرام م بیحب  

 ؟!دکتر جان یستین کیاالن زنگ بزنم... فردا شب که کش مارستانیب یریم گهیساعت د هیتو 

 

 کشد: نه! یلبش م یزبانش را رو بیحب  

 

و خط تو و خانومت دوباره برم نکهیخان! من گفتم تا قبل ا بیحب نی! ببیخب پس چه عال -  

... به سهرابم بگو که با بهجت خانوم میشام دعوت کنم... پس فرداشب شام در خدمت شمائ هی

 انیب

 

باال رفته همان جا  یو با ابرو ها نهینگاهش را به سهراب که هنوز دست به س بیحب  

و  ییآشنا یبرا میفعالً فقط محرم دینگفته که من و خورش دهیجان! سپ دیدوزد: سع یم ستاده،یا

 پدرش؟! دیاگر خدا خواست تائ

 

 نیخب من دوست دارم ا یکرده ول فیبرام تعر زویهمه چ دهیدکتر! سپ یچرا آقا -  

  !گهید نینامزد ییجورا هی... تازه نمیخانومِ شما رو بب دیخورش

 

 ..یلحظه گوش هیکند:  یمکث و فکر م یا هیثان بیحب  

 

 دی: سعدیگو یو رو به سهراب م ردیگ یرا م شیدهد و جلو یرا از گوشش فاصله م یگوش  

 !ن؟یایب نیتونیخونه شون... شما م میو تو و زن داداش بر دیفرداشب من و خورش گهیم
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بابا احمد اگه گذاشت که  نمیبب زنمیزند: امروز باهاش حرف م یم یسهراب لبخند کج  

 میریم

 

ن جا دی: سعدیگو یگرداند و با خنده م یگوشش برم یرا رو یسر تکان داده و گوش بیحب  

 دمیخبر م زنمی! بعد زنگ ممیریاز پدر خانوما مجوز بگ دیفعالً هر دومون با

 

  **** 
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و بلندِ  اهیدامنِ س ؛یسیانگل ی قهیپررنگتر و  یکم ییبا دکمه ها یآسمان یبلوز جلو بازِ آب  

 یگفته بود که همان لباس ها بیآخر هم چادر! حب و در یدست جگر کی یِدار؛ روسر نیچ

اندازد و  یبه خود م ینگاه مین نهیاست! درون آ یاش را بپوشد و چادر سر بگذارد، کاف یمهمان

چرخاند و سپس از  یکند. نگاهش را بنا به عادت، درون اتاق م یرا مرتب م راهنشیپ یهاگوشه 

بسته است و طلعت خانوم هم در سالن حضور دارد. از  ییشود. درِ اتاقِ روبه رو یآن خارج م

 هیچادرش را در دست گرفته، به طرف طلعت خانوم که تک یگذرد و گوشه ها یم کیبار یراهرو

  است، گام بردارد. نشسته یداده به پشت

 

 !(؟ی... کار نداررمی!)من دارم م؟یزند: خَل جان! مو شادَرِم... کار ِندَر یزانو م شیپا یجلو  

 

! باش جایکشد: نه ک یاندازد و کف دستش را به صورتِ او م یطلعت خانوم چانه باال م  

 خوش بُگذره!)برو خوش بگذره!(

 

 میو ن زدیخ یبوسد. آرام برم یاو را م یبرد و گونه  یم شیلبخند زده و سر پ دیخورش  

 شعبان و ایو بفهمد که آ دهیبازِ آشپزخانه درونش را د مهیدرِ ن یکشد تا از ال یتنه اش را عقب م

 فربدهد. به ط صیتشخ ستاده،یرا که کنارِ اجاق گاز ا هیتواند زک ینه! م ایهمسرش آن جا هستند 

روند  یم رونیکند. همزمان با هم از آشپزخانه ب یم یآشپزخانه گام برداشته و از او هم خداحافظ

خاطرِ او  یکه امشب برا دیگو یمدهد و  یآب و قرصِ طلعت خانوم را به دستش م وانیل هیو زک

 بار گذاشته است! "هول اَوه"
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 رِیز یِتخته چوب یو شعبان را نشسته رو یو آقا تق بیشود و حب یم اطیوارد ح دیخورش  

. هر سه زدیخ یشود، برم یکه متوجه حضور او م بیزده و حب ی. لبخند خجولندیب یدرختِ هلو م

و  یکند. سپس با آقا تق یو لبخند به لب، براندازش م نهیدست به س بیو حب ندیآ یبه طرف او م

 یکند و همراهِ هم وارد همان کوچه  یم یهم با آن دو خداحافظ دیدهد و خورش یم دستشعبان 

 شوند! یم یمواز

 

: دیگو یاندازد و با لبخند م یم دیبه خورش ینگاه میانداخته و ن ریسر به ز بیحب  

 بانو! دیخورش یخوشکل شد

 

 شود: ممنون!.. یم قیگل انداخته و لبخندش عم دیخورش ینه هاگو  

 

 پس آقا سهراب و زنش کوشن؟! یدوزد: راست ینگاهِ درشت شده اش را به او م  

 

 ستادنیزند: اونجا منتظر وا یبه سرِ کوچه اشاره م بیحب  

 

ه از کوچ شهیکه مجبورند تندتر از هم فیکشد و ح ینگاهش را به آن سمت م دیخورش  

  بگذرند!

 

 !ب؟یاندازد: آقا حب یم بیبه حب ینگاه مین  
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برد: بله  یشلوارش فرو م بیفرستد و دستش را در ج یم رونیب قیبازدمش را عم بیحب  

 خانوم من؟! دیخورش

 

خانوم و شوهرشو تا حاال  دهی: من سپندینش یم دیخورش یلب ها یرو یلبخند قشنگ  

 ... اونام مثه شمان؟!دمی... تازه زنِ آقا سهرابم نددمیند

 

  پرند: مثه من؟! یباال م بیحب یابرو ها  

 

که مثه  ینی... ینیدهد: آره  یو سر تکان م ردیگ یلبش را به دندان م یگوشه  دیخورش  

! اگه منو دوست نداشته شورنیدلمم دارن رخت م ی... توکشمیخجالت م یلیشما خوبن؟! من خ

 !؟یباشن چ

 

 که خالفش ثابت بشه.. نیآدما خوبن مگه ا ی: آره بانو! اصالً همه خندد یآرام م بیحب  

 

خانومِ من! تو  دیخورش یبترس خوادیکشد: تو هم نم یشَست و اشاره اش را دور لبش م  

 همه دوسِت دارن! یخودت که باش ،ینطوریهم

 

 یرسند و او گوشه ها یکند. به سر کوچه م یزند و گردن کج م یلبخند م دیخورش  

نگاهش را به چپ و راست چرخانده و  بیاندازد. حب یم ریو سر به ز دهیکش شیچادرش را پ

زند و هر دو به آن  یاشاره م دی. به خورشندیب یسمتِ راست م یِسهراب و بهجت را کنارِ بغال

 از نظر یچشم ریرا ز گریکدیو بهجت ابتدا  دیرسند، خورش یکنند. به هم که م یسمت راه کج م
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 تسیدست آب کیاش هم  یو روسر دهیرنگ پوش یبلندِ خاکستر یِمانتو کینند! بهجت گذرا یم

 رنگ هم دارد. یقهوه ا فِیک کیو 

 

 : سالم زن داداش!دیگو یشود و با لبخند م یقدم م شیسهراب پ  

 

 دهد: سالم آقا سهراب! یسر تکان م ر،یزند و سر به ز یهم در جوابِ او لبخند م دیخورش  

 

 خانوم! من بهجتم! دیآورد: سالم خورش یم شیبهجت دستش را پ  

 

فِشُرَد: سالم! بله آقا  یم یبا تعلل دستِ او را کم ،یو خجالت ریهمچنان سر به ز دیخورش  

 گفته! بیحب

 

داز را بران دیخورش یبه بهجت که تک ابرو باال انداخته و با لبخندِ کج ینگاه مین بیحب  

 یکند از لبخند فراتر نرود، کنار گوش سهراب زمزمه م یم یکه سع یبا خنده اکند، انداخته و  یم

 !ستنیهم ن هیکند: اصالً شب

 

کرده و  پایچل نهیس یدستش را رو کیدهد و  یسرفه قورت م کیسهراب خنده اش را با   

: خدا به داد دیگو یکند و زمزمه وار م یسر کج م یو کم ردیگ یدهانش م یرا جلو گرشیدست د

 برسه!
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: خب ردیگ یم یقیکنترل خنده اش و سپس دم عم یکند برا یم یهم تک سرفه ا بیحب  

 !م؟یبر

 

چرخند و سهراب با لبخند  یو نگاهِ مرموزِ بهجت به سمتِ او م دینگاه درشتِ خورش  

 زنهیکه االنا اذانم م میبر گهی: آره ددیگو یم یقیعم

 

  **** 
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او  نِیکنار پنجره نشسته و بهجت هم ب دیسبز رنگ هستند! خورش کانِیپ کیهمه مسافرِ   

کند. اذان را  یخانومش نگاه م دیبغل به خورش نهیاز آ یگاه بیگرفته است و حب یو سهراب جا

روشن است و اخبارش هم مربوط  ویفاصله دارند. راد دیسع یبا خانه  یربع کی باًیگفته اند و تقر

ا ر نیتا آخر بازِ ماش ی شهیش یکم دیاست که در مهران انجام شد. خورش کی یکربال اتِیملبه ع

انداخته تا زودتر برسند! خانه ها و آدم ها  انبریشود. راننده در م یم رهیخ رونیدهد و به ب یباال م

 یرقنور المپ چراغ ب ریبار تصو کیمتر که هر چند  نیماش ی شهیگذراند و به ش یرا از نظر م

  ماند. یم رهیشود، خ یمنعکس م شیرو

 

 جان تو چند سالته؟! دیاندازد: خورش یبه او م ینگاه میبهجت ن  

 

دوزد:  یو به بهجت م ردیگ یمنعکس شده درونش م ریو تصاو شهینگاه از ش دیخورش  

 شونزده
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اصالً  یول زمیشود: عز یم شیمهمان لب ها یپرند و لبخند کج یبهجت باال م یابرو ها  

 یباش کتریسال فقط ازم کوچ هی... من فکر کردم ادایبهت نم

 

. مگر او چند ساله است اصالً؟! لب دیگو ینم چیاندازد و ه یرا باال م شیابرو ها دیخورش  

ک سر یخانه ها درختان یدوزد. از پشتِ حصار بعض یچشم م ابانیو دوباره به خ ندیچ یبرم

و درختانش کم اند.  ادیز شیبرعکسِ روستا، خانه ها نجایکند که ا یفکر م دیاند و خورش دهیکش

از خانه  ی.. بعضنجایهر خانه، سه / چهار درخت وجود دارد و ا یشود گفت که به ازا یم تادر روس

  ندارند که بخواهند درخت داشته باشند! اطیها اصالً ح

 

 یشگیهشدار هم غامیهمان پ نیماش یویشود. از راد یم یکیناگهان همه جا غرق در تار  

کنند. از  یرا خاموش م شانیحضور دارند چراغ ها ابانیکه در خ ییها نیشود. ماش یپخش م

خاموش کن، "داد و  یترسناک شده صدا نِیو از زم دیآ یم گیم یشده صدا کیآسمانِ تار

نگه داشته  یهوا در کنار یرا ب نیاشم ان،یگو "حضرت عباس ای" نندهرهگذران! را "خاموش کن

 یدهد و به واکنش ها یبه زحمت آب دهانش را فرو م دیکند. خورش یرا خاموش م شیو چراغ ها

را  نیشده است. سبک شدن ماش خکوبیدوزد اما مثلِ چند بارِ گذشته، خودش م یچشم م هیبق

 شده اند! ادهیبهجت و سهراب پ ؛چرخاند یکند و نگاه به چپ م یحس م

 

.. خط گرید یی.. صداادی.. فرهی.. گرغی.. خطِ دود.. جیلیخ ک،ینزد یلی.. خبیمه ییصدا  

 شیگوش ها یدستانش را رو دی! خورشیحوال نیدر هم گرید ی.. خانه و خانواده اگرید یدود

ندارد! آخ  دنیمُردنِ آدم ها که شن یِخواهد بشنود. صدا یزند. نم یصدا هق م یگذاشته و ب

 دنیها که شن ییها و ضد هوا گیم یندارد! صدا دنیکه شن یکس ی.. بی.. آوارگیمیتی یداص

 ندارد!((( دنیکه شن ینیبرادرانِ د نیجنگ و خون و آتشِ راه افتاده ب یندارد! )))صدا
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 یو از گوشش فاصله م ردیگ یکه مچش را م بیشود و دوباره دستِ حب یباز م نیدر ماش  

 !دیخورش ـــــــــــــــرونیب ایزند: ب یم ادیدهد و فر

 

  **** 

 

   

 

 

چرخاند و  یچشم به باال م دی. خورشردیگ یصورتِ او م یآب را جلو یکیپالست وانِیل  

 وانیدوزد. انگشتانش را دور ل یم بیبخش حب نانینگاهش را به صورتِ مضطرب و لبخندِ اطم

هم خشک  شینوشد. گلو یاش م دهیتر شدنِ لبِ خشک یآب فقط برا یکند و جرعه ا یحلقه م

رنگ و  یپتو یرو دیهم کنارِ خورش بیندارد! حب وانیآبِ درونِ ل یِباق ردنِ به خو یاست اما رغبت

 .ندینش یپناهگاه را پوشانده، م یِمانیس نِیکه زم یرو رفته ا

 

 یکیتار مهین یچرخاند در فضا یدهد و چشم م یم هیپشت سرش تک وارِیسرش را به د  

در پناهگاه حضور  یادیاست. مردم ز افتهی یاندک ییِها روشنا یکه با نورِ کم چراغ قوه ها و زنبور

هم هستند  یکوچک یماند! بچه ها یرا م تیم شانیاند و رنگ صورت ها دهیدارند. همه شان ترس

کند که کدامشان خالفکار و کدامشان مؤمن..  ینم یفرق نجایکنند. ا یم هیکه هنوز هم دارند گر

و  هدیهمه ترس نجایو کدامشان سالم باشند؛ ا ماریو کدامشان پولدار.. کدامشان ب ریکدامشان فق

 دیحال هستند و شا شانیهمه پر نجایگوششان حس کرده اند! ا خیعبورِ ملک الموت را از ب

را  یچزاندن نیاش انتظار چن ینیو برادرِ د هیخورد. آخ که آدم از همسا یبه هم م جنگحالشان از 

 ندارد!



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM بودنت هست

telegram.me/romanhayeasheghane 204 

 

به آن ها انداخته و سپس  ینگاه مین بیآن سوتر نشسته اند. حب یسهراب و بهجت، کم  

 یچشم ها دنِیندارد د ازینور و دقت ن ادیدوزد. ز یداده، م هیتک واریکه سرش را به د دیبه خورش

 دینشاند. خورش یبه لب م یبه زحمت لبخند !نشیپف کرده و سرخش و صورتِ رنگ باخته و غم

 بیکشد. حب یم نیبار نجات دهنده اش شدند، پائ نیدوم یاو که برا یدست ها یرو انگاهش را ت

که کبود  دیشود د ینم یکیشود؛ در تار یم رهیهم رد نگاهش را گرفته و سپس به مچِ دستِ او خ

 بیحب یپنجه  رِیهنوز هم مچش اس ایکند؛ گو یاش را حس م یکوفتگ دینه! اما خورش ایشده 

 است!

 

اگه حالت خوبه  دی: خورشدیگو یاندازد و آرام م یبه بهجت و سهراب م ینگاه مین بیحب  

 من برم

 

 شوند: کجا؟! یدوباره پر آب م دیکه چشمانِ درشتِ خورش دهینکش هیبه ثان  

 

که من  هیمارستانیب کِینزد باًیتقر نجایبانو! ا مارستانیزند: ب یم یلبخند مچهین بیحب  

 بکنم.. یکه بتونم کمک رمیاونجا... م برنیم یزخم ی... االنم حتماً کلکنمیتوش کار م

 

 دیسع ی: تو با بهجت و سهراب برو خونه ردیگ یم یقیدهد و دم عم یآب دهانش را فرو م  

 امی... منم اگه تونستم منایا

 

 هد: نه!د یتکان م نیسرش را به شدت به طرف دیخورش  
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بانو؟! برو منم احتماال آخرِ شب  دی: چرا خورشردیگ یرنگ تعجب به خود م بینگاهِ حب  

 کنمیخونه و خبرت م رمیم ایاونجا  امیم

 

! من با خوامی... نمـی: نه! نمدیآ یم رونیب شیبغضِ گلو یبه زحمت از ال دیخورش یصدا  

 مارستانیب امیشما م

 

.. .ستیتو ن یکه جا مارستانیب دیدهد: خورش یم رونیب قینفسش را کالفه و عم بیحب  

 کار؟! یچ یایب یخوایتو م ارنیمجروح م یاالن کل

 

کند: من  یرا پاک م شیبه مژه ها دهیمزاحمِ چسب یبا پشت دستش، اشک ها دیخورش  

 یر! حاال چه جوستم؟یراه ن مهین قیکه من رف نی... مگه... مگه اون روز نگفتامیبا شما ب خوامیم

 راه بشم؟! مهین قیبرم و رف

 

نشسته  انِیرا نسبت به دخترکِ گر یشتریزند و قلبش محبتِ ب یم یلبخندِ کمرنگ بیحب  

 یتو ایو  ومدیاز دستت برم یبود که کار یبانو! منظورِ من وقت دیکند: خورش یدر کنارش حس م

 خانومِ من! دیخورش یبکن یتونینم یکه کار مارستانیب یاینه حاال... االن ب ،یزندگ

 

 فقط.. مونمیگوشه م هی... کنمینم ی: خب... خب کارندیچ یلب برم دیخورش  
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که آروم  امی! خب مکنم؟یمن آرومت م یگیدوزد: مگه نم یم بینگاهِ پر آبش را به حب  

 یبرس ایبه زخم یو بتون یباش

 

لمسِ صورتِ  یبرد برا یم شیدست پ بیچکد. حب یگونه اش م یرو یاشک یقطره   

کند و عقب  یگذارد و دستش را مشت م یهم م یآرامشش و پاک کردنِ آن قطره اما.. پلک رو

و  دنیدر آغوش کش ینخواهد توانست وسوسه  گریکشد. به صورتش که دست بزند د یم

 را از خود دور کند! سشیخ یبلند و مژه ها یِشانیپ دنِیبوس

 

  **** 

 

   

 

 

 یکه با سرعت هر چه تمامتر روپوشش را به تن م بیبه حبو  ندینش یم یصندل یرو  

اتاقِ  یکنند. چشمانِ درشتش همه  یناله ها در سرش غوغا م یدوزد. صدا یکشد، چشم م

را از  یپزشک یِگوش بی. حبندیب یپنجره دارد را تار م کیشده که  یکار کیکوچکِ سرام

 دیخورش یبرد و روبه رو یروپوشش فرو م بیرا داخل ج افراگمشیکند و د یم زانیگردنش آو

 .ستدیا یم

 

چشمانِ  یگذراند و نگاهش رو یاش را از نظر م دهیجزء به جزءِ صورتِ نگران و رنگ پر  

 بانو؟! دیماند: خورش یبَراق از اشکش ثابت م
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 !ب؟یدهد: بله آقا حب یو به زحمت بغضش را فرو م ردیگ یم یقیدم عم دیخورش  

 

 ینگاه میدهد و ن یاش را ماساژ م یشانیاشاره اش را چفت هم کرده و پ شَست و بیحب  

جا بخون... قبله  نیهم ینماز بخون یاورژانس خب؟! اگه خواست رمیاندازد: من م یبه درِ اتاق م

م که وضع آرومتر شد  گهید قهی... چند دقیباش دیبه طرفِ پنجره با لیکم ما هیطرف راسته فقط 

 خونه رسونمتیم ریآقا شعبون بزن و بگو که امشب د ی ه زنگ به خونهیبرو 

 

 کند: چشم! یگردن کج کرده و زمزمه م دیخورش  

 

 یاگه خواست ی: راستردیگ یرا در دست م رهیبه طرف در گام برداشته و دستگ بیحب  

 ی... فقط وقتکنهیم تییراهنما یهمراه من یاز پرستارا بگ یکیبخش کودکان... به  یبر یتونیم

ندارن... خودشون درد دارن و  یو زار هیبرو اونجا چون اون بچه ها طاقت گر یآرومِ آروم شد

 حساسه یلیشون خ هیروح

 

 زند: چشم! یم یلبخند مچهین دیخورش  

 

شود و  یگذارد. از اتاق خارج م یهم م یزند و پلک رو یم یهم لبخند محو بیحب  

هم  یرا رو شیو پلک ها ردیگ یدستانش م انیا م! سرش ررونیآن ب یماند و صدا ها یم دیخورش

و همراهانشان  مارانیب غِیناله و ج ی. صداچدیپ یآمبوالنس ها در سرش م ریآژ یگذارد. صدا یم

برانکارد  یکه رو یآن دخترک تِیاست؟! وضع دیسف شیکجا تیوضع نیدارد! ا مهکه هنوز هم ادا



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM بودنت هست

telegram.me/romanhayeasheghane 208 

 که از سرش یمادر تیاست؟! وضع دیسف شیبود، کجا دهیخواب یباز و صورت خاک مهیبا چشمان ن

کرد تا دخترکش  یکوفت و التماس م یم نهیداد و به س یپانسمان نم یاجازه  یآمد ول یخون م

 د است؟!یسف شیرا نفس دهند، کجا

 

 شیآورده بودندش، کجا مارستانیکه با لباسِ عروس به ب یآن زنِ جوان تِیوضع یآخ راست  

دهند.  یو اشک ها صورتش را شُست و شو م ردیگ یاست؟! دستش را محکم به دهانش م دیسف

چشمِ برادر کوچکترش به  یکرد جلو یم یدرد دارد حالِ آن پسرک نوجوان که سع یلیخ یراست

 یآمد! آخ که گاه ینم امتیق نیزند و کاش به ا ینه؟! هق م زد،یاشک نر نشدنشا میتیخاطرِ 

بهتر است؛ حداقلش که آدم رذالتِ انسان را منعکس شده در اشک ها  یلیخ راه بودن مهین قیرف

 .ندیب یها نم ادیو فر

 

  **** 

 

   

 

 

بَل بَشو هنوز  نیکشد. آرام است.. سبک.. خوب! خوب است که در ا یم قیعم ینفس ها  

 یکرد حت دایتوان آرامش را پ یتوان نماز خواند! خوب است که هنوز هم م یهم خدا هست و م

توان آرام بود. کف دو  یاز حد بد هم م شیاوضاع ب نی! اصالً خوب است که در اقهیچند دق یبرا

 یکه م یرود. راهرو هم شلوغ است. پرستاران یم رونیکشد و از اتاق ب یم صورتشدستش را به 

 شانیها که اشک ها یزخم ای مارانیخون است. همراهان ب یدر دستشان واحد ها یدوند و گاه

ماند احوالشان! قبل از نماز  یاست و دستانشان رو به آسمان و مثلِ مرغ سر کنده م ریسراز
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گفت. حاال که آرام شده  تشانیبا منزل آقا شعبان تماس گرفت و از وضع ودب یخواندن به هر زحمت

 !دیتمام شدنِ جنگ بگو یایاز روستا و رو شانیخواهد به بخش کودکان برود و برا یاست م

 

گذرد که او هم عقب گَرد کرده و در کنارِ گام  یو از کنارش م دیآ یاز روبه رو م یپرستار  

 !دیدارد: خانوم ببخش یاو گام برم عِیسر یها

 

خانوم من کار دارم... اگه  دیدهد: ببخش یحوصله پاسخ م یدود، ب یپرستار همانطور که م  

 ..یسؤال ای یمشکل

 

 بیدکتر حب یبه کارشان برسند: خانوم من همراه آقا عتریبُرَد تا هر دو سر یحرفش را م  

 !نیفقط بدونم بخش کودکان کجاست، هم خواستمیام... م ییرضا

 

گذراند و سپس محلِ بخشِ کودکان  یو صورتِ او را از نظر م ستادهیا یا هیثان یپرستار برا  

 ...دیگو یرا به او م

 

  **** 
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اش لبخند به  یخستگ یکشاند. با همه  یسته اش را به طرف بخش کودکان مخ یقدم ها  

که بود، خودش  نینبود اما هم کینزد یلیخانومش است! خ دیخورش ونِیلب دارد و همه اش را مد

چرخاند و  یبرد. چشم م یکند و سر داخل م یکرد. آرام در را باز م یم قیآرامش را به جانش تزر

 قتری. لبخندش عمندیب یتختِ کنارِ پنجره آرام گرفته، م یکه رو یدخترکسرِ  یرا باال دیخورش

 یشده و لبخندِ قشنگ دهیبه سمت او کش دیشود. نگاهِ آرام و مظلومِ خورش یشده و آرام وارد م

چرخاند و دختر و پسر بچه  یهشت تختِ رو به هم م نینگاهش را ب بی. حبندینش یلبش م یرو

 یاند و مادران نگرانشان که به عنوان همراه مانده اند، را از نظر م یماریب رِیکه اس ار یمعصوم یها

اندازد و اخمِ  یم ماریب تِیبه اطالعاتِ وضع یو نگاه ستدیا یگذراند. کنارِ تختِ همان دخترک م

 .ندینش یاش م یشانیپ یرو یکمرنگ

 

 !یخسته نباش بی: آقا حبدیگو یم یآهسته ا یبا صدا دیخورش  

 

 بانو!.. دیخورش یزند: سالمت باش یبه او م یلبخند مچهین بیحب  

 

پرند: معلومه خوب باهاشون جور  یباال م شیکند و ابرو ها یاشاره م دهیبه دخترکِ خواب  

 ایشد

 

 زند: آره!.. یم یلبخند خجول دیخورش  

 

 یلیآقا خ یزند: اون عل یاست اشاره م دهیتخت دومِ سمت چپ خواب یکه رو یبه پسرک  

 ..دیو خواب دیتا باالخره خند میکرد... انقدر من و مامانش واسش قصه گفت یتاب یب
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ساکت بود... مامانش  یلیخ یکوچولو ول یشاد نیکند: ا یدخترک را نوازش م یمو ها  

 به صورتش بزنه.. یآب هیرفت 

 

 یلیخ یداره... ول یقشنگ یچه مو ها نیبب بیدوزد: آقا حب یچشمانِ درشتش را به او م  

 زنیریمو هاش م

 

 شهی: خوب مدیگو یلب م ریزند و ز یم ینیکشد و لبخند غمگ یم یقینفس عم بیحب  

 شاالیا

 

از شهرستان  گفتیدوزد: مامانش م ینگاهش را به صورتِ دخترکِ فرشته رو م دیخورش  

 گرفتن و منتظر جوابشن شیاومدن... گفت که از دخترش آزما

 

: دیگو یعوض شدن بحث و فرو خوردنِ بغضِ مردانه اش م یدهد و برا یسر تکان م بیحب  

 آقا شعبون یمن تو رو برسونم خونه  میدوازدهه بر کی! ساعت نزدم؟یخانومِ من بر دیخب خورش

 

  **** 

 

   

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM بودنت هست

telegram.me/romanhayeasheghane 212 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 یجان؟! باالخره ت یدهد: آقا تق یم یاز هندوانه را به دست آقا تق یشعبان قاچ بزرگ  

 !(؟یگرفت متوی!)باالخره تصم؟یبِت مِیتصم

 

 یآقا شعبان؟!)چ یگون مِیتصم یچ یزند: چ یسرخِ آبدار م یبه هندوانه  یگاز یآقا تق  

 آقا شعبان؟!( یگیم مویتصم یچ
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ر دکت ی!)دخترتو به آقا؟یدکترَ دَن یآقا ـیَجایک یاندازد: ت یرا باال م شیشعبان ابرو ها  

 !(؟یدیم

 

بُگوم...  یشود: چ یم یمانیس اطِیح ی رهیبا پشت دست دهانش را پاک کرده و خ یآقا تق  

 ماه گذشته( هیبگم... هنوز که فقط  یما بُگذشته)چ هیحَلِ خا فقِط 

 

! ؟ینِشنَخت بِیماهِ دِل حب هی نیجان! ا یبُرَد: آقا تق یخود م یهندوانه برا یشعبان قاچ  

عقد  شانیدِ کم کم ا ـیَدِل رضا یو ت سهیه ینظِر خوب وچه ا یت بیگِر حبمو گُنوم که اَ یدان

خانَه  یسیه ی... اوشان وَن بِدانن که اگر تو راضیرَ جَهَز هِر جایک یخا وَن هندَ ت یباکُنون... دان

که  مگیمن م یدونی! م؟ینشناخت بویماه حب هی نیا یجان! تو یهاکنون)آقا تق ریدو تا رَ تم شانیا

 دیخب باز با یدونیکم کم عقد کنن... م نایا گهید هیو دلت راض هیپسر خوب بیاگر به نظرت حب

 ریدو تا تعم نیا اسهخونه رو و یهست یبدونن که اگه تو راض دی... اونا بایواسه دخترت جهاز بخر

  کنن )بسازن((

 

   

 

 

 ( ساخته و منتشر شده استwWw.98iA.Com) اینودهشت یمجاز یکتاب توسط کتابخانه  نیا  
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 اسایزِن و بچَـ  یخانه و م یدِل م یکشد: آقا شعبان! واال م یم یقینفس عم یآقا تق  

خونه م و زن و  یمشخص بابو..)واال دل من برا فیتکل ـیَجایک یهاکرده... مُ رَم دوس دَرِم زوتر م

 دخترم مشخص بشه..( فیزودتر تکل خوادیبچه م تنگ شده... منم دلم م

 

زند: خا پس  یم یدهد و شعبان لبخند آرام یحرفش را ادامه نم گریکند و د یگردن کج م  

 بی! از حبست؟ی! دلت رضا نه؟یچ گهی!)خب پس د؟یبِدِ یجِـ بَد بِی! حب؟ییَدِل رضا ن ی! تـ؟یَدِ چ

 !(؟یدید یبد

 

 یم زانیآو یرا از تخت چوب شیگذارد و پا ها یم ینیقاچ هندوانه را درون س یآقا تق  

 یخانه و ردِییَب دِیخورش کیخا سَعَت دُوازدِ /  شبیقُبول نِدَشتِم خا پِر بِیکند: نه! مو اگِر حب

ک یساعت دوازده /  دویکه خورش شبیقبول نداشتم که پر بویرسَنِ بام..)نه! من اگه حب سابِیح

 ..(دمیرسیآورد خونه حسابشو م

 

مَسِله  ی: مردیگ یحرفش را م یهم لبخند به لب ادامه  یخندد و آقا تق ین بلند مشعبا  

 یشور زَنه... ه طهیدل ه یم جهی! اییَخا بمب ممبِ خبر ن میبمب و جنگِ... اوجه خا امه در نیا

خوشو سر داکنوم اگِر  یخاک ی! مو چ؟یوکه چ یچ هیبسه  جهیا جایک یخوشو هَمرَ گنوم اگِر م

 جانی! استیاز بمب ممب ن یکه خبر میمن بمب و جنگه... اونجا که ما هست ی..)مسئله یبمب جهیا

! من چه ؟یبشه چ یزیچ هیبمونه و  نجایاگه دخترم ا گمیبا خودم م ی... هزنهیشور م یدل من ه

 ..(یبمب نجایاگه ا زمیسرم بر یتو یخاک
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کند. پدر است!  یدهد. شعبان هم سکوت م یکشد و حرفش را ادامه نم یم یقیآه عم  

از بمباران نبود. در روستا که  یحرفش هم حرفِ حق! دل نگران دخترش است. در روستا که خبر

خطر و خاک و خون و  ریمنتظر آژ دیبا قهیبه دق قهیدق نجای.. انجایا یشد! ول یقرمز نم تیوضع

و ماست و گوشت گوسفندان  ریپختنِ نان، ش یروز آرد نباشد برا کیاگر  روستا! در یآتش باش

 !ستین چینفت نباشد ه نجای.. انجایا یکه هست. ول زمیروز نفت نباشد، ه کیکه هست. اگر 

! ستادیصف ا شانیبرا دیاست و با یها کوپن زیچ یلیخ نجایکنند. ا یها دارو احتکار م یبعض نجایا

 !شتریاست اما خطراتش هم ب شتریامکاناتش ب نجایا

 

ود ش یتخت بلند م یاز رو انیگو "یعل ای"شود. شعبان  یزنگ تلفن خانه بلند م یصدا  

 با تلفن هیصحبتِ زک یکشد! صدا یم یمانیس اطیح یخواب رفته اش را رو یو لخ لخ کنان پا ها

درخت هلو چشم دوخته  یتخت نشسته و به برگ ها یهمان طور رو یرسد. آقا تق یبه گوش م

که سوراخ سوراخ شده باشد!!!  ستیچادرشب نهویتابد و ع یم شانیال به ال زاست؛ نور آفتاب ا

به سر  دیبا گریساعتِ د میاندازد؛ ن یبه ساعت م یشود و اول از همه نگاه یشعبان وارد خانه م

 کارش برود.

 

 بود؟! یکند: ک یگذارد و شعبان چشم تنگ م یتلفن م یرا رو یگوش هیزک  

 

خانوم... گفت که چون  نیمیاندازد: س یرا باال م شیزد و ابرو هادو یبه او چشم م هیزک  

ون... خونه ش میبر یفرداشب همگ د،یآقا سع یبرن خونه  شبینتونستن پر دیدکتر و خورش یآقا

  هستن نامیا دیآقا سع

 

 !؟یگفت یدهد: خا تو چ یشعبان سر تکان م  
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 یچیدهد: ه یدارد، پاسخش را م یهمان طور که به طرف اتاقِ طلعت خانوم گام برم هیزک  

... قرار شد بهش زنگ بزنم و خبر میایو آقا شعبون قبول کردن ما م ی... بهش گفتم اگه آقا تقگهید

 بدم

 

  **** 
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را درون شکمش جمع کرده است. دستانش را  شیکز کرده و پاها یتختِ چوب یگوشه   

دوزد.  یگذارد و به ساختمانِ خانه چشم م یآن ها م یرا رو کرده و سرش پایچل شیزانو ها یرو

مادرش و  یروستا را کرده است. دلش هوا یخانه ساکن اند و او دلش هوا نیماه است که در ا کی

چشم  یکند و از گوشه  یکجتر م ینساء را کرده است. گردنش را کم ریها و خ لوو دو ق یصُراح

هم رنگ کبود  شانیمات را گرفته اند و رو یِآب یِجلو یپنبه ا یاندازد. ابر ها یبه آسمان م ینگاه

 دیکند؟! شا یکشد. چرا غروب ها آدم را دلتنگتر م یشده است. آه م دهیدمِ غروب پاش یِو ارغوان

 اندازد! یزوالِ خودش م ادِیآفتاب، آدم را  الِچون زو

 

شود. با  یم دهیکش نیاز آسمان به زم دیو نگاه خورش دیآ یم یباز شدنِ در ورود یصدا  

 بیتنگ است! حب یلیتواند گسترشش دهد؛ دلش خ یزند اما نم یم یلبخند مچهین بیحب دنِید

 اطیرود تا به طلعت خانوم سر بزند و حاال هم دوباره به درون ح یداخل م قهیدق کیگفته بود که 

دوزد.  یسپس به آسمان م و دیو نگاهش را اول به خورش ندینش یتخت م یآمده است. رو

 دوزد. یگذارد و به او چشم م یدستانش م یسر بلند کرده و چانه اش را رو دیخورش

 

 دیشده خورش یکاود: چ یاو را م یزند و با نگاهش صورتِ گرفته  یم یلبخند محو بیحب  

 !؟یخانومِ من؟! چرا دمغ

 

 کشد: دلم تنگِ روستاس یم یقینفس عم دیخورش  

 

 شتریماه ب هیشوند: دلت تنگ روستا شده؟! هنوز که  یم کیبه هم نزد بیحب یابرو ها  

 !؟یچ یبمون نجایا شهیهم یبرا یبانو! اگه بخوا دینگذشته خورش
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  شدن! بیزنِ حب یعنیماندن  شهیهم یبرا رند؛یگ یرنگ م دیخورش یگونه ها  

 

شوند: خب... خب اون  یم شهیاندازد و چشمانش درشتتر از هم یرا باال م شیابرو ها  

 موقع... خب آخه..

 

 یم رهیزده، خ رونیدامنش ب ریکه از ز شیو به انگشت شَست پا ردیگ یم یقیدم عم  

 ..شهیشود: خب اون موقع دلم تنگ نم

 

 یلیکه آدم اون اوال خ گهیم شهیدوزد: خاتون خاله هم یچشم م بیبه نگاهِ خندانِ حب  

 هکنیم تشیکمتر اذ یو دلتنگ شهیخودش م هیزندگ کم کم سرش گرم یول کنهیم یدلتنگ

 

 بانو؟! دیخورش هیخاتون خاله ک نیخندد: ا یآرام م بیحب  

 

مامان عاتکه س  ی کهیپرند: خاله کوچ یباال م شیکند و ابرو ها یگردن کج م دیخورش  

 !؟یدی... حاال چرا پرسگهید

 

چانه اش  ریگذاشته و دستش را ز شیزانو یزند و آرنجش را رو یم یقیلبخند عم بیحب  

 یکنجکاو شدم... چه حرفا یکنیخودش و شوهرشو م ادِی ی... هینطوریهم یچیکند: ه یستون م

 یتاروس ادی نکهیبانو نه ا دیخودش گرم بشه خورش هیسرش به زندگ دی! آدم بانیزده، آفر میَخوب

 بکنه شویپدر
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 هگیمن اونجاست د هیکند: خب زندگ یاخم م دیخورش  

 

 !؟ی: مطمئندیگو یم طنتیزند و با ش یم ییلبخند دندان نما بیحب  

 

 !ـــــبی: اِاِاِ آقا حبدیگو یو معترض م ندیچ یلب برم دیخورش  

 

خندد و چه  یآرام م بیشود. حب یم رهیخ یمانیس اطیبه ح دهیو لب برچ ردیگ یرو م  

! به زحمت خودش را کنترل "بیجانِ آقا حب": دیو بگو ردیخواهد او را در آغوش بگ یقدر دلش م

 یکشد. کم یم دیآورد و با دست خودش را عقب و به سمت خورش یکند. کفشش را درم یم

رار دهد. دستانش را ستون ق یم هیتخت، تک یداده شده به لبه  هیتک یِپشتعقبتر او نشسته و به 

 دوزد. یشده، چشم م شیگرگ و م باًیاندازد. به آسمان که تقر یآن ها م یداده و وزنِ تنش را رو

 

 رهیگیکشد: غروبا دل آدم م یدوزد و آه م یهم به آسمان چشم م دیخورش  

 

 فهمهیآدم م شهیدهد: اوهوم! غروب که م یزند و سر تکان م یم یلبخند کم جان بیحب  

 رهیگیکه دلش م نهیبرق و باد گذشت، واسه هم نیاز عمرشم ع گهیروز د هیکه 

 

دوزد:  یچشم م بیشانه اش به حب یو سر چرخانده و از رو دیگو یم یـ"هوم" دیخورش  

 !ب؟یآقا حب
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 خانوم من؟! دی: بله خورشردیگ ینگاه از آسمان م بیحب  

 

 میایب میخوای: ما فرداشب مردیگ یم یو کنارِ او جا دهیخودش را عقب کش یکم دیخورش  

 یخونه  ادیخانومم فرداشب م دهیو سپ دیخانوم زنگ زد و گفت که آقا سع نیمیشما... س یخونه 

 شما

 

 ..دونمیدهد: آره م یسر تکان م بیحب  

 

لواشک  ینیزند: مامان دو / سه تا س یم شخندیدوزد و ن یم دینگاهش را به خورش  

 که کاش تا فرداشب خشک بشه خورهیحرص م یآفتاب و ه ریز اط،یح یگذاشته تو

 

 زنند: لواشک؟! یبرق م دیان خورشچشم  

 

بانو!  دیخورش یها یکند: ها یاندازد و چشم تنگ م یرا باال م شیاز ابرو ها یکی بیحب  

 یخورب یتونیخشک نشدن نم ی... تا وقتایگفتم هنوز آماده نشده... از االن فکر ناخونک زدنو نکن

 

 خواست ناخونک بزند اصالً؟! یگرداند. حاال ک یو رو برم ندیچ یلب برم دیخورش  
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  **** 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 نیمی. سرندیگ یم میدو جوان تصم ی ندهیآ یبزرگتر ها درون هال جمع شده اند و برا  

هم  هیبق یکند، به حرف ها یرا چهار قاچ م یبیخانوم در کنار همسرش نشسته و همان طور که س

ازدواج را روشن  نیا فیگرفتند که زودتر تکل میو شعبان تصم بیدهد. به اصرار حب یگوش م

از  دریرا فراهم کنند. شعبان به خواستِ مَش ح لیآن دو وسا یِشروع زندگ یبراکنند و کم کم 

 .دیازدواج دخترش بگو یو اجازه  بیخواهد که نظرش را راجع به حب یپدرِ عروس م

 

 ریبِدَم... هم خوج یجِـ فقِط خوب بِیمدت مو آقا حب نیکند: واال ا یگردن کج م یآقا تق  

دل  یباکنون، اَمَ م یعُروس شانیخا ا ـیَدل رضا ی... مو مـیَخانواده دَرِ و هم خودُش خوب وچه ا

 رَم شور زنه جایک یم
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داد، رو به مَش  یاو گوش سپرده و سر تکان م یشعبان که تمامِ مدت با لبخند به حرف ها  

خان و هم خونواده ش  بیمدت هم از خود حب نیا یکه تو گهیم ی: آقا تقدیگو یکرده و م دریح

 خب.. یدو جوون ول نیو دلشم رضا هست به ازدواج ا دهید یخوب

 

جنگ و بمبارونه...  نینگران هم یاندازد: واال آقا تق یرا باال م شیکند و ابرو ها یلب تر م  

 بکنم دیکار با یمن چ ادیسر دخترم ب ییبال نجایاگه ا گهیم یه

 

لطف دارن... واال من خودم  یلیبه ما خ یدهد: اول که آقا تق یسر تکان م دریمَش ح  

بمبارون  نیا ریساله ز شیکه پنج / ش یمن یحت ط،یشرا نیا ی... به هر حال تودمیبهشون حق م

 دمیق مبابت ح نیاز ا یو من واقعاً به آقا تق هیعیطب ینگران نیهنوز زنده م باز نگران بچه هامم.. ا

دو تا جوونم که از  نی... اشهیخواست و صالح خدا باشه همون م یبه هر حال به نظرم هر چ یول

 ترشیصبر ب گهید نیس... واال نظر منو اگه بخوا گهیهمد ریرنگ رخسارشون معلومه که دلشون گ

 هی ریازدواج کردن و رفتن ز طیشرا نیا یهستن که تو گهیعالمه جوونِ د هی... ستین زیجا نیاز ا

 نگذرونه شویکه آدم زندگ شهینم یسخت هست ول طیبچه هم دارن... شرا یسقف و حت

 

  **** 
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 یآرام اما پر حرص م ییرود و با صدا یبه کنار او م ند،یب یرا م دیکه تعلل خورش رایسم  

 نمازش تموم شه بیحب ایو  مهمونا برسن ی هیبق ایدختر حاال اونقدر طولش بده که  ی: وادیگو

 

 کند: آخه... آخه.. یو گردن کج م چدیپ یاش را دور انگشتش م یروسر یگوشه  دیخورش  

 

 یم رونیب قیکشد و بازدمش را عم یدستش را گرفته و او را به دنبال خود م رایسم  

 فرستد: آخه آخه نداره که

 

 بزرگ پر از یِنینگاهش را به سه س دیشوند. خورش یمتوقف م یچوب ی هیکنار سه چهارپا  

 یکی یشده رو دهیکش لونِینا رایافتد!!! سم یم یلیو یلیدوزد. دل آدم به ق یلواشکِ پهن شده م

 دل دل دیکند. خورش ینگاه م ستادهیا خکوبیم دِیکشد و به خورش یعقب م یها را کم ینیاز س

خونک زدن ممنوع! هم لواشک ها گفته بود که نا روزید بیخوردن و نخوردن! حب انیزند م یم

گذارد که قدم از قدم  یجوشد و نم یته مغزش م بیکنند به خوردن و هم حرف حب یم کشیتحر

 بردارد.

 

 ینم یاندازد تا مطمئن شود که کس یهال م یبه پنجره  یکند و نگاه یم ینوچ رایسم  

 !دیخورش گهید ای: دِ بندشانیب

 

 خیهمان طور س دیخورش یول ردیگ یدر دستش را به طرف او م یاز قاشق ها یکی  

 کمد یرو یِکیجانمازِ تا شده اش را درون سبدِ کوچکِ پالست بیخورد. حب یو تکان نم ستادهیا

 ی. صداندیب یرا نم یچرخاند و کس یرود. نگاهش را در سالن م یم رونیگذارد و از اتاق ب یم
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دم  یهم آن جا هستند؟! درون راهرو هی. طلعت خانوم و زکدیآ یدرون هال م ازصحبتِ بزرگتر ها 

 !ند؟یکجا رایو سم دیاندازد؛ خورش یبه درون آشپزخانه م ییو نگاه گذرا ستدیا یخانه م یِورود

 

 گفت که.. روزی... دروزید بی... آقا حبروزید ی: ولدیگو یمِن مِن کنان م دیخورش  

 

قاشق  هی دهیتا نفهم ای! ب؟یکار دار یچ بویتو حب ی: وادیگو یبا حرص اما آرام م رایسم  

 ..یگیم یمامان گفت نخور نخور! حاال تو هم دار یحداقل... مُردم بس که ه میبزن

 

 یچشم م دیگذارد و با چشمان درشت شده به پشت سر خورش یکاره م مهیحرفش را ن  

 ستاده،یو با اخم ا نهیرا که دست به س بیچرخد. حب یمتعجب و با ترس، آرام م دیدوزد. خورش

  جذبه ندارد! دیگو یدهد. بعد م یکند و آب دهانش را فرو م ینگاه م

 

 ..زهی: داداش اصن... چدیگو یم رکنانیرجیج رایسم  

 

افتد. کنار  یبه راه م یحرف چیه یب رایزند و سم یخانه اشاره م یبا سر به در ورود بیحب  

صورتش را جمع  دیکند. خورش ینش را چفت هم کرده و گردن کج مرسد، دستا یکه م دیخورش

نگاهش را به  بیرود. حب یگذرد و به درون خانه م یکند و او سر تکان داده و آرام از کنارش م یم

 .ردیگ یانداخته و لبش را به دندان م ریسر به ز دیدوزد و خورش ید میخورش

 

! به خدا بی: آقا حبردیگ یم یقیدم عم و چدیپ یاش را دور انگشتش م یروسر یگوشه   

 بزنم... من.. دیناخونک نبا یگفت روزیخب شما د زهیمن اصالً... اصالً... چ
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کند و لبخند  یگذارد. سر بلند م یکاره م مهین بیاز حدِ حب شیب یِکیحرفش را نزد  

 کیهمان  بیکه از لواشک ها نخورده است؟! حب دهیاو فهم یعنیگذراند؛  یگرمش را از نظر م

 یم یگنجشک دی!!! قلب خورشگرندیکدیچسبِ  شانیها ییایدمپ د؛یمایپ یقدم فاصله را هم م

سر  بی! حبکینزد یلیخ یِکینزد نی.. ایکینزد نیشود. چه خواهد شد؟! ا یکوبد و تنش داغ م

 رسند. یبلند او م یِ شانیاز پ یمتریلیم یکند. لبانش به فاصله  یخم م

 

مالِ  یو محضر ی. هنوز شناسنامه استیکشد! هنوز وقتش ن یبندد. سر عقب م یچشم م  

برد و رو  یپسِ سرش فرو م یدستانش را در مو ها بیشود و حب یسرخ م دیهم نشده اند! خورش

 کشد و یم قیعم ینفس ها بی! حبیخوددار نیا انِینمانده به پا ادینمانده.. ز ادیگرداند. ز یبرم

د دور! عق یِکینزد نیا انِینمانده به پا یزیافتد. چ یخجالت و شرم به عرق م از دیورشخ یِشانیپ

 یزیاش را بوسه باران خواهد کرد! چ یشانیاو را محکم در آغوش گرفته و پ بیکه بکنند، حب

! دیخورش یو رنگ به رنگ شدن ها بیحب یتبِ نفس ها انِینمانده به پا یزینمانده.. آخ که چ

 خواهند شد!((( رهیچ بیحوا هم اگر بخواهند، بر هوسِ س وآدم  ی)))حت

 

  **** 

 

   

 

 

درون  دِی! به خورشیآب زِیر یبا گل ها دی.. چادرِ سفدیبلندِ سف راهنِی.. پدیسف یِروسر  

برداشته اش هم  یو ته ابرو ها دیآ یبه نظر م دیکند. صورتِ اصالح شده اش سف ینگاه م نهیآ
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اندک هم او را خانومتر از  شیآرا نیندارد اما هم یچندان شیهد! آراد یجلوه م شتریسنش را ب

 نیمادرِ خودش که ا یو دلش برا ندیب یم نهیخانوم را درون آ نیمیس رِ یشه کرده است! تصویهم

 دنیتپ نیکه ا دیآغوش مادرش را دارد که آرامش کند و بگو یشود. دلش هوا یتنگ م ست،یجا ن

 نیمی! به لبخند سستین یعیهم طب دیشا ست؛یعیقرارش کامالً طب یقلب ب انِیدر م یکی یها

. صورتش را با دو دیآ یم شیخانوم پ نیمیچرخد. س یاندازد و به سمت او م یم یخانوم نگاه

  بوسد. یبلندش را م یشانیو پ ردیگ یدستش قاب م

 

 یو باال م نیپائ شیگذارد و بغض در گلو یخانوم م نیمیس یشانه  یاش را رو یشانیپ  

ز ا ییخانوم که گو نیمی! سدیبوس یاش را م یشانیجا بود! کاش مادرش پ نیشود. کاش مادرش ا

 دیدهد. خورش یکند و کم کم او را از خود فاصله م یاو خبر دارد، آرام پشتش را نوازش م یِدلتنگ

ر است امروز از نگاهِ تارش نچکد! قرا یچرخاند تا اشک یانداخته و چشم در حدقه م ریزسر به 

که  یچند جمله ا یبشود! قرار است امروز عاقد را به خانه ببرند و آن خطبه  بیحب یعقد کرده 

 یکند، خوانده شود. امروز قرار است اتفاقات خوب یرا محرم م دیو خورش بینفس حب نیتا آخر

  .وفتدیب

 

 هیکارند. زک یتازه عروس م یگونه  یرو یو بوسه ا ندیآ یم شیهم پ رایو سم دهیسپ  

هنوز  رد؛یگ یرود و بهجت هم او را نرم در آغوش م یم ییدخترک روستا ییِبایز یقربان صدقه 

 شود؟! یشود که تازه عروس را در آغوش نگرفت، م یهم نگاهش مرموز است اما نم

 

  **** 
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 جازهیجَـ ا وِ رِ نیشی... بسَـی: طِلَت خَله هالِ مِن هدیگو یمحزون م ییبا صدا یآقا تق  

 (نیایو بعد ب نیریازش اجازه بگ نیهاله... بر ی)طلعت خاله تونییَ و بعد ب نیهِر

 

ظورِ و نصفه من مهیکه ن نیبا ا بیشود. حب یبزرگتر م دیکنند. بغض خورش یهمه سکوت م  

اندازد. طلعت خانوم درون هال تنها  یم ریزند و سر به ز یم یاما لبخند محو دهیرا فهم یآقا تق

 یم رونینشسته است. آخ اگر محمدش بود! آخ محمد! محمد! نگاهِ بَراق و تارش را از پنجره به ب

شد! نتوانست به  یعروسِ خودش م دیمادر! اگر پسرش بود حاال خورش نی. دلش داغ دارد ارستدف

! داغش امروز دیآ یمادر م ادیر د یادیدرون سالن برود. طاقتش را نداشت. محمدش امروز ز

شده  شهیگداخته تر از هم رزنیپ ی نهیدرونِ س ییجا کیسوزد!  یم دهیزخمِ نمک پاش نهویع

کند! نگاهش را به پنجره سپرده و کاش محمد.. کاش  یدرون قلبش درد م رشپس یاست. جا

 محمد.. آخ محمد!

 

   

 

 

 ...یمادر "  

 

 "ر... پس یقامت و رو دنِیمنتظر واسه د  
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 مین دیداخل شود. خورش دیتا اول خورش ستدیا یکند و کنار م یدرِ هال را باز م بیحب  

شود.  یداخل م ریاندازد و سر به ز یبا جذبه تر شده، م اهشیبه او که در کت و شلوارِ س ینگاه

 یمحمدش را حس م یشود و طلعت خانوم.. طلعت خانوم بو یهم پشت بندش واردِ هال م بیحب

و  بیشود و حب یم کتریمحمد نزد ی. بوندیب یم یرا در لباس داماد بیچرخاند و حب یکند. سر م

 رزنیکند. پ یگذارد و انگار محمد را حس م یهم م یزنند. پلک رو یزانو م شیپا یجلو دیخورش

دهد. امروز انگار فقط شباهت  یمحمد م یامروز بو بیاست! اما حب بیحب ب،یداند که حب یم

 خودِ محمد است! گرید بیحب زامرو ست؛ین یظاهر

 

  : خَل جان؟!دیگو یلرزان م ییو با صدا ردیگ یرا در دست م رزنیدستان پ دیخورش  

 

دوزد و ملتمس  یم بیکند و نگاهِ به اشک نشسته اش را به حب یطلعت خانوم چشم باز م  

 دِ مو رو بُگ ماما جان! لَـ هیلَـ دِ...  هی: دیگو یم

 

ار ب هی گهی... مگهی: مدیگو یم یبه سخت دیدوزد و خورش یم دینگاهش را به خورش بیحب  

 بهش بگو ماما جان! گهید

 

ند: ک یلبش جا خوش م یگوشه  یشود و لبخند محو یم نیباال و پائ بیحب یگلو بکِیس  

 ماما جان!
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برد. صورتِ  یم شیمحمد است! طلعت خانوم دستان لرزانش را پ یهم که صدا شیصدا  

هم  یپلک رو بیبوسد. حب یاش را م یشانیآورد. پ یم نی. سرش را پائردیگ یرا قاب م بیحب

بوسد. طلعت خانوم مو  ی. کفِ دست طلعت خانوم را مردیگ یعمق م یگذارد و لبخندش کم یم

 بوسد. یاش را م یشانیو باز هم پ دکن یاو را نوازش م یها

 

   

 

 

  قرار یمادرِ ب هیانتظار ، تو دلِ  یعنیعشق "  

 

 "مزار... هینشونه،  هیچشمِ ترِ مونده به راه ، واسه   

 

   

 

 

 ی! آجایک ی: آردیگ یرا در دست م دیزده ودستِ لرزان خورش یقیطلعت خانوم لبخند عم  

ور  یت شکیوَر مانه... هم یت بیحب یدل گونه م یاَمَـ م نهییَمَحَمد خا دِ ن یعُروس! م یم

 ی! منمو رو گونه ماما جا طهیمَحَمَد ه ی... مییَمَحَمَد جانِ جنازِ ب ی... عقدِ سر دعا باکون مسَنهیه

عروسم! محمد  یدختر! آ یلَـ دِ کشِ ـِرم)آ هیوچَـ  یدل خَنه م یجِنازِ آب دِل گوم بابا... اََمـ مو م
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رِ ... سمونهیم شتیپ شهی... هممونهیتو م شِیمن پ بِیکه حب گهیاما دل من م ادینم گهیمن که د

من  یمامان جون! جنازه  گهیبهم م ی... محمدم هادیمحمد جانِ من ب یعقد دعا کن که جنازه 

 (رمیپسرمو بغل بگ گهیبار د هیکه  خوادیآب گم شده... اما من دلم م یتو

 

  **** 
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با غمِ نگاه و لبخندِ شاد  یهمه هستند. طلعت خانوم با لبخند گرم مادرانه اش! آقا تق  

 که یعازم شدن و چهره ا یکه بسته برا یجبهه و ساک یِخاک یبا لباس ها دیلبش! سع یگوشه 

دو  رایو سم دهیبه لب دارد. سپ شخندینشسته و ن دریزند! سهراب که کنار مَش ح ینور باال م

خانوم،  نیمیسابد! س یقند م لیم یرا در دست گرفته اند و بهجت ب دیسف ی هطرف پارچ

شده  رهیشده به پسر و عروسش خ یرا در آغوش گرفته و با چشمان چراغان طانیش یِرعلیام

عقدِ ساده  ینشسته و در سکوت به عروس و داماد و سفره  گریکدیو شعبان هم کنار  هیاست. زک

 شان چشم دوخته اند.

 

جشن  کیگرفته بودند که بعد از عقد،  نیبر ا میدعوت نکرده اند. تصم یگریمان دمه  

 پدر نِی. عاقد برندیجشن بگ دریمَش ح یرا در خانه  شانیساده در روستا گرفته و سپس عروس

که  ردیگ یخواند و وکالت م یعقد را م یبار سوم خطبه  یعروس و پدر داماد نشسته و برا

 هیبه آ رهیخ دی! خورشاوردیدرب بیجلد کالم اهلل به عقد حب کیصد تومان و  ررا با مَه دیخورش

را  شیمادر و خواهر ها یجورِ ناجور کیقرآن است و منتظر تا نوبتِ بله دادن بشود. دلش  یها

تار و پر اشک  د،یحضور ندارند و چشمان درشت خورش نجایکدامشان حاال و ا چیخواهد! ه یم

خبر بدهد که بعد از  شیتوانست به مادر و خواهر ها یداشت تا حداقل ماست. کاش روستا تلفن 

زند که نکند حاال  ینشسته و دلش شور م بیماه کنارِ حب کیشود. بعد از  یماه دارد عروس م کی

 بمباران بشود!

 

در کنار معصومه  شیکند. چند سال پ یعروسش نگاه م نِیبه سرِ پائ یچشم ریز بیحب  

خواهد آرامش کند.  یدل تنگ است و م دیداند که خورش ی! مدینشسته بود و حاال در کنار خورش

شود.  یم رهیقرآن قرار دارند، خ ریکه ز دیفِشُرَد و به دستان خورش یم شیدندان ها ریلبش را ز
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له است اما نفس در دانند جوابِ عروس ب یکه م نیکند. همه با ا یبله گرفتن سکوت م یعاقد برا

 گذارد. یهم م یپلک رو بیحبس شده! حب شانیها نهیس

 

 و بزرگترا، بله! یبابا تق ی: با اجازه ردیگ یم یقیدم عم دیخورش  

 

 ی. سر مردیگ یدستش را م یو دست دیگو یزنند. بله را م یو همه دست م دیگو یبله را م  

ناخودآگاه  یکند. لبخند یم ریآرامش را به وجودش سراز ب،یچرخاند و لبخند و نگاه گرم حب

اندکِ  تِیجمع یهمه  گریشود که بله بدهد! بار د یم بیو نوبت حب ندینش یلبش م یگوشه 

 زنند. یم دستحاضر در سالن 

 

  **** 

 

   

 

 

در آغوش گرفتنِ عروسش!  یزند برا یاما دل دل م بیهمه مشغولِ گفت و خندند! حب  

و فشردنِ او در آغوشش  دیسرخ از شرمِ خورش یگونه ها دنِیبوس یمردانه اش برا یتمام حس ها

 به شیکه چند لحظه پ دهیو سپ رایچرخاند. به جز سم یبه کار افتاده اند! نگاهش را در سالن م

را  یآقا تق نِینگاه شاد و غمگ بی. حبگرندیکدیمشغول صحبت با  هیرفتند، بق نهدرون آشپزخا

 زند. یم یو لبخند محو ندیب یم دیخورش یثابت شده رو
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 اتاق؟! یتو میدقه بر هی شهیکند: م یبرد و زمزمه م یگوش تازه عروس م کیسرش را نزد  

 

اندازد. قلبش ناموزون  یبه او م ینگاه میو ن ردیگ یدندان م ریلبش را ز یگوشه  دیخورش  

 یخندد. نگاه گذرا یانداخته و آرام م ریسر به ز بیدهد. حب یسر تکان م یکوبد اما به آرام یم

از او برخاسته و  تیهم به تبع دی. خورشزدیخ یاندازد و برم یبه افراد حاضر در سالن م یگرید

 شود! انگار نه انگار که همه مشغول حرف زدن بودند! یم دهیهمه به طرف آن ها کش نگاهِ

 

 اقات یتو میبر قهیدق هیما  دی: ببخشدیگو یم ریزند و سر به ز یم یلبخند محو بیحب  

 

 نیخوایرفت اصالً... م ادمونیکه  میخندد: اون قدر مشغول شد یم یشعبان بلند و پر انرژ  

 !ن؟یتا شما خلوت کن رونیب میما بر

 

 و دیفهمند و خورش ینم یو طلعت خانوم که فارس یخندند به جز آقا تق یبلند م یهمگ  

 !زنند یکه شرم زده فقط لبخند م بیحب

 

 بابا جان! نیاندازد: بر یم یبه آقا تق ینگاه دریمَش ح  

 

و در برابر نگاه خندانِ  ردیگ یدستِ تازه عروسش را م بیشوند! حب یاجازه ها صادر م  

بلند باال  "!ــــــــــشیآخ" کیبندد و بازدمش را با  یروند. درِ اتاق را م یبه اتاق م هیبق

  فِشُرَد تا نخندد. یم شیدندان ها ریانداخته و لبش را ز ریسر به ز دیدهد. خورش یم رونیب
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تب، تبِ  انِیرود. پا یهم باالتر م دیتن خورش یشود و گرما یم کیقدم به قدم نزد بیحب  

خورد.  یبه سرِ او م شیشود و تبِ نفس ها یحلقه م دیدور تن خورش بی! دستان حبستیگرید

 یهم م یپلک رو دیآورد. خورش یفرود م دیورشخ یدو ابرو نیکند و لبانش را ب یسر خم م

تب، آرامشِ عاشقانه  انِی! پاستیآزار دهنده ن شیاصالً برا اد،یو ز بیعج یاگرم نیگذارد و ا

را پر کرده  قشانیعم یندارند! آرامش اتمسفر نفس ها ییمعنا گرید ی! فاصله و خوددارستیا

 است.. آرامشِ محض!

 

. دهد یفاصله م دیخورش یشانیکند و لبانش را از پ یبسته اش را باز م یپلک ها بیحب  

 !بیدوزد؛ آخ، س یم دیسرخِ خورش یرا به گونه ها نشینگاهِ از باال به پائ

 

سر به  دی. خورشرندیگ یاز هم فاصله م دیو خورش بیشود و حب یدرِ اتاق ناگهان باز م  

 یشده و اخم کمرنگ نهیدست به س بیافتد! حب یبه جان لبش م شیانداخته و با دندان ها ریز

 یو گوشه  دیگو یم "خاک به سرم!"لب  ریهول شده و ز رای. سمندینش یاش م یشانیپ یرو

 کوبد. یطرف صورتش م کیدندان فشرده و به  ریلبش را ز

 

 ..یروسر خواستمیمن... من م دی: ببـ... ببخشدیگو یمِن مِن کنان م  

 

 بیبندد. حب یرود و در را م یم رونیکه حرفش را تمام کند، به سرعت از اتاق ب نیبدون ا  

 دیدوباره به خورش بیخنده! حب ریزنند ز یاندازند و سپس م یبه هم م ینگاه متعجب دیو خورش

 دارد. یبرد و چادرش را برم یم شیشود. دست پ یم کینزد
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 جانِ من؟! دیشخور نمی: مو هاتو ببدیگو یلبخند به لب و آرام م  

 

کشد و غم شَرَش  ی! محبت شعله مرییتغ ایدن کیو  یعرب یجانِ من! چند جمله  دیخورش  

و گردن کج  ردیگ یلبش را به دندان م ی! گوشه دیخورش یشده  یکند از نگاهِ چراغان یرا کم م

بلند و  یدارد. مو ها یکند و آن را از سرش برم یاو را باز م یآرام گره روسر بیکند. حب یم

د. کن یو دوباره دستانش را دور تنش حلقه م ندیب یرا که محکم بسته شده اند م دیرشمجعد خو

 یگونه اش را رو بیجا! حب نیگذارد و چه قدر امن است ا یاو م ی نهیس یسرش را رو دیخورش

 یم جوالن طانی! نه شیهست و نه گناه یزند. نه خجالت یم بایز یگذارد و حرف ها یاو م یمو ها

 انِیدارند نشانِ لبخند خداست. پا شانیکه هر دو یآرامش نیاست! اصالً هم یناراض ادهد و نه خد

 تب، بهشت است!

 

  **** 
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 یِآزاد کی رِیشده اند و او اس ری! دستانِ او هم دور تنش زنجبیحب یپا ها نیاست ب ریاس  

 یکشد و به صورتِ او م یکند و نگاهش را باال م یاو جا به جا م ی نهیس ی! سرش را روباستیز

 رهیخ شیزده و دوباره به روبه رو یقیلبخند عم دیخورد و خورش یدوزد. نگاهشان در هم گره م

فقط  ییجدا نیکند ا یکه نم ی! فرقییکند؛ جدا یپر م بیغم عج کی. دلش را ناگهان شود یم

شود و صورتش را  ی! در آغوشِ امنِ او جا به جا مگرید ستییهفته باشد! به هر حال جدا کی یبرا

 یپرند. سر خم کرده و نگاهش را به او م یباال م بیحب یکند. ابرو ها یاو پنهان م ی نهیدر س

 دوزد.

 

 شد خانوم؟! ی! چدم؟یبرد: خورش یاو فرو م یدستش را در مو ها  

 

دلم... دلم فردا  بیحب: ندیچ یگذارد و لب برم یاو م نهیس یکف دستش را رو دیخورش  

 ..شهیبرات تنگ م یلیکه برم خ

 

 شهیزند: نم یاو برداشته و نگاه مظلومش را به نگاه خندان او گره م ی نهیسرش را از س  

 !مارستان؟یب یبعد از ظهر نر

 

 هی نیدل! تو مگه تا هم زِیکند: عز یرا محکمتر م ریزنج یخندد و حلقه  یآرام م بیحب  

 !؟یدلتنگِ مامان و خواهرات نبود شیساعت پ
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 :ردیگ یم یرا به باز راهنشیپ یاو پنهان کرده و دکمه  نهیدوباره سرش را در س دیخورش  

 گهید شهیخب دلم برا تو هم تنگ م یخب هنوزم دلم واسشون تنگه ول

 

 شتریهفته که ب هی ی... ولشهیدلم تنگ م زِیعز یخندد: دل منم برا یآرام م بیحب  

روستا...  امی... بعدش منم منیشی... شما هم واسه جشن آماده ممیکنی... هال رو درست مستین

 !دمیخورش گذرهیهفته م هی نیا یچش رو هم بذار

 

 هیهال  بیدهد: حب یزند و سر بلند کرده و نگاهش را به او م یم یلبخند قشنگ دیخورش  

 !شه؟یآماده م یهفته ا

 

... پنجره رو کننیکند: اوستا احمد و سهراب از فردا کارو شروع م یگردن کج م بیحب  

ته هف هیاز  شتری... گمون نکنم ببندنیم غهیت هیدر هالم با  نی... اذارنیو به جاش در م دارنیورم

 طول بکشه

 

 اتاق ما اصن پنجره نداره؟! ینیپرند:  یباال م دیخورش یابرو ها  

 

 !..؟یزند: پنجره دوس دار یم یقیلبخند عم بیحب  

 

 هیکنارِ در  گمیگذارد: باشه! م یهم م یپلک رو بیدهد و حب یسر تکان م دیخورش  

 بذارن کمیکوچ یپنجره 
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 ممنون یلیکند: خ یاو پنهان م ی نهیزده و دوباره سرش را در س یقیلبخند عم دیخورش  

 

 !؟یشیم میاونجا قا یریم ی: حاال چرا هدیگو یم طنتیخندد و با ش یآرام م بیحب  

 

 ..گهی... دیدوس ندار دونستمیکند: نم یسر بلند کرده و مظلوم نگاهش م دیخورش  

 

کند:  یم دیاش مُهر و موم کرده و سرش را به آغوشش تبع یشانیپ یرو بیحرفش را حب  

 !..دمینگفتم دوس ندارم خورش

 

جنسِ دوست  "مردا" نی! ببدیجا بمون خورش نیهم شهی: همردیگ یم یقیدم عم  

و ر یکی یوقت "مردا"دوست داشتن رو...  کننیدوسِت دارم، ثابت م گنیداشتنشون زمخته... نم

 ... مادرِ من، خواهرِ من، دخترِ من، خانومِ من..کننشیدوست داشته باشن مالِ خودشون م

 

زند و  یم یقیلبخند عم دیو خورش دیگو یدو چندان م دِیکالمش را با تأک یها "من"  

نکرده ها!!! منظورم  ییخدا یستیو خونه ن نیزم ایبانو! کاال  یدهد: تو هم مالِ من یادامه م بیحب

که  نهی... منظورم ارهیتو رو ازم بگ یکس ذارمیوجه نم چیکه به ه نهیا یمالِ من گمیم نکهیاز ا

واسه  یتوق شه،یم شونیهست یکی یوقت "مردا"وجودت و دوست داشتنت مالِ منه...  عشقت،

نه، ک تتیاذ یدوست داشتن رو... اگه کس نیا کننیدوسِت دارم! ثابتش م گنینم رن،یمیم یکی

با  دیبا گهیبشه، اون موقع د کیاز من نزد شتریفرا بذاره و به تو ب مشیبخواد پاشو از گل یاگه کس

 کنه!!! یش خداحافظیزندگ
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 !بیحب یدوزد: چه خطرناک یکند و نگاه متعجبش را به او م یچشم گرد م دیخورش  

 

اگه  "مردا"! گهی: آره دردیگ یرا در آغوش م زشیخندد و دوباره سرِ عز یم بیحب  

 شنیخطرناک م ننیدر خطر بب شونویزندگ

 

! بیحب یِ! هستبیحب یِزند. زندگ یفقط لبخند م دیکنند و خورش یهر دو سکوت م  

دوستت " یفقط اثباتِ مردانه  ست؛یتعصب کورکورانه ن رت،یعشق است! غ گرِینامِ د رت،یغ

که مختص  ستیزیچ رت،یاز متعصب بودن جدا کرد. غ دیداشتن را با رتیاست. حساب غ "دارم!

دارد!  رتیهم غ دی! خورشستین "مرد" یهست ول "نر"نداردش،  "ینر"هاست و اگر  "مَرد"

 عشق است! گرِینامِ د رت،ینخواهد شد! غ کیشر چکسیرا با ه بیهم حب دیخورش

 

لبخند  ب،یحب یبایز یحرف ها گریرساند و بار د یاش را به قلب او م یشانیپ دیخورش  

از  زیچند تا چ یتو دیکه مرد با دمیشن یثیحد هی! دیخورش یدونینشاند: م یبر لبش م یقیعم

 دیشم قده! گمونم خدا هم قبول داره که زنِ آدم با گهید یکیسن و  شیکیهمسرش برتر باشه... 

 شه! ابغلش ج یتو

 

 را در آغوش دارد! ایکند که دن یحس م شتریب بیخندد و حب یم دیخورش  

 

  **** 
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زند و  یم یگذارد. لبخند محو یم شیپا ها نیو ساکش را ب ندینش یحوض م یلبه  یرو  

دهد! آخ  یخون م یرفتن بو نیکشد؛ آخ که ا یم یقینفس عم دهیشود. سپ یم رهیخ دهیبه سپ

دهد! نگاه پر حرفش  یخون م یداند چرا بو یکه نم یلرزد از رفتن یکوبد و تنش م یکه دلش بد م

 ریگذارد و سر به ز یهم م یدهد؟! پلک رو یخون م یدوزد و چرا لبخندِ او بو یم دیرا به نگاه سع

 اندازد. یم

 

 من چرا ناراحته؟! ی دهیکند: سپ یآرام پشتِ او را نوازش م دیسع  

 

 یگوشم چ یتو شبیدوزد: د یزند و نگاهِ بَراقش را به او م یم یلبخند محو دهیسپ  

 !د؟یسع یگفتیم

 

برداشته  شیپا ها نیدهد. ساک را از ب یتکان م نیخندد و سرش را به طرف یآرام م دیسع  

 کند. یم کینزد دهیش را به سپگذارد و خود یم شیو کنارِ پا

 

چسباند: نَقلِ  یبه گوش او م یبرد و لبش را از پشتِ چادر و روسر یم کیسرش را نزد  

دمِ سحر  یبگم وقت خوامیبگم... م گهید زیچ هی خوامیبود خانـــوم! امروز م شبیمالِ د شب،ید

 بگم مواظب تو و خوامی... مدمیکه د یاز خواب دیلحظه دلم لرز هی ،یبغلم بود یشدم و تو تو داریب

واسه  لرزهیچون دست و دلم م کنمی! بغلت نمنیجان! رفتنِ منو رفتن نب دهیهستم... سپ یرعلیما
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... بدون اگه برنگشتم، یبغلم باش یلحظه ها تو تو نیتو بدون که دوست دارم ا یرفتن... ول

 منو.. هیبق یول کنمیم یزندگ یرعلیتو و ام شِیبرگشتم و دارم پ

 

دهد و لبش را درون دهانش جمع  یگذارد. سرش را از سرِ او فاصله م یهم م یپلک رو  

 رگیبار د کیکه خواب است و نتوانست  یرعلیام یبلرزد! دلش برا دیکند. دست و دلش نبا یم

 بلرزد! دیاش نبا دهیو امروزِ سپ شبید یبلرزد! دلش برا دیگفتنش را بشنود، نبا "بابا"

 

لرزد و لبخندش نشان از صبر و  ینم شیاما صدا نندینش یبه اشک م دهیچشمان سپ  

 !؟یدیخواب د یچ شبیاش دارد: د یاستوار

 

 نهویسرم رفته! تنم ع دمیزند: خواب د یو لبخند م ردیگ یسر به سمت آسمان م دیسع  

 دیلرزیآب م رونیب یِماه

 

ند ب دی! سعزدیاشک بر دی. نباردیگ یگذارد و لبش را به دندان م یهم م یپلک رو دهیسپ  

 یاش م یهم برخاسته و به طرف دروازه همراه دهی. سپزدیخ یو برم ردیگ یساکش را در دست م

کرد و  یهمان داخلِ خانه با همه خداحافظ دیدهد! آخ که سع یخون م یرفتن بو نیکند. آخ که ا

 یا دهیسپ یلرزد؛ برا یآن جمعِ شاد نلرزد! اما دلش م یتا دلش برا ندیایبدرقه اش ب هنگذاشت ب

  مانده اند! رهیباز را در دست گرفته و چشمان پر حرفش به او خ مهین یکه دروازه 

 

 یسع دهیبوسد. سپ یکند و سرش را م یآورد. دستانش را دور تن او حلقه م یطاقت نم  

 دیع. سزدیکند اشک نر یم یبغضِ مبهم! سع نیکند خفه نشود از ا یم یکند نفس بکشد. سع یم
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چرخاند. ساکش را  یکند. به دقت نگاه آخرش را در صورت همسرش م یاو را از آغوشش جدا م

 رود. یم رونیب زهبرداشته و از دروا

 

رِ با س دیقرار ندهند! سع یستیخدا را در رودربا نیاز ا شتریتا ب ندیگو ینم "خداحافظ"  

دهد!  یخون م یبو بیرفتن عج نیو ا دیمایپ یزند، کوچه را م یم انیدر م کیکه  یو دل نیپائ

 نیرفتن.. آخ ا نیکند و ا یرفتنش را نگاه م رهیخ رهیداده و خ هیسرش را به دروازه تک دهیسپ

 رود!((( یم "سرخ" یایبه در "یماه" نیبار قصدِ بازگشت ندارد! )))ا نیمسافر ا نی.. انرفت

 

  **** 
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ا ر دهیخر شیبرا بیکه حب یساک پِیپا نشسته و ز یکند. رو یکشِ چادر را بندِ سرش م  

رود. نورِ  یتا آخر باز م یچرخاند. به کنار پنجره  یم یبندد و نگاه آخرش را در اتاق ده متر یم

کرده است. چشم  یطالئ یموکت سبز رنگ را پر از پرتو ها یتابد و رو یآفتاب به درون م دِیشد

درست و  ی هیوزد و نه سا یم یمی. نه نسندیشن یاش م یشانیپ یرو یکند و اخم یم گتن

کشد و به  یرنگ را م دیسف یساده  یداغ است! پرده  یوجود دارد! هوا هم مثلِ دلتنگ یدرمان

انداخته و بند ساک را در  وارید یرو یبه ساعتِ خسته  ینگاه میگردد. ن یکنار ساکش برم

 شود. یاتاق خارج م زو ا ردیگ یدستش م

 

 و هیو طلعت خانوم درون سالن نشسته است. قرار شد که زک ستیهم خال ییاتاقِ روبه رو  

و خانواده اش به روستا بروند. به هر حال طلعت  بیجا بمانند و بعد با حب نیطلعت خانوم هم

احوال است و اگر او را حاال به روستا ببرند ممکن است حالش بد بشود و آن وقت از  ضیخانوم مر

 !دیایبرن یکار یسدست ک

 

را که با خود آورده  یو تمام پس انداز دیکش یرا به کنار هیشعبان و زک شبیهم د یآقا تق  

کند! البته که  هیجهاز دخترش را ته یها زیاز خرده ر یهفته کم کی نیداد تا در ا هیبود را به زک

 ی! براارداش اما در روستا که بازار وجود ند هیزیجه دیخر یبا مادرش به بازار برود برا دیدختر با

 یبخرند چون آوردنشان به تهران م یادیز زیتوانند چ یبه رامسر بروند که باز هم نم دیبا دیخر

تواند زحمتش را بکشد تا  یجهاز که او م یو کَمَک هیماند زک ی!! پس فقط ملیشود کار حضرت ف

 بکنند. یگریبعد فکر د

 

و  لیتاق خودشان هستند و شعبان هنوز هم مشغول جمع کردن وساو شعبان در ا هیزک  

چرخاند و  یم حیتسب ،یزده به پشت هیدادن سفارشات الزم به همسرش است. طلعت خانوم تک

 اطیحتماً درون ح ند؛یب یرا نم بیو حب یچرخاند اما آقا تق یچشم م دی. خورشدیگو یذکر م
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گذارد. دستِ طلعت خانوم را  یم نیاکش را زمطلعت خانوم زانو زده و س یپا یهستند! جلو

 بوسد. یگرفته و نرم م

 

 مادر؟!( یمَر؟!)آماده شد یکند: آمادِ وکِت یلبخند به لب سرِ او را نوازش م رزن،یپ  

 

گذارد: آها خَل جان! دِ کم کم وَن را  یهم م یزده و پلک رو یلبخند قشنگ دیخورش  

 (میوفتیراه ب دیکم کم با گهی)دمیدَک

 

 یرا چند بار باز و بسته م شیو لب ها دهیطلعت خانوم شَست و اشاره اش را دور لبش کش  

 و یبه خوش نیمَر رَ سِالم بَرسَن!)بر ی! تیو ساِلمت یبه خوش نیشی: بدیگو یکند و سپس م

 ! به مادرت سالم برسون!(یسالمت

 

 ـیَ یبُزُرگ یان! تکند: خا خَل ج یو گردن کج م دهیرا بوس رزنیپ یگونه  دیخورش  

 !(رسونمیم تویرِسَنِم!)بزرگ

 

 یسر چرخانده و نگاهش را به در م دی. خورشدیآ یم ییشدن کفش ها دهیکش یصدا  

 بی. حبزدیخ یزند و برم یلبخند م دیاست. خورش شیمشغول درآوردن کفش ها بیدوزد. حب

کند.  یطلعت خانوم سر خم م یقلب گذاشته و برا یشود و دست رو یهم لبخند به لب داخل م

  دهد. یمهربان م ندلبخ کیهم جوابش را با  رزنیپ
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 یو قفسه  ردیگ یدوزد. دلش را غم م ینگاهش را به صورت مهربان همسرش م دیخورش  

که روبه  یبیتنگ است و هم حب شیمادر و خواهر ها یشود. هم دلش برا یم نیاش سنگ نهیس

  دلِ دو سر دلتنگ! نیاست ا بی! چه عجستادهیا شیرو

 

کند:  یو سر خم کرده و کنار گوشِ او زمزمه م دیآ یم شیپ گریقدم د کی بیحب  

 ارمتیو با خودم م امی! من زود ماینکن ی! دلتنگدم؟یخورش

 

و  ردیگ یلبش را به دندان م یشود. گوشه  یم ریزده و سر به ز یلبخند محو دیخورش  

دلش که قرار است به روستا برود و  زیعز یزند برا یخندد. نگران است؛ دل دل م یآرام م بیحب

زند. البته به  یحاال تنگ است و شور م نیهم از هم بیخواهد که سالم برسند. دلِ حب یاز خدا م

به  یاش را پشت لبخند مهربانش پنهان کرده است! لبخند به لب، نگاه یمرد ها دلتنگ تمامقانونِ 

آورد و  ی. سرِ او را باال مردیگ یرا قاب م دیاندازد و با دستانش صورت خورش یوم مطلعت خان

او را  یدو ابرو نِیگذارد و ب یهم م یپلک رو بیخورند. حب یدلتنگشان در هم گره م ینگاه ها

 دهد! یم قرارهدف 

 

  **** 
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. دریگ یم یجا نیعقب ماش یصندل یاندازد و سپس رو یم بیبه حب ینگاه مین دیخورش  

باال تنه  دیزند و خورش ی! شعبان استارت مردیگ یآفتاب آن قَدَر داغ کرده که آدم حالت تهوع م

خند لب بیدوزد. حب یم بیبه حب نیپشت ماش ی شهیرا از ش نشیو نگاه غمگ دهیاش را عقب کش

 دارد! یادیز یفاصله هم حرف ها نیدهد؛ نگاهش از ا یتکان م سرزده و  یمحو

 

کند. نگاه  یم یآب را پشت سرشان خال یکاسه  هیکند، زک یکه حرکت م نیاشم  

از نگاه  دیشود و خورش یدورتر م دیاز نگاه خورش بیهنوز هم به هم است. حب بیو حب دیخورش

 یم یقلبش را کس یی. گوندیب یچشمانش تار م سِیخ یرا از پس پرده  بیحب دی! خورشبیحب

 یکوچه پنهان م چیکه در پ نیعمر ندارد که! ماش کیهفته و  کی! گرید ستیدور ،یفشُرَد! دور

کند.  یدعا م دیخورش دنِیسالمت رس یاندازد و در دل باز هم برا یم ریسر به ز بیشود، حب

 کشد. یچادرش را در دست گرفته و آه م یگوشه  هیزک

 

 تو! دییدکتر! بفرما یاندازد: آقا یم بیبه حب ینگاه مین  

 

برم  دیبا گهی: نه ددیگو یم ریزند و همان طور سر به ز یم یزیلبخند تشکر آم بیحب  

 مارستانیب

 

  **** 
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خِر خِر کردن گراز هم بلند است! ماه دلبرِ آسمان  ی! صدادیآ یشاهانه م یزوزه ها یصدا  

 دیا و غول آسا! شاانته یب اهِیحوضِ س کیاست؛ مثلِ  هی! دره پر از سانیسلطانِ زم یکیاست و تار

 قاًیشود. آسمان دق یم دهید ینور مهتاب به خوب رِیکوه ز یِ! بلندینیزم یچاله  اهیس کیهم 

مات است! نور ستاره ها با وجود مهتاب جرأت قد  دِیو سف یمشک ی نهیبا زم ینقاش کیبه  هیشب

برگ ها، قلب  یباد ال به ال یپا یماه.. و صدا یِکیها.. صدا ها.. حسِ نزد هیعَلَم کردن ندارند. سا

 یفقط صدا ،یریبگ دهیشغال ها و گرگ ها و گراز ها را که ناد یاندازد. صدا یآدم را به واکنش م

 کنند! یقلب ها گوش فلک را کر م دنِیتپ

 

تند و  یرود. آقا تق یم شیپ یفِشُرَد و در کنار آقا تق یبند ساک را در دست م دیخورش  

 انسالِیبه سر و همسر مردِ م یکیرود؛ نزد یلبش کنار نم یبخند از گوشه دارد و ل یفرز گام برم

 یکینورش را به دلِ تار ی! شعبان چراغ قوه را در دست دارد و گاهگریرا به وجد آورده د ییروستا

ا را که بگذرانند، خانه ه گرید چِیپ کیاست، بترسد و برود.  یکیدر نزد یوانیفرستد تا اگر ح یم

هراس ندارند! زاده و بزرگ  کینزد یو درنده ها یکیتار نیکدامشان هم از ا چی. هدیرا خواهند د

 ادتبه ع شانیندارد. فقط قلب ها یمعن شانیکوه هستند و ترس از شبِ کوه برا نیهم یشده 

 کوبد. یتندتر و محکمتر م یعیطب

 

چشم  یمثلِ حرف زدن و دست زدن! آقا تق یی. صدا هادیآ یم بیو غر بیعج یصدا ها  

هوشمندِ  ی! از همان مخلوق هاستندین زادهیدوزد. آدم یم یکیچرخاند و نگاهش را به تار یم
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ترسند! خب ترس که ندارد؛  یسه نم نیو باز هم ا دیآ یولوله شان م یاز ما بهتران! صدا ند؛یخدا

  ترس ندارند! د،یآ یم شانیکه فقط صدا یتتا وق یعنی

 

 !(ری: جندِن... بسم اهلل بِر!)جنن... بسم اهلل بگدیگو یم دیرو به خورش یآقا تق  

 

: دیگو یچرخاند و آهسته م یدهد و نگاهش را به طرف صدا ها م یسر تکان م دیخورش  

 !میبسم اهلل الرحمن الرح

 

نگاهش را به  دیورشجن است و بسم اهلل! خ تیشوند. حکا یشوند. دور م یم غیصدا ها ج  

 نیدر هم یو نفس نفس زدن شغال دنیدو یصدا الِیخیزند. ب یدوزد و لبخند م یروبه رو م

به عظمت  دیخواهد شد! خورش دهیبروند، د شیکه پ گری! مهم روستاست که ده قدم دیکینزد

 یم شیپ چیپ نیکه در ا یشدن روستا را گرفته است. هر قدم دهید یجلوشود که  یم رهیکوه خ

 یه در نِیرسند و شعبان نور را پائ یگردنه م یشود. به انتها یم انتریکوه نما نیگذارند، پشتِ ا

شود در نورِ کم چراغ قوه و با  یروستا را م یزنند. خانه ها یفرستد. هر سه لبخند م یروبه رو م

 داد. صیهم تشخ هفاصل نیوجودِ ا

 

  **** 
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 شیپا ها یسرش را از رو "یمِل"دهد.  یرا تکان م شیو گوش ها زدیخ یبرم "اههیس"  

آورد و نفس  یم رونیزبان ب "اههیس"دوزد.  یرا به دروازه م اهشیکند و چشمان س یبلند م

و به  دیآ یدروازه داخل م رونِیشکلِ چراغ قوه از ب رهیکشد. نورِ دا یزند و زوزه م ینفس م

و حالت آماده باش  زدیخ یهم برم "یمِل"رود.  یم شیکند و پ ی!! پارس مردخو یچشمان او م

 .ردیگ یم

 

 !گریتا اول شعبان وارد شود؛ مهمان است د ستدیا یکند و کنار م یدروازه را باز م یآقا تق  

. شود یم اطیداخل ح دیگذارد. پشت بندش هم خورش یم اطیو پا به ح دیگو یم "اهلل ای"شعبان 

. به دیآ یقبل از اهل خانه که خفته اند، به استقبال م دهد و یدمش را تکان تکان م "اههیس"

از  یو لبخند ردیگ یچادرش را در دست م یگوشه  دیکند! خورش یورود صاحبش پارس م فتخارا

در دلش  یکند! شور یرا دور م یخانه هم دلتنگ نیا اطیوارد شدن به ح یزند. حت یعمق وجود م

 !ندیرا بب شیتواند مادر و خواهر ها یکشد. حاال م یشعله م

 

زند و  یکند. آرام لحاف را کنار م یباز م مهیپارس سگ، چشمانش را ن یاز صدا دیفر  

شود. کم  یم رهیخ اطیبه درون ح وانیحفاظ ا یتخته ها یکند و از رو ی. چشم تنگ مزدیخ یبرم

کوبد و اهل خانه را از  یآن م رود و به ی. به کنار در سالن مردیگ یلبش شکل م یرو یکم لبخند

 کند. یرا باز م وانیرود و در ا یکند. بعد هم به سمت پله ها م یها خبردار م افرآمدن مس

 

 !؟ی: سالم! خُبدیگو یو لبخند به لب م دیآ یاز پله ها باال م یآقا تق  

 

 ی! کِ؟یکنند: سالم عُمو جان! تو چِـ طَر یم یبوس دهیدهد و د یبا او دست م دیفر  

 !(ن؟یاومد ی! کِ؟ی!)تو چه طورن؟یبومِ
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اَلَن  ی: هِمندیآ یهم داخل م دیشود و پشت بندش شعبان و خورش یم وانیوارد ا یآقا تق  

 !(گهید میدیاالن رس نیدَ!)هم میبَرِسِ

 

رود و  یکند. خنده کنان به طرف تشکش م یهم حال و احوال م دیبا شعبان و خورش دیفر  

ب گذارد. قل یم وانیشود و عاتکه خانوم پا به ا یکنان باز م ریج ریزند! درِ سالن ج یبه آن م ییتا

رود. عاتکه خانوم محکم  یرفته و در آغوش مادرش فرو م شیکوبد. پ یپر شورتر م دیخورش

دهد. چه قدر عوض شده  یو او را در آغوشش تاب م چدیپ یدستانش را دور تن دخترکش م

شود! چه آرام.. چه امن.. آخ! چه گرم.. چه خوب!  یمادرش غرق م در آغوش دیدخترکش! خورش

کند. آخ.. بهشت  یمادرش پنهان م ی نهیو سرش را در س نندینش یبه اشک م یچشمانش از شاد

 امن! یِچند وجب نیجاست؛ هم نیا

 

  **** 
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گذارد.  یم وانیاندازد و لبخند به لب، پا به ا یشانه اش م یاش را رو یروسر یگوشه   

 یم شانیمهابا به صورت ها یرا ب ریکه آب سردِ ش یپر انرژ یایروستا.. هفتِ صبح.. گل نساء و ثر

هاپ  یکوچک برا یو تالش سه توله  "اههیس"هاپ هاپ  ینانِ عاتکه خانوم.. صدا یپاشند.. بو

. وزد. یکه خندان م میتابد.. نس یم یدرست مثل پدرشان!.. نور آفتاب که زالل و طالئ کردنهاپ 
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. .دیآ ینق نقش م یاست و صدا دهیرنگ، دست و پا بسته خواب یآب ینساء که درون گهواره  ریخ

پَلَق پَلَق سماور! چه قدر تکرار را  یکند تا به خانه برود.. صدا یم یرا راه دیکه دارد فر یصُراح

 اش را دوست دارد! یدوست دارد. چه قدر تکرارِ تمامِ اتفاقاتِ پاکِ زندگ

 

دوزد. دو  یچشم م یبیپر سراش اطِیو به ح ردیگ یم وانیحفاظِ ا یدستش را به تخته ها  

دوند.  یمرغ ها م یبرداشته اند و دارند به طرف النه  شانیقلو ها دست از شستن صورت ها

طبق معمول  دیاست؛ فر ریگل انداخته اند و سر به ز شیونه هاچرا گ ستیهم معلوم ن یصُراح

چرخاند و قامت  یسر م دی. خورشدیآ یدر م رِیج ریج یشود! صدا یکم دور م کمزده و  شخندین

 .ندیب یشعبان را درون چهارچوب در م

 

 !ریاندازد: سالم! صبح بخ یم ریسر به ز  

 

 !ریخندد: سالم عروس گل! صبح تو هم بخ یشعبان آرام م  

 

زند.  یلبخند م "عروس گل"از لفظ  دیرود و خورش یم وانیا یشعبان به طرف پله ها  

به درون سالن و بعدش هم  دیشود. خورش ینساء بلند م ریخ ی هیگر ی! صدابیعروس گلِ حب

دهد. به صورت سرخ  یتاب مزند و دسته اش را گرفته و  یاو زانو م یرود. کنار گهواره  یاتاق م

 یو کف دستش را رو دیگو ینوازشگونه م یلب الفاظ ریزند. ز یماند و لبخند م یم رهیخواهرش خ

 یم یبه لبخند لینساء کم کم تبد ریخ ی هیزند. گر یکوچکِ او گذاشته و آرام به آن م ی نهیس

 ریکند و خ یگره بند گهواره را باز م دیگذارد. خورش یم شیدندانش را به نما یشود که دهان ب

لبِ کوچک  نِیبوسد و انگشت سبابه اش را پائ یخواهرش را م ی. گونه ردیگ یم شنساء را در آغو
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روز ها او دختر خود را در  نیهم گر،یسال د دی! شا؟یدیفِشُرَد! خدا را چه د یو غنچه اش م

 آغوش داشته باشد!!!

 

زند:  یزانو م شیرود و روبه رو یم دیذارد و به کنار خورشگ یقدم به درون اتاق م یصُراح  

 شد؟! داریب

 

 دهد: اوهوم! یسر تکان م دیخورش  

 

 دلم واست تنگ شده بودا یلیزند: خ یکشد و لبخند م یم یقینفس عم یصُراح  

 

 دلم تنگه همه بود.. یلیدوزد: منم! من خ ینگاهش را به او م دیخورش  

 

 !بهیکشد: االنم دلم تنگه حب یآه م  

 

 یبکش یحاال حقته که دلتنگ یکردیزند: حقته! منو مسخره م یم شخندین یصُراح  

 

کند:  یپشت چشم نازک م یصُراح یگذارد و برا ینساء را درون گهواره م ریخ د،یخورش  

 ی.. ول.تونیزندگ یپ نیخونه بسازه، بر هیکه بغل گوشِته فقط عرضه نداره  دیداره؟! فر یچه ربط

 ادیم نم گهیهفته د هی... تا ستین نجایا بیحب
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 عرضه داره.. میَ لیخ دیرود: فر یچشم غره م شیبرا یصُراح  

 

... عمو شهیداره تموم م گهیکشد: خونه مون د یم یقیزند و نفس عم یم یلبخند قشنگ  

 رنیبگ میتصم یتا واسه عروس ادیمنتظر بود که بابا ب

 

 ی: جددیگو یزند و با ذوق م یم یقیاندازد و لبخند عم یرا باال م شیابرو ها دیخورش  

 !؟یگیم

 

 دهد: اوهوم!.. یسر تکان م یقیبا لبخند عم یصُراح  

 

 یچ میریبگ یعروس ییهویفک کن اگه ما با هم  دیخورش یکوبد: وا یدستانش را به هم م  

 شهیم

 

 هیها...  شهیخوب م یلیزنند: خ یکند و چشمان درشتش برق م یگردن کج م دیخورش  

 با دو تا عروس و دوماد یعروس

 

ه ما هی نیا نمی: کاش بشه! حاال بگو ببدیگو یکشد و شادان م یم یقینفس عم یصُراح  

 !..ن؟یعقد کرد یخواهر و برادرم داره؟! خونه ساخته؟! شما کِ بیحب نی! ان؟یکار کرد یچ
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 گهیبهت د گمیدقه ساکت شو تو! م هیپرد: اووووو  یحرفش م انیبه م دیخورش  

 

. شعبان که زندیخ یهول زده برم یو صُراح دی. خورشدیآ یم یمردانه ا یسرفه  یصدا  

 یبر لب نشانده است. صُراح یقیتشک تا شده اش را در دست دارد، وارد اتاق شده و لبخند عم

را  شانیفِشُرَد؛ حرف ها یدندان م ریلبش را ز یگوشه  دیو خورش ردیگ یتشک را از دست او م

 یم زیر یو صُراح دیرود. خورش یرفته و به درون سالن م رونی!! شعبان از اتاق بن؟ها د،یکه نشن

نساء را در  ریخ دیرود تا بساطِ صبحانه را آماده کند و خورش یبه آشپزخانه م یخندند! صُراح

صبحانه را هم مهمان  یرار آقا تقبرد. شعبان به اص یم واریو گهواره را به کنار د ردیگ یآغوش م

 رود. یپدرش م یو سپس به خانه  ستآن ها

 

  **** 
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 ینگاه م یچانه اش زده است و زل زل به صُراح ریرا بغل گرفته و دستش را ز شیزانو ها  

کند بفهمد که  یم یکنار درِ سالن نشسته و گوشش را به آن چسبانده است. سع یکند. صُراح

 یاش را رو یشانیپ دی. خورشرندیگ یم شانیروز عروس یبرا یمیالخره عمو و پدرش چه تصمبا

نفس  یلب باال آمده اش را خفه بکند! صُراح یتا رو یکند خنده  یم یو سع گذارد یم شیزانو ها

انداخته و  دیبه خورش ینگاه میدهد. ن یکشد و گوشش را از در فاصله م یم یو کالفه ا قیعم

 اندازد. یرا باال م شیابرو ها

 

 کند: چته تو؟! یچشم تنگ م  

 

: خب تو که دلت قرار نداره چرا دیگو یم شخندیکند و با ن یسرش را بلند م دیخورش  

 !؟یسالن نموند یهمون جا تو ،یبد ییچا یرفت یوقت

 

! اون موقع دلم دونمیکند: چه م یاندازد و بازدمش را فوت م یرا باال م شیشانه ها یصُراح  

و خودم  ارمیبمونم و طاقت ن دمی... ترسزدنیحرف م بیبس که از تو و حب گرفتیاون جا قرار نم

 بکشم شیسر حرفو پ

 

 یزند. صُراح یخنده م ریپرند و ز یاو باال م یاز اعتراف صادقانه  دیخورش یابرو ها  

گذارد  یدهانش م یپشت دستش را رو دی. خورشردیگ یکند و از او رو م یچشم درشت م شیبرا

 خنده اش بلندتر نشود! یتا صدا
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از  یمحکم شگونِیو با حرص ن ندینش یاو م یپا یرود و جلو یم شیزانو زانو پ یصُراح  

  درمون! ی: مرض! درد! کوفت! بردیگ یم شیبازو

 

: خا... خا... دیگو یخنده م انیخندد و در م یمالد و بلندتر م یرا م شیبازو دیخورش  

 !!؟یچ گهی... دگهید

 

 یهر دو دستش را رو دیبرد؛ خورش یسرِ او م یکند و باال یدستش را مشت م یصُراح  

اندازد و لب  یم نیمشتش را پائ یخندد. صُراح یامان م یدهد و باز هم ب یسرش سپر قرار م

دهد. با دست  انیپا کند کم کم خنده اش را یم یسع دی. خورشردیگ یو ناالن رو م ندیچ یبرم

 یم رونیهم نفسش را آه مانند ب یدهد. صُراح یم هیتک واریکشد و به د یخودش را عقبتر م

 دوزد. یچرخاند و نگاهِ زارش را به درِ سالن م یفرستد و سر م

 

 میشیزند: نترس بابا! به دلم افتاده که ما دو تا با هم عروس م یلبخند م دیخورش  

 

 !..شاالی: اندینش یلبش م یرو یدوزد و لبخند قشنگ ینگاهش را به او م یصُراح  

 

به  یگذارد و کم یم دیخورش یزانو یکشد و دستش را رو یم شیبا دست خودش را پ  

 !ه؟یمرد خوب بی! حبد؟یشود: خورش یجلو خم م

 

 ربونهخوب و مه یلی... خیلیزند: خ یدهد و لبخند م یم هیتک واریسرش را به د دیخورش  
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 !دهیزند: پس مثه فر یم یقیکشد و لبخند عم یم یقینفس عم یصُراح  

 

! دیفر د،یبگو فر شهیم یکوبد: توأم که هر چ یاو م یپنجه اش را به زانو دیخورش  

 !هیچه تحفه ا دیفر نیحاال انگار ا ـــــــــــشیا

 

 !ایگیم ی! بفهم چیغرد: هـــــــو یم یکند و حرص یم یاخم وحشتناک یصُراح  

 

 یو سپس م وفتدیفِشُرَد تا دوباره به خنده ن یدندان م ریلبش را ز یگوشه  دیخورش  

 یقدر حرص بخور نیا خوادی: خب حاال! نمدیگو

 

  حرص نخور! گهیبعد م کنهیم تیاذ یرود: ه یو چشم غره م ردیگ یم یقیدم عم یصُراح  

 

کند:  یم پایآن ها چل یرا درون شکمش جمع کرده و دستانش را رو شیپا ها دیخورش  

! چیه م،یو بساب میبشور دیرو با نجایسره بشه اونوقت از فردا صبح ا هیما ها  یِ! اگه عروسیصُراح

 تا آخر هفته مینیبچ دمیتو و فر یخونه  دیبا

 

تو  ادیگذشت... اوووف پدرمون درم یروزم که الک هیدهد: اوهوم!  یسر تکان م یصُراح  

رامسر واسه تو  رنیکه فردا م دمیکه! تازه بابا و مامانم من شن میآماده کن زویروز همه چ شیش

 میشیجهاز بخرن... دس تنها م
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 گذارد: خدا به دادمون برسه! یطرف صورتش م کیدستش را  دیخورش  

 

 شهیمگه م یهفته ا هی... گهیشماس د ریکند: همش تقص یپشت چشم نازک م یصُراح  

 گرفت؟! یعروس

 

 گهید یفقط تونست واسه هفته  بیاندازد: آخه حب یرا باال م شیابرو ها دیخورش  

و  مینیتِران اتاقمونو بچ میبر دیتموم شه با نجایکه! جشن ا ستین ی... فقط عروسرهیبگ یمرخص

 رنیبگ خوانیجشن م هیاونجام 

 

 !م؟یایم کند: مام یچشم تنگ م یصُراح  

 

 !دونمی: نمندیچ یگردن کج کرده و لب برم دیخورش  

 

  **** 
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 یگذارد! م ینم یمو بر سرش باق کیاگر بفهمد که کار را رها کرده حتماً  یدود. صُراح یم  

رامسر شدند و قرار شد که هر چه  یِو عاتکه خانوم، بعد از نماز صبح با شعبان راه یدود. آقا تق

. با ودد یوانت به تهران ببرند. م کیبا  یبگذارند تا بعد از عروس دیجاو یخرند را در مغازه  یم

تشک ها و بالشت ها تا فردا تمام  یها هیاند که اگر شستن فرش ها و رو ختهیبرنامه ر یصُراح

دود. دو قلو ها موقع جا به جا کردن و  یم .اندازندیآن دو ب دِیجد یبه خانه  یشد، بروند و نگاه

 مد،و بفه دیایاستکان را شکستند که اگر عاتکه خانوم ب کیآوردن ظرف و ظروف،  رونیب

 ییِدود. دلش هوا یکارِ نکرده! م کیدود. شش روز مانده و هزار و  یرسد! م یحسابشان را م

 دود. یشود! م ینم دایدر هفتِ صبحِ کوه هم مثلش پ یکه حت ییاست؛ هوا بیحب یِهوا

 

دود. دهانش خشک شده و  یکند. م یاش سقوط م قهیدرشت عرق از کنار شق یدانه   

 نیهم گوسفندان را دستِ حس دیفر یدود. راست یروند. م یو م ندیآ یبه زحمت م شینفس ها

دود. کوه.. دره..  یدو عروس و داماده کمک کند! م یِعروس نیتدارک ا یسپرد تا خودش هم برا
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گذراند و فقط به  یتوجه م یها را ب زهیسنگر ی.. صخره ها و حتیپنبه ا دِیسف یدرخت.. ابر ها

نگاهِ  نیاول انِیخواهد! از آن ها که هذ یدود و دلش.. دلش از آن ها م یکند. م یفکر م زیچ کی

 هستند! بیاو و حب قِیعم

 

زانو  ی. کف دستان عرق کرده اش را روشود یکمرش خم م دنیو از شدت دو ستدیا یم  

 رند،یگ یآرام م یکه کم شیتازه کند. دم ها یبلعد تا نفس یگذارد و هوا را با ولع م یم شیها

کشد.  یکند. قد راست کرده و از راه دهان نفس م یپشتش را حس م ی رهیها و ت قهیشق یِسیخ

 نیکه تا هم یکند؛ همان دره ا یآفتاب زده ثابت م یدره  یچرخاند و رو یم طرافنگاهش را به ا

وه ک یِکرد! نگاه دلتنگش را به بلند یتازه م یگوسفندانش را در آن مهمان علف ها شیماه پ کی

 زند. یدوزد. لبخند م یم

 

 ریعلف ز یکنند!! برگ ها یرا احاطه م شیزانو ها یرود و علف ها تا رو یرا باال م یبلند  

 یجلوه م یزرد نیدر ا شتریو رنگارنگ ب فینح یماه، خشک و زرد شده اند. گل ها رینور آفتابِ ت

چرخد و منظره  یچرخد. م یرسد و م یکوه م یِبه بلند دیشوند. خورش یم دهیکنند و واضحتر د

 یرو یشود. لبخند قشنگ یم داریچشمش پد یجلو ،ینیپائ یاطراف و دره  یکوه ها یآشنا ی

را دست به سر کرد تا  یباال تنگ شده بود. هر جور شده صُراح نیا ی. دلش براندینش یلبش م

 بکند. یبزند و رفعِ دلتنگ نجایسر به ا کیحداقل 

 

کشد و نگاهش  یم قیرود. نفس عم ینگاهش به دره است و چند قدم به راست م  

از ابر  یبرشود! خ یکه آدم دَرِش غرق م ستیشود. آن قَدَر آب یم دهیناخودآگاه تا آسمان باال کش

شوند.  یدور م میها دارند به دست نس یو فقط چند تکه از آن پنبه ا ستیپر مانند ن یها

گذارد و از  یهم م یرا رو شی. پلک هاردیگ یباال م یِکند و سرش را باال یم ازدستانش را از هم ب

  زند! یعمق جان لبخند م
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. دلش ستین نیسوزند. سنگ یم شیها هیکه ر قیکشد؛ آن قدر عم یم قیعم ینفس ها  

ز غم! ا نیسنگ ایتنگ باشد و  ایکند و فقط تنگ است! دلش انگار عادت کرده که  ینم ینیسنگ

برد. لبخندش  یو او را به عنوان عروس خود به تهران م دیآ یم گری. شش روز ددیآ یم بیحب

ه به آسمان چشم کند و با گردنِ کج شد ی. دستانش را دو طرف تنش رها مردیگ یرنگ آرامش م

. نگاهش آرام است. حرف دارد. نندینش یافتند و به اشک م یدوزد. چشمانش به سوزش م یم

 حرف دارد. اهشیهنوز هم نگاهِ درشت س

 

 یعنیمحمد نه ها! او  یعنی! چه خبر از او؟! او یهست یهم آب بیکه باال سرِ حب یآسمان یآ  

شش روز؟!  نیا انیپا یزند برا ی! دلِ او هم تنگ است؟! او هم دل دل مــــــبیفقط حب

 گری! د؟ینیب ی! هـــان نامرد، م؟ینیب ی! حالِ تو چه طور است؟! میمحمدِ آسمان یهــــــــا

نامـــــــــرد!  یاست نه تو بیحب ادِیخاطره فقط  گریشود!! د یتنگ م بیحب یدل برا

.. یگذاشت شیراحت! آن که تو تنها التی! خ؟یشنو یاست. مخوب  بیمحمد! حب یهــــــــا

  صاحبِ آن دل شده است! بیشود.. حب یهمراه م بیاش.. حب یآن دل که تو شکست

 

 یپا م یرو یقیشقا یرود و جلو یم شیزند. چند قدم پ یاندازد. لبخند م یم نیسر پائ  

 شیکند. به داغِ عشقِ وسط گلبرگ ها یآن را نوازش م فِینح ی. با انگشت شَستش ساقه ندینش

نکرده تا داغش را مرهم بگذارد!! گردن کج  دایرا پ بیمثلِ حب یکیالبد  قیدوزد. شقا یچشم م

 ینگاه میلرزاند. ن یرا م قیشقا یکند و گلبرگ ها یپوستِ صورتِ او را نوازش م میسکند. ن یم

 .ردیگ یاندازد و لبخندش عمق م یبه آسمان م

 

  **** 
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کند. دو قلو ها با  یسطل ها را پر از گِل شل م لیکند. فرهاد با ب یفرغون را چپه م دیفر  

با  دیگذارند. خورش یم شانیبرند و در دسترس خواهر ها یم واریسطل ها را به کنار د ادیزحمت ز

 یگِل از درون سطل برم یو فرز، مشت زیت یکند. صُراح یاش را پاک م قهیشق یساعدش عرق رو

دو دستش را  دیشود. خورش یکوبد و با کف دستانش مشغول صاف کردنش م یم واریو به د رددا

. سپس هر دو دستش را درون زندیبه انگشتانش درون سطل بر دهیچسب یمالد تا گِل ها یبه هم م

 کند!! یبرد و پر از گِل م یسطل فرو م

 

همه  یِشانی! پیو گِل یماند؛ خاک یرا م یگرانِ ساختمانکار یهمه شان، لباس ها یلباس ها  

برهنه است!  د،یهمه شان، به جز فر یاست. پا ها فیعرق است. دستان همه شان کث سِیشان خ

و خسته و  یوضعِ گِل نیوسط هست که با ا نیا یزیچ کیو خسته است. اما  قینفس همه شان عم

 یزیچ کیمثلِ دل دادن به کار..  یزیچ کیمثلِ عشقِ به کار..  یزیچ کی! دیآ ینم درجور  فیکث
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 کیهنوز هم سر پا نگهشان داشته!  ،یکار زیشستن و تم ،یاپیدو روزِ پ یِکه با وجود خستگ

کار، همه شان  یِو سخت یکه باعث شده با وجود خستگ یزیچ کی! یمثلِ همت.. مثلِ شاد یزیچ

 باشند. تهلبخند به لب داش

 

گِل کارِ  یحاال همه شان دست جنبانده اند برا ،یآقا تق یخانه  یِکار زیپس از دو روز تم  

خانوم فرش ها را شستند و  قهیبا کمک خاتون و صد روزیتازه عروس و داماد! د یخانه  یها وارید

خانوم مشغول محله  قهیآفتاب پهن کردند تا هوا بخورند. امروز خاتون و صد ریموکت ها را ز

و  جمعه شب یِبه عروس ییباال یمحله و باال محله و روستا نیپائ یِدعوت تمام اهال یاند برا یردگَ

  شنبه روز!

 

و  ردیدعا کنند که باران نگ دی. البته باردیگ یبه لطف خدا کار ها دارد سر و سامان م  

دعا کنند که  دی!! بارندینکند تا گِل ها خوب بگ دنیهوسِ تاب یآجرپز یکوره  نهویآفتاب هم ع

 اها زود تمام شود و گِل ها زود خشک بشوند تا بشود درون خانه فرش پهن کرد! البته آق واریکار د

 یآن ها م یاست که عروس و داماد چند روز را در خانه  نیگفته بود که اگر هم نشد، فوقش ا ینق

 کنند. یخودشان اثاث پهن م یمانند و سپس در خانه 

 

! یـــــــــــیهـــــــــو! صُرا ـــــدـــــــــیفِر -  

 هـــــــــــو! یها ی! هــــــــــاــــــــــــدیخورش

 

 یخودشان آن ها را صدا م یخانه  اطیح یخاله است؛ زنِ مَش صادق! دارد از جلو بایفر  

گِلِ  ی. از کنار کپه زدیخ یو برم زدیر یبه دستانش را دورن سطل م دهیگِلِ چسب دیزند! خورش

 .ستدیا یم یسنگ یگذارد و رو یم اطیکنار ح
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اندازد: بلــــــــــــــه؟! بلــــــــــــه خَل  یسرش م یرا رو شیصدا  

 جـــــــــان؟!

 

چِـ  نییَیرسد: ب یخاله به گوش م بایفر یچرخاند و دوباره صدا یهمه م نینگاهش را ب  

 (یی.. چا.نیبخور ییچا نیای! چِــــــــــــ )بنیبُخار

 

 زند: خا خَل جــــــان! یم ادیو فر ردیگ یم یقیدم عم  

 

کشند. دو قلو ها که انگار بال درآورده  ی. همه دست از کار مدیآ یم نیسنگ پائ یاز رو  

 شانیاز پس لبخند ها دشانیسف یکه دندان ها یروند در حال یم شانیاند! به طرف چارُق ها

گذارد و به طرف  یم یداده بود، آن را درونِ فرغونِ خال هیتک لشیمعلوم است. فرهاد که به ب

 یکند. لحظه ا یم یبه دستش را درون سطل خال دهیچسب یگِل ها یرود. صُراح یم شیچارُق ها

همه  شِیشاپیشوند. دو قلو ها پ یم ریرا پا کرده اند و به طرف چشمه سراز شانیبعد همه چارُق ها

روند. فرهاد اخم کرده و نگاهش را  یپچ پچ کنان، عقبِ سرشان مهم  یو صُراح دیدوند و فر یم

 کند. یدو قدم عقبتر از او حرکت م دیدوخته است و خورش شیابه قدم ه

 

برگ درختانِ  ی/ روشن پوشانده است و نور آفتاب از البه ال هیرا سا یبیپر سراش نِیزم  

 میتنور به دست نس ایعلف و برگ و دود آتش  یرسد. طبق معمول هم بو یم نیبزرگِ گردو به زم

 یخود دارند! به کنار چشمه م یچشمه بلند است و پرندگان هم که جا یپراکنده شده است. صدا

 شهیرا به آبِ هم شانیشود. اول از همه دو قلو ها دست و پا ها یآب سرسام آور م یصدارسند و 

 هدیچسب یفِشارد تا گِل ها یار آب به هم مفش رِیبه شدت دستانش را ز یسپارند. صُراح یسرد م
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و فرهاد  دیزند. بعد از دختر ها، فر یهم به صورتش م یآب دیبه آن ها خوب شسته شوند. خورش

  شوند. یمَش صادق روان م یو سپس به طرف خانه  ندیشو یرا م شانیادست و پ

 

ماند تا  ی. منتظر مدستیا یاندازد و م یم دیو فر یبه دو قلو ها و صُراح یفرهاد نگاه  

اما  ندارد یبد تِی! قصد و ندیبه او بگو دیمانده که با شیته گلو یزیچ کیبه او برسد.  دیخورش

 بزند که.. یخواهد افسارش را بدهد دستِ دلش و حرف یم گریبار د کیخب.. 

 

 یخواهد بگذرد که فرهاد م یاندازد و م یم نیرسد، سر پائ یبه کنار او که م دیخورش  

 ! مو... مو ِت رِ..دی: خورشدیگو

 

کند و به نگاه  یگذارد. بازدمش را فوت م یهم م یدهد و پلک رو یآب دهانش را فرو م  

گذارد. دل برود به درک!  یهم م یدوزد. دوباره پلک رو یچشم م دیخورش یمنتظر و شوک زده 

 شیپ دیبه خورش گرید یهزند و بدون نگا یدر هوا م یدل خفه بشود! او شوهر دارد، شوهر! مشت

شوهر دارد!  دیدارد تا زودتر دور شود! خورش یبرم عتریرا سر شیدفعه قدم ها نیرود. ا یم

 .. آخ! آخ!دیخورش

 

دوزد. منظورش..  یشود، م یکه دور م ینگاه متعجب و مبهوتش را به فرهاد دیخورش  

! چرا جمله اش د؟یخواست بگو یچه بود؟! نه اصالً چه م "من تو رو.."که گفت  نیمنظورش از ا

 یم شیکرده، آرام و با تعلل پ بیهوسِ حب کهویکه  یو دل ریدرگ یرا.. چرا کاملش نکرد؟! با ذهن

 خواست که نگفت؟! یچه م درود. فرها

 

  **** 
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 یم یو گون سهیفرش شده با ک وانِیآورد و قدم به درونِ ا یهوا در م یرا ب شیها ییدمپا  

و عاتکه  یآفتاب بخورند. آقا تق دیگذارد! فرش ها هنوز خشک نشده اند و موکت ها فردا را هم با

و در  دهیکه در توانشان بوده، جهاز خر ییخانوم امروز بعد از ظهر برگشتند و گفتند که تا جا

و  شیه شیه ینساء و صدا ریپر زور و شدتِ خ ی هیگر یگذاشته اند. صدا دیجاو یمغازه  یِانبار

به  یرود. هم ی!! اول به درون آشپزخانه مدیآ یکردنِ عاتکه خانوم از درون سالن م شیپ شیپ

  کند که حواسش به آن باشد تا سر نرود! یزند و به گل نساء سفارش م یدرون قابلمه م رِیش

 

 یرفته اند تا برا یبه منزل عمو نق یبه همراه آقا تق یرود. صُراح یبه درون اتاق م  

گردسوز را  یدارد و شعله  یطاقچه برم یکنند. سجاده اش را از رو یتدارکات جشن هماهنگ

 بندد. یگذارد. قامت م یاش را سر م یکند و چادر گل یکشد. رو به قبله سجاده پهن م یباالتر م

 ارانمیبه ب یدگیخواند! البته اگر بمباران نشده باشد و مشغول رس یدارد نماز م بدهم ال بیحب

کند اما امان از غروب! امشب  ینم تشیاذ یدلتنگ ادینباشد! روز ها که مشغول کارند، ز یورژانسا

ه کند و ب یماند. رکوع رفته، کمر راست م یم یباق بیکه بگذرد، فقط سه شبانه روز تا آمدن حب

 هم اآلن به سجده افتاده باشد! بیحب دیافتد. شا یسجده م

 

  **** 
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آورد و  یم شی. فرهاد سطل را پردیگ یم شیدو پا نیپروار را ب دِیگوسفندِ سف یتقآقا   

 یگوسفند را رو به قبله م یکند. به کمک او، آقا تق یرا وادار به خوردن آب م چارهیب وانیح

شده را به گردن  زیت یو چاقو دیگو یم "بسم اهلل"لب  ری. زندینش یپا م یرو یخواباند. آقا نق

 یعقب م یکند. آقا تق یزند و خون از رگش فوران م یدست و پا م وانیرساند. ح یم فندگوس

کند. دست و  یرا غلظت خونِ قرمز پر م وانیکشد تا خون به صورتش نپاشد. دور تا دورِ گردن ح

  کند. یرساند و سرش را جدا م یم شیچاقو را دوباره به گلو یشود، آقا نق یپا زدنش که تمام م

 

جمع خواهند شد.  یبیپر سراش اطیح نیمهمان در ا یبِ حنابندان است و کلفرداشب، ش  

و  یدرست و حساب ییرایپذ کیبه  ازیکه دو عروس و داماد داشته باشد، ن یبه هر حال جشن

 دیرود. با یآب م ریبرخاسته و به سمت ش ی/ دو گوسفند پروار دارد! آقا نق یکیکردنِ  یقربان

هر کدام دو  ی. فرهاد و آقا تقدیدستان قرمز شده اش بشو یشده را از رو یقربانخونِ گوسفندِ 

درون شکمش  اتیآوردن محتو رونیکندن پوستش و ب یتا آن را برا رندیگ یرا م وانیح یپا

 پوستش باد بفرستند تا کندنش آسانتر شود! ریز دیکنند. با زانیآو
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کند  یم یسع یسش است. صُراحخانوم مشغول بند زدنِ صورت عرو قهیدرون خانه، صد  

 نهیبه خود درون آ ینگاه مین یامان صورتش را تحمل کند! گاه یو سوزش ب ندازدیآخ و واخ راه ن

 یاز همه م شتریلبش ب یاندازد؛ صورت سبزه اش سرخِ سرخ شده است و باال یشکل م رهیدا ی

کند! گل نساء و  یم دیو سوزشش را تشد یاست، سرخ زیر یپر از جوش ها شسوزد! چون صورت

مانده اند و نگاه کنجکاوشان را  رهیدر به درون سالن خ یمادرشان از ال یتوجه به تشر ها یب ایثر

 چرخانند. یحول و حوش زن عمو و خواهرشان م

 

دهد و  یبرد و دستش را حائل دهانش قرار م یگوش گل نساء م کیسرش را نزد ایثر  

 ینجوریصورتمو ا دیبا میکن یعروس میحمد حسن( بخوا! من و مَم حسنم)میکند: گل یزمزمه م

 کنم؟!

 

به  ایاندازد. ثر یرا باال م شیبه او انداخته و شانه ها ینگاه میشانه ن یگل نساء از باال  

دهد. ده سال که  یماند و آب دهانش را با ترس فرو م یم رهیخ یصُراح یصورت سرخ شده 

کار ها بکند، پس به محمد  نیاز ا دیاش با یعروس یکه اگر برا دیگو یندارد! با خود م شتریب

زل زل  یشود!!! همچنان با چشمان درشت شده به صورت صُراح یکه زنش نم دیگو یحسن م

 یلی! به هر حال پدر و مادر محمد حسن خست؟یعروس شدن کم ن یکند. ده سال برا ینگاه م

همه اش هفده سالش است و تازه  یدارد که! همه سن و سال ن ادیعجله دارند وگرنه خودِ او هم ز

 یکند و حاال از عروس یچند وقت همه اش به او فکر م نیا ای! ثرهسبز شد شیها لیبیپشت س

 درد دارد! یترسد! عروس یم یلیخ

 

  **** 
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شده، نفسش را به  لیبه غرب ما یآفتاب که کم دنیاندازد و با د یبه آسمان م ینگاه مین  

تنه اش را به راست  میرود. ن یم شیو چند قدم پ زدیخ یسنگ برم یکند. از رو یفوت م رونیب

 بیداند که حب ی! خب البته نمند؟یآ یاندازد. پس چرا نم یبه گردنه م یکند و نگاه یم لیما

کند که آمدنش تا شب طول نکشد.  یهم شب! اما دعا دعا م دیشا ایبعد ظهر و  ای رسد یصبح م

و خانواده اش بماند.  بیموعود آمد تا منتظر حب یدره  نیامروز بعد از صبحانه فوراً به هم

. پا ردیگ یم یسنگ جا یکند و دوباره رو یبه جلو پرت م یرا با لگد شیپا یجلو ی زهیسنگر

 دهد. یچانه اش ستون قرار م ریکند و دستش را ز یرا جمع م شیها

 

رود. شش روز تمام شده و حاال  یشود و در فکر فرو م یم رهیخ شیرو شیکوهِ پ یبه بلند  

به سرشان  یکشد! انگار ساعت ها هوسِ مردم آزار یروز هفتم طول م یها هیچه قدر گذشتنِ ثان

ر منتظ دِیخورش یها! فقط برا ستیطور ن نیا هیو بق یصُراح یگذرند. البته برا یزده که کند م

 یم یجورِ خوب کیکند، قلبش  یفکر م بیبه حب یکرده اند!! وقت دایپ قهیها حکمِ دق هیثان مانده

هر دو  دی. فردا صبح بادیآ یم بی! امروز حبستیدست خودش ن گریلرزد! لبخند زدنش هم د

 کار یلیحنا را کفِ دست عروس بگذارند! فردا شب خ دیبزنند. فردا شب با یحمام قبل از عروس

  .ها دارند..

 

  **** 
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به آسمانِ شب داده اند، به دست باد  یترسناک یماند! ابر ها که جلوه  یماه پشت ابر نم  

 فقط اهیس یباد سرد و تند و آن ابر ها نیاندازد. ا یبه آسمان م ینگاه دیروند. فر یکنار م یسرد

باران که  یعنیکاش خبرشان صحت نداشته باشد!  یخبر با خود به همراه دارند؛ باران! ول کی

اندازد و سپس به  یم کیتار یبه دره  ینگاه دیاوضاع! خورش نیشود قوزِ باال قوز در ا یم د،یایب

و لرزانِ فانوسِ در دست  فیژرف است که نور ضع ییایمثلِ در یکیدوزد. تار یچشم م شیگام ها

  شود! یوار نجات دهنده م قیقا د،یفر

 

 یبد یدلشوره  دیدارند تا به سرِ جاده برسند. خورش یصدا و تند و کنار هم گام برم یب  

کمک به سامان دادن  ی! بعد از خوردن ناهار و نماز و کمامدین بیدارد. تا ظهر سرِ جاده ماند و حب

گام  یکیردر تا دی! حاال هم دوباره همراه فرامدین بیسر جاده شد و باز هم حب یِاوضاع، دوباره راه

  !دیایب بیحب گریکه د نیا دیدارد به ام یبرم
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 یم ورشی نیکوه به پائ یبلند یشود. باد از رو یم کیبلند و خوفناک نزد یوزش یصدا  

نفس  یلحظه ا یوزد و برا یمال رو م یکند. به جاده  یرا مواج م یبلند یرو یبرد و علف ها

رسد،  یدره م نیشود. باد که به پائ یم سخت شانیبُرَد و حفظ تعادل برا یم دیو فر دیخورش

 دیه فرب ینگاه میکشد و ن یاش را باال م ینیافتد. ب یو به عطسه م دهیکش یقیمنفس ع دیخورش

 اندازد. یم

 

 !د؟یپرند: فر یاو باال م یاخم ها دنیبا د شیابرو ها  

 

تِ رِ؟!)تو  ــیَ ی! چد؟یشود: فر یافزوده م دیکند و به تعجب خورش یتنها نگاهش م دیفر  

 ((هی! )مشکلت چه؟یرو چ

 

! یشوند: اَ یدرشت م دیدهد و چشمان خورش ینم یاندازد و جواب یم ریسر به ز دیفر  

 !(؟یزنی!)چرا حرف نم؟ی! چِرَ گَب نَزَند؟یفر

 

دهد:  یشود و آب دهانش را فرو م یوحشت زده م یکم دیبار خورش نیباز هم سکوت و ا  

 !(؟یشد ی!)جن؟یوَکِت ی! بسم اهلل! جند؟یفر

 

 !..؟یزند: چِرَ گب نَزَن یناخودآگاه لبخند م دیاندازد و خورش یبه او م ینگاه تند دیفر  

 

!)زن برادرت ؟یبِرَرِ زِنِ وَنَکِتِم نارَت ی: تدیگو یفکر م یاندازد و ب یرا باال م شیابرو ها  

 !(؟ینشدم ناراحت
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 یخوشو رَ؟! م یگون یاندازد: چ یبه او م یو تندکند و نگاه کالفه  ینفسش را فوت م دیفر  

 کمتر حرف بزن!( کنهیبا خودت؟! سرم درد م یگیم یسَر دَرد کانِ کمتَ گب بَز!)چ

 

و  بیکند؛ چه عج یبه او انداخته و سپس گردن کج م یقینگاه متعجب و عم دیخورش  

. ستین بیاز حب یرسند و هنوز هم خبر یمال رو م یشازده داماد! به سر جاده  نیشده ا بیغر

تنه اش را به راست  می. نردیگ یوجودش را فرام یبد یِشود و حس نگران یم یخال دیته دل خورش

 دی! ناامچیاما ه ندیبب ینینور چراغِ ماش دیدوزد تا شا یدقت به جاده چشم م باکند و  یم لیما

دوزد. پس  یمحضِ گردنه چشم م یِکیارو به ت ندینش یم یتخته سنگ یرو دیشده و در کنار فر

 !ب؟یحب نیکو ا

 

  **** 

 

   

 

 

و داد کردنِ بچه هاست! آسمان  غیج هیزوزه شان شب د؛یآ یشغال ها م یزوزه  یصدا  

 ینم نیجوره به زم چیاز ابر ها و نورش ه یقطور ی هیال ریشده است. ماه مانده ز کیتار کِیتار

را هم  یگرگ و خِر خِر گراز یشود زوزه  یمانندِ شغال ها، م غیو و غیج یصدا انیرسد. م

وزد.  یم یشتریخرس باشد! باد با شدت ب کیخِر خِر  یهم صدا دیشا لبتهداد. ا صیتشخ

اش گرفته تا بتواند نفس بکشد. چشمان  ینیدهان و ب یاش را رو یروسر یگوشه  دیخورش

  د.سوزن یدرشتش خمار مانده اند و از شدت وزش باد م
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 یرسد و صدا یبه گوش م یواضح یهو هو یاز سمت دره، صدا یعنیاز پشت سرشان،   

 ستین دیندارد و بع ادیدرخت ز ینیپائ یرقصان در باد هم بلند است. دره  یوارِ برگ ها انهیتاز

ز ا شتریو بشکنند. نور فانوس ب اورندیطاقت ن دیباد شد نیکه چند تا از درختان جوانش در ا

چشم دوخته است. قلب  یکیهم که هنوز اخم کرده و در سکوت به تار دیو فر دلرز یم شهیهم

 واناتیح یو صدا یزند! ترسِ طوفانِ احتمال یرمق م یسپرده و ب یرا به فراموش دنیتپ دیخورش

 زند. یبدجور به دلش چنگ م نی.. آخ که ابیحب امدنیطرف و ن کیباد  یو هو هو

 

شدنِ  دهیکل کوه و د یِگرگ با روشن شدنِ ناگهان کی یه بلند و شاهان یزوزه  یصدا  

 یرا م شانیتن هر دو یبیمه یبعد هم صدا هیشود. چند ثان یم یکیابر ها  یرو تهیسیخط الکتر

پشت بام!  یاز رو یمس یمثلِ رها شدن تشت ها ییکند؛ صدا یم یدلشان را خال یلرزاند و تو

به آسمانِ بد قلق  ینگاه دیدهد. فر یزند و آب دهانش را فرو م ینفس نفس م یتبه سخ دیخورش

که  ی. رشته اندیب یابر ها م انیرا در م یا تهیسیالکتر یبایز یاندازد و چشمش رشته  یم

 اتینماز آ دی! باهیگر ریاست که بزند ز کینزد دیلرزاند. خورش یباز هم تن م شیاما صدا باستیز

 اتینماز آ دیبه لرزه افتاده است! با یعصبان یرعد ها نیستون بدنشان از ا اربخوانند چون چه

  بخوانند اما چگونه؟!

 

 یرا رو شیو پلک ها ردیگ یم شیگوش ها یدستانش رو دیزند و خورش یم گرید یبرق  

پر دل و  دیشود. فر یرعد، پوچ م بِیمه یکار ها با درآمدنِ صدا نیفِشُرَد. البته تمام ا یهم م

 یبه نوک کوه م ییگو اد،یز یِکیکه از نزد ندیب یرا م گرید یدوزد. برق یرأت به آسمان چشم مج

رسد که کل  ینم هیامان! به ثان یو بعد هم باران ب بیمه یخورد!!! دوباره و دوباره و دوباره صدا ها

 دیخورش یگونه  یرو یافتند. قطره اشک یدفعه از سرما به لرزه م نیشود و ا یم سیتنشان خ

چرخاند و نور چراغ دو  یاست اما.. مبهوت و با شک سر م گرید یکند رعد یچکد اما.. حس م یم

 .ردیگ یلبش شکل م یخورد. کم کم لبخند رو یبه چشمش م یکنار یاز گردنه  ن،یماش
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... نی: فَـ... هدیگو یکنان م نیه نیمقطع و ه لیدل نیخورد و به هم یباد به صورتش م  

 نیبُمَـ... هـــــ دیفر

 

 یکشاند. کم کم لبخند خسته ا یو سپس گردنه م دینگاهش را به طرف خورش دیفر  

شاهانه.. خِر خِرِ  ی.. زوزه یامان.. بادِ شالق ی.. بارانِ ببی. برق.. رعدِ مهندینش یلبش م یگوشه 

 یو انگشتانش.. ب ینیزدنِ نوک ب خیتوجه به  یشدنش.. ب سیتوجه به خ یب د،یخطرناک.. خورش

در اطرافش، شادان به گردنه  افتهی انیتوجه به کل اوضاعِ جر ی.. بدنشیتوجه به سخت نفس کش

 یو قدرت م جانیلرزد. قلبش گرم شده و با ه یکند. تنش نم ینم یدوزد! احساس ناامن یچشم م

 کند. یکم کم در جسمش نفوذ م یو شاد ندینش یلبش م یگوشه  یتپد. لبخند قشنگ

 

که به  یبرخاسته و در حال دیو فر دی. خورشستندیا یشوند و م یم کیها نزد نیماش  

و مادر و پدر و خواهر  بیروند. حب یم شیدر باد و باران تعادلشان را حفظ کرده اند، پ یسخت

 سیکند تا پسرک خ یچادرش پنهان م ریرا ز یرعلیام ده،یشوند. سپ یم ادهیپ کانیاز پ شیها

 شیپ دیشوند. خورش یم ادهیپارک شده، پ کانیکه پشت پ یهم از وانت سهرابنشود! بهجت و 

 یآب هستند.. هر دو از صدا سِیاست.. هر دو خ کی. تارستدیا یم بیحب یرود و روبه رو یم

کشند و تعادلشان را  ینفس م یبادِ تند به سخت نیبلندِ رعد به وحشت افتاده اند.. هر دو در ا

قشنگ است.. سکوتشان  شانیزند.. لبخند هر دو یبرق م شانیهر دو اهحفظ کرده اند.. اما نگ

 !دیشو یرا باران دارد م یشاد است! دلتنگ

 

  **** 
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 یـ"جانم" دهیکند. سپ یکشد و عطسه م یاش م ینیب ریپشت دستانش را ز یرعلیام  

ا وقت سرم کیشود تا پسرک زودتر گرم شده و  یم لیما یبه سمت بخار شتریب یو کم دیگو یم

 آب و لرزان از سِیبه روستا برسند؛ همه شان خ رونیتوانستند در باد و بارانِ ب ینخورد. به سخت

 یحلقه زدند. آقا تق یکردند و دور بخار ضیرا تعو شانیفوراً لباس ها دند،یکه رس یسرما! وقت

 یو پشت بخار واریکند. سهراب که در کنجِ داندازد تا خوب گرم  یدرون آتش م مهیمدام ه

زده  خیصورتش هنوز  گریآتش، داغ و سرخ شده و طرف د یطرف صورتش از گرما کی ستاده،یا

  و سرد است!

 

 یدختر ها م یبه رو یلبخند دریآورند. مَش ح یداغ م یهمه چا یبرا ایگل نساء و ثر  

 یتند و سخت ب یِرو ادهیپ نیخانوم که از ا نیمیدارد. س یرا بدون قند برم یپاشد و استکان چا

نفوذ  یاز سرما ینوشد تا کم یداغ را م یاز چا یکند و فوراً کم یم یلب تشکر ریرمق شده، ز

دارد و دستان پسرکش  یبرنم یچا ست،یرعلیهم که فقط نگران ام دهیکرده در تنش کم شود. سپ

و  ستادهیدارد و در کنار سهراب ا یرمب یمالد. بهجت دو استکان چا یو م ردیگ یرا در دست م

 دهد. یرا به او م یکی
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. رود یم رونیدارد و از سالن ب یبرم یو قند یبرخاسته و تشکر کنان استکان چا بیحب  

. اآلن حواسش فقط ستیها ن زیچ نیا یِحواسش پِ بیکنند اما حب یدختر ها متعجب به او نگاه م

تمام و کمال مالِ  دیگذرانده بود که آخرش خورش نیا دِیهفته را فقط به ام کیاست.  دیخورش یِپِ

نوشد.  یداغ را م یمهابا نصف استکانِ چا یفرستد و ب یدهانش م ی! قند را گوشه بشوداو 

 ینشاند و برا یلب م یگوشه  ی. لبخندابدیرا ب دیخورش دیچرخاند تا شا یم وانینگاهش را در ا

و آقا  یدهد. جواب تعارفاتِ آقا تق یسر تکان م ستاده،یا وانیکه در ا یانپسرک نا آشنا و نوجو

ان تواند زبانش یم ختهیدهد؛ جسته و گر یم یلب ریکه در کنارشان نشسته را ز یگریمردِ د و ینق

 را بفهمد!

 

و عروسش در اتاق  دیداند که فر یکند. م یخجالت زده راهش را به طرف آشپزخانه کج م  

همسرش پتو برد تا گرم شود. در  یبرا دیکه خواهر خورش دیدر د یهستند. خودش از ال یکنار

 در کنج دیزند. خورش یم یاندازد و لبخند محو یم ری. سر به زستدیا یدرِ آشپزخانه م یآستانه 

چسبانده تا گرم شود. عالوه بر او و زن عمو و  یرا به چراغ نفت شیو انگشتان پا ها ستهنش وارید

خانوم به او  قهیشناسدش. صد ینم بیهم درون آشپزخانه حضور دارد که حب یگریرش، زن دماد

. زدیخ یزند و برم یکشاند. لبخند م یم بینگاهش را به سمت حب دیزند و خورش یاشاره م

 دیتا خورش ستدیا یدهد و کنار م یرا دست عاتکه خانوم م یچا یِخال استکان ،یبا تشکر بیحب

  از آشپزخانه خارج شود.

 

و  بیروند. حب یاز استکان را در دست دارند و به آشپزخانه م یخال یها ینیدو قلو ها س  

اما به آن  دیآ یرعد م یدارند. هنوز هم صدا یبه طرف سالن گام برم ریهم سر به ز دیخورش

 یدر را م بیند و حبشو یبارد. هر دو وارد سالن م یسر و صدا م یو باران هم ب ستیشدتِ قبل ن

 یهمسرش را با لبخند م یخانواده  یجواب لبخند ها و نگاه ها دی. خورشدیایسرما داخل ن ابندد ت

رود.  یکنج اتاق م یجمع شده  یزند و به طرف رختخواب ها یم ییلبخند دندان نما بیدهد. حب

از  ییپتو بیخانه نمانده؛ پس مجبورند به پشت بام بروند! حب نیکه در ا یگرید یِخب اتاق خال
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کند تا آن ها را چپه نکند! همه با تعجب به  یکشد و تمام تالشش را م یم رونیها ب ختخوابر نیب

 یاشاره م دیو به خورش ستدیا ینردبان م یو روبه رو دیدر کنار خورش بیکنند. حب یاو نگاه م

 یاز پله ها ب،یپرند اما اطاعت کرده و پشت سر حب یباال م دیخورش یزند که باال بروند. ابرو ها

شود و پشت بندش هم  یکند و وارد آن م یدرِ بام را باز م بیرود. حب ینردبان باال م یچوب

 شود. یداخل م دیخورش

 

 باز و درِ نیکنند، بلند است. نور گردسوز از پائ یقطرات باران که به سقف برخورد م یصدا  

 ینگاهش را در اطراف م بیکند. حب یروشن م یرا به زحمت کم کیتار یشود و فضا یوارد مبام 

به درون  یطرفش باز است که از آن سمت باد سرد کیچرخاند. سه طرفِ بام محصور است و فقط 

! گریاست د متیهم غن نیاما خب هم ستیخلوت دو نفره ن کی یبرا یجالب ادیز یوزد. جا یم

رفته، پوشانده اند.  نیاز ب شیکه طرح رو یمینمد قد کیرنگ و رو رفته و  یکفِ بام را با موکت ها

ت بام اس یفضا ی هیکه محصور و پر نورتر از بق یاندازد و به کنج یشانه اش م یپتو را رو بیحب

 .ستدیا یم شیرفته و روبه رو شیهم مبهوت و متعجب پ دی. خورشدرو یم

 

را در  دیکند و خورش یزند. دستانش را از هم باز م یم یو مهربان قیعملبخند  بیحب  

او پنهان  ی نهیسرش را در س دی. خورشچدیپ یم شانیدهد و پتو را دور هر دو یم یآغوشش جا

 یمک دیکند. خورش یم شیپا ها نیرا هم وادار به نشستن ب دیو خورش ندینش یم بیکند. حب یم

شانه  یپتو را تا رو بیچسباند. حب یاو م ی نهیشود و گونه اش را به س یجا به جا م شیدر جا

بوسد و  یبار م نیفِشُرَد. سرش را چند یرا در آغوش م دشیکشد و خورش یاو باال م یها

  برد. یزند و از حسِ خوب آرامش حض م یفقط لبخند م دیخورش

 

کند: دلم برات تنگ  یگذارد و کنار گوشش زمزمه م یاو م یگونه  یدستش را رو بیحب  

 !دمیشده بودا خورش
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دلم واسه تو تنگ بود  یلیرساند: منم... منم خ یاش را به قلب او م یشانیپ دیخورش  

 بیحب

 

!! از وجودِ هم گرما زندیآو یرا به دارِ آرامش م یقشنگ! دلتنگ یزنند؛ حرف ها یحرف م  

 یدو ابرو و گونه  نِیب بیکند. حب ینم جادیگرما ا نیدر ا ید هم خللوزش باد سر یو حت رندیگ یم

را حس  یگذارد تا طپش زندگ یقلب او م یکفِ دستش را رو دیکند و خورش یرا مُهر م دیخورش

  کند!

 

 بیدهد و حب یم هیتک بیحب ی نهیشود و تختِ س یجا به جا م شیدر جا دیخورش  

 !ن؟یَخانوم و آقاهه و اون پسر جوونه ک نی! ادم؟ی: خورشچدیپ یدستش را دور کمر او م

 

گذارد: اون پسره محمد  یم بیدست حب یکشد و دستش را رو یم یقینفس عم دیخورش  

 ... اون آقا و خانومم، مامان و باباشنایحسنه... خواسِگارِ ثر

 

 ! منظورت خواهرته؟!ا؟ی: ثردیگو یپرند و با تعجب م یباال م بیحب یابرو ها  

 

: مگه خواهرت چند دیگو یهمچنان مبهوت م بیدهد و حب یسر تکان م دیخورش  

 نداره که! یسالشه؟! تازه پسره هم سن و سال
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ده سالشه،  ای: ثرندیچ یکند و لب برم یاو جا به جا م ی نهیس یسرش را رو دیخورش  

 گهیمحمد حسن م یبه مامان و بابا یهنوز بچه س... ه ایثر گهیبابا م ی... ولفدهیمحمد حسنم ه

 که حداقلش دو سال بمونن بعد

 

 خب.. گهی: بابات راست مدیگو یلب م ریدهد و ز یسر تکان م بیحب  

 

باجناق  یکیخندد: حاال اون  یدهد و سپس آرام م یرا هدف قرار م دیخورش ی قهیشق  

 من چند سالشه؟!

 

 کیو  ستیزند: ب یم ییلبخند دندان نما دیخورش  

 

 که! رترمی! پس من از همه پک؟یو  ستیپرند: ب یباال م بیحب یابرو ها  

 

/ چارده سال  زدهیمن فقط س یاز بابا یتو که... ول یستین ریخندد: پ یم زیر دیخورش  

 !یکتریکوچ

 

 خندد: آره خانوم!.. یسر به سمت سقف گرفته و بلند م بیحب  

 

 گهی! ما دگه؟یفرداشبه فقط د یکند: حاال عروس یتمام م قینفس عم کیخنده اش را با   

 مایبمون نجایا میتونیحداکثر تا پس فردا بعدِ ظهر م
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کند: آره! فرداشب حنابندونه... پس فردا  یدهد و لبش را تر م یسر تکان م دیخورش  

 رسمه... بعد اونجا ینجوریا ینی... نایعمو ا یغذا درست کنه و ببره خونه  دیصبحم مامان عاتکه با

تا مامان غذا  ستین نجایشما که ا یچون که خونه  میما فقط حنابندون دار یول رنیگیهم جشن م

و  رنبیهستن و ما رو تا دم حموم م الیجشنِ کوچولوئه که فقط فام هیو ببره! فردا صبحم اول  هبپز

 میتا حموم بزن موننیمنتظر م

 

 حموم؟! میریمن و تو با هم م ینی: دیگو یم طنتیزند و با ش یم یقیلبخند عم بیحب  

 

از حرکتِ  بی. حبدیآ یم رونیکند و به سرعت از آغوش او ب یچشم درشت م دیخورش  

 بیفِشُرَد. حب یدندان م ریلبش را ز یکند و گوشه  یاخم م دیخندد. خورش یاو بلند م یِناگهان

 خندد. یبلندتر م

 

خواند:  یترض نامش را مچفت شده اش، با حرص و مع یدندان ها یاز ال دیخورش  

 !ــــبیحب

 

  **** 
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سر گرفته  یبزرگ را رو یها ینیس ل،یاز دختران نوجوان فام گریدو قلو ها و چند تن د  

دار که  نیچ یمشک یگل دار با دامن ها یروند. همه شان لباس ها یم شیپ کوبانیاند و پا

نوازِ  گوش یقیسورنا و نقاره و تنبک موس یدوخته شده، به تن دارند. نوا یرنگ ینوار ها نشانیپائ

به سر با  ینیزنند. دخترکانِ س یآن دست م تمیپر شده در فضاست و مهمانان هم هماهنگ با ر

اند،  ستادهیکه عروس ها و داماد ها ا یگاهیبه طرف جا کوبانیزنند و همچنان پا یمهارت چرخ م

 ستادهیکه عروس ها و داماد ها ا یی. پشت جاکرده اند یخال مهیرا از ه وانیا ریروند. ز یم شیپ

بزرگ  زیدو عروس و داماد هم م یشده، پوشانده اند. جلو خیم واریکه به د یبا چادرشب ااند ر

 سید کیو  یوحش یگلدان پر از گل ها کیو  ینیریظرف ش کی شیوجود دارد که رو یا یچوب

 گذاشته اند. وهیم

 

و لبخند به لب! چادر  رندیاند، سر به ز ستادهیا گریکدیکه در کنار  یو صُراح دیخورش  

مرنگ ک یهم لبخند ها دیو فر بیاند! حب دهیکش نیپائ شانینیب یتا رو باًیگل دارشان را تقر یها

 شیبه سر پ ینیکنند! دخترکان س یبه همسرانشان نگاه م یچشم ریبه لب دارند و ز یشاد یول

و بعد از او هم  ایکنند. اول ثر یم یکوبیبزرگ، پا زیم یرووار روبه  رهیزنند و دا یند. چرخ میآ یم

 روند. یگذارند و کنار م یم نیها را زم ینیس بیبه ترت هیبق

 

خانوم و عاتکه خانوم و  قهیرود. صد یم شیسپارد و پ یم رایرا دستِ سم یرعلیام ده،یسپ  

عاتکه خانوم غم دارد؛  یاند! ول نیریشوند. هر سه مادر پر از شورِ ش یخانوم هم همراه م نیمیس

 شیاز دختر ها گریکدیها از او فاصله خواهد گرفت و  لومتریک شیاز دختر ها یکیفردا که بشود، 

  فرستد. لبخند و اشک است احواالتِ اآلنش! یشوهر م یرا هم که امشب به خانه 
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 دیخانوم چادرِ خورش نیمیدارند. س ینان برم ینیاز درون س دهیخانوم و سپ نیمیاول س  

دهد.  یقرار م بیسر حب یهم نان را رو دهیگذارد. سپ یسرش م یکشد و نان را رو یرا عقبتر م

 یخانوم دو انگشتش را چفت هم م نیمیگذارند. س ینان م یهر دو پشتِ دست راستشان را رو

کف دست  اش را ییخانم انگشتان حنا نیمیهم! س دهیبرد و سپ یحنا فرو م رفکند و درون ظ

 یرا رو یخانوم اسکناس تا نخورده ا نیمی! سبیهم کف دست حب دهیکشد و سپ یم دیخورش

رسانند! به نانِ  ی! به وحدتشان مبیدست حب یهم رو دهیگذارد و سپ یم دیدست خورش یِحنا

در هم قفل شده.. قسم به برکتِ  یاسکناس.. دست ها ودهند! حنا  یسرشان قسمشان م یرو

 خدا!

 

  **** 

 

   

 

 

نور  ریخودشان بدرقه کرده اند. اتاق ز یرا هم به خانه  یو صُراح دیمهمانان رفته اند. فر  

 دیسف یرا با ملحفه  شانیاست. وسطِ اتاق دو تشک پهن است که رو کیتار مهین یگردسوز

 ..!یپارچه ا یآب و دستمال یپوشانده اند؛ و البته کاسه ا

 

اش به عرق  قهیکوبد.. صورتش رنگ گرفته.. شق یگرمش شده.. قلبش تند م دیخورش  

 یخواهد خودش را کنترل کند. م یهم پر از احساساتِ گرم مردانه است. م بینشسته است! حب

 فکر کند اما..! دیبروند و حالِ خورش دیکه با یخواهد به فردا و راه یخواهد که امشب را..! م
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 یگذارد. نفس ها یچشمانش م یساعدش را رو بی. حبرندیگ یآرام م گریکدیکنار   

ود ش یگردسوز م یشعله  دنِیکش نیپائ یِاز دستانش راه یکیغلتد.  ی.. تبدار! به راست مقیعم

  شبِ آرامش! نیاول یِراه یگریو د

 

 نفس.. آرامش.. طپش.. گرما.. نفس.. نفس.. نفس.. .. ..  

 

  **** 

 

   

 

 

   

 

 

. دیشود د ی. آسمان را هم نمستین صینورش هم قابل تشخ یحت د؛یشود د یآفتاب را نم  

 بیعج یلیپر کرده اند. خ یوحش یکوه هم شبح مانند است و مات! همه جا را ابر ها یِبلند یحت

 نهویشود. مات است.. ع یم رهیبه دره خ دیحاال..! خورش یماهِ کوه پر از گرماست ول ریاست! ت

! سر به یمان یمعلق م ایتا تهِ دن یوفتیدره ب نیصالً ته ندارد.. انگار که اگر از ا.. انگار امیعظ ییایدر

آن ها هم مات هستند! حرکتِ  یشود؛ حت یم رهیخ شیپا ریز یها زهیاندازد و به سنگر یم ریز

  !دید قیعم یِمات نیشود در ا یواضح م یلیقطرات بخار آب به دستِ باد را خ
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 یفِشُرَد. هوا یم یاش را انگار کس نهیس یکشد. قفسه  یگرفته نفس م دیخورش  

 ی! حاال که دارد میمات است به جز دلتنگ زیمه آلودِ کوه است! همه چ یهم مثلِ هوا دیخورش

 یتماشا کند، ندارد. حاال که دارد م ریبار، دره و کوه را س نیآخر یکه برا نیفرصتِ ا یرود حت

 یِادآوریلرزد از  یکشد. نگاهش م یسلطه درآورده اند! آه م ریمنظره را ز بدجنسانهرود، ابر ها 

 بکِی! آخ.. آخ! سیصُراح انینگاهِ گر یِادآوریتپد از  ی! قلبش خفه میدو قلو ها دمِ رفتن ی هیگر

 یها نکند! فقط نفس هیکند که گر یم یسع دیزند اما خورش یشکستنِ بغض لَه لَه م یبرا شیگلو

 سر یکه مثلِ چادر رو یچادرشب یاز التهابش کم کند. گوشه  یهوا کم یکشد تا سرما یق میعم

 فِشُرَد؛ امان از دلِ تنگ! یگذاشته را در مشتش م

 

گذارد. به  یهم م یاندازد. پلک رو یو ساکتش م ریسر به ز دِیبه خورش ینگاه مین بیحب  

 یرو یکه گاه و دستش دیخورش یآهسته  یکند و به حاال..! به قدم ها یفکر م شبشانید

 یلیفِشُرَد؛ البد خ یدندان م ریاش را ز ینی! لب پائردیگ یبه کمرش م یرود و گاه یشکمش م

  کشد. یصورتِ او باال م ینگاهِ تارش را تا رو دی. خورشردیگ یکرده! مچ دستِ او را م تشیاذ

 

ماند: حالت خوب  یم رهیکاود و در چشمان پر اشکش خ یصورتش را م بینگاهِ نگرانِ حب  

 !دم؟یخورش ستین

 

آن قدر بزرگ هست که  شیدهد. بغضِ در گلو ینم یاندازد و جواب یم ریسر به ز دیخورش  

 ترکد! یاگر لب از لب باز کند، حتماً م
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کند:  یاندازد و سپس سر خم کرده و زمزمه م یبه پشت سرشان م ینگاه بیحب  

 منو!.. نیخانومم... بب یکه خوب بود ی! صُبد؟یخورش

 

 ستیکنه؟! کمرت؟! حالت خوش ن یدوزد: دلت درد م ینگاهش را به نگاهِ او م دیخورش  

 خانومم؟!

 

گذارد و  یهم م یاندازد. پلک رو یم ریو سر به ز ردیگ یدندان م ریلبش را ز دیخورش  

  شوند! یداغ م شیگونه ها

 

 ! نکنه دلت تنگه، هان؟!دم؟یزند: خورش یم یلبخند محو بیحب  

 

 ی. به او حق مردیگ یم یقیدم عم بیدهد. حب یکشد و آرام سر تکان م یآه م دیخورش  

هم کم درد  بیدهد. آخ که حب یآغاز شده، حق م یِدور نیاز ا یدلتنگ یدهد. به همسرش برا

ته نگ گرفر یاندازد. با گردن کج شده، به گونه ها یبه پشت سرشان م ی! نگاهدهینکش یدلتنگ

کشد و دو گوشه اش را به هم  یم نتریسرش را پائ یکند. چادرشبِ رو ینگاه م دیخورش ی

بوسد و دوباره  یاش را م یشانیبکند! آرام پ تشیوقت سرما اذ کیکند تا نکند  یم کینزد

قدم عقبتر از او به  کیو  ردیگ یچادرشب را در دست م یگوشه  دی. خورشردیگ یدستش را م

  افتد. یراه م

 

 یای! مد؟یاندازد: خورش یماتِ کوه م یِ نگاهش را به بلند بیروند، حب یکه م شتریپ یکم  

 ینیآفتاب و آسمونو بب یتونیپاته و م رِیاون باال؟! اون جا مه ز میبر
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زند: نترس  یم یلبخند قشنگ بیدوزد و حب یچشمان درشت شده اش را به او م دیخورش  

 میگردیدقه اون باال و برم هی میری... ممی! تازه ما از همه جلوتررنیاد که نمبابا! بدونِ عروس و دوم

 !..شه؟یم یمگه چ م،یذاری... چند لحظه منتظرشون مگهید

 

 میریخب نم ،یتونی: البته اگه نمدیگو یآرام م بیزند و حب یم یلبخند محو دیخورش  

 

... آخه یول تونمیکند: نه! م یاندازد و باالخره لب باز م یرا باال م شیابرو ها دیخورش  

 میاگه همه رو منتظر بذار شهیم ری... بعد خب دمیبر دمیجاو یمغازه  دیشه... خب با رید ترسمیم

 

بشه... عوضش خانومِ من کوه و آسمانو  ریزند: خب د یم تیاز سر رضا یلبخند بیحب  

 !م؟ی... برخندهیم ه،یگر یو جا نهیبیم

 

زند و دست  یم یهم لبخند بیکند. حب یکشد و گردن کج م یم یقینفس عم دیخورش  

نق  یاندازد. صدا یهم به عقبِ سرشان م ینگاه میکند. ن یراه کج م یدر دستِ او، به طرف بلند

! البد در دیرا د یشود کس یاست که نم قیاما مه آن قدر عم دیشود شن یرا م یرعلیو نوق ام

  شود. ینم دهیشان هم د هیسا یِاهیس یکه حت تندسه یعقب یگردنه 

 

کنند و در  یرا داشته باشد؛ آهسته حرکت م دیخورش یهوا شتریکند ب یم یسع بیحب  

دهد! کم کم  یو دستش را حائلِ کمر او قرار م ردیگ یقرار م دیپشتِ سرِ خورش بیها حب بیش

 یم داریشود. کم کم نور آفتاب از پسِ بخار آب پد یروند که از شدت مه کم م یآن قدر باال م
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ا شده و مه ج روزی. کم کم نور آفتاب پزندیآم ینورِ آفتاب در م یِمه و طالئ یِکسترشود. کم کم خا

 شود. یماند و منظره واضح م یم

 

آن  یالبه ال یِوحش یزرد و بلند و گل ها یفِشُرَد. به علف ها یرا م دیدست خورش بیحب  

 یم یدست آب کیکشد. هر دو نگاهشان را به سمتِ آسمانِ  یم یقیدوزد و نفس عم یم ها چشم

. ندیآ یشوند. هر دو سرِ ذوق م ی! هر دو سبک مقیعم قِیزنند؛ عم یکشانند. هر دو لبخند م

هم لبخندِ  دیپاشد. خورش یلبخند م شیاندازد و به رو یم دیبه صورتِ خورش ینگاه بیحب

 یمنظره  نیچرخند؛ چشم نوازتر یزند. به طرفِ دره م یاو م یِتشکر از مهربان یبرا یآرام

آسمان! دره  یِجمع شده در دره و مواج بودنشان.. نوکِ کوه ها.. افقِ آب یِابر ها یِدیعمرشان! سپ

شده  یساحل یصخره ها هیبلند هم شب یرنگ و پر موج است و نوکِ کوه ها دیپس ییایدر نهویع

ساعت ها به آن  ینرم که دوست دار ی اچهیدر کی! یپنبه ا ی اچهیدر کی هیهم شب دیشا ایاند. 

  !یو دستِ آخر هم دَرِش بپر یبمان رهیخ

 

شود؛ دو عقاب که احتماالً  یم دهیدر آسمان کش یپر ابهت یبه طرف صدا بینگاه حب  

هوا معلق اند. سلطان آسمان هستند و  انیجر یاز هم باز است و رو شانیجفت هستند و بال ها

 عظمتِ نیکند بابت خلق چن یدر دل شکرِ خدا م بیبخشند. حب یبه منظره رنگ ابهت و جالل م

 یم نگاه شیپا ریز یِ ابر یِایدهد و پر لبخند به در یم هیتک بیحب یبه بازو دی! خورشیآور یشاد

 بت خاطره هاست...اندازد. نوبتِ ث یم دیبه خورش ینگاه میهم ن بیکند. حب

 

  **** 
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با  دیتو رو خدا! اون سهراب خان با نیکند: اووووف! اِ اِ اِ! بب یمدام غرولند م رایسم  

واسه پخش کارت... آخه مگه عروس  میدر به در بر دیاون وقت من و تو با دینامزدشون برن خر

 د،یبعداً برن خر گفتنی! دِ اگه حاال به اون بهجت خانومشون مکنه؟یخودشو پخش م یِکارت عروس

در و اون در... دِ آخه  نیا میو بر میزیعرق بر دیطور با نیضِل آفتاب هم یمگه؟! تو شدیم یچ

 یِعروس یپخش کردن کارتا ایرفتن با نامزد مهمتره  دی! خرگه؟یم یداداشِ من! عقلِ تو به تو چ

به پخش کردن کارت دعوت!  میضعمونو! عروس و خواهر شوهر راه افتادداداشت؟! نِگا تو رو خدا و

 خدا! یا

 

واسه غر زدنا! بابا فقط  یدار ی! عجب زوررایسم یچرخاند: وا یچشم در حدقه م دیخورش  

 !یدو جا مونده... مغزمو خورد

 

کار  یدهد: غر نزنم چ یم نیاش را چ ینیکند و ب یبه او نازک م یپشت چشم رایسم  

و کارتا رو پخش  گرفتیپدر زنشو م نیتوک پا ماش هی... دِ اگه اون سهراب خان پزمیکنم؟! دارم م
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اون  ابون،یخ نیا ادهیپ میدار ای! از صبح ؟یاالن همه رو دعوت کرده بود... حاال ما چ کردیم

م دو جا و هنوز میدیم یفالن قدر پول تاکس ایو  میکنیکوچه، اون کوچه رو گز م نیا و ابونیخ

 مونده..

 

 ندیب یهم که م دی! خورشدیگو یم یلب ریرا ز شیغر غر ها یو ادامه  ردیگ یم ینفس  

که  نیفرستد. با ا یم رونیب قیکند و بازدمش را عم یاست، سکوت م دهیفا یحرف زدن با او ب

 شانیعرق است و گلو سِیوزد! کل تنشان خ یناقابل هم نم مِینس کی یبعد از ظهر است اما حت

درشتِ عرق  یشان دانه ها یشانیاز گرما گل انداخته اند و از پ شانیهر دو یهاهم خشک! گونه 

. اندازدیب هینورِ آفتاب سا یجلو یکه کم ستین یابر یچکد. آسمان صافِ صاف است و حت یم

  فرو رفته است. یقیهمه جا هم در سکوتِ عم

 

از  یکشد و با گامِ بلند یم شیرا پچادرش  دی. خورشدیآ یم شیپ یمردِ دوچرخه سوار  

کوچه  نیرود تا دوچرخه سوار بتواند از ا یراه م رایشود و پشت سم یجوبِ وسط کوچه رد م یرو

هفته کارِ مداوم توانستند اتاقِ  کیاست. بعد از  شانیعروس گریتنگ بگذرد. چهار روزِ د ی

 مارستانینتوانست به ب گریهم د بیو مقدمات مراسم را فراهم کنند. حب نندیکوچکشان را بچ

 دیو خورش رایداشت! امروز هم که همه مشغول بودند و سم بتیچند روز غ نینرود، بس که در ا

  را پخش کنند. یعروس یکه خود کارت ها نینداشتند جز ا یچاره ا

 

به  رایکند. سم یاش را مرتب م یو روسر ردیگ یچادرش را به دندان م یگوشه  دیخورش  

کند. پشت دروازه  یدر کنار او به سمتِ آن راه کج م دیزند و خورش یاشاره م یسبز رنگ یه درواز

گفتنِ  "!ه؟یک" یکشد تا صدا یطول م یفِشُرَد. چند لحظه ا یزنگ را م رایسم ستند،یا یکه م

شدنِ  کیو نزد دهیکش یکند. صدا یم یخودش را معرف رای! سمدیایب اطیاز درون ح انهصاحب خ

دهد و به دروازه  یآبِ دهانش را فرو م دی. خورشدیآ یصاحب خانه تا پشتِ دروازه م یقدم ها
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 داریدستش وبالِ گردنش است، پد کیکه  یچادر یدوزد. دروازه باز شده و قامتِ دختر یچشم م

 شود. یم

 

تنگ شده  یسالم محبوبه جون! دلم واست حساب یکند: وا یبا ذوق آغوش باز م رایسم  

 بودا

 

 دستم! رایشود: سالم! آخ سم یپرند و صورتِ محبوبه جمع م یباال م دیخورش یو هاابر  

 

زند: خاک به  یو با نوک انگشتانش به گونه اش م ردیگ یبه سرعت از او فاصله م رایسم  

 حواسم نبود دیسرم! ببخش

 

 !..زمینداره عز بینشاند: ع یبه لب م یمحبوبه لبخند  

 

 کند: سالم خانــــوم! ینگاه م دیشده به خورش زیبا چشمان ر  

 

 زند: سالم! یم یلبخند خجول دیخورش  

 

که تازه عروسِ ما  نیشود: محبوبه جون! ا یم یمشغول معرف جانیتند و با ه رایسم  

 ما محبوبه س.. یدختر خاله  نمیجان! ا دی... خورشدهیخورش
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! االشیزند: بَه بَه! عروس خانوم! مبارکه ا یم یقیپرند و لبخند عم یمحبوبه باال م یابرو ها  

  !نیش ریهم پ یبه پا

 

 ممنونم! یلی: خردیگ یم یقیزده و دم عم یلبخندِ قشنگ دیخورش  

 

 !س؟یاندازد: خاله ن یم ینگاه اطیکنجکاو به درون ح رایسم  

 

 خانوم.. ههیوج ی! رفته خونه زیاندازد: نه عز یمحبوبه چانه باال م  

 

 !دیکند: بفرمائ یزند و گردن کج م یاشاره م اطیبه درون ح  

 

... فقط اومده میهنوز کار دار میبر یزود دیکند: نه محبوبه جون! ما با یلبش را تر م رایسم  

 ..میبود

 

 یم رونیرا ب یجستوجو کارتِ عرس یو پس از اندک ردیگ یصورتش را م یرا جلو فشیک  

 ..میدعوت کن بیداداش حب یِعروس یو شما رو برا میرتو بدکا نیا میکشد: فقط اومده بود
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ا ب رایچرخاند که سم یم دیو خورش رایسم نیپرند و نگاهش را ب یمحبوبه باال م یابرو ها  

 ادیکه ب نیا یسهراب خانَم جا ی... اون آقامارستانیکه مجبور شد بره ب بی: حبدیگو یحرص م

 دیکارتا رو پخش کنه، با نامزدش رفته خر

 

 یخندد: دوره  یزند و محبوبه آرام م یم رایبه سم یگزد و سقلمه ا یلب م دیخورش  

 قدر غر نزن خواهر شوهر! نی! اگهید هینامزد

 

 ..میهوا پاشد نیا یکه... تو یدونیاندازد: آخه نم یابرو باال م رایسم  

 

با شما  ییشنا: خوشحال شدم از آردیگ یرا م شیپرد و بازو یحرفش م انیبه م دیخورش  

 میبا اجازه ما بر گهی... دمشونیدیدیمحبوبه خانوم! کاش خاله هم بودن و م

 

ا به ر شیلب ها ند،یب یرا م رایبسته نگه داشتنِ دهانِ سم یبرا دیمحبوبه که تالشِ خورش  

... کنمیعروس خانوم! خواهش م دنتی: منم خوشحال شدم از ددیگو یفِشُرَد تا نخندد و م یهم م

 نیخوشبخت بش شاالی... انیدیزحمت کش

 

 دیو خورش رایکنند. سم یم یبعد از رد و بدل شدنِ تعارفاتِ معمول، از هم خداحافظ  

  بروند! بیحب ییِدا یدفعه به خانه  نیافتند تا ا یدوباره دوشادوشِ هم راه م

 

محبوبه خانوم  نیا رایاندازد: سم یم رایبه سم ینگاه میکند و ن یلب تر م دیخورش  

 تصادف کرده بود؟!
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 !ریدهد: نه خ یجواب م نیسر سنگ رایسم  

 

 باشد ادشیپرسد!  ینم یسؤال گریگزد و د یلب م ند،یب یاش را م یکه بد عُنُق دیخورش  

 را بپرسد! هیقض بیبعداً از حب

 

  **** 

 

   

 

 

   

 

 

 روم! یخاطر تو م یبرا -فصل سوم   

 

 65ر مه لیاوا -سه ماه بعد   
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مرد  ادِیز یکشاند. از اصرار ها یو استوارش را به طرف اورژانس م عیسر یپرستار قدم ها  

کردن  دایتنه نزند و حواسش را فعالً فقط صرف پ یکند در راهرو به کس یم یکالفه است. سع

کند؛  یو اعصابِ داغانِ پرستار را داغانتر م دیآ یم یزن جوان ی هیو گر غیج یدکتر بکند. صدا

 یتالش پرستاران برا یو حت دیگر یپر سوز م نیرا از دست داده که چن زانشیاز عز یکیالبد 

هم شلوغ است. باز هم  ادیز یلیچرخاند؛ شلوغ است! خ یاست. چشم م دهیفا یآرام کردنش ب

 انیراهش را از م ینمانده است. به سخت یسوزن انداختن باق یبمباران شده و در اورژانس جا

ر که دکت یکند. به کنار تخت یها و دکتر ها و پرستارانِ مشغول به کار باز م اردتخت ها و برانک

هوش افتاده و  یتخت ب یرو یرمردیرود. پ یآن است، م یرو دهیخواب مارِیبه ب یدگیمشغولِ رس

 .ستیدکتر مشغول ماساژ قلب

 

 یبرد تا دکتر بتواند در آن سر و صدا حرفش را بشنود: آقا یرا باال م شیصدا یپرستار کم  

 ننیاصرار دارن شما رو بب یاومدن ه ییآقا هیدکتر! 

 

 یم یاست، عصب رمردیپ ی نهیس ی انهیدکتر همان طور که مشغول فشار آوردن به م  

 شما؟! نینیبی: خانوم مگه نمدیگو

 

ول  یبهشون گفتم ول یلیدکتر من خ ی: آقاردیگ یم یقیکشد و دم عم یم یپرستار پوف  

 شما! یِپِ انیب گنیبه پرستارا م یو ه ستادنیمحوطه وا یکن نبودن... تو
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 نیمن ماساژو ادامه بد یِخب... شما جا یلیدهد: خ یتکان م نیدکتر سرش را به طرف  

 

ز کند و ا یراه باز م ی. دکتر به سختردیگ یدکتر را م یدهد و جا یپرستار سر تکان م  

شود. در محوطه  یم ریدود و به سرعت از پله ها سراز یشود. تمام راهرو را م یاورژانس خارج م

سبزِ  یزده به کاجِ درونِ فضا هیرا تک ییچرخاند. شخصِ آشنا یچشم م مارستانیشلوغِ ب ی

 گذرد. یم یزند و سرسر یتنه م یدود. به مرد جوان یو به آن طرف م ندیب یمحوطه م

 

 !ی: سالم آقا مِهدستدیا یمرد آشنا م یروبه رو  

 

دکتر! ببخش  یشود: سالم آقا یپاسخگو م یدورگه ا یکند و با صدا یم یسرفه ا یمِهد  

 ..رمیو م گمیزود م نیمزاحم شدم واس هم دونمیم

 

... نایآقا جون ا یزنگ زدن خونه  یلرزد: امروز صُب یکه نفسش م ردیگ یم یقیدمِ عم  

 گفتن که..

 

آب دهانش را فرو  یکند و مِهد ینگاه م یشده به چشمان سرخِ مِهد زیبا چشمانِ ر بیحب  

 ..دیدهد: گفتن که سع یم

 

 تونمیدکتر من نم یدهد: آقا یادامه م ریسر به ز یشوند و مِهد یگرد م بیچشمان حب  

 که شما.. کنمیبه زن داداش بگم... خواهش م نویا
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! چرا ؟یچ دی! گفتن که سعیپرد: صبر کن آقا مِهد یحرفش م انیشوک زده به م بیحب  

 !؟یجمله تو کامل نکرد

 

 ..دیشه دی... خبر دادن سعدیزند: سع یبرد و و لب م یفرو م شیدستش را در مو ها یمِهد  

 

دوزد.  یناباور به او چشم م بیلرزند. حب یم شیاندازد و شانه ها یم ریسر به ز یمِهد  

شده؟!  دیشه دی.. سعدی.. سعدیزند! شه یدر سرش زنگ م یمِهد .. حرفِدی.. شهدی.. شهدیشه

  !د؟یسع

 

  !یوا ی! ایوا ی! ایزند: وا یگذارد و لب م یسرش م یدستش را رو  

 

   

 

 

  *** 
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 !گهیمرد مؤمن؟! بزنش د یکنیکار م یزن! دِ چ یج یآر پ - ||  

 

بندد و به دقت به تانک  یکند. چشم چپش را م یشانه اش جا به جا م یرا رو یج یآر پ  

 یدر فاصله  یریکشد تا بتواند تانک را بزند. ت یخودش را باالتر م یدوزد. کم یروبه رو چشم م

 دزدد. یو او سرش را م ندینش یم نیاش به زم یمتر مین

 

 پاشم و بزنمش دی... باشهینم یزند: حاج یم ادیرو به فرمانده کرده و فر  

 

سرت رفته مرد!  ی! پاشد؟یسع یگیم یدوزد: چ یفرمانده نگاهِ بُراق شده اش را به او م  

 مگه؟! ینیبینم

 

کند.  ی. چشم باز مدیگو یم "بسم اهلل"لب  ریرود؟! ز یگذارد. سرش م یهم م یپلک رو  

 نِیسح ای" ادِی. فرزدیخ یکشد و برم یم یقیکند. نفس عم یشانه اش استوار م یرا رو یج یآر پ

 نیبه پائ کرشیو.. پ یج یآر پ کیشود.. شل یهمزمان م کیزن با دو شل یج یآر پ ی"زهرا

را  زیلرزد. خونش خاکِ خاکر یلغزد و م یآب م رونیب یِشود. تنش چون ماه یپرت م زیخاکر

  کند. یسرخ م

 

 ||تانک.. سرش رفت!  کِیشل نیزن.. آخر یج یآر پ کِیشل نیآخر  
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  *** 

 

   

 

 

 بکی! سد؟ی! به خواهرش چه بگود؟یکشد. چه بگو یکند و عقب م یدستش را مشت م  

قدر خفه است؟! چرا سرما  نیاست. آخ چرا هوا ا نیاش سنگ نهیشود. س یم نیباال و پائ شیگلو

 یم هیکند و به دروازه تک یکند؟! دو دستش را در هم قفل م یاز التهاب درونش را کم نم یکم

. تسیانصاف یدوزد. ب یم شیچسباند و نگاهش را به کفش ها یبه دستانش م ااش ر یشانیدهد. پ

! آخر د؟یرا به او سپرده اند. آخر چه بگو یخبر رسان ی فهیکه وظ ستیانصاف یب یعل یبه خدا

 نیا تسیانصاف یشده؟! به خدا که ب میتیات،  امدهین ایبه دن یکه بچه  دیچگونه به خواهرش بگو

 خبر...

 

  **** 
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شود. آخ! آخ!  یم داریلبخند به لب و چادر به سر پد ی دهیدروازه باز شده و قامتِ سپ  

ند. کن یم یکند. سالم و احوالپرس یبه زحمت پنهان م یتمام بغضش را پشتِ لبخندِ محو بیحب

 دهیشود. سپ یکوچک و جمع و جورِ خانه م اطِیبندد و وارد ح یدروازه را پشت سرش م بیحب

به  بیکشد. حب یم یورود یرا به طرف پله ها شیاندازد و قدم ها یشانه اش م یچادر را رو

هم  ی! پلک رودهی! آخ سپیعل ریدوزد. آخ ام یبند چشم م یشده رو زانیکوچک آو یلباس ها

 !دیگذارد. آخ سع یم

 

کند و  یم ستادهیمات ا بِیبه حب یشانه نگاه یو از رو ستادهیاول ا یپله  یرو دهیسپ  

 !؟یایپرند: داداش؟! نم یباال م شیابرو ها

 

ر و به س یآب هی! یآبج امیزند: م یو باز هم به زحمت لبخند م دهیکش یقینفس عم بیحب  

 امیصورتم بزنم، م
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 : باشه داداش!دیگو یلب م ریکند و متعجب و ز یگردن کج م دهیسپ  

 

کند، از  یاش را بازتر م یدارد و گره روسر یبعد هم همان طور که چادر را از سرش برم  

سر  یرود. دکمه ها یبه طرف شلنگِ آبِ رها شده در لبِ باغچه م بیرود. حب یپله ها باال م

سرد، داغ  یِهوا نیفرستد. چه قدر ا یم رونیب قیکند و بازدمش را عم یرا باز م شیها نیآست

م ه ی. پلک روردیگ یاش م قهیرا کنار شقکند و سپس سرِ شلنگ  یآب را باز م رِیش دااست! ابت

 دهیچه کند؟! چگونه به سپ ایشود. خدا یشده م ریگذارد و صورتش غرقِ در آبِ سردِ سراز یم

چگونه  گردد؟! یسرش هم برنم یب کریپ یکه حت دیشده؟! چگونه به او بگو دیشه دیکه سع دیبگو

 و نسوزد؟! ردیآغوش بگ ررا د یرعلیام

 

   

 

 

 ( ساخته و منتشر شده استwWw.98iA.Com) اینودهشت یمجاز یکتاب توسط کتابخانه  نیا  

 

   

 

 

به آسمانِ کبود و  یآب را بسته و نگاه رِی. شزدیخ یو برم دیشو یرا هم م شیدست ها  

نفسِ راحت! به  یذره ا یزند برا یشود و لَه لَه م یو باال م نیپائ شیگلو بکیاندازد. س یم یابر

آورد. دستش را ستون  ی. طاقت نمستدیا یدوم م یپله  ی! رولیم یرود؛ آرام و ب یطرف پله ها م
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کنند؟! به خدا که دلش  هیتوانند راحت گر ی. چرا مرد ها نمندینش ی. از پا مندینش یکند و م یم

اش را انگار داغ گذاشته اند؛  نهیتواند! س یشود! نم یاشک اما نم یقطره ا یزند برا یدارد پر پر م

 !د؟یچه بگو دهیبه سپ

 

شود و به  یاز خانه خارج م ستاده،یکه کنار مادرش ا یرعلیباز شده و اول ام یدرِ ورود  

نشاند. پسرک  یبه لب م یقیدهد و لبخند عم یآب دهانش را فرو م بیرود. حب یم بیطرف حب

 یم هم یپلک رو بیچه! حب یعنی یمیتیداند  یخندد! اصالً پسرک نم یشده که م میتیداند  ینم

 دارد از سر و لی. پسرک مردیگ یدر آغوش م د،یایب نیکه از پله پائ نیرا قبل از ا یرعلیگذارد. ام

 کشد. یبوسد و آه م یسرِ او را م بیکولش باال برود. حب

 

 تو پس؟! یومدی: داداش! چرا نندینش یپله م یدر کنار برادرش رو دهیسپ  

 

 نیچسبد: هم یاست، م شیمو ها دنِیرا که با ذوق در حالِ کش یرعلیام یمچ ها بیحب  

 !یجا خوبه آبج

 

 پرند: داداش هوا سرده ها! یباال م دهیسپ یابرو ها  

 

د خند یم یرعلی. امدیآ یشود و قلقلکش م یپسرک پخش م یدر گلو بیحب قِیبازدمِ عم  

 سوزد. یم بیو حب

 

 شده؟! یزیپرسد: داداش؟! چ یگذارد و با شک م یش مشکم یدستش را رو دهیسپ  
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 !ی: نه آبجدیگو یشود، م یم دهیکه به زور شن ییاندازد و با صدا یچانه باال م بیحب  

 

روز ها از  نیکه ا یترش یکند. ماده  یجانش را پر م یافتد. حس بد یبد م دهیبه دل سپ  

 شیکند. تا پشت دندان ها یم انیاست، شروع به غل شیگلو ریز شهیدر شکمش هم نِیحضورِ جن

شود و قلبش در  یم رهیخ بیتا عق نزند. به حب ردیگ یدهانش م یو او دستش را رو دیآ یباال م

 ند.بز یدهد تا مجبور نشود حرف یجلوه م یرعلیبا ام یخود را مشغول باز بی. حبتپد یم شیگلو

 

 دیکند: داداش؟! سع یزمزمه م ،یرفته ا دهد و با نفسِ یآب دهانش را فرو م دهیسپ  

 شده؟! شیطور

 

شود. به زحمت  یشُل م یرعلیافتند. دستش از دور کمر ام یهم م یرو بیحب یپلک ها  

دود. عق  یزند. به درون خانه م یکند و عق م یزند. سرفه م یعق م دهیدهد. سپ یسر تکان م

را  یمیتی دهیدر شکمِ سپ نِیزند و انگار جن یکوبد. عق م یم انیدر م کی بیزند و قلب حب یم

  حس کرده است!

 

  **** 
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 !ی: بخور آبجردیگ یم دهیصورت سپ یآب را جلو وانیشود و ل یخم م  

 

. بازدمش را ردیگ یرا از دست او م وانیزند و آرام ل یتشکر م یبرا یلبخند مچهین دهیسپ  

مشغولِ ور  یکه در کنج یرعلیام دنِیچرخاند. با د یفرستد و چشم در اتاق م یم رونیب قیعم

! دیآ یاصالً به تنِ پسرک نم اهیکند. لباس س یاش است، دوباره بغض م یرفتن با اسباب باز
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 یدامنِ او پرت م یاش را رو یو اسباب باز زدیخ یاو برم دنیبا د یرعلی. امندینش یکنارش م

  شود. یبا پسرک م یزند و مشغول باز یمکند. به زحمت لبخند 

 

خالصه و  شیهفته، تمام حرف ها کی نیهم هست. در ا دهیسپ یحواسش به عق زدن ها  

که  دید دیکند اما خودِ خورش ینم ونی. ناله و شزدیر یکند. اشک نم ینم هیپر بغض بوده اند. گر

 ی..! مشیو پنج سال دارد و مو ها ستیهمه اش ب یشده اند! همه  دیاش سف قهیکنار شق یمو ها

! دیاین گریاگر د یزنده است حت دیگفت که سع یکند. م ینم ونیو ش هیگر دیسع یگفت که برا

 یب بکِی. سدیرا شن شی. بغضِ صدادیچانه اش را د دنِیلرز دیگفت اما خودِ خورش یها را م نیا

در اتاق  یاش را وقت هیآرامِ گر یصدا شبید دی. خودِ خورشدی. نگاهِ لرزانش را ددیقرارش را د

  .دینتنها بود، ش

 

 یاو را رو دی. خورشدیگو یآورد و کلمات نامفهوم م یمختلف درم یمدام صدا ها یرعلیام  

کند و نق  یم لیخود را به جلو ما یرعلیدهد. ام یاش را به دستش م ینشاند و اسباب باز یپا م

 یکند که آرامش کند. م یم یچسباند و سع یاش م نهیاو را به س دیشود. خورش ینقش شروع م

کند.  یطرف و آن طرف رفتن و سر و صدا کردن م نیاآلن او را رها کند، شروع به ا اگرداند که 

نکند. به جز  جادیمادرش ا یبرا یکند پسرک را در آغوشش آرام نگه دارد تا مزاحمت یم یسع

 نیرمق و غم یخانه، خسته و ب نیتمامِ اهلِ ا باًیو تقر ستیدر خانه ن یگریخانوم، کسِ د نیمیس

 افتند؛ آخر چشمانِ یم هیبه گر نند،یب یرا که م یرعلیتمامشان کم حرف شده اند و ام باًیاند. تقر

به تنش کرده  اهیچشمان پدرش است. آخر پسرک هنوز دو سال ندارد که س نهویخندانِ پسرک ع

 اند!

 

شود که سر چرخانده و نگاهش را به او  یباعث م دهیسپ یخش دار و دورگه  یصدا  

 کنه شویجان! ولش کن بذار باز دیبدوزد: خورش
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کند و  یباز م یرعلیزند. دستش را از دور شکم ام ینم یاست اما حرف لیم یب دیخورش  

اش را در  یکند. اسباب باز یعوض م یزیآم طنتیپسرک به سرعت نق و نوقش را با لبخند ش

 دهیخندد. سپ یکند و م ینگاهش م رهیخ رهیرود. خ یو آرام به طرف مادرش م ردیگ یدست م

 یرعلی. جهتِ نگاه امندیب یرا م دیدارد نگاهِ خندانِ سع ییشود؛ گو یم شنگاه پسرک ی رهیهم خ

  خندد. یو از عمق جان م ردیگ یاش را پشت گردنش م یشود. اسباب باز یعوض م

 

کند:  یکند و نامفهوم زمزمه م یبرد و به در اشاره م یکوچکش را باال م یانگشتِ اشاره   

 بَـ بَـ

 

 ردیگ یرود. هر دو دستش را رو به باال م یکند و به طرف در م یاش را رها م یاسباب باز  

به  با بهت دیخندد. خورش یشود و م یپا بلند م یپنجه  یکند. رو یو انگشتانش را باز و بسته م

 یآورده و صدا ها نیآورد. سرش را هم پائ یم نیدستانش را پائ یرعلیمانده است. ام رهیاو خ

نگاهش را به  دیرود. خورش یم سهیشود و از خنده ر یم رهیآورد. به در خ یدر م یوار زمهزم

ا زند ام یزند؛ نگاهش هم برق م یمانده و لبخند م رهیو در خ یرعلیکشاند. به ام یم دهیسمت سپ

 مین یول دهیشود. به طرف مادرش چرخ یم دهیکش یرعلیبه طرف ام دینه از اشک! نگاهِ خورش

به لب دارد. بعد از چند  یقیو نگاهش را به سقف دوخته است و لبخند عم دهیعقب کش راتنه اش 

 یعلریکند و ام یآغوش باز م دهیشود. سپ یم رهیاندازد و به مادرش خ یم نیلحظه، سرش را پائ

 اندازد. یتند، خود را در آغوشِ او م یبا گام ها

 

 کند یکند. حس م ینگاه م دهیو سپ یرعلیام بیعج یو گنگ به رفتار ها جیگ دیخورش  

گذارد. مَش صادق  یهم م ی! پلک رودیسع دیاتاق حضور دارد؛ شا نیهم در ا یگریکه شخص د

 یهم زنده است. کف دو دستش را به صورتش م دیها زنده اند، پس حتماً سع دیگفت که شه یم
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رود تا آن ها را تنها بگذارد؛ به هر حال خلوتِ زن و  یم رونیاز اتاق ب ام. آرزدیخ یکشد و برم

کشد و نگاهش را  یم یقی! نفس عمندیرا بب دینتواند سع چکسیاگر ه ی! حتگرید ستیشوهر

آمده؛ به  همانیمدت م نیارد بس که در اد یحساب یِزکاریتم کیبه  ازیچرخاند. ن یدرون سالن م

 .ندیآ یدادن به او م یسر سالمت یجا ساکن شده و همه برا نیدر ا دهیهر حال سپ

 

 حتاجیبه بازار رفته اند تا ما رایرود. سهراب و سم یآرام و خسته به طرف آشپزخانه م  

احوال است و درون اتاق، مشغول استراحت است. مَش  ضیخانوم هم مر نیمیخانه را بخرند. س

 نیرود. آست یکه به کجا م دینفهم دیرفت و خورش رونیاز خانه ب شیپ ی قهیهم چند دق دریح

کند تا  یدهد. برعکسشان م یم یجا نکینشُسته را درون س یزند و استکان ها یرا باال م شیها

 یآب م ریش ریو ز زدیر یابر م یرو یظرفشوئ عیما یشود. کم یمانده در درونشان خال یتمام چا

  .ردیگ

 

 ی. به سرعت دستش را مدیآ یم یدر ورود یمشغول کف زدن استکان هاست که صدا  

 یرا رو یروسر یگرداند. گوشه  یسرش برم یشانه اش افتاده، رو یاش را که رو یو روسر دیشو

 یراحت م الشیخ ستاده،یدرِ آشپزخانه ا یکه در آستانه  بیحب دنِیاندازد اما با د یشانه اش م

 و نیهفته، نگاهش غمگ نیدارد و مثلِ تمامِ طولِ ا ینامرتب شِی. ته ردیآ یم شیپ بیشود. حب

 اندازد. یم نکیبه س یو نگاه ستدیا یم دیچهره اش متفکر است. پشت سر خورش

 

هست  یخانومم! کار یبوسد: خسته نباش یرا م دیزند و سرِ خورش یم یجان مهیلبخند ن  

 بگو تا کمکت کنم
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شود:  ینشاند و دوباره مشغول کف زدن استکان ها م یهم لبخند به لب م دیخورش  

  زنونه س ی! کار که هست ولیسالمت باش

 

: کار زنونه / مردونه که ردیگ یم یکند و لبخندش رنگ مهربان یپشتش را نوازش م بیحب  

! انقدر حالم خرابه که اصالً دی... ببخش خورشیتنها به کارا برس دس شهیاوضاع نم نیا ینداره... تو

 تدرس یبه دَرسِتم برس یما نتونست طیحواسم به کمک کردن به تو نبود... ببخش که به خاطر شرا

  یو حساب

 

 یجا از تنش در م کیهفته  کی نیا یِشود و تمام خستگ یآب م دیقند در دل خورش  

 شوند. یمان دادن به وضع خانه مرود! با هم مشغولِ سر و سا

 

  **** 
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و  ندینش یتشک م یقاپد! رو یکشد و لبخندش را م یباال م دیگردن خورش ریپتو را تا ز  

وار در خود  نیو جن دهیاندازد. به راست غلت یبه همسرش م ینگاه میکند. ن یرا تن م راهنشیپ

 رونیدر آن خالصه شده، ب شانیجمع شده است. آرام برخاسته و از اتاقِ کوچکشان که کل زندگ

 ی. پتو را تا روچدیپ یدر کمرش م یکند. درد یبا نگاهش رفتنِ او را تماشا م دیخورشرود.  یم

 یچرا حس م رفت؟! رونیشود. چرا ب یپتو را نظاره گر م ریز کِیتار یِایکشد و دن یسرش باال م

 گریجورِ د کیکوبشِ قلبش امشب  یدارد؟! چرا صدا نهیدر س یحرفِ نگفته ا بیکند که حب

 یهم م یکه دارد، پلک رو یکه مثلِ خوره به جانش افتاده اند و درد ییچرا ها زبود؟! کالفه ا

 گذارد.

 

کوچکِ اتاقشان که کنارِ در قرار دارد،  یزند و به پنجره  یچرخ م میگام، ن کیبا  بیحب  

 رونی! بازدمش را به بندیرنگ را بب دیدار و کلفتِ سف نیچ یتواند پرده  یدوزد؛ فقط م یچشم م

دوزد. نورِ  یکند و به آسمان چشم م یرود. سر بلند م یکند که بخار شده و به هوا م یفوت م

به  ی/ روشن هیترسناک و پر سا یجلوه  رسد و یم نیبه زم اهیس یابر ها یاز البه ال تابمه

 رِیرود. درون آبش هم همان تصو یاندازد و به کنار حوض م یم ریدهد. سرش را ز یآسمان م

. دو دستش را ستون تنش قرار داده و ندینش یآسمان منعکس شده است. لبِ حوض م زِیخوف انگ

  .ردیگ یه سر به سمت آسمان مرا دراز کرده و دوبار شیاندازد. پا ها یها م آن یوزنش را رو
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  .ندیب یچشمانش م یرا پشتِ پرده  دشیگذارد و نگاه مظلومِ خورش یهم م یپلک رو  

 

 ابر! رِیکند.. آسمان.. مهتابِ ز یپلک باز م  

 

 !یرعلی.. نگاهِ شادِ امدهیسپ نِیخندانش.. نگاهِ غمگ شهی.. صورتِ همدیبندد.. سع یپلک م  

 

 در حرکت! یکند.. آسمان.. ابر ها یپلک باز م  

 

شود وگرنه  دیشه دیگفت با یکه م ینوجوان یآن رزمنده  یِبندد.. صورتِ زخم یپلک م  

 شود! یحتماً خفه م

 

 یاش م یشانیپ یرو یزند. اخم یپلک باز کرده و با گردن کج شده به آسمان زل م  

  نوجوان! یآن رزمنده  یحرف ها یِادآوریشود از  یسوزد. نفسش تنگ م یاش م نهی. سندینش

 

چانه  ریدهد. قالبِ انگشتانش را ز یرا از هم فاصله م شی. پا هاندینش یشده م زیخ مین  

  دارد. یدر، زن و زندگ نیدوزد. پشتِ ا یکند و به درِ اتاقشان چشم م یاش ستون م

 

  در ساکن است، اما..! نیپشتِ هم شیایدن  
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کند،  ینهضت شرکت م یرسد، در کالس ها یخانه م یکشد، به کار ها ینفس م شیایدن  

  اما..!

 

 ترسد، اما..! یهنوز از بمباران م شیایدن  

 

 بد دارد، اما..! یخاطره  امدن،یاز جنگ، از رفتن، از ن شیایدن  

 

از ابر ها  یمیضخ ی هیال ریکه کم کم ز ینگاهش را به آسمان و مهتاب نی. آخرزدیخ یبرم  

پهن شده در وسط اتاق و  یشود. به رختخواب ها یاندازد. وارد اتاق خودشان م یرود، م یفرو م

 یکم نم شیبرا شیایگذارد. دن یهم م یدوزد. پلک رو یپتو چشم م ریپنهان شده ز دِیخورش

برده  دیگردن خورش ریخزد. دستش را ز یپتو م رِی. زردیگ یم یتشکش جا ی..! آرام رواگذارد، ام

 کند. یو دور تنش حلقه م

 

 !؟یداریکند: ب یآرام زمزمه م بیلرزند و حب یم دیخورش یپلک ها  

 

زند. آرام پلک  یو لبخند م ندیب ینگاهِ خمارش را م بیکند و حب یچشم باز م دیخورش  

 یزند! دست در مو ها یهم افتند و صاحبشان لبخند م یقرار رو یبوسد و آن ها ب یرا م شیها

  چسباند. یم نهیبرد و سرش را به س یفرو م دیورشخ

 

 بهت بگم یزیچ هی خوامی! مدم؟ی: خورشچدیپ یرا دور انگشت م شیاز مو ها یطره ا  
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کند و نگاهِ نگران  یاو جدا م ی نهیس یکوبد. سرش را از رو یمحکمتر م دیقلب خورش  

 چسباند. یم نهیدوباره سرش را به س بیدوزد. حب یم بیشده اش را به چشمان حب

 

خواستم برم  ش،ی: سه / چهار سال پردیگ یکند و او را محکمتر در آغوش م یسر خم م  

 جا و ادامه نیپس بمون هم یریگیروزا مجوز طبابتو م نیگفت نرو! گفت تو هم دیسع یجبهه ول

بمونن  دیعده با هی... شهیمردا بخوان برن جنگ که کارِ مملکت مختل م یبده... گفت اگه همه 

پشتِ  ست،یبه مردم خدمت کنن... گفت جنگ فقط جبهه ن توننیهستن و تا م هک ییهمون جا

بمونن و نذارن که کار مملکت لنگِ کارمند و  دیجبهه، ده نفر با رنیجبهه هم هست! اگه صد نفر م

 کارگر و معلم و دکتر شه..

 

شده... از  دیشه دیافتد: حاال همون سع یبد م دیکشد و به دل خورش یم یقینفس عم  

ون سرِ هم یب کرِیکه توش بود فقط چند تا مجروح رو تونستن برگردونن عقب... حاال پ یاتیعمل

 هیچشم انتظار مونده و  ی دهیسپ هینه... حاال  ایبرگرده  ستیکجاس... معلوم ن ستیمعلوم ن دیسع

 ..نهیبیوقت باباشو نم چیبچه که ه هیو  میتی یِرعلیام

 

کشد تا از التهاب درونش کم  یم یقیدهد و نفس عم یآب دهانش را به زحمت فرو م  

... اهواز مجروح شده بود بعد منتقلش مارستانیرو آورده بودن ب یمجروح هی شیشود: چند وقت پ

که  دهید گفتیخفه! م ایشم  دیشه دیبا ایمن  گفتیکرده بودن تهران... چهارده / پونزده ساله... م

شده بوده تکون بخوره...  میکه قا یینتونسته از جا یول برنیچشش خواهرشو م جلو ایعراق

 خواهرش.. یالتماسا یصدا گفتیم
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را در  دی.. پر بغض! ناخودآگاه خورشضیشوند.. داغ.. پر غ یم قیهمه عم شینفس ها  

درد  شتریب بیحب یهااما حرف  چدیپ یبُرَد و درد در تنش م یم دیفِشُرَد. نفس خورش یآغوش م

 دارد.

 

که برادر،  نیا دی! خورشتونمینم گهیزند: د یبه جانش م شترین بیحب یدورگه  یصدا  

گفتم جنس دوست  ادتهی! دم؟ی... خورشسوزهی... تا استخون آدم مهیناموسِ برادرو بدزده، زخمِ بد

 سوزمیدوسِت دارم خانومم! من.. من دارم م یلی! من ختونمینم گهیداشتن مردا زمخته؟! من د

! متونیمن نم دیناموسِ اون رزمنده... خورش د،یکه ناموسِ من، ناموسِ سع کنمیفکر م نیابه  یوقت

... واسه خاطرِ تو، واسه خاطرِ وطنمون، واسه خاطر ارمیطاقت ب نجایا تونمینرم! نم گهید تونمینم

 !تونمینم گهی! ددیبمونم خورش تونمی. نمبرم.. دیکشور با نیا یمردا یناموس همه 

 

 زند: یاز گذشته در گوشش زنگ م ییشود. صدا یروشن م دیدر جان خورش یشعله ا  

 

 گهی!)من دیدان رانِیا یم ،یمَرِ دان یم ،یدان ی! وَن بوشوم... تدیمو دِ نُتونُم خورش -}}   

 !( {{رانمیبرم... به خاطرِ تو، به خاطرِ مادرم، به خاطر ا دی! بادیخورش تونمینم

 

وقفه گونه  یب شی. چشمانش پر آب شده اند و اشک هاندینش یتشک م یبه ضرب رو  

و آرامش کند  ردیخواهد او را در آغوش بگ ی. مندینش یهم م بیکنند. حب یم سیرا خ شیها

دهد!  یرا از دست نم بیگذارد! حب ینم شود. نه! یزند. هق هقش بلند م یپسش م دیخورش یول

 ..دیبرود! نبا دینبا بیحب
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چفت شده اش با  یدندان ها یو هق هق کنان از ال ردیگ یاو را در دست م راهنِیپ ی قهی  

 یری... تو نمعی... هیبر ذارمی... نمیری... تو نمعی! هیبمون یتونی! میتونی: مدیگو یحرص م

 ..عیبِـ... ه ذارمی... تو رو نمبیحب

 

 سی! هسیکند: ه یکشد و کنار گوشش زمزمه م یاو را محکم در آغوش م بیحب  

 !دمی! آروم خورشزمی! آروم عزدیخورش

 

 یرا در دست م راهنشیپ ی قهیکوبد و  یاش مشت م نهیتوجه به او به س یاما ب دیخورش  

... من حاضرم خودم عی... من... هبیحب یبر دی... تو نباعیآروم باشم... ه خوامی... نمخوامیفِشُرَد: نم

! یتو نر ی... ولعیتو... ه یشم... دست و پام قطع شه ول ری... خودم اسعیبرم... خودم بجنگم... ه

 عی... هذارَی... نمذارمی... نمعیه

 

کند: باشه  یو سرش را بوسه باران م قهیفِشُرَد و شق یدر آغوش م شتریاو را ب بیحب  

! مزی... آروم عزرمینم ینکن! اصالً اگه تو نذار هینکن! تو فقط گر هینومم! گر! باشه خادمیخورش

 !سیآروم! ه

 

  **** 
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 یبرد ول یدهانش م کِیکند. تا نزد یپر م ریدارد و درونش را با پن یاز نان برم یتکه ا  

دوزد. از  یدر دستش چشم م یانداخته و به لقمه  نیاندازد. نگاهش را هم پائ یم نیدستش را پائ

دو  نیلقمه اش است. در ا دنِیصدا مشغولِ جو یاندازد که ب یم بیبه حب یچشم نگاه یگوشه 

همه خالصه شده  شیاز جبهه رفتن نزد اما فقط سکوت کرد! جواب ها و حرف ها یحرف گریدروز 

دادن به  تیرضا یادلش رضا نشد بر یول دیرا در نگاهِ او د یتینارضا دیو کوتاه شدند. خورش

 گذارد. یرفتنش! آرام لقمه را دهان م

 

 که طاقتِ رفتنش را ندارد، اما..! دیبگو بیخواهد که به حب یدلش م  

 

 بودنِ اوست، اما..! شیایکه دن دیخواهد به او بگو یدلش م  

 

شود، ب ریاس ای دیاگر شه د،یایسرش ب ییکه اگر برود، اگر بال دیخواهد به او بگو یدلش م  

 از غصه خواهد مُرد، اما..! ایاش و  یحتماً از دور
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دور روز هر بار خواست حرف دلش را بزند  نیاندازد. در تمام ا یم بیبه حب ینگاه مین  

 حیگذارد تا توض یکه نم ستیچه حساب یداند رو یرا گرفت. نم شیجلو ینحو کیبه  بیحب

داند چه  یاست و واقعاً نم جیت و دلشوره! گو مخالفتش فقط عشق اس یقرار یب لِیبدهد که دل

 یاو اما حت تِیرضا یبکند برا ی. حاضر است هر کارندیبب بیرا در نگاه حب تیضاکند تا دوباره ر

دهد اما به رفتنِ او  یباشد انجام م گریهر کارِ د یعنیکشد؛  یدرصد هم از موضعش عقب نم کی

 نخواهد داد! تیهرگز رضا

 

و سپس رو به  دیگو یم "شکر یاله"و  ردیگ یدستانش را به سمت آسمان م بیحب  

 زند: دستت درد نکنه خانومم! یکند و لبخند م یم دیخورش

 

 زند: نوش جون!.. یهم لبخند م دیخورش  

 

کند:  ینگاهش را مظلوم کرده و گردن کج م دیکند که خورش یقصدِ برخاستن م بیحب  

 !ب؟یحب

 

 زند: جانم؟! یم یلبخند محو بیحب  

 

: من... من اگه دیگو یچالند و آرام م یاندازد و انگشتانش را م یم ریسر به ز دیخورش  

 چون.. یبر ذارمیمن نم ینی... گمیم
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فرستد و سرش را  یاو م یچانه  ریانگشتانش را ز بیحب یماند وقت یکاره م مهیحرفش ن  

اما  یبه نگاهِ همچنان ناراض دیکند به زل زدن به چشمانش! خورش یآورد و وادارش م یباال م

 یِدو ابرو نِیب یآورد و آرام و طوالن یم شیسرش را پ بیدوزد. حب یچشم م بیمهربان حب

برد و  یزند. سرش را عقب م یمُهرِ سکوت م دیلبِ خورش ی. با انگشتش روبوسد یرا م دیخورش

. در مقابل زدیخ یزند و برم یکاود. لبخند م یرا م دیشبا نگاهش صورتِ مبهوت و مظلومِ خور

 عالم حرفِ نزده! کیماند و  یم دیشود. خورش یاز اتاق خارج م دیخورش ینگاهِ مبهوت مانده 

 

  **** 

 

   

 

 

چشمانش گذاشته است. از  یو ساعدش را رو دهیطاق باز خواب بیغلتد. حب یبه راست م  

گذارد اما حجم  یهم م ی! پلک روستیتواند بفهمد که خواب ن یم ستندیکه منظم ن شینفس ها

 شیحرف ها انیب یبرا یتالش گریصبح د روزیکند. از د یم ینیدلش سنگ ینگفته رو یحرف ها

خواهد حاال تمام تالشش را  یشب است و او م فتِیهفته ش کیتا  بینکرد. از فرداشب هم حب

ا ر یتینارضا بیدر نگاهِ حب گریشدند د داریه بخواهد فردا ک یبکند. م شیحرف ها انیب یبرا

  .ندینب

 

 بیچسباند. حب یم بیحب یاش را به پهلو یشانیشود و پ یوار در خود جمع م نیجن  

زند و  یاندازد. لبخند م یم دشیبه خورش ینگاه میدارد و ن یچشمانش برم یساعدش را از رو
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دوزد.  یکند و نگاهِ مظلومش را به او م یسر بلند م دیفرستد. خورش یدستش را پشت کمرِ او م

 تا باالخره دهان باز کند اما.. ردیگ یم یقیکند. دم عم یدستش را دور کمر او حلقه م

 

در  قشیغلتد و نفس عم یبه چپ م بیکند. خودِ حب یشانه اش را لمس م بیدست حب  

 بیحب ینفس ها رود؛ چه بد موقع! یباال م دیشود. ضربان قلب خورش یپخش م دیصورت خورش

 کند. یحرف زدن م یو او باز هم تمام تالشش را برا چندیپ یم شیمو ها یالبه ال

 

 بهت بگم که.. دیبهت بگم... با دیمن با بیبرد: حب یاو فرو م ی نهیسرش را در س  

 

 کیشود و صورتش در  یافتد و انگشت اشاره اش مُهرِ سکوت م یتنش م یرو بیوزنِ حب  

 !ستی! االن اصالً وقتش ندیخورش سی: هردیگ یصورتِ او قرار م یِمتریلیم

 

  ... 

 

  **** 

 

   

 

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM بودنت هست

telegram.me/romanhayeasheghane 319 

   

 

 

را با  حاتیدوزد. تسب یکه در حال خواندن قرآن است، چشم م یبیدهد و به حب یسالم م  

زند و بدون جمع کردن سجاده،  یبه جانمازش م ییکند. تا یلمسِ بند بند انگشتانش زمزمه م

رحل  یبندد و رو یبوسد و م یدارد. م یزند. قرآن را برم یزانو م بیحب یو روبه رو زدیخ یبرم

 یدوزد. اخم م یچشم م بیگذارد و در چشمانِ متعجبِ حب یگذارد. رحل را کنارِ دستش م یم

 ..دیبشنود. با دی! او باادیهم ز یلیاست؛ خ یکند. جد

 

 خوندمایجان؟! داشتم م دیزند: خورش یاندازد و لبخند م یرا باال م شیابرو ها بیحب  

 

: بعد بخون! اصن ندینش یاو م یکشد و زانو به زانو یم شیبا دست خودش را پ دیخورش  

 من گوش بده! یبخون! االن فقط به حرفا یکه استراحت دار یوقت مارستان،یب یفردا تو

 

 !دیاال بفرمائخندد: چشم! ح یکند و آرام م یشود و گردن کج م یم نهیدست به س بیحب  

 

حرف بزنم،  یذاریماند: چرا نم یم رهیو در چشمانِ او خ ردیگ یم یقیدم عم دیخورش  

 ایو  یاریحرف تو حرف م ای ،یریم ای ،یذاریرو بگم و نم ییزایچ هیبهت  خوامیهان؟! سه روزه م

 ..شبیمثه د
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به  یاندازد و دست یم ریسرش را ز بیکند. حب یگذارد و سکوت م یهم م یپلک رو  

 یبرزخ نیاز ا شتریفِشُرَد تا نخندد و او را ب یهم م یرا رو شیکشد. لب ها یپشت گردنش م

 نکند!

 

را چ دونمی! نمب؟ی: حبدیگو یم یرفته ا لیتحل یکشد و با صدا یم یقینفس عم دیخورش  

 یب یمن یِ... تو زندگنجای... من فقط تو رو دارم اذارمیمن نم یجبهه ول یزده به سرت که بر هوی

 بگم؟! شده؟! یزیو جز چشم چ یبزن یانصاف! تا حاال شده حرف

 

 !زمیدوزد: نه عز یبا لبخند و صبورانه به او چشم م بیحب  

 

! ؟یدی! چرا به حرفم گوش نم؟یکنیم تمیشوند: پس چرا اذ یپر آب م دیچشمانِ خورش  

 باش!.. ی... راضیستین یکه راض ننزیچشات دارن داد م یول یریتا نذارم نم ی! گفتبیحب

 

شود: به خدا... به خدا که هر  یچکد و لحنش ملتمس م یگونه اش م یاشک رو یقطره ا  

جان! به خدا طاقتشو  بیجبهه... حب یبر یخوایباش و نگو م یفقط راض کنم،یم یتو بگ یکار

... چرا یمی... زندگییدارم... پشت و پناهم تو نجایشه... من فقط تو رو ا تیزیندارم که تو چ

... عی... اَگـِ... هعی... هعی... هیش دی... اگه شهخوامی... من نمعی! ه؟یکنیم تمی! چرا اذ؟یبر یخوایم

 ..عیه

 

 یآورد برا یچکند. نفس کم م یم شیگونه ها یوقفه رو یب شیزند و اشک ها یهق م  

رد تا ب یم شیشود. دست پ یم نیغمگ بیکند. نگاهِ حب یم هیحرفش و سکسکه کنان گر یادامه 

 کند. یکشد و اخم م یسرش را عقب م دیاو را پاک کند اما خورش یاشک ها
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 ... منعیمن... ه بیاش را کنترل کند: حب هیگر یکند که کم یم یو سع ردیگ یم ینفس  

من  یش دیو شه ی... اگه بریبر ذارمی... نمادیسرت ب یی... بالعیو... ه یبر ذارمیدوسِت دارم... نم

نم! کیمن دق م ینش دایپ گهی... دعی... هیبغل هیهمسا نیو مثه پسرِ هم یاگه بر ای... عی! هرمیمیم

 !یاز دستم بر ذارمیو من نم یمیاز دستم بره... تو زندگ میزندگ ذارمی... نمعی... هذارمیمن نم

 

منم  یذاریبغلت کنم؟! م یذاری: خانومم؟! مدیگو یزند و نوازشگونه م یلبخند م بیحب  

 نه؟! ایحرف بزنم 

 

 یکشد. چادرِ رو یم یقینفس عم بی. حبدیگو ینم چیاندازد و ه یم ریسر به ز دیخورش  

بوسد و او را  یرا م شیمو ها یکند. رو یاش را باز م یدارد و گره روسر یاو را برم یشانه افتاده 

را  پشتش بی. حبزدیر یمصدا اشک  یب دیچسباند و خورش یم نهی. سرش را به سردیگ یدر بر م

 کند. ینوازش م

 

: دیگو یو آرام م ردیگ یم یقیهم دم عم بیشود، حب یآرامتر م یکه کم دیخورش  

 !؟یکنیکار م یچ رمیتصادف کنم و بم مارستان،یبرم ب خوامیفردا که م نی! اگه من همدم؟یخورش

 

 شود: خدا نکنه! یو معترض م دیآ یم رونیبه ضرب از آغوشِ او ب دیخورش  

 

 هیآدم از  دمیکشد: جونِ دلم! خورش یخندد و دوباره او را در آغوش م یآرام م بیحب  

دلم! چرا  زینه... عز ای نهیبیشو م گهیچند ساعت د نیهم دونهیبعدش خبر نداره... آدم نم هیثان
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 ایدن نیا یزایچ یآدما و همه  یهمه  دم،یخورش میَ ! من رفتن؟یهست ایرفتن یقدر وابسته  نیا

... هر جا ممیعشق خوبه که خودم عاشقِ زنمم... عاشقِ زندگ گمیم ی... عشق خوبه! مننیَرفتن

 دِیدلم نره! خورش زیعز یخار به پا ی! من حاضرم جونمو بدم ولیدلم اونجاست که تو هست رمیم

 هگیه ممکنه دکه هر لحظ یبه من یوابسته ا ادیز یلی... خیوابسته ا یول یمن یِمن! تو هم زندگ

 ..رمیلحظه بم نیجا و هم نی... ممکنه خدا بخواد و هممنباش

 

و به نگاه  ردیگ یکند و صورتش را با دستانش قاب م یاش جدا م نهیرا از س دیسر خورش  

 نیبه محمد؟! بب یسرِ وابستگ یبار نشکست هیمن! تو  دِیدوزد: خورش یاو چشم م نِیمظلوم و غمگ

روز هر دوشونو ازم گرفت... حرف حسابم  هی یبودم که خدا تو یزن و بچه ا یمنو! منم وابسته 

 یجلو میتونینه من و نه تو نم یول یزنم ،یعشقم ،یمی... تو زندگیمن یِکه تو دل خوش نهیا

نه برم جبهه و  ای... رمیفردا بم نیهم یکه، هان؟! فکر کن من نرم جبهه ول میریخواست خدا رو بگ

خواست خداست  نای! ادمیخورش ستیکه دست ما ن نایزخمم برندارم... ا هی یتا آخر جنگ حت

 هم نباشم.. گهیساعت د هیم وَرِ دلتم و اگرم نخواد ممکنه  گهیبخواد من صد سال د ونپس اگه ا

 

! تو به عشقِ دمیزند: خورش یبوسد و لبخند م یرا م دیاز اشک خورش سیخ یمژه ها  

شک  دهیبه سپ دیمن شک ندارم! به عشق سع ی! اگه تو شک دار؟یشک دار دهیو سپ دیسع

کنه به  یرو راض دهیتا سپ یچند بار اومد خواستگار دیکه سع دمیدلم! من خودم د زیندارم عز

رفت؟!  دیپس چرا سع یبودن ول یرعلیو ام دهیسپ د،یسع یِکه دل خوش دمیازدواج... من خودم د

جور  گشیمملکت نبود؟! مگه زن و زند نیهندسِ اگذاشت و رفت؟! مگه م اشویچرا دل خوش

 یمکه تا نفه یزیچ هیبود! سرِ  گهید زِیچ هیبرنگرده؟! رفتنش سر  گهینبود؟! پس چرا رفت تا د

 هیرفتن سرِ  یداشتن ول یکشور عشق و زندگ نیا یمردا ی... همه دمیخورش یریگیآروم نم

و  ی... منم عاشقتم خانومم! منم زن و زندگهیچ زیچ هیکه اون  یو بفهم یفکر کن دیکه تو با یزیچ

 رفتن شده ییِرفت حاال دل منم هوا دیکه سع یزیسر همون چ یعشق دارم ول
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  **** 

 

   

 

 

   

 

 

از المپِ  یفرو رفته و فقط نورِ اندک یکیاتاق در تار یساعت از دوازده گذشته است. همه   

 یبرا یگریو د دیخورش یبرا یکیست؛ شود. دو تشک وسط اتاق پهن ا یداخل م اطیدرونِ ح

باز در خواب فرو  مهین یپسرکش را در بر گرفته و پسرک هم با دهان دهی! سپیرعلیو ام دهیسپ

د تا خوابن یم دیدر کنار خورش رایسم ایو  دهیسپ ایاست،  فتیش بیکه حب ییها شبرفته است! 

است. سکوت  دهیباال کش شیلب ها یو پتو را تا رو دهیبه پشت خواب دیتنها نباشد! خورش

  شود! یم دهیدر خواب رفته، شن یِمنظم اهال ینفس ها یحکمرانِ مطلقِ خانه است و فقط صدا

 

   

 

 

 !؟ی: مَشتدیماند و پرس رهی}}با نگاهِ کنجکاوش به َمش صادق خ  
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 و به طرف او سر چرخاند: جان؟! دیمَش صادق قرآن را بست و بوس  

 

کَر  یرا پشت گوش فرستاد و با آب و تاب گفت: چ شیبه قرآن اشاره زد و مو ها  

 !(؟یکردیکار م ی!)چ؟یکارد

 

 (گرفتمیدابام)استخاره م تی: استخاره گردیگ یم یقیمَش صادق دم عم  

 

 !...{{ست؟ی. استخاره چدندیباال پر شیابرو ها  

 

   

 

 

ه ب شی. ابرو هاندیب یفرو رفته را تار م یکیکند؛ سقفِ در تار یباز م مهیرا ن شیپلک ها  

تشکِ  یکه باال یبالشت یرا رو یاهیچرخاند. حجم س یشوند و سر به سمت چپ م یم کیهم نزد

! چشمانش را تنگ ستیچ یاهیس نیبدهد که ا صیتواند تشخ یاما نم ندیب یقرار دارد م یکنار

بالشت پخش  یهستند که رو دهیسپ یمو ها یاهیس نیدهد که ا یم صیکم تشخ کمکند و  یم

/ روشن  هیسا شیغلتد و به در اتاق که رو یدهد و به راست م یشده اند. آب دهانش را فرو م

 رود. یشوند و در عالمِ خواب فرو م یم نیسنگ شیدوزد. کم کم پلک ها یافتاده، چشم م
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 یو سپس ب وفتدیتا ن ردیگ یم بیشدستش را به  دیدوند؛ شاد و کودکانه! خورش ی}}م  

چرخاند و به  یسر م یگوش فلک را کر کرده است! محمد گاه شانیخنده ها یدود. صدا یامان م

دود و بلندتر  یراحت شده و تندتر م الشیخ ند،یب یرا که م دیکند. خورش یپشت سرش نگاه م

آن ها ندارد.  یِدر شاد یریتأث چیتابد اما ه یآسمان است و بد جور م وسطِخندد. آفتاب  یم

  هن هن مانند! شیو سرخ است و نفس ها سیخ شانیصورت ها

 

افتد. محمد فوراً متوقف شده  یم نیزم یکند و با زانو رو یم ریگ یبه سنگ شیپا دیخورش  

کند و به  یعقب گَرد م ند،یب یم نیزم یرا که افتاده رو دیکند. خورش یو به پشت سر نگاه م

کند. نگاهش پر آب است و بغض به  یسر بلند م دیزند. خورش یارش زانو مدود. کن یطرفش م

چشمش را پوشانده اند  کی یرو اهشیبلند و س یکند. مو ها ینم هیاما گر انداختهچنگ  شیگلو

 شیزانو یرا از رو دی! آرام دستِ خورشستیداند که حال و روزِ دخترک چ یاما محمد خوب م

 نشده! یپس حتماً زخم ست؛یشده اما پاره ن یشلوارش خاک یِزند. سرِ زانو یکنار م

 

نشد که! پات  یزیکند: پاشو! چ یو به او در برخاستن کمک م ردیگ یرا م دیدست خورش  

 !کنه؟یدرد م

 

 یزند و آرام سر تکان م یو با نگاهِ درشت و مظلومش به او زل م دهیلب برچ دیخورش  

کاود. حاال که هفت  یو با نگاهش صورت او را به دقت م زند یم یدهد. محمد لبخندِ آرامش بخش

کند! آخر نگاهِ مظلومش دل سنگ را  یم یبزرگ شد حتماً با او عروس یوقت یندارد ول شتریسال ب
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شود  یم قیکشد و لبخندِ محمد عم یچشمانش م یپشت دستش را رو دیکند! خورش یهم آب م

 گذارد! یهم م یو پلک رو

 

! محمد پلک زیخوف انگ یبلند و پر پر زدن یقار قار یشوم.. صدا یی. صدادیآ یم ییصدا  

 یکند.. نگاهِ اولشان در هم تالق یآورد و پلک باز م یم نیدستانش را پائ دیکند.. خورش یباز م

. نگاه از هم دیآ یپر پر زدن م یچهارده ساله! دوباره صدا دِیکند.. محمدِ هجده ساله و خورش یم

درختِ بزرگِ چند متر آن طرفتر،  یچرخاند و محمد نگاهش را تا باال یسر م دی. خورشرندیگ یم

و  اهیگردن کج کرده و چشمانِ س یدوزند. کالغ یکشاند. هر دو به نوکِ شاخه ها چشم م یم

  خوفناکش را به آن ها دوخته است.

 

 یم غیج دیخورش آورد. یو به طرف او هجوم م دیگشا یلرزد. کالغ بال م یم دیدلِ خورش  

 یشود. پلک ها یزند. کالغ دور م ی. محمد به کالغ سنگ مندینش یم نیزم یکشد و رو

کند.  یاست. باد هو هو م کیشوند. همه جا تار یهم افتاده بودند، باز م یکه از ترس رو دیخورش

چرخاند؛  یلرزاند. محمد سر به طرف او م یرعد هم تن م یبرق است و صدا ومِنوکِ کوه در هج

 نگاه ها! یِدوباره تالق

 

شود: مو وَن بوشوم  یدوخته م دیخورش ی دهیبه نگاهِ ترس ینگاه محمد نگران است وقت  

 ...دیخورش

 

. ردیگ یم شیگوش ها یزند. دستانش را رو یزنگ م دیمحمد در گوش خورش یصدا  

تکان  دیشود. خورش یرود. دور م یدزدد. عقب عقب م یشوند. محمد نگاه م یچشمانش پر آب م

گوش  یخورد. دستانش هنوز رو یکند اما تکان نم یزند و رفتنش را تماشا م یخورد. هق م ینم
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بلند، ترس را به جان  یرعد یرود. صدا یکند و م یاو پشت م همحمد ب یهستند وقت شیها

  زند. یم غیو ج ردیگ یدستانش م نیاندازد. سرش را ب یم دیخورش

 

او را در بر  یکند که دستان یزند و ناگهان.. حس م یم غیزند. ج یم غیزند. ج یم غیج  

ا . دستش رندیب یرا م یا نهیشدن س نیکند و باال و پائ یزند. پلک باز م ینم غیگرفته اند. ج

کند. چه گرم است.. چه امن.. چه  یرا لمس م نهیس نیدهد. کف دستش محلِ طپشِ ا یحرکت م

 کند. یکه با گردن کج شده نگاهش م ندیب یرا م بیحب کند. لبخند یم لندآرام! سر ب

 

 غیدلم؟! ج زی! عزدم؟یگذارد: خورش یهم م یشود و پلک رو یداغ م شیدو ابرو نِیب  

 دلم!...{{ زی... نترس عزنجامی... من ااینزن

 

   

 

 

 ریاند و مقطع! تصاو قیعم شیاش به عرق نشسته است. نفس ها یشانیکند. پ یپلک باز م  

غلتد و سر  یدهد. به پشت م یدارد. آب دهانش را فرو م جهیچشمش تار هستند و سر گ یجلو

را در کنارش  یتواند خواب بودنِ شخص یاست اما م اریهوش مهیچرخاند. هنوز ن یبه چپ م

به  ریگذارد و تصو یهم م یدوزد. پلک رو یو نگاهش را به سقف م رخاندچ یدهد. سر م صیتشخ

 یاش تنگ م نهیزند! س یم شی! اشک نندیآ یدرم شیبه نما شیلک هاخوابش پشت پ رِیتصو

 .زدیخ یکند و آرام برم یشود. پلک باز م
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 و ردیگ یم واریکشد. دستش را به د یدارد و به سر م یبالشت برم یاش را از باال یروسر  

کند و پا  یکنند! آرام در اتاق را باز م یسخت رفت و آمد م شیدارد. نفس ها یبه طرف در گام برم

کشاند. سرما در جانش نفوذ کرده و  یرا به طرف حوض م شیگذارد. قدم ها یم اطیبه درون ح

. سر به سمت ندینش یو آرام م ردیگ یکند. دستش را به لب حوض م یالتهابش کم م از یکم

 گذارد. یهم م یرا رو شیابر! پلک ها ی. مهتاب است بدونِ تکه اردیگ یآسمان م

 

 بود در دهیکه د یخواب یورا یگردند. کم کم فکر یبرم یبه حالت عاد شیکم کم نفس ها  

 و دیآ یم یکیبود، نه؟! محمد چه گفته بود؟! گفت بود که  شیشود. هفت ماه پ یذهنش روشن م

 یو آرامش کرد! پلک باز م دیآمد و در آغوشش کش بیماند. مثلِ خوابش که حب یم شهیهم یبرا

 ..شهیماند.. هم یم شهیهم بیبود که حب فتهکند. محمد گ

 

  **** 
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 حضرت زهرا)س(..! حاتِیحمد.. سوره.. قنوت.. رکوع.. سجده.. تشهد.. سالم.. ذکر تسب  

 

 یکمدِ چوب یکند و رو یکند. برخاسته و چادر و سجاده اش را هم تا م یجانمازش را تا م  

که هنوز  یرعلیو ام دهیگذارد. نگاهش را به سمت سپ یاتاق قرار دارد، م یِکه در کنجِ ضلع شرق

 مینکند! ن دارشیتواند نماز خواند پس ب یگفت که نم دهیکشاند؛ خود سپ یدر خواب هستند، م

را در آغوش  شیدهد و پا ها یم هیتک واری. به دندینش یاندازد و سپس م یهم به ساعت م ینگاه

 یخواب رِیاست! درگ ریرا مرور کند اما اآلن حس و فکرش درگ شیاز درس ها یکم دی. باردیگ یم

 بود. دهید شیکه چند ساعت پ

 

.. محمد.. یگذارد. کودک یهم م یچسباند و پلک رو یم شیگونه اش را به زانو ها  

حفظ ناموس و مملکت.. رفتن محمد..  یکالغ به او.. جنگ برا ی.. کالغ.. جنگ.. حمله ینوجوان

خواب  نیکند. ا ی! پلک باز متی.. و آمدن آرامش.. و آمدنِ امنبیترس.. اشک.. غم.. و آمدن حب

 ینم دیندارد! فقط خورش یریمعبر و کتاب تعب چیبه ه ازیخواب ن نیاست! ا دهش ریخودش تعب

آمد که بماند و آرامشش بشود، پس چرا حاال دم  بیکه، اگر حب نیرا بفهمد و آن ا زیچ کیتواند 

 شهیهم بی! اگر حباندازد؟یخواهد انتظار و دلشوره را به جانِ او ب یزند؟! چرا حاال م یاز رفتن م

 ماند، پس چرا دلش رفته؟! یم

 

دهد و نگاهش  یم هیتک واریکند. سرش را به د ینفسش را کالفه از هجوم چرا ها، فوت م  

 یم یبه آرام دهی. از کنارِ تشکِ سپزدیخ یکند و سپس برم یمکث م یا هیانگار راه بلد است! ثان

 یمکه بود، بر ییبوسد. دوباره به همان جا یدارد. م یطاقچه برم یرحلِ رو یِگذارد. قرآن را از رو

 یچسباند و اجزانه از خدا م یقرارش م یرا به قلبِ ببندد. قرآن  یو پلک م ندینش یگردد. م

بخشد. استخاره  ییرها یو درماندگ یجیگ نیرا بدهد و او را از ا شیخواهد که جواب چرا ها
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 یکند. قلبش م یشود، نه؟! پلک باز م یطور هم پاسخگو م نیخدا هم یول ستیگرفتن بلد ن

 یقرآن را لمس م ی! نوکِ انگشتانش ورق هااندازدیب رونیو خودش را ب دیایدرب نهیخواهد از س

 یکند. چشم م یبندد. قرآن را باز م ی! چشم مابدی یم انیجر یدر آن ها ییرویکنند و انگار ن

 خواند: یرا م دهیکه نگاهش به آن رس یا هیآ نی. اولدیگشا

 

   

 

 

 ۖ  وَعَسَى ۖ  کْرَهُوا شَیْئًا وَهُوَ خَیْرٌ لَّکُمْ تَ  أَن ۖ  وَعَسَى ۖ  ) کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ کُرْهٌ لَّکُمْ   

هُ ۖ   لَّکُمْ شَرٌّ وَهُوَ شَیْئًا تُحِبُّوا أَن  ( تَعْلَمُونَ لَا وَأَنتُمْ یَعْلَمُ وَاللَـّ

 

   

 

 

 کند: یم قیرا به جانش تزر هیآ یِدهد و نگاهش معن یآب دهانش را فرو م  
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است. و بسا  ندیناخوشا تانیالزم شده؛ حال آن که براجنگ ]با دشمن[ بر شما مقرّر و »   

شما بد  یو آن برا دیرا دوست دار یزیاست؛ و بسا چ ریشما خ یو آن برا دیرا خوش ندار یزیچ

 . «دیدان یداند و شما نم یاست؛ و خدا ]مصلحت شما را در همه امور[ م

 

   

 

 

را  هیبار ها و بار ها آ اریاخت یشود! و نگاهش ب یدر جانش روشن م یشعله ا بیو چه عج  

کند! و جانش غرق  یرا حفظ م هیآ یکند! و ذهنش ناخودآگاه کلمه به کلمه  یاش مرور م یبا معن

 یرا کس هیآ نیتپد! و انگار ا یاما آرام م یخداوند! و قلبش پر انرژ یشبهه  یشود در پاسخِ ب یم

 !ابدی یکند و در سلول سلول تنش پژواک م یدر گوشش نجوا م

 

 یصدا اشک م یدهد و ب یتنه اش را به جلو و عقب تکان م میبندد. ن یآرام قرآن را م  

کند. جنگ.. دشمن.. دوست  یم دایاش پ یرا در زندگ هیآ ی. و بسا..! و بسا..! کلمه کلمه زدیر

ن آمد نیمگر هم ریبود! و خ ریخ شیبد! و او چه قدر رفتنِ محمد را دوست نداشت و برا یِنداشتن

که حاال به  یکمک به مادرِ محمد نبود؟! و مگر تمامِ عشق یبه هوا بیو دل بستن و دل بردنِ حب

 محمد آغاز نشد؟! و او چه قدر رفتنش را دوست نداشت! امدنِیدارد، از رفتن و ن بیحب

 

را دوست دارد و.. و  بیرا دوست دارد و.. و او چه قدر نرفتنِ حب بیو او چه قدر ماندن حب  

دلِ  دیداند، هان؟! شا یداند و او که نم یرا دوست دارد و..! و خدا م بیاو چه قدر آرامشِ بودنِ حب

اما  مدوقت نفه چیاصالً او ه دیهان؟! شا ده،یرا صالح د نیرفتن شده چون خدا ا ییِهوا بیحب
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خند! و کدام پاسخ دهنده بهتر اما پر از لب زدیر یداند بس است، هان؟! اشک م یکه خدا م نیهم

 از خدا؟!

 

  **** 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 .. حمد.. سوره.. رکوع.. سجده..ریدو رکعت نمازِ صبح.. تکب تِیاذان.. اقامه.. ن  



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM بودنت هست

telegram.me/romanhayeasheghane 333 

 

 حضرت زهرا)س(..! حاتِیحمد.. سوره.. قنوت.. رکوع.. سجده.. تشهد.. سالم.. ذکر تسب  

 

 یکمدِ چوب یکند و رو یو چادر و سجاده اش را هم تا مکند. برخاسته  یجانمازش را تا م  

که هنوز  یرعلیو ام دهیگذارد. نگاهش را به سمت سپ یاتاق قرار دارد، م یِکه در کنجِ ضلع شرق

نشده،  ریخواهد شد پس اگر د داریگفت که خودش ب دهیکشاند؛ خود سپ یدر خواب هستند، م

ا دهد و پ یم هیتک واری. به دندینش یاندازد و سپس م یهم به ساعت م ینگاه می! نکندن دارشیب

 ریرا مرور کند اما اآلن حس و فکرش درگ شیاز درس ها یکم دی. باردیگ یرا در آغوش م شیها

 بود. دهید شیکه چند ساعت پ یخواب رِیاست! درگ

 

.. محمد.. یگذارد. کودک یهم م یچسباند و پلک رو یم شیگونه اش را به زانو ها  

حفظ ناموس و مملکت.. رفتن محمد..  یکالغ به او.. جنگ برا ی.. کالغ.. جنگ.. حمله ینوجوان

خواب  نیکند. ا ی! پلک باز متی.. و آمدن آرامش.. و آمدنِ امنبیترس.. اشک.. غم.. و آمدن حب

 ینم دیندارد! فقط خورش یریمعبر و کتاب تعب چیبه ه ازیخواب ن نیاست! ا دهش ریخودش تعب

آمد که بماند و آرامشش بشود، پس چرا حاال دم  بیکه، اگر حب نیرا بفهمد و آن ا زیچ کیتواند 

 شهیهم بی! اگر حباندازد؟یخواهد انتظار و دلشوره را به جانِ او ب یزند؟! چرا حاال م یاز رفتن م

 ماند، پس چرا دلش رفته؟! یم

 

دهد و نگاهش  یم هیتک واریسرش را به دکند.  ینفسش را کالفه از هجوم چرا ها، فوت م  

 یم یبه آرام دهی. از کنارِ تشکِ سپزدیخ یکند و سپس برم یمکث م یا هیانگار راه بلد است! ثان

 یکه بود، برم ییبوسد. دوباره به همان جا یدارد. م یطاقچه برم یرحلِ رو یِگذرد. قرآن را از رو

 یچسباند و عاجزانه از خدا م یقرارش م یلبِ ببندد. قرآن را به ق یو پلک م ندینش یگردد. م

بخشد. استخاره  ییرها یو درماندگ یجیگ نیرا بدهد و او را از ا شیخواهد که جواب چرا ها
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 یکند. قلبش م یشود، نه؟! پلک باز م یطور هم پاسخگو م نیخدا هم یول ستیگرفتن بلد ن

 یقرآن را لمس م ی! نوکِ انگشتانش ورق هااندازدیب رونیو خودش را ب دیایدرب نهیخواهد از س

 یکند. چشم م یبندد. قرآن را باز م ی! چشم مابدی یم انیدر آن ها جر ییرویکنند و انگار ن

 خواند: یرا م دهیکه نگاهش به آن رس یا هیآ نی. اولدیگشا

 

   

 

 

 ۖ  وَعَسَى ۖ  رَهُوا شَیْئًا وَهُوَ خَیْرٌ لَّکُمْ تَکْ أَن ۖ  وَعَسَى ۖ  ) کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ کُرْهٌ لَّکُمْ   

هُ ۖ   لَّکُمْ شَرٌّ وَهُوَ شَیْئًا تُحِبُّوا أَن  ( تَعْلَمُونَ لَا وَأَنتُمْ یَعْلَمُ وَاللَـّ

 

   

 

 

 کند: یم قیرا به جانش تزر هیآ یِدهد و نگاهش معن یآب دهانش را فرو م  
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است. و بسا  ندیناخوشا تانیزم شده؛ حال آن که براجنگ ]با دشمن[ بر شما مقرّر و ال»   

شما بد  یو آن برا دیرا دوست دار یزیاست؛ و بسا چ ریشما خ یو آن برا دیرا خوش ندار یزیچ

 . «دیدان یداند و شما نم یامور[ م یاست؛ و خدا ]مصلحت شما را در همه 

 

   

 

 

را  هیبار ها و بار ها آ اریاخت یشود! و نگاهش ب یدر جانش روشن م یشعله ا بیو چه عج  

کند! و جانش غرق  یرا حفظ م هیآ یکند! و ذهنش ناخودآگاه کلمه به کلمه  یاش مرور م یبا معن

 یرا کس هیآ نیتپد! و انگار ا یاما آرام م یخداوند! و قلبش پر انرژ یشبهه  یشود در پاسخِ ب یم

 !ابدی یکند و در سلول سلول تنش پژواک م یدر گوشش نجوا م

 

 یصدا اشک م یدهد و ب یتنه اش را به جلو و عقب تکان م میبندد. ن یآرام قرآن را م  

کند. جنگ.. دشمن.. دوست  یم دایاش پ یرا در زندگ هیآ ی. و بسا..! و بسا..! کلمه کلمه زدیر

آمدن  نیمگر هم ریبود! و خ ریخ شیبد! و او چه قدر رفتنِ محمد را دوست نداشت و برا یِنداشتن

که حاال به  یکمک به مادرِ محمد نبود؟! و مگر تمامِ عشق یبه هوا بیو دل بستن و دل بردنِ حب

 محمد آغاز نشد؟! و او چه قدر رفتنش را دوست نداشت! امدنِیدارد، از رفتن و ن بیحب

 

 را دوست دارد و.. و بیرا دوست دارد و.. و او چه قدر نرفتنِ حب بیو او چه قدر ماندن حب  

دلِ  دیداند، هان؟! شا یداند و او که نم یرا دوست دارد و..! و خدا م بیاو چه قدر آرامشِ بودنِ حب

اما  مدوقت نفه چیاصالً او ه دیهان؟! شا ده،یرا صالح د نیرفتن شده چون خدا ا ییِهوا بیحب
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 ینده ااما پر از لبخند! و کدام پاسخ ده زدیر یداند بس است، هان؟! اشک م یکه خدا م نیهم

 بهتر از خدا؟!

 

که در حال  دهیکند و نگاهش را به طرف سپ یرا پاک م شی. اشک هادیآ یم ییصدا  

 دارد! ادیحرف ز بیکشد. فردا با حب یم یقیکشاند. نفس عم یبرخاستن است، م

 

  **** 
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 !ب؟یحب -  

 

 جانم؟! -  

 

از دل  یزیچ هیمردا سرِ  یچالند: گفت یو انگشتانش را م ردیگ یم یقیدم عم دیخورش  

 هیچ زیچ هیاون  دمی... من فهمرنیو م گذرنیهاشون م یخوش

 

 : خب؟!ندینش یلبش م یگوشه  یزند و لبخند یبرق م بینگاه حب  

 

: مردا ندینش یاو م یرفته و زانو به زانو شتریپ یکشد و کم یم یقینفس عم دیخورش  

رو که قدرِ  ی! مردا هر چکننیدوسِت دارم، ثابت م گنیجنس دوست داشتنشون زمخته... نم

 ..کننیجونشون دوست داشته باشن، مالِ خودشون م

 

برد: مادرِ من، خواهرِ من، زنِ من... کشورِ من،  یشمرد و نام م یانگشتانش را م یکی یکی  

 خاکِ من..

 

 نیدور و برِ ا یکیگذارد: اگه  یهم م یپلک رو دیشود و خورش یم قیعم بیلبخند حب  

ت گذاشت و رف اشویدل خوش نیسرِ ا دیکنه! سع یبا جونش خداحافظ دیدوست داشتنه بپلکه، با
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رفت که ثابت کنه دوست داشتنش رو... سرِ  نیکه کشورشو، زنشو، بچه شو دوست داشت... سرِ ا

 ..رهیازتون بگ نتونویناموس و خاک و د خوادیکه م یبا هر ک دیرفت که خدا گفته بجنگ نیا

 

 کند: درست گفتم؟! یدوزد و گردن کج م یم بینگاهش را به نگاهِ بَراق حب  

 

 دیبوسد و خورش یرا م شیدو ابرو نیو ب ردیگ یبا دستانش صورتِ او را قاب م بیحب  

... حرفات همه درستن... مردا سرِ دوست داشتن ی! درست گفتدمیزند: آره خورش یلبخند م

... مشهی... کشورِ آدم، حردنینم مشونویبه حر یتجاوز چیه یاجازه  رتیو سرِ غ شنیم یرتیغ

 مشهیآدم، حر ی... خونواده مشهیآدم، حر نِید

 

 یرتی: فقط مردا غردیگ یم یقیچسباند و دم عم یاو م ی نهیاش را به س یشانیپ دیخورش  

 شناینم

 

مرد و زن  رتی! غزمیخندد: آره عز یکند و آرام م یدستش را دورِ تن او حلقه م بیحب  

 !..فیخرده خشنه و واسه خانوما لط هیواسه مردا  ینداره... ول

 

چه قدر خوشحالم که  یدونیکشد: نم یم یقینفس عم بیخندد و حب یآرام م دیخورش  

. ..یحرف بزن ذاشتمیببخش اگه نم دمی.. خورش.یدیمنو فهم یحرفا یِ... که معنیدیرو فهم نایا

... یتو بگ یهر چ ی... حاال جدیحرفا برس نیو به ا یکردن، فکر کن یتاب یقبلِ ب خواستیدلم م

 مونمیم یو نه ناراض رمینرو، نه م یاگه بگ
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با  بی. حبزدیخ یکند و برم ینثارش م ی. لبخنددیآ یم رونیآرام از آغوشِ او ب دیخورش  

دارد و دوباره روبه رو و زانو به  یطاقچه برم یقرآن را از رو دیکند. خورش یم بینگاهش او را تعق

 بیآورد و قرآن را به دست حب یکه دمِ سحر منقلبش کرد را م یا هی. آندینش یم بیحب یزانو

 ند.خوا یکه او نشانش داده را م یا هیاندازد و سپس آ یم دیبه خورش ینگاه بیدهد. حب یم

 

شد که از قرآن بپرسم  ییدلم هوا ییهویکشد: بعدِ نماز  یم یقینفس عم دیخورش  

 عقلم باز شد!.. یاومد و خوندمش انگار هیآ نیا یسؤاالمو... وقت

 

که  گهیهمش م ،یبغل هیهمسا نیدهد: ا یادامه م دیزند و خورش یم یقیلبخند عم بیحب  

هست، اون  نجایراحته چون خدا ا المیخ یمن درسته که چشم انتظار و دل نگرونِ بچه مم ول

رو دوست نداشتم  زایچ یلیمن خ دمیرو که خوندم فهم هیآ نیکه پسرم هستم، هست! ا ییجا

که  نیخب هم یرو بفهمم ول زایچ یبعض لیوقتا نتونستم دل یلیخ یحت ایبوده...  ریبرام خ یول

 ..دمیشا اینشه و  تیچیه یجبهه ول یخدا بخواد که تو بر دی! شاگهید هینه کافخدا بدو

 

من هر لحظه  یآزار نرساند: اگه بر شیکشد تا بغضِ نشسته در گلو یم یقینفس عم  

هست و اون  نجایآرومم چون... چون خدا ا ی... آرامش ندارم ولزنهینگرانتم... دلم برات شور م

  هست! م،یَ که تو هست ییجا

 

را در آغوش  دشیگذارد و لبخند به لب، خورش یبندد و کنار دستش م یقرآن را م بیحب  

 !..یلیخ زم،یعز یماه یلی! خیلیمن، خ دِیخورش یخوب یلیدلم! تو خ زِیکشد: عز یم
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! حواست باشه دمیبوسد: خورش یاو را م یمو ها یبار رو نیکشد و چند یم یقینفس عم  

و سر راهش  دهینم یوجه بهش درد چیبه ه نهیو طاقت نب اقتیاز بنده هاش ل یکی یکه خدا تا تو

شد... خدا طاقتشو  دیکه محمد شه دیتو و طلعت خانوم د ی... خدا طاقتشو توذارهینم یمشکل

 یمن! خدا اگه طاقتشو تو دِیمفقودالجسد شد... دلت آروم باشه خورش دید که سعید دهیسپ یتو

صالح  و نهیتو بب ی... و اگرم طاقتشو توادیسرِ من نم ییبال چیح ندونه هو صال ریاگه خ نه،یتو نب

! دهیخدا بهت صبر نم ایو  ذارمیذره فکر نکن من تنهات م هی یحت وفته،یمن ب یبرا یبدونه و اتفاق

 !یاگه خودت بخوا یدلم! حت زیعز کنمیوقت ولت نم چیهمن 

 

! تو خوامیوقت نم چیزند: من ه یگذارد و لبخند م یقلب او م یکف دستش را رو دیخورش  

 ..شهیهم ،یبمون شمیپ دیبا شهیهم

 

 یاو را با نوک انگشتش لمس م ی نهیس یرو دیفِشُرَد و خورش یاو را در آغوش م بیحب  

 !ب؟یکند: حب

 

 جانم؟! -  

 

 دیجبهه؟! مگه آقا سع یدلت خواست بر هویشد که  ی: چردیگ یم یقیدم عم دیخورش  

 نگفته بود که پشتِ جبهه م مهمه؟!

 

! باور کن دونمیزند: نم یم یبرد و لبخند محو یاو فرو م یدستش را در مو ها بیحب  

دلم  یول نجایشد که خودم موندم ا یچ دونمینم د،ی! بعد شهادتِ سعدیشد خورش یچ دونمینم

  ... دلم رفته!دمیرس جهینت هیهر دفه فقط به  یفکر کردم ول یلیرفت جبهه! خ
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شود: اون جا  یکشد و نگاهش نگران م یو آه م دیآ یم رونیآرام از آغوش او ب دیخورش  

 !ایمواظب خودت باش یرفت

 

برم خط  خوامیفردا نم نیدلم! من هم زیبوسد: آخه عز یاو را م یِ شانیخندد و پ یم بیحب  

 از حاال! یقدر نگران نیمقدم که ا

 

که،  یندار یآموزش گهی... دیرفت یپرند: خب تو که سرباز یباال م دیخورش یابرو ها  

 !؟یدار

 

از  یجور هیخب تا  دمیدهد: خورش یتکان م نیخندد و سرش را به طرف یآرام م بیحب  

 ... اووو هنوز مونده تا رفتنِ من!ادیبرم ثبت نام، پالکم ب رون،یب امیب مارستانیب

 

... دلم یری! باالخره که میشود: هر چ یم نیش غمگکشد و نگاه یدوباره آه م دیخورش  

 زنهیشور م

 

خبر  بیکه از دلِ حب یبوسد. کس یکشد و سرش را م یتنها او را در آغوش م بیحب  

تواند درک کند که  یکه نم یاست! کس دشیقرارِ خورش یداند دل او هم ب یکه نم یندارد! کس

 ت،یبوسد. حکا یقلب او را م یرو دیاست! خورش دیخورش شِیاگر برود جبهه باز هم حواسش پ

 ت،یآرام! حکا یدلشوره ها تِیقرار! حکا یب یعشق و خون و دل ها تِیجنگ است! حکا تِیحکا
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عالم  کی تِیکند! حکا یرا سخت م یکه دور یعالم دلبستگ کی تِیجنگ است! حکا تِیحکا

 ...!ستیبیعج تِیحکا ت،یکند! حکا یرا قابل تحمل م یتوکل و صبر که دور

 

 !ب؟یکشد: حب یم یقینفس عم دیخورش  

 

 بوسد: جان دلم؟! یاو را م یمو ها شیمحلِ رو بیحب  

 

 ییهویزند: من  یم یقیدارد و لبخند عم یاو برم ی نهیسرش را از س ی هیتک دیخورش  

دلم آروم گرفت... دلم هنوز  هویرو خوندم،  هیاون آ یوقت یول هیچه طور دونمیعوض نشدما! نم

 آرومه! یو نگرونته ها ول زنهیشور م

 

آدما و  رِیی! تغدمیخورش دونمیگذارد: م یهم م یزند و پلک رو یم یلبخند آرام بیحب  

 نهییآ نیداره... خانومِ منم که دلش ع یعقلشون بستگ یِدلشون و بزرگ یِآروم شدنشون به پاک

 !کنهیس و عقلشم که از من بهتر کار م

 

 یآرام م بیکند و حب یاو پنهان م ی نهیشود. سرش را در س یآب م دیقند در دل خورش  

  خندد.

 

 !ب؟ی: حبندیچ یلب برم دیخورش  
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 جانم؟! -  

 

اندازد:  یرا باال م شیزند و ابرو ها یم یقیو لبخند عم دیآ یم رونیاز آغوش او ب دیخورش  

 هی نهکیکار م ییصحرا مارستانیب یدختر خاله ت محبوبه که تو نیجنگا! مثالً هم رنیفقط مردا نم

 !گهیرفته جنگ د ییجورا

 

 ،یایبا من ب یخوای! نکنه تو هم مهو؟یشد  یکند: چ یخندد و گردن کج م یآرام م بیحب  

 هان؟!

 

بکند!  یکار نیهم چن دیدهد. شا ینم یزند و جواب یم ییلبخند دندان نما دیخورش  

 ..دیشا

 

  **** 
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سوزد.  یچسباند. م یقرارش م یب ی نهیبوسد. به س یدارد. م یرحل برم یقرآن را از رو  

بود؛  نیراحتتر از ا یلیخ میکوبد. چه قدر حاال سخت است! گرفتن تصم یلرزد و م یقلبش م

کند.  ینم هیگرزند اما  یم شیدارد. اشک ن ی! آرام گام برمبیرفتنِ حب دنِیراحتتر از د یلیخ

 یکند و نم ینم یتاب یسوزد اما ب یتنگ است.. م نهیکند. س ینم یزند اما زار یبغض چنگ م

جز آرام بودن  یقرار است ول یداند ب یهمه تحمل از کجا آمده! فقط م نیداند ا یداند چرا! نم

 کند! ینم چیه

 

! دیآ یلباس چه به او م نیاست. ا یجور کیهم  بی. لبخند حبستدیا یم بیحب یروبه رو  

 یداند چرا! در گرما فرو م یزند و نم یاندازد و لبخند م یم ریچه به تنش خوش نشسته! سر به ز

 ی هنیاش را به س یشانیبودن! پ ریاس شهیهم یزند برا یلحظه پر م کیشود. دلش  یم ریرود. اس

 را محکم به دیخورش ب،یحبقرآن را و  دیچسباند. نفس.. نفس.. نفس..! خورش یم بیحب ارِقر یب

داند  ینم دیرا! خورش بیقلب حب دیبوسد و خورش یرا م دیسر خورش بیفِشُرَند. حب یم نهیس

که  یآغوش است. آغوش نیدر ا شهی! او عاشقِ اسارتِ تا همدیآ یچرا همه از اسارت بدشان م

  شود. یامروز دور م

 

دو دلتنگ چرا لبخند  نیفقط خدا بداند که ا دی. شادیآ یم رونیکم کم از آغوشِ او ب  

درد  یهم از دلتنگ شانینفس ها یحت یقدر آرام اند وقت نیفقط خدا بداند که چرا ا دیدارند! شا

است  ادینباشد، نه! حرف ز یگذارند. هر دو سکوت کرده اند. نه که حرف یهم م یکند! پلک رو یم
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 یراروم! ب یخاطرِ تو م ی: دوستت دارم! برادیکالم بگو کیاز  شتریتواند هزار بار ب ینگاه م کیاما 

  سوزد! یتاب است.. تنگ است.. م یتو دلم ب

 

 یدور گردنش حلقه م دیدستِ خورش کیشود تا بند ساکش را بردارد که  یخم م بیحب  

دهند. لبخند به لب، بند ساک را در دست  یکوتاهِ او را هدف قرار م یکم یمو ها شیشود و لب ها

م ه یکند! برا یقد راست نم امده،ین نیاز دور گردنش پائ دیکه دست خورش یو تا وقت ردیگ یم

 بیکنند. حب یم ریخ یهم در دل هزار هزار دعا یکنند. برا ینم یتاب یهم ب ی. برانندز یلبخند م

 ازِآغ یدارند برا ی.. با هم گام برمبیقدم عقبتر از حب کی دیو خورش دیاز خورش شتریقدم پ کی

  !یدور

 

. دیآ یم شیرا در آغوش دارد پ یرعلیکه ام دهیشوند، اول سپ یاز اتاقشان که خارج م  

. سرِ پسرک را ردیگ یم دهیرا از آغوشِ سپ یرعلیگذارد. لبخند به لب ام یم نیساک را زم بیحب

آرام است؛  یرعلیبوسدش. ام یم یچسباند و نرم و طوالن یاو م یرا به گونه  شیبوسد. لب ها یم

را  او یِشانیپ بیزند. حب یم یقیماند و لبخند عم یم رهیاش خ یی! به چشمانِ داشهیهم برعکسِ

 بود! دیبوسد و انگار نگاهِ سع یم

 

و دستانش را دور گردن او حلقه کند: داداش! خدا به  دیایب شیاست که پ دهینوبتِ سپ  

 همرات!

 

 بیسپارد و عج یم دهیرا به سپ یرعلیزند. ام یبوسد و لبخند م یخواهرش را م یِشانیپ  

و خون به دل  زدیر یصدا اشک م یخانوم ب نیمیهم آرام است! س اهپوشیس ی دهیاست که سپ

 بیشود. حب یآرامِ او هق هق م ی هیکشد و گر یکند. محکم مادرش را در آغوش م یم بیحب
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تاب نباشد و او  یکند که ب یگوشش زمزمه م ریبوسد. ز ی. دستش را مندک یپشتش را نوازش م

شود که  یکند آرامش کند، نم یتالش م بی! هر چه حبگریشدن ندارد!!! مادر است د دیقصدِ شه

 بیکشد. حب ی. لبخند دارد. آرام است. پسرش را در آغوش مدیآ یم شیپ دریشود! مَش ح ینم

 !ی.. آغوش.. دوری.. سهراب.. دلتنگرایاو را! سم یِشانیپ دریبوسد و مَش ح یدستش را م

 

را به دست  ینیگذارد. س یآب م یلبِ حوض و کنارِ کاسه  یِنیقرآن را درونِ س دیخورش  

همه به  شِیپشاپ دیو خورش بی. حبردیگ یچادرش را در دست م یدهد و گوشه ها یم رایسم

 با دست آزادش قرآن را در دهی. سپزدیر یصدا اشک م یخانوم ب نیمیروند. س یطرف دروازه م

. زندیبر ییپشتِ سرش روشنا دیقرآن بگذرد. با ریاز ز دیزند. با یب لبخند می. حبردیگ یدست م

 کرد! یو زار هیگر دیپشتِ سرِ مسافر که نبا

 

  **** 

 

   

 

 

.. یواشکی یها هیقطراتِ گالب.. سر و صدا.. همهمه.. گر یِسیعود و اسپند.. خ یِدود و بو  

که از بلندگو  یی.. آغوش.. اتوبوس ها.. سرود هایشانیپ یپاکِ رو ی.. بوسه هایواشکی ینجوا ها

درد دارند و آرام  کیکه همه  ییخورند.. آدم ها یکه در هوا تاب م ییشوند.. پرچم ها یپخش م

.. نی.. مردم.. خلوت.. رزمنده.. پوتیآرام اند.. شلوغ یکنند ول یکه همه درد م یی.. نفس هااند

 تن.. رفتن..قرآن.. ساک.. رفتن.. رف
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 یهجومِ مردم هم فقط پ نیچادرش را به دندان گرفته و نگاهش از ب یگوشه  دیخورش  

فاصله در هم  نیاز ا شانیچرخاند. نگاه ها یسر م بیشود. حب یاست که سوار اتوبوس م بیحب

اما  رندیو هم را در آغوش بگ ندیایدرب شانیها نهیخواهند از س یم شانیخورند. قلب ها یگره م

 دیشود و خورش یسوار اتوبوس م بیهم! حب دیاندازد و خورش یم ریب سر به زیشود! حب ینم

ا ه یاز صندل یکی یکه رو ندیب یرا م بیکشد. حب یاتوبوس باال م یپنجره ها ینگاهش را تا رو

 یهم تکان م یزنند. دستانشان را برا یچرخاند. هر دو به هم لبخند م یسر م بیجا گرفته. حب

 افتد. یم بیحب شبید یها جوان ادی دیند و خورشده

 

شوند. کم کم  یم ییکنند. کم کم نگاه ها ناچار به جدا یکم کم اتوبوس ها حرکت م  

کرده اند. کم کم  دانیم یِرا راه شانیکه عشق ها گرید اهِیعالم چادر س کیماند و  یم دیخورش

آرامِ  یماند. کم کم گام ها یم یماند.. آسمانِ ابر یقرار م یماند.. دلِ ب یماند.. چادر م یقدم م

  کشانند. یم بیبدونِ حب یاو را به طرف خانه  دیرشخو

 

استوارند.  یخسته ول شیزند. قدم ها یکند و نمِ باران بوسه م یچادرش را باد نوازش م  

ت.. فقط اس ینبیز . بانوزدیر یکند. بانو اشک نم یبانو بزرگ است! بانو استوار است! بانو قد خم نم

نو به صبرِ با ازلرزد، اما.. کوه  یبانو م یپا ها ریز نیکند.. صبر.. صبر..! بانو استوار است! زم یصبر م

 زند، اما.. اما خودِ بانو استوار است! استوار.. یافتد، اما.. آسمان از غمِ دلِ تنگِ بانو هق م یرعشه م

 

  **** 
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فرستد و باران  یم اطیکوچک به درون ح یرا از پنجره  سشینگاهِ خ دیبارانِ آبان! خورش  

 یفوت م رونیشدت گرفت. بازدمش را به ب دنشیشد و بار ادیفر شیصدا کهویکند.  یرا تماشا م

 ! اصالًبیحب یِنه از دلتنگ زدیر یاست که اشک م ازیکشد. از پ یرا به تنِ رنده م ازیکند و دوباره پ

 یاست که دارد سرما م نیشود همه اش به خاطر ا یو باال م نیپائ شیکه درون گلو یحجم نیا

 هست که! بیحب یِ.. از دوربیحب یِ.. از دوربیحب یِکه! از دور ستیخورد؛ بغض ن

 

چکند. هر چه که خود را به کار  یتندتر م شیکشد و اشک ها یرا محکمتر به رنده م ازیپ  

 یدل و ذهنش در جبهه مشغولِ جنگ است! باق یگوشه  کیکند، باز هم  یو درس مشغول م

 یرگیمتوسط د ازِیاندازد و پ یم ینیزم بیپر از پوست س یِکیرا درون ظرف پالست ازیپ یمانده 

 یرا آن قَدَر محکم رنده م ازیکه پ راستیکشد. اصالً از حرصِ کارِ سم یبه رنده م ودارد  یرا برم

 !بیحب یبرا ینه از دلتنگ د،یآ یدرم شتریکند و اشکش ب

 

و زود قطع شد،  دیهم طول نکش قهیکه سر جمع دو دق بیحب شبیاصلِ اصلش از تماسِ د  

د که! کوب ینم شیشنود قلبش کف پا یم ویکه از راد اتی! اصالً هم با خبرِ هر عملستینگران که ن

 یکه! ول اتیفرستند عمل یآدم را نم لیطور هردمب نیگفت که حالش خوب است و هم بیحب

خود  ی! نه که دلش تنگ باشد و به روستیاش ن یزیچ دی! نه! اصالً خورشخ.. آخ! آدیخورش

 !(((ازندینه! کالً حالش خوب است. )))اشک ها کارِ پ اورد،ین
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 یرنده م یکند. انگشت اشاره اش را آرام رو یرا درون ظرف پرت م ازیپ یمانده  یباق  

ز بزرگ قرم یکاسه  یو سپس آن را به لبه  زندیدرون کاسه بر ازیپ ی دهیچسب یکشد تا خرده ها

 یِکمدِ آهن یِ. کاسه را روزدیخ یو برم ردیگ یکاسه را با نوک انگشتانش م یکوبد. لبه  یرنگ م

 یرا هم برم ازیو پ ینیزم بی. ظرف پر از پوستِ سدیشو یگذارد و دستانش را م یم نکیس کنارِ

 یکتلت و سپس ورز دادنش م ی هیبه ما هیگذارد. مشغول اضافه کردن ادو یکمد م یدارد و رو

  .دیشو یپوشاند و دستانش را م یگرد م لِیاست یِنیس کیرا با  شیشود. رو

 

دارد و با ولع مشغول  یبرم ینان از درون جا نان یدلش به قار و قور افتاده است. تکه ا  

آن  یهوا یِتوجه به سرما یشود. ب یم دهیکش شود. نگاهش دوباره به طرف پنجره یخوردن م

کند. در  یاش را سفت م یزند و گره روسر یبه نانِ در دستش م یرود. گاز یبه طرف در م رون،یب

  اندازد. یاش را به سوزش م ینیسرد ب یو هجوم هوا دیشاگ یرا م

 

طور هم دروازه و حصارِ  نیو هم ندیآ یپررنگتر به نظر م یسیاز خ اطیح یها کیسرام  

 یهم پر از موج ها ندینش یم شیرو خیاز  ینازک ی هیشب ها ال یآبِ حوض که بعض یخانه! رو

آسمانِ منعکس  رِیدهد تا سطحِ آبش صاف شود و تصو یشکل است؛ هجومِ قطره ها امان نم رهیدا

 یمانده ها یباق نیدهد و آخر یم هیاش را به چهارچوبِ در تک قهیاست. شق رزانشده در آن، ل

بارد و هر  یم نیوزد، کج به زم یکه م یگذارد. باران توسطِ باد یکند و دهان م ینان را هم لقمه م

نشاط  یکند! بو یخورد. سرد است اما سرما را حس نم یبه صورتِ او م یقطره ا یاز چند گاه

خاکستر  رِیآورد! آرام است اما دلش آتشِ ز یزند اما او را به وجد نم یاش م ینیب ریز نبارا زِیانگ

 از کجا آمده! تشیحساس نیداند ا یخواهد زد و خودش هم نم هیگر رِیز یماند! به پق یرا م

 

است؛  سیکند که صورتش خ یآورد. حس م یم رونیزنگِ در او را از عالمِ خود ب یصدا  

 ! بهیاشکِ دمِ مَشک ایباران است  از یسیخ نیدارد که ا یتیکشد و اصالً چه اهم یبه آن م یدست
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گذارد  یزند. همان طور که آن را سر م یرختخواب ها چنگ م یرود و چادرش را از رو یدرون م

 یباران گم م یگفتنش در صدا "!ه؟یک" یدود. صدا یشود و به طرف دروازه م یم خارجاز اتاق 

 یرسد!! آرام در م یشده، نم دهیشود و به گوشِ شخصِ پشتِ دروازه که حاال حتماً موش آب کش

 پرند؛ او؟! یباال م شیاندازد. ابرو ها یبه پشتِ آن م یو اول نگاه دیگشا

 

  **** 

 

   

 

 

 !دی: بفرمائندینش یگذارد و چهارزانو م یم شیرا روبه رو یاستکان چا  

 

گرم شدن به جان  یاش را برا ینوشد و داغ یرا م یاز چا یکند و کم یم یمحبوبه تشکر  

شانسش را  یکند که سرما نخورد، وگرنه حساب یکشد و خدا خدا م یاش را باال م ینیخرد. ب یم

 تف و لعنت خواهد فرستاد!

 

 خاله رفت دکتر؟! چش بود مگه؟! یفرستد: گفت یم رونیب قیبازدمش را عم  
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از  یلید: آره! خانداز یآن م یکرده و وزن تنش را رو نیدستش را ستون زم کی دیخورش  

 فتریسر م هی دیبا دریو سهراب بردنش دکتر... آخه بابا ح دهیامروز سپ گهیبود د یقلبش شاک

 یحاج یمغازه 

 

 نباشه یزیکه چ شاالی: آهان! ادیگو یلب م ریدهد و ز یمحبوبه سر تکان م  

 

 یخوایم یکشد: گفت یلب م یکند و سپس زبان رو یم قیهم حرف او را تصد دیخورش  

 !مارستان؟یب یبر

 

  گذارد: آره! یهم م یزند و پلک رو یمحبوبه لبخند م  

 

 شدن؟! یراض یخاله اقدس و آقا ول ینیپرند:  یباال م دیخورش یابرو ها  

 

 !..رمیمن باالخره که م یول شنینم یاندازد: نه بابا! اونا که راض یمحبوبه چانه باال م  

 

خرده حساس  هی امرزیخداب ی: بعدِ معصومه شود یم نیکشد و لبخندش غمگ یآه م  

 یادیز گهیخب منم د ینداشتن... ول یا گهیشدن... به هر حال به جز من و معصومه که اوالدِ د

 به دلِ اونا موندم.. یموندم... اوووو االن سه ماهه که دستمو باز کردم ول
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 یول رمایبگ تی... اومده بودم حاللرمیخالصه که آخر هفته م گهیاندازد: د یشانه باال م  

 کو؟! رایسم ی... راستستین یشکیانگار ه

 

که! مامان  ستین الشیخ نِی... عیاطیدهد: رفت کالس خ یاش م ینیبه ب ینیچ دیخورش  

گذاشت گردنِ من و  زویهمه چ یواسه شام بکنه ها ول یفکر هیبهش گفته بود بمونه و  نیمیس

  !گمیاومد بهش م نیمیرفت... حاال مامان س

 

 !یخندد: امان از عروس و خواهرشوهر باز یمحبوبه بلند م  

 

 گمی: مدیگو یم دهیباال پر یفِشُرَد تا نخندد و سپس با ابرو ها یرا به م شیلب ها دیخورش  

 !؟یای! چرا به دلِ مامان و بابات راه نم؟یبر یخوایتو چرا م

 

 هی! د؟یخورش یدونیماند: م یم رهیخ ینامعلوم یزند و به نقطه  یم یمحبوبه لبخند محو  

که معصومه و بچه ش هر دو رفتن،  نیکه هست، بند شه... بعدِ ا ییاون جا تونهینم گهیوقت آدم د

 ردلم از رفتنِ خواهرِ دو قلوم نسوزه... ه گهیاون قدر از خودم دور باشم که د یجور هی خواستمیم

 یگرفته بودم... اوال مویهمه گفتن، نتونستن نگهم دارن... اون موقه ها تازه مدرک پرستار یچ

 ومدیاز دستم برم ینبود و منم هر کار ییصحرا مارستانیجنگ بود که رفتم منطقه... اوال ب

 ..کردمیم

 

که  یچند وقت هی: ردیگ یعمق م یدوزد و لبخندش کم یم دینگاهش را به نگاهِ خورش  

 هشیاز هم شتریو اوضاعِ بد، ب یاون شلوغ نیبلکه ب چ،یمن از خودم دور نشدم که ه دمید گذشت

ه ک دمی... اون جا دوفتمیصبور باشم و از پا ن تونمیکه تا چه حد م دمیشدم! فهم کیبه خودم نزد
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 یحت ،یو زار هیگر یجا یبراشون نمونده ول چکسیه باًیاز خانوما از خونواده شون تقر یبعض

 یتو یانجام بدن حت توننیوقت نم چیکارا رو مردا ه ی! بعدشم که بعضکننیمردونه م یکارا

کدوم کار مردا  چیه نایکردن، هزار تا کارو با هم انجام دادن، ا یمهربون ،یجنگ... صبر، پرستار

ه بود ک نی... سرِ همتونهیمرد نم هیکارا رو بکنه  نیا تونهیزن م هیکه  یاندازه ا به ینی! ستین

تا  ریبگ ایبه زخم یدگیکارا... از رس یلیخ یداره برا ازیداره... به منم ن ازیجبهه به زنم ن دمیفهم

 فقطبگم؟! من  یبود... چ نیشده ا رونیو یشهرا یکارمون تو لیدفن شهدا و کشته ها... آخه اوا

 باشم! دیکه با هییکه اون جا، جا دمیفهم

 

  **** 
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 نان را یدارد. تکه  یخود برم یهم برا یکند و نصف یسنگکِ برشته را از وسط دو نصف م  

اش به نان از  ییکهوی یهمه عالقه  نیداند ا یزند. خودش هم نم یکند و با ولع گاز م یلقمه م

مشغولِ سر و کله زدن با  یرا در گوشه ا یرعلیچرخاند و ام یکجا آمده است! نگاهش را در اتاق م

ل ز دهیچرخاند و به سپ یدهد و سر م یم هیلباس ها تک یِ. به کمدِ چوبندیب یاش م یباز سبابا

در دستش  یبه لقمه  گرید یکشد و گاز یم یدارد و در فکر است. آه یشانیپ یرو یزند. اخم یم

کشد و مشغول نصف کردن نان ها  یو به طرف خود م ردیگ ینان را م یسفره  یزند. گوشه  یم

 دارد! یبرم گرید یتکه نانش تمام شده و تکه ا ی. در چشم بر هم زدنشود یم

 

 !..؟ی: آبجدیگو یم دهیدهد و با شک رو به سپ یم نیپائ یلقمه اش را با تک سرفه ا  

 

... زهی... چگمیدهد: م یشود و او آب دهانش را فرو م یم دهیبه طرفش کش دهینگاه سپ  

 واسه خاطر تو اومده ها دیبده ها... خواهر آقا سع ینیاون طرف؟! خب...  یرینم گمیم ینی

 

 کند: اصالً حوصله شو ندارم.. یپشت چشم نازک م دهیسپ  

 

که زمزمه راه  دمینگذشته شن دیزند: فکر کن! هنوز دو روزم از چهلِ سع یزهرخند م  

  شم، داداشش نیمن عقد مت دیکه بعد از سالِ سع نیا یبرا لیفام یانداخته تو

 

 یکشد و لقمه  یم شیبه گلو ی. دستدیگو ینم چیپرند و ه یباال م دیخورش یابرو ها  

 دیچرخاند و خورش یسر م دهی. سپدیآ یم یتق تقِ بلند یدهد. صدا یبزرگ را به زحمت فرو م

بخت برگشته اش به درِ  یِاسباب باز دنِیدر حال کوب یرعلیکشاند؛ ام ینگاهش را به طرف صدا م

با دست خودش را  دهیکشند. سپ یم یقیتوجه به او نفس عم یب دهیو سپ دیورشاتاق است! خ
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که به طرف نان ها  دیدهد. نگاه خورش یم هیتک نکیکنار س یِکشد و به کمدِ آهن یعقبتر م

حدش به طعم و  یب یدهد و هنوز هم در عجب است از عالقه  یشود، مقاومت از کف م یم دهیکش

 نان! یبو

 

 !ده؟یحرصم م یچ یدونیدوزد: م ینگاهش را به او م دهیسپ  

 

تو  خوانیکه م نیشود: ا یم نیکند و نگاهش غمگ یاز نان را نصف م یتکه ا دیخورش  

 بازم؟! یعروس خونواده شون بش

 

! تو دیخورش زنهیم شمیآت نیزند: ا یم ینیلبخند غمگ ،ینامعلوم ینقطه  ی رهیخ دهیسپ  

اومدم و کنار تو و  ینی ومدم،یمن زنده س... خودش گفت اگه ن دِی. سع..یفهمیحتماً حالِ منو م

 نم،یبیم دمویحاال که هر شب خواب سع یبعداً بخوام ازدواج کنم ول دی! شاتونمی... من نممیَرعلیام

 ..تونمینم

 

 یپاره  ی: تا وقتردیگ یعمق م یکند و لبخندش کم یبرآمده اش را نوازش م یشکم کم  

دوست دارم...  دمویازدواج کنم... من سع تونمیبوده من نم یباباش چه مَرد دونهیتنِ من هنوز نم

  سقف برم؟! هی ریز یا گهیچه طور با برادرش ازدواج کنم؟! چه طور اصالً با کسِ د

 

را  دهیسپ یزند. حرف ها یبه نانِ در دستش م یکشد و در سکوت گاز یآه م دیخورش  

بود. حاال اگر نخواهد ازدواج  شیشوهرش بود. عشقش بود. پدر بچه ها دیفهمد. سع یخوب م

 دیشه یکلمه  یِمعن شیکه بچه ها یحق دارد! حاال اگر بخواهد تا وقت د،یبکند آن هم با برادرِ سع

 یمیاست و هر تصم دیشه ی وهیحق دارد! اصالً او حاال ب اورد،یاسم ازدواج را هم ن اند، دهیرا نفهم
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 چیه هم دیبشود و او قبولش بکند و شا دایپ دیمثلِ سع یقیمردِ ال یروز دیحق دارد! شا ردیکه بگ

 دیاست که در کنار سع یی. هر چه که بشود حق با اوندیرا در کنار خود بب یوقت نتواند کس

 داغِ عشقِ اوست! قِیکرده و از او بچه دارد و شقا یزندگ

 

 یکیخودش عاشقِ  نیآقا مت نیدوزد: ا یم دیکشد و نگاهش را به خورش یآه م دهیسپ  

من دوباره  نکهیکه به واَل افتادن واسه ا نهی... سرِ استنین یمامانش و بابا راض یس ول گهید

 ی... ولشمیم نیمن زن مت دیکه مونس چو انداخته که بعدِ سال سع نهیعروسشون بشم و واسه هم

 آخه! نمیاونا رو جز برادرشوهرم بب تونمیکنم... نم یعروس نیو نه ام نیبا مت تونمیمن نه م

 

 !ن؟یپرسد: ام یشوند و با شَک م یدرشت م دیچشمان خورش  

 

نُه تا داداش  دیکند: اوهوم! سع یفوت م رونیدهد و بازدمش را به ب یسر تکان م دهیسپ  

 بچه س هنوز نیمجردن که مب نیو مب نیو مت نیداره که ام

 

 تا داداش؟!.. : نُهدیگو یبا بُهت م دیخورش  

 

 ینی: دیگو یهمچنان پر بُهت م دیدهد و خورش یسر تکان م دهیباال پر یبا ابرو ها دهیسپ  

 ده تا؟! بعد چن تا خواهر داشتن؟! شدنیم دیبا آقا سع

 

 آورد: چار تا! یزند و چهار انگشتش را باال م یلبخند م دهیسپ  
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چـــــــــارده تا بچه ن؟!  ینی: دیگو یتعجب م تیکند و با نها یم یسرفه ا دیخورش  

 !شه؟یخدا مگه م یوا

 

 دنیسع یِناتن یداداشا نیو ام نیخندد: پدر شوهرِ من دو تا زن داره... مت یآرام م دهیسپ  

 

 یلیآخه چارده تا خ گمیرود: آهـــان! م یوا م باًیکشد و تقر یم یقینفس عم دیخورش  

 ده / دوازده تاس! ارهیبخواد بچه ب زن هی یلیخ گهیتو روستام د ینی... ادهیز

 

افتادن  یزند. صدا یبه نان م یو گاز دهیلب برچ دیخندد و خورش یهمچنان م دهیسپ  

 یشود. پسرک پارچه  یم دهیکش یرعلیکند. نگاهشان به طرف ام یهر دو را هول زده م یزیچ

که  ییو تمام خرت و پرت ها دهیپنجره را پوشانده بود، کش یطاقچه  یرا که رو یدیو سف یتور

زند و پسرک از خنده  یبا حرص او را صدا م دهیاست! سپ ختهیر نیزم یطاقچه بود را رو یرو

خرده  یسر کیگرداند؛  یبرم شانیرا سر جا لیو تمام وسا زدیخ یبرم دیرود. خورش یم سهیر

بودند و به همت  یسبدِ مکرومه باف کیدرون  یو چند دوک نخ که همگ ریمثلِ ناخونگ زیر

 شدند!!! نیپخش زم یرعلیام

 

 یزده به کمد م هیدوباره تک دیخورش ،یرعلیچند لحظه پس از جمع کردن دسته گلِ ام  

 !..ه؟یچ دیآقا سع یایاسم داداشا و آبج گمیدارد: م ینان برم یو تکه ا ندینش
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 اند: خب یشانه باال م دیکند و خورش یباال رفته به او نگاه م یبا تعجب و ابرو ها دهیسپ  

 دمیپرس ینجوریهم

 

 یِتن یخواهر و برادرا سیو ان دینو د،یحم د،یوح د،ی: هوم! فرردیگ یم یقیدم عم دهیسپ  

و  دیرو نگفتم؟! مج یو... ک نیو ام نیو مت دیکه... آهان مج ادنیاون قدر ز ی... اوووم! وادنیسع

 نیَ همه ناتن نامی... اهیو راض هی... مونس و مرضنیو مب ری... آهان! امنیام

 

را به  دیسع یکند اسم تمام برادر و خواهر ها یم یپرند. سع یباال م دیخورش یابرو ها  

 چه دهیکند که پدر شوهرِ سپ یفکر م نیبه ا دی! خورشادندیز یلیشود! خ یاما نم اوردیخاطر ب

فهمد که کدام فرزندش از کدام  یمثالً چه طور م ایدهد و  یم صیطور فرزندانش را از هم تشخ

 زند. یبه نان م یخندد و گاز ی!!! به فکر خود ماست؟همسرش 

 

 !د؟یاندازد: خورش یبه او و نان در دستش م ینگاه دهیسپ  

 

 پرند: بله؟! یباال م دیخورش یابرو ها  

 

 !؟یخورینون نم یلیخ گمیکند: م یچشم تنگ م دهیسپ  

 

خودمو  یجلو تونمینم ینیچرا!  دونمی: اوهوم! خودمم نماندازد یشانه باال م دیخورش  

 اصن! رمیبگ



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM بودنت هست

telegram.me/romanhayeasheghane 359 

 

خم  دیصورت خورش یکشد و رو یم شیزند و با دست خودش را پ یم شخندین دهیسپ  

 تو سر صبحا.. نمیشود: بب یم

 

به هم  ینگاه دهیو سپ دیگذارد. خورش یکاره م مهیخورد ن یکه به در م یحرفش را تقه ا  

دارد و سر  یرختخواب برم ی. چادرش را از روزدیخ یباز کردن در برم یبرا دیاندازند و خورش یم

 کند! و البته یافتد، پشت چشم نازک م یم رایکند. تا چشمش به سم یگذارد. در اتاق را باز م یم

 رود! یهم چشم غره م رایسم

 

 بده حداقل یسالم هی ایب گهیم ی! مامان هیدوزد: آبج یچشم م دهیبعد هم به سپ  

 

 خب یلی: خدیگو یکشد و کالفه م یم یپوف دهیسپ  

 

 یبرم دهیبندد. سپ یدوباره پشت چشم نازک کرده و در را م دیرود و خورش یم رایسم  

  کشد. یرا در آغوش م یرعلیگذارد و ام یو چادر سر م زدیخ

 

مامان کار خودشو کرده  شگونِیزند: معلومه ن یم شخندیو ن ستدیا یم دیخورش یروبه رو  

 ها

 

 اندازد: حقش بود! یشانه باال م دیخورش  
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  **** 
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 یقرار سرش را به چپ و راست تکان م یاش نشسته است. ب یشانیپ یرو یعرق سرد  

اش  قهیدرشت عرق از کنار شق یتند و مقطع اند. دانه ها شیلرزند. نفس ها یم شیدهد. پلک ها

شوند.  یم کیمدام به هم نزد شیکند. ابرو ها یرا زمزمه م یلب کلمات نامفهوم ریچکند. ز یم

است!  ریخوابش هم جان گ یحت نیرفتنِ محمد هم وحشتناکتر است! ا خوابِاز  یحت گرید نیا

 کند! یحبس م نهیدر س شهیهم یخوابش هم نفس را برا یحت

 

   

 

 

کشد.  یم غی. جزدیر یزند. اشک م یزانو م نیزم یکنارِ برانکاردِ رها شده رو دی}}خورش  

خواهد اما  یزند و کمک م یم غیکه مدام در رفت و آمدند. ج ندیب یدکتر ها و پرستار ها را م
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ه.. دست سوخت ی.. صورت های.. زخمدیرسد. همه جا خون است. خون.. شه یبه دادش نم یکس

 .. نفس.. خون.. خون.. خون..اءیزده اند.. اح رونیقطع شده شان ب یهاکه رگ  ییها

 

اندازد.  یاو م ی نهیس یزند. خودش را رو یاو چنگ م یِکشد. به لباس خون یم غیج  

لباسش  ی قهیاست؟! به  فیقدر ضع نیطپشش ا یچسباند. چرا صدا یگوشش را به قلب او م

کشد. کمک  یم غیدهد. ج یتکان م نیکند. سرش را به طرف یم هیزند. با تمام توان گر یچنگ م

گر ا یحت دیایبند ب دیبا یزیخونر نی. ادیایبند ب دیفِشُرَد. با یاو را م ردنِزخمِ گ یخواهد. رو یم

ن فِشُرَد. خو یزخم را م یزنده بماند. با تمام قوا رو دیاز شاهرگش نمانده باشد! او با یزیچ

 دیسوزاند! نبا یخون انگشتانش را که نه.. کل جانش را م یکند. گرما یانگشتانش را سرخ م

 اش یزند. نگاه اشک یگذارد و با تمام قوا هق م یساعدش م ی..! سرش را رودیبکند.. نبا یزیخونر

 دوزد. یرا به او م

 

 !ـــــــــــــــــبیزند: حب یم ادیدر بدن نمانده، فر گریکه د یبا تمامِ جان  

 

. برد یم شیهق زنان دست پ افته،ی یزندگ یکه انگار روزنه  دیخورد. خورش یم یاو تکان  

باز اند.  مهین شیپلک ها یخورند. ال یاو تکان م یدهد. لب ها یو تکان م ردیگ یاو را م یشانه ها

 دی. خورشردیگ یرا در دست م دیخندد. او چادر خورش یاشک م انیخندد. م یم دیخورش

خورند.  یاو تکان م یدوزد. لب ها یاست م ریاو اس یِچادرش که در دستِ خون هنگاهش را ب

فِشُرَد  یشود. دستِ او چادرش را م ی. متوجه منظورِ او نمندینش یم دیخورش یِشانیپ یرو یاخم

 کند به سر خم کردن! یو وادارش م
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.. لی... خونم دخلیرساند: دخ یاو م یلب ها کیکند و گوشش را نزد یسر خم م دیخورش  

 چادرِ تو! لیچادرت... دخ لیدخ

 

 یاو را نم ی دهیفهمد. منظورِ کلماتِ بر یکند. منظورِ او را نم یآرام سر بلند م دیخورش  

را نشانه  یزیخورند. مردمک چشمانش چ یآب تکان م رونِیب یِهنوز مثلِ ماه شیفهمد. لب ها

 اش! با تعلل دست نهیس یرو بِیکشاند؛ ج یبه طرف مقصدِ نگاهِ او م نگاهش را دیرفته اند. خورش

 شیکشد و مردمک ها یآورد. از راه دهان نفس م یم رونیب بشیکاغذ از درون ج کیبرد و  یم

 خورند. یتکان م شیاندازد؛ هنوز لب ها یبه او م یلرزند. نگاه یم

 

 شیچرخاند. مردمک ها یچشم در اطراف م دهیترس دیشود. خورش یم کیهمه جا تار  

چرخاند.  یقرار در اطراف چشم م یتند و کوتاه اند. ب شیدرشتتر از حد معمول شده اند. نفس ها

چشمانش را  دیبندد تا نور شد یاخم کرده و به سرعت چشم م دیدرخشد. خورش یم ینور

 ید است. ناگهان تنِ او به لرزه مبرانکار یکند. او رو یرا از هم باز م شی. کم کم پلک هاازاردین

دهد. اما  ی. تکان مردیگ یاو را م یکند و شانه ها یچادرش رها م یکاغذ را رو دیافتد. خورش

 ...{{دیگو یرا م نیکه چادرش را رها کرده ا ی! دستستین

 

   

 

 

آتش است. دستش را  یای. داغ است. همه جا درستی. هوا نستیکند. نفس ن یپلک باز م  

طپش! لرزان است. مو  یاز ذره ا غیزند اما در یدهد. به قلبش چنگ م یاش حرکت م نهیس یرو
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وار باال و  وانهیاش د نهیچکند. س یوقفه م یب شیاند. اشک ها دهیاش چسب قهیبه شق شیها

 !ستیشود اما نفس ن یم نیپائ

 

داند که حاال  یرود. اصالً نم یداند چرا به طرف در م ی. نمزدیخ یداند چگونه برم ینم  

بارد. تمام  یم انهیکند. باران وحش یپرت م اطیو خود را به درون ح دیگشا یکجاست! در را م

رساند. تنش از  یسوزد. کشان کشان خود را به لب حوض م یشود اما هنوز م یم سیتنش خ

سوزد. آتش گرفته انگار! خود را در آغوش  یخورند اما او م یبه هم م شیلرزد. دندان ها یسرما م

 یم شی. باران از سر و روزدیر یزند. اشک م یسوزد. هق م یزند. م یلرزد. هق م ی. مردیگ یم

  شوند. یم یکیبا باران  شیزند. اشک ها ی. هق مستین ایدن نیچکد و او انگار اصالً در ا

 

کند.  یاو را احاطه م یزیگذرد! چ یداند چه طور م یگذرد. اصالً نم یداند چه قدر م ینم  

و از صورتِ ا یمیفقط ن یکیهمه تار نیا انیکند. م ی. آرام آرام سر بلند مردیگ یدر بَرَش م یدست

را  اش یشانیزند و پ یاش چنگ م لهیژ نی. به پائندیب یمعلوم است، م اطیتابش المپِ ح ریرا که ز

 یباال م دیخورش سِ یخ یمو ها یاو پتو را تا رو گرِیزند. دستِ د یچسباند. هق م یبه دست او م

 کشد.

 

 !؟یقرار یشده دخترم؟! چرا ب ی: جانم بابا جان؟! چردیگ یعروسش را در بغل م  

 

. انگار که قدرت حرف زدن را از او گرفته باشند. فقط هق زدیر یفقط اشک م دیو خورش  

 زند. یم
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 ستیباران مهم ن یرحمانه  یب یحمله کند و اصالً  یپشتش را نوازش م رمردیدستِ پ  

 یدلم! آروم باش گل عروس! چ زی: جانم! جانم دخترم! آروم عززدیر یاشک م نیچن نیاو ا یوقت

 دخترم! ریشده آخه؟! جانم! آروم بگ

 

  **** 
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 یچادرش را در دست م یکشد و گوشه  یشانه اش باالتر م یرنگش را رو یقهوه ا فِیک  

کشد. خود را لعنت  یاش باال م ینیب یرنگش را تا رو ی. هوا سرد است. شال گردنِ خاکسترردیگ

کفش که بعد از کالس  کی یرا کرد تو شیسهراب گوش نداد و پا یکند که چرا به اصرار ها یم

 یلیخب قطعاً درون وانتِ استاد احمد خ د؛یایکه او به دنبالش ب ستیو الزم ن ددگر یخودش برم

 یممه لِیدل یوانگید نیا یشود که برا یم ادآوریکشد و به خود  یاش را باال م ینیمتر است! بگر

 دارد!

 

گذارد، باز هم  یهم م یاز آن خوابِ وحشتناک گذشته و او هر بار که پلک رو یدو شب  

که  نی. با استین بیبرانکارد حب یشخصِ رو گرید یعنی! ستین بیاما حب ند،یب یهمان خواب را م

کنند اما هر چه اصرار کردند، امروز را در خانه  یدرد م شیسوزد و تمام استخوان ها یم شیگلو

 ینیو دوباره ب چدیپ یبه خود م شترینکرد. چادرش را ب یبه اصرارِ سهراب هم توجه ینماند. حت

 دیآ یکه از روبه رو م یکشد تا عابر یکند و کنار م یخودش را جمع م یکشد. کم یاش را باال م

 بتواند بگذرد.

 

که مشغول  یقفسه و مردم یرو یآن نان ها دنِید یحس بکند اما حت ییتواند بو ینم  

خانوم  نیمیاندازد! از خودش کالفه است. س یهستند، آب دهانش را راه م دشانیشمارش و خر

داند  یقاشق نخورده، همه را باال آورد! نم کیسوپ درست کرد و او  شیزحمت برا یبا کل شبید

ه بود ک ییاشتها یهم برعکس! اگر دردش ب دیاشتهاست و البته شا یب یلیخ داًچه اش شده اما ج

 یکشد و سرفه م یاش را باال م ینیشد! ب یظاهر نم ریپن یو دبه  یسر جا نان یباال قهیدم به دق

 یقیس عمکند و نف یباشد، پا تند م افتهی یخورد، انگار جان یکه م یکند. چشمش به تلفن عموم

 افتد. یباز هم به سرفه م بتهکشد؛ که ال یم

 

  **** 
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 ،یا وونهی: دختر تو ددیگو یو محبوبه با اخم م ابدی یتا رفتن نفسش ادامه م شیسرفه ها  

 نه؟!

 

 واشیدهد:  یاندازد و بزاق دهانش را به زحمت فرو م یبه پنجره م یترسان نگاه دیخورش  

 شنونیمحبوبه! م

 

قدر نگران  نیخندد: تو که ا یم یدهد و عصب یتکان م نیمحبوبه سرش را به طرف  

 !نجا؟یا امیب یچرا گفت یدنشونیشن

 

دهد: خب مگه  یم هیو سرش را به رختخواب ها تک ردیگ یرا بغل م شیپا ها دیخورش  

مه ن برنابا هم سر رفت نجایو هم ا یریگیم تتوی! حاال هم تو حالل؟یریبگ تیحالل یخواستینم

 میزیریم

 

 منم انجام دادم! دختر عقلت پاره سنگ برداشته؟! یکشد: تو گفت یم یمحبوبه پوف  

 

 آره!.. دمی... شادمیکشد: نه! شا یاش را باال م ینیاندازد و ب یچانه باال م دیخورش  
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هست...  یزیچ هی یچرا ول دونمی! نمدونمیکشد: نم یم یقیکند و نفس عم یگردن کج م  

 من... من..

 

 یروند! آب دهانش را فرو م یچشمش رژه م یخوابش جلو یکند و صحنه ها یسکوت م  

در گوشتِ  شیشدن سوزن ها سیخشک است که به محض خ یِجاسوزن کیمثلِ  شیدهد؛ گلو

 یشده و از راه دهان نفس م پیاش هم ک ینیکند. ب یروند!!! سرش هم درد م یحنجره فرو م

احواالتِ بد و حالتِ تهوعِ  نیا یاند! و او با همه  دهیکوب یابکشد. کسل است و تنش را انگار حس

داند که به  یکردنِ محبوبه! و خودش هم نم یراض یکه دارد، در حال جان کندن است برا یمزخرف

 کیخواب شروع شد؛  کیرا بکند! و باز هم همه اش از  یوانگید نیخواهد ا یعقل، م لیکدام دل

 !قشصاد یخواب مثلِ تمام خواب ها

 

حالتو! نفس  نینالد: آخه بب یم یو عاص ردیگ یصورت او م یآب جلو یوانیمحبوبه ل  

 خط؟! یایب یخوایبعد م یبکش یتونینم

 

 دونمیکشد: خط نه! نم یاز آب خوردن دست م شیبه خاطر گلو یکند ول یلب تر م یکم  

م رو ه مارستانهیبود! اسمشم... اسم ب مارستانیب یجا نبود ول نی. اونجا، ابود.. مارستانیب یول

 ..ادمهیخوب 

 

 یحرفش م انیبه م دهیباال پر یکه محبوبه با ابرو ها دیرا بگو مارستانیخواهد اسم ب یم  

 ها؟!.. ،یگیم ونیهذ ی! حالت خوبه؟! دار؟یگیم یپرد: چ
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... ی... تب داریگیم ونیهذ یدار گهیچسباند: آره د یاو م یِشانیپشت دستش را به پ  

 یداغ

 

... دمیکه سرما بخورم خوابشو د نی... قبلِ اگمینم ونیاندازد: هذ یچانه باال م دیخورش  

 بود.. مارستانیب

 

 آورد که..! یرا به زبان م یمارستانیکند و ناگهان نامِ همان ب یفکر م یکم  

 

! تو... تو اسمشو از د؟یپرسد: خورش یشوند و با شَک م یم کیمحبوبه به هم نزد یابرو ها  

 !؟یدونیکجا م

 

 یلو یخوابم بود... تو هم بود یکند: گفتم که تو یو سرفه م ردیگ یم یقیدم عم دیخورش  

حواسش به تو بود... لباس  یول کردمیو صداش م دمیکشیم غیآقاهه م بود که من ج هی... یرفتیم

 ادمهی یول کردمیم هی! آخه داشتم گردمشایخوبتر ند ینیداشت...  شیبود، بعد ر دهیدکترا رو پوش

 داشت شیکه ر

 

 یچسباند و با نگاهش صورتِ سرخ و ب یاو م یمحبوبه ناباور کفِ دو دستش را به گونه   

... تو... تو واقعاً یشکیرو به ه نایرو من... من ا نایتو؟! ا یگیم ی! چد؟یکاود: خورش یحالِ او را م

 رو؟! نایا یدیخواب د
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افتند.  یم نیپائ شیگونه ها یمحبوبه از رو یگذارد و دست ها یهم م یپلک رو دیخورش  

خود  یِ.. دوریصحرائ مارستانی.. عشق.. خط مقدم.. بیرجب نایاهواز.. دکتر س مارستانِیب

 ی! همه اش جلوی.. عشق.. دور.. جنگ.. خون.. ترکش.. جراحتی.. عشق.. دوریریخواسته.. دلگ

! د؟یاهواز را خواب د مارستانِیب یتو یشوی! دکتر رد؟یها را خواب د نیاو ا و دیآ یچشمانش م

 نیوقت داستانِ اول چیکس نگفته بود! او ه چی! او که به هگرید دهی! خواب دد؟یرفتنش را خواب د

 کس نگفته بود! چیه یجراحتش را برا

 

ور من با نی... ببدیخورش نی... ببنیدوزد: بب یم دیحال خورش ینگاه ماتش را به صورت ب  

 تو که ینی... نی... ببشهیباز نم یاصن... ول یاون جا باش دی... که تو بایدیکردم که تو خواب د

 یپاکه تا حاال... تا حاال دست و  یساله ا فدهیدختر ه هیتو  دی... تو که... خورشیستیپرستار ن

 ..دهیقطع شده و صورت سوخته ند

 

! نگا من حرفشم نیکشد: بب یلب م یشود و محبوبه زبان رو یجمع م دیصورت خورش  

 شهیتو حالت بد م زنمیم

 

عادت  زایچ یلی! من به خکنمی: عادت مدیگو یکشد و غمزده م یم یقینفس عم دیخورش  

؟! انجام بدن توننیرو فقط خانوما م ییکارا هی یروش... محبوبه بعدشم مگه تو نگفت نمیکردم ا

 ..!دونمیکه م یکه بلدم! آشپز ضویو غذا دادن به مر یزکاریتم گهید یپرستار نباشم ول دیشا

 

 ییکارا هی رمیگیم ادی! خب اصن دونمینالد: چه م یدهد و کالفه م یتکان م نیسر به طرف  

ه ک هیی... اون جا، جامارستانیبرم اون ب دی!! من بادونمیکه اونم نم دونمیم زویچ هیرو... من فقط 

 باشم دیبا
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 نایا یکه همه  میریکند: خب گ یسرانجام، نفسش را فوت م یبحث ب نیمحبوبه خسته از ا  

اصن اون جا قبولت کردن... وسطِ زد و خورد و کشت و کشتار و خون و بمب چه  میریجور شد... گ

 قاًیدق یایب یخوایاون وقت م ،یترسیتو م شهیجا که بمبارون م نی! ا؟یاریدووم ب یخوایطور م

  ! اجازه داده؟!دونه؟یم بیبه کنار، حب نایا یو بمب؟! اصالً همه  شیآت وشِبغلِ گ

 

دووم  یول دونمیدهد: نم یحوصله جواب م یکشد و ب یاش م یشانیبه پ یدست دیخورش  

اگه تو بهم  یول دونهینم بیاصن! حب کنمی... دل گنده مکنهی... آدم مجبور شه همه کار مارمیم

  !یخود دان گهی... درمیخودم پرسون پرسون م م،یو تا اون جا نبر یکمک نکن

 

خواهد  یزند! م ینم یحرف یدهد ول یکشد و دستانش را در هوا تکان م یم یمحبوبه پوف  

کند. هم حالِ  یاما سکوت م یستین مارستانیکه تو مجبور به رفتن به اهواز و آن ب دیبگو

و هوا معلق مانده  نیداند! وسطِ زم یصادق بود! نم یادیو هم خوابش ز ستیخوش ن دیخورش

 !مارستانی.. بیرجب نایتپد! س یم یجور کی یادآوری نیا زانگار و دلش هم ا

 

  **** 
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زند: موش تو  یم یدهد و تک خند یم هیپنجره تک یکمرش را به طاقچه  نه،یدست به س  

 !بستیجارو به دمش م رفت،یسوراخ نم

 

 فِشُرَد: منظور؟! یهم م یرا رو شیمحبوبه دندان ها  
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 شود: واضحه! یرحم م یکند و نگاهش ب یگردن کج م  

 

چفت شده  یدندان ها یرود و از ال یم شیقدم پ کیگذارد و  یهم م یمحبوبه پلک رو  

موش اصن  نیمَثَل واسه حال و روزِ من کاربرد نداره... ا نیدکتر! ا یربرد نداره آقاغرد: کا یاش م

 که نرفته؟! ادتونیبره تو سوراخ!  خواستیاز اولشم نم

 

 رشگی. دست دردیگ یم شیفرستد و دستش را به پهلو یرا عقب م دشیروپوش سف نایس  

 کیکشد. او فقط  یم قیعم یهاگذارد. نفس  یهم م یبرد و پلک رو یفرو م شیرا در مو ها

 دروغگوست! دروغگو..

 

 ادمیکاود: نه  یو با گردن کج شده صورتش را م ستدیا یاو م یروبه رو نهیدست به س  

 نرفته..

 

کند: من  یاو را تکرار م یگذشته  یحرف ها یدهد و عصب یتکان م نیسرش را به طرف  

 دکتر!.. یآقا ستین نجایبرم خط چون دلم ا دیدکتر! من با یآقا ستین نجایدلم ا

 

 زند: دروغگو! یو لب م ردیگ یم یشود و نگاهش رنگ دلخور یم رهیدر چشمانِ او خ  
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که  یاندازد. لعنت به رنگ رخساره ا یم ریگذارد و سر به ز یهم م یمحبوبه پلک رو  

 یگرید یخودش جا یوقت دیلرزاو  یکه برا یهمان روز هم خبر از سِر درون داد! اصالً لعنت به دل

او را  که سکوت نای! لعنت به عشق.. جنگ.. دل! سستین یخوب یکه دروغگو نیبود! لعنت به ا ریگ

و  دریگ یم شیکند. هر دو دستش را به پهلو ها یکشد و به او پشت م یم یقیند، نفس عمیب یم

 هستند! درسشیشده در د یگِل مال یزند؛ آمبوالنس ها یزل م رونیاز پنجره به ب

 

 قرارمون بود! نیما موکول شد به بعد از جنگ... ا ی هی: قضردیگ یم یقیمحبوبه دم عم  

 

 نیطرفه گذاشت هیقرارو شما  نیزند: ا یم یا یدهد و لبخند عصب یسر تکان م نایس  

 و نیباد داشت که فقط دروغ گفت یصحرائ مارستانیاون قدر سرتون واسه خط و ب ادمهیخانوم! 

 تا من حرفمو بزنم.. نی... اصالً نموندنیرفت

 

 که؟! ادتونهیاندازد:  یباال م ییچرخد و تک ابرو یبه طرف او م  

 

 به مسئله یکه ربط نای! االن ایفرستد: خب حاال هر چ یم رونیب قیمحبوبه بازدمش را عم  

 االنمون نداره ی

 

 !میندار یکشد: ما االن مسئله ا یلب م یزبان رو نایس  
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! دکتر یکند که به اعصاب خود مسلط باشد: آقا یم یمحبوبه دستش را مشت کرده و سع  

کنار و  نیبذار زویاالن همه چ کنمی! خواهش منیبحث عالقه دار نیا یبه ادامه  یلیخ نکهیمثلِ ا

 ..میموضوع بپرداز نیفقط به هم

 

 نینیبه سکوت کند: بب که قصد حرف زدن دارد را وادار یینایآورد تا س یدستش را باال م  

 نیسرِ هم ادیب وفتهیخودش تنها راه ب دمیبود... ترس دهیفا یب یباهاش حرف زدم ول یلیمن خ

که ما  ییساله س که تا حاال صحنه ها جدهی/ ه فدهیدختر ه هی دیخورش دینیخودم آوردمش... بب

... من مطمئنم ظرف دو روز طاقتشو از دست ترسهی... از بمبارون مدهیرو ند مینیبیم زهر رو

دنبالش...  انیهفته ب هیکه بعد  گمیو م زنمیشوهرش زنگ م یجا به خونواده  نی... من از همدهیم

 که خودش خسته شه و بره ینجوریبهتر باشه... ا ینجوریبه نظرم ا

 

 اندازد: پس شوهر داره یرا باال م شیشود و ابرو ها یم نهیدست به س نایس  

 

 منه یدهد: بله! شوهرش پسرخاله  یمحبوبه سر تکان م  

 

خبر  نجاستیا نکهیکند: و قطعاً شوهرشم از ا یچشم تنگ کرده و گردن کج م نایس  

 نداره، نه؟!..

 

 یخندد و کم یم یحرص نایاندازد و س یگذارد و چانه باال م یهم م یمحبوبه پلک رو  

اطالعِ  یشوهرش، ب یخونه  یخوبه که! دختره رو از تو یلید: خوبه که! نه خرو یباال م شیصدا

 واقعاً!.. زادی!! نه دس مرنجایا نیو آورد نیخبر دادن به کس و کارش ورداشت یشوهرش، ب
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 یبلند حرف م یو با صدا یکشد و همان طور که عصب یانگشت اشاره اش را به لبش م  

دختر  هیکارزار، حواسم به  نیتازه از منم انتظار دارن وسطِ ا دهد: یزند، دستانش را هم تکان م

خاله  یجا خونه  نیکه خانوم! ا نیشما کم توقع یلیخودشون سرش باد داره، باشه! خ نیکه ع

 یجورنیرو هم ترسهیدختر نوجوون که به قول شما از بمبارون م هی شهی! نمیمانیسل خانومِ ستین

دختر بچه که معلوم  هیاز  میتونیکه نم میدار یبدبخت نجایراه داد توش... ما اون قدر خودمون ا

 !میمواظبت کن نجایپاشده اومده ا یسرِ چ سین

 

شده و محبوبه هم سر  دهیبه طرف در کش نایشود. نگاه متعجب س یناگهان درِ اتاق باز م  

دارد و صورتش  یشانیکنند که اخم به پ ینگاه م یدیچرخاند. هر دو با تعجب به خورش یم

 برافروخته است.

 

برد: من مواظب  یو انگشت اشاره اش را باال م ستدیا یم نایس یروبه رو دیخورش  

اومدم که  نجایبمونم! من ا ستیهفته هم قرار ن هینخواستم! به حرف محبوبه فقط دو روز و 

رو  یکس یگوشه و جا هی نمیبش ستیبلدم، پس قرار ن میَ زکاریو تم یدار ضیو مر یبمونم... آشپز

وَر دسته  مونمیموندن... اصن م نجایواسه ا دمیانجام م ادیاز دستم برب یکارتنگ کنم... هر 

 اومدمم.. یکه سرِ چ نی! ای... حاال هر چرمیگیم ادیپرستارا و پانسمان کردن 

 

گوشِ  خِیب نجایکه ا دونممی... م: به خودم مربوطهردیگ یخود م یانگشت اشاره اش را سو  

که  ارنیرو م ییمجروحا نجایکه هر روز و هر ساعت ا دونمی... مستین یخطِ مقدمه و خاله باز

به  !مونمیبمونم، پس م نجایا دی! من باکنمیعادت م یو من ممکنه حالم بد شه ول مهیوضعشون وخ

 !ستمیحواستون باشه که من دختر بچه ن یول دمیشوهرمم خبر م ی ادهخونو
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 یم رهیخ دیگرد شده به خورش یپرند و محبوبه هم با چشم ها یباال م نایس یابرو ها  

 بود؟! ستادهیماند؛ فال گوش ا

 

  **** 
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نگه  ادیاو را در  یکند تمام حرف ها یم یقدم برداشته و سع یپشت سرِ خانومِ منصور  

که  یتیمهمه... بسته به زخمش و وضع یلیجان! عوض کردن پانسمان خ دیخورش نیدارد: بب

زمانش فرق داره که  نکهیا ینیشده هم فرق داره...  یاز بدنش که زخم ییداره و اصالً جا ضیمر

 یلی... بعد خیو پانسمان کدوم مجروح رو عوض کن یبر یچه زمان میگیبهت م نحاال ما خودمو

 هیه باشه ک دینه... حواست با ایعفونت داره  ینیبب دیبا یکنیزخم رو باز م یکار مهمه ها... وقت نیا

 یلیکردن زخم خ ی... ضد عفونیدرست انجام بد دینکنه... پانسمان رو با یزیوقت زخم خونر

 مهمه.. یلیخ

 

ه ام تن! مدردیبگ دهیاش را ناد جهیکند سرگ یم یسع دیدهد و خورش یم حیتوض یمنصور  

از آن  یکیبرخورد نکند.  گریکند تا به پزشکان و پرستارانِ د یکشد و قدم تند م یاش را عقب م

هم طبق قولش  یرا به او هم داده اند و او حاال آن را به تن دارد! خانوم منصور دیسف یروپوش ها

که مجروح  یبدهد تا در زمان ادیپانسمان را  ضیخواهد به او تعو یم نا،یاز چشمِ دکتر س ردو

ت پش یبکند. خانوم منصور یآورند و تمام پرستاران مشغول هستند، او هم بتواند کمک یم دیجد

 جهیسرگ نینخورد؛ ا نیکند تا زم یهم به زحمت خود را کنترل م دیو خورش ستدیا یم یدرِ اتاق

 از کجا آمــد؟! گرید
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قرار دارد، پس  نیپانسمان و الکل و بتاد لیپر از وسا یِنیس یدر دست خانوم منصور  

چرخاند.  یشود و نگاهش را درون آن م یکند. پشت بندِ او وارد اتاق م یدر را باز م دیخورش

شش  یاست و رو یخال شانیشده اند که دو تا دهیهم چ یهشت تختِ درونِ اتاق، کنار و روبه رو

دهد و  یباال آمده را به زحمت قورت م شیکه تا گلو یترش ی! ماده دهیخواب جروحم گرید یتا

است،  یزخم یکرده اند و صورتش هم کم یچیکه سر و دستش را باندپ یمجروح ینگاهش رو

هم در جوابِ او،  دیزند و خورش یم ی. لبخند کمرنگدیآ یبه نظر م یماند. مرد پخته ا یثابت م

 .شاندن یبه لب م یلبخند محو

 

ند: ک ینگاه م ستادهیا خیم دِیبه خورش دهیباال پر یابرو هاسر چرخاند و با  یخانوم منصور  

 جان! دیخورش گهید ایب

 

 ینگاه میرود. ن یم ستاده،یکه او کنارش ا یاندازد و به طرف تخت یم ریسر به ز دیخورش  

به لب  ینیاندازد؛ آفتاب سوخته است و لبخند نمک یم دهیتخت خواب یکه رو یبه صورتِ مرد

  دارد.

 

... نیاندازد: بب یم دیبه خورش ینگاه میکشد و ن یمرد را باال م راهنِیپ یخانوم منصور  

 ..یآروم باز کن یلیخ دیخوب دقت کن، خب؟! پانسمان رو با

 

ماند به دستِ او که آرام پانسمان را  یم رهیخ دیدهد و خورش یم حیتوض یخانوم منصور  

 یم دیخورش یشانیپ یرو یدن کاملِ پانسمان، اخمدارد. با برداشته ش یزخمِ مرد برم یاز رو

 یدهانش م یدستش را رو دیبار خورش نیو ا دیآ یباال م شیترش دوباره تا گلو ی. ماده ندینش

ماند و صورتش جمع  یم رهیدارد خ یناجور تی. به زخمِ مرد که به نظر وضعاوردین باالگذارد تا 
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کشد  یزخم م یآغشته به الکل را رو یپنبه  یشوند. خانوم منصور یمقطع م شیشده و نفس ها

  !شیدورِ زخم زد نه رو دیرا با نیدهد که بتاد یم حیو توض

 

! حالِدون ی: آباجدیگو یم د،یبه خورش رهیخندد و خ یم یتخت، به سخت یمردِ مجروحِ رو  

 !خورِد؟یمن به هم م یخوبِس؟! شوما... شوما حالِدون اِز زخم

 

 دیاندازد و خورش یم دیخورش ی دهیبه صورتِ رنگ پر ینگاه مین یخانوم منصور  

 خوبم... حالم... حالم خوبه! ینی: نـــــه! نه! نه دیگو یدستپاچه م

 

 مهیبار صورتش از درد جمع شده و خنده اش ن نیخندد که البته ا یمرد مجروح دوباره م  

لبش جا  یرو نیگذارد و دوباره همان لبخند نمک یاش م یشانیپ یماند. ساعدش را رو یکاره م

 یکند ب یم یهم سع دیشود و خورش یم حیتوض یمشغول ادامه  یکند. خانوم منصور یخوش م

او را به خاطر بسپارد. برعکسِ فرمانِ  یتوجه به حالِ نه چندان جالبش، تمام حرف ها و کار ها

ماند تا  یمرد مجروح م یِزخمِ پهلو ی رهیخ دهد تا به آن زخم نگاه نکند، او یمغزش که دستور م

  به قولِ خودش دل گنده کند!

 

که  یخندد و با صدا و لحن یاست، م دهیخواب یتختِ کنار یاز مجروحان که رو گرید یکی  

 حیتشر شونیبرادرمونو واسه ا نیزخمِ ا نیخواهر! دار گمی: مدیگو یزند، م یخنده در آن موج م

 !ن؟یکنیم
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 یکه خانوم منصور یمجروح نیهم یخندند؛ حت یمجروحان حاضر در اتاق م یهمه   

 دیکند. خورش یم یفیخف یخندد و ناله  یزخمش است، هم م یرو دیمشغولِ بستنِ پانسمان جد

 شود! یلبش رو به باال کج م گرِید یاما گوشه  ردیگ یدندان م ریلبش را ز یگوشه  کی

 

 یم ،یاما شوخ زیآم دیرش مشغول است، با لحن تهدهمان طور که به کا یخانوم منصور  

 خانوم عوض کنه! نیبرادرا! پانسمانِ همه تونو قراره هم نی: حاال بخنددیگو

 

 ی: الهدیگو یشوند و همان مردِ سر و دست بسته با خنده م یگرد م دیچشمان خورش  

 العفو!

 

اندازد.  یم دیخورش یبه صورت بهت زده  ینگاه میخندد و ن یهم م یخانوم منصور  

 نه؟! گر،یکرد د یدهد؛ شوخ یآب دهانش را فرو م دیخورش

 

  **** 
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خسته اش  ینخواهد رفت! قدم ها یبه دستشوئ گرید رد؛یگ یشکمش م ریدستش را به ز  

. کشاند یشده م هیاستراحت پرستاران تعب یهمکف، برا یکه در طبقه  یرا به طرف اتاق کوچک

ساعت دو بعد از ظهر شد! دلش به قار و قور افتاده  یکِ دیکه اصالً نفهم ختهیآن قدر کار سرشان ر

رود. از سر صبح که  یم نیو آرام پائ یکی یکیکشد و پله ها را  یاش م یشانیبه پ یاست. دست

س ها ح نیشود به ا یکه دارند که نم یطیکرد اما خب در شرا یشد، احساس کسالت م داریب

 !دیداد و دست از کار کش تیاهم

 

روند. کف  یم یاهیچرخاند. چشمانش س یهمکف م یطبقه  ینگاهش را در راهرو  

ا و خسته اند. دستش ر نیسنگ شیبندد. نفس ها یچسباند و پلک م یاش م یشانیدستش را به پ

  کند پلک بسته به طرف اتاقِ استراحت برود! یم یو سع ردیگ یم واریبه د

 

 !؟یخانوم صولت -  
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 : بله؟!دیگو یکند و دستپاچه م یبه هول پلک باز م  

 

  !ست؟یاندازد: حالتون خوب ن یاو م ی دهیبه صورت رنگ پر ینگاه مین یدکتر فائز  

 

 : نه خوبم!دیگو یحال م یاندازد و ب یچانه باال م دیخورش  

 

خوب  ادی... معلومه که زدهیرنگتون پر یشوند: ول یم کیدکتر به هم نزد یابرو ها  

 تون کنم؟! نهیمعا نیخوای! منیستین

 

... من... من ستیدکتر! الزم ن یاندازد: نه آقا یکند و چانه باال م یچشم درشت م دیخورش  

 ذره خسته م هیفقط 

 

تون کنه اگه معذب  نهیمعا ادیب یبگم خانوم فرخ نیخوایخندد: خب م یآرام م یدکتر فائز  

 !ن؟یشیم

 

طاقت  یبدهد اما..! ب یخواهد جواب یاندازد. م یم ریگزد و سر به ز یلب م دیخورش  

 ! آرام از کنارردیکند که دستش را به شکمش نگ یزمزمه کرده و تمام تالشش را م ی"دیببخش"

  !دریگ یم شیرا در پ یگذرد و راه دستشوئ یکند، م ینگاهش م دهیباال پر یدکتر که با ابرو ها

 

  **** 
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در  یکند؛ هنوز لقمه  یپُرش م ایبرد و به سرعت از لوب یقاشق را درون کنسرو فرو م  

گذارد! خب عالقه به کنسرو و کمپوت هم به جمع  ینرفته که قاشق را دهان م نیدهانش کامالً پائ

ماند  ینم یچاره ا گریباشد د نیقوتِ غالب هم یاضافه شده اند! البته وقت ریعالقه اش به نان و پن

 موضوع کالفه است! نیاشتهاست و خودش هم از ا یغالباً ب گرید یکه! نسبت به غذا ها

 

آورد و  یم نیگذارد. کنسروِ در دستش را پائ یدهان م گرید یو قاشق ردیگ یم ینفس  

هفته عوض شده است! بمباران  کی نیرود. چه قدر در ا یکشد. در فکر فرو م یم یقینفس عم

 یزنند و دلش هُر یشوند! شب ها مُنَوَر م یقبل از ترس چشمانش پر اشک نم شود و او مثلِ یم

کند.. عفونت  ی.. خون.. پانسمان عوض مندیب یم یآورد! زخم یخود نم یبه رو اما نیپائ زدیر یم

 یکه خال ییبرند و تخت ها یشود.. مجروح م یآورند و غوغا م یبد.. مجروح م ی.. بو هاندیب یم

 یکند م یهفته از سر گذرانده و حاال که فکر م کی نیها را در ا نیا یشوند..! همه  ینشده، پر م

  بوده اند! یجانکاه یصحنه ها چهکه  ندیب

 

 یرا جدا کرده و لقمه م شیپا یاز نانِ رو یگذارد و تکه ا یتخت م یکنسرو را کنارش رو  

اجازه و اطالعِ او به  یفهمد که بب یکشد. وقت یکند و آه م یفکر م بیزند. به حب یکند و گاز م

 کیچرخاند؛  یکند و کالفه نگاهش را در اتاق م یم یشود! نوچ یم یاهواز آمده، حتماً عصبان

درونش را سه / چهار تختِ  لِیکه تمام وسا کیسرام یها واریجمع و جور با کف و سقف و د اقات

 ریدهند. دکتر ها و پرستاران و سا یم لیتشک یکمدِ آهن کیو  خچالی کیدو طبقه و  یِفلز
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به سه ساعت هم  یحت یو ساعت استراحتشان که در طول روز گاه فتیپرسنلِ خانوم، بسته به ش

 دارند. یگریمرد هم اتاق د یو پرستاران و دکتر ها ندیآ یاتاق م نیا هرسد، ب ینم

 

 یدهان م یاشق. قردیگ یکند و کنسرو را در دست م یاز نان را لقمه م گرید یتکه ا  

قط جا ف نیشده بود اما ا یزمستان باًیکه تهران تقر نیزند. با ا ینانش م یبه لقمه  یگذارد و گاز

بار دارو و  کیهفته،  کی نیشود. در ا یم یهوا ابر ی! فقط گاهیو نه باران یخنک است؛ نه باد

آن ها شد! شب  ییِجابه جا یکمک برا دیآوردند که آن موقع کارِ خورش مارستانیبه ب ییغذا ادمو

 کار مشغول اند. نیهم هستند که به ا یگریملحفه هاست که البته پرسنل د ضیها هم کارش تعو

 

 یداخل شده و با ابرو ها یفرستد که خانوم محمد یآخرِ لقمه اش را درون دهان م یتکه   

 رمردهیا تو کار دارن... پاومدن ب رمردیپ هیجوون با  یآقا هیجان!  دی: خورشدیگو یم ده،یباال پر

 گفت پدرشوهرته

 

  **** 
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آتش به  دریچالند و لحنِ دلخورِ مَش ح یکند و فقط انگشتان دستش را م یسر بلند نم  

 هیکه  یو مارَم آدم حساب نکرد یو رفت یخانوم! دختر جان! گذاشت دیاندازد: خورش یجانش م

 هان؟! ،یکالم بهمون خبر بد

 

 آخه بابا جون؟! من... من.. هیچه حرف نیگزد: ا یلب م دیخورش  

 

 ی: تو چردیگ یم یقیدم عم دریبرد و مَش ح یلباسش فرو م ی قهیدر  باًیسرش را تقر  

در و اون در  نیا میو رفت میدو روز تمام بال بال زد یدونیکه گفتم؟! م نهیاز ا ریعروس خانوم؟! غ

و هنوز برنگشته!  رونیکالس و درس از خونه رفته ب ی دختر کجاست؟! که به بهونه نیکه خدا ا

! هان، م؟یدیکش یدنبالت چ میایو بعد ب میهفته بمون هیمحبوبه زنگ زد و گفت که  یوقت یدونیم

! دیخورش گفتیم ومد،یراست م رفت،یبنده خدا با اون حالش، چپ م نِیمی! اون س؟یدونیم

 جواب اون پسرو میدار یچ ادیسرش ب ییاگه بال گفتیدختر امانت بود دستمون... م نیا گفتیم

مگه که آدم  نهیاز ا ریجان، هان؟! غ دیخورش یکه زنشو سپرد دست ما و رفت جبهه؟! تو چ میبد

ه تو رو ک یمن جواب بابا ومدیسر تو م ییاگه بال چ،یه بی! دختر جان! اصالً حب؟یحسابمون نکرد

 هان؟! ادم،دیم یو آرزو دخترشو سپرده دست ما چ دیبه ام

 

کند: بابا  یو از خجالت سر بلند نم ندیچ یدهد و لب برم یآب دهانش را فرو م دیخورش  

 ومدمیم دی... بابا به خدا باخواستمیکه نم نینشد که! به خدا سر ا میچی! به خدا... خب هدریح

 ومدمیم دی... بانجایا
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ه زد هیو تک نهیاندازد و سهراب را دست به س یم رونیاز پنجره به ب ینگاه مین دریمَش ح  

 دیدوزد: چرا با یچشم م نشیو سپس به عروسِ سر پائ ندیب یحفاظِ محوطه م یبه نرده ها

رو  یهمه دل ناگِرون نیارزش ا نمیکه بب یومدیم دیبا یگل عروس؟! حداقل بگو سرِ چ یومدیم

 نه! ایداشت 

 

 هی... هی! من دری: بابا حردیگ یم یقیکشد و دم عم یاش م یشانیبه پ یدست دیخورش  

سرِ  دونمی... هنوز خودمم نمنجایا ومدمیم دیبود انگار! من با یکه واقع یخواب هی... دمید یخواب

 نبوده یکه خوابِ الک دونمیم ی... ولیبوده... ول یو حکمتش چ دمیاون خوابو د یچ

 

دختر جان؟! خوابِ  یگیم یاندازد: چ یرا باال م شیکند و ابرو ها یم زیچشم ر دریمَش ح  

 تو؟! یگیم یچ نمی! روشن بگو بب؟یچ

 

 اگه بگم.. ینی... ینیبگم که!  شهیکشد: آخه... آخه نم یم یقینفس عم دیخورش  

 

 که شاالیاندازد: ا یم دریبه صورت مَش ح ینگاه میکند و ن یبار سر بلند م نیاول یبرا  

 رهیخ

 

 کند: ال اله اال اهلل! یلب زمزمه م ریبازدمش را فوت کرده و ز دریمَش ح  

 

اندازد؛ دم  یم رونیبه ب ینگاه میرود و ن یبه کنار پنجره م دیشود. خورش یسکوت م  

با آن آمدند،  دریکه سهراب و مَش ح یغروب است و آسمان کبود و مات! درون محوطه به جز وانت
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و قرمز  یو نارنج یارغوان یبه ابر ها ینگاه دیدارند. خورش شده هم قرار یدو آمبوالنس گِل مال

روند و  یم یاهی. چشمانش که سردیگ یدهانش م یاندازد و دستش را رو یم آسمانرنگِ 

 دریدارد و به طرف مَش ح یاز نگاه کردن به محوطه دست برم د،یآ یکه به سراغش م جهیسرگ

 و در فکر است. ستادهیا نهیدست به س واریچرخد؛ کنار د یم

 

تون ! قربوندریکشد: بابا ح یم یقیو نفس عم ستدیا یم شیرفته و روبه رو شیپ دیخورش  

 بشم!..

 

 نگفتم که نیمن سر ا ییآورد: بابا یلبخند به لبش م در،یزمزمه وارِ مَش ح ی"خدا نکنه"  

اونوقت  نیدادیمو اجازه ن گفتمی... اگه منیاریکه نه م دونستمی... منیذاریشما نم دونستمیم

 نهی... حداقلش ادمیو بعد بهتون خبر م امیبندازم... با خودم گفتم م نیحرفتونو زم شدمیمجبور م

من  که نهیبندازم... حداقلش ا نیو من مجبور نشدم حرف شما رو زم نیارینه ب نیکه شما نتونست

 دونمیم دریتا منم... بابا ح نیارینه ب نیکارم شما رو گذاشتم تو عمل انجام شده و نتونست نیبا ا

 ..نیحق دار نیشما بگ یاشتباه کردم... هر چ

 

 نیشود: بابا فقط االن نگ یم رهیخ دریگردن کج کرده و با نگاه مظلوم شده اش به مَش ح  

بندازم و شرمنده تون  نیمجبور شم حرف شما رو زم نیتهران... نذار امیب دیبا نیبرگردم... االن نگ

 نیفقط از برگشتنم نگ ن،یگیم یا هر چشم...تو رو خد

 

 یرفته و خم م شیکند! پ یم نیزند و در دل عروسِ عاقلش را تحس یلبخند م دریمَش ح  

 زند. یلبخند م دیبوسد. خورش یعروسش را آرام م یِشانیشود و پ

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM بودنت هست

telegram.me/romanhayeasheghane 390 

دستِ من... جوابِ  یجان! تو امانت دی: آخه خورشدیگو یم یمیبا لحن مال دریمَش ح  

عروسمو نگه دارم؟! هوم؟! تو بگو من  یبدم، هان؟! بگم نتونستم دو روز هوا یو باباتو چ بیحب

که زنگ  یدفه ا نی! امش؟یسر دووند یچند بار زنگ زده و ه بیحب یدونیبگم بهشون؟! م یچ

 نِیبه کنار، من دل خودمو چه کنم؟! تو ع نایا یچه قدر نگران بود؟! اصالً همه  یدونیزده بود، م

... دایسر عروسم ب یینکنه بال شه،یکه حمله و بمبارون م زنهیدلم شور م یگل عروس! ه یمدختر

 من چه کنم، هان؟! یگی... حاال تو مادیب یینکنه که بال یو آقا تق بیحب هیسر امانت

 

 یم یقیدهد و نفس عم یترشِ تا گلو باال آمده اش را به زحمت فرو م یماده  دیخورش  

 ادیب نیبگ بیو شمام... به حب بیدل نگرون حب نجایآروم ندارم... منم ا نجایکشد: به خدا منم ا

زنگ بزنم خونه و بگم که سالمم...  کنمیم ی... هر روزم سعدمیم حیاصن... خودم بهش توض نجایا

خب  ی! بمبارون هست ولستیخطِ مقدم که ن نجایتازه من مواظب خودم هستم... اوووو ا

 جانیتو ا نیاری... نه هم ننیهست... دل نگرون نباش یا حواسم به همه چ... به خدگهید مارستانهیب

.. مراقب خودم باشم. شهیاز هم شتریکه ب دمیقول م یبمونم ول نجایا دی! من بادریموندنم.... بابا ح

 مراقب خودم باشم دمیهر روز زنگ بزنم به خونه... قول م دمیجا بمونم... قول م نیهم نیاربذ

 

  **** 
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کند. کمپوت را  یم جادیا یدهد و اول شکافِ کوچک یدرِ کمپوت حرکت م یدربازکن را رو  

دهد و نفس  یشود. آب دهانش را فرو م یم یجار السیکند و آبِ سرخِ گ یکج م وانیل یرو

تخت باز  یرو دهیمجروحِ خواب یکمپوت را برا نیشود که ا یم ادآوریکشد. به خود  یم یقیعم

گذارد و  یکنار تخت م یِکمدِ آهن یشود، کمپوت را رو یکه پُر م وانیاز ل یمیکرده، نه خودش! ن

  دهد. یم یرا هم در کنارش جا وانیل
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 !نی: برادر! پاشردیگ یتخت را م یرو دهیخواب یرزمنده  یشانه ها  

 

زند:  یخواهد به او در نشستن کمک بکند که مرد با پشتِ دست، دستِ او را پس م یم  

 بابا!.. ی... انمیشیخودم م

 

 یلب م ریکشد، ز یدهد و خود را باال م یم هیو همان طور که شانه اش را به بالشت تک  

 (ستمی)فلج که نرَمیدَ ی: فَلَش چدیگو

 

: باشه برادر! چرا دیگو یم دهیباال پر یبرو هاشود اما با ا یمتوجه حرفِ او نم دیخورش  

 حاال؟! خواستم کمکتون کنم فقط نیشیم یعصبان

 

فهمد که  یاش م یشانیپ یرو نِیاز چ دیدهد و خورش یتکان م نیمرد سرش را به طرف  

 اولور یعصبان سوزیَزورونان آداما چُمه اِل سوزیستیاخم کرده: خب ا

 

 شوند: بله؟! یم شهیدرشتر از هم دیچشمان خورش  

 

به  یزورَک نیخوایم ینی: دیگو یم نشیریش یحوصله با ته لهجه  یکند و ب یم یمرد نوچ  

 جهید شهیم یخب عصبان نیآدم کمک کن
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 یم یقیکند. مرد نفس عم یم یو معذرت خواه دیگو یلب م ریز یـ"آهان" دیخورش  

 کشد. ی. مرد سرش را عقب مکند یم کیرا برداشته و به لبِ او نزد وانیل دیکشد. خورش

 

 !؟یدهد: بو نَمَنَه د یتکان م یدستش را در هوا به مقصد نا معلوم  

 

 پرسد: بله؟! یم جیپرند و گ یباال م دیخورش یابرو ها  

 

 ! من که آب نخواستم!ه؟یچ نیا جَمیفرستد: م یم رونیب قیمرد بازدمش را عم  

 

او  یلب ها کِ یرا نزد وانیکند و ل یمرد م یچشم ها یرو دِیبه پانداژ سف ینگاه دیخورش  

 برد: آبِ کمپوته یم

 

 خورمیکشد: نم یمرد سر عقب م  

 

: دیگو ینکشاند و مُصِر م وانیکند نگاهش را به طرفِ شربتِ درون ل یم یسع دیخورش  

  !نیبخور دیکه برادر! با میندار خورمینم

 

کشد  یسرش را عقب م دتریبار مرد شد نیبرد که ا یاو م یلب ها کیرا نزد وانیدوباره ل  

 ..(خورمی..)گفتم نمرَمیمیِ  می: دِددیگو یو معترض م
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آداما زورونان  لَیستیکند: ا یلب غر غر م ریچرخاند و ز یم گریسرش را به طرف د  

به آدم آب به زور  خوانی!)مستَمَدوخی! زورونان موحَبَت ام؟ید نَنیلیکمپوت سو وِرَلَه... بابا نَه د

 !(مینخواست یبگم؟! محبت زورک یکمپوت بدن... بابا به چه زبون

 

. کند یچشم بسته نگاه م یپرند و با چشمان درشت به رزمنده  یباال م دیخورش یابرو ها  

 یخوش اخالق و حت مارستانیب نیمجروحِ ا یاست چون تمام رزمنده ها زیتعجب برانگ شیبرا

 او..! یشوخ طبع هستند ول یگاه

 

شوخ و  یخندد و با لحن یآرام م ده،یبه راست خواب ییتخت روبه رو یکه رو یرزمنده ا  

چک برگشت بزنن تهران و  نیع خوانیبرادرمونو امروز م نی: خواهرم ادیگو یم ز،یطعنه آم

 !نیایدَم پَرِش ن ادی... ززیخدا تبر یِاریبعدشم به 

 

 یچ یگَردَش! چ یزند: آ یتشر م نشیریش یچشم بسته با همان ته لهجه  یرزمنده   

  برادر!( ی! خدا نکنه!)آ؟یجیم

 

: چرا دیگو یکشد و م یلب م یمرد شده، زبان رو یِبداخالق لِیکه تازه متوجه دل دیخورش  

عمل  هیکه چشماتون با  شاالیتون کنن... ا نهیمعا توننی! اونجا بهتر مگهیتهران د نیبر دیبرادر؟! با

 شهرتون نیسالم و سالمت برگرد نیخوب بشه و بعد بتون
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دهد:  یچرخاند و انگشت اشاره اش را در هوا تکان م یم دیمرد سرش را به طرف خورش  

 بودمــــا! یربارچیمن ت یباج

 

   

 

 

 ( ساخته و منتشر شده استwWw.98iA.Com) اینودهشت یمجاز یکتاب توسط کتابخانه  نیا  

 

   

 

 

 دیشود! خورش یتمام مجروحان بلند م یخنده  یدوباره متعجب شده و صدا دیشخور  

حرفِ مرد  یکند که کجا یچرخاند و با خود فکر م یصورتِ تک تکشان م ینگاه متعجبش را رو

 خنده داشت؟!

 

که خنده در آن موج  ینسبتاً بزرگِ اتاق است، با لحن یکه تختش کنار پنجره  یمجروح  

برگشتش  ترسهی... االن چون مناینینب ینجوریبرادر محمودمونو ا نی: خواهر ادیگو یزند، م یم

 که چه شوخ و شَنگ بود نیدیدیقبلشو م دیخانومش بداخالق شده... با شِیبزنن پ
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: جُروم گَردَش! خودِ تو رو هم اجه دیگو یمحمود با لحن حق به جانب و ته لهجه اش م  

 برادر!... شنگول نمی! شنگول اوالسان؟!)بب؟یباش یاونجور یتونستیببرن عَگَب م خواستنیم

 !(؟یباش

 

کنار  یکه از الحاف دوز هی! کیخندد: نه واال اخو یتختِ کنارِ پنجره آرام م یرو یرزمنده   

 !اد؟یزن و بچه خوشش ب

 

که  دیگو یم یزیلب چ ریشود و محمود ز یرزمنده ها بلند م یخنده  یو دوباره صدا  

 یم گریاو بار د یعنیرساند؛  یمحمود م یبسته  یشنود. نگاهش را به چشم ها ینم دیخورش

اش  یشانیپ یرو یکشد و اخم یآه م دی! اصالً او زن و بچه دار است؟! خورشند؟یرا بب ایتواند دن

نشود؛ وگرنه سنگ  دهیدرد ها د نیکنند تا عمقِ ا یم یشوخ گریکدی. )))رزمنده ها با ندینش یم

 درد!((( یِایدر نیکه ته ندارد ا یفهم یتازه م ا،یدر نیدر ا یاندازیکه ب

 

  **** 

 

گذارد و به دو از  یم یکمد آهن ی. مُهر را همان جا روزدیخ یدهد. برم یبه سرعت سالم م  

 که نیبار قبل از ا نیو او ا دیآ یباال م شیترش تا درون گلو یشود. غوغاست! ماده  یاتاق خارج م

 یو به حالت منزجر کننده ا ردیگ یدهانش م یزند. دستش را جلو یکند، عُق مب یبتواند مقاومت

کند به طعم تلخ دهانش و  یم یکشد و سع یم قیعم یکند! نفس ها یم اوردنیدر باال ن یسع

  توجه باشد. یب شیگلو یسوزشِ آزار دهنده 
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 دیچرخاند. با یقفسه ها و کمد ها م یکند. نگاه عجولش را رو یدرِ اتاق را به ضرب باز م  

که وارد اتاق شد، از آن  یغوغاست! به همان سرعت رونیو باند بردارد. آن ب لیپنبه و گاز استر

که  ستیدود. اصالً حواسش ن یهمکف م یورود و خروجِ طبقه  یشود. به طرف پله ها یخارج م

 نیبار در ا نیچندم یدود و محشر را برا یم نیرفت تا چادرش را از سر بردارد! از پله ها پائ ادشی

 دیکشد؛ نبا یدهد و کوتاه نفس م یجناقش فشار م ی. دستش را روندیب یماه، به چشم م کی

 !اوردیعُق بزند و باال ب

 

که به کمک هم مجروحان را از  یچرخاند. پرستاران یشلوغ م ینگاهش را در محوطه   

در کمک به  یبودنِ خود، سع یکه با وجودِ زخم ییآورند.. رزمنده ها یم رونیدرون آمبوالنس ها ب

 شانیکه جا ییکه مچ ندارند.. ساعد ها ییخون.. دست ها یایکنند.. در یم گریکدیپرستاران و 

کشند.. پا  یعضو قطع شده را به رخ م یِخال یچکد و جا یکه ازشان خون م ییها رگ.. ستیخال

پر  ی.. صورت هادیرا د شانیشود سوراخِ رو یهم م راهنیپ یاز رو یی.. پهلو هاستندیکه ن ییها

زخم ها..  ی.. فشار دادنِ رویشوند.. ماساژ قلب یکه قطع م ییسوخته.. نفس ها یحت یخون.. گاه

 .. غوغا..!شر.. محادیفر

 

 یرا م یکیزخم  یدهد. رو یم لیگاز استر یکیدود. به  یسو به آن سو م نیاز ا دیخورش  

 یزند. اشک نم یکند. دکتر ها را صدا م یکمک م یگریبرانکارد ها به د ییفِشُرَد. در جابه جا

! فقط دستانش از ستیامانش و حالت تهوعِ اعصاب خرد کنش هم ن یب ی جهی. فکر سرگزدیر

  محشر کمک کند. نیسامان دادن به ا ینفس برا نیخواهد تا آخر یخون سرخ اند. فقط م

 

دست  شیهم خشک است. نفس نفس زدن ها شیه عرق نشسته و گلواش ب یشانیپ  

دهد.  یرا به خون م شیکشد و عرق جا یاش م یشانیاش را به پ ی. دست خونستیخودش ن

 یکشد. راه کج م یدود. تنه عقب م یخواند. به طرفش م ینامش را م یکند. دکتر یم زیگوش ت
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 یکند و به حواسِ پرتش لعنت م ی. چادرش را جمع منخورد نیزم یکند تا به مجروحانِ رو

به  یدهد. نگاه یرا انجام م دیگو یکه دکتر م ییکار ها یرسد. مو به مو یفرستد. کنار دکتر م

  روند. یم یرو به خاموش شیترک خورده اند و پلک ها شیاندازد؛ لب ها یصورتِ رزمنده م

 

خفه  یچرخاند. ناله ها یرا در اطراف م تعادل نگاهش یرود. ب یم جی. سرش گزدیخ یبرم  

! ابندی یپزشکان و پرستاران در سرش پژواک م یها ادیلرزاند. فر یمجروحان عرش را هم م ی

 یرا رو یچرخاند و رزمنده ا یشده! سر م نیکند چادرش سنگ یدارد که حس م یبرم یگام

 ی رهیافتد و ت یوَران مرود. سرش به دَ یشوند. نفسش م ی. چشمانش درشت مندیب یبرانکارد م

مسخ  دیفِشُرَد. خورش یخورند. دستش چادرِ او را م یرزمنده تکان م یلرزد. لب ها یپشتش م

 یترش باال م یکاوند. ماده  یرزمنده را م یقرار صورتِ خون یب شی. مردمک هاندینش یشده م

 رود! یم نیو پائ دیآ

 

 یم نیاو پائ یقطع شده  یپا یکشد. نگاهش را تا رو یم شتریبا دست خودش را پ  

در  یماند؛ دکتر یقلبِ او ثابت م رِیز ییکشاند و جا یزند. نگاهش را باال م یم شیکشاند. اشک ن

خواهد  دیداند که او شه یم دیندارد. خورش جهیداند که تالشِ او نت یم دیتالش است اما خورش

خورند. مردمک  یاو تکان م یخون آلود شده  یکشد. لب ها یشد. نگاهِ پر آب و تارش را باال م

 یلب ها کِیکند و گوشش را نزد یشود. سر خم م یتنِ او خم م یرو دیقرارند. خورش یب شیها

 او را بشنود. یخفه  یفرستد تا بتواند ناله  یم هیرا به حاش گرید یدارد. صدا ها یاو نگه م

 

 ... خانو..ـی: خـور خورشدیگو یاو به زحمت م  

 

 خانوم؟!.. دی: خورشدیگو یکشد و با تمام توان م یم یقینفس عم  
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 یدهد و رزمنده لبخند محو یاندازد و سر تکان م یاو م یبه چشم ها ینگاه دیخورش  

 بمیَبـ ـم... ج ـیج ـیج ـی... نمـُ نمونـدَ... جونیخورند: مَـ مد یتکان م شیزده و لب ها

 

 قهیدق کیبکند! به خدا که از حالِ  دیداند چه با یکند. به خدا که م یسر بلند م دیخورش  

رساند.  یخون آلودِ او م بِیزند و دستان لرزانش را به ج یمجروح خبر دارد. هق م نیبعدِ ا

کاغذِ خون آلود شده را  دی. دست لرزان خورشردیگ یرزمنده شکل م یلب ها یرو یلبخند

رسد. او را کنار  یدکتر به گوش م ادیافتد. فر یزمنده به لرزه مزند. تنِ ر ی. هق مدکش یم رونیب

حال  یافتاده و گنگ و ب نیزم یرو دیانجام دهند. خورش ایاح یتالش ها را برا نیزنند تا آخر یم

 خواهد شد! دیرزمنده شه نیدانست ا ی. به خدا که مدیَگر یم

 

  **** 

 

   

 

 

کند. نگاهِ خسته اش را  یرا صاف م شیکشد و گوشه ها یتخت م یرا رو دیسف یملحفه   

دهد.  یقرار م نشیتا شده را پائ یگذارد و پتو یتخت مرتب م یچرخاند. بالشت را رو یدر اتاق م

خت ت نیا یکه رو یکند که مجروح یفکر م نیبه ا یکشد وقت یم ری. قلبش تردیگ یم یقیدمِ عم

رفتن  یاش خوب بود اما انگار هوا یعموم تِیکه وضع نیشد؛ با ا دیامروز شه نیهم ودب دهیخواب

 ماند. یباز به او زل زده، ثابت م مهیکه با چشمان ن یمجروح یداشت که نماند! نگاهش رو
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کند: خسته  یزند و زمزمه م یاست، لبخند م یمو بور و چشم رنگ یمجروح که جوان  

 خواهر! نینباش

 

: سالمت دیگو یرود، م یزند و همان طور که به طرفِ تختِ او م یهم لبخند م دیخورش  

 برادر! نیباش

 

کشد و مجروح جوان همچنان لبخند به  یباال م دهیاو که دمر خواب یشانه ها یپتو را تا رو  

 : دستتون درد نکنه خواهرم! الزم نبوددیگو یلب م

 

نکردم برادر! شما  یزند: کار یم یو لبخند خسته ا ردیگ یدستش را به کمرش م دیخورش  

 هنوز؟! نیدیچرا نخواب

 

 کشهیم ریگذارد: کمرم ت یهم م یو پلک رو ردیگ یلبخند جوان عمق م  

 

 یا !ن؟یزنیکشد: خب چرا حرف نم یم نیو پتو را پائ ردیگ یم یرنگ نگران دینگاه خورش  

 !..یوا

 

 یپتو پنهان مانده بود، اخم رِیجوان که ز راهنیپ یشکل خون رو رهیدا یلکه  دنِیاز د  

 دکترو صدا بزنم نیکرده که! صبر کن یزی: زخمتون خونرندینش یاش م یشانیپ یرو
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 یخودش، حرف تِیو وضع دیخورش یِتوجه به نگران یخندد و ب یجوان آرام و پر درد م  

 !ن؟یکشد: خواهرم شما شوهر دار یم شیپ گرید

 

... من... من منظور شما دیشوند: ببخش یدرشت م و چشمانش دهیباال پر دیخورش یابرو ها  

 فهممیرو نم

 

 یاش م یشانیپ یرو یکند. اخم یم یچرخانده و ناله ا گریجوان سرش را به طرف د  

 کشد. یم ری. کمرش تندینش

 

دختر  هی: عاشقِ دیگو یم یرفته ا لیتحل یفِشُرَد و با صدا یبالشت را در آغوش م  

 ذاشتیم ایبه کمرش  گرفتیدستشو م یبودمش ه دهیکه د یمسلمون شده بودم... اون دفه ا

... اون حامله بود نیبود یهمونطور دمتونیکه د یشما... چند بار نِی... عزدیدهنش و عُق م یرو

 آسمونا بستن!.. یو پسرعمو رو تو موچون عقدِ دخترع

 

 شه! ریشوهرش پ یاست: به پا نیگرفته و غمگ شیخندد اما صدا یآرام م  

 

قدر  نیداند چرا ا یزند. خودش هم نم یبه قلبش چنگ م یزیگزد. چ یلب م دیخورش  

کند و فوراً از  یزمزمه م ی"دیببخش"لب  ریو آن نامه..! ز شیپ یحساس شده است! از دو هفته 

به  شتریآن جوان ن یلرزند. چشمانش پر آب شده اند. درد صدا یم شیشود. لب ها یاتاق خارج م

  کند تا اشکش نچکد. یکشد و چشمانش را درشت م یم یقی! نفس عمرقلبش زده انگا
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 ی! دکتر مختاریرود: خانوم منصور یم شیو پ ندیب یرا سِرُم در دست م یخانوم منصور  

 کرده یزیاز مجروحا زخمش خونر یکیکجان؟!  نیدونیرو نم

 

 : کدوم مجروح؟!ندینش یم یخانوم منصور یِشانیپ یرو یاخم  

 

... همون کین یچرخاند: آقا یآمد، م رونیکه از آن ب یسرش را به طرفِ اتاق دیخورش  

 یجوون ارمن

 

 کنمیم دایرو پ یدهد: تو برو من خودم دکتر مختار یسر تکان م یخانوم منصور  

 

 یم ریبرد. سر به ز یروپوشش فرو م بیکند و دستش را در ج یگردن کج م دیخورش  

تواند به  یانجام دادن نمانده پس م یبرا یکشاند؛ کار یخسته اش را در راهرو م یاندازد و قدم ها

 رِیشود. دوباره تصاو یپله ها م یِراه شیقدم ها ی رهیاتاق استراحت برود. در فکر فرو رفته و خ

دارد هنوز هم سر درد  دیخورش یبود ول شیپ یشوند. دو هفته  یچشمش زنده م یجلو وزآن ر

بعد از آن روز! خودش هم مانده در حکمتِ آن نامه و آن رزمنده! ذهنش پر از  یها یادآوریاز 

 یب شهینام تا هم نیحس یکه با شهادتِ آن رزمنده  یجواب است؛ سؤاالت یسؤاالت مختلف و ب

 یرود. بـــاورش نم یم نیپائ یکی یکیو پله ها را  ردیگ یم واریرا به د دستشجواب ماندند. 

  همه مـــدت..! نیشود که بعد از ا
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! زیاندازد. چه غم انگ یراه پله م یبه باال ی. نگاهدیآ یچشمش م یجلو کین یآقا ریتصو  

د و فرست یم رونیب قیشود. نفسش را عم یکشد و وارد اتاق م یاش م یشانیبه پ یچه تلخ! دست

را  ییلویو انگار که بارِ صد ک ندینش یتخت م یدهد. رو یفرشته خانوم م لیتحو یلبخند کم جان

کند. صورتش جمع شده و  یکشد! تازه دردِ دلش را حس م یم یباشد، نفس راحت گذاشته نیزم

 چند روز گذشته؟! رد؛یگ یدلش م ریدستش را ز

 

دوزد:  یم دیخورش یکند و نگاهش را به صورت جمع شده  یفرشته خانوم چشم تنگ م  

 !ست؟یجان! حالت خوب ن دیخورش

 

دلم درد  ریخرده ز هیزند: نه خوبم! فقط  یم یاندازد و لبخند محو یچانه باال م دیخورش  

 کنهیم

 

زند: خب پس! گفتم  یم یدار یراحت شده، لبخند معن الشیخ ییفرشته خانوم که گو  

 !گهید یکشی... البد نزدهیعیشده البد... دل درد که طب یزیچ

 

 !کش؟یپرند: نزد یباال م دیخورش یابرو ها  

 

! گهید تیمعذور کیخندد: نزد یدهد و آرام م یتکان م نیفرشته خانوم سرش را به طرف  

 برات؟! دهیموعدش رس
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 ستیگرید زِیدل درد که چ نیا لیدهد. دل ینم یکند و جواب ینگاهش م جیگ دیخورش  

 یچند وقت م تشیمعذور نیاز آخر یکرده باشند؛ راست دارشیب قیخواب عم کیاما..! انگار از 

 گذرد؟!!!

 

  **** 

 

   

 

 

 !ادیرو صدا کن ب یخانوم فرخ نیجان! برو پائ دیخورش -  

 

. قدم ردیگ یم یخانوم فرهاد یِدهد و نگاه از صورتِ نگران و جد یسر تکان م دیخورش  

 لیاز دکتر ها، تنه اش را به راست ما یکیبرخورد نکردن با  یکند. برا یرا در راهرو تند م شیها

دود.  یدوزد. به طرف پله ها م یچشم م عشیسر یو به قدم ها دهیکش نیکند. نگاهش را پائ یم

  .ندیب یم شیرا روبه رو ینرفته که مرد نیپله را پائ نیدوم

 

اش نشسته  یشانیپ یرو یکند. اخم یم یسرش را بلند کرده و نگاهش با نگاهِ او تالق  

 یرا فراموش م زیلحظه همه چ کی یماند. برا یاو م ی رهیمتعجب و مسخ شده خ دیاست. خورش

 ی دهیکش کیزدنِ  یبرا دیآ یشود. دستِ او باال م یاو م یِنگاهِ دلخور و عصب ی رهیکند و فقط خ

کند.  یرا آرام باز م شیکشد! پلک ها یطول م یلیگذارد اما خ یهم م یپلک رو دیخورشجانانه! 

  را کنترل کند... تشیکشد تا عصبان یم قیعم یدستش را مشت کرده و نفس ها بیحب
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  **** 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 یم یرا محکم رو شیدهد. پلک ها یاندازد و آب دهانش را فرو م یبه در اتاق م ینگاه  

 یاتاق نخواهد شد! وقت نیوجه وارد ا چیکوبد. به ه یم یجود. قلبش گنجشک یفِشُرَد و لبش را م

 نیگوشش، چه طور وارد ا ریبزند ز مارستانیب یبود که در راهرو کیمهربان نزد شهیهم بِیحب

کند. اصالً بگذار  یدر اتاق م یو با او تنها بماند؟!!! هرگز! شروع به قدم رو رفتن جلو وداتاق بش
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 یسرش م یشود! اما اگر حاال حاال ها آرام نشد چه؟! دستش را رو یآرام شود، بعد داخل اتاق م

 !دیگو یم راهیو بگذارد و به خود بد 

 

 !د؟یوااا! خورش -  

 

: ندیب یم دهیباال پر یرا با ابرو ها یچرخد و خانوم منصور یکشد و هول زده م یم ینیه  

 !..ست؟ی! مگه شوهرت اون تو ن؟یریقدم رو م نجایجان؟! چرا ا دیخورش

 

 تشیو به طرف اتاق هدا ردیگ یرا م شیبازو یدهد و خانوم منصور یسر تکان م دیخورش  

 !گهیکند: خب برو تو د یم

 

اندازد و  یکشد و همچون کودکان، چانه باال م یم رونیرا از دست او ب شیبازو دیخورش  

 !رمی: نمندیچ یلب برم

 

 شوند: وااا! یدرشت م یچشمان خانوم منصور  

 

و بود من کینزد ی! واهی: عصبانردیگ یبه خود م یکوبد و حالت زار یم نیپا به زم دیخورش  

 !رمیبزنه! نم
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فِشُرَد تا نخندد: چرا  یهم م یرا رو شیلب ها د،یدر چشمان خورش رهیخ یخانوم منصور  

 !ه؟یعصبان یآخه؟! سرِ چ

 

 یکه... اوووم! خب وقت نیاندازد: سرِ ا یم ریدهد و سر به ز یآب دهانش را فرو م دیخورش  

 بهش نگفتم... ازش اجازه نگرفتم نجایاومدم ا

 

 !..یوا یدهد: ا یتکان م نیکند و سرش را به طرف یچشم درشت م یخانوم منصور  

 

 فصل مفصل هیاصالً تو نرو! وگرنه  گمیگزد: من که م یکوبد و لب م یبه پشتِ دستش م  

 !زنتتیم

 

شوند و  ی. چشمانش درشت مردیگ یدهانش م یکشد و دستش را رو یم ینیه دیخورش  

کنترلش را از دست  یدختر بچه! خانوم منصور کیکشد؛ درست مثلِ  ینفس نم یلحظه ا یبرا

 پرند. یباال م دیخورش یخندد. ابرو ها یداده و م

 

 تشیاو گرفته و به طرف در اتاق هدا یخندد، دوباره بازو یهمان طور که م یخانوم منصور  

 !؟یترسیحاال م ،یکردیکه خوب اولدورم و بولدروم م یاومد ی! وقتنمیبرو تو بب ایکند: ب یم

 

ه ذر هی ینی... ینی! رمیاندازد: نم یکشد و چانه باال م یم رونیباز هم دستش را ب دیخورش  

 اصن! رمی... خب بعداً مینی زیتنها باشه و آروم شه... چ
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ا به رفتن خواهد او ر یدر تعجب است و همچنان م دیخورش یِاز کله شق یخانوم منصور  

نگاهش را  یو خانوم منصور ستادهیا خیس دیشود. خورش یدرون اتاق وادار بکند که درِ اتاق باز م

و شانه اش را به چهارچوب  ستادهیا نهیدر، دست به س یکشاند؛ در آستانه  یم بیبه طرف حب

پشت  یکشد!! خانوم منصور یآرام نفس م یاندازد و حت یم ریسر به ز دیاست. خورش هداد هیتک

کند  یزمزمه م ی"دیببخش"لب  ریتا خنده اش آشکار نشود و ز ردیگ یدهانش م یدستش را رو

  کند؛ چرا رفت؟!! یکشاند و صورتش را جمع م ینگاهش را به دنبال او م دیرود. خورش یو م

 

 اندازد؛ یم بیبه حب ینگاه میآرام سر بلند کرده و ن دیگذرد، خورش یکه م یچند لحظه ا  

شود.  یو نگاهش مظلوم م ندیچ یلب برم دیکند. خورش یاخم دارد و با سر به درون اتاق اشاره م

 وارد د،یتوجه به خورش یزند و بعد هم ب یشده و باز هم به درون اتاق اشاره م ظتریغل بیاخم حب

گذارد و نگاهش را در اطراف  یسرش م یکشد. دستش را رو یم یقینفس عم دیشود. خورش یم

به طرف اتاق  ری! با تعلل و سر به زستین دایدر راهرو پ یهم دارد؛ کس یچرخاند. عجب شانس یم

 دارد. یگام برم

 

 یم واریو آرام به طرف د دیپا یرا م بیحب یچشم ریبندد. ز یشود و در را آرام م یوارد م  

. ستدیا یم شیبود، با فاصله از او و روبه رو مشغولِ قدم رو رفتن نهیکه دست به س بیرود. حب

 یاو م یِاز حد جد شیبه صورتِ ب ینگاه مین دیاست و اخم دارد. خورش نینگاهش از باال به پائ

کوبد. آب  یچالند و قلبش تند و محکم م یشود. انگشتانش را م یم ریو فوراً سر به ز اندازد

زند و  یعُق م ،ی. قبل از هر مقاومتدیآ یباال م شیترش تا گلو یدهد و ماده  یدهانش را فرو م

پرند اما همچنان موضعِ قدرت را حفظ  یباال م بیحب ی. ابرو هاردیگ یدهانش م یدستش را جلو

 اندازد. یبه او م یا دهیکشد و نگاه ترس یم یقینفس عم دیکند! خورش یم
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: خب؟! االن دیهمرا ف تشیشود عمق عصبان یکند و از لحنش هم م یگردن کج م بیحب  

 هان؟! گه،ید یمظلوم یلیخ ینی

 

کند و  یدهد، پس فقط سکوت م ی. به او حق مدیگو ینم چیاما ه ندیچ یلب برم دیخورش  

 کند. یآماده م یهرگونه سرزنش یخود را برا ریمظلومانه و سر به ز

 

! من سرِ رفتن از یلیخ ،ینامرد یلیخ دی: خورشردیگ یم شیدستانش را به پهلو ها بیحب  

 یزیچ هیکردم؟! هان؟! حرف بزن!  یاصالً واسه رفتن اقدام ینشد یتو اجازه نگرفتم؟! تا تو راض

 بگو!

 

ه اندازد و دوباره سر ب یندارد، فقط چانه باال م ریعذر تقص ییکه انگار زبانش توانا دیخورش  

 موضع ینرم نشدن! هنوز با او کار دارد! دوباره رو یکشد برا یم یقینفس عم بیشود. حب یم ریز

 زند. یزل م دیو با اخم به خورش ردیگ یقدرت قرار م

 

من مظلوم و  ی: االن واسه دیگو یپر حرص م یدهد و با لحن یدستانش را در هوا تکان م  

ه اجازه ارزشم ک یقدر ب نیتو ا یسؤال من جواب بده! من واسه  هینشو! االن فقط به  ریسر به ز

خبر دادن  هی! اصالً اجازه گرفتن به درک! ارزشِ نجا؟یا یایم یدار یکلمه خبر نداد هی یحت چ،یه

 هان؟!.. گه،یبرات نداشتم د رو

 

دهد: منو بگو که اونجا  یاز قبل ادامه م تریزند و حرص یبا هر دو دست به خود اشاره م  

 ونهتیکه نم اوردنیلش خوبه و هزار تا بهونه محا گفتنیبهم م یخانوم بود... ه شِیتمام وقت دلم پ

ر س یی! نکنه بالدن؟یبهم نم یچرا جوابِ درست کردمیحرف بزنه و منِ بدبخت، تمام وقت فکر م
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 بِیداره اصن؟! حب یداره... چه ارزش ینبوده که شوهر الشمیخ نیاومده! نگو خانوم اصالً ع زنم

 یجمله  هیتو ارزش  ینه؟! حرف بزن! من برا ،یخبر بد هیداره که بهش  یبدبخت اصالً چه ارزش

 رو هم ندارم، نه؟! یخبر

 

 نی! به خدا که استیطور ن نیافتد. به خدا که ا یو به سکسکه م زدیر یاشک م دیخورش  

 یدرد دارند ول شیحق است. حرف ها تشیحق دارد. عصبان بیاما.. اما حب ستیانصاف یحرف ب

 یلرزد. قدم یاندازد و دلش م یم دیخورش یِجار یو اشک ها نیبه سرِ پائ ینگاه بیحق اند! حب

به  نیچن نیاز او، حاال ا یکند که بعد از دو / سه ماه دور یگذارد. خودش را سرزنش م یم شیپ

اشک  لِیدهد که دل یاش انداخته! هر چه قدر هم که حق داشته باشد باز به خود حق نم هیگر

 بشود که..! متریخواهد مال یگذارد و م یم شیپ گرید یاو بشود! قدم یها

 

 دی: ببخشدیگو یم سشیو با نگاه مظلوم و خ دهیکند و لب برچ یسر بلند م دیخورش  

 ..گهی... دگهیفقط... د

 

 دعوام نکن! گهی! دنوینگو ا گهیکند: د یاندازد و گردن کج م یم ریسر به ز  

 

را  بیشود. لرزش قلب حب یفشرده مبه شدت  بیحب یبازو ها انیرود. م یدر گرما فرو م  

زند.  یکند. هق م یاو پنهان م ی نهیکند. دوباره اسارت! دوباره نفس! سرش را در س یحس م

بوسد.  یفِشُرد. سرش را م یبا تمام قدرت او را در آغوش م بی.. آرام! حبقیکشد.. عم ینفس م

بودن  ریاس یدهد. چه قدر دلشان برا یچسباند. او را در آغوشش تاب م یگونه اش را به سر او م

 دیتنگ بود! چه قدر هنوز هم خورش دنینفس کش یکردن تنگ بود! چه قدر دلشان برا ریو اس
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اسارت، مهربان است.. امن است.. خوب است..  نیامن! چه قدر هنوز هم ا بیعشق است و حب

 بهشت است!

 

  **** 
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 خانوم دی)سالم خورش  

 

که خودم هم  ی، هر چه که بود حاال من شدم قاصد یقدر اله ایقسمت و  ای ریدست تقد  

  نامه. لِیتحو یبرا ستمین یماندن

 

. در خواب نمیب یشما را صد شب است که خواب م یباورش سخت باشد اما چهره  دیشا  

 .دیکن یم هیسرم گر یشوم و شما باال یم دیشه

 

 که بتوانم شما را بشناسم. نیا یها کار محمد باشد برا نیا یهمه  دیدانم ، شا ینم  

 

 دیمن داده بود و تاک لیمحمد به مادرش و دو عکس است که تحو ینامه ، نامه  نیهمراه ا  

که  نی. از امیافتاد بگذر میکه برا یکرده بود که فقط به دست شما برسانم. من نتوانستم. از اتفاقات

قدر  نی. فقط هممیبدهم ، بگذر لتانیو نامه را تحو میایب تانیستم به روستاچه طور شد که نتوان

به من  یهمراهش را وقت ینامه و عکس ها نیکه اوضاعم نابسامان بود. محمد سربدار ا میبگو

 یبه عقب برم دیمحروم شده و با اتیاز شرکت در عمل تیمجروح لیداده بود که به دل لیتحو

 گشتم.

 

بود که  ی. وقتشیسال و هفت ماهِ پ کیشود  یم قشیمه اش قرار داد ، دقاو مرا قاصد نا  

 شرکت بکند و من به شدت مجروح شده بودم. اتیقرار بود به عنوان غواص در عمل
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 یشرکت کنم و از خواب ها یاتی، خودم قرار است در عمل سمینو ینامه را م نیحاال که ا  

تنها به شما و محمد  ایدن نی. در ادیخواهم رس میبار به آرزو نیصد شبه ام معلوم است که ا

  باشند. یقیصد شبه ام حق یکنم خواب ها یدعا م لیدل نیبودم که به هم ونیمد

 

و  ریبودم که خودم را دست تقد یمن تنها قاصد دیکه بدان سمینو یم نیا ینامه را برا نیا  

که  دیهست یخانوم دین خورشهما نمیب یکه خواب م ییدانم شما یسپرده ام. نم یمقدر اله

جان به حضرت  نمید یکنم که قبل از ادا یروشن است. دعا م یلینه ، اما دلم خ ایگفت  یمحمد م

  نکنم. میتسل لیعزرائ

 

  .دیمادرش به زبان خودتان بخوان ینامه را تنها شما برا نیمحمد گفته بود که ا یراست  

 

 سال و هفت ماهه ، خدا پناهتان( کی ریتاخ نیا یبرا دیحاللم کن  

 

   

 

 

نامه اش! کاغذِ  لیتحو یکه خودش نامه نوشت برا یگذارد؛ قاصد یهم م یپلک رو بیحب  

و  شیران پا یزند. نگاهش رو ینشسته اند، تا م شیخون رو یخشک شده  ینامه را که لکه ها

از عکس ها را در دست  یکیماند.  یاست، ثابت م یرنگ یگریو د دیو سف اهیس یکیدو عکس که 

  زند. شش تا هستند؛ سه دختر و سه پسر بچه! یو لبخند م ردیگ یم
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 یکشاند و عکس را به طرف او م ینشسته م شیکه روبه رو یدیخورش ینگاهش را رو  

 !ن؟یشمائ نیچرخاند: ا

 

 یکی یکیدرون عکس را  یدهد و با انگشت اشاره اش صورت ها یسر تکان م دیخورش  

 ..هیکه صُراح میَ کی نیمنم... ا سادهیکه کنارش وا نیخاتونه... ا نیدهد: ا ینشان م

 

... آقا شعبون گفته بود که دخترا ستادنیمیاز اون موقه هم کنار هم وا نایخندد: نگا ا یم  

که  نمیکه کنار هم باشن... خب ا سادنیدو تا وسط وا نیا یطرف ول هیو پسرا  سنیطرف وا هی

 که محمد نمی... ایوسِفعلی نی... اسادهیوا یکنار صُراح گهیهستش د دیفر

 

کوچک  دِیچرخاند و با لبخند به چشمان درشت خورش یعکس را به طرف خود م بیحب  

 یدرون عکس هم نگاهش مظلوم و درشت است! انگشت شَستش را رو یشود. حت یم رهیخ

  کشد. یم دیصورت خورش

 

بار آقا شعبون و دوستش  هی: اون موقه من نُه سالم بودش... ردیگ یم یقیدم عم دیخورش  

عالمه عکس گرفت و آخر به همه مون  هیداشت... از ما  نیاومده بودن... دوست آقا شعبون دورب

 میدار دمیو فر یعکسو من و صُراح نیهم نیداد... ع یکی

 

دارد و  یرا برم گریگذارد. عکسِ د یم شیران پا یدهد و عکس را رو یسر تکان م بیحب  

 به لب یقیاو بود! درون عکس لبخند عم هیشب یلیشود. جداً که محمد خ یم رهیبه دقت به آن خ
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 شیپا کیداده و  هیهم تک یشده رو فیشنِ رد یها سهیرنگ تنش است. به ک یدارد و لباس خاک

 نکفِیکالش کیاست و با دست راستش نوکِ  شیران پا یرا جمع کرده است. دست چپش رو

عکس  ی/ روشن ها هیرا در دست دارد. کاله خُود سر گذاشته و از سا نیداده شده به زم هیتک

  معلوم است که رو به آفتاب نشسته بوده!

 

 یم دیگرداند و نگاهش را به خورش یبرم شیران پا یکشد و عکس را رو یم یقینفس عم  

 خواب بود؟! هیدوزد: پس همش سر 

 

: آره! البته اولش فقط به خاطر اون خواب بود ندیچ یلب برم دهد و یسر تکان م دیخورش  

آقا رو  نیبود که حس شیپ یموندم... دو هفته  گهیعادت کردم که د نجایبعدش انقدر به ا یول

 دیخوابم که بعد برداشتن نامه شه نهویشد... ع دیبرداشتم شه بشیآورده بودن... نامه رو که از ج

  شد!یم

 

دادن اون نامه...  یگذارد: زنده موند فقط برا یهم م یزند و پلک رو یلبخند م بیحب  

 شه انگار دیشه نشیدِ  یبدون ادا تونستینم

 

 نیلبخندِ حس نِیآخر رِیکشد و دوباره تصو یم یقیدهد. نفس عم یسر تکان م دیخورش  

را دراز  شیدهد و پا ها یم هیپنجره تک یسرش را به طاقچه  بی. حبدیآ یچشمش م یآقا جلو

مختلف است و فقط همان گوشه  لیپر از وسا باً یچرخاند؛ اتاق تقر یکند. نگاهش را در اتاق م یم

 بیسر حب یباال یپنجره  ینگاهش را اول رو دی. خورشستیهستند، خال دیخورشکه او و  یا

 شود. یم رهیخ بیکشانده و سپس به صورت حب
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 !ب؟ی: حبدیگو یدهد و پر شَک م یآب دهانش را فرو م  

 

 کشاند: جانم؟! یآن که سرش را حرکت بدهد، نگاهش را به طرف او م یب بیحب  

 

 بگم؟! یزیچ هیشود:  یکشد و در کنار او متوقف م یم شیبا دست خودش را پ دیخورش  

 

 پرند: خب بگو! یباال م بیحب یابرو ها  

 

دهد و در گوشِ او از  یبرد. دستش را حائل قرار م یگوش او م کیسرش را نزد دیخورش  

  .دیگو یچند وقتش م نیا بیاحواالت و عالئم عج

 

که من... من حامله  ینی نایدوزد: ا یم بیکشد و نگاهش را به نگاهِ حب یسرش را عقب م  

 م؟!

 

و او  دیآ یپدر شدن م یگذارد؛ بو یهم م ی. پلک روندینش یم بیحب یشانیپ یرو یاخم  

 بد دارد! یچه قدر از پدر شدن خاطره 

 

  **** 
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! تو رو گهیجان! نه د بیشود: حب یو مظلوم م بیهم پا شدن با حب یکند برا یقدم تند م  

 خدا!

 

 تو رو خدا؟! یشود: چ یمتوقف م شیهم روبه رو دیو خورش ستدیا یم بیحب  

 

 یخانوما نجایتهران! تو رو خدا! بابا ا امی: من ندیگو یو ملتمس م ندیچ یلب برم دیخورش  

 حامله هم بودن... حاال چرا من نباشم؟!

 

 یم یدهد و با لحن محکم و دستور یصورت او تکان م یانگشت اشاره اش را جلو بیحب  

 یمنطق لیچون دل میَو راض چیه گمیم ،یبود نجایمن ا یاطالع و اجازه  ی: خانوم! دو ماه بدیگو

! دستور! نه و خواهش و ؟یدیدستوره... فهم هیتهران  یگردیبا من برم گمیکه م نی... ایول یداشت

تهران!  یایمن! با من م زِی! شما عزمیندار ام،یو بذار بمونم و بعد خودم م امی! نممیندار ت،مقاوم

 والسالم!

 

 یم یاما فقط لبخند مهربان بیبارد. حب یم یتیکند و از نگاهش نارضا یاخم م دیخورش  

ه ک یانداخته و به طرف اتاق ریسر به ز بیکند. حب یرا متعجب م دینگاهش خورش یِزند و نگران

 چند لحظه همان جا یاما برا دیکند. خورش یکنند، پا تند م دایرا در آن پ نایتوانند س یگفتند م

 یچه م بیداند که حب ینم دیشود. خورش یرا نظاره گر م بیو رفتن حب ستدیا یراهرو م انِیم
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 ستین یتیاش، نارضا یاز خبرِ باردار بیخوشحال نشدنِ حب لِیلداند که د ینم دیکشد! خورش

 بیکلِ عمرِ حب یخاطره  نیداند که پدر شدن، تلختر ینم دیبلکه هجوم خاطرات است! خورش

 است!

 

  **** 

 

   

 

 

خانومم رو با  خوامینداره من م یدوزد: خالصه که اگه اشکال یم ناینگاهش را به نگاه س  

 خودم ببرم تهران

 

 کند: اشکال که.. یپرند و گردن کج م یباال م نایس یابرو ها  

 

 یاندازد: واال دختر خاله  یم وار،یدر کنار د ستادهیو ا ریسر به ز دِیبه خورش ینگاه مین  

 بوده!.. ادیز یلیمقاومتشون خ یما هستن ول یمهمونِ دو روز و دو هفته  شونیشما گفتن که ا

 

کاوند: راستش از اولم قرار نبود خانوم شما تا  یرا م بیحبقرارش صورت  یب یمردمک ها  

 که کس و کارشون یتا وقت شونیشما قرار گذاشتم که ا یبمونن... من با دختر خاله  نجایا شهیهم
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 شونیا یپدر و برادرِ شما اومدن ول ایکمک کنن... گو یبمونن و کم نجایدنبالشون ا ومدنین

 ..تنبرنگش

 

 لیگذشته، شما اگه ما نایا یکند: از همه  یاندازد و گردن کج م یرا باال م شیشانه ها  

 نیم ببرو خانومتون نیتهران، به عنوان پزشک بر رنیاز آمبوالنسا که م یکیفردا با  دیتونیم دیباش

 

 هم خوب! ممنونم! اریدهد: بس یزند و سر تکان م یلبخند م بیحب  

 

 کنم.. یگذارد: خواهش م یهم م یکند و پلک رو یم زند و گردن کج یهم لبخند م نایس  

 

ق ! از حن؟یخانومتونو برگردون نیخوایبپرسم که چرا م تونمیکند: فقط م یچشم تنگ م  

 فعال بودن! یلیدو ماه خ نیا یتو مینگذر

 

حامله س و  دیاندازد: خورش یم دیبه خورش ینگاه میجود و ن یاش را م یلبِ باالئ بیحب  

 نداشته باشه ادیو استرسِ ز تیامن باشه و فعال یجا هی دمیم حیمن ترج

 

 بهتون!.. گمیم کیزند: به به! تبر یم یقیلبخند عم نایس  

 

امدادگرِ  نجایکشد: ما ا یم یقینفس عم نایزند و س یدر جواب م یتنها لبخند بیحب  

 ..میحامله هم داشت
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خون، بچه  یزمنده ها و اهدااز ر یکی: سرِ کمک به ندینش یاش م یشانیپ یرو یاخم  

 شونو از دست دادن

 

حرفش چه  نیداند که ا ینم نایاندازد. س یم ریگذارد و سر به ز یهم م یپلک رو بیحب  

زند.  یم یهم لبخند محو بیگذرد و حب یاو م یشانه  یدرد دارد؟! دستش را رو بیحب یقدر برا

و لبش را درون دهانش جمع  ردیگ یم شیدستانش را به پهلو ها بیرود. حب یبه طرف درِ اتاق م

 فکرش هم سخت است! یتصورش هم درد دارد! حت یتکند. ح یم

 

 دیخورش یبرود که صدا رونیخواهد ب یو م ردیگ یدر م ی رهیدستش را به دستگ نایس  

 دکتر؟! یکند: آقا یمتوفش م

 

 پرند: بله؟! یباال م شیچرخاند و ابرو ها یسر م نایس  

 

که... شما و محبوبه...  گمی: مردیگ یم یقیاندازد و دم عم یم بیبه حب ینگاه مین دیخورش  

 اِممم!.. ینی

 

عاشق و معشوق،  نِیدهد: رازِ ب یزند و به دست دست کردنِ او خاتمه م یلبخند م نایس  

 سه نفر بمونه... عاشق و معشوق و خدا!.. نِیب دیبا
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 یآخرِ قصه  نی: فقط دعا کندیگو یم یرفته ا لیتحل یکشد و با صدا یم یقینفس عم  

 باشه! دنیعاشق و معشوق، رس نیا

 

دوزد  یباز مانده م مهینگاهش را به درِ ن دیشود. خورش یو از اتاق خارج م دیگو یرا م نیا  

نگاهِ  د،یآ یم رونیکه از ب ییآن دو خوب باشد! صدا ها یکند که آخرِ قصه  یو از ته دلش دعا م

 یعنی نیشود و ا یصدا ها افزوده م زانیدهد. به سرعت به م یبه در را خاتمه م دیخورش ی رهیخ

که به سرعت شلوغ  یمحوطه ا یرا رو شینگرد. مردمک ها یرا م رونیاز پنجره ب بیمحشر! حب

 یشوند و پزشکان و پرستاران یکه به سرعت واردِ محوطه م ییگرداند؛ آمبوالنس ها یشود، م یم

 دوند! یم رونیکمک ب یکه برا

 

 یدل دل زدنش را برا ندیب یدوزد؛ م یم دیچرخاند. نگاهش را به نگاهِ خورش یسر م  

اند د یاندازد؛ نم یم ریو سر به ز ردیگ یم بینگاه از نگاهِ حب دیرفتن و کمک کردن! خورش رونیب

ه اجاز یب گریداند که د یرا م نینه! اما ا ایخواهد بود  یراض بیکمک برود حب یکه اگر بخواهد برا

 کند!! ینم یاو کار ی

 

 دایواسم پ یتونیروپوش م گمیکند: م یسر بلند م ش،یروبه رو بیبا حسِ حضورِ حب  

 !؟یکن

 

قلبِ مهربانِ او  دنِیو بوس دنیزند و در برابرِ در آغوش کش یم یقیلبخند عم دیخورش  

 امیم یمنم زود ن،ی! تو برو پائتونمیکند: آره که م یمقاومت م

 

  **** 
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نورِ مهتاب،  ری! ابر ها در حرکت اند و زدیشد ادیوزد اما نه ز یهوا خنک است و باد هم م  

آرام است.  یکه صبح به پا شد، حاال اوضاع کم یشود. بعد از محشر یم دهیبه وضوح حرکتشان د

 یهم م یپلک رو بیشده اشغال کرده اند. حب یمحوطه را فقط چند آمبوالنس و وانت گِل مال

کند  یگذرد که حس م یم ی. چند لحظه اردیگ یلبخند به لب، سر به سمت آسمان م وگذارد 

 چرخاند. یکند و سر م یگرفته است. پلک باز م یدر کنارش جا یکس
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 خانوم! یزند: خسته نباش یم یقیلبخند عم  

 

 جان! بیحب ینباش زند: تو هم خسته یهم لبخند م دیخورش  

 

دوزد؛ امروز صبح  یم دیخورش یشود. نگاهش را به دست ها یمهربان م بیلبخندِ حب  

 کیبا  دی. خورشندینش یاش م یشانیپ یرو یدست ها سرخ از خون بودند! اخم کمرنگ نیهم

درِ  یگذارد. کم یم شیپا یکند و نان را رو یجمع م شیپا یچادرش را رو یدست گوشه ها

 دوزد! یشناور در آن چشم م یها ایو با لذت به لوب شدک یکنسرو را عقبتر م یِقوط

 

 !؟یخوریبرد: م یم شیکشاند و کنسرو را پ یم بینگاهش را سمت حب  

 

 امشب که کنسرو نبود! یاندازد: شام خوردم... غذا یچانه باال م بیحب  

 

من به  ی! ولدونمیهد: آره مد یبرد و سر تکان م یها فرو م ایقاشق را درون لوب دیخورش  

حالمو به هم  گهید یغذا ها یبو ینیبخورم...  تونمینم یچیه ریجز کنسرو و کمپوت و نون و پن

 زننیم

 

 یها را دهان م ایاز لوب یاپیدو قاشق پ دی. خورشندینش یم بیحب یشانیپ یرو یاخم  

لذت به  تیکند. با نها یرا جدا کرده و لقمه م شیپا یاز نانِ رو یدست تکه ا کیگذارد. با 

او را سر  یگذارد و طعمش حساب یهم م یجود، پلک رو یدهد. نان را که م یخوردنش ادامه م

 کند. یلبش جا خوش م یگوشه  یبه او زل زده و لبخند محو بیبآورد. ح یم فیک
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: دیگو یبرد، م یو همان طور که قاشق را سمت دهانش م دهیباال پر دیخورش یابرو ها  

 !؟هیچ

 

 کند: هوم؟! یاندازد و چشم تنگ م یباال م ییتک ابرو بیحب  

 

 یزنیخب؟! چرا بهم زل م هی: چردیگ یم یقیدهد و دم عم یلقمه اش را فرو م دیخورش  

 خب؟!

 

 زند: دوس دارم! یم ییلبخند دندان نما بیحب  

 

 کند: وااا! یچشم درشت م دیخورش  

 

 شود: واال! یم نهیدست به س بیحب  

 

 یم رهیهمچنان به او خ بیدهد. حب یاندازد و به خوردنش ادامه م یشانه باال م دیخورش  

 ریتواند بخورد، در کنسر و کمپوت و نان و پن یکه م ییماند. اگر همان طور که گفت تنها غذا ها

 یشانیپ یشود. اخم دوباره رو یهم الغرتر م نیاز ا یاش حت یخالصه شده باشند، تا آخرِ باردار

تا از دست دادنِ همه  یخوشبخت نیب ی! فاصله ستیوقت آسان ن چیگردد. پدر شدن ه یبرم اش
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 ینگاه دیخورده! خورش یبد یکم، ضربه  یفاصله  نیبار از ا کیکم است و او  یلیاو خ یبرا زیچ

  .ردیگ یاندازد. دلش م یم بیحب یشانیپ یبه اخم رو

 

 جان؟! بی: حبندیچ یآورد و لب برم یم نیکنسرو را پائ  

 

 جانم؟! -  

 

من  ی! دوست نداشت؟یکشد: چرا تو خوشحال نشد یشود و آه م یم ریسر به ز دیخورش  

 حامله شم؟!

 

 : خوشحال شدم خانومم!ردیگ یم یقیزند و دم عم یم یلبخند محو بیحب  

 

اخم  ای! همش یشود: نشد یو نگاهش مظلوم م دهیاندازد و لب برچ یچانه باال م دیخورش  

 !ی... من دوس دارم بخندینبود یجور نیکه ا ی... اگه خوشحال شده بودیزنیحرف نم ای یکنیم

 

شود. دستش را پشتِ او  یم کینزد دیبه خورش شتری. بردیگ یعمق م یکم بیلبخند حب  

 کند. یپله ستون م یرو

 

 شتریب یل! من خوشحال شدم وزمی: عزدیگو یم یآورد و با لحن مهربان یم شیسرش را پ  

 !..ددمیمنو خورش نیمعلومه! بب مینگران



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM بودنت هست

telegram.me/romanhayeasheghane 426 

 

خانومم! من فقط نگران تو  نیدوزد: بب ینگاهش را به نگاه مهربان اما نگرانِ او م دیخورش  

 و تازه بد یقدر الغر نیتو ا یبار زن و بچه م مُردن، حق بده االن نتونم آروم باشم وقت هیهستم... 

خوردم...  هبار بدجور از بابا شدن ضرب هیدوسِت دارم و  ی... حق بده نگران باشم وقتیهست ارمیو

نگران نباشم! از من ناراحت نشو  تونمی! جون دلم! از من ناراحت نشو، خب؟! باور کن نمدمیخورش

 خانومم، باشه؟!

 

 دیشاندازد؛ خور یم ریسر به ز بیکند. حب یزند و گردن کج م یم یلبخند محو دیخورش  

 گفت که دوست دارد بخندد؟!!!

 

 یهی! چه جور تنبدیخورش گمی: مدیگو یم یزیآم طنتیبا لحنِ ش ر،یهمان طور سر به ز  

 هوم؟! ،یدوس دار

 

 ! آخه چرا؟!ه؟یشود: تنـ... تنب یحبس م نهیکند و نفسش در س یچشم درشت م دیخورش  

 

 یهم م یرا رو شیو لب ها دوزد یاو چشم م یدرشت و مظلوم شده  یبه چشم ها بیحب  

رو انتخاب  یهی! حاال خودت بگو چه جور تنبنجایا یمن اومد یاجازه  یفِشُرَد تا نخندد: چون ب

 !؟یکنیم

 

و مظلوم به  دهیگذارد و ترس یدهد. دستش را گونه اش م یآب دهانش را فرو م دیخورش  

شود  یاو م یهمچون کودکانِ مظلوم و خطا کرده  یچهره  ی رهیخ بیدوزد. حب یچشم م بیحب
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 یدوزد؛ به چه م یچشم م بیپرند. متعجب به حب یباال م دیخورش یخندد. ابرو ها یو بلند م

 یدو ابرو نیبرد و ب یم شی! سر پستین یچرخاند؛ کس یرا در اطراف م شنگاه بیخندد؟! حب

  بوسد. یرا م دیخورش

 

من بخندم،  یدوست دار یدلِ من! مگه نگفت زِی: عزدیگو یآرام و مهربان و پر لبخند م  

نخنده و بغلت  تونهی! آدم نمیشیلرزون م یها زهیجوجه ر نیا نیع ،یشیمظلوم م یهوم؟! وقت

 نکنه!

 

 !یکند: اصالً نخواستم بخند یو اخم م ردیگ یکه خورده، رو م یاز رودست یحرص دیخورش  

 

کند و کنار گوشش  یاو حلقه م یرا دور شانه  خندد و دستش یبلندتر از قبل م بیحب  

 مشت برنج تو آب کن! هیخانوم! آفتاب کن!  دی: خورشدیگو یم

 

تواند خنده اش را کنترل بکند! نگاهش را در  یکند اما نم یتمام تالشش را م دیخورش  

 چرخاند. یم بیصورت حب

 

! همش ینامرد یلی! خـــــبی: حبدیگو یگذارد و با ناز م یاو م یشانه  یسرش را رو  

 !ستی! قبول نیمنو بخندون دیبا یچه جور یدونیم

 

کند: ناز دار نشو!  یکنار گوشِ او زمزمه م یزیآم طنتیخندد و با لحنِ ش یآرام م بیحب  

 ا!ه رهیآبرومون م ادیب یکی هویمحکمتر بغلت کنم...  مارستانیب اطیتو ح شهیخطرناکه ها! نم
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آرام  بیحب رند،یگ یکه رنگ م شیاندازد. گونه ها یم ریو سر به ز گزد یلب م دیخورش  

 لِیزند؛ خوب است که هست.. دل یکند و به او زل م یچانه اش ستون م ریخندد. دستش را ز یم

 تواند خدا را بابتِ داشتنش شکر کند! ی.. خوب است که مستیو شاد یزندگ

 

  **** 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

چادرش را در دست  یگوشه  دیدهند. خورش یم یبرانکارد ها را درون آمبوالنس ها جا  

ا بوده ر مارستانیب نیکه در ا یاندازد و تمام دو ماه یم مارستانیبه ساختمان ب ی. نگاهردیگ یم

بازشان را  یکه پلک ها یدانیمختلف.. شه یها و لهجه ها تیبا قوم یآورد. مجروحان یم ادیبه 

د.. شدن یبود که به تهران منتقل م ادیز تشانیمجروح زانیکه آن قدر م یی.. رزمنده هاتندبس یم
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گذاشتند.. همه و همه  یم هیکه از جان ما یلبخند ها.. پرستاران و پرسنل نینگاه ها.. آخر نیآخر

  !ردیگ یها دور بشود، م نیا یاز همه  دیکه با نیآورد و دلش از ا یم ادیرا به 

 

پارچه  دنی.. کشستیخوب ن دهیبر ی.. لمسِ رگ هاستیخون خوب ن دنیکشد. د یآه م  

.. ستیخوب ن کیشل ی.. صداستی.. مُنَوَر خوب نستیرزمنده خوب ن کی کریپ یرو دیسف ی

.. تجاوزِ برادر، به خاک و ناموسِ ستی.. جنگ خوب نستندیو دلهره خوب ن ییهوا یبمب و حمله 

اما  ستیاست.. منزجر کننده است اما.. جنگ خوب ن زیفرت انگ.. ناست! زشت ستیبرادر خوب ن

چشم داشت و  چیه ینفس.. کمک ب نیخوب است.. دفاع.. از خود گذشتن.. تالش تا آخر رتیغ

درمان ها.. دقت و با جان و دل  دنِیدرد ها و د دنِی.. ندطیشرا نیدر بدتر یمنت.. شاد بودن حت

 شتریمنحوسِ جنگ ب یکه کنارِ واژه  ییخوبند و چه خوب ها همهها  نیانجام دادن کار ها.. ا

  شود! یخوب ها تنگ م نیتمام ا یدلش برا دیلمس شده اند! و خورش

 

 جان؟! دیخوررش -  

 

 دهد: جانم؟! یم بیشانه نگاهش را به حب یچرخاند و از باال یسر م  

 

 !م؟یدارد: بر یزند و خم شده و بندِ ساک او را برم یلبخند م بیحب  

 

 کیاندازد. با  یم مارستانینگاهش را به ساختمان ب نیدهد. آخر یسر تکان م دیخورش  

 یکمر او حائل قرار م یدستش را رو بیدوزد. حب یچرخد و نگاهش را به آمبوالنس ها م یقدم م

دارد. دلش دل  یآرام گام برم دیکند. خورش یم تشیاز آمبوالنس ها هدا یکیدهد و به سمت 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM بودنت هست

telegram.me/romanhayeasheghane 430 

 نایدکتر س یکند. روبه رو یرا هم درک م بیحب یها تیخواهد اما حساس یرا نم اج نیکندن از ا

 کنند. یم یدهد و از هم خداحافظ یبا او مردانه دست م بیشوند. حب یمتوقف م

 

ماند تا اول  یکشد و منتظر م یدرِ آمبوالنس را باال م بیروند. حب یپشت آمبوالنس م  

 نیماش یکند و با گرفتن کناره  یچادرش را جمع م یگوشه ها دیداخل شود. خورش دیخورش

. دیآ یفرستد و سپس خودش باال م یاول ساک را داخل م بیشود. حب یوارد اتاقک آمبوالنس م

خشک  یگِل ها یاز البه ال دیکشد. خورش یم نیدهد و در آمبوالنس را پائ یدست تکان م نایس

بعد  یکند و لحظه ا یحرکت م نیکشد. ماش یدوزد و آه م یچشم م رونیدر، به ب ی شهیش یرو

چرخاند؛ دو / سه  ینگاهش را درون اتاقک م دیشوند. خورش یخارج م مارستانیب یاز محوطه 

کند  یچشم تنگ م دیاست. خورش دهیهم دمر خواب ینشسته اند و مجروح شانیمجروح روبه رو

 !کین یشناسدش؛ آقا یو م

 

 عقب؟! گردوننیزند: خواهر! شما رو هم دارن برم ید ملبخن کین  

 

شود: بله  یرمیزده و سر به ز یلبخند محو دیاندازد و خورش یم دیبه خورش ینگاه بیحب  

 !گهید

 

دوزد: شما  یچشم م دینشسته در کنار خورش بِیکشد و به حب یم نینگاهش را پائ کین  

  !؟یشونیشوهر ا

 

 خانومِ منن! شونیدهد: بله! ا یسر تکان م بیحب  
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  !گمیم کیخندد: پس بهتون تبر یآرام و پر درد م کین  

 

 کند: چرا؟! یچشم تنگ م بیحب  

 

! من نیدار یکند: چون خانومِ شجاع و استوار یم یکشد و ناله ا یم یقینفس عم کین  

 دادنیباز به کارشون ادامه م یول ستیکه حالشون مساعد ن دمیدیم

 

... جنگ آدمِ نیگیطوره که م نیزند: بله! هم یلبخند م بیگزد و حب یلب م دیخورش  

 آدم ها نیاز هم یکیو خانومِ منم  خوادیشجاع و استوار م

 

 د.انداز یم بیبه حب ینگاه متعجب دیگذارد. خورش یهم م یزند و پلک رو یلبخند م کین  

 

کند:  یزده و کنار گوشش زمزمه م یلبخند محو ند،یب یکه نگاه متعجب او را م بیحب  

 خانومم! کردمیاز همون اولشم بهت افتخار م یبودم ول ریناراحت و نگران و دلگ

 

شوند که حالت تهوعش  یآمبوالنس باعث م یزند. تکان ها یهم لبخند م دیخورش  

 هیکند؟! به پشت سرش تک یبه او افتخار م بی! حبستیمهم ن شیاصالً برا نیشود اما ا دیتشد

 به او افتخار بیرود. دلش انگار پر از نور و شعف شده است! حب یدهد و لبخند از لبش کنار نم یم

 شکمش یو انگشتانش را نوازشگونه رو دهیکش شی! چادرش را پن؟یبهتر از ا یزیکند و چه چ یم
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زند. انگار که تازه  یدر دلش جوانه م یکند! حس یدهد. پدرِ فرزندش به او افتخار م یحرکت م

 شود؟! یعسل! او دارد مادر م یِنیریبه ش یزیکند؛ چ یرا حس م یزیدارد چ

 

  **** 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 یمرث هی یهمه ما رو نگران کرد نیکشد: پس ا یباال م یرعلیگردن ام ریپتو را تا ز دهیسپ  

 هم داشت

 

نگو  یآبج یشود: وا یمو لحنش پر خواهش  دهیکند و لب برچ یگردن کج م دیخورش  

 رفتمیم دیبا یخبر رفتنم اشتباه بود ول یب دونمی! مگهید
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: دیگو یگذارد و پر ذوق م یم دهیسپ یران پا یدست رو ده،یباال پر یبا ابرو ها رایسم  

 یم دیبودن که با ییآقا هر دو همون جا نیو هم حس دیکار خدا رو! هم خورش نیبب یآبج یول

آقام خواب  نیو رفت اون جا و حس دیخواب د دیخواب... خورش هیفکر کن! هر دو سرِ  یبودن... وا

 نامه!.. لِینوشت واسه تحو نامهو  دید

 

پسرِ طلعت خانوم، همش تو  ی: حاال نامه و عکسادیگو یکند و م یم دیرو به خورش  

 بود؟! بشیج

 

 هیش... چف هیچف یشته بود توزند: اونا رو گذا یاندازد و لبخند م یچانه باال م دیخورش  

 بود دور گردنش! دهیچیشم دو طرف گره زده بود و پ

 

 نیا نی! ببگهیبود به گردنش د نی: خب دِدیگو یزند و آرام م یم یلبخند محو دهیسپ  

کرده از  یشدنش، خدا کار دینموندنش و شه ونیآقا چه قدر نظر کرده بوده که واسه مد نیحس

 اهواز! یبر یپاش نجایا

 

 زند: آره! یلبخند م ،ینامعلوم یبه نقطه  رهیدهد و خ یآرام سر تکان م دیخورش  

 

چسباند و انگشتانش را در هم  یکشد و کفِ دو دستش را به هم م یم یقینفس عم رایسم  

 خوابت بود؟! نِیع یهمه چ یجد ی! حاال جدشهیباورم نم یکند: وا یقالب م
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 داشت... ییفرقا هیاندازد: نه که!  یکاود و ابرو باال م یرا م رایصورت کنجکاو سم دیخورش  

 نیخوابامم که حس هیبق یتو یآقا نبود ول نیخوابم که اصالً حس نیاول یخوابِ من، تو یمثالً تو

 پاش بود که نیا شیواقع یهم نداشت... ول هیشده بود و اصالً چف دهیآقا بود، شاهرگِ گردنش بر

دووم آورد تا  یبود... دکتر مونده بود که چه جور دهیقطع شده بود و گلوله هم به قلبش رس

 اصالً محبوبه نبود تیواقع یتو یخوابم محبوبه م بود ول ی... بعد تومارستانیب

 

ه رو : محبوبزدیخ یبرم وار،یزده به د هیتک یِپشت یدست به کمر و با گرفتنِ لبه  دهیسپ  

مون ه رشیتعب دیشده بود، شا دهیآقا بر نیخوابت شاهرگ گردن حس یکه تو نیا یول... دونمینم

 و عکسا و نامه باشه که دور گردنش بود هیچف

 

 آره! دیاندازد: شا یکند و شانه باال م یگردن کج م دیخورش  

 

شوک  یشود که صدا یاز اتاق را نظاره گر م دهیبا نگاهش سالنه سالنه خارج شدنِ سپ  

 !؟یدیقطع شده د یاون جا پا ی! تو جدد؟یشنود: خورش یرا م رایزده و آرامِ سم

 

 یزند: وااا! خب تو یزل م رایبه سم هیپرند و عاقل اندر سف یباال م دیخورش یابرو ها  

 مگه؟! دمیدیگل و بلبل و درخت م دیاهواز با مارستانِیب

 

... اون وقت اون ومدیبمبارون اشکت درم یو تو... آخه تیاندازد: نه ول یچانه باال م رایسم  

 جا... عجب!
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! اون جا که گهیکند: خب دل گنده شدم د یبازدمش را فوت کرده و گردن کج م دیخورش  

ه طور که چ یفهمی... اصالً خودتم نمیترسینم یو از چ یترسیم یکه از چ کنهینم یفرق گهید ،یبر

 شدن و گوشات ینداره که دستات خون یو براتم فرق یکنیکمک م یکه دار ینیبیم هوی یشد ول

  ستی... اون جا اصن آدم به حالِ خودش نشنیکر م ادیداد و فر یدارن از صدا

 

 کشد: هوم! یم یقینفس عم رایسم  

 

 یم نیزده و دستانش را ستون زم یقیلبخند عم دیشود. خورش یزنگ در بلند م یصدا  

زند  یکنارِ درِ اتاق چنگ م یِپشت یرود. چادرش را از رو یم رونی. از اتاق بزدیخ یکند و فوراً برم

 یبه او م دیباز کردن در برود. خورش یآمده تا برا رونیهم از آشپزخانه ب دهیگذارد. سپ یو سر م

را  شیها ییشود. دمپا یکه خودش در را باز خواهد کرد و سپس به سرعت از خانه خارج م دیگو

  کند. یپا کرده و به طرف دروازه پا تند م

 

 شود: سالم! یم یلبخندش عمق گرفته و نگاهش چراغان ب،یحب دنِیو با د دیگشا یدر م  

 

 بندد: سالم!.. یشده و دروازه را پشت سرش م اطیداخل ح بیحب  

 

 منیفرما! ا: بدیگو یم یو ناراض ردیگ یصورت او م یپر از کمپوت و کنسرو را جلو لونِینا  

 شما! دِیسفارشات اک
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: دستت ردیگ یرا از دست او م لونیزند و نا یم یزیلبخند دندان نما و تشکر آم دیخورش  

 درد نکنه!

 

 شهینم یزی: دردم بکنه چردیگ یم یقیدهد و دم عم یتکان م نیسرش را به طرف بیحب  

 !شه؟یگفت که، م

 

 !ـــــبیخواند: حب یاو را م یکند و با نگاه و لحن مظلوم یگردن کج م دیخورش  

 

! مگه ه؟یدارد: چ یکشد و به طرف اتاقشان گام برم یم نیکاپشنش را پائ پیز بیحب  

 !..گم؟یدروغ م

 

کند: مامانو  یشانه، نگاهش م یسر چرخانده و از باال بیو حب ندیچ یلب م دیخورش  

 نه؟! ای یکرد یراض

 

: نه! هنوز باهام سر دیگو یاندازد و غمزده م یکشد و چانه باال م یم یقیمنفس ع دیخورش  

 خب.. ی... ولنهیسنگ

 

 !گهی: حق داره ددیگو یلب م ریشود و ز یم ریسر به ز  

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM بودنت هست

telegram.me/romanhayeasheghane 437 

کم دور و برش باش، دوباره مثه قبل مهربون  هینداره...  بیدهد: ع یسر تکان م بیحب  

 شهیم

 

 دارد: چشم! یزند و به طرف او گام برم یم یقیلبخند عم دیخورش  

 

 بال!.. یخندد: ب یآرام م بیحب  

 

 یخونه  میری... امشب، بعدِ شام میپرند: راست یباال م شیکشد و ابرو ها یم یقینفس عم  

 یطلعت خانوم بد لیآقا شعبون تا نامه و عکسا رو تحو

 

  ****  

 

   

 

 

کوک است؛ باالخره  فشیک شهیاز هم شتریها بروز  نیبه لب دارد. ا یقیشعبان لبخند عم  

 یِخال یشود تا استکان ها یخم م هی! زکدیبعد از ده سال، او هم طعم پدر شدن را خواهد چش

و خودش  ردیگ یرا از دستِ او م ینیشود؛ س یبردارد که شعبان مانع م نیزم یرا از رو یچا

کرده و سرش را  یلب تشکر ریزند و ز یلبخند م بیشود. حب یاستکان ها م کردنمشغولِ جمع 

  دهد. یم هیتک واریبه د
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بود... باور  نی: پس ماجرا ادیگو یم بیدهد و رو به حب یم هیرا به دست زک ینیشعبان س  

 !ارهیجان تونسته باشه دو ماه اون جا دووم ب دیکه خورش شهیدکتر! هنوزم باورم نم یکن آقا

 

رو  یکار هی! گهید دهیخب خورش یول کنهیباور نم یچکیخندد: بله! ه یآرام م بیحب  

 رهیبخواد انجام بده تا آخرش م

 

کشد: به هر حال واقعاً سخت  یم شیو چادرش را پ ردیگ یم یدر کنار همسرش جا هیزک  

 حامله م هست و اون اوضاع.. دیکه خورش نیبوده... مخصوصاً ا

 

خواهد  یکند و م یگردن کج م بیدهد. حب یادامه نم گریکشد و د یم یقینفس عم  

و  سیکه چشمانش سرخ و خ یدیشود. نگاه همه به طرف خورش یبزند که درِ اتاق باز م یحرف

و آرام به طرف  ریسر به ز دیکنند. خورش یشود. همه سکوت م یم دهیصورتش گرفته است، کش

به نگاهِ  یند. نگاهک یجمع م شیپا یو چادرش را رو ندینش یاو م نارِدارد. در ک یگام برم بیحب

 اندازد. یجمع م یمنتظر و رنگِ غم گرفته 

 

: نشسته داره عکس محمدو دیگو یم یخش دار یدهد و با صدا یآب دهانش را فرو م  

 کردم آروم نگرفت.. ی... هر کارکنهیم هیو گر بوسهیم

 

آروم نشد...  یشوند: ده بار واسش نامه رو خوندم و گفتم ول یم یدوباره جار شیاشک ها  

 کنه! یم هیخنده و گر ی! مستاین یناراحت یش از رو هیگر
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تا به درون آشپزخانه رفته و  زدیخ یشود؛ برم یپر آب م هیکشد و نگاه زک یشعبان آه م  

دِ نگاه پر آبش را به لبخن دی. خورشردیگ یرا م دیدستِ خورش بیببرد. حب رزنیپ یآب برا یوانیل

 زد.دو یاو م نِیمحو و غمگ

 

 یگذارد و چادرش را جلو یم بیحب یشانه  یتوجه به حضورِ شعبان، سرش را رو یب  

که...  یشد... انگار یجور هیبهش گفتم از محمد نامه دارم،  ی: وقتدیگِر یکشد و م یصورتش م

 یعکسِ محمدو تو یه خوندم،یکه پسرش اومده باشه... چشاش برق زدن... نامه رو که م یانگار

 واقعاً محمدو بغل کرده باشه ی... انگارکردیم هیتو بغلش و گر دادیتاب م وعکس یبغلش... ه

 

  **** 
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گذارد و  یقلبش م ی. دستش را روندیب یرا م بیکند، قامتِ حب یکه در را باز م نیهم  

 کند. یپرند و او را برانداز م یباال م بیحب یکشد. ابرو ها یم ینیه

 

 : سالم داداش!ردیگ یچادرش را در دست م یگوشه  رایسم  

 

 !؟یریم ییکند: سالم! جا یشود و چشم تنگ م یم اطیواردِ ح بیحب  

 

 یدوستم پر یخونه  رمیسر م هیدهد: آره!  یکشد و سر تکان م یلب م یزبان رو رایسم  

 

 : باشه! مواظب خودت باش!دیگو یم یـ"آهان"اندازد و  یابرو باال م بیحب  

 

 زند: چشم!.. یکند و لبخند م یگردن کج م رایسم  

 

 پرند: کبابه؟! یباال م شیانداخته و ابرو ها بیبه نانِ سنگکِ در دست حب ینگاه  

 

 : فوضول نباش!دیگو یکند و آمرانه م یم یاخمِ تصنع بیحب  
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خوب حاال!  یلیکند: خ یاز سنگک را جدا م یپشت چشم نازک کرده و تکه ا رایسم  

 خداحافظ!! ـــشیا

 

 دهد: خداحافظ! یلب جواب م ریدوزد و ز یمتعجب به او چشم م بیحب  

 

تکان  نیسرش را به طرف بیرود. حب یم رونیگذارد و از دروازه ب ینان را دهان م رایسم  

 دهیدارد. نگاهش به سمت حوض کش یخندد. به طرف اتاق خودشان گام برم یدهد و آرام م یم

 تنه میزند. ن یو چند تقه به آن م ستدیا یزده است! پشت در اتاق م خیشود که سطح آبش  یم

رنگ مانع  دیو سف میضخ یاما پرده  ندیکند تا از پنجره درون اتاق را بب یم لیمااش را به چپ 

 زند. یلبخند م دیخورش دنیبا د بیشود و حب یشود. در باز م یم

 

شود:  یرا از پا درآورده و وارد م شیکفش ها بیرود و حب یدر کنار م یاز جلو دیخورش  

 سالم خانومم!

 

اندازد:  یشانه اش م یدارد و رو یاش را برم یزند و روسر یم یقیلبخند عم دیخورش  

 جان! بیسالم حب

 

دارد. نان سنگک را  یبرم یآب چکان بشقاب یرود و از رو یم نکیبه طرف س بیحب  

درون  یبه سنگکِ تا شده  دیشود. خورش یگذارد و مشغول درآوردنِ کاپشنش م یدرون آن م

 یم یو لبخند کج ندیب ینگاهِ او را م بی!! حبدیآ ینم یخوب یدوزد؛ اصالً بو ها یبشقاب چشم م

 دیرود. خورش یم یکند و به طرف کمد آهن یم زانیآو زیآو یرا رو رونشیب رِزند. کاپشن و شلوا

کوچک را  یسفره  بی. حبردیگ ینظر م ریزحرکات او را  یدهد و مو به مو یآب دهانش را فرو م



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM بودنت هست

telegram.me/romanhayeasheghane 442 

کند و بشقاب را  یپهن م یدارد. سفره را کنار بخار یکشد و بشقاب را برم یم رونیاز درون کمد ب

 یباال آمده و عُق م دیخورش یترش تا گلو یکند، ماده  ی. سنگک را که باز مدگذار یوسطِ آن م

 افتد. یزند و به سرفه م

 

دهد و رو به  یسفره قرار م یگذارد و سنگک را رو یجگر ها را درون بشقاب م بیحب  

 !ایکند: ب یم دیخورش

 

 !خوامیاندازد: نه! نم یرود و چانه باال م یچند قدم عقب م دیخورش  

 

 کند: باشه! یلب زمزمه م ریگردن کج کرده و ز بیحب  

 

دهد و  یآب دهانش را فرو م دهیترس دیزند. خورش یرا باال م راهنشیپ یها نیآست  

رود و به درِ  یعقب م گریچند قدم د دیو خورش زدیخ یبرم بیشوند. حب یچشمانش درشت م

 کند. یاتاق برخورد م

 

 !ایکشد: خودت با زبون خوش ب یم یقیشود و نفس عم یم نهیدست به س بیحب  

 

! خوامیدوزد: نه! نم یاندازد و نگاه درشت و مظلومش را به او م یچانه باال م دیخورش  

 خورهی... حالم به هم متونمیبخورم... به خدا نم تونمینم بیحب
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و  ردیگ یقرار م واریدر و د نیب دی. خورشدیآ یم شیپ نهیهمان طور دست به س بیحب  

 شیترش دوباره تا گلو یزند! ماده  یهم لب به جگر نم ردیدوزد؛ بم یچشم م بیبه حب دهیترس

ابرو  بیکند. حب یو گردن کج م ندیچ یدهد. لب برم ی. به زحمت آب دهانش را فرو مدیآ یباال م

 ی رهیشود و همچنان خ یدر خود جمع م دی. خورشردیگ یاو قرار م یو روبه رو دازدان یباال م

 یو به طرف خود م ردیگ یاو را م یبازو بیماند. حب یم ستاده،یاش ا یقدم کیکه در  یبیحب

 یاو را پشت به خود م بیرسد. حب یبکند اما زورش به او نم یخواهد مقاومت یم دیکشاند. خورش

 کند. یدور کمرش حلقه م اچرخاند و دستش ر

 

جگر ها،  دنِ یاست. با د دهیفا یکند اما ب یتقال م دیکشاند. خورش یاو را به طرف سفره م  

نشاندش و خودش  یکشاند. کنار سفره م یتوجه او را به طرف سفره م یب بیزند اما حب یعُق م

دستش را همچنان دور کمر او نگه  کیکند و  یم ریاس شیپا ها نیرا ب دی. خورشندینش یهم م

  دارد. یم

 

تو رو خدا!  بی: حبدیگو یزند و ملتمس م یکند و عُق م یمدام سرفه م دیخورش  

 !تـــــــونمینم

 

چسباند: چه قدر کله  یخود م ی نهیا تخت سکند و او ر یم شتریفشار دستش را ب بیحب  

 !یبتون دی! بایتونیتو! م یشق

 

زند.  یچرخاند و عُق م یسر م دیبرد. خورش یدهان او م یرا برداشته و جلو یجگر بیحب  

 یسع ایکه بجود  نیبدون ا دیفرستد. خورش یهست جگر را داخل دهان او م یبه هر زحمت بیحب
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دستش را  بی! حبدیخورش یدارد؛ البته فقط برا یتهوع آور یزند. بو یدر خوردنش بکند، عُق م

 دهد. یگذارد و فشار م یم ودهان ا یرو

 

  !ایاری... باال نیکن بخور یکند: سع یکنار گوشش زمزمه م  

 

دهانش پس  یرا از رو بیخواهد دست حب یدهد. م یتکان م نیسرش را به طرف دیخورش  

 هیشده و به گر یرسد. حرص یاما زورش نم اوردیمعده اش را باال ب درون اتیمحتو یبزند و همه 

  کوبد. یم بیحب یدهد و مشتش را به پا یتکان م نیافتد. سرش را به شدت به طرف یم

 

کند: جانم!  یفِشُرَد و آرام و مهربان کنار گوشش زمزمه م یاو را محکم در آغوش م بیحب  

 نکن! انقدر نامرد نباش! تی! انقدر منو اذدمیخورش ریدخترک کله شق! آروم بگ

 

کشد و  یدارد. نگاه تارش را باال م یاو، دست از تقال برم یشوک زده از حرف ها دیخورش  

او را  سیخ یآرام مژه ها بیو نگران است؟! حب نینگرد؛ چرا نگاهش غمگ یرا م بیصورت حب

 بوسد. یم

 

 !یکن قورتش بد یزند: سع یدارد و مهربان لب م یدهان او برم یدستش را از رو  

 

 یجود. حالش بد م یآرامش کرده، آرام جگر را م ب،یلحن و نگاهِ حب یِکه نگران دیخورش  

 بیاما غم نگاه حب چدیپ یکند. دل و معده اش به هم م یحس م شتریتهوع آورش را ب یشود. بو

 یهم م یرا رو شیکند. پلک ها یجمع مفرار کند! صورتش را  یگذارد تا به طرف دستشوئ ینم
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حرکتِ آن را تا درون  یدهد. حت یدرون دهانش را فرو م یتمام توان باالخره لقمه  افِشُرَد و ب

 چند نیشوند! اصالً انگار نه انگار که تا هم یکند و تمام عضالت تنش سفت م یمعده اش حس م

 !اوردیکند که باال ن یتالش م بیزند اما به خواستِ حب یعاشقِ جگر بود! عُق م شیماه پ

 

دلم!  زیبوسد: عز یرا بار ها م شیمو ها یچسباند و رو یاش م نهیسرِ او را به س بیحب  

 !..دمیخورش نیآفر

 

بکن  تویدلم! سع زیدلم! عز زیدهد: عز یبوسد و او را در آغوشش تاب م یاش را م قهیشق  

تا آخر  ینخور یچی... اگه هشهینم یم ولکن تتیخب؟! به خدا منم دوست ندارم اذ دم،یخورش

 !..دمیکه خورش مونهیتو تنت نم یجون گهی... دشهیکمتر م نمیوزنت از ا یحاملگ

 

 میریخانومم! م رهیگیکردم! دلم آروم نم تتیبوسد: ببخش که اذ یاش را م قهیدوباره شق  

 دونمیباشه؟! م ،یرو هم بخور گهید یکن غذا ها یکن... تو سع یدکتر زنان، خب؟! سع شیپ

 ! به خدا طاقتدمیبکن... به خاطر من، باشه؟! خورش تویسع یول شهیحالت بد م دونمیسختته... م

 شه... بفهم دردمو، باشه؟! تیندارم طور

 

 یم بینگاه مظلوم و پر آبش را به نگاه پر مهر و نگران حب ،یهر جواب یبه جا دیخورش  

تا عُق  ردیگ یدهانش م یبرد. دستش را جلو یرو ماو ف ی نهیچرخد و سرش را در س یدوزد. م

هنوز هم حالش بد است اما آرام است! خود را در  دیکند و خورش یپشتش را نوازش م بینزند. حب

مبارزه با  یکند؛ حت یم ی! به خاطر او هر کاراوردیکند تا باال ن یکند و تالش م یم معآغوش او ج

 اش!!! یگوارش ستمیکلِ س
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  ****  

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

گذارد.  یکمد م یرو یِنیبندد. کاسه را درونِ س یآب را م ریکند و ش یکاسه را پر از آب م  

و  یکشد؛ باز هم دور یدهد. آه م یم یدارد و کنار کاسه جا یطاقچه برم یقرآن را هم از رو

 یآن را م پِینگاه را به درون ساکش انداخته و ز نیآخر بی. حبندینش یم بیحب یدلهره! روبه رو

 زند. یم یدوزد. لبخند محو یغمزده چشم م دِیکشد و به خورش ی. ساک را کنار منددب
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رود و خودش را درون آغوشِ  یم شیهم از خدا خواسته، پ دیو خورش دیگشا یآغوش م  

 !د؟یکند: خورش یاو جمع م

 

 چرخاند: جانم؟! یاو را م راهنِیرنگِ پ یخاک یدکمه  دیخورش  

 

 هان؟! ،یلوس شد یدختر کوچولو ها نیا نیخندد: چرا ع یآرام م بیحب  

 

 !شهیآورد: دلم واست تنگ م یاو فشار م ی نهیاش به س یشانیبا پ دیخورش  

 

هر  دیبوسد. و خورش یکند. سرش را م یو تنها پشتِ او را نوازش م دیگو ینم چیه بیحب  

 ! لعنت به دلهره!یاجبار یِشود. و لعنت به جنگ! لعنت به دور یفشرده تر م لحظه دلش تنگتر و

 شانیچسباند و نبض ها یرساند. شاهرگش را به محلِ طپشِ قلب او م یدستش را به قلب او م

  .دشو یم یکی

 

کند و نگاهش را به نگاه مظلومِ او  یخواهد اما آرام او را از آغوشِ خود جدا م ینم بیحب  

هر  ،یکنیم توی... سعیبخور ریو دوباره فقط نون و پن ینی! چشِ منو دور نبدمیزند: خورش یگره م

خانوم  ی! حرفاایالغرتر شد نمیخب؟! برنگردم و بب ،یخوریکم غذا م هی یحت یکه تونست یچ

 !ادته؟یکه  تردک

 

 دهد: چشم! یسر تکان م دیخورش  
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  وباره شروع کن، خب؟!بال! درساتو د یزند: ب یم یلبخند مهربان بیحب  

 

 کند: چشم! یگردن کج م دیخورش  

 

! مامان خانوم! ایبال! مواظب خودت باش یفرستد: ب یاو را پشت گوشش م یمو ها بیحب  

 !ایمواظب بچه هم باش

 

 شود: چشم! یم ریزده و سر به ز یلبخند قشنگ دیخورش  

 

 بال! یبوسد: ب یسرِ او را م بیحب  

 

. به طرف رختخواب زدیخ یهم برم دی. خورشزدیخ یکند و برم یم نیدستش را ستون زم  

 یدوشش م یهم بند ساک را رو بیگذارد. حب یو چادرش را برداشته و سر م یرود. روسر یها م

شوند؛ دوباره با  یدارد و با هم از اتاقشان خارج م یرا برم یکمد آهن یرو یِنیس دیگذارد. خورش

خانواده به جز سهراب و بهجت حضور دارند.  یدوباره کل اعضا اطی! درون حیدور غازِآ یهم برا

 کند. یم یکشد و از همه شان خداحافظ یتک تکشان را در آغوش م بیحب

 

 قربونت برم من! یکنیم هیگر یبوسد: مامان! بازم که دار یخانوم را م نیمیسرِ س  
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کند و  یخانوم دستش را دور گردن او حلقه کرده و او را وادار به سر خم کردن م نیمیس  

 بوسد: خدا نکنه پسرم! یاش را م یشانیپ

 

به طرف  یگریحرفِ د یزند و ب یکند. لبخند م یم بیپر بغضش خون به دل حب یصدا  

که داخل  ستیخلوت زن و شوهر نیدانند که نوبت آخر یم ییگو هیدارد. بق یدروازه گام برم

و  دیگشا یدر را م بیرود. حب یبه طرف دروازه م بیپشت سر حب دیشوند! خورش یخانه م

کوبد اما خم به ابرو  یرمق م یگرفته و ب یجورِ ناجور کی. دلش ردیگ یقرآن را باال م دیخورش

چرخد و دوباره قرآن  یگذارد. م یم رشیبوسد و از ز یشود. قرآن را م یخم م بیآورد. حب ینم

کند که نگاه  رهیخواهد تک به تک حرکات او را در حافظه اش ذخ یم ییگو دیبوسد. خورش یرا م

دهد و لبخند محو  یم هیگرداند. سرش را به دروازه تک یبرم ینیس دروندارد. قرآن را  یاز او برنم

  کند! یم یرا تهِ تهِ دلش زندان بیحب

 

 دشیجز آرامش ندارد. صورت خورش یزیا لبخند محوش چنگاهش نگران است ام بیحب  

دهد و  یهم سر تکان م دیدهد. خورش یاش تکان م قهیکاود و دستش را کنار شق یرا با نگاهش م

کند و  یبه او پشت م بی. حبزدیر یزند. نگاهش پر آب است اما اشک نم یم یلبخند کم جان

اندازد؛ ابر ها آن قدر متراکم اند که  یم یابر به آسمانِ ینگاه مین دیخورششود.  یم یدوباره راه

از آن در  بیدوزد که حب یم یشوند! نگاهش را به کوچه ا یباز تمام نم یهر چه هم باال برو ییگو

 کند. یم یخال نیزم یآب را رو یحال گذر است. کاسه 

 

 !نیو هو ارحم الراحم نیالحافظ ریو اهلل خ -  

 

  **** 
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 سوزند! ینفس ها م -فصلِ چهارم   
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 66اواخر خرداد  -شش ماه بعد   

 

   

 

 

 ری. لبش را زچدیپ یدر کمر و لگنش م ی. دردزدیخ یدست به کمر و با گرفتن درِ کمد، برم  

شود.  یاز آشپزخانه خارج م ینکند. سالنه سالنه و پنگوئن یفِشُرَد تا ناله ا یم شیدندان ها

 به واری. دست به دچدیپ یدر تنش م یبار درد بد کی قهیکشد و هر چند دق یم ریکمرش مدام ت

 یِشانیپ یرو یشود. اخم یم دهیخانوم به طرفش کش نیمیدارد و نگاه س یدرون سالن قدم برم

خبر  دیداند احواالت خورش یاست که م دهی. اگر او مادرِ چهار شکم زائندینش یعرق کرده اش م

به اعتراف  یدهد؛ البته اگر بتواند دخترک کله شق را راض یموعد وضع حملش م دنِیاز رس

  بکند!

 

 یم واریاندازد و به کنار د یخانوم م نیمیس یپهن شده  یِاطیبه بساطِ خ ینگاه دیخورش  

و با  ردیگ یرا به کمرش م گرشیگرفته و دست د یدستش را به پشت کیشود و  یرود. خم م

خواهد به  یخرد. م یدر لگن و کمرش را به جان م دهیچیو البته دردِ ب دنینش یم ادیزحمت ز

 یکند و به پشت یشود! آن ها را دراز کرده و از هم باز م یرا جمع بکند اما نم شیهاادب پا  تیرعا

وزن دارند!  لویهم صد ک شینفس ها یکند که حت یو حس م ردیگ یم یقیدهد. دم عم یم هیتک

 یم هیتک واریبه کمرش داده و سرش را به د یشتریو او قوسِ ب دیچیپ یدوباره درد در تنش م

 یخانوم پ نیمینکند تا مبادا س یکند تا صورتش را جمع نکرده و ناله ا یدهد. تمام تالشش را م

 به دردش ببرد!
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رود: عروس!  یکند و برخاسته و به طرف پنکه م یم نیخانوم دستش را ستون زم نیمیس  

 !؟یدرد دار

 

نه " یو به سخت ردیگ یم یقیخورد، هان؟! دم عم یبرنم ییدروغِ کوچک که به جا کی  

دهد؛ دخترکِ هفده ساله  یتکان م نیخانوم سرش را به طرف نیمیکند. س یادا م یمحکم "مامان!

درب و داغان  یپنکه  یپنجاه و چند ساله را کاله بگذارد! دوشاخه  رزنِیتواند سرِ پ یفکر کرده م

افزوده شده و به همان نسبت  شیکند. کم کم به سرعت پره ها یزند و روشنش م یم زیپررا به 

و  اندازد یم دیبه خورش یگریخانوم نگاه د نیمیشود! س یو قِر قِرَش بلندتر م ریج ریج یهم صدا

مقاومتِ  یچون قطعاً به زود دیایب یکند که کس یگردد. دعا دعا م یخود برم یآرام سر جا

باشد تا او را به  یکس دیرود و آن وقت با یبه هوا م ادشیو فر غیشکسته و ج همدر  دیخورش

 یقیعم کند! نفس فایتواند نقش قابله را ا یکه نم ضشیبا قلب مر رزنیپ کیبرساند؛  مارستانیب

 یها، با تمام قدر دسته  الیاز هجومِ فکر و خ یریجلوگ یکند. برا یکشد و پارچه را صاف م یم

 رود. یچرخاند و سوزن مدام درون پارچه فرو م یم ار یاطیچرخ خ

 

دارد!  یبلند یماند؛ صدا یم یاطیچرخِ خ ی افتهیدَوَران  یدسته  ی رهیخ دیخورش  

هم به حال  جهی. کم کم سرگچدیپ یدرون سرش م یمیقد یو پنکه  یاطیبلند چرخ خ یصدا

دارد. تنش گُر گرفته و اآلن  یدست برنم یاطیبه چرخ خ رهیشود اما او از نگاهِ خ یبدش افزوده م

کند  یم ی! سعاوردیبه بار ب یتواند خنک ینم یکَنَد وقت یداند که چرا پنکه دارد جان م ینم قاًیدق

دهد تا درد را تحمل کند.  یفشار م وارینکند. مدام به کمرش قوس داده و سرش را به د یقرار یب

 ست!و قدم بزند؛ آن وقت آرامتر ا زدیبرخ دیبا

 

محل دردش کمپرس  یو رو دهیپوستش دو ریخنکا ز ییشود. گو یزنگ در بلند م یصدا  

که  دیگو یخانوم م نیمیکند و پر شوق به س یگذاشته باشند که حال بدش را فراموش م خی
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کند. در مقابل نگاهِ  یشانه اش برداشته و سر م یاش را از رو یخودش در را باز خواهد کرد. روسر

  .زدیخ یبرم ادیو با فشار ز ردیگ یم یدستش را به پشت یمعطل یب انوم،خ نیمیمتعجبِ س

 

شود: کجا عروس؟! با  یم زیخ میبرخاستن ن یدوزد و برا یخانوم نگاهش را به او م نیمیس  

 !رمیمن م نی! بش؟یکجا بر یحالت پاشد نیا

 

: نه مامان! خودم ردیگ یاندازد و هر دو دستش را به کمرش م یاما چانه باال م دیخورش  

 که! ستین میزی... بابا چرمیم

 

اما هر  چدیپ یبخشد. دوباره درد در تنش م یاش را سرعت م یپنگوئن یبعد هم قدم ها  

رود. گام  یم نیکند و از پله ها پائ یاش را پا م ییخودش را به دروازه برساند. دمپا دیجور شده با

زند و چادرش را  یم ی. لبخند پر درددیآ یزنگ م یاکشاند و دوباره صد یم اطیرا درون ح شیها

 یخانوم را م نیمیس یخسته  یقدم ها یکشد. صدا یدارد و به سر م یبند رخت برم یرو زا

 یکند. در م یافزودن به سرعتش م یخودش دروازه را باز کند! تمام تالشش را برا دیشنود اما با

  .ندینش یاش م یشانیپ یرو یشود. اخم کمرنگ یو تمام شوقش دود م دیگشا

 

زند: سالم مامان! سالم  یو بهجت لبخند م ردیگ یخانوم در کنار او قرار م نیمیس  

 جان! دیخورش

 

دهد!  یگرداند و پاسخ سالمِ او را م یلبش را برم یرو دهیبه زحمت لبخندِ ماس دیخورش  

م خانو نیمیتعارفات س گریدارد. د یقرار به طرف حوض گام برم ی. بچدیپ یدوباره درد در تنش م

گرگِ زخم خورده در دل  نهوی. آفتاب عندیب یشنود و نگاه متعجب بهجت را نم یو بهجت را نم
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ق به عر دیخورش یشانیتابد! پ یم انهیقدر وحش نیدارد که ا یشتر ی نهیک ییگو است؛آسمان 

و البته به محض نشستن درد در کمر و  ند؛ینش ی. دستش را به لب حوض گرفته و مندینش یم

 !چدیپ یلگنش م

 

 یخانوم زمزمه م نیمیگوشِ س رِیبه او نگاه کرده و سپس ز دهیباال پر یبهجت با ابرو ها  

 !شه؟یکند: طور

 

کشد: شکمش افتاده...  یم یقیدهد و نفس عم یتکان م نیخانوم سرش را به طرف نیمیس  

 خوبم! گهیم گمیم یهر چ یاز رنگ و روشم معلومه که درد داره... ول

 

 اندازد: وااا! یم دیبه خورش یبهجت نگاه متعجب  

 

زنگ زده بود و گفت که امروز  بیحب روزیکند: د یخانوم گردن کج کرده و اخم م نیمیس  

 داره به قولِ خودِ.. دمی... حاال خورشادیم

 

به سمت او  یمعطل یگذارد. بهجت ب یکاره م مهین دیبلند خورش غیکالمش را ج یادامه   

 دود. یم چد،یپ یکه لب حوض نشسته و به خود م

 

 ! نگفتم؟!نی! بببیغر یامام رضا ایکوبد:  یخانوم دستش را به صورتش م نیمیس  
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 ردن به او، سرش را بهبغلش و کمک ک ریگرفتنِ ز یبهجت برا یِتوجه به تقال یب دیخورش  

 !ــــــــــــــــــبیزند: حب یدهد و دستش را پس م یتکان م نیطرف

 

به او کمک  یگذارد که کس یو نم چدیپ یزند. به خود م یم ادیرا فر بی. حبزدیر یاشک م  

 ماتِ یلحظه ا دیزند تا دست از تقال بردارد. خورش یاو م یبه گونه  یمحکم یِلیبکند. بهجت س

 یمدام به آن بلند م یها دنیزنگ در و کوب ی. صداچدیپ یماند و دوباره به خود م یصورتِ او م

 یم هیگر دیدود. خورش یسرعتش به طرف در م تیبا نها ،یادرسیفر دِیخانوم به ام نیمیشود. س

 نیکند که هم یکشد. حس م یم غیروند. ج یم یاهی. چشمانش سچدیپ یکند. از درد به خود م

 حاال از درد خواهد مُرد، اما..

 

 یی.. صدا هاستیآفتاب است اما آزار رسان ن یرود که گرمتر از گرما یفرو م ییدر گرما  

در بَرَش  ی.. دستستیمادرش ن یمادرش است اما صدا یشنود که به آرامش صدا یکنار گوشش م

او را  شهیهم یِمردِ آشنا ! دستِندیب یرا م یرنگ یاشک، لباسِ خاک یو او از پس پرده  ردیگ یم

و لرزانش همان دم  قیعم ی. نفس هاستینگرانش خودِ زندگ یکند. صدا یکمک م استندر برخ

 ؛ستیدارد، اصالً مقصد مهم ن یبه دستان گرم و قدرتمندِ او گام برم هیبا تک ی. وقتحاستیمس

 هم برود! ایبا او تا تهِ دن ردیگ یکه ذره ذره توانش را م یدرد نیحاضر است با هم

 

  **** 
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 ی ختهیبالشت ر یرو یکند، مو ها یکه نگاهِ تارش شکار م یزیچ نیکند. اول یپلک باز م  

 به ساعت یغلتد و نگاه ی. آرام به پشت مردیگ یلبش شکل م یرو یاست. لبخند محو دیخورش

 یکند و برخاسته و رو یستون م نیپرند؛ نُهِ صبح! آرنجش را به زم یباال م شیاندازد. ابرو ها یم

 ازهیکند و خم یدهانش متوقف م یو رو دهی. کفِ دو دستش را به صورتش کشندینش یتشک م

کشد  یم شیشود. با دست خودش را پ یم قیچرخاند و لبخندش عم یکشد. به راست سر م یم

با گردن کج و  نهیشود. دست به س یتشکِ کوچک متوقف م نیگذرد و پائ یم دیو از کنار خورش

از دست دادن همه  یکشد. فاصله  یم قیماند و نفس عم یم رهیخ شیروبه رو یشده به صحنه 

نفس  یخوشبخت یفقط چند ساعت بود و حاال او دو روز است که در هوا یتا حسِ خوشبخت زیچ

 کشد! یم

 

 فشیرود. کودکانِ ظر یم شیپ ینر رِیکند و همچون ش یستون م نیزم یدستانش را رو  

 یچرخاند. خوردنشان هم نم یم شانی. نگاهش را در صورتِ هر دورندیگ یدو دستِ او قرار م نیب

 رو به یِدوزد و به منحن یدخترکش چشم م یغنچه  یباشد! به لب ها یتواند ابرازِ احساساتِ خوب

دوزد و به انگشتانِ از هم بازِ  یکوچکِ دخترکش چشم م یپسرکش! به مشت ها لبِ یباال

کوچک  شانیها ینیشکم کوچکش جا خوش کرده اند! صورتشان سرخ است. ب یکه رو پسرکش

 دیخورش یِشانیمثلِ پ شانیهر دو یِشانینوکشان!! پ ینرم رو یبوسه ا یبرا زیاست و هوس انگ
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 یم یو زار هیگر ریش یکه هر دو برا یبه هم است. وقت هیبش یلیخ شانیبلند است. صورت ها

  رنگ است. یقهوه ا شانیکه چشم هر دو دید بیکردند، حب

 

 یاه نهیتپند.. س یکوچکشان پر تکاپو م یخورند.. قلب ها یتکان م یگاه شانیپلک ها  

 یشوند و گاه یم کیبه هم نزد یکمرنگشان گاه یشوند.. ابرو ها یم نیکوچکشان مدام باال و پائ

 یپسرکش غنچه ا یشود.. لب ها یم یلبخند یدخترکش گاه یِغنچه ا یاز هم دور.. لب ها

د. شو ینم ریو س ندیب یها را م نیا یهمه  بیاست.. و حب دهیاما انگار لبخند به آن چسب ست،ین

 یب یِمثلِ شاد یحاال صد چندان شده است.. حس یکه بود، ول یدود.. حس یپوستش م ریز یحس

جور حسِ  کیآتشِ گرم.. مثلِ  ی.. حسبیو عج قیجور عشقِ عم کی.. مثلِ ی.. مثلِ سبکانیپا

ها از وجودِ  نیدارد! ا ،یاز حد دوست داشتن شیو ب یوجب مین موجوداتِ نیجالب که او نسبت به ا

و کوچکشان، نمونه  فیظر یقدِ کوتاه و جثه  نیدو روزه، با ا ینوزاد ها نیهستند.. ا دیاو و خورش

 یدلش م بیاند که حب یو دوست داشتن فیهستند! آن قدر ظر دیو خورش بیحب یِاتورینیم یها

  شود! جادیا یرا ببوسد که تو رفتگ شانیبفشارد و آن قدر گونه ها آغوششخواهد هر دو را در 

 

چسباند؛ گوشه  یسرخ دخترکش م یِشانیرا نرم و آرام به پ شیکند و لب ها یسر خم م  

کند و سپس  یم شیاتماش ریشود! س یافتد و غنچه اش باز م یم نیچشمانِ بسته اش چ ی

شوند ولبخندش  یباز م یا هیثان یکوچکش برا یپلک ها یبوسد؛ ال یپسرکش را م یِشانیپ

کشاند؛ سر  یم دینگاهش را سمت خورش بیبار حب نیبندد و ا یم! دوباره پلک ردیگ یوسعت م

 یم ینیعقب نش بیاست. حب دهیتشک، خواب یرها شده رو یسر و دست ریز یخم کرده و دست

حلقه  دیکشد. دستش را آرام دورِ کمر خورش یگردد و دراز م یتشک خود برم یکند. دوباره رو

 یم یقیگذارد و نفس آرام و عم یهم م یرو پلکچسباند.  یاو م یکند و لبش را به مو ها یم

 یاز خدا چه م گری! دفیهست.. سالم و سالمت! فرزندانش هستند.. سالم و ظر دشیکشد. خورش

 خدا، رحمت و نعمت و عشق را با هم به او داده است؟!! یوقت دیچگونه شکر گو گریخواهد؟! د
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کشد اما دستش همچنان دورِ کمرِ او حلقه  یسر عقب م بیخورد. حب یم یتکان دیخورش  

 یافتد و مگر م یم نشیریش یکند. نگاهش به عروسک ها یآرام پلک باز م دیماند. خورش یم

دو خودِ بهشت اند! کم کم  نیکه از سر گذرانده! ا یدرد و عذاب یِشود لبخند نزد؟! اصالً گورِ بابا

غلتد و نگاهش را به  یم اطیرا که دور کمرش حلقه شده است. آرام و با احت یدست ندک یحس م

 دوزد. یم بیصورتِ مهربان و لبخند محو حب

 

 !ـــــب؟ی: حبدیگو یو خمار م دهیگذارد و کش یهم م یپلک رو  

 

 بوسد: جانم! یاش را م قهیکشد و شق یاو را در آغوش م بیحب  

 

 یلیچسباند: خ یاو م ی نهیاش را به س یشانیشود و پ یدر آغوشِ او جمع م دیخورش  

 ماهن!

 

 خندد: اوهوم! یآرام م بیحب  

 

 هیسمشونو دوزد: ا یکشد و نگاه درشت و مظلومش را به او م یسرش را عقب م دیخورش  

 !یگیم یبگو! دوست دارم وقت گهیبار د

 

 ..یبوسد: عل یپلک او را م کیزده و  یقیلبخند عم بیحب  
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 بوسد: زهرا! یرا هم م گرشیو پلکِ د  

 

  **** 

 

   

 

 

اندازد؛  یلبخند به لب م بِیبه حب ینگاه میفِشُرَد و ن یچادرش را در دست م یگوشه ها  

گام  نهیلبخند زده و با طمأن بیجوشد و حب یو سرکه م ریدارد! دلِ او مثلِ س یآسوده ا الیچه خ

 اش یشانیدوزد. پ یم شیفرستد و نگاهش را به قدم ها یم رونیدارد!!! بازدمش را پرفشار ب یبرم

 آمده اند اما ایبه دن شیو او هم دلتنگ و کالفه است. بچه ها ستیگرم یبه عرق نشسته است. هوا

دانند نوه دار شده اند. دلش تنگِ خانواده اش است.  یش که خبر ندارند! آن ها که نممادر و پدر

 کی ءِنسا ریچه شد؟! چه خبر از خ ایمحمدحسن و ثر ینه؟! ماجرا ایهم بچه دارد  یصُراح یراست

 گذراند. یاو را از نظر م یچرخاند و صورت گرفته  یسر م بیکشد. حب یسال و چند ماهه؟! آه م

 

 خانوم؟! هی! چد؟ی: خورشدینش یاش م یشانیپ یرو یاخم کمرنگ  

 

 مامان و بابا رو کرد یهوا هوی... دلم یچیاندازد: ه یچانه باال م دیخورش  
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بکند. به روستا که  شیبرا یفکر کی دی. بادیگو ینم یزیدهد و چ یسر تکان م بیحب  

 یم یقیبکند. نفس عم یگریفکر د دیبا به خط برگردد؛ پس دیبا یتوانند بروند چون به زود ینم

ه ک ییو سبزه و درخت و گل! و البته سنگفرش ها مکتیچرخاند؛ ن یکشد و نگاهش را در اطراف م

 یماند؛ لبخند محو یثابت م شانیدر چند متر یمکتین ی/ روشن افتاده! نگاهش رو هیسا شانیرو

 زند. یم

 

 مکتهیرو اون ن میکشاند: بر یم دینگاهش را سمت خورش  

 

د: نال یکالفه م دیزند و خورش یدرخت قرار دارد، اشاره م ی هیسا ریکه ز یمکتیبا سر به ن  

... من دلم قرار نداره بعد تو میو اومد میبشه؟! بچه ها رو خونه گذاشت یکه چ می! بربیحب یوا

 !م؟ینیبش مکتیرو ن میتازه بر یگیم

 

دوزد: اوالً که بچه ها تنها که  یاو چشم م یِشانیپ یخندد و به اخمِ رو یآرام م بیحب  

با  مینیپارک و بش امین... دوماً که حاال من خواستم با خانومم تنها ب دهیمامان و سپ شِی... پستنین

 کنه؟! یقدر بداخالق نیا دیبا میهم حرف بزن

 

مستأصل  و ستدیا یاو م یدهد و با دو گام روبه رو یتکان م نیسرش را به طرف دیخورش  

جاشونو عوض کنن... بخوابوننشون...  توننیم دهیمامان و سپ میگیجان! م بی: آخه حبدیگو یم

و زهرا رو هم  یعل تونهینم گهید دهیم ریکه مطهره رو ش دهی! آخه سپ؟یبخوان چ ریاگه ش یول

 کنه! ریس
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... یداد ریکه هر دوشونو ش میومدیم میزند: داشت یکند و لبخند م یسر خم م بیحب  

 !گهید میریو بعد م نجایا میمونیساعت م هی! ؟ینگران یاالن سرِ چ گهید

 

که  ستنی: خب آخه اونا بچه ن... مثه ما نندیچ یکند و لب برم یگردن کج م دیخورش  

 گشنه شون کنه ترسمینخورن! م یچیتا ظهر ه گهیصبح غذا بخورن د

 

او را به  یو به آرام ردیگ یست مچادرش را در د یگذرد و گوشه  یاز کنار او م بیحب  

 یه ی... اگه بخواخوانینم ریکه ش قهیهر دق گهید یکشاند: درسته اونا بچه ن ول یدنبال خود م

مگه؟! اگه تو  شهیم یساعت دل به دلِ من بده... چ میها! ن نجایا میشیمعطل م شتریب یغر بزن

 هی ساعت / مین هی خوامیم یول ششونهیمنم باباشونم! مطمئن باش منم دلم پ ییو زهرا یمامانِ عل

 !نیهم م،یفقط من و تو با هم باش یساعت

 

 : خب آخه... آخه من دلنگرونمدیگو یکشد و مظلومانه م یم یقینفس عم دیخورش  

 

و لبخند  ردیگ یچادرش را در دست م یو گوشه ها ستادهیاو ا یروبه رو بیبار حب نیا  

که بخوام بچه هامو بذارم به  ستمیعقل ن یب نقدیزند: دلنگرون نباش! من ا یم یبخش نانیاطم

 خونه، باشه؟! میریبعد م م،یمونیم نجایذره ا هیامون خدا... 

 

 کند: باشه! یدوزد و گردن کج م یم بینگاهش را به نگاهِ منتظرِ حب دیخورش  
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 یمکتین یدارند. رو یقدم برم گریکدیهم! کنار  دیشود و خورش یم قیعم بیلبخند حب  

 دیگذارد و خورش یم مکتین یِپشت یدستش را رو بی. حبنندینش ینشان کرده بود، م بیکه حب

 یچشم م شیسبزِ روبه رو یکشد و به فضا یم یقیدهد. نفس عم یم هیسرش را به آرنج او تک

 دنِیشود. د یخوب م یو ناخودآگاه پر از حس ها ردیگ یلبش شکل م یرو یدوزد. لبخند قشنگ

 اندازد. یصافش م یروستا و هوا ادِیچمن و درختان او را  یِسبز

 

 یآفتاب سوخته شد یلیخ گمیاندازد: م یم بیبه صورت حب ینگاه مین  

 

 !؟ینیخندد: زشت شدم  یاندازد و بلند م یرا باال م شیابرو ها بیحب  

 

 هی! فقط... فقط یقشنگ شهی: نه! تو همدیگو یچانه باال انداخته و دستپاچه م دیخورش  

 !یشد اهیذره س هیذره... 

 

 !؟یدوست ندار اهی: سدیگو یپر خنده م یبا لحن بیحب  

 

 !گهینکن د تی! اذــبیشود: اِ حب یکند و معترض م یاخم م دیخورش  

 

 !..کنم؟یم تیخندد: من اذ یدهد و آرام م یتکان م نیسرش را به طرف بیحب  
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! د؟یخورش یدونیکشد: م یم یقینفس عم بیو حب ردیگ یم اخم کرده و رو دیخورش  

 نداره.. یمعن یو سبزه و گندم دیآفتاب سوخته و سف گهیاونجا د

 

عالمه  هیدهد: اونجا  یلبخند به لب ادامه م بیدوزد و حب ینگاهش را به او م دیخورش  

اصالً  اشونیلهجه ها و اعتقادات مختلف هستن... بعض یمختلف و حت یها افهیبا ق ریجوون و پ

جنگ!  رنیاثبات بزرگ شدنشون م ای یاز سر لجباز ی... بعضجنگنیواسه ناموس و مملکت نم

چرا اومدن  دوننیکه اصالً نم میَخودشونو واسه خانواده شون لوس کنن! بعض خوانیم میَبعض

 تیاز اکثر دین سمتِ جبهه س پس به تقلجوونا سرشو یروزا همه  نیکه ا دوننیجنگ... فقط م

 جبهه.. رنیم

 

عده واسه  هی! اسیدر نهویاندازد: جبهه ع یپا م یکشد و پا رو یلب م یزبان رو  

و  ایادعا و ر یکه فقط برا ییعده واسه رفتن سمتِ افق! اونجام هستن آدما هیو  انیم یریگیماه

 یشدنه... واقعاً اهلِ موندن تو دیواقعاً عشقشون شه ایکردن اومدن جبهه! بعض دایپ یاعتبارِ کشک

با خودشون چند  دوننیهستن که نم امیبعض ی... ولخوادیو دلشون شهادت م ستنین ایند نیا

... ستین دیهدفشون اون چه که با یول دوننیهم م ایاومدن جنگ!  یسرِ چ دوننیچندن... نم

 درآوردنه!.. یبلدروم بازبه دست آوردن آبرو و بعدم اولدروم  یهدفشون گاه

 

شباهت بزرگ با  هیما ها اونجا  یهمه  یزند: ول یدوخته و لبخند م دینگاهش را به خورش  

 یحاال نامه  مونی... بعضمیکرد ادی... همه مون گناه زمیستیمعصوم ن چکدوممونی... ما همیهم دار

 چیه ینی... می... اونجام ما آدمِ صد در صد پاک نداراهتریمثه من، س امیو بعض دترهیاعمالشون سف

... من خودمو بگم... از میو درشت زیر یماها پر از گناها یو امامان همه  امبرای... به جز پمیجا ندار

وقتا زورگو  یلیو درشت داشتم... بار ها شده دروغ گفتم... خ زیر یطنتایش یتا حاال کل یبچگ
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د ب یاخالقا ی... اوووو کلرمیحرف بزنه زود از کوره درم یادیستار مثال زپر هیکارم اگه  یبودم... تو

 ..میما گناهکار هست یهمه  یول میتیسیجور ن هیشکل و  هیما  یبگم همه  خوامی! مگهیو خوبِ د

 

شدم! شهادت  دیشه یمثالً من اگه کشته شم، اشتباه گمیم یگاه یدونیخندد: م یآرام م  

ده ع هیرو ندارن... ))) اقتشیعده مثه من ل هی... هیقشنگ یِمرگ که نه، زندگ ینی... هیمرگِ قشنگ

دستشون و هزار تا از  رنیگیعده بلندگو م نی! فردا که جنگ تموم شه، ادیفقط کوه ادعان خورش

 نیکاش از ا ا،یدن نیهم یاگه موندگار شدم تو گمی! من همش مزننینکرده شونو داد م یایوردال

 نشم حداقل!((( یتو خال یجماعتِ پر صدا

 

  **** 

 

   

 

 

   

 

 

ماند. لبخند  یدر خواب فرو رفته ثابت م یزهرا ی. نگاهِ خمارش اول رودیگشا یپلک م  

شود و سرِ  یم نشیدخترکش تند و تند باال و پائ ی نهی. سندینش یلبش م یرو یجان مهین

لحظه پر از  کیچرخاند. در  یغلتد و سر م یبه سمتِ برادرش است. آرام به پشت م زیکوچکش ن

و او  ندینش یاش م یشانیپ یرو یکند. اخم یرا آغاز م دنی. قلبش تند تپدشو یبد م یحس ها
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به جانش چنگ  نیچن نیا یداند چه شده که نگران یشد! نم نیچن کهویداند که چرا  یاصالً نم

چرخاند و  یتاقشان مگذارد و نگاهش را در کل ا یقلب ناآرامش م یانداخته است. دستش را رو

  .ودش یاش صد چندان م ینگران

 

 زیآو یو چادرش را از رو یپوشد. روسر یرا م راهنشی. دامن و پزدیخ یبه سرعت برم  

و  دهیکشد؛ گردن کش یگذارد. اول به کنار پنجره رفته و پرده را کنار م یزند و سر م یچنگ م

شود. به سرعت از اتاق  یم ظتریاش غل یشانیپ یفرستد. اخم رو یم رونینگاهش را از پنجره ب

او  دنِیچرخاند و با د یسر م دهیرود. سپ یبه طرف بند رخت ها م میمستق نگاهشخارج شده و 

 پرند. یباال م شیابرو ها

 

کند:  یرا تر م اطیح یها کیچالند و آبش با صدا سرام یشلوارِ کوچکِ در دستش را م  

 سالم!

 

: دیآ یم شیرا پا کرده و چند قدم پ شیها ییدمپا ،یشانیهمچنان اخم به پ دیخورش  

 سالم!..

 

ه ... خونستین بیدوزد: حب یم دهیکشد و نگاه نگرانش را به صورتِ سپ یم یقینفس عم  

 !گه؟یس د

 

زود  یلیاندازد: نه! صبح خ یزند و چانه باال م یشلوار م یرا رو یکیپالست ی رهیگ دهیسپ  

 جا کار داره هیرفت... گفت 
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: پس... پس چرا منو دیگو یو با لحن نگرانش م دیآ یم شیباز هم چند قدم پ دیخورش  

 نکرد؟! اصالً کجا رفت؟! داریب

 

 شبیزند: گفت بچه ها د یکند و به او زل م یو چشم تنگ م دهیدست از کار کش دهیسپ  

 !؟ینگران نقدیچرا اشده؟!  یزیکنه... چ دارتیب ومدینگه داشتن، دلش ن دارتیب یلیخ

 

: دیگو یو ناالن م ندینش یرمق م یو ب ردیگ یدستش را به لبِ حوض م دیخورش  

 به هول افتاد هوی... دلم دونمینم

 

شود.  یزنگ بلند م یبدهد که صدا یخواهد جواب یپرند و م یباال م دهیسپ یابرو ها  

گره چادرش را  دهی. سپزدیخ یدوزد و به سرعت برم ینگاه دستپاچه اش را به دروازه م دیخورش

کند و نگاهش که به نگاهِ او  یدر را باز م دیگذارد. خورش یکند و آن را سر م یاز دور کمرش باز م

دروازه  یاز جلو دیزند و خورش یلبخند م بیشود. حب یم یخورد، آرامش در جانش جار یمگره 

 رود. یکنار م

 

 بندد: سالم خانوم!.. یش مدروازه را پشت سر بیحب  

 

 یم دهیبه سپ ینگاه میچرخاند و ن یسر م بیدهد و حب یپاسخ م یلب ریز دیخورش  

 !یاندازد: سالم آبج
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اندازد و با  یساعدش م یخشک را رو یدارد و لباس ها یچادرش را از سر برم دهیسپ  

 : سالم داداش!دیگو یلبخند م

 

کشد: بچه ها  یم دیکند و سپس نگاهش را سمت خورش ینثار او م یلبخند بیحب  

 خوابن؟!

 

 !؟ی: کجا رفته بوددیگو یم یگرید زیاما چ دیخورش  

 

 شده؟! یزیکار داشتم... چ ییپرند: جا یباال م بیحب یابرو ها  

 

 ییخبر از من جا یوقت ب چی: هدیگو یو ملتمس م ردیگ یاو را در دست م یبازو دیخورش  

 نرو!

 

  **** 

 

   

 

 

 جان! دیخورش گهید ایکشاند: ب یو نگاهش را در اتاق م ستادهیدر ا یدر آستانه  بیحب  
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 مای... دارم مامی: مدیگو یکشد و دستپاچه م یم نیرا پائ یرنگِ عل دیبلوزِ سف دیخورش  

 

آرام گرفته در  یدهد. نگاهش را به زهرا یتکان م نیلبخند زده و سرش را به طرف بیحب  

آورد.  یدرم ییدخترک باز شده و صدا یبوسد؛ غنچه  یاش را م یشانیدوزد. آرام پ یمآغوشش 

کند؛  یکند. او را در آغوشش جابه جا م یرا زمزمه م "جونِ بابا"کنار گوشِ کوچکِ او  بیحب

دهد. با دست  یم هیخود تک یدارد و چانه اش را به شانه  یکوچکِ او نگه م یر پا هایدستش را ز

رود. انگشتانِ  یکند و پر لبخند به کنار حوض م ینرم و کمِ دخترکش را نوازش م یمو ها گرشید

 یمشتِ کوچکِ او را از رو بیزنند. حب یپدرش را چنگ م یمردانه  راهنِیپ ی قهیکوچکِ زهرا، 

 زند. یم یکند و کف دستش را بوسه ا یم ازاش ب قهی

 

 ینگاهش را به سمت آن ها م بیشود. حب یمرا بغل گرفته از اتاق خارج  یکه عل دیخورش  

  .ستدیا یآمده و کنار او م شیپ دیزند. خورش یکشد و لبخند م

 

 !ن؟یزند: خب، آماده ا یسهراب لبخند م  

 

 !سایلحظه وا هیاندازد: نه  یچانه باال م بیحب  

 

را  دیچادر خورش گریدارد و با دست د یدستش پشت زهرا را گرفته و او را نگه م کیبا   

 یهم در کنارش جا دیو خورش ندینش یکشد. لبِ حوض م یو او را آرام به دنبال خود م ردیگ یم

کند. دست  ینشاند و دستش را دور شکم او حلقه م یراستش م یران پا ی. زهرا را روردیگ یم
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 یهم عل دیچسباند. خورش یحلقه شده و تنِ او را به تنِ خود م دیخورش یشانه  ورهم د گرشید

 زنند. یدهد. لبخند م یم هیتک بیحب یخود نشانده و سرش را به شانه  یپا یرا رو

 

رود:  یانداخته و چند قدم عقب م ینگاه شیروبه رو یسهراب از درون لنز به صحنه   

 آماده..

 

 ..کی: ردیگ یچشمش م یرا جلو نیرود و دورب یعقب م گریقدمِ د کی  

 

 گذارد: دو.. یم نیدورب یدکمه  یدستش را رو  

 

شود. چند عکس چهار  یم یکیآن ها  یگفتنش با ثبتِ عکسِ چهار نفره  "سه" یصدا  

 نیاز تمام خانواده! همه شان به لنز دورب یو دو عکس دسته جمع رند؛یگ یهم م گرید ینفره 

 لبخندِ از ته نیآخر نیا دی! شا؟یدیشود. خدا را چه د یثبت م شانیزنند و لبخند ها یلبخند م

 ...اشدجمع ب نیدلِ ا

 

  **** 
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 یرا رو سشیکشد. نگاهِ خ یکند و دستش را به آن م یم یسنگِ سرد جار یآب را رو  

! با نوک انگشتانش  1365/12/14.. وفات: 1295/4/2.. والدت: یچرخاند؛ طلعتِ رستم یسنگ م

طلعت  یلبخند ها نیآورد آخر یخواند. به خاطر م یزند و فاتحه م یسنگ سرد ضربه م یرو

اش! حالِ خوشِ چند روز  جهینت یب اءیکه رساندنش.. اح مارستانی.. به بشدخاله را! حالش که بد 

  !ندیب یپسرش را م یاثر کرده و به زود شیدانست که دعا ها یم رزنیپ ییاز مرگش! گو شیپ

 

 دی. خورشندینش یدر کنارِ قبر طلعت خانوم م یسنگِ قبر یرو دیدر کنارِ خورش بیحب  

 یب یسپارد. پشتِ زهرا یرا به او م یعل ب،یکند و حب یدوزد. بغل باز م یرا به او م سشینگاه خ

 رِپس دنِید یانتظارِ او برا انِیخواند. پا یطلعت خانوم فاتحه م یکند و برا یتاب شده را نوازش م

 بود! کینزد یلیگمنامش خ

 

  **** 
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برد. پا کِشان به  یفرو م شیکند و دستانش را در مو ها یشانه اش رها م یحوله را رو  

درِ  یدهد. جلو یم یرا درآورده و سالم بلند شیها ییرود. دمپا یاش م یپدر یطرف خانه 

شانه اش  یکنار سفره نشسته است. حوله را از رو دهیکشد؛ سپ یو گردن م ستادهیآشپزخانه ا

 یکند. وارد آشپزخانه شده و روبه رو ینثارشان م یلبخند هیسالم بق ابِکشد و در جو یم

خواهرش  یگرفته  یگذارد و در چهره  یم شیپا ی. حوله را روندینش یکنار سفره م ده،یسپ

 شود. یم قیدق

 

 !؟ی! چرا گرفته ا؟یشده آبج یچ -  

 

 یچی: هدیگو یلب م ریکشد و ز یم یقینفس عم دهیسپ  

 

 یم دهیکند و بدون نگاه کردن به سپ یاز نانِ سرِ سفره جدا کرده و لقمه م یتکه ا بیحب  

 یگی: دروغ مدیگو

 

 !..ه؟یخش دارَش نشان از بغضِ بدش دارد: دروغم چ یکشد و صدا یآه م دهیسپ  

 

 یدوزد: تو چرا اومد یسفره م یکند و نگاهش را به کناره ها یم یا یمصلحت یسرفه   

 اداش؟!د یخوریصبونه م نجایا
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 تشیبچه ها اذ شبیخوابه... د دیگذارد: خورش یسفره م یتکه نانِ در دستش را رو بیحب  

 بخوابه.. شتریکردن، گفتم ب

 

 کننده ها بود! تیاذ نیاز ا یو البته نگفت که خودش هم عضو  

 

پرسد: حاال  یم یبم شده ا یو با صدا یکند و جد یشود و گردن کج م یم نهیدست به س  

 شده؟! یبگو چ قیتو دق

 

کند که  یچرخاند و تمام تالشش را م یانگشتانش م نیتکه نان در دستش را ب دهیسپ  

 کم دلم گرفته هینرسد:  هیلرز گرفته و بغضِ بدش به گر یچانه 

 

 کشد: چرا؟! یم یقینفس عم بیحب  

 

... گمیم نم،یبی: بچه مو مدیگو یقرار م یدهد و ب یتکان م نیسرش را به طرف دهیسپ  

 ی... وقتدیکه دوباره کنار سع نیکه دخترکم حسرت بغل بابا رو داره... خودِ من حسرت ا گمیم

 ندارم.. یتیخدا... االنم هستم... به خدا که شکا یبه رضا میَگفتم راض رفتیم

 

ز ا رهیگیوقتا دلم م هی یچکد: ول یمهابا م یفِشُرَد و اشکش ب یاش م نهیدستش را به س  

 قبر نداره.. یحت دمیکه سع نیکه... از ا نیا
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کند اما هنوز هم خش  یرا صاف م شیسرفه صدا کیرا پاک کرده و با  شیفوراً اشک ها  

 ترسمیم ان،یب گهید یدفه  هیکالفه م...  گهیباز اومدن... به خدا د دیسع یدار است: مامان و بابا

زنِ  خوامیصاحاب شده که افتادن به هول! بابا من نم یحرمت نگه ندارم... انگار که من شدم ب

 کنم یعروس خوامی... من اصن نمرهیگین شم... پس فردا آهِ اون دخترِ بنده خدا دامنمو میمت

 

ا ر گرشیکرده و کف دستِ د پایچل نهیس یدستش را رو کی ند؛ینش یچهارزانو م بیحب  

ماند که  یهم نم یخواهرش بدهد. واقعاً جواب یِ تاب یندارد که به ب یگذارد. جواب یگونه اش م یرو

 یاش م یشانیپ یرو یکشد و اخم کمرنگ یم یقیداغ را سرد کند. نفس عم نیاز ا یبتواند کم

بابت هم  نیبشود؛ اما از ا نیکه بخواهد زنِ مت نینمُرده که بگذارد خواهرش بدونِ ا وز. هنندینش

دهد! و خدا را شکر که مَش  یوصلت را نم نیا یوجه اجازه  چیراحت است که پدرش به ه الشیخ

 پدرش است! یدخترش را دارد! و اصالً دختر برا یِهوا دریح

 

  **** 

 

   

 

 

خبر دادن به او! آخر  یزند برا یحاال دل دل م ینرود ول ییخبر از او جا یگفته بود که ب  

 ریش بتید. به هگذار یم واریکشد و ساک را کنار د یم یقیخواب است. نفس عم دشیخورش

کند و نگاهش رنگ غم  یم شانیتماشا ری. سرندیگ یدو دستش قرار م نیدرآمده و کودکانش ب

شود! سر خم کرده و  یتشک بماند اما نم نیهم یو گوشه  دیایخواهد درب ی. قلبش مردیگ یم
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پلک  رد؛یگ یم شانیگلو ریو ز نهیس یاش را رو ینیزند. ب یکودکانش را بوسه م یِشانیگونه و پ

کشد و  یرا به مشام م شیو زهرا یکشد. با تمام وجود عطر عل یاما آرام نفس م قیبندد و عم یم

است! و حاال جنگ چه قدر منحوستر است! و حاال پدر بودن چه قدر  سختترچه قدر  ییحاال جدا

 درد دارد!

 

 یآن ها دست برم دنِیو بوس دنیشود، از بوئ یکه آغاز م یخواهد اما نق نق کردنِ عل ینم  

زند و قربانش  یپسرک م ی نهیو کف دستِ بزرگش را چند بار آرام به س ندینش یدارد. چهارزانو م

 بیگردد. حب یاش برم یشگیافتند و لبخند هم یهم م یدوباره رو یعل یرود؛ کم کم پلک ها یم

او  یکشاند. رو یم دیشود!! با دست خودش را به سمت خورش یکَنَد اما دل که کنده نم یمدل 

با ولع جزء به جزءِ  نشیگذارد. نگاه غمگ یبالشت م یزند و ساعدش را کنارِ سرِ او رو یم مهیخ

هم  یکند. سر خم کرده و پلک رو یکاود!! لبش را درون دهانش جمع م یرا م دیصورت خورش

چسباند و  یاو م یسبزه  یاش را به گونه  ینیدهد. ب یبلند او را هدف قرار م یِشانیگذارد و پ یم

  کند. یلرزانش را شکار م یپلک ها

 

شود. اول  یدوخته م بیکند. نگاه تارِ اولش به صورت حب یکم کم پلک باز م دیخورش  

 یلباسِ خاک دنِی. با دندینش یاش م یشانیپ یرو یندارد اما کم کم اخم تیاز موقع یدرک درست

 یب شیرود. مردمک ها یباال م یزند. طپش قلبش به آن یغم دلش را چنگ م ب،یرنگِ تنِ حب

او  به یلبخندِ مهربان بی. حبندینش یم شیشده و بغض در گلو یاشک چشمانششوند.  یقرار م

 شهیاش از هم نهی! چرا سست؟یهم برخاسته و چرا نفس ن دی. خورشندینش یزند و صاف م یم

 تنگتر است؟!

 

 !ب؟یخواند: حب یرار نامش را مق یزند و ب یچنگ م بیحب راهنیبه پ  
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 کند: جانم؟! یدست دور تنِ او حلقه م بیحب  

 

: ردیگ یاو را محکمتر در مشت م راهنِیکند و پ یاو پنهان م ی نهیسرش را در س دیخورش  

 نرو!.. بینرو! حب

 

خواهند  یم ییکند؛ گو یو دستش را محکم دور گردن او حلقه م دهیخود را باالتر کش  

 دفه نرو! نیبمون! ا شمی! پبیگذارد: نرو حب یو او نم رندیرا از او بگ بیحب

 

 زیکند: چرا عز یاو را نوازش م یاست، مو ها بیعج یلیخ شیبرا یقرار یب نیکه ا بیحب  

 دلم؟! چرا نَرَم؟!

 

داند  ی. فقط مدیآ یدر م نهیداند که قلبش دارد از س یداند چرا! فقط م ینم دیو خورش  

 یحلقه نگه م بیاست. با تمام قدرت دستش را دور گردن حب یودش پر از حسِ مبهمکه کل وج

زند تا خود  ینم یکند. حرف یسر خم م بیدهد. حب یاو فشار م یاش را به شانه  یشانیدارد. پ

  آرام شود. دیخورش

 

 کم کم آرام خواهد شد، اما.. دیخورش  

 

 کم کم دستش را از دور گردنِ او باز خواهد کرد، اما.. دیخورش  
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 کم کم مثلِ چند بارِ گذشته او را بدرقه خواهد کرد، اما.. دیخورش  

 

 یم یزیچ کیکند..  یدرد م یزیچ کی.. ستیجور ن یزیچ کی بیدفعه، عج نیاما ا  

اصالً جورِ  دفعه نیافکند.. ا یدهد.. آتش م یجوالن م بیعج یحس کیدفعه  نیسوزد.. ا

 بیبد کرده است! و حب ی.. حالِ دل را حسِ مبهمستیبی.. رفتنِ عجستیبی.. حسِ عجستیبیعج

  سوزند.. یرود.. و هر دو م یم

 

 !ستیجور ن یزیچ کی بیدفعه، عج نیو ا  

 

  **** 
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 ریاندازد. آفتاب چنان ت یخاک باغچه م یکند و رو یگل جدا م یبرگ خشک را از شاخه   

 یشده اند. چشم م یسوخته و قهوه ا چارهیب یداده که برگ ها بیترت نیزم یرا برا یماهِ داغ

بوته  یدست انبوهِ شاخه ها کیکند. با  یرا شکار م یگرید یچرخاند و نگاهش برگِ خشک شده 

 نیو زهرا و ا ید. به جز علکش یکند. آه م یو با نوک انگشتانش برگ را از ساقه جدا م هرا کنار زد

برهاند و  بیحب یبرا یتواند او را از دل نگران ینم زیچ چیخانه، ه یکوچک و کار ها یباغچه 

هم که تابِ زنده  فشینح یباغچه و گل ها نی! ابیعج یدلشوره  نیخودش هم مانده در حکمتِ ا

 آفتاب داغ را ندارند. نیا رماندن د

 

زند  یبند رخت چنگ م یآمده و چادرش را از رو رونی. از باغچه بدیآ یزنگ در م یصدا  

. شخصِ پشت دیگو یم یا "!ه؟یک"رود و همان طور هم  یگذارد. به طرف دروازه م یو سر م

و قامت  دیگشا یشنود. در م یرا نم شیصدا دیدهد که خورش یدروازه آن قدر آرام پاسخ م

 .ندیب یداده، م هیتک روایبلوک د یکناره  بهکه کف دستش را  یمرد

 

 اندازد: سالم! یم ریکشد و نگاهش را ز یم شیچادرش را پ  

 

 خانوم!.. دیدهد: سالم خورش یپاسخ م یلب ریانداخته و ز ریمرد هم نگاهش را ز  

 

 !گه؟یکشاند: زن داداش هستن د یم اطیباز به داخل ح مهین یدروازه  ینگاهش را از ال  

 

 !دی! بفرمائدیرود: بله! بفرمائ یاو کنار م یهمراه با باز کردنِ کاملِ دروازه، از جلو دیخورش  
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 یِورود یدروازه را بسته و به طرف پله ها دیشود. خورش یداخل م انیگو "اهلل ای"مرد   

 وسط نهی. مرد دست به سستدیا یم یزند و خودش کنار یرا صدا م دهیکند. سپ یخانه پا تند م

که مطهره را در آغوش  یدر حال دهیدارد! سپ یشانیو از تابشِ نامردِ آفتاب اخم به پ تادهسیا اطیح

شود.  یدوزد و سپس متوجه مرد م یم دیشود. اول نگاهش را به خورش یاز خانه خارج م ارد،د

 کند. یم یاخم کمرنگ

 

 !نیگذارد: سالم آقا مت یم اطیو قدم به درون ح ردیگ یدستش را پشتِ مطهره م  

 

 دهد: سالم!.. یها دوخته و سر تکان م کینگاهش را به سرام نیمت  

 

 : حرف دارمستدیا یو با فاصله از او م دهیسپ یو روبه رو ردیگ یم یقیدم عم  

 

او مثل آب خوردن  یحدس زدن موضوع حرف ها باًیگذارد. تقر یهم م یپلک رو دهیسپ  

شود؛ تا به حال که  یم مانیندارد بشنود اما پشکه دوست  دیخواهد دهان باز کند و بگو یاست! م

که  دیکند! رو به خورش یبتواند او را با خود هم رأ دیحرف نزده پس شا نیبا خودِ مت ماًیمستق

 .ستدیا یاو م یگذارد و روبه رو یم شیکند. قدم پ یم ستاده،یکنار حوض ا همظلومان

 

ببر تو اتاق  ریجان! بچه رو بگ دی: خورشدیگو یمطهره را از آغوشش جدا کرده و م  

 کارم داره یچ نیآقا مت نمیکنه... من بب دارشونیب ترسمیخوابن، م یرعلیخودتون... مامان و ام

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM بودنت هست

telegram.me/romanhayeasheghane 479 

 کند: باشه! یگردن کج م دیخورش  

 

او  دیشود و خورش یم انیسپارد. دخترک گر یمطهره را به او م ده،یآغوش باز کرده و سپ  

بوسد و  یرا م شی. سر پر موردیرود تا آرام بگ یقربان صدقه اش مدهد و  یرا در آغوشش تاب م

را  چادرش یگوشه ها دهی. سپردیگ یم شیانداخته و راه اتاق را در پ نیو مت دهیبه سپ ینگاه مین

 رود. یم نیمت یکند و روبه رو یم عجم

 

 !دیزند: بفرمائ یبه در خانه اشاره م  

 

 جا! نیاندازد: نه! خوبه هم یچانه باال م نیمت  

 

 کند و یبه داخل شدن نم ی!! اصرار؟یضلِ آفتاب و خوب رِیپرند؛ ز یباال م دهیسپ یابرو ها  

 سر حرف را باز کند. نیماند تا مت یمنتظر م

 

دوزد:  یم دهیپشتِ سر سپ یکشد و نگاهش را به باغچه  یلبش م ریبه ز یدست نیمت  

! من ن؟یهست یهمه ازم فرار نی... زن داداش! من جزام دارم که امزنیصاف و پوس کنده حرفامو م

 !نم؟یخوایکه نم نیچه مرگمه که قِشقِرِق راه انداخت

 

 هیبه حرف بق یشمام راض ینی! ن؟یآقا مت نیگیم نیدار یشود: چ یمتعجب م دهینگاه سپ  

 !؟یچ چارهیب ی! پس او دختره ن؟ییو وصلت ما
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بودن و  یمن راض یدوزد: نه خونواده  یرا به صورت او م زشیبار نگاه ت نیاول یبرا نیمت  

 اون.. ینه خونواده 

 

ما تموم شده  یتمام شد و رفت: پَـ قصه  یعنیزند که  یبه هم م یکفِ دو دستش را جور  

 !نیس! حرفو اون سمت نکش

 

 یونآس نی! به هم؟یراحت نیتموم شده س؟! به هم یچ ینیکند:  یاخم م دهیسپ  

 تموم شده س؟! نیگیو بعدم راحتتر از اون م نیشینفر م هیخاطرخواهِ 

 

کند: شما که از  یفوت م رونیو بازدمش را به ب ردیگ یم شیدستانش را به پهلو ها نیمت  

محدثه افتاد به هول و شوهرش داد؟! اون  یکه بابا نیدونیچه طو نم ن،یمن خبر دار هیخاطرخواه

 !هیمنم نخوام، تمومه قض گهیخانوم االن نامزد کرده پس د

 

 یکیخندد: آهان پس بگو! محدثه خانوم رو شوهر دادن و شمام دنبال  یم یعصب دهیسپ  

 داداشتون، هان؟! ی وهیبهتر از ب یکه جاشو پر کنه! پس ک نیهست

 

 رو با هم؟!.. نایا نیکنیم یکشد: چرا قاط یم یقینفس عمهم گذاشته و  یپلک رو نیمت  
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اون تموم شده س!  گمیدهد: دِ دارم م یدر هوا تکان م یسر خم کرده و دستانش را عصب  

به شوهر  یدَخل چیه گمیکه دارم م نایتمومش کردن... حاالم ا هیبق یمن نخواسَم، اون نخواس ول

 کردنِ اون و عَزَب بودنِ من نداره!..

 

شما  گمیکشد: اگه االن دارم م یلب خشک شده اش م یفشُرَد و زبان رو یگردنش را م  

پشت و پناه بمونه... خوش ندارم بچه هاش تو  یکه خوش ندارم ناموس داداشم ب نهیسرِ ا نیزنم ش

 ناموس ادیب یغربت هیبزرگ شن... اصن خوش ندارم پس فردا  بهیمرد غر هیدست  ریز ای یمیتی

 شه! احابداداشمو ص

 

 یدو رگه شده از خشم م یآتش شده و با اخم وحشتناک و صدا یهمچون گلوله  دهیسپ  

 آدم هی! یزنیحرف م ینطوریکه ا ستیو پول ن نی! ناموسِ برادرت خونه و ماشنیآقا مت ی: آدیگو

 ادیعاقل و بالغه که از پسِ خودش و بچه هاش برم

 

 یزن داداش! حرفم بد بود ول دی: ببخشدیگو یگذارد و آرام م یهم م یپلک رو نیمت  

  به موال! سیقصدم بد ن

 

 !..نیکشد: آقا مت یم یقیاش و نفس عم یگزد از تندرو یلب م دهیسپ  

 

شوند: شما هنوز به  یقرار م یب شیشده و مردمک ها نیکند و نگاهش غمگ یگردن کج م  

زن داداش! پس چه طور  گنیمن م شما به یداداشا ی... همه گنیهم م هیزن داداش! بق نیگیمن م

 زن خودتون؟!.. نیزن داداش رو بکن نیا نیخوایم
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 ی بتنِ دونمینم ی! من حتدمهیسع شیکوبد: من دلم هنوز پ یاش م نهیکف دستش را به س  

تا  ممدیسع کرینه... من چشم انتظار پ ای گردهیاصالً برم دونمیاون جبهه س... نم یکجا دمیسرِ سع

از  یننشو هیکنم! من هنوز چشم انتظار  هیقبر داشته باشه حداقل که بتونم برم باال سرش گر هی

آوردم... اون  ایبه دن دمویسع یاونجاست... من تازه سه ماهه که بچه  دمیسع یکه جنازه  مییَجا

 یبرنگشتنِ جنازه  یدلم پاره پاره  یوقت یزنتون شم؟! چه طور امیب یگیبهم م یوقت شما دار

 یبچه هام، هنوز قبر نداره فکرِ رفتن به خونه  یشوهرم، بابا دم،یسع یوقت ی! چه طوردمه؟یسع

 آخه؟! یبرادرش باشم؟! چه طور

 

اندازد و صورتش را در  یم ریزند. سر به ز یو هق م ردیگ یدهانش م یدستش را جلو  

اندازد.  یم ریجود و سر به ز یلب م نی. متندیرا نب شیاشک ها نیکند تا مت یچادرش پنهان م

 کشد. یم یقینفس عم

 

 خانوم!.. دهی: سپدیگو یم نیبه زم رهیآرام و خ  

 

شود: منم دلم سوخته... منم داغِ برادر  یبم م شیکوبد و صدا یقلبش م یدستش را رو  

منِ  ن،یرو اول به من دادن... منِ مت دی... من بودم که اول از همه سوختم... خبر شهادت سعدمید

شدنِ داداشمو دادم به بابام، به مامانش، به داداشِ شما... من  دیبودم که خبر شه یکس ،یمِهد

داداشِ من که بود! سه  یاز مادرِ من نبود، درست! ول دیبد خبرِ شهادتِ داداشم بودم... سع غِکال

 و ستیکه من ب ینی نیسالم شد که خبر شهادتشو دادم به همه! ا یاومد و س ایسالَم بود که دن

 یچکیه نیکه فک کن سی! پس روا ندمیهف سال بزرگ شدنشو، زن گرفتنشو، بابا شدنشو د

که اومدم شما رو جا محدثه  نیفک کن ینجوریکه راجبَم ا سیجز شما! روا ن دینگز کِشکَ گهید

 !..رمیبگ
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 یاش مخراش دادن به بغض مردانه  یبرا یدهد و سرفه ا یآب دهانش را به زحمت فرو م  

 من دارم یقبر! ول هیقبر نداره،  هیم  کهیکه داداش کوچ نیاز ا سوزهیدلِ من نم نیکند: فک نکن

 یکه جا باباشون واسشون پدر خوانیرو م یکس هیداداشم  ی... بچه هایخوایشما مرد م گمیم

عرضه شو نداشتم که  یشد و من حت دیکه داداشم رفت و شه نیاز ا سوزمیم ،یمِهد کنه... منِ

اال ! حشهیبلکه دلم آروم شه که نم رمیداداشمو بگ یمایتیپر و بال  ریز خوامیبرم جنگ... حاال م

 خونش نشم.. یشرمنده  نیاز ا شتریحافظِ ناموسِ داداشم بشم که ب خوامیم

 

 لیفامچو انداختن تو  ای: آبجدیگو یبمِ بغض دارش م یِاندازد و با همان صدا یم ریسر به ز  

 !..یشیپس م ،یکه شما قرارِ زنِ من ش

 

کند اما سر گردانده و انگشت اشاره اش به  یبه طرف دروازه قدم برداشته و آن را باز م  

 یبچه ها ذارمیاما نم زنمیمن تا آخر عمر بهتون دسم نم نی: شما اگه بخواردیگ یم دهیطرف سپ

ونم و نگات ندازمیم ریمن باز سرمو ز میه کنعقدم ک یحت نیپناه بزرگ شن... اگه بخوا یداداشم ب

 نیسر بمون ی هیسا یب ذارمینم یول کنمیمن

 

به  رهیخ دهیرود. سپ یگذارد و م یرا م انیمات مانده و گر ی دهیها را گفته و سپ نیا  

 .زدیر یبسته شده، اشک م یدروازه 

 

و  ادیتوجه به زمان و مکان، از عمق جان فر یکند که ب یم ینیاش آن قدر سنگ نهیس  

 !ـــــــــــد؟یسع یی! کجـــــــــــاـــــدیزند: سع یضجه م
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  **** 

 

   

 

 

... جانِ دلم! جونم رهیبگ یخوابه  ـیَزهرا جانه  ی... مرهیبگ یتو را مرگه  یشَله  یشَله  -  

 مامان! آروم باشه دختر گلم! جونِ دلِ مامان!

 

! همه ریس یها سهیتا ر ریبگ یبزرگِ مس یها گیپر از خرت و پرت است؛ از د نیزم ریز  

 ینگهش داشته اند تا وقت زیشده اند. به خاطر بمباران، تم دهیخود مرتب چ یدر جا لشیوسا ی

کهنه  یِچوب ی هیچهارپا کی یرو دری. مَش حرندیشود، بتوانند در آن پناه بگ یقرمز م تیوضع

کند.  یرا در آغوش دارد و سر پسرک را نوازش م دهیجمع شده و ترس یِرعلینشسته است و ام

ر که خب یبلند ینشسته است؛ با هر صدا نیزم ریز یِدر ضلع غرب ییسکو یخانوم هم رو نیمیس

 کند. یم نیدهد، دستش را به قلبش گرفته و صدام را نفر یم یخانه ا یِرانیاز و

 

زنند و کودکانِ ناآرامِ در آغوششان را  یقدم م نیزم ریدرون ز دیو خورش رایو سم دهیسپ  

 کنند یزنند. نوازششان م یبوسه م شانیخوانند. به سر و رو یم ییالال شانیدهند. برا یتاب م

 هیو گر غیج یخورد، صدا یم نیکه به زم یشود! هر بمب یدود م بیمه یصدا کیهمه اش با  یول

 کیقدر فهم داشته باشد که بداند در  نیا دیدم باشود. خدا صدام را بکشد! آ یبچه ها بلندتر م ی

 یرسد، دل ها یم نیکه به زم یهستند که با هر بمب یشمار یکودکانِ ب یرنظامیشهرِ غ

 فهمند! یرا نم نیآدم ها ا یلیکه خ فیو صد ح فیلرزند! و ح یکوچکشان م
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هستند که  کیآن قدر نزد یکند. صدا ها گاه یم یقرار یب یاز مطهره و عل شتریزهرا ب  

پشتِ دخترکش را  دیکنند! خورش یم ادیو فر هیبزرگتر ها هم هوسِ گر یحت چ،یبچه ها که ه

. شغاله ردیکند تا بلکه آرام بگ یرا کنار گوشش زمزمه م یمحل ییِنوازش کرده و مدام همان الال

از گرگ ها و آتش ها  که از شغال هم بدتر است! بمب ها بروند به درک که ردیبم دام! صردیبم

هستند که نقش همان  ییها زیچ کی یعنیهستند! اصالً شهر که گرگ و شغال ندارد؛  تریوحش

 درنده تر و خون خوارتر هستند! یلیکنند اما خ یم یگرگ و شغال را در شهر ها باز

 

 نیاندازند. در ا یبه هم م یشود. همه نگاه درمانده و ترسان یزنگ در بلند م یصدا  

زنگ تکرار شده و  یرفتن و باز کردنِ در را دارد؟!! صدا رونیجرأت ب یناجور چه کس تِیوضع

 نیمیرا به س یرعلیبرخاسته و ام دریشوند! مَش ح یمحکم به دروازه هم همراهش م یها دنیکوب

ال وَ به هول و شتریرود. دلِ همه ب یرا باال م نیزم ریز یپله ها انیگو "بسم اهلل". اردسپ یخانوم م

به دروازه  دنیزنگ و کوب یکشاند و صدا یها م کیسرام یرا رو شیقدم ها دریافتد! مَش ح یم

  شود. یقطع نم یهم لحظه ا

 

 یسوت م دریمَش ح یکند. گوش ها یرا متوقف م زیلحظه همه چ کی یبرا یبیمه یصدا  

 یا هیثان یزنگ زدن هم برا یصدا یدهد تا سقوط نکند. حت یم واریاش را به د هیکشند و تک

 یم یا هیثان یکند و نفسش برا یم هیهم که زهرا با تمام توان گر نیزم ریشود. درون ز یمتوقف م

ند ک یم شیران پا یرو یو گرم یسیکه دستش را به قلبش گرفته، احساس خ خانوم نیمیرود! س

در آغوشِ او جمع شده و خودش  شهیاز هم شتریب یرعلیخورد؛ ام یاش م ینیبه ب یزننده ا یو بو

دستِ  یکند اما گاه ینم هیمثلِ قبل گر گریشود د یکرده است! پسرک بمباران که م سیرا خ

 !ستیخودش ن
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عزم خود را جزم کرده و دست  دیشود. مَش ح یبه در بلند م دنیزنگ و کوب یدوباره صدا  

و عاتکه خانوم  یآقا تق یت زده وحش یو چهره  دیگشا یرود. در م یبه طرف دروازه م واریبه د

دروازه  دریدورتر! مَش ح یدفعه کم نیا یول بیمه ییشود. باز هم صدا یم داریچشمش پد یجلو

 دوند... یم نیزم ریحرف، همه به طرف ز یکند و بدون کلمه ا یباز م ررا تا آخ

 

  **** 

 

   

 

 

به همان سرنوشتِ  کز کرده است؛ دخترک زهره ترکانده و وارید ینساء گوشه  ریخ  

مظلومتر  شهینشسته و چشمان درشتش از هم وارید یدچار شده بود! حاال هم گوشه  یرعلیام

و  یعل یکه پدر و مادرش برا یرنگ چوب یو گهواره  یآب یبه گهواره  یدست دیهستند! خورش

نگاهش  د،یمادر و پدرش را د یوقت یبود ول یزند. وضع بد یکشد و لبخند م یزهرا آورده اند م

دستِ خود  یزهرا را رو یکرد! آقا تق هیساعتِ تمام در آغوشِ عاتکه خانوم گر کیشد و  یچراغان

 ریبه خ یخندد. عاتکه خانوم هم نگاه نگران یباز شده دخترک م یغنچه  دنِیبرد و از د یباال م

  شود! یدخترکش کباب م تیو معصوم تیمظلوم یبرا لشاندازد و د ینساء م

 

: پس آقا شعبان شَمه رِ ندینش یم دهیآن خواب یرو یکه عل یکنار تشک دیخورش  

 بگُوتـِ)پس آقا شعبان بهتون گفت(
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وِ  بیدفه خا بُمَـ با بُگُوته که حب نی: آها! اردیگ یآورده و در آغوش م نیزهرا را پائ یآقا تق  

 بیدفه که اومده بود گفت که حب نیوَر)آره! ا یت جهیا میَیرِ جه بخَسه تا اَمه رِ خَبِر هَده و بگوته ب

 تو( شِیپ نجایا میایازش خواسته که به ما خبر بده و گفته که ب

 

 به فکر او بوده و هست! شهیهم بیزند؛ حب یاز عمق جان م یلبخند دیخورش  

 

 ایچه طَرِن؟! ثر یو گل ایخُبُ؟! اوالد نِدَره؟! ثر ی: خا دِ چه خَبِر؟! صُراحدیگو یم یپر انرژ  

چه  یو گل ایخوبه؟! بچه نداره؟! ثر یچه خبر؟! صُراح گهیناکُرده؟!)خب د یسنِ هَمرَ خا عُروسممح

 نکرده؟!( یبا محمد حسن که عروس ایطورن؟! ثر

 

و  دیگو یم یدهد.. از صُراح یاو پاسخ م یلبخند به لب به تمام سؤال ها یو آقا تق  

که حالشان خوب است.. از  دیگو یو گل نساء م ایدخترش که اسمش را فروغ گذاشته اند.. از ثر

 ینکرده و حاال همراهِ گل نساء در خانه  یهنوز هم با محمد حسن عروس ایکه ثر دیگو یم نیا

 یاش م یکه آن ها به روستا برگردند.. از احواالت کوه و روستا و اهال یتا زمان ندهست یصُراح

آه  یلبخند زده و گاه یگاه دیدهد و خورش یاو ماخبار روستا را به  یاز همه  ی.. خالصه ادیگو

 کشد. یم

 

که عاتکه خانوم با لحن نگران و چشمان پر  ندیبب هیشربت خنک ته یوانیتا ل زدیخ یبرم  

طَره... بمب و تَرسِ و  یخا ا میَگیندیز یشو خا باشا جنگ... ت ی! تجایک یکند: آ یآب، متوقفش م

دختر!  یره!)آیمَر تِـ رِ بِم ی! آ؟یدِ کوجَـ خا تو بومِ جهی! اجایک ی... دو تا وَچه هَمرَ... آیینایت

 ی... با دو تا بچه... آیی... بمب و ترس و تنهاهیطور نیکه ا تمیشوهرت که رفته جنگ... زندگ

 !(رهیمادر برات بم ی! آ؟یکجاست که تو اومد گهید نجایدختر! ا
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 کشد: خدا ناکُنه!..)خدا نکنه!( ینشسته و آه م دیخورش یشانیپ یرو یاخم کمرنگ  

 

ا... خ یول مییَن نایطَرِ دَ! ت یا میَگیندیز یزند: م یم یکند و لبخند کمرنگ یگردن کج م  

... پدرشوهر و ستمیتنها که ن ی! ولگهید هیطور نیمنم ا یِدَرِن!)زندگ یِهوا یشو پِر و شو مَر م یم

 مادرشوهرم هوامو دارن!(

 

است اما دل عاتکه خانوم را  دیخورش یِزندگ تِیحرف ها گرچه واقع نیشود. ا یسکوت م  

 یکنار رفته  یاز پرده  دیخورد. خورش یبه در م یدخترکش! تقه ا چارهیکند! ب یکه آرام نم

 یحال و احوال آمده اند. عاتکه خانوم روسر یحتماً برا ند؛یخانوم را بب نیمیتواند س یپنجره م

  رود. یبرخاسته و به طرف در م دیشکشد و خور یسر م بهاش را 

 

 هست! یسخت هست... ول یزندگ  

 

  **** 
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است  دیجد یتیمربوط به جنا شیزند. خبر ها ینم یخوب یروشن است و حرف ها ویراد  

فقط در  دیگو یم ندهیکه گو یرسد! اعداد و ارقام یجوش م یمغز آدم به نقطه  دنشیکه از شن

 یرا در آغوش دارد و او را به جلو و عقب تاب م یعل د،یتوانند ساده باشند! خورش یحد حرف م

عراق هستند و  یجنگ تیجنا نیآخر دنیسپرده اند. همه مشغول شن ویراد بهدهد. همه گوش 

آن صدا  رِیهستند و امان از تصو یزیصدا ها دردناکتر از هر چ یهم درد دارد؛ اصالً گاه دنشیشن

 ها!

 

 نشانیرا که سوخته اند.. کودک هم ب ییکند نفس ها یبندد و تصور م یپلک م دیخورش  

.. جوان.. اصالً تازه عروس و رمردی.. پرزنیبوده! پ نشانیبوده، نه؟! نوزاد چه؟! البد زنِ باردار هم ب

و خانواده.. هزار هزار عشق و رابطه..  یشهر و هزار هزار زندگ کی! گریشهر است د کیداماد! 

را که نفس چه طور  نیکند ا یبسته تصور م یزار کار و لبخند که سوختند! از پشت پلک هاهزار ه

 قهیروز و چند دق کیکند که هزار هزار آدم در  یبسته تصور م یسوزد؟! از پشت پلک ها یم

 گنجد. یبسته باشند چه قدر درد دارد؟! اصالً در تصور هم نم ایدن نیچشم از ا

 

 .. نفس.. سوخته ها!اتی.. سردشت.. خانواده.. جان و حتیجنا  
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  **** 

 

   

 

 

آقا  نیاندازد: بب یم نیبه مت ینگاه میحلقه کرده و ن یدست دور استکانِ چا دریمَش ح  

! تا حاال ساکت بودم و مدارا کردم... اشتباه کردم! فکر کردم مدارا کنم و شما ها نظر خودِ نیمت

 یزمزمه جلو نیاز همون اول دی... باکردمیاما اشتباه فکر م نیدار یدست برم نیرو بشنو دهیسپ

 و نگرفتم!.. گرفتمیحرفا رو م نیا

 

! تو رو قسم به صاحبِ نیآقا مت نیحرفا... بب نیاز ا میکشد: حاال بگذر یم یقینفس عم  

که  گمیدارم با خواهش و زبون نرم م نینکن! بب تیدختر منو اذ نقدیا ت،یاسم شناسنامه ا

االن قاطع برخورد کنم، االن  تونمی! من منیآقا مت نی... ببمی... که باز صبر کنادین شیپ یدلخور

 یدست از اصرار برا خوامیکنار و با زبون خوش ازت م دمیتو رو کش یراه بندازم ول دادیب وداد 

 ..یازدواج بردار

 

 باال دریاو تا لبخندِ مَش ح یافتاده  ریگذارد و نگاهِ به ز یم نیمت یران پا یدستش را رو  

حتماً دخترمو  شدمیو دختر دار م ومدمیم ایم دن گهی! من اگه صد بار دنیآقا مت نی: ببدیآ یم

 االبود... ح شیچون هم کفو دخترم بود، چون عاشقش بود، مرد زندگ امرزیخدا ب دِیبه سع دادمیم

بهش  تونمیازدواج کنه و منِ پدرم نم خوادیحاال دلش نم دهیشده... سپ دیشه یاون مرد زندگ

خودشه... من به  یراجع به ازدواج پا رهیبگ یمیزنه و هر تصم وهیاالن ب دهیبکنم... سپ یاصرار

 و! تو ماشاال جوون پاک نیفعالً صبر کن و حرف ازدواج رو نزن آقا مت گمیزبون خوش به تو م
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 کردمیبود من اصال و ابدا مخالفت نم یراض دهی.. اگه سپدمیند یازت بد ... تا حاالیهست یخوب

دلش بخواد تا آخر عمرش ازدواج  دی... دوست نداره ازدواج کنه... اصالً شاستین یحاال راض یول

 یحاال صبر کن و حرف گمی... منِ پدر دارم با زبون خوش مشهینم دیواسش سع یشکینکنه چون ه

که تو  دیرس میتصم نیبه ا گهی/ سه سال د گهیدو سال د ده،یخودِ سپ دیاز ازدواج نزن... شا

 نهیو ک یاالن تند برخورد کنم که بعد دلخور خوامیهم نه... من نم دیشا ،یشیبراش م یشوهر خوب

با کل  و،با هزار تا حرفِ مردم... من با پدرِ تو، مادر ت هیما ها مساو نِیب یا یبشه که هر دلخور

 یاصرار... من که بابا نیاز ا یدست بردار دیاول خودِ تو با یول کنمیهم صحبت متو  یخونواده 

 یپا شیبه زور و فشارِ حرفِ مردم بشون نیخوایدخالت بکنم، اون وقت شما م خوامیم نم دهیسپ

 عقد؟!

 

همه اصرار  نی! به خدا من از ایکند: مَشت یکشد و لب تر م یبه گردنش م یدست نیمت  

 یمیتیسر بزرگ شن... تو  ی هیسا یبرادرم ب یبد ندارم... من فقط خوش ندارم بچه ها تِیقصد و ن

 داشته باشم دمویداداشِ شه یزن و بچه ها یِهوا خوامیبزرگ شن... من فقط م

 

سر پ ستیبد ن تتیکه قصد و ن دونمیزند: م یزده و لبخند م هیتک یبه پشت دریمَش ح  

 هیاس تونهیم شتریب یبلندتر باشه، دو / سه متر یدرخت هر چ یبده... ول تتیجان! منم نگفتم ن

برادرِ  یحواستو بده به بچه ها رونیاز دور باش! از ب یکنه! تو باش! بلند همت باش! ول یسار

 یزنیعِز و جِز م یازدواج کنه... تو که انقدر دار خوادیبرادرِ تو، دخترِ من، حاال نم زنِ! دتیشه

! شما رو اگه خودتم خوادی! خب نم؟یکنیم تیداداشت، چرا مادرشونو اذ یبچه ها یمیتیواسه 

س پ ستین یدیکه چون حاال سع دونمی! صالح نمیبرادرت دور باش یاز بچه ها ذارمیمن نم یبخوا

امام  یبچه ها یخوب! حضرتِ عباس عمو یعمو هیمثلِ  یباشن! شما باش ول دیشم نبا دهخونوا

بخواد همون عمو بمون!  دهیکه سپ یون دوسِش داشتن... تو تا وقتباباش نیهمه ع یبود ول نیحس

دلت براش رفته که خب مبارکت باشه... اگه نه، حاال صبر  خوره،یکه به دردت م یدید یاگه دختر

براش  دیتموم شه، داغ سع ثایفردا روز که حرف و حد دیخبر ندارم... شا دهیسپ یفردا زکن! من ا
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 کس رو به چیوقت، ه چیه دمی... شایشوهرش باش یتونیتو م نهیاون موقع بب دیشه، شا تریعاد

تنِ  یپاره  دهیانتخاب کنه... سپ یا گهیو اصالً کسه د گهیجورِ د دمیعنوان شوهر قبول نکنه... شا

 ... فعالً بهش وقـ..میهمه مون صبر کن ایکه فعالً ب گمیتنم م یپاره  یمنه... واسه 

 

گذاشته و  نیمت یران پا یگذارد. دستش را رو یکاره م مهیرفِ او را نزنگ تلفن ح یصدا  

و به طرف  زدیخ یبرم انیگو "یعل ای"و  یپشت یبر لبه  هیکند. با تک یم یلب عذرخواه ریز

  رود. یتلفن م

 

و بعد هم  چدیپ یدر آن م یادیخش دارِ ز یچسباند، صدا ها یرا که به گوشش م یگوش  

 : الو!بیحب فِیضع یصدا

 

 برد: الو بابا جان!.. یباال م یرا کم شیلبخند زده و صدا دریمَش ح  

 

 یو سرش را سمت آشپزخانه م ردیگ یرا از گوشش فاصله داده و دهنه اش را م یگوش  

 بابا! رای! سمرایچرخاند: سم

 

 هست؟! دیبابا؟! مامان چه طوره؟! خورش نیچسباند: خوب یرا به گوشش م یدوباره گوش  

 

اندازد: ما  یآمده، م رونیکه چادر به سر از آشپزخانه ب رایبه سم ینگاه مین دریمَش ح  

 رهیم رایجان؟! آره هست... مادرزن و پدرزنت اومدن... االن سم بیحب ی... تو چه طورمیهمه خوب

 ادیصداش کنه ب
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دهد و به  یمتوجه ماجرا شده، سر تکان م دریمَش ح یحرف ها یکه خود از رو رایسم  

زند.  یرا هم صدا م دیکند، خورش یرا پا م شیها ییکند. همان طور که دمپا یطرف در پا تند م

 شود. یگذارد و از اتاق خارج م ی. چادر سر مزدیخ یزهرا را به مادرش سپرده و برم د،یخورش

 

 زنگ زده! بیحب ایآورد: ب یلبخند به لبش م رایشادِ سم یچهره   

 

با  بیحب یصدا دنِیبندد. از شوق شن یشده و با عجله در اتاق را م قتریلبخندش عم  

 شود! ینم نیمتوجه حضور مت یشود و حت یسرعت وارد خانه م نیآخر

 

 دیجان! بابا خورش بیزند: الو حب ینگاهِ منتظر و مشتاقِ او لبخند م دنِیبا د دریمَش ح  

 بهش... از من خداحافظ! دمیرو م یاومده... من گوش

 

و آن  دهیکش یقینفس عم دی. خورشردیگ یم دیرا سمتِ خورش یو گوش دیگو یرا م نیا  

را به او داده اند!  ایانگار دن چد،یپ یکه در گوشش م بیحب یچسباند. صدا یرا به گوش خود م

است که خودِ آرامش است  بیحب یمهم صدا ست؛یو خش دار بودنِ تماس مهم ن فیاصالً ضع

 !دیخورش یبرا

 

  **** 
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به  یکشد. نگاه یتشک دراز م یو رو دهیگردن دو قلو ها باال کش رینازک را تا ز یپارچه   

 یکند که نق نقِ عل یاندازد که هنوز در خواب هستند و خدا را شکر م یخواهر و مادرش م

داند  یکشد. نم یدوزد. آه م یغلتد و نگاهش را به سقف م ینکرده است! به پشت م دارشانیب

 یِصدا یفقط وقت شیداند چرا خنده ها ی! نمستیدر دلش جور ن یزیچ یکیروز ها  نیا چرا

 کیداند که چرا  یرا نم نیشوند! جداً ا یم یشنود، واقع یرا از پشت تلفن م بیحب فِیضع

کشد که کم کم  یکند و آه م یماند و فکر م یبه سقف م رهیدارد! آن قدر خ یشگیهم یدلشوره 

 افتند. یهم م یشده و رو نیسنگ شیپلک ها

 

   

 

 

 ( ساخته و منتشر شده استwWw.98iA.Com) اینودهشت یمجاز یکتاب توسط کتابخانه  نیا  

 

   

 

 

دهد که  یم نیدارد و تمام حواسش را به ا یشود. آرام گام برم یوارد م اطیبا احت بی}حب  

 زِیچ کی یچرخاند. نگاهش رو یپر از گرد و خاک م یآوار نشود! چشم در فضا نیاز ا شتریخانه ب

 یِرانیبمب عمل نکرده سبب و نیرود؛ پس ا یم یا هیثان یماند. نفسش برا یمنحوس ثابت م یِفلز

کند تا جهت صدا را  یم زیشنود. گوش ت یرا م یفیخف یناله  یخانه شده است! صدا نیا

 ماند...{ یآن بمبِ عمل نکرده م ی رهیدهد و نگاهش همچنان خ صیتشخ
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 غلتد. یاش نشسته و به راست م یشانیپ یرو یهنوز در خواب است. اخم کمرنگ  

 

   

 

 

ترسد  ی}زنِ جوان لبش را درون دهانش جمع کرده و نگاهش به شکمِ برآمده اش است. م  

به قدم  یاو کم دنیبا د بی. حبزدیر یصدا اشک م ی. بوفتدیتنش ب یاز درد ناله کند و در رو

 یکه واژگون شده و جلو یشدن و در رانیدر حال و وارِید نِیبخشد. زنِ جوان ب یسرعت م شیها

 دنِیزند. زن جوان با د یآرام کنار او زانو م بیافتاده! حب ریرا گرفته است، گ واریدشدن  رانیو

 زند. یم یسینجات دهنده، لبخندِ خ کی

 

 خواهر؟!.. نیاندازد: خوب یزن جوان م یبه سرِ زخم ینگاه بیحب  

 

 یم یشتریبا سرعت ب شیدهد و اشک ها یتکان م نیزن سرش را به شدت به طرف  

 خب؟! ن،ی! تکون نخورکنمیخواهش م نیچکند: آروم! آروم باش
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 یحبس م نهینفسش را در س بیگذارد. حب یهم م یو پلک رو ردیگ یزن لبش را گاز م  

را درک  نیتواند ا یجوره نم چیشوند. ه یاوضاع م یقرار مشغول بررس یب شیکند و مردمک ها

سر  یها داشته باشد! برخاسته و باال یعراق یتواند برا یم یروستا چه منفعت کیکند که حمله به 

 .ردیگ یم رزن جوان قرا

 

 یآروم... سع یلیخانوم! خ نینی: ببدیگو یاندازد و آرام م یبه درِ واژگون شده م ینگاه  

 ن،یکنب تونویشمام سع یول کنمیخب؟! منم کمکتون م ن،یال بکشآروم خودتونو با یلیخ نیکن

 نمزیهستنو صدا م رونیکه اون ب گهید یمن برادرا ن،یاومد رونیکه ب واریدر و د نیا ریباشه؟! از ز

 ... آروم آروم، باشه؟!نیکمک... حاال فقط به من گوش کن انیب ات

 

به در  یگرینگاه د بیدهد. حب یکند و سر تکان م یحبس م نهیزن جوان نفسش را در س  

کند به بمب عمل  یم ی. سعزدیر یحتماً فرو م واریاندازد؛ اگر در را تکان دهد، د یم واریو د

 یکنان و آرام خود را باالتر م هینکند! زن جوان، گر یکه چند متر آن طرف است، توجه ینکرده ا

گه دارد. درد در کمر و بدن زن کند که در را در همان حالت ن یم یبرخاسته و سع بیبکشد. ح

 دارد!..{ یکند و نه از تالش دست برم ینه ناله م تش،یاما با توجه به موقع چدیپ یجوان م

 

   

 

 

ه غلتد و سرش را ب یقرار به پشت م یلرزانند. ب شیاش به عرق نشسته و پلک ها یشانیپ  

 دهد. یتکان م نیطرف

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM بودنت هست

telegram.me/romanhayeasheghane 497 

   

 

 

بغل زن  ریگذارد. دستانش را ز یهم م یکشد و پلک رو یم قیچند نفس عم بی}حب  

سست دور بماند. از نفس افتاده  وارِیکشد تا از د یجوان گرفته و با تمام توانش او را به عقب م

 ینگاهش را به طرف بمب عمل نکرده م بیزنند. حب ی. هر دو نفس نفس مندینش یم نیزم یرو

برود و  رونیآوار شده ب یخانه  نیو از ا زدیخواهد برخ ی. مندیب ینم زیرا جا ملتأ گریکشاند و د

 را خبر کند که..{ هیبق

 

   

 

 

مُصِرند به بسته ماندن. سرش را به شدت به  شیافتد اما پلک ها یتمام تنش به لرزه م  

اه گ شی. نفس هادیگو یم انیلب هذ ریدهد. عرق بر تمام تنش نشسته است. ز یتکان م نیطرف

 لرزد. یغلتد. تنش م یقرار به چپ م یاند. ب قیعم یحبس شده و گاه
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که خم شده و دستانش را حائل سرش کرده  بیاند. حب دهیصدا ها خواب یا قهیدق ی}برا  

 یکشد و فقط ب یم نیدهانش پائ یکند. زن جوان هم دستش را از رو یبود، کم کم سر بلند م

 الیکشاند؛ خوب است که خ ینگاهش را به طرف بمب عمل نکرده م بیزند. حب یصدا هق م

  .چدیپ یاش م ینیب ریز ییزند و بو یم سندارد!! نفس نف دنیترک

 

 ..ی... لعنتـــی... لعنتـیرسد: لعنت یبه بم م ریاز ز شیصدا  

 

 ... نفس نکش!هییایمیدوزد: نفس نکش! ش ینگاهش را به زن وحشت زده م  

 

 یحبس م نهیشوند. هر دو نفسشان را در س یان درشتتر از حد معمول مچشمان زن جو  

 یکشد. سع یم رونیماسک را ب بیفِشُرَد. حب یدهانش م یکنند. زن جوان هر دو دستش را رو

 نفرستد..{ هیمسموم را به ر یهوا یادیکند ز یم یکند کوتاه و کم نفس بکشد. سع یم

 

   

 

 

ابوس ک نیشوند تا ا یرا انگار قفل زده اند که باز نم شیغلتد. پلک ها یقرار به پشت م یب  

اال ح نیهم ییشود که گو یم نیاش چنان باال و پائ نهیاند. س قیهمه عم شی! نفس هاردیپذ انیپا

شود. ترسان  یم داریاو ب ی! عاتکه خانوم از سر و صدادیخواهد جه رونیشکاف خورده و قلبش ب

 زند اما.. یم شیدهد. صدا یرود. تکانش م یسر او م یباال تنِ لرزان دخترش، از
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 یصورت زن جوان م یو نگاهش را به ماسکِ رو ردیگ یدهانش م یرا رو سیخ ی هی}چف  

. هنوز هم اصرار به حبس ماندن نفس زدیخ یتعادل برم یشود. ب یاندازد. کم کم حالش دگرگون م

شده  یخواهد به هر جان کندن یرود و او م یم جیشود؟! سرش گ یدارد اما مگر م نهیدر س شیها

را به طرف چهارچوب  شیرا صدا بزند؛ البته اگر زنده باشند! قدم ها هیشود و بق خارجخانه  نیاز ا

 کشاند که.. یم

 

خواهند؟! از پا  یآوار شده چه م یروستا نیاز جانِ ا گری! دبیمه یباز هم همان صدا ها  

شوند. در  یو دور م کینفس بکشد، نه! صدا ها نزد دیافتد. نبا یاز دستش م هی. چفندینش یم

 .ابندی یانعکاس م بیگوش حب

 

 یسوزد.. صدا ها در سرش م یاش م نهیافتد.. س یم نیزم یشود.. رو یکم کم خم م  

افتد.. صدا  یسوزند.. به سرفه م یم شی.. صدا ها.. صدا ها.. نفس.. نفس.. صدا ها.. نفس هاچندیپ

سوزند..  یم شیافتد.. نفس ها یسرش بمباران راه م یشود.. تو یسرش جنگ به پا م یها.. تو

 کنند.. صدا ها.. نفس ها.. یدرد م

 

 بــــــــــــــوم!{  

 

  **** 
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 !یم یچ یچ -فصل پنجم   

 

 70بهمنِ  -چهار سال و شش ماه بعد   

 

   

 

 

 به ینگاه میشود. ن یمشغولِ بافتن م عیو با مهارت و سر چدیپ ینخ را دور انگشتش م  

اندازد. زهرا و مطهره هم  یهستند، م شانیاسباب باز ونیبا کام یکه مشغول باز یرعلیو ام یعل

لبش نشسته و  یگوشه  یکنند. لبخند یم یخاله باز شانیاز اتاق با عروسک ها یدر گوشه ا

سرفه  یمشغول نماز خواندن است و صدا گریدر اتاق د دهی. سپچدیپ یانگشت م وردوباره نخ د

 اندازد. یبه ساعت م ی. نگاهدیآ یهم م بیحب یخسته  یخشک و نفس ها یها

 

. راهِ زدیخ یگذارد و برم یم وارید یفرو برده و آن ها را گوشه  شیقالب را درون بافته ها  

 دارد. روبه یرا برم بیکرده و قرصِ حبرا تا نصفِ پر از آب  یوانی. لردیگ یم شیآشپزخانه را در پ
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 انویکشد و همراه ل یم رونیو قرص را از خشابش ب ندینش یم ینشسته در کنار بخار بِیحب یرو

 زند که بردارد. یبرد. لبخند زده و با ابرو اشاره م یم شیآب پ

 

 زند: دستت... درد نکنه! یهم لبخند م بیحب  

 

 و سرفه...  

 

 آقا! کنمیشکند: خواهش م یقلنج انگشتانش را م دیخورش  

 

 دو قلپ آب و سرفه...  

 

 یدرست و حساب یرنگ و رو گریچرخاند. د یم بینگاهش را در صورتِ حب دیخورش  

دست و بالش  یگود رفته اند. رو شیچشم ها یشده اند. پا دیاش سف قهیکنار شق یندارد. مو ها

وابسته به  یاست ول بیهنوز همان حب بیکشد! حب یمقرمز رنگ است. آه  یپوست یهم لک ها

 تانمارسیتواند به ب ینم گرید یاست ول بیهنوز همان حب بی! حباتاق یگوشه  ژنِیکپسولِ اکس

 هم که.. یرنجورتر.. و گاه یالغرتر.. کم یکم یهست ول بیهمان حب بیرفته و کار کند! حب

 

 ... خوشکلم؟!یلی!... خیکنی... مگاین گایخندد و سرفه...: ن یم بیحب  

 

 و سرفه...  
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کند:  یپشت چشم نازک م ینفس ها و کلماتِ او ول یدگیبر یرود برا یدلش م دیخورش  

 !ریبگ لیکم خودتو تحو هی! ــــشیا

 

 دیو از ته دل نبا قی.. سرفه.. عمیخندد و سرفه.. سرفه.. سرفه.. نفس تنگ یم بیحب  

 بخندد که!

 

.. قی.. عمقی.. عمقیرساند؛ نفسِ عم یرا به او م ژنیبرخاسته و ماسک اکس دیخورش  

  .دیآ یم رونیب گریاز اتاق د دهیلبخند خسته! سپ

 

 زند: قبول باشه! یلبخند م دیخورش  

 

 رود: قبول حق! یو به طرف آشپزخانه م دهیکش یقینفس عم دهیسپ  

 

عروس شد و  رایکه سم یساکن اند؛ درست از زمان دهیسپ یدر خانه  شیاز دو سال پ  

به  یگرینگاه د دیهم نزد سهراب و بهجت! خورش دریخانوم به رحمت خدا رفت و مَش ح نیمیس

 یآب و قرص را برم وانیکند! ل یاندازد؛ ماسک را کنار زده و لبخندش درد م یم بیصورت حب

 .زدیر یگاز گذاشته و درونش روغن م یرو را تابهیماه دهیرود. سپ یم زخانهدارد و به درون آشپ

 

 !گه؟ید انیو جواد فردا م رایگذارد: سم یآب را شسته و درون آب چکان م وانیل دیخورش  
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به سهراب و اونا رو هم  زنمی... صبح زنگ مانیدهد: آره! گفتن شام م یسر تکان م دهیسپ  

 کنمیدعوت م

 

 ظرف دهیدارد و سپ یبرم یخالل ینیزم بیظرفِ پر از س یرا از رو لیاست یِنیس دیخورش  

 !م؟یبپز ی: حاال واسه فرداشب چردیگ یرا در دست م

 

درست کن...  یرزاقاسمی: تو مزدیر یم تابهیها را درون ماه ینیزم بیاز س یمشت دهیسپ  

 کنمیدرست م یزیچ ،یکتلت هیآقاجون دوست داره... منم 

 

 زند: باشه! یسوپ مکوچک  گِیبه د یهَم دیخورش  

 

  از بچه ها آن را روشن کرده! یکیاست. البد  ونیزیاز تلو د؛یآ یم یبلند یصدا  

 

 !دی: خورشدیگو یوحشت زده م دهیسپ  

 

ند: ک یاز آشپزخانه پا تند م رونیشده، هراسان به ب تیکه انگار تازه متوجه موقع دیخورش  

 !نیحس ای
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کند. نگاه  یخاموش م ست،یجنگ لمیف کیرا که در حال پخش  ونیزیاول از همه تلو  

رفته اند. سرش را  شیدارد. دستانش سمت گوش ها یشانیاندازد. اخم به پ یم بیبه حب یترسان

 دهد. یتکان م نیبه طرف

 

 ! بچه ها رو ببر تو اتاق!ـــدهیزند: سپ یم ادیفر دیخورش  

 

وحشت زده را به درون اتاق  یِرعلیو زهرا و مطهره و ام یعل دهیکه سپ دهینکش هیبه ثان  

چرخد.. گاه  یشود... گاه دور خود م یبلند م شیها ادیفر ی.. صدازدیخ یبرم بیبرد. حب یم

 یسرش جوانان پر پر م یسرش بمباران است.. تو ی.. توردیگ یدستانش م انیسرش را در م

زند.. دست  یم ادی.. فرستیت خودش نترکد.. دس یم شیپا یسرش خمپاره جلو یشوند.. تو

 چرخد. ی.. مستیخودش ن

 

 یبوته  دنِیاو مثلِ در آغوش کش دنِیکند آرامش کند. در آغوش کش یم یسع دیخورش  

 دیکوبد.. خورش یچرخد.. مشت م یم بیکند.. حب یکاکتوس است! دستش را دور کمر او حلقه م

بمب و  یفقط صدا بیو حب زدیر یاشک م دیزند.. خورش یم ادیفر بیکند و حب یالتماس م

 !ستیاصالً دست خودش ن بیخورد و حب ید مشت میشنود.. خورش یخمپاره م

 

 .. دستِستی.. معتاد نستی. بابا بد ننندیب یدر پدر را م یو زهرا از ال یعل سیچشمان خ  

 یعنی یدانند موج یاما بچه ها نم ستی.. موجستیترسند! بابا زخم یبزن ندارد اما بچه ها از او م

.. و بچه ها زدیر یزند.. مامان اشک م یم ادیخورد.. بابا فر یبُرَد.. مامان کتک م یچه! بابا نفسش م

 ترسند! یم شانیزخم یاز بابا
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 یکند بچه ها را از جلو یم یسع دهی! سپستیمحمد گفته بود که اگر زد دست خودش ن  

 یکیو  برود دیکمک به خورش یترسد برا یشود. م یم نیباال و پائ شیدر کنار بکشد. بغض در گلو

چهار ساله مُصِر است به  یِکشد اما عل یهوا بپرد وسط کارزار!! بچه ها را عقب م یاز بچه ها ب

تواند  یبُرَند.. درست نم یم شی! بابا ترس دارد.. نفس هادنی.. به ترسختنی.. به اشک ردنید

آن  ریزند.. و همه اش تقص یم ادیزند.. فر یمان مشت مزند.. به ما یحرف بزند.. از آن ماسک ها م

 نیا یانتقام و جبران شکستشان به آن روستا حمله کردند! اما عل ینامرد است که برا یها یعراق

 کنند که بابا بد است! یداند.. و آن دو فکر م یرا نم نیداند.. زهرا ا ینم ار

 

 ..ی.. زندگی.. زندگیآخ زندگ  

 

  **** 
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و تاکِ ساعت و نفس  کیت یخواب! فقط صدا یاز ذره ا غیاند اما در نیسنگ شیپلک ها  

به  ی! نگاهستیخواب ن بیداند که حب یشکنند. م یسکوت را م بیحب قِیو عم دهیبر یها

 و سپس به راست دهیاندازد. اول به پشت غلت یو ربعِ نصف شب را نشانگر است، م کیساعت که 

سِ نف کیاز او جز  یواکنش چیچسباند. ه یم بیحب ی دهیخم یبه شانه  رااش  یشانیغلتد. پ یم

گذارد؛ باز هم تنها واکنشش  یاو م یشانه  ی. دستش را روندیب یرسد، نم یکه به سرفه م قیعم

 !ستیسرفه است که آن هم دستِ خودش ن کی

 

 !..ب؟یکند: حب یآرام زمزمه م  

 

چرخاند:  یو نگاهش را در صورتِ او م زدیخ یبرم دیدهد که خورش ینم یجواب بیحب  

 جان؟! بیحب

 

 کشد: هوم؟! یم نیپائ دیصورتِ نگرانِ خورش ینگاهِ دلخورش را تا رو بیحب  

 

 !؟یکنیم ینجوریکردم که ا ی! من کاربم؟ی: حبردیگ یاو را م یشانه  دیخورش  

 

 دهیعقب کش دی. خورشندیشن یگذارد. برخاسته و رخ به رخِ او م یهم م یپلک رو بیحب  

لباسِ او که  یبرد سمت دکمه ها یدست م بیدوزد. حب یو نگاهِ مظلوم و نگرانش را به او م

 شود. یوحشت زده م دیخورش
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 جان! بینالد: حب یگذارد و ملتمس م یدستِ او م یدستش را رو  

 

 و سرفه... بیحب  

 

 به ابد،یب یکه فرصت عکس العمل نیزند و قبل از ا یخشونت پس م یدستِ او را با کم  

چپِ  یرسد که دست برداشته و شانه  یدکمه م نیبرد! به چهارم یم ورشیلباسش  یدکمه ها

 یاش م نهیاو را به س یِشانیبرده و پ دیدهد. دست پشت گردن خورش یم نیاو را پائ راهنِیپ

خوردن هم بدتر دردش از مشت  نیگذارد؛ ا یهم م یگزد و پلک رو یم بل دیچسباند. خورش

خواهد همان لحظه ملک الموت را مالقات  یماند و دلش م یم یرمق در آغوشِ او باق یاست! ب

 !رندیگ یاو درد م یاز فشارِ نرم لب ها دیخورش یها یکبود ی. جاستیدست بردار ن بیکند! حب

 دهد. یرا خراش م شیبغض گلو

 

 تو رو خدا! بی: حبدیگو یدو رگه و پر بغض و التماس م ییبا صدا  

 

... ی: چدیگو یم یزند و حرص یزل م انشیو در نگاه مظلوم و گر دهیاو را عقب کش بیحب  

ه( !... ... )سرفرون؟ی... نگفتم برو بیوحش یتو رو... خدا... هان؟!... نگفتم؟! صد بار... نگفتم وقت یچ

، سرفه( ...  یسرفه ، سرفه ، نفس تنگ... نگفـ... نگفتم سپر بال... ... )رونی... نگفتم بچه ها... رو ببر ب

 نشو؟!

 

 یشوند و با تمام وجود برا یم قیعم شی! نفس هاادیز شیشود و سرفه ها یتنش خم م  

شده از کپسول  زانی. ماسکِ آوزدیخ یزند و برم یهق م دیکَنَد! خورش یجان م ژنیاکس دنیبلع

. آن قَدَر ردیگ یم بیصورت حب یکند. به سرعت ماسک را رو یآن را باز م رِیدارد و ش یرا برم
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ر شود. پ یم نیاش به شدت باال و پائ نهیکرده که صورتش مانند لبو شده است! س سرفه و تقال

 !قی.. سرفه.. نفس عمردیگ ینفس م قیصدا و عم

 

 رمیا مبا بچه ه گهید ی: جانم! جانِ دلم! غلط کردم... باشه! دفه زدیر یاشک م دیخورش  

 نباش! غلط کردم یعصبان گهی... درهیگینشو فقط! نفست م ی... عصبانرونیب

 

 یکه م شیزند. حالش بد است، بد! بد از نفس ها یبه او زل م نشیبا نگاه غمگ بیحب  

 یترسند و شب ها کنارش نم یاز او م شیکه بچه ها نینه! حالش از خودش بد است. از ا رند،یگ

فتن با با دیبا دهیو سپ دیکه خورش نیکبود است! حالش از ا دیکه تن و بدنِ خورش نیخوابند! از ا

 ییبسته اش جا یکنند و او بماند کنجِ خانه، بد است! گلو و حنجره  یکردن نان آور یاطیو خ

اش  یسوزانش تنگ است. مردانگ ی نهیاست! س نیبغض ندارند وگرنه بغضش قدِ کوه سنگ یبرا

 کند! یدرد م

 

 !ترسنیزند: بچه هام ازم م یلب م نیکشد و غمگ یم نیصورتش پائ یسک را از روما  

 

خواهد که تمام شود، تمام! سرش  یم بیاندازد. حب یم ریگزد و سر به ز یلب م دیخورش  

کشد.  ینگاه مظلومش را باال م دیکند. خورش یاش حس م ینیب ریرا ز ییرود. گرما یم جیگ

 شود. یچشمانش درشت شده و نگاهش به سرعت نگران م

 

 !ادی! داره خون مبیبرد: حب یاو م یِنیدستش را سمتِ ب  
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 ینور ری. زردیگ یاش م ینیب ری. نوک انگشتانش را زندینش یم بیحب یِشانیپ یرو یاخم  

به  ی. نگاهندیخون را بب یِتواند به وضوح سرخ یتابد، م یبه دست و صورتش م اطیکه از المپِ ح

 دیدود. خورش یم ی. به طرف دستشوئزدیخ یاندازد و برم یم دیخورش یصورت وحشت زده 

 ی! او که مدیگو ینم بیدارند و حب یلیخون دماغ شدن ها دل نیداند ا یکه م او. زدیر یاشک م

 هست... یزیچ کیداند 

 

  ****  

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

اش را  ینیب یتا رو دیکاپشنش فرو برده است. ماسکِ سف یها بیدستانش را در ج  

ه و گرماب قِی. سرفه را که نگو! اصالً رفندیو پر صدا قیچهار سال است که عم شیپوشانده! نفس ها

 شیخشک است! نگاهش را به قدم ها یسرفه ها نیهم بیحب یبرا قاًیدق ندیگو یگلستان که م



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM بودنت هست

telegram.me/romanhayeasheghane 510 

دارد. حالت  یصدا.. آرام و خسته گام برم یزمستان.. ب رِیشلوغ.. وسطِ زمهر شهرِدوخته است. در 

که  یعالئم یکه آدم از رو ستیدرد بد یلی! خستیهم! دکتر بودن درد بد جهیتهوع دارد؛ سرگ

 دارد بتواند حدس بزند که...!

 

بارش دارد و کاش بارشش  الِیدوزد. هوا خ یکند و نگاهش را به روبه رو م یچشم تنگ م  

 یم و ندیآ یکه سختتر م شی. نفس هاستیکند. سرما مهم ن یدارد و فکر م یبرف باشد! قدم برم

 فروشِ کار یکه برا دهیو سپ دی! خورشستیکنج اتاق، مهم ن ژنِیاش از کپسولِ اکس یروند و دور

و اصالً  ابانیهم زد به دل خ زد! او رونیزدند، او هم ب رونیخانه ب حتاجِیما دِیو خر تشاندس یها

  !مارستانیشدن در ب یو چاره اش بشود بستر وفتدیحاال از پا ب نیاگر هم ستیمهم ن

 

مَرد چه  نیکه بداند که ا ستیاند و ک دهیخم شیفِشُرَند. شانه ها یاش را دارند م نهیس  

! یرفت.. منت ندارد بر سرِ کس فهیروز به حکم وظ کیقلبش دارد؟!  یرو یکشد؟! چه زخم یم

محکوم به سوختن شدند.. از  شهیهم یبرا شیاش نفس ها ینیبرادرانِ د یِروز از سرِ نامرد کی

 اش را گذاشت و یرا رها کرد و عشق و زندگ مارستانیب یتو یروز پزشک کی! ستیر نیدلگ یکس

 ندارد! ری.. انتظار تقدردیرفت تا اسلحه دست بگ

 

ماند! قلبش درون  یگرفته.. قلبش گدازه را م ی.. دلش از خودش و زندگفقط دلش گرفته  

 را و آن تکه یقفسِ پوست و استخوان نیخواهد بشکافد ا یکند! دلش م یم ینیاش سنگ نهیس

د که شو ینم یول ردیآرام بگ یبلکه کم ندازد؛یب خیآبِ  یبکشد و تو رونیرا ب نیسنگ یگدازه 

گذرد  یها م ابانیکه با سرفه و نفسِ تنگ از خ یمرد یتواند عمق درد ها یم یکسشود! چه  ینم

 را درک کند؟!
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چرخاند؛ مغازه  یکند. نگاهش را در اطراف م یدهد. سرفه م یدست تکان م یتاکس یبرا  

که فضا  ییکه فقط تنِ لختشان مانده است و سرما ییها و مردم و خانه ها و آپارتمان ها! درخت ها

دهد و  یابر است و کاش ببارد! دست تکان م یکند! و آن باال هم که ابر رو یجلوه م یررا خاکست

تنِ  و دیگو یدارد. مقصد را م ینگه م ابانیکنار خ د،یرنگ و سقفِ سف ینارنج یبا بدنه  یکانیپ

دهد  یم هیتک نیماش یپنجره  ی شهیکند. سرش را به ش یعقب رها م یِصندل یخسته اش را رو

 !اوردیسوزد؛ کاش تا باز کردن عقده دوام ب یاش م نهیشود! س یها آغاز م ریصوو گذرِ ت

 

  **** 

 

   

 

 

. اول در ذهنش فاتحه ندینش یم شیاندازد و رو یخانوم م نیمیبه قبرِ کنارِ قبر س ینگاه  

 یخواند! کفِ دستش را به سنگ قبر مادرش م یقبرش نشسته م یکه رو ییآن بنده خدا یبرا یا

زند. کفِ  یکند. گردن کج کرده و به سنگ سرد زل م یآورد. سرفه م یم نیکشد. ماسک را پائ

سنگ سرد  یکند! دستش را رو یتنش منتقل م یسنگ را به سلول ها یسرما یدستش همه 

 کشد. کاش بود تا در آغوشش عقده باز کند! یم

 

را  اش یشانیکند. پ یمسوزد. سر خم  یم شتریاش ب نهیشوند. س یم قتریعم شینفس ها  

برق سه فاز به تنش وصل کرده اند! نفس  ییچسباند. سرما صد برابر شده و گو یبه سنگ سرد م

  خفه نشدن! یحرف زدن! برا یکَنَد برا یشوند. جان م یم قتریعم یلیخ شیها
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 ... ... ... قربونت برم؟!..ی: مامان؟!... خو... خوبردیگ یم یقیکند و دم عم یسرفه م  

 

 یاشکش م نیرا اول "کنند ینم هیمرد ها گر"شده و قانونِ  شتریکلماتش ب نیب یفاصله   

.... ... .. چه ی... .. بچه هام... ... ... اگه بدوندیشکند: دلم... ... دلم تنگـ... )سرفه ، سرفه( ... خورش

 ن!..ماما بخشهی... .... )سرفه ، سرفه ، سرفه( ... خدا منو... منو نمتشُـیقدر اذ

 

ر پ شیافتد. نفس ها یسره گفتنِ جمله اش زده، به شدت به سرفه م کی یکه برا یاز زور  

تا چند متر آن طرفتر هم  شینفس ها نِیو هــــــــ نیه یشوند. صدا یم شهیصداتر از هم

 یجا، باال نیاگر هم یحرفش را بزند حت دیکند. با یکنترل م یقیرا با دم عم شیرود. سرفه ها یم

 جان از تنش برود! رشقبرِ ماد

 

... ... .. کاش... ... کاش تموم... )سرفه ، بخشتمی... ... خدا... نمتامی: از اذردیگ یدَم م  

 ... ... .... .. کاش..سوزِیم دیسرفه(... دلم... واسه... ... .. خورش

 

هند. کم کم د ینم یاری شی.. سرفه هاشی.. دَم هاشیاش.. نفس ها نهیتواند. س ینم گرید  

رود. کم کم همان  یشود. کم کم صورتش سرخ شده و نفسش م یافزوده م شیبه شدت سرفه ها

روند. نفس  یم یاهیشود. چشمانش س یسوخته اش هم بسته م یها هیورودِ هوا به ر کِیراه بار

 یهم م یرو شیدهد. کم کم پلک ها یاش را از دست م یاری. کم کم هوشندشو یقطع م شیها

 ..افتند.

 

  **** 
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 یهم م یخسته اش رو یدهد و پلک ها یم هیپشت سرش تک یِکیسرام واریسرش را به د  

و  ختهینگاهش کرده و اشک ر شهیآن قدر از پشت ش دیتنفس است! خورش یلوله ها ریافتند. اس

در تنش نمانده است. هر چه مَش  یجان گریبه خدا التماس کرده که چشمانش سرخ شده اند و د

س نف یدرون آن اتاق به سخت بینشد که به خانه برگردد. حب یکردند راض راصرا دهیو سپ دریح

 راه مهین قیاو رف بیگنجد؟! به قول حب یاصالً در قاموس او م نیکشد و او به خانه برگردد؟! ا یم

 ن و از نفس افتاده اند!خسته جا شانیتمامِ راه، هر دو قِ یدو رف نیو حاال ا ستین

 

 خانوم؟! دیخورش -  

 

خوب بودن  ینشاند تا مثالً ادعا یبه لب م یکند. لبخند کم جان یبه سرعت پلک باز م  

 چرخاند. یم نایو نگاه در صورت س زدیخ یبکند! برم

 

 ! محبوبه و کوچولوتون خوبن؟!ن؟ی! خوبنایدهد: سالم آقا س یآرام سر تکان م  

 

همه...  میزند: سالم! خوب یم یروپوشش فرو برده و لبخند محو بیدستش را ج نایس  

 ممنون!
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که چه  نیماند در ا یماند! جداً م یم نایو س دیگو یم "خدا رو شکر"لب  ریز دیخورش  

 شد! یعشق آن ها هم خوب م ی! کاش آخرِ قصه د؟یطور به او بگو

 

 لطفاً!.. نیایخانوم؟! با من ب دیکشد: خورش یم یقینفس عم  

 

خون و  شیکند: جواب آزما یگردن کج م نایشود و س یو نگران م یپرسش دینگاه خورش  

 با من تا بگم بهتون نیای... بی هیبق

 

طاقتِ  گریکند. د یماند و به طرف اتاق خود راه کج م ینم دیاز خورش یمنتظر حرف گرید  

مکث، پشتِ سر او به  یپس از اندک دیرا ندارد! خورش دیصورت خسته و نگاه نگران خورش دنِید

ودش را خ یکند؟! دلشوره  ریتعب دیرا چه با نایس نِیزند! سرِ پائ یم یکیافتد. قلبش دو تا  یراه م

افتد.  یدلش بد م یرا چه؟! به دلِ ب ژنیدر چنگ لوله و ماسک اکس بیحب یچه؟! اسارتِ نفس ها

 یکند. نم یحرکت م نایکه در تنش مانده پشت سر س یام جانکم قوت هستند اما با تم شیپا ها

 او حواسش تنه نایرود؛ نگاهش تنها به س یم نیپائ ایفهمد چگونه و چند طبقه و چند پله را باال 

را دعوت به داخل  دیشود. در گشوده و اول خورش یمتوقف م یپشت درِ اتاق نایاست. س بیبه حب

هم پشت بند او  نایشود. س یدهد و با تعلل وارد م یآب دهانش را فرو م دیکند. خورش یشدن م

 بندد. یپا به درون اتاق گذاشته و در را م

 

 !دیزند: بفرمائ یکارش اشاره م زِیم یشده در کنار جلو دهیچ یِها یبه طرف صندل  
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او رها  زِیبه م یصندل نیکترینزد یکرده و تنِ خسته اش را رو یلب تشکر ریز دیخورش  

گذاشته و انگشتانش را  شیزانو ها یرا رو شی. ساعد هاندینش یاو م یهم روبه رو نایکند. س یم

 !د؟یاندازد. چه بگو یم ریکند. سر به ز یدر هم قالب م

 

 شده؟! یزی! چنا؟ی: آقا سدیگو ینگران و با شک م ند،یب یکه مکث او را م دیخورش  

 

 هشیخب... م ینی... ینی: نه! دیگو یم یرفته ا لیتحل یگرفته و با صدا یقیدم عم نایس  

 بگم شونیبه ا دیهست که با یمسئله ا هی ینی... نی! ااد؟یآقا سهراب ب نیزنگ بزن

 

 اومده؟! بیحب یشایکه جواب آزما نیپرند: مگه شما نگفت یباال م دیخورش یابرو ها  

 

... اِممم! یخواهرا ایبه برادر  ییجورا هیمسئله  نیخب ا یدهد: بله! ول یسر تکان م نایس  

 ای شونیبه کمک ا ازین شتریب یایبهتر و بررس ی نهیبعد از معا دی... شاانیآقا سهراب ب نیبگ ینی

 باشه بیآقا حب یخواهرا

 

 !؟یچ ینیمنظور شما رو...  فهممی: من واقعاً نمندینش یم دیخورش یشانیپ نیب یاخم  

 

 یعقل یفرستد که ب یبدهد! و اصالً خودش را لعنت م یچه جواب قاًیماند که دق یم نایو س  

گره به گره  شیکه با حرف ها دیگو یم راهیرا صدا زده! و اصال به خودش بد و ب دیکرده و خورش

 زده است!
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 نیبگ کنمی! خواهش مناینالد: آقا س یقرارش کرده، ملتمس م یکه سکوتِ او ب دیخورش  

 شده! یچ

 

 یاول کار شهیکشد: م یم یقیو سپس نفس عم ردیگ یاش را به دندان م یلب باالئ نایس  

 !ن؟یکه گفتم رو بکن

 

شده، نه؟! شما رو به خدا به خودم  شیزیچ هی بیشوند: حب یپر آب م دیچشمان خورش  

 !نی... بهم بگادی! من جونم داره باال منیبگ

 

. ..خوامیکشد: من... من معذرت م یباال م دیخورش انینگاهِ شرمنده اش را تا نگاهِ گر نایس  

 نینیکه به... بب خواستمیو از محبوبه م زدمیزنگ م دیشما... از اولم با یِپِ ومدمیم دیاصالً نبا

 دیدونیرو که خودتون م بیپزشک آقا حب ینیخبرم...  نیخانوم! من فقط مأمور دادنِ ا دیخورش

 ..ینی... ستیراه ن انیپا نیکه ا دونمیخب م ی... ولستمیمن ن

 

 ی! چنایآقا س نیگذارد: دِ بگ یکاره م مهین دیخورش یباال رفته  یکم یحرفش را صدا  

 چشه؟! بمیشده؟! حب

 

خبرِ بد دادن را  کی یکند. گندش بزنند که عرضه  یفوت م رونیبازدمش را به ب نایس  

 وقت نداشته و ندارد!! گندش بزنند که بدترش کرد!! چیه
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 رونیاز پس بغضش ب شیکند تا صدا یم یکشد و سرفه ا یاش را باال م ینیب دیخورش  

 چشه؟! بمی! حبنایآقا س نیبجهد: شما رو جونِ محبوبه بهم بگ

 

 یزند: لوسِم یگذارد و لب م یهم م یپلک رو نایس  

 

 "!؟یم یچ یچ"پرسد:  یمات شده و با شَک م دینگاه خورش  

 

 اندازد: سرطانِ... سرطان خون یم ریدزدد و سر به ز ینگاه م نایس  

 

است! گنگ  ختهیر نیشده و به زم یکند که تمام جانش از تنش جار یحس م دیخورش  

 شیو گوش ها ندیب یرا م نایس ی. تکان لب هاندیب یم یجور خاکستر کیشود. همه جا را  یم

 فهمد. ینم یزیشنوند اما او چ یاو را م یصدا

 

! خدا ذکرشم شِفاست... بهش توکل نیرو از دست ند دتونیخانوم! اصالً ام دیخورش -  

شده... البته شما  رانیراه درمانشم وارد ا راًی! بعدشم که سرطان خون اسمش ترسناکه... اخنیکن

... سرطان دنیم یدرمان التیکه بهتون تسه دمیاروپا... شن نیرو اعزام کن بیآقا حب نیتونیم

... کننیمغز استخوان درمان م وندیپ ازیدر صورت ن ایو  یو پرتو درمان یدرمان یمیش باخون رو 

 ..بیخب اگه الزم باشه از خواهر و برادرِ آقا حب ینی

 

دهانش را ببندد!  هودهیب حاتیدادن توض یدهد جا یم حیکشد و ترج یم یقینفس عم  

 یدهد و پلک م یم هیتک یصندل یرنگ به صورت و جان به تن ندارد. سرش را به پشت دیخورش
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 یکرده و لرز به جانش افتاده است. چ خیدارد! تنش  جهیبسته هم سرگ یبندد. از پشت پلک ها

 !؟یم یچ

 

  **** 

 

   

 

 

   

 

 

 یگوشه ها دیهوا بس، ناجوانمردانه سرد است! خورش "اخوان ثالث یمِهد"به قول   

مَردِ بانو  ی! وقتتیاحساسِ امن یاز ذره ا غیگرما.. در یاز ذره ا غیکشد اما در یم شیچادرش را پ

کرده است و او  یخال نایبکند؟! ته دلش را س تیمشت لوله است او چگونه احساس امن کی ریاس

 شود؟! رمشچه طور گ

 

ود ب ی! اما جان کندنیلیساده بود ها، خ یلی! اسمش خ؟یم یچ یگفته بود چ نایس یراست  

 یکه نه، از آن هندوانه ها بی! سرطانِ خون! بغض سیگفته بود لوسِم نایخودش! آهان س یبرا

 یچ یتپد! چ یکوبد! قلب نم یگلو م واریبدبخت خود را به در و د بکِیشود! س یم لدایسرخِ شب 

 !؟یم
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و بان یسوزد! نفس ها یمَردش م ی نهیبانو همچون س ی نهیاست. س نیبانو سنگ ی نهیس  

 چه؟! یعنیسرطان خون چه؟!  یعنی نیکنند! سرطان خون؟! ا یدرد م

 

 شوند یبخار م شیزند. نفس ها یم خیکند. در سرما  یرو ها را گَز م ادهیبانو گنگ است. پ  

 !ستیم یچ یچ رِیها تقص نیا یلرزد. نگاهش تار است. و همه  یروند. چانه اش م یو به هوا م

 

بس  یرحم ی! بی! زندگ؟یخواه یچه از جانِ بانو و مَردش م گریامان بده! د ی! کمیزندگ  

 تاوان دارد ها! یزن یشالق ها که م نی! به خدا است؟ین

 

 !یآخ زندگ  

 

پا  یدست برگشتند.. ب یرفتند.. سوختند.. ب نیسرزم نیا یمَردِ بانو و مَردانِ بانو ها  

 ای تند.. واصالً برنگش ایبرگشتند.. و  نایناب یسوخته برگشتند.. با چشم ها یبرگشتند.. با نفس ها

 از لباسشان هم برنگشت! یتکه ا یحت ایاستخوان برگشتند.. و 

 

 ی! برارت؟یغ یچه؟! برا یمَردِ بانو سوختند برا یچه؟! نفس ها یها برا نیا یهمه   

 !هن؟یم یخاک؟! برا یمملکت؟! برا
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 که کمتر از نیا یبرا ایسال بعد همه شان فراموش شوند؟!  ستیکه کمتر از ب نیا یبرا ای  

عد سال ب ستیکه کمتر از ب نیا یبرا ایخودمان؟!  یپسر ها نیسال بعد گرگ ها بشوند هم ستیب

 بشوند داف؟! نمانیدخترکان سرزم

 

 بشود! نیکه رفتند تا آخرش ا یرتیاز سلسه جبال غ فی! صد حفیح  

 

 !ی! آخ زندگی! آخ زندگیآخ زندگ  

 

! خودش یاست برا یلیَلرزاند.. بانو  یم.. بانو هنوز هم تنِ صبر را ستینبیبانو هنوز هم ز  

 یهجوم لوله ها گم شده اند فقط کارِ بانوست! کوه هم نم ریمَردش که ز ینفس ها یِتحمل سخت

.. چشمان زدیر یکند.. اشک نم ی! بانو هنوز هم صبر ماوردیدرد دوام ب نیفشار ا ریتواند ز

  بارند! ینم سشیخ

 

آتش.. پس، آتش.. آتش  ش،یآتش.. پ ن،یاش خودِ جهنم است! باال، آتش.. پائ نهیبانو س  

بانو هنوز هم استوار است! هنوز هم پشتش به خدا گرم است! بانو هنوز هم  یآتش! ول یرو

 به تنش نمانده! یجان یگری.. گرچه دستینبیز

 

  **** 

 

که  یپنجره است و مرد دارد. نگاهش به تختِ کنار یدهد. آرام گام برم یدر را هل م  

 تخت ینمانده در تنش! دستش را به لبه  یکشد. جان یم نیزم یرا رو شی! قدم هادهیخواب شیرو
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. ندیب یاشک تار م یآن را از پس پرده  یو ماسک رو دهیتا سقوط نکند. صورت رنگ پر ردیگ یم

 شهیچرخاند. چشمانش از هم یسر م بیکند. حب یبرد و انگشتان او را لمس م یم شیدست پ

 یسال سن دارد! پلک م کیو  ستیدوزد؛ آخ که او فقط ب یم دیخمارترند. نگاهش را به خورش

 زند. یم یبندد و لبخند محو

 

شود و  ی. خم مردیگ یزند. با دستانش صورت او را قاب م یم یسیهم لبخند خ دیخورش  

قطعاً تمام خواهد شد!  دیز نباشد چه؟! خورشرو کیمرد  نیچسباند. اگر ا یم یِشانیبه پ یشانیپ

از فکرش هم نفسش  ینباشد چه؟! حت بیروز حب کیچکد. اگر  یباز او م مهیپلک ن یاشکش رو

 از گریماسک پنهان مانده اند؛ نکند د ریکه ز بیحب یبوسد. لب ها یاو م یابرو دو نیرود. ب یم

که از رفتن  یمثل همان شب رد؛یخواهد محکم بغلش بگ یاو محروم بماند! م یبوسه ها یِگرم

دهد!! حاضر  یوجه او را نم چیکه به ه دیو به خدا هم بگو ردیخواهد محکم بغلش بگ یگفت! م

زدنش..  ادیشدنش.. فر یاش.. موج نهیسوخته اش.. خس خس س یها ساست تا آخر عمر نف

 مشت زدنش را تحمل بکند اما او را به خدا هم ندهد!!!

 

به انگشتان او که دور انگشتانش حلقه شده اند زل  دی. خورشردیگ یدستِ او را م بیحب  

او به  ی نهیکه از س ییگذارد. صدا ها یاو م ی نهیس یبوسد. سرش را رو یزند. دست او را م یم

فروشد تا او را به اروپا  یاش را م یزندگ یاندازد. شده همه  یرسد، آتش به جانش م یگوشش م

او  ی نهیس یدهد تا او درمان شود. سرش را از رو ی. شک ندارد! شده جانش را هم مدتبفرس

او تالش  یِسالمت ینفس برا نیزند. تا آخر یکند. لبخند م یرا پاک م شیدارد. اشک ها یبرم

 زنند. یفِشُرَند. به هم لبخند م یرا م گریکدیخواهد کرد. دست 

 

 زند: دوسِت ینگرفتن نفسش، لب م یو برا دهیکش نیپائ یلحظه ا یماسک را برا بیحب  

 خانومِ من! دیدارم خورش



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM بودنت هست

telegram.me/romanhayeasheghane 522 

 

 !بیدوسِت دارم آقا حب شتریگرداند: من ب یصورت او برم یماسک را رو دیخورش  

 

 .. آغازِ تمامِ ماجرا ها بود!بیعج تِیو دوست داشتن.. همان حکا  

 

  **** 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 بودنت هست! -فصلِ آخر   
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 80 بهشتِیارد -ده سال و سه ماه بعد   

 

   

 

 

کند: قبول  ینظرش را جلب م یریجهانگ یآقا یاندازد و صدا یبه برگه م گرید ینگاه  

 شده؟!

 

 تهران شمیمنتقل م گهیکشد: بله! خدا رو شکر د یم شیبرگه را تا زده و چادرش را پ  

 

دخترم!  نیموندیجا م نی! کاش همیکشد: خانوم صولت یم یقینفس عم یریجهانگ یآقا  

 یفهمی... زبون بچه ها و پدر و مادراشونو خوب مییروستا نیشما اهل هم

 

! من با دو تا بچه و شوهرِ یریجهانگ ی: آقادیآ یم رونیکهنه ب یِفلز زِیاز پشت م دیخورش  

 مایشدنم مبا خودم بعد معلم  گفتمیتا باالخره معلم شدم... م خوندمیشب و روز درس م ضم،یمر

چه  نیدونیتا رامسر م نجایا ی... ولدمیروستا درس م نیهم یخودم و به بچه ها یروستا نیهم

... سه نجامیکه معلم شدم تا حاال ا شی... از چهار سال پنیقدر راهه؟! شما که از وضعم خبر دار

فقط دبستان هست... نُه  نجایعمو و عمه شون چون ا یخونه  ذارمیساله بچه هامو نُه ماه تنها م

رو ندارم تو  گهی... به خدا دنمیتهران تا بچه هامو بب رمیم یرو با بدبخت التیماه سال من تعط

 نجایزدم که بتونم ا یسه سالم از همه چ نیچشم خواهرشوهر و برادرشوهرم نگاه کنم... به خدا ا

سه / چهار سال که  نی.. حاال اخودم دور موندم. یبچه ها از بچه ها نیخاطر ا یدرس بدم... برا
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ش تو تونستنیخودم م یداشت و بچه ها رستانیو دب ییراهنما نجایاگه ا یبود به گردنم ول نیدِ

جا درس  نیو اصن ده سالم شده هم موندمی... بازم مرفتمیدرس بخونن خدا شاهده که نم

 یِعت راهه... تازه شبانه روزرامسره که اونم سه / چهار سا نجایبه ا ییراهنما نیکتری... نزددادمیم

 ..ستیدخترانه هم ن

 

 شهینم یبرم ول نجایدوزد: منم دوست ندارم از ا یم یریجهانگ ینگاهش را به نگاهِ آقا  

 تا نجایکه نداره ا میَ مامان بچه هام که هستم... تلفن درست و حساب ی... معلمم، درست! ولگهید

 هر روز صداشونو بشنوم حداقل

 

که  یکند: از وضع یو گردن کج م دهیکش دشیبه محاسنِ سف یدست یریجهانگ یآقا  

  بچه هات نگه داره! یکه خدا تو رو برا شاالی... حاال ایخبر دارم دخترم... حق دار یگیم

 

باشه و بچه ها دوسِش  یمعلم خوب د،یکه معلم جد شاالیزند: ممنونم! ا یلبخند م دیخورش  

 داشته باشن!

 

 !شاالیدهد: ا یر تکان مس یریجهانگ یآقا  

 

شانه اش گذاشته و از  یرا رو فیدارد. بند ک یرا برم فشیرفته و ک زشیبه کنار م دیخورش  

 اطیشود. ح یکند و از دفترِ کوچک و جمع و جورِ مدرسه خارج م یم یخداحافظ یریجهانگ یآقا

خودشان برگشته اند.  یشود که بچه ها به خانه  یم یساعت مین ست؛یمدرسه خال یبیپر سراش

 یاش م یشانیپ یرو یشود و اخم یم دهیکش اطیح یِحصار بلوک یبه گوشه ها دینگاه خورش
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نکرده دست و بال بچه ها را نگزند!  ییکَنَد تا خدا یفردا صبح زود که آمد اول گزنه ها را م ند؛ینش

 شود. یمدرسه خارج م اطیاز ح

 

فرستد. لبخند  یم شیها هیرا به ر یبهشتیارد یخوش بو یکشد و هوا یم یقینفس عم  

چرخاند. روستا هنوز هم همان روستاست!  ی. نگاهش را در اطراف مردیگ یلبش شکل م یرو

دارد  یرود. آرام گام برم یرا باال م ییسر باال دیشده اند! خورش یو بلوک شتریب شیخانه ها یمنته

 دهیبار یبارانِ تند شبینشوند؛ آخر د یگِل شیدارد تا گوشه ها یباال نگه م راچادرش  یو کم

  بود!

 

 دینفر، خورش کیگذارد و آن  یسر م اهینفر هست که چادر س کیروستا تنها  نیدر ا  

تا روس نیکنند! در ا یبه تن م یبلند گل گل راهنِیپ ایزنان روستا بلوز و دامن و  ی هیاست! بق

که به  ستی! دو / سه سالستیگرید یِجازنِ  یجا هست ول نیبا همه فرق دارد. دختر هم دیخورش

کشاند؛  یزنند! نگاهش را به طرف آسمان م یاو را خانوم معلم صدا م ،یدخترِ تق د،یخورش یجا

 !یپنبه ا یپاک است با ابر ها یِهنوز هم آب

 

کند. آب چشمه  ی. لبخندش عمق گرفته و به طرف آن پا تند مدیآ یبلند چشمه م یصدا  

 یراه را برا نیخشکتر دیکشد! خورش یاست که تا سه / چهار متر آن طرفتر شره م ادیآن قدر ز

 و دیآبِ سرد و سف انِیجر رِیکند. خم شده و دستانش را ز یآب چشمه انتخاب م یِبه زالل دنیرس

برق به تنش وصل کرده باشند از  ییپاشد، گو ی. دو مشت آب که به صورت مردیگ یمکف آلود 

خنکا را  سشیبه صورت خ میکند و وزشِ نس ی. کمر راست مابدی یچندان مدو  یسرما! نشاط

  سهراب! یخانه  یِکولرِ آب نهویشود ع یکرده و م شتریب
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 خانوم معلـــم! -  

 

کمر  یگذارد. عل یم شیمَش صادق! قدم پ ینوه  ست؛یچرخاند. عل یبه سمت صدا سر م  

  .دیایکشد تا حالش جا ب یم قیعم یگرفته و نفس ها شیخم کرده و دستانش را به زانو ها

 

به عرق نشسته اش را  یِشانیسرخ شده و پ یو گونه ها ستادهیاو ا یروبه رو دیخورش  

 جان؟! یشود: جانم عل ینظاره گر م

 

 یباباتون ول ی: رفتم... رفتم مدرسه و... خونه دیگو یم دهیبر دهیو بر ردیگ یدم م یعل  

 زنهیزنگ م گهیلفن... آقا... آقا سهرابه... گفت پنج دقه... دکه... ت نینبود

 

آب به صورتت بزن! دستت درد نکنه  هیجان! برو  یدهد: باشه عل یسر تکان م دیخورش  

 پسرم!

 

مَش  یبه طرف خانه  دیکشاند و خورش یخسته اش را به سمت چشمه م یگام ها یعل  

ها را  یبیدود. سراش یم باًیو تقر ردیگ یچادرش را در دست م یکند. گوشه  یصادق پا تند م

بود،  ستادهیخانه اش ا اطیح نِیآمنه خانوم را که کنار پرچ "سالم"گذارد و جوابِ  یپشت سر م

 یتا نفس چاق کند. دستش را رو ستدیا یشود و م یمَش صادق م یخانه  اطیدهد. وارد ح یم

  .ردیگ یم یقیدم عمگذارد و  یکوبد، م یقلبش که محکم م

 

 !یاهلل! مَشت ای: ستدیا یپله م نیاول یرو  
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گذارد و  یم وانیرود که مَش صادق در گشوده و پا به درون ا یرا باال م یچوب یپله ها  

 !(دی!)بفرمائی! بِفَرمِیزند: سالم! سالم! بِفَرمِ  یم یلبخند قشنگ

 

ممنون!  یلی!)خمیوَکِت میممنون! شرمنده اَمه هَندَ مزاح یزند: خِل یلبخند م دیخورش  

 !(میشرمنده ما باز مزاحم شد

 

 جان! دیخورش یَحرف یچ نیداخل شود: ا دیتا اول خورش ستدیا یمَش صادق کنار م  

 

زمزمه  ی"دیببخش"خورد.  یپا به درون خانه نگذاشته که تلفن زنگ م دیهنوز خورش  

 کند. یهم دارد، گام تند م یبلند یرنگ که صدا دیکرده و به طرف تلفن سف

 

 چسباند: الو! یرا به گوش خود م ینشسته و گوش نیزم یرو  

 

 ! خانوم، بچه ها خوبن؟!ن؟یدهد: الو سالم داداش! خوب یآب دهانش را فرو م  

 

 !ن؟یهمه، ممنون! شما چه طور میسالم زن داداش! خوب -  
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کشد: خوبم داداش! الحمداهلل!  یچادرش را که در حال سُر خوردن است باالتر م دیخورش  

 شمان؟! شیو زهرا پ یعل

 

ن... غرض از  دهیسپ ی: نه! بچه ها خونه چدیپ یم یسهراب در گوش قینفس عم یصدا  

  !نجا؟یا نیایب یدو / سه روز هی نیتونیتماس زن داداش! م

 

 !ره؟یکه خ شاالی: اندینش یم دیخورش یِشانیپ یرو یاخم  

 

 برگشته! دیبله زن داداش! سع -  

 

  **** 
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گذاشته و دستش  شیران پا یاندازد و آرنجش را رو یپا م ی. پا روندینش یسنگ م یرو  

دوزد؛ چه قدر از آن باال خاطره دارد!  یکوه م یِکند. نگاهش را به بلند یچانه اش ستون م ریرا ز

گفت در حدِ چند  یکه سهراب م یبرگشته اما نه خودش؛ جور دیکشد. سع یم یقینفس عم

آن روز ها.. آن  ادیاست. دوباره  نیاش سنگ نهیحاال س دیبرگشته و خورش دیسعاستخوان است! 

 ادیجانبازان! دورباره  شگاهی.. آسای.. موجژنی.. کپسول اکسبیحب ی نهیسال ها.. خس خس س

 یبمباران در گوشش م یخورند. دوباره صدا ینده در سرش چرخ مکه از سر گذرا ییتمام روز ها

 ی! جنگ ادامه دارد ولده؟یرس انیسال است که به پا زدهیجنگ س کندکه ادعا  ستیو ک چدیپ

 جنگِ آرام مخربتر باشد! نیا دیآرام! و شا یلینرم.. خ یلیصدا.. خ یب یلیخ

 

اندازد. چند  یآسفالت م یبه آخرِ جاده  یکند و نگاه یانگشتانش را در هم قالب م  

. دیآ یبردن و آوردن مسافر ها م یآسفالت کرده اند و اتوبوس برا نجایکه جاده را تا ا ستیسال

! ستین دیاز اتوبوسِ قرمزِ س یاندازد؛ خبر یم ینگاه میکشد و به گردنه ن یتنه اش را عقب م مین

شاهرگِ آرامشش! چه  یکشند رو یم غیها ت دایکشد. دلش گرفته است!  یم یقیباز هم نفس عم

بازگشتِ او بود!  یبعدش از رفتنِ ب یآغازِ تمامِ ماجرا ها ییجور ها کیتلخ بود.  دیقدر رفتن سع

 کشد. ی. آه مدیآ یم شیپشت پلک ها بیحب دِیبندد و صورتِ سف یپلک م

 

. ساکش را از کنار زدیخ یخورد. برم یکوه گره م یکند و نگاهش به بلند یپلک باز م  

 دارد. یگام برم یکند و به طرف بلند یبغلش جمع م ریچادرش را ز یدارد! گوشه ها یسنگ برنم

. ردیگ یم یکه تعادلش را از دست ندهد، دستش را به تخته سنگ نیا یرود و برا یرا باال م بیش

ه و سبک شدن ب ستنیگر یبار تنها برا نیاول یبود که برا ی! دخترک پانزده ساله اریخبه  ادشی

شده بود  بی! زنِ حبریبه خ ادشیمحمد را قابل تحمل کند!  یِآمده بود تا غمِ گمنام یبلند نیا

 ...؟!یوقت ریبه کدام خ ادشیآمد!  یباال م یبلند نیدر کنارِ او از ا شیچهارده سال پ یوقت
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. کوه ردیگ یچشمانش جان م یدره و کوه و افق جلو یچرخد و منظره  یقدم م کیبا   

 شیها چیآسفالت و پ یپر مانند در افق فراوان اند. جاده  ی! از آن ابر هایسبز است و آسمان آب

هوس  شیسوزند. پلک ها یکشاند. چشمانش م ی. نگاهش را به سمت آسمان مداستیبه وضوح پ

 آسمان یِداردشان! به عمقِ آب یباز نگه م مهیکه هست ن یاما او با هر زحمت دکنن یبسته شدن م

زند.  ینم ادیرا فر یزینگاهش چ گریکند! د یاش فکر م یزندگ یشود و به نامرد ها یم رهیخ

 دارد. یتابش نگه م یرا در دلِ ب زیگرفته و همه چ ادینگاهش هم سکوت را  گرید

 

در کنار هم را وضح  دهیروئ قِیآورد. نگاهش اول تار است اما کم کم دو شقا یم نیسر پائ  

 او خاطره اند! یها برا قی. شقاندیب یم

 

   

 

 

وسطش  یاهیس نیشه... ا نهیس یکه داغ عشق رو هیکس ینشونه  قیشعرا شقا یتو -}}  

 کردن هیرو به داغ و غمِ عشق تشب

 

 مثه ما دو تا؟!...{{-  
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 ی نهیوسطشان! س یاهیماند به س یم رهی. خندینش یپا م یسرخِ داغدار رو یکنارِ گل ها  

 را به رقص فشانیلط یگلبرگ ها میاست! نس بیحب یسوخته  ی نهیس نهویها ع نیا یسوخته 

 یزد و آن ها تحمل م یم یکه زندگ بیدرآورده و آن ها همچنان مقاوم اند؛ درست مثلِ او و حب

که عمقِ سوزشِ داغِ  ستیزند. ک یرا چنگ م شیافتد و بغض گلو یکردند! قلبش به گِز گِز م

 ها را بفهمد؟! قیشقا

 

  **** 

 

   

 

 

رنگ چشم  دیسف ی. به دروازه ردیگ یچادرش را در دست م یفِشُرَد و گوشه  یزنگ را م  

 یدوزد. برا یکه سر در زده اند، چشم م یکشد و به پارچه ا یدوزد و سپس نگاهش را باال م یم

! یلیکم است، خ یلیخ نیزده اند و ا یادآوریبه  یپارچه ا د،یکفن استخوان از سع کیبازگشتِ 

دهد و بند  یشود؛ منتظرش بودند که جواب نداده در باز کردند؟!! دروازه را هل م یم بازدروازه 

 فِشُرَد. یساکش را در دست م

 

دارند و او انگار  یبه طرفش گام برم یو زهرا با خوشحال یواقعاً منتظرش بودند! عل ییگو  

فِشُرَد و  یرا در آغوش م شیرساند. زهرا یرا به صفر مکه با سرعت فاصله  افتهیجان دوباره 

دلش  یها وهیم یبوسد. چه قدر دلش برا یهم قدِ خودش شده، م گریاش را که د یعل یِشانیپ
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کند که در سه سال گذشته ماه ها از  یفکر م یشود وقت ی! چه قدر حالش از خودش بد مدتنگ بو

  آن ها دور بوده است!

 

! من منتقل شدم ن؟ی: مامان قربونتون بره! خوبینگاهش به اشک نشسته از رفع دلتنگ  

 رمینم گهیو د امیروزا م نیتهرانا... هم

 

 یبَم شده اش م یکم یصدا یدر دل قربان صدقه  دیبوسد و خورش یاو را م یگونه  یعل  

 !؟یرینم گهید یمامان! جد میرود: خوب

 

 : پس باالخره تموم شد!دیگو یلحنش مشهود است م که در یدلخور یزهرا با کم  

 

و  یچند روز هی رمیجان! م ی: نه علردیگ یاندازد و دست زهرا را م یچانه باال م دیخورش  

 اونجا.. موندمیم دیمامان! با ی... زهراگردمیبعد برم

 

 یآمدن از پله ها م نیرا در حال پائ دهیبا فرزندانش حرف بزد که سپ شتریخواهد ب یم  

 جان! سالم! دی: خورشندیب

 

 گذارد: سالم! یم شیپ یزند و قدم یلبخند م  
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 یرا م یآرامش بغض و شاد یکشد و از زمزمه ها یآمده و او را در آغوش م شیپ دهیسپ  

 یدی! ددیاومد؟! آخ خورش دمیباالخره سع یدیبرگشت؟! د دمیسع یدیشود با هم حس کرد: د

 تموم شد؟! میچشم انتظار

 

  **** 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

چه  دتیآقا سع نی! انمیکن بب فیکند: خب تعر یچپش جمع م یشانه  یرا رو شیمو ها  

 طور برگشت؟!
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: دیگو یرود، م یلبش کنار نم یباز شده و لبخند از گوشه  شیکه رنگ و رو دهیسپ  

 کردن دایپ دیآقا سع هیمنو  دِیکردن؟! سع داشیپ یک یدونیم

 

 !؟یشود: چ یو متعجب م دهیباال پر دیخورش یابرو ها  

 

هستن...  ینام دیسع یآقا هی: ردیگ یکشد و لبخندش عمق م یم یقینفس عم دهیسپ  

 هگیکه د شونمی... اکشنیها م یکردستان زن و بچه هاشون رو عراق یجنگ، تو یتو ایگو شونیا

رو  نایتفحص شهدا... ا یواسه  رنیم شهیجنگ که تموم م ا،یدن ینداشتن تو یا یدلخوش

 ومدمیخودم م دیخودشون اومدن و گفتن من با شیپ یهفته  هی... ناکرد فیخودشون برامون تعر

د ... بعیروب نیتفحص بودن... مشغول م یروز تو هیکردن  فی... خالصه که تعرگفتمیرو م نایو ا

اون تپه رو  ینای... حاال مرهیاال منفر داره از تپه ب هیکه  دنیحساس د طیاون گرما و شرا یتو هوی

نگاه  یجور هیبه همراها گفتم منو  یمن هر چ گنیم دیآقا سع نی... اکهبودن  دهینکش رونیب

 و کننیم دادیذره داد و ب هی دیآقا سع نی... خالصه استیکه اون جا ن یکس گفتنیو م کردنیم

 ..رفتهیکه داشته از تپه باال م یطرف اون مرد دوئنیس، خودشون م دهیفا یب ننیبیم یوقت

 

 نیا ینرو ول گفتنیدهد: خالصه که همه م یادامه م یو بعد از مکث کوتاه ردیگ یم ینفس  

که  دنیو از تپه که باال رفتن د دنی... دنبال اون مرد دوئگهیخب از جون گذشته بودن د دیآقا سع

 ..یگوشه ا هیمن همه جا رو نگاه کردم تا که چشَم خورد به  گفتنیم دیشد... آقا سع بیاون مرد غ

 

و  لرزهیخاک م یداره رو یکی دمیمن د گفتنیشوند: م یکشد و چشمانش پر آب م یآه م  

 یشکیکه ه دنیبه اون جا و د دنیو رس دنیدوئ گنیآب افتاده س... م رونیب یِماه نیو ع غلتهیم

 ... خالصه که افتاد به دلشون که اون جا رو بکَنَن..یو نه مرد ی... نه جنازه استین
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 یو عکس یدارد و پالک فلز یکمد برم یرا از رو یکوچک یو صندوق چوب زدیخ یبرم  

 ایگردنم نداشت...  یاستخونا یحت چ،یسر که ه دمیکشد: سع یم رونیکهنه و خاک خورده را ب

 کنن.. دایحداقل نتونستن پ

 

نشسته و پالک را کف دست او رها  دیدر کنار خورش یدو رگه و پر بغض است وقت شیصدا  

 عکسه.. نیبود... کنار ا بشیپالکش تو گردنش نبود و تو ج یکند: انگار یم

 

 دیدر آن هستند را هم به دست خورش یرعلیو ام دیکه خودش و سع دیو سف اهیعکسِ س  

 موندیگمنام م شهیهم دی... شاگشتیبرنم قتچویه دیدهد: اگه پالکش گردنش بود که شا یم

 !دمیسع

 

 یکند و آه م یناواضحِ درون عکس را نوازش م یبا انگشت شَست صورت ها دیخورش  

 کشد: چشمت روشن!

 

 زند: ممنون!.. یکند و لبخند م یرا پاک م سشیخ یمژه ها دهیسپ  

 

 ینیبار سنگ هی کنمیشود: حس م یم ینامعلوم ینقطه  ی رهیکشد و خ یم یقینفس عم  

قبر  هیکه  نیا اد،یب کرشیکه پ نیا یبودا... از اولم نرفته بود... ول دیدلم برداشتن... سع یرو از رو

 مپرچ ... اونمینیرو بب دیسع یکه نه، استخونا کریپ میرفت یس... وقت گهید زیچ هیداشته باشه 

 یدلم مثه موقه  زِیشده... عز یلرعیام یِقدِ نوزاد دمیسع دمید دمیتابوت رو که کنار کش یرو
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اون  یتو بغل مطهره م جا شد... مطهره مات مونده بود وقت چ،یرفتن نبود... راحت تو بغلِ من که ه

ه... ک دبو دهیعکساشو د یبودش ول دهینبود آخه! ند کیقدر کوچ نی... باباش ادید کویکفنِ کوچ

تونستم ن گهیکرد که د هیبغل گرفت و گر دویسع یکفن و استخونا یجور هی یبذارم ول خواستمینم

ود... ب نشونیکردن و باباشونم ب هیرفت بغلش گرفت و نشستن با هم گر یرعلیکنم... ام یکار

  من تو بغل بچه هاش خالصه شده بود دِیسع

 

شده  یجار یاشک ها دهیفِشُرَد. سپ یبرد و دستِ لرزانِ او را م یم شیدست پ دیخورش  

کشد و لبخند  یم شیپلک ها ریکجا؟! دست ز شیکجا و استخوان ها دیسع کند. یاش را پاک م

 زند. یم

 

 هان؟! ،یگرفت یکشد: انتقال یم یقینفس عم  

 

  دهد: آره! یسر تکان م دیخورش  

 

 زند: واقعاً الزم بود؟! یبه صورت او زل م دهیسپ  

 

وضع  یوقت ادتهیگذارد: واقعاً الزم بود...  یهم م یزند و پلک رو یلبخند م دیخورش  

 ول کردم و رفتم مشهد؟!.. زویشد همه چ میوخ بیحب

 

قبلترِش بهم  یلیخ بیشود: حب یادامه دهنده م دیدهد و خورش یسر تکان م دهیسپ  

 یروستا یمعلم شدم، چند سال اول رو برم تو یگفته بود درس بخونم و معلم بشم و بعد وقت
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کارو  نیاونجا بردارم... من اون موقع بهش قول دادم ا یبچه ها یبرا یقدم هیتا  خودم درس بدم

چهار  تیبهم برگردونه من به ن بویرفتم مشهد، به امام رضا گفتم اگه حب یقتکنم حتماً... و

 اگه اون جا مدرسه نباشه.. یحت دمیروستامون به بچه ها درس م یچهار سال تو مون،ییتا

 

! سالمتتر از گهیشود: برگردوندش د یم دهینگاه سپ ی رهیلبخندش عمق گرفته و خ  

 تو که برگشت.. دِیقبل... مثه سع

 

 پس فرداست؟! عییکشد: تش یم یقینفس عم دیزند و خورش یلبخند م دهیسپ  

 

 دهد: آره! یسر تکان م دهیسپ  

 

 ششیسر برم پ هیفردا  رسمی: پس مردیگ یم یقیدم عم دیخورش  

 

آرام  یبه درِ اتاق خورده و پشت بندش هم صدا یکه تقه ا دیبگو یزیخواهد چ یم دهیسپ  

 و زن عمو اومدن ی! عمو مِهدی: ماماندیآ یم یرعلیام

 

 دهیکشد و سپ یاش را به سر م یدهد و روسر یم دهیپالک و عکس را به سپ دیخورش  

 میایبرد: باشه االن م یرا باال م شیصدا یکم

 

  **** 
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کند؛ ساکت  یم ادیدارد؛ آرام و موقر!  یقرمز را در دست دارد. گام برم یرز ها یساقه ها  

 و پر سوز!

 

   

 

 

 دهیو سرکه بود. تلفن زنگ خورد. سپ ریداشت. از صبح دلش س ی}}از صبح حالِ بد  

ر د بیه حبدانست ک دی. و خورشدیکش غیرا برداشت. حالتش عوض شد. از پا نشست و ج یگوش

دانست  یآن روز م دیغربت رفت.. تنش ماند و روحش رفت.. روحش ماند و تنش رفت.. و خورش

 تمام خواهد شد...{{ شیایکه دن

 

   

 

 

کند و  یکشد. رز ها را پر پر م یم رونیب فشیکوچک گالب را از ک ی. بطرندینش یم  

 یرا رو شیمحتوا یکند و همه  یگالب را کج م ی. بطرزدیر یقبر م یرا رو شانیگلبرگ ها
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 یاش را رو یشانیکند و پ یزند. سر خم م یاش م ینیب ریگل و گالب ز ی. بوزدیر یگلبرگ ها م

 بندد. یگذارد. پلک م یسرخ م یر گلبرگ هایقبرِ پنهان شده ز

 

 !ییرضا بیدکتر حب ی: سالم آقادیگو یلبخند به لب و دلخور م  

 

  **** 

 

   

 

 

   

 

 

 سالم خانوم معلم! -  

 

اش  نهیو سالمت! س حیکند. خودش است؛ صح ی. آرام سرش را بلند مدیگشا یپلک م  

چشمانش گود نرفته  ی. پاستین دیرنگ و سف یکند. صورتش ب یکند. سرفه نم یخس خس نم

 دانیشه دیگو ی! و خدا که میلبخندِ شاد و واقع کی. لبخند به لب دارد اما ردیگ یاند. نفسش نم

بارد! او  یم ی. او که سالمت است! او که از چهره اش شاددیگو یم نیهم یراب د،یرا مرده مپندار



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM بودنت هست

telegram.me/romanhayeasheghane 540 

را  بیبود، است؟! امام رضا حب ایدن نیکه در ا یکه حاال سالم و سالمتتر از وقت یچه طور مُرده وقت

 برگرداند! دیسالمتتر از قبل به خورش

 

 یکنارش نشسته و مهربان م بیدهد و حب یمن یپشت چشم نازک کرده و جواب دیخورش  

 !؟ی: خانومم؟! قهردیگو

 

! سرت با ؟یچند وقته بهم سر نزد یدونیکند: نامرد! م یو اخم م ندیچ یلب برم دیخورش  

 !گهیگرمه د ایحور

 

طرفم... انقد که من سخت پسندم  انی! جرأت ندارن ب؟یخندد: کدوم حور یبلند م بیحب  

 سر دارم! ریز یحور هی! من خودم نیکه بر گمیم شمیپ انیهر وقت م

 

 نمک! یفِشُرَد تا نخندد: ب یرا به هم م شیلب ها دیخورش  

 

و از خودشون  انیبگم ب یخوای... مگمیکند: راست م یاو حلقه م یدست دور شانه  بیحب  

 !؟یبپرس

 

 دارم!ن ی! من با نامردا کارریکند: نه خ یاندازد و اخم م یچانه باال م دیخورش  
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 به بعد نیبوسد: جونِ دلم! ببخش خانومم! از ا یاو را م یدو ابرو نیسر خم کرده و ب بیحب  

 باشه؟! شت،یپ امیم شهیهم

 

 !؟یگی: راست مدیگو یو همچون دخترکان مظلوم م دهیلب برچ دیخورش  

 

 دلم! زیگذارد: آره عز یهم م یپلک رو بیحب  

 

کند!!  یدهد، پنهان م یصدا نم گریاو که د ی نهیزند. سرش را در س یلبخند م دیخورش  

. رسد یکشد و به آرامش م یرساند. نفس م یتنش م یبهشت را به سلول ها یکشد. بو ینفس م

 یکشد و بار دلش سبک م یکند. نفس م یو خدا را فراموش م بیبه جز خودش و حب ایدن یهمه 

 شود.

 

 !یشد میاون جا قا خندد: باز که یآرام م بیحب  

 

 جا مال خودمه! نیرساند: ا یکف دستش را به قلب او م دیخورش  

 

 شمیپ یای! منتظرم تا بیکند: تو هم مال خودم یدستانش را دور تن او حلقه م بیحب  

 یخودم بش ی هیخانومم! اون جا قراره تو حور

 

 !شت؟یپ امیم یدوزد: من کِ یکشد و نگاه مظلومش را به او م یسرش را عقب م دیخورش  
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 گهیکند: هفت سال د یاو را با نوک انگشتانش نوازش م یگونه  بیحب  

 

 !شه؟یچهل سالمم نم ینیپرند: پس  یباال م دیخورش یابرو ها  

 

 یکنیم هیشب تا صبح گر هیاندازد: تو  یشده و چانه باال م نیغمگ بینگاه حب  

در  یول یکنیسکته م گنیمن... همه م شِیپ یایخر مآ ی! سر نمازِ صبح، سر سجده دکمیخورش

 ایدن نیاز ا شهیواقع دلت تنگ م

 

 : چرا؟!ردیگ یم یرنگ نگران دینگاه خورش  

 

 یایدن شهیداره م ایشود: چون دن یم نیشده و لحنش غمگ رهیبه قبر خودش خ بیحب  

که دخترکمون وسطِ چهار تا گرگ صفت  ی... درست شبیستین ایدلم! تو مال اون دن زیغفلت عز

 یایدرست سحرِ همون شب م ،ینیبیرو م یعل یکه خم شدن شونه ها یدرست شب کنه،یم ریگ

 من شیپ

 

 چکد: زهرام! یم دیخورش یگونه  یرو یاشک  

 

دخترک ما هم مثه  یول یکنیم تشیدوزد: تو خوب ترب ینگاه نگرانش را به او م بیحب  

شکنه و کم کم  یس، به دو تا حرف و زخم زبون م نهیس، آئ شهیدخترا دلش نازکه، ش یهمه 
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اون  نی... دعا کن تا پاک از برهیگیمادر م یزهرا دعا کن! دعا ی... اون شب فقط براشهیغافل م

 رونیب ادیب ننیسرزم نیهم یکه پسرا صفتچهار تا گرگ 

 

 خوب! یلیداند، خ یخوب م یلیرا خ ییها زیچ کی بیو حب زدیر یاشک م دیخورش  

 

   

 

 

 !خوامینم دیشه ی! باباخوامیکرده... نم ینیخسته شدم بس که اسمش رو سرم سنگ - ||  

 جون دوننی... اونا که نمزدیو تو رو م شدیم یوحش دوننی! اونا که نمخوامیو وام و حقوق نم هیسهم

 هی! حقوق و سهمخوامینم نشویدرمون شه... من اسم سنگ ایاون، اون سر دن نکهیا یبرا یکَندیم

از  یوقت خورهیزخمِ زبون؟! به چه دردم م لِیدل شهیم دیاسم دختر شه یوقت خورهیدردم م چهبه 

 ||! ادمه؟یشدناشو  یاون بابا فقط وحش

 

   

 

 

که من چه طور  یازت خواست بگ یکی! اگه دم؟یکشد: خورش یم یقینفس عم بیحب  

 وقت منو فرشته نکن! چیم، هبود یآدم
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 یمن فرشته ا یتو برا یدوزد: ول ینگاهش را به او م دیخورش  

 

... که گفتم ییایاون دن یخانومم! ول یمن فرشته ا یزند: تو هم برا یم یلبخند محو بیحب  

اون قدر مردم به هم دروغ  ایکه شروع شده حاال و قراره وضع بدترم بشه... اون دن ییایاون دن

شته شما فر گنیم یبگ یو وفادار یو راست یکه اگه تو از خوب کننیم انتیخ زنن،یکلک م گن،یم

نشون  بیچنان جنگ رو عج یتو خال یعده از اون پر صدا ها هی... نسلتون منقرض شده... نیا

که  شنیعده چنان دم کلفت م هی... شنیو ازش دور م کننیکه جوونامون باورش نم دنیم

من  یازت درباره  ی... اگه کسشهی... اون موقع بد مننیبیم دهیبه همون دجوونامون همه رو 

 کرد و مُرد!.. یزندگ میَ بود که معمول یمعمولآدم  هیبگو  د،یپرس

 

بوسد:  یچادر او را در دست گرفته و م یگوشه  بیکند و حب یگردن کج م دیخورش  

.. اون .اهیدست و پا بسته و کالغ س رِیاُمُل و اس گنیکه به دخترامون م شهیشروع م یغفلت از وقت

 ذارنیهمه جا به حراج م اشونویو قشنگ دارنیو چادرشونو برم شکنهیموقه س که دل نازکشون م

 شهیمعرکه... غفلت از برداشتن چادر شروع م اریب شیآت شنیالنفسمونم م فیضع یو پسرا

 

 ستین زیچادر که همه چ ی: ولردیگ یچادرش را در دست م یگوشه  دیخورش  

 

 از برداشته شدنِ چادره زیشروعِ همه چ یزند: ول یلبخند م بیحب  

 

 کجاست؟! زیکند: و آخر همه چ یچشم تنگ م دیخورش  
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 ازدواج! ی: مرد شدن پسرا و مادر شدن دخترا بدیگو یبندد و پر درد م یپلک م بیحب  

 

 ..ینی... ینیرود:  یتپد و نفسش م ینم یا هیثان یبرا دیو قلب خورش  

 

زود  یلیکمه... خ یحاال هم هست ول نیهم یکشد: حت یدهد و آه م یسر تکان م بیحب  

 فیجوِ کث نیا شهیو گسترده م شهیو بد م شهیم ادیز

 

 ها! زیچ یلیداند، خ یها را م زیچ یلیخ بیو حب ردیگ یطپش قلب م دیخورش  

 

   

 

 

 ید! شیکرده لعنت دیباشم! زن و بچه مو تهد تونمیمن نم ،یهست ینیزم بیتو اگه س - ||  

دستش، هان؟! رگ گردن تو و اونو که  یتا زن و بچه مو بد یکرد دایمنو پ یمأمورش، هان؟! اومد

 کنهیعشق م ی... واسه من ادعادمیرو جــــــر م خورهیتو جاش وول م یکیهر شب، هرشب 

 ||! وونیمردکِ ح
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 !شه؟یم یچ ی! علب؟یحب یستکشد: را یم یقینفس عم دیخورش  

 

و  ای... انقدر از دزدرهیو م ذارهیجا داره رو م نیا یبار هر چ هیزند:  یم یلبخند محو بیحب  

 ارهی... بچه مرهیگیرامسر... اون جا زن م رهیو م ذارهیکه م شهیخسته م ایرتیغ یب

 

 !؟یگی: راست مدیگو یزنند و پر شوق م یبرق م دیچشمان خورش  

 

 دهد: بله خانومم! یخندد و سر تکان م یآرام م بیحب  

 

بوسد.  یاو را م یدو ابرو نیآرام ب بیبندد. حب یپلک م دیآورده و خورش شیسر پ  

برگِ گل کی شیدو ابرو نیب بیحب یبوسه  یکند. جا ی. سرش را بلند مدیگشا یپلک م دیخورش

هست.. بودنش  بیزند. حب یشود. لبخند م یاش م رهیدارد و خ یاست. آن را برم دهیرز چسب

 شهیگفت او هم یحواسِ او هست! و محمد که م یول ستین هیبق اسِهست.. حضورش هست.. حو

  گفت! یماند، دروغ نم یم دینزدِ خورش

 

گفته  دیاین ادشی قیدق دیدوزد. شا یکند. نگاهش را به آسمان م یسر بلند م دیخورش  

چه  بیکه حب دیاین ادشی دیزهرا دعا کند.. شا یبرا دیرا بداند که با نیفقط ا دیرا.. شا بیحب یها

او منتظرش  یِرا که مــــــــردِ آسمان نیا دیآ یم ادشیزد.. اما خوب  یدردناک یحرف ها

خاص است..  شیدلِ او شاد.. و لبخندِ او شاد.. و نگاهِ او شاد! و خدا هم لبخند زدن ها واست! 

 !دشیهمسرِ شه ییِایکنارِ قبرِ دن دیدر برزخِ بهشت و لبخندِ خورش بیدرست مثل لبخند حب
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  **** 

 

   

 

 

 !انیپا  

  

  

 

 

  

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای 

 رمانهای عاشقانه محفوظ میباشد . 

 جعه کنین .اعاشقانه مربرای دریافت رمانهای بیشتر به سایت رمان های 

 

www.romankade.com 
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