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 لیلیاشک 
 یباسمه تعال

 
 
 یبا نگاه شررهی. همان که همشرردیمعلوم م یاعالم و سرررنوشررت مان جیفردا نتا 

کنده از عشررو و ن طنتیشرر نموده بود. اما  ازیبار دلش را لرزانده و وجودش را آ
آن  را یخودش نخواسته بود. دور و بر مان رایعشو پنهان آشکار نشده ز نیراز ا

 یدخترها شود. دهیاو د گذاشتند یو عشوه گر گرفته بودند که نم بایقدر دلبران ز
 شیاو هر روز ب ماریکردند که وجود ب یزبان چنان او را سرگرم م نیریطناز و ش

 شیتنها ب یا بهیبودند اما او غر شرراوندیشررد. آنها خو یگرفته م دهیناد شیاز پ
شت نامعلوم خ نینبود.البته با ا سرنو ضع کنار آمده بود . ه ود را همان گونه کو

. ونددیبه پدر و مادر مرحومش بپ دیزود با ای ریدانسرررت د یبود.م رفتهیبود پذ
س گاه نم یپس همان بهتر که ک ساس درونش آ صا او که  یاز اح صو شد،مخ

به  دنیشرریبود که اند زیعشررو پنهان چنان لبر نیبود. قلبش از ا شیتمام آرزو
 یم یخود کاف یلحظات عاشررقانه را برا نیاو،تماشررا کردنش از دور و تبت ا

ستد ش یقی. نفس عمان شم ها دیک ست وبرا شیوچ ب ل ریبار ز نیآخر یرا ب
 دعا کرد:

. نیکنکور قبول بشررره، آم یمن تو زیعز یمهربون! کمک کن مان یخدا یا -
کرد.  شیواز چنگال خواب رها دینر صررورتش تاب دیگرم خورشرر یاشررعه ها
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 یشگیسالم کرد. او هم با همان لبخند مهربان همزد و به مادر جون  یلبخند
 گفت: سالم دختر قشنگم! امروز حالت چطوره؟

 خوبم. -
صدا – شکر.  سو یادهایخنده و فر یخدا رو   یشادمانه بچه ها نگاه او را به 

ش  ی. دردآمد نییاتفاق مهم آن روز افتاد. با عجله از تخت پا ادی. به دیپنجره ک
د و بلند شرر جانیلحظه متوفقش کرد اما دوباره با ه کی دیچیپ شیکه در پهلو

 کنکور قبول شدن! یگفت: حتما بچه ها تو
 یم ؟ی! چه خبرتونه اول صرربحی: آهادیجون پنجره رو باز کرد وپرسرر مادر
ش د؟یاریآقا جون رو در ب یصدا دیخوا نفس زنان جلو آمدند. او  دیمهبد و مه

ش گذاشررت و نگاه منتظرش را به آنها قلب یبا اضررطراب دسررت لرزانش را رو
 قبول شدم مادر جون. گهیگفت:امسال د یدوخت. مهبد با شاد

به هم نگاه کردند و  دیسررالم! مهبد و مهشرر کیگفت: عل تیجون با جد مادر
 ییو ونوس هم خنده کنان جلو آمدند و با صرردا دایصرردا سررالم کردند. و کی

 بود سالم کردند. یاز شوق جوان زیلبر
 د؟یشده؟ شما هم قبول شد یسالم،چ –

 یصورتش عقب زد وگفت: نه مادر جون،مان یرا با عشوه از رو شیموها ونوس
 و مهبد قبول شدن.

سررور  هی دیداد وگفت: با یرا به کمر زد و بدن تپلش را تکان شیدسررت ها دایو
 .میبد یحساب

زدند اما نگاه  ی. هر کدام از بچه ها حرفمیریجشررن بگ دیگفت:با دیمهشرر
 .گشتیم یدرختان به دنبال مان انیمشتاق او در م
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پدر سوخته کجاست؟ بچه ها دور وبرشان را نگاه  نی: حاال ادیجون پرس مادر
 االن با ما بود! نیکردند. مهبد با تعجب گفت: هم

س کیاومد. ایبا مان یلحظه مان نیهم در شت و  یشاخه گل اطل ست دا در د
شه  بایجذاب و ز یلبخند سالم کرد  یشگیبا ادب و وقار هم ایلب. مان یگو

شن صورت رنگ پر کیجلو آمد و بعد از  ی. ماندیوجواب   او دهینگاه گذرا به 
جون  درگل را به دست مادر جون داد و گفت: سالم عرض شد ،خانم بزرگ. ما

 کرد و گفت: خانم بزرگ مادرته،پدر سوخته. یاخم کوچک
 گفت: بچه ها تو کنکور قبول شدن. نیومت آرام ایمان

 .رازیبه او انداخت وجواب داد: ش ینظر یمان گریمبارکه مادر، کجا؟ بار د –
 یخبر حس کرد سرررش به دوران افتاده، عقب عقب رفت و لبه  نیا دنیشررن با

ست.  ش ر ه دنیفکر نکرده بودم! من به د یکی نیمن! به ا یخدا یوا» تخت ن
 «اون،به صداش،نگاهش و خنده هاش عادت کردم! یروزه 

 ی: تو چطوردیدر گاه پنجره گذاشررت و از او پرسرر یرا رو شیدسررت ها ایمان
 جون؟ یلیل

امروز  -خوبم ممنون.  -زد و گفت:  یزور بغضررش رو فرو خورد. لبخند به
 دنبالت. امیتو هم آماده شو تا ب رونیب میبر یقراره همگ

 نه ممنون. -
 -چرا؟  –

 دهیجون اجازه نم آقا
 رم؟یاجازه بگ امیمن ب یخوایم –. 
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 .گهیدفعه د هی کنه،یکه قبول نم یدون ینه، م -
س – سو دای! ویخب،هر طوز راحت اریب ساکت ا یمان یو ونوس به   ستادهیکه 

ست ها ع شرو شدندیکه از آن جا دور م یرا گرفتند و در حال شیبود رفتند و د
 .یبد ینیریبه ما ش یاگه قبول شد یباشه قول داده بود ادتیکردند: 

 !یبخر کیعطر درجه  هیمن  یبرا یقول داد –
کردند و  یو مهبد هم خدا حافظ دیمخصوص باشه... مهش دیمن که با هیهد -

 دستش را در هوا تکان داد وگفت: فعال خدا حافظ. ایبه دنبال آنها رفتند. مان
 دیصرربحونت رو بخور با زم،پاشررویپاشررو عز -جون برگشررت وگفت:  ادرم

ساعت بخور سر  شد در حالیداروهات رو  از  کردیحس م ی. با رخوت بلند 
وتوجه مادر جون رو جلب  دیکشرر یاسررت. آه یشرردت بغد در حال خفگ

 کرد.
صه نخور عز -گفت:  او اون  میکن یم دایسالم برات پ هیکل هیدلم،باالخره  زیغ

 یا» . با خودش فکر کرد؛یهر جا که دلت خواسرررت بر یتونیوقت تو هم م
لکه ب سررتین یلعنت یماریب نیا دهیکه عذابم م یزیاون چ دیدونسررت یکاش م

ستمیکاش از خدا م یکاش براش دعا نکرده بودم! ا یرفتنه اونه! ا  نیتو هم خوا
 «تهرون خودمون قبول بشه!

شوئ داخل ست صورتش را  ید شت هاشد و شک ها یبا م سرد و ا گرم  یآب 
صو شو داد. به ت ست شمان نهیخود در آ ریش از  یفرو رفته در هاله ا ینگاه کرد.چ

ه انتظار که ب یزییزرد مثل پا یرنگ وپوسررت یب ییکوچک ولب ها ینیکبود،ب
چشررمانش دسررت  ریز ینشررسررته. با نوگ انگشررت به گود یزم*س*تان زندگ

بود  دهید شیکه چند لحظه پ یشرراد وسررر حال یرا با دخترها وخودش دیکشرر
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بره  دیبا یلب گفت: رفتن ریو ز دیآب به صورتش پاش گرید یکرد.مشت سهیمقا
شما ستیپس مهم ن شکل و  شم،مان یلیکه چه  شته با سه  دیبا یدا  یبمونه وا

 مونن. یکه م ییاونا
قا جون را شررن یصررردا فت: ا یکه م دیآ عت ده تو شرررهیهم نایگ  یتا سرررا

قدر سر وصدا راه انداختن؟  نیشده اول صبح ا یرختخواباشون بودن،حاال چ
گذاشرررت و گفت: نوه هات تو کنکور  زیم یاو را رو ییمادر جون فنجان چا

 قبول شدن.
 داشته باشه! یا دهیاگه فا -
 !یشیخبر خوشحال م نیاز ا کردمیفکر م -
که فرهاد قبول شررد خوشررحال نشرردم؟ آقا بعد از اون همه درس  یمگه موقع -

! دفتر زده اما معلوم هیچ سررتیکه معلوم ن یکار هیوزحمت آخرش افتاد دنبال 
 شد کار!؟ یآخه معامله گر«کنم! یمعامله م»هست؟  یدفتر چ ستین

 !دیحرص نخور نقدریکنن،شما هم ا یخدارو شکر که تنشون سالمه و کار م -
 .خورهیپسره مهبد آب نم نیبشه اما چشمم از ا یزیچ هی یمان دیاز شاب -
شم به ل تونییچا - شد آقا! با چ ستش را رو یلیسرد  شاره کرد. آقا جون د  یا

س شت و پر سرد او گذا ست  را  فروغش ینگاه ب یلیدخترم؟ ل ی: تو چطوردید
وگفت:  دیکش ی. آقا جون آهشهیبه صورت مهربان او دوخت و گفت: مثل هم

گه هی گهیبار د هیبه فرامرز گفتم   .بشه یبه روزنامه بده بلکه فرج یآ
 .دیخود خودتون رو خسته نکن یآقا جون،ب ابهیکم یگروه خون نیا –

http://www.roman4u.ir/


 9 لیلیاشک 

نایکم – به، ندهیهم  ندهی. جوسرررتیکه ن ابیا ناام اب قدر  باش  دیسرررت. ان ن
ند محزون خدا بزرگه. لبخ قاشررق یدخترم، لب آورد و چا یبر   شییشررکر در 

 یورفته اند. کنار پنجره ر رونیبچه ها ب دی. از سکوت کم سابقه باغ فهمختیر
 ره،گذیبهشون خوش م ینشست و با خودش گفت: حتما حاال حساب یصندل

ساب انیتا پا خوادینرن، دلم م ییجا گهیکاش د یا ستون ح . نمیبب رو یمان یتاب
ظهر بچه ها برگشررتند.  کیشررم. نزد ینم ریسرر دنشیکه از د دونمیهر چند م

 یوخ. با خنده وشندیآب رفتن تا دست وصورتشان را بشو ریش یبه سو یهمگ
ساب دادندیرا هل م گریکدی صدا راه انداخته بودند. ما یوح ستها ینسرو   شید

 ب دارم.فکر خو هی دیکن د،صبریبلند گفت: صبر کن یرا بلند کرد و با صدا
 بگو! چبه؟–

د آب رفت. شلنگ را به آن وصل کر ریش یتا بگم. به سو دیه صبر کنلحظ هی -
که تک تک آنها را  ی. و بعد در حالنیشرریهمتون شررسررته م یطور نیو گفت: ا

قا طلبت آ یکیزد:  ادی.ونوس فرکردیکرد با خنده فرارشرران را تماشررا م سیخ
 !یمان

. دیخند یم! اما او فقط ینامرد یلیپنهان شررد و گفت: خ نیپشررت ماشرر مهبد
مطمئن شررد همه رفتند خودش با حوصررله دسررت وصررورتش را  یباالخره وقت

 نیساختمان به راه افتاد.مهبد آرام آرام از پشت ماش یشست و سوت زنان بسو
و  تاو گرف یرفت. آب را باز کرد وشررلنگ را بسررو ریشرر یآمد و به سررو رونیب

 حاال نوبت خودته! -گفت: 
را به کمر زد و او را تماشا کرد. مهبد با  شیت هابرگشت و با تمسخر دس یمان

 هی یکه آب را تا آخر باز کرده بوداما حت یتعجب به شررلنگ نگاه کرد. با وجود
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آمد.سرررش را خم کرد . داخل شررلنگ را نگاه  یقطره هم از داخل شررلنگ نم
شار ز ش یرو ادیکرد،ناگهان آب با ف ش یادی. فردیصورتش پا شلن دیک گ را و

ه اول نگا یآب را باز کن یخواسررت یم یگفت: وقت یعقب رفت. مانرها کرد . 
 شلنگ نباشه. و دباره سوت زنان برگشت و رفت. یتو یزیچ یکردیم

ست. دخترها داخل باغ رو سشیبا حرص لباس خ مهبد  یرا در آورد و آب را ب
 یادگاریو مهبد به عنوان  یکه مان ییاینشررسررته بودند و در مورد هدا مکتین

صحبت م دهیخر شانیبرا سو ای.مانکردندیبودند فت ر یآقا جون م یخانه  یب
 : کجا؟دیکه ونوس پرس

 رو بدم. یلیل ی هیرم هد یدارم م -
 ده؟یبراش خر یک –

 .دهیشما خر یکه واسه  یهمون -
 م؟یدیپس چرا ما ند –

 !ستیمربوط ن یبه کس گهید نیا -
 ه؟یچ یبگ شهیحاال نم -
سفم! مان - س ایمتا شد و بعد از احوال پر با آقاجون و مادر جون به اتاق  یوارد 
لند شد ب ایمان دنیبود با د دهیتخت دراز کش یرفت. او مغموم و متفکر رو یلیل

 گذره؟ی: خوش مدیپرس یتخت نشست وبا مهربان یلبه  ایو نشست. مان
 شما! یبا خوش -
 !یایتو هم همراهمون ب خواستیدلمون م یلیخ -
 .شدمیاومدم فقط باعث زحمتتون م یاگه م -

http://www.roman4u.ir/
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دنبالت اما مامان نذاشررت،گفت  ادیب خواسررتیم یدختر! مان هیچه حرف نیا –
عد نه؟ و ب ای ادیخوشرررت م نیباز کن بب نویا ایکالمه! حاال ب هیحرف آقا جون 

ه تشکر کرد و گفت: چرا شرمند یلیشده را به دست او داد. ل چیکادو پ یبسته 
 !دیام کرد

 !گهیدشمنت شرمنده باشه، بازش کن د -
مان یهر چ - با شررن یچیه هیچ دمیپرسرر یاز  مام  نیا دنینگفت.  له ت جم

دت بسته را باز کرد از ش یاو به فکرش بوده.اما وقت کردی.باور نمدیوجودش لرز
 زانیاز آن آو یکوتاه که پالگ کوچک ریزنج کی! دیدانست چه بگو ینم رتیح

 حک شده بود.« الو» آن کلمه  یبه شکل قلب که رو یبود.پالک
 اد؟ی:خوشت مدیپرس ایمان
 قشنگه! یلیممنون خ -
 .یکه فراموشش نکن کهیکوچ یادگاری هیگفت  یقابل نداره،مان -
 ده؟یخر نیهم از هم هیبق ی: برادیپرس دیترد با
به  هی دمیمهشرر یبرا د،یعطر خر دایونوس و و ینه برا - دسررتبند نقره،البته 

 انتخاب خودشون.
 از طرف من ازش تشکر کن. –
ص نیا ایکار خودته. مان گهید نیا – شد و انیب یجمله را با لحن خا  کرد و بلند 

 رهیرا دور گردنش بسررت و به پالگ آن خ ری. زنجسررتادیا نهییجلو آ یلیرفت. ل
 شیبرا هیارزش قائل شررده بود و مثل بق شیحد برا نیتا ا یکه مان نیشررد. هم

سرت کرد اما نم دهیخر هیهد ساس م ست چگ یبود اح شکر  دیبا ونهدان از او ت
 آمد و گفت: بابا منتظرته. ایکند! هنوز صبحا نه اش کامل نخورده بودکه مان
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دسررت ا و گذاشررت و  یخواسررت بلند شررود که آقا جون دسررتش را رو یم
ابا زد وگفت: عجله نکن،ب یلبخند ایگفت:تمومش کن بعد. دوباره نشست .مان

سرگرم م صور یایتا ب کنمیرو  زد  یداو لبخن دنیبا د «ایو مان یپدر مان». آقا من
 ینم.افزودبر تپش قلبش  نیدر کنار ماش یو جواب سالمش را داد.. حضور مان

در  نیریشرر یجانیاما به هرحال حضررورش باعث ه سررتادهیدانسررت چرا آنجا ا
سته اش را به پا یقلب او م ش نییشد.نگاه خ را باز کرد  نیدوخت و آرام در ما

در را  داریهم سوار شدند. سرا یعقب نشست. آقا منصور و مان یصندل یورو
ست سکوت یباز کرد ود شکر کرد. سر از او ت صور با حرکت   یتکان داد. آقا من

ضا نیسنگ که  یمردم . بهکردینگاه م رونیبه ب یلیرا پر کرده بود. ل نیشما یف
کردند،  یکردن تالش م یزنده بودن و زندگ یدر حال رفت و آمد بودند و برا

شت و تنها ما یدیام چیکه او ه یدر حال ش هیندا شو مان یدلخو بود.  یاش ع
 .دیشک رونیاو را از خلسه ب نیتوقف ماش

. در کار دارم ییبرو،من جا یجون امروز با مان یلیمنصور برگشت وگفت: ل آقا
پشت فرمان نشست.  شیبه جا یشد و مان ادهیجواب اوفقط لبخند زد. او هم پ

 رخ او نگاه کرد. میبه ن جانیسررر شررار از ه یبا قلب یلیحرکت کرد ول نیماشرر
ساکبردیلذت م ییتنها نیبار بود که با او تنها بود و از ا نیاول ت . آن روز او هم 

شوخ شهیبود و بر عکس هم سئله برا نیسرحال بود! ا کرد،نهیم ینه   یلیل یم
س بیواقعا عج شا م ریناپذ یریبود اما حاال فقط با ولع  ش کردیاو را تما  دیاتا 
ش خاطرات ی نهیدر گنج یا رهیدر نبود او ذخ ،وییتنها یلحظه ها یبتواند برا
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شد. مان شته با ش یدا اما او در  ٬شود  ادهیرا پارگ کرد و منتظر ماند تا او پ نیما
 تابت شده بود. یصورت مان یبود و نگاهش رو یگرید یحال و هوا

 .میدیشد و آرام گفت: رس رهیاو خ ماریبرگشت و به چشمان ب یمان
شد. حرکاتش چنان آرام بود  ادهیرا باز کرد وپ نیخودش آمد و با شرم در ماش به

را در آورند و بخندند. کنار  شیادا دایونوس و و شدیتر اوقات باعث م شیکه ب
باال رفت. همگام او بودن چقدر لذت  مارسررتانیب یاو به راه افتادو از پله ها
و دسررت  یمسررئله هم فان نیاش ا یدر زندگ گرید زیبخش بود اما مثل هر چ

دش را و خو دیتخت دراز کشر ی. با کمک پرسرتار رودیرسر یبه نظر م یافتنین
داد و چشمانش  هینشست و سرش را به عقب تک یصندل یرو یآماده کرد. مان

 چرا دمیحاال فهم»انداخت و با خودش فکر کرد؛ یبه او نظر یلیرا بسرررت. ل
نشررسررتن واقعا  دیآدم مر هیآنقدر ناراحته! خب معلومه! دو سرره سرراعت کنار 

 اد،یهمراه من بخسررته کننده سرررت. حتما آقا منصررور مجبورش کرده امروز 
باعث عذابشررره، ا  یخفت رها م نیمردم و از ا یکاش زودتر م یحضررورم 

شک« شدم! سر خورد و رو یاز گوشه  یقطره ا شمش   یبالش افتاد. با غم یچ
 نگاهش را به سقف دوخت. انیپا یب
رفت.  نروی. بلند شد و از اتاق بدیرس یکالفه بنظر م یساعت گذشت. مان مین
سرراعت بعد با روزنامه برگشررت و نشررسررت .  میرا دنبال کرد.ن با بغد او یلیل

تاد که اف ییلحظه ها ادیبه صورت گرفته او نگاه کرد. یلیمشغول خواندن شد. ل
 انی. دنبال آنها مدیچیپ یقهقه اش در باغ م یو صرردا کردیم یبا دخترها شرروخ

توانست  یموجود مزاحم فقط م کیاما او مثل  کردیم یو باز دیدو یدرختان م
شاگر ا شاد نیتما شد و  سرور او را در کنار د یصحنه ها با  یبرا .ندیبب گرانیو 
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ش سرزنده و  ساعت آرام کنار  یمثل مان یطانیجوان   و رنگ ماریدختر ب کیدو 
 .دنشستن عذاب آور بو دهیو رو پر
سته کننده ه پا نیا باالخره س انیساعات خ  شدند. از رونیب یو با هم راه دیر
شت که باعث ناراحت خودش شده بود. مان یو از وجود مزاحمش نفرت دا  یاو 
 یبا تعجب به او نگاه کرد اما او نگاهش را به آن سو یلیرا باز کرد. ل نیدر ماش

وده گشرر شیرا برا نیماشرر یکه چرا در جلو نیدوخته بود. با تعجب از ا ابانیخ
 سوار شد.

 و به همون اندازه میکیما چقدر به هم نزد»او نشست با خودش فکر کرد؛ یوقت
ما گو« هم از هم دور! ند ا تا حرکت کن ند  ما ظارش ب ایمنتظر  بود.  هودهیانت

شت تا علت ا شگ رهیکار را بفهمد که با نگاه خ نیبرگ شد. نگاه نواز ر او روبرو 
که هنوزم مردد بود  یالح دراو دلش را لرزاند. آب دهانش را به زور فرو داد و 

 باعث آزارتون شدم. د،یگفت:ببخش
 .یباعث آزار من شهیآره تو هم -
ست ونگاهش ابرخوامیمعذرت م - شک زد. به  شیصدا یشد. مان ی.. دلش 

اجبار نگاهش را به صررورت او دوخت و او با خشررم گفت: کنار تو بودن آدمو 
 و عنان اشک ها را رها کرد. اوردیتاب ن گریبار د نی. اکنهیکالفه م

شدم، د ادیبا فر یمان سته  ستت خ دا تونم تحمل کنم، به خ ینم گهیگفت: از د
ز ا یلیتو دهنت. ل زنمیطور م نیهم یوضررع ادامه بد نیبه ا یاگه بخوا یلیل

ست ا و نگاه کرد. مان شک به د شت پرده ا شده  یپ شم کبود  صورتش از خ که 
 یخوایم یک گهید ؟پسیقدر ساکت یچرا ا یزد: لعنت ادیبلندتر فر یبود با صدا
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که به هو هو افتاده بود صررورتش را برگرداند و باز هم حرف  یلیل ؟یحرف بزن
 نزد.
 کنم ی! خواهش میلیروتو از من برنگردون ل -آرام تر گفت:  نباریا یمان

ا خت امرا به چشمان او دو سشیدوباره نگاه خ دیفهم یکه منظور او را نم یلیل
 یانداخت. مان نییاو را نداشت سرش را پا رهینگاه خ دنیکه تاب د شهیمثل هم

 مکنیاو را بلند کرد و با بغد گفت: باشررره، حرف نزن، مجبورت نم یچانه 
 تونم، آخه من صبر تو رو ندارم. ینم گهیمن د یول

با ویعم یسررکوت کرد و بعد از آه یا لحظه  دیادامه داد: حاال که قراره برم 
ام مونده و داره  نهیسرر یجا تو نیحرفا ا نیحرف دلم رو بزنم، چند سرراله که ا

د با ناممکن بو شیاو برا یشده بود و درگ حرفها جیکه واقعا گ یلی. لدهیآزارم م
عد  رتیح ظه سررکوت کرد و ب ند لح گاهش کرد. او چ فتن : من ... من گ

 دوستت دارم.
آخرش  دیجذب شرردم . نگران نباشرر یلی؟ من که خ دیجذب شررد نمیبب خب

قرار  بیزلزله مه کیلحظه تمام وجودش مورد تهاجم  کی ایخوب اسررت .گو
سر دیلرز یگرفت. بدنش م شک ها  با  یان. مختندیر یم رونیتر از قبل ب عی. ا

خواستم ناراحتت کنم.  یجان، نم یلیل دیحال اوهول شد و گفت:ببخش دنید
ستپاچگ و شک ها یبا د صله دوباره  یاو را پاگ م یا صورت او بال فا کرد اما 

 .شدیم سیخ
منه، انقدر احمقم که اصررال  ری. همه اش تقصررسررتینکن برات خوب ن هیگر –

ار اومده چطور رفت رونیب زیالیدسررتگاه د ریکه تازه از ز دیمر هیفهمم با  ینم
 .دیو خدا ببخشتو ر یلیل د،ینکن، ببخش هیکنم. تو رو خدا گر
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ف قابل وص ریغ یبلکه اشک شوق ستیاشک غم ن یلیدانست اشک ل ینم او
ست. در حال س یا ش دهیکه واقعا تر سو ادهیپ نیبود از ما سیب یشد و ب  تانمار

 کرد تا آن حرف جادیا یفرصررت یلیل یبرا یی. چند لحظه سررکوت و تنهادیدو
ت آب برگش وانیل کیکند. او با  لیو تحل هیدور از انتظار را در ذهنش تجز یها

 کرد و گفت:بخور. کیاو نزد یرا به لب ها وانیشد.ل نیو با عجله سوار ماش
اخت اند نییسرش را پا یشگیو سپس با همان شرم هم دیچند جرعه نوش یلیل

 دمیفهم یداد و گفت: وقت هیو به عقب تک دیکش ینفس راحت یو تشکر کرد. مان
ش شگاه  شدم آرزو کردم ا رازیدان . آخه... آخه شدمیکاش هرگز قبول نم یقبول 

د و سراپا گوش شده بو اکرد ام یبه رو به رو نگاه م یلیاز تو برام سخته. ل یدور
 .دیبلع یاو را م یحرف ها

 یدونم اون یم ،ییذاره تو یکه تو گلدون کنار پنجره گل م یدونم اون یمن م –
چون عطر تنت رو خوب  ییتو کنهیرو مرتب م و اتاقم ادی یوقتا م یکه بعضرر

سم. آخه من خ یم شم ول یعطر زنده ام و نفس م نیساله که با ا یلیشنا  یک
 ریبلکه از ز دمز یهر ترفند ؟منیزن یو حرف نم یآخه چرا؟ چرا انقدر سراکت

ات در صد دیچشمت با دخترا گرم گرفتم شا یزبونت حرف بکشم نشده. جلو
سع ادیب شد.  شم و مثل بق کیکردم بهت نزد یاما ن شوخ هیب رو  و خنده یسر 

شد، ا سکوت کنم که  یم گهید امیآخر نیباز کنم اونم ن ستم مثل خودت  خوا
 ستم .یتو صبور ن یطاقتش رو نداشتم، من به اندازه  یدید

ساکت بود و به روبه  رهیرخ او خ میسکوت کرد و به ن یمان شد اما او همچنان 
گاه م تان او را نوازش کرد. ل یمانکرد.  یرو ن کان یلیآرام انگشرر خورد و  یت
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و او با  دیلبخند گرم به صورتش پاش یبرگشت. نگاهشان در هم گره خورد. مان
 بهم ترحم بشه. خوادیگفت:دلم نم یناباور
زدنم  یوگفت: حدس م دیکش یآه ی.با ناراحتدیاو پر کش یلبها یاز رو لبخند

 ین نمم یکن یفکر م نطوریاگه تو ا سررتین یباشرره حرف یحرفو بشررنوم ول نیا
 جز اعتراف بلد نبودم. یا گهیرو بهت تابت کنم آخه راه د یزیتونم چ

ش شن کرد و پا نیما ش یرا رو شیرا رو شرد. ما شد. ل نیپدال ف  یلیاز جا کنده 
س یشد.تا وقت رهیخ رونیمردد و بغد کرده به ب زدند. ن یکدام حرف چیه دندیر

 ملتمسانه گفت: به حرفام فکر کن. یشدن بود که مان ادهیال پدر ح
سو نییرا پا سرش ضعف ب دوان دوان جلو  ایخانه راه افتاد. مان یانداخت و با 
! یرفک یگفت: تو چقدر ب یبه مان یب*غ*ل او را گرفت و با ناراحت ریآمد و ز

 کنه! یموقع ضعف م هی ینگفت
ش شتانش را تکان داد و گفت:  یکه از کنار آنها م یدر حال دیمه شت انگ  -گذ

سو ریروز بخ شوق ب بچه  ن،ییپا میبر ایب -رفت و گفت:  یمان یخانم ها. و با 
 کنن. یم یباز سیها دارن تن

اما « وبعد قاه قاه بخندن لیکنال م با»د؛یبگو شهیانتظار داشت او مثل هم یلیل
 گفت: حوصله ندارم. یگرفته ا یبا صدا دیشن

 .گهید میبر ایرو لوس نکن؛ ب خودت
الم ح دیگفت: ولم کن مهش دویکش رونیبا خشم دستش را از دست او ب یمان

 .ستیخوب ن
را برگرداند و از او دور شررد و در حال عبور از کنار  شیرو یبا ناراحت دیمهشرر

 .شهیم ریس یاز زندگ نهیدختر بش نیساعت کنار ا هی یدخترها گفت: هر ک
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س یلیل ضش را فرو خورد. مان ویعم یبا نف شدیبه او غر ایبغ رو  دهنت د،ی: مه
و روبر یاز آنها رو گرداند اما نا گهان با صررورت بر افروخته مان دیببند. مهشرر

 ؟یگفت یچ دمیپرس ؟یگفت یزد: چ ادیفر یشد. مان
ش صله گرفت. مان دیمه ستش را ب یبا ترس از او فا زد :  ادیفر یلیاال برد اما لد
شرد و گفت: ا ینه! مان شت کرد و به هم ف شتانش را م  دفعه رو به خاطر نیانگ

 هی گهیوجود نداشته باشه چون د یدفعه بعد دوارمیاما ام رمیگ یم دهینشن یلیل
 نیزم ریز یاز پله ها یاحتبا نار دیمونه. مهشرر یدهنت نم یدندون سررالم تو

ساختمان ها یرفت. مان نییپا شد.  باغ همه دو طبقه بودند و  یهم از آنها دور 
سا نیزم ریز ساختمان خانه آقا جون و آقا فرامرز را با انواع و شتند.فقط   لیندا

به هم نزد نیپر کرده بودند.. ا یباز بودند.سررراختمان آقا  کیدو سررراختمان 
ان آقا ساختم وسط باغ بود. اما بایمنصور و آقا فرهاد پسر بزرگ آقا جون هم تقر

حرف  شرررهیهم اهویباغ پره نیاز بقه دورتر بود. در ا یمحمود پدر ونوس کم
اوقات  یهم فرمانبردار بودند. گرچه گاه گرانیزد و د یاول و آخر را آقا جون م

 یمهر آنچه دوست داشتند انجام  یهم پنهان یها ناراحت بودند و گاه یبعض
خاص با  یو به قول بچه ها بداخالق، با محبت یجد شرررهیدادند. آقا جون هم

تار م یلیل مه ا یرف ته ه به ب نیکرد و الب له را  ند یاو ربط م یماریمسررئ .. داد
همراه  لیحادته اتومب کیآقا جون بود که در  یمیصررم یاز رفقا یلیپدربزرگ ل

ه را ده سال یلیل یرپرسترا وداع گفت و آقا جون هم س یپسر و عروسش دار فان
 یم یعمو داشررت که او هم خارا از کشررور زندگ کی یلیهده گرفته بود.لبه ع

دون او شررد ب یماریمتوجه ب یبردن او آمده بود اما وقت یبار برا کیکرد. البته 
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صرار چیه شت. ل یا ساکت بود که هم یدختر یلیبرگ ا خودش را ب شهیآرام و
کرد با حضورش مزاحم آنها نباشد اما از  یم یدانست و سع یم بهیافراد باغ غر

شرم و ح دیرا د یکه مان یهمان روز ست که البته   دخترانه و بعد یایبه او دل ب
که  یماریهم ب با اعتراف او مردد بود  مانع ابراز عالقه اش شرررده بود و حاال 

باور کند  شیحرف ها به حال ه ایرا  تا  ند یگونه توجه چینه!  بود و  دهیاز او 
 نیا»و با خود گفت؛ دیکش یآه سرد نیکرد او قصد ترحم دارد. بنابرا یمال یخ

 «.دم بهم ترحم بشه یترحمه و من اجازه نم ستیعشو ن
بار  نیاما ا دسیاو بنو یشب ها قلم برداشت تا برا شتریرا گشود و مثل ب دفترش

شت و نم یحس متفاوت ست چه بنو یدا  زیچ چیفکر کرد اما ه یلی. خسدیدان
 شعر: تیجز دو ب دیذهنش نرسبه 

 خشک را مانم به صحرا یدرخت
 تنها یسر کند تنها یعمر که
 که آرد برگ و باد یباران نه
 اش را یتابسوزد هست یبرق نه

س شد واز اتاق ب یمیمال مین  رفت. آقا جون و رونیصورتش را نوازش داد. بلند 
شب شت. شد و قدم به داخل باغ گذا ساختمان خارا   یمادر خواب بودند. از 

 ی. رودیچیپ شیدر پهلوها فیخف یآرام بود اما دل او ناآرام و مشرروش و درد
ا در ذهنش ر بحاتفاقات ص گرینشست و بار د ایدرختان اقاق ریز یچوب مکتین

تاق کنار پنجره ا صردایکه ب ییزهامرور کرد و بعد از آن به عقب برگشرت. به رو
دوخت.سپس شاخه  یچشم م زیم یو به عکش قاب کرده اش رو ستادیا یاو م

شت و برم یقاب م یبود داخل گلدان جلو دهیرا که از باغ چ ییبایگل ز  یگذا
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گرفت.آرام از پنجره داخل  یاتاق او دلش م ختهیاز اوضاع بهم ر یگشت. گاه
سپس م یشد و آن جا را مرتب م یاتاق م ضا ستادیا یکرد  به  ینظر تیو با ر

داد.  یوافر انجام م یکارها را با عشررو و عالقه  نیانداخت. تمام ا یاطراف م
کرد اما امروز با حرف  یخسررته شررود احسرراس آرامش م نکهیا یهربار به جا

آرامشررش به اضررطراب مبدل شررده بود و  شررترا دا دنشیشررن یکه آرزو ییها
ش یقی. نفس عمدادیآزارش م ست ها دیک شت.  شیپهلوها یرا رو شیو د گذا

به ا ما گاه نیگرچه   یداد که آرزو یچنان عذابش م یدردر عادت کرده بود ا
سمان  یمرگ م شب آ شم دوخت. آن  سمان چ سرش را بلند کرد و به آ کرد. 

ه را خفت انینی. قرص ماه کامل بود و زمدندیدر خشرر یم بایصرراف و سررتارگان ز
ه قربون دخترم برم ک -گفت:  یم شهیمادرش افتاد که هم ادی. به ستینگر یم

ماه م ثل قرص  فت:  یصررورتش م با بغد گ جا -مونه.   ینیکه بب ییحاال ک
صورت نداره و لحظه به لحظه انتظار مرگ رو م شه؟یماهت رنگ به   ییصدا ک

 لرزاند: راو قلبش  دیچیپ شیدر گوش ها
 باشه. دهیاگه رنگ پر یماه، حت شهیماه هم هی -
 مکتیشاخه گل کنار ن کیبا  یبرگشت و به جهت صدا نگاه کرد. مان دیترد با
د بزند. بدنش سرد ش رونیب نهیخواهد ا س یکرد قلبش م یبود. حس م ستادهیا

ا که با که ب ینشررسررت و در حال مکتیلبه ن یو نگاه ماتش را به او دوخت. مان
 کنه. یداشته باشه تا بتونه زندگ دیام دیکرد گفت: انسان با یم یساقه گل باز

 نباشه؟ یدیاگه ام –
 ه؟یپس عشو چ -
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 .هیخود زندگ ده،یخود ام یاگه باورش کن -
 باور کنم؟ یعنی –

 .رهیمن، عشو من داره از کنارم م دیاما ام -
 !شهیهم یره اما نه برا یم –

 کرد؟اگه رفت و فراموشم  -
 فراموش بشه. دنیکه با ند ستیو پوچ ن یعشقش سرسر -
 برگرده... نکهیرو تحمل کنم و قبل از ا شیترسم نتونم دور یم –
شان درهم یکن یهم تحمل م شیدور یاگه باورش کن – صومانه  . نگاه پاگ مع

شو و مهر کرد. ل شانیو دل ها ختیآم شو را  یلیمملو از ع در عمو نگاه او ع
 و باور کرد. دید

بت منه که به تو گل بدم البته  یگل را به سررو یمان او دراز کرد وگفت: حاال نو
که به نفس نفس افتاده بود دسرررت لرزانش را  یدر حال یلی! لیاگه باورم کرد

 ؟یمون ی: منتظرم مدیآهسته پرس یجلو برد و گل را گرفت. مان
ر شد ت کیبه او نزد یاخت. ماناند نییو سرش را پا دیدستش را عقب کش یلیل

ش شهیقول بده هم ،یلیو گفت: قول بده ل شته با ستم دا ا به ر شی. لب هایدو
شد و آرام وخرامان  شهیباز کرد و گفت: تا هم یسخت ستت دارم. بعد بلند  دو

خره بود که باال حالکرد و خوش یمشتاقانه او را تماشا م یخانه رفت. مان یبسو
 شته شده است.بردا انیفاصله ها از م

* * * * * * * * * * 
 م؟اصرار نکن گهید ؟یایب یخوا ینم ی: مطمئن دیبار پرس نیآخر یبرا ایمان
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شما بر یلبخند شکرم،  صدادیزد و گفت: نه مت ش رونیونوس از ب ی.  د: بلند 
اش را مرتب کرد وبعد از  یروسررر ای! مانگهیخانم زودتر! ظهر شرررد د ایمان

با ذناراحت رونیب یخداحافظ له عج نقدری: تو چرا ادیاز ونوس پرسرر یرفت. 
 ؟یدار

 ؟یکن یدختره چقدر لوسه، پس چرا وقت را تلف م نیا یدون یتو که م -
 رفتم. یسراغش م دیخونه اس، با نیا یاون از اعضا -
 یخونه مختل م نیکه انگار اگه اون نباشرره تمام امور ا دیبا یگ یم نیهمچ –

! پس دیخر میر یم میدار نکهیوارد بحث آنها شررد وگفت: مثل ا دیشرره! مهشرر
 نقدریکنار. و رو کرد به ونوس و ادامه داد: تو که ا دیلطفا جر و بحث رو بذار

 کو؟ دایپس و یزن یجوش م
گام و نیهم در فت: پس چرا  دایهن ند و گ ها رسرررا به آن دوان دوان خودش را 

 !گهید میبر د؟یستادیا
اون  ترسم آخرش یکه م یستیا یم نهیآ یانقدر جلو م،یبود یعالمنتظر جناب -
 و اعتراض کنه. ادیبه حرف در ب چارهیب نهیآ
 !ی! انگار امروز از دنده چپ بلند شدایمان هیچ –

سه آدم  یکارها نیدر باغ به راه افتاد و گفت: با ا یبسو ایمان صاب وا شماها اع
 در یمونه. بچه ها به هم نگاه کردند و به دنبال او راه افتادند. مهبد و مان ینم

فت و گر شانیآنها شلنگ آب را به سو دنیبا د یبودند. مان نیحال شستن ماش
از او  ادیو فر غی. بچه ها با جنیتو ماش دینیبعد بش دیریدوش بگ هی دییایگفت: ب

 د؟یلیبا خنده گفت: تکم یفاصله گرفتند. مان
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 که! دینیب یبا عشوه گفت: م ونوس
شاالله تکم یسوت یمان شاالله هزار ما شما که ما  دایو .دیلیتکم لیزد وگفت: 

 کنه. یم ینیخانمم که انگار صورتش به بدنش سنگ
 : کارتون تموم شد؟دیپرس ایمان
 خانما. دییبله بفرما -

ست. مان دخترها ش شت فرمان ن شدند و مهبد پ در را باز کرد و  دیدو یسوار 
 اد؟ی ینم ی: مگه ماندینمود. ونوس با تعجب پرس یبلند میتعظ

 مهمه؟ یلیبه طعنه گفت: خ مهبد
 .می! آخه قرار بود همه با هم بردمیپرس یطور نیهم -
 داره؟ یرادیدونه کمتر چه ا هیحاال  –

سر جنگ دارن! مان نکهیمثل ا - دوخت  رونینگاهش را به ب ایامروز همه با من 
را بهم فشرررد تا خودش را کنترل کند و جواب او را  شیو از سررر خشررم دندانها

خونه کمک کنه. بنده هم  یبمونه و تو کارها یندهد. مهبد گفت: قرار شررد مان
 .دیشما رو ببرم خر

 ها! یکار در بر ریاز ز یچطور یو گفت: تو هم خوب بلد دیخند دیمهش
ود ب شیآب گذاشت. در حال شستن دست ها ریو اسفنج را کنار شسطل  یمان

! برو یگفت:مان بایخانه رفت. فر ی. بلند شد و بسودیمادرش را شن یکه صدا
. خاله آذر که هنوز در حال حسررراب کردن تعداد نجایا ادیبه مادرجون بگو ب

 شدن!قبول  کوربچه ها تو کن نی: انگار نه انگار ادیلب غر ریمهمان ها بود ز
دامن او  یخبر رو یدرون صررندوق را برداشررت و ب یها بیاز سرر یکی یمان

سرش را بلند کرد و با ناراحت دهیانداخت. آذر که ترس ! ؟یچ یعنیگفت:  یبود 
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سررر  پشررت یعنیکارها  نیزد و گفت: ا یلبخند بای! فردیترسرر ه؟یکارها چ نیا
و گفت: کاسرره داغ تر از  دیرا در هم کشرر شی. آذر ابروهادیمادرجون حرف نزن

 آش!
سو یگرید بیس یمان شت و به  شانه گرفت و گفت: مثل ا یبردا اون  کهنیاو ن

ستها شونه نگرفتم. خاله د شانه  شیدفعه خوب ن سل یبه ن گفت: باال برد و میت
 کاریچ دیبا نمیبب ادیجان، حاال تو رو خدا زوتر بگو مادر جون ب یمان دیببخشرر

 کنم.
شد گفت: دو تا خانم چهل، پنجاه  یکه از آنها دور م یبلند شد و در حال یمان

 کوچولو چه کار کنن! یمهمون هی یدونن برا یساله هنوز نم
 را از قبل یزیچ نیکه چن یاو پرت کرد. مان یبرداشررت و بسررو یبیسرر خاله

بلند  یحدس زده بود بالفاصررله پا به فرار گذاشررت و در همان حال با صرردا
تخت نشسته بودند. مادر جون  یساختمان رو یجلو یلی. مادرجون و لدیخند

 یف میخاطره تعر شیبود و در همان حال برا یلیبلند ل یمشررغول بافتن موها
با اشررت مان یگوش م اقیکرد. او هم  فت. هنوز نم یداد.   یآرام آرام جلو ر

گاه شیقدمها رفتیآن ساختمان م یتوانست بفهمد چرا گاه به سو ند ک ناخودآ
ر رفتا دیشررود! شررا کیبا ادب و احترام به آنجا نزد دیکرد با یو حس م شرردیم

سل یلیمحجوبانه ل شاخه گل یم میاو را ت شد و  ه ک یدر حال دویچ یکرد.خم 
با د به صررورت او دوخته بود جلو رفت.مادرجون  تاقش را  او  دنینگاه مشرر

 ؟ی! مگه تو با بچه ها نرفتیزد و گفت:به به! آقا مان یلبخند
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ست و گفت: خودتون م یمان ش بچه ها! من که  دیگ یسالم کرد و لبه تخت ن
 .ستمیبچه ن

شاالله د دیخند مادرجون شما ما سته،  ! حاال یشد یمرد گهیو گفت: بله در
 فرستادنت؟ یواسه چ

 منو فرستادن؟ دیدی: شما از کجا فهمدیبا تعجب پرس یمان
سف کیرا با  یلیل یموها نییپا مادرجون ست و گفت: من دیتکه تور   محکم ب

ساب یخودم رو خوب م یدخترها سم. حتما حاال ح  یشدن و نم جیگ یشنا
 کارهاشون رو شروع کنن. یدونن چه جور

 !دیدار ییدست وپا یب یدخترا نیهمچ هی! واقعا براتون متاسفم که قایدق –
 .منیبب اریمنو ب! بلند شو برو چادر یخواد شعار بد یخبه، خبه، تو نم -
 مادرجون؟ یچ یبرا گهیچادر د –

 پسر؟ یمگه تو فضول رون،یالزم بشه برم ب دیشا -
 یچرا عصرربان ارمی یرم م یکنم، دور از جون فضررول، چشررم م یخواهش م -
گذاشررت و به خانه  یلیل یتخت جلو یآرام گل را رو یلیسررپس خ د؟یشرریم

 تکان یرفت. آقاجون که در حال صرحبت با تلفن بود در جواب سرالم او سرر
 بود؟ ی: کدیزد و پرس یچشمک یرو گذاشت. مان یدادوسپس گوش

 ه؟ی... منظورت چ یآقا -
و به دوسررت دختراتون زنگ  دیدیدونم چشررم مادرجون رو دور د یمن که م -
گم، در ضمن قراره مادرجون  ینم یزیهش چمن ب دیخوب نترس ی! ولدیزد یم

و دل و  دیخواد زنگ بزن یراحت هر جا دلتون م الیبره خونه ما، شررما هم با خ
 .دیریقلوه بگ
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 ؟یدوباره شروع کرد -
کارها رو  نیهمه سررال دوباره ا نیکه بعداز ا دییشررما نیمن شررروع کردم؟ ا -

 .دیشروع کرد
 کارت. یخجالت بکش پسر، برو پ -
شم م – شما بشم، همه اش  دیدونستم نبا یرم، آخه من که نم یچ االن مزاحم 

آقاجونت خوشررش  اریمادر برو چادر منو ب» گه  یم یمادرجونه که ه ریتقصرر
چادر بگردم یمن جلو ادی ینم بدون  مادام  ماد  یبهش م« دا مادرجون دا گم 

شو غنچه م شم بد  ازمرد  نیچه کار کنم مادر، ا» گه یکنه و م یمحرمه، لبا اول
 «دل بود

 حرفو زد؟ نیمادرجون ا -
 آره به جون خاله آذر. -
 جون خودت. –
شه م – شما که بزرگ ت نینکن نیخوا یم نیباور کن نیخوا یبا ر از ما گفتن بود. 
شون بد دیخونه ا نیا س دیاز خودتون جذبه ن سرتون یکه ک شت   جرات نکنه پ

مه ا یحرفا ته بود روزنا نده اش گرف که خ قا جون  نه. آ  زیم یاز رو یبدبد بز
 کارت پسر! یصورتش گرفت و گفت: برو پ یبرداشت و جلو

ش یرا م شیدر کفش ها یجلو کهیدر حال یمان صدا دیپو  بلند گفت: من یبا 
 .نیکن یم میج نیسره س هیرفتم شما  یکه داشتم م
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چادر را به دست مادرجون داد و آهسته  یبه او نگاه کردند. مان یلیو ل مادرجون
و کس قدرت ر چیقربونت برم، که ه یخانم بزرگ جونم، اله دییگفت: بفرما

 دونه. ینم
 دونه؟ یقدر منو نم یک -
شما رو پ نیهم - زن جوون  هیکرده، اون وقت خودش داره دنبال  ریآقاجون که 
 گرده. یم

کار  هی ریزبونت روبگ یگفت: جلو دیخند یکه م یالدر ح مادرجون موقع 
 .ید یدست خودت م

 ایب یگفت: تو هم اگه خواسررت یلی. مادرجون به لدیاز ما گفتن بود، خود دان -
 اونجا که حوصله ات سر نره.

 بال. یکه مادرجون نشنود گفت: چشمت ب یآهسته طور یچشم. مان -
 پسرم؟ نه، گفتم به سالمت. یگفت یزیچ -
 ؟یایمگه تو نم -
 ام؟یب -
 مگه باهات کار ندارن؟ -
 .امی یم عیبزنن سر شیاز موهام رو آت یکیاگه کارم داشتن  دیبگ -
 ؟یمرغیمگه تو س -
سرش را تکان داد و رفت. مان یا - ادامه داد: اون وقت  یکاش بودم! مادرجون 
ن که فقط خودمو ییجا هیدور،  یجا هیبردم  یکردم و م یم رو پشتم سوار یلیل

ش سرش را پا شیکه گونه ها یلی. لمیبا شده بود  سرخ  شرم  و  انداخت نییاز 
 خوبه؟ حالت ؟ی: امروز چطوردیلبه تخت نشست و پرس یلبخند زد. مان
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 خوبم، ممنون.-
 ؟یکش یاز من خجالت م ن؟ییپا یحاال چرا سرت رو انداخت -
 .نه
 قشنگت رو چشم بزنم؟ یاون چشما یترس یم ؟یپس چ -

کرد گفت: تاب  یم یکه با سررراقه گل باز یاش دلش را لرزاند. در حال جمله
 نگاهت رو ندارم. دنید

سرش را آرام جلو یمان یگرم بر لب ها یلبخند ست.  ش صورت او برد و  ین
ندگ ینجوا کرد: ول گاه تو ز با ن گاه کنم همون ط یم یمن  با ن که مجنون  ور 

زد به  یباغ او را صدا م یکه از آن سو بایفر یکرد. صدا یم یزندگ یلیقشنگ ل
س شان ر ش شد. ل ی. از رودیگو  ی. مانختنگاهش را به او دو یلیتخت بلند 

 من. یلیل ییخانم مجلس تو نیزد و گفت: امشب خوشگل تر یچشمک
 دنیاز شررن« من! یلیل»لب تکرار کرد؛ ریز یلیدوان دوان از او دور شررد. ل بعد

که مدت ها بود بر دلش  یو تباه یدیشد اما ناام یاو غرق لذت م یحرف ها
جازه نم مهیخ لب  یلذت طوالن نیداد عمر ا یزده بود ا بان ق شررود و ضررر

. دندکرد. دخترها با سررروصرردا وارد سررالن شرر یعاشررقش را با غم هماهنگ م
 دیمهشرر نیاش گفت: چقدر ا ییبه زن دامبل رها کرد و  یونوس خودش را رو

 .دیدست لباس خر هیمشکل پسنده، مارو کشت تا 
 د؟یدیخر یچ نمیبب نجایا دییایحاال ب -
دسرررت کت و  هیدرآورد و گفت: من که  لونیرا از درون نا شیلباس ها دایو

: گفت هیچهار پا یکه در حال پاگ کردن لوسررتر بود از باال ی. ماندمیدامن خر
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ش یتون ینم یا گهید زیچ نایآخه تو جز ا ش ای! مانیبپو نده. خ ریزدند ز دیو مه
 گفت: دایبه آنها چشم غره رفت. و بایفر
که  یلیبه ل ینظر یاز تو نظر نخواسررت ، تو به فکر خودت باش. مان یکسرر-

 ها بود انداخت و گفت: هستم. وهیم دنیآرام مشغول چ
سته ا ایمان سو لونیاز داخل نا یب ست و  یلیل یدر آورد و به  ش رفت. کنارش ن

 .ادی یخوشت م نیتوئه، بازش کن بب یبرا نیجان ا یلیل ایگفت: ب
شکر کرد.  یلیل سته رو گرفت و ت شب رنگ بود. مهبد گفت: ام یبلوز آب کیب

ه در را ک یسرریدسررتمال خ یبه او نگاه کرد. مان یلیرنگه! ل هی یلیلباس من و ل
شت رود شتانش  یست دا ستمال را با نوگ انگ صورت او پرت کرد. مهبد د

 !یکن یبرداشت و گفت: آه، چه کار م
رداشت و را ب لشیحواسم نبود، از دستم افتاد. ونوس بلند شد و وسا دیببخش -

ادامه  یفرهاد که پسرررش برا ییخانم زن دا نیمیرم خونه. سرر یگفت: من م
ص سه رفته بود گفت: ونوس جان تو نم لیتح ست رو ن یخوا یبه فران شون لبا

 ؟یبد
 بشه. رهیخوام امشب بپوشم تا چشم همه خ ینه! م -

 رفت واز او هیخنده. همه به او نگاه کردند. ونوس کنار چهارپا ریزد ز یپق یمان
 ؟یخند یم ی: به چدیپرس
پا یخودش را سرررگرم کار کرد و حرف یمان را تکان داد و  هینزد. ونوس چهار 

 ؟یدیخند یچرا م دمیگفت: با تو بودم! پرس
 افتم. ی! االن میشد وونهیزد: ِا... دختر مگه د ادیفر یمان
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 ی. مانادی یجا م ینگاه بهت ننداختم اون وقت حالت حساب هیامشب  یوقت -
طوره! اگه امشب از دست  نیو گفت: واقعا هم هم دیپر نییپا هیچهارپا یاز رو

. ونوس با خشررم برگشررت و از ادی یحالم جا م یراحت باشررم حسرراب یکیتو 
اون زود  -مادر!  یذار یرفت. مادرجون گفت: چرا سر به سرش م رونیسالن ب

 ناراحت یحرفا توقع دار نیگفت: با ا دایکار کنم؟ و یشه، من چ یناراحت م
 نشه.

گفت:  بایدونه من مقصرررم؟ فر یرو نم یو شرروخ یجد نیاون فرق ب یوقت -
 .اریپس برو از دلش در ب

 به چشم. یا -
 ایتاخ یچشررم به او نگاه کرد و ب ریاز ز یلیرفت ل یم رونیکه از سررالن ب یمان

. سررتادیاو ا یدوان دوان خودش را به ونوس رسرراند و جلو یدلش گرفت. مان
هم  یطرف راسرررت آمد مانونوس به چپ رفت و او دهم به چپ رفت. او به 

حوصررله  رو گفت: برو کنا دیرا در هم کشرر شیکار را کرد.ونوس ابروها نیهم
 ندارم.

 شه؟ یم یاگه نرم چ -
 گفتم برو کنار! یمان -
شررد. چهره او از هم باز شررد و به  یبهت بگم که اون جا نم یزیچ هیاومدم  -

ش ریاز ز یشد. مان رهیخ یدهان مان شم به او نگاه کرد و با   لبخند زد. طنتیچ
 ریرا ز شیدسرررت ها ی! مانگهیزد وگفت: بگو د یونوس هم با عشرروه لبخند
س کیب*غ*لش زد و نگاهش را  گفت:  تهدور چرخاند و بعد از چند لحظه آه
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خانم  نیمطمئنا امشررب زشررت تر یهم بپوشرر یخواسررتم بگم تو هر چ یم
 .یش یمجلس م

نه . منتظر نظرات ز دیبد نظر هام جون قهر نک ر . اگ میهم*س*ت تانیبایتا ال
ن ساختما یعوضش کنم .سپس بسو دیبگ دیآهنگ وبالگ را هم دوست ندار
 تیبا عصرربان دکهیونوس به گوش همه رسرر یبه راه افتاد و در همان حال صرردا

عا احمق ادیفر مانیمان یزد:تو واق به ل ای!  ته  ما دو یلیآهسرر  هی بارهگفت: حت
 که لبش را به دندان گرفته یدر حال یبهش گفته کفرش رو در آورده. مان یزیچ

 بود وارد شد و سرش را چند بار تکان داد. آذر به مادرجون نگاه کرد.
 ؟یاریاز دلش در ب یشد؟ مگه نرفت ی: چدیپرس یاز مان مادرجون

صال به حرفا یرفتم ول - ش یمن گوش نکرد، دختره ب یا بهم  دیدینادب!مگه ن
 گفت؟ یچ
سه د یلیخ - ش گه،یخب، ب ش ینیریبرو زودتر  ش ینیریهارو از   رویگب یفرو
 .اریب

فر ن هیبه خاطر  یمهمون نیا نکهیرم اما مثل ا یهم م یفروش ینیریچشم، ش -
ش گهید ست. مهبد که دراز ک را رو تو فقط دخت یبود گفت: خودت گفت دهیام ه

 کارها با من! هیببر بق دیخر یبرا
 !هیانصاف یب نیاما ا -
شر ا یمگه خودت نگفت - سه! و یموجودات مزاحم نجات بد نیمنو از  و  دایب

ش صبان دیمه ست و در چ یلیکنار ل یبه او نگاه کردند. مان تیبا ع ش  وهیم دنین
ه خودش یحرفا نیا د،یبه من نگاه نکن یجور نیا خودیها کمک کرد و گفت: ب

 ده. یکه داره به من نسبت م
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 : آره مهبد؟دیبا خشم پرس دیمهش
 گه! یبلند شد وگفت: نه! داره دروغ م یبا دستپاچگ مهبد

که گفت ایگم  یمن دروغ م - مگس وز وز  نیع کسرررهی دایونوس و و یتو 
 کنن؟یم
 !؟یهست یک گهیتو د یِاِاِا، مان -
ش ینکن، همه م یباز لمیف خودیب - ست  ود ب یخورده داره، ک شهیدونن تو جن
ره! آ یکه کفر آدمو در م ادی یو افاده م سیانقدر ف دیموقع خر دیگفت مهش یم

شت با دخترها بحث م سته  یکرد که مان یمهبد دا ستفاده کرد و آه از فرصت ا
ش یلیبه ل ستم برم  سپس بلندیتو هم ب ارمیها رو ب ینیریگفت: خوا با شد و  ا! 

که انقدر جارو جنجال نداره آقا  کیکار کوچ هی! گهیبلند گفت: بسرره د یصرردا
هم از رنگ لباسررش  یلیرم، در ضررمن ل یمهبد، خودتو خفه نکن، خودم م

با تعجب به او نگاه  یلیتا لباس رو عوض کنه. ل ادی یاونم م ومده،یخوشررش ن
شما ه ش دیبر مکرد. و او گفت:تا من لباس عوض کنم  ط لطفا فق د،یلباس بپو

 آقا مهبد دوباره دعوا راه بندازه. نیترسم ا یتر، چون م عیسر
بلند شررد و  یانداخت. بعد با ناراحت یلیل نیبه صررورت شرررمگ ینگاه دایو

ر را مورد نظ کیکه آدرس بوت یدر حال یرفت. مان رونیرا برداشت و ب لشیوسا
 راهنیپ کیخودش  قهیبا سل یاشاره کرد بلند شود. مان یلیگرفتبه ل یم ایاز مان
رفت و گ لیدر آخر که بسته لباس را تحو دویاو خر یرنگ برا یشکالت یماکس

 ؟یهست ی: راضدیپول آن درا پرداخت تازه پرس
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تحانه بر فا یلبخند ی. مانادیکه تو خوشت ب نهیزد و گفت: مهم ا یلبخند یلیل
 لب آورد و با هم از مغازه خارا شدند.

سبه؟  یم یچ یدون یحاال م - ش یکاف کیقهوه ترگ در  هیچ و و تر کیشاپ 
 .زیتم
 بشه. ریآخه ممکنه د -
صت نهیداره! مهم ا یتیچه اهم - سالها منتظرش بودم  یکه باالخره من فر رو که 

م تا قهوه بنوشرر هی یتونم با تو تنها باشررم واگه افتخار بد یبه دسررت آوردم و م
هش ب ییتنها یشنگ رو هم با خودم ببرم ودر روزهاروز ق نیرفتم خاطره ا یوقت

نشررسررته  زیم کیشرراپ شرردند. چند جوان که دور  یفکر کنم. با هم وارد کاف
به  با خشررم یمتوجه نشررد اما مان یلیکردند. ل یبه آنها نگاه م رهیخ رهیبودند خ

 !نیاز جوانها گفت: جوجه ها رو بب یکیآنها نگاه کرد. 
 یلیتا ل دیرا عقب کشرر یصررندل ی. مانمیس نداشررتگفت: ما که شرران یگرید

ش ست و نگاهش را به خ یلی. لندیبن ش وخت. د شیپر رفت و آمد روبرو ابانین
را  ی. برگشت و ماندیشن یادیفر یبود که ناگهان از پشت سر صدا یمنتظر مان

 ها یمشررترشرراپ همراه دو نفر از  یشررده. مسررئول کاف ریکه با جوانها درگ دید
شرراپ جوان ها را  یجلو رفتند و آنها را از هم جدا کردند ودر آخرمسررئول کاف

ست یفرستاد.مان رونیب ش یهم د ضعش ک سر و و سفارش دو قهوه داد و  دیبه  و
 نشست. زیبرگشت و پشت م فتادهین یاتفاق چیکه ه یآرام طور یا افهیبعد با ق

را مرتب کرد و  شیموها یبه او چشررم دوخت. مان دهیپر یبا رنگ و رو یلیل
رد. باز هم به او نگاه ک یلیتونم. ل یرو که م نایتونم بزنم ا یگفت: ونوس را نم

ش یمان  یسکوت طوالن یاو ادا در آورد. وقت یبرا طنتیسرش را کج کرد و با 
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س دیاو را د سراز ی:ناراحتت کردم؟ دانه هادیپر شمان او  شک از چ  ریشفاف ا
 ؟یکن یم هیگر یچرا دار: دیبا تعجب پرس یشد. مان

اشت برد زیم یاز رو یدستمال ینداد. مان یانداخت و جواب نییسرش را پا یلیل
 یدست خودم نبود، وقت د،ینکن، ببخش هیو به دست او دادو گفت:تورو خدا گر

کنن خونم به جوش اومد و کنترلم رو از دسرررت  ینگاهت م یاون طور دمید
شک ها یلیدادم. ل س شیدر حال پاگ کردن ا  اومد یم تسر یی: اگه بالدیپر

 ؟یچ
تونه  یکس نم چیمطمئن باش ه ؟یناراحت شرررد نیا ی... تو واسررره یآخ -

خانم دل نازکه که با  هیاونم نگاه قشررنگ  زیچ هیجز  ارهیب یسررر آقا مان ییبال
 لرزونه. ینگاهش تمام وجودم رو م

 !ینکنکارا  نیاز ا گهیقول بده د -
 تونم قول بدم. ینم -
 چرا؟ -
 شم. یم وونهید کنهیبه تو نگاه م یکی نمیچون بازم اگه بب -
 .امی ینم رونیباهات ب گهیپس من د -
 اد؟ی یدلت م -
 ؟یکارها منو بترسون نیبا ا ادیتو دلت م -
 رید یلیگفت: خ یبا نگران یلیگشتند ل یبر م یدم. وقت ینه! باشه قول م یوا -

 شد!
 نشده. ری! نترس دیحرفو زد نیبازم که ا -
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 آخه... -
احت ر التیزد با من، خ یحرف یبگن؟ اگه کس یزیبه تو چ یترس یم ه؟یچ -

فرهاد  ییدا نیرا کنار ماش نیماش یدر را پشت سر آنها بست. مان داریباشه. سرا
 ای یهمونم هی ییجا هیفقط منتظره  نیگفت: بب نیپارگ کرد و با اشرراره به ماشرر

 ارهچیب دیواسه فر دلمباشه تا زودتر از همه حاضر بشه!  یجشن و خوشگذرون
 سوزه. یم
 چرا؟ -
ص یبه زور مجبورش کرد برا - سه تا به ا لیادامه تح س نیبره فران مهره  هی لهیو

که من به خاطر  ذارهیواسرره تجارت داشررته باشرره. تازه سرررش منت م یارتباط
 کارو کردم. نیخودت ا

 شه؟ یدرسش تموم م یک -
 ۱-۵ فصل

قا آ -البته اگه اجازه بدن برگرده!  گه،یچند ماه د - شرره؟یدرسررش تموم م یک -
 یبله اما سودها -هم دوستش داره.  یلیبچه رو داره و مطمئنا خ هی نیفرهاد هم
ست داره. ل شتریذره ب هیکالن رو  ش یلیدو به  کهدیشد ومهبد را د ادهیپ نیاز ما
آقا مهبد زرنگ!  ایب -گفت:  ردورا باز ک نیدر عقب ماشرر یآمد. مان یآن سررو م

شون ر نیهارو ببر تو و به مادرجون بگو لطفا از ا ینیریش شات سفار و به به بعد 
 یانقدر معطل نشررم. بعد با خشررم چارهیبدن که من ب گهید یپز ینیریشرر هی

لبخندزنان جلو آمد و  ایاو گذاشررت. مان یدسررت ها یرا رو جعبه ها یظاهر
به داخل ؟یدیخر یچ نمیب میبر ایب -را گرفت و گفت:  یلیدسرررت ل  و او را 

 یخونه را نشنوند. مان یاهال هیمادرجون و بق یغرغرها یساختمان برد تا صدا
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 یما اگه مهمون -مبل انداخت و گفت:  نیاول یبه محد ورود خودش را رو
گار ان -بزند که او ادامه داد:  یخاله خواسررت حرف م؟ینیبب دیرو با یک مینخوا

شفر ینیریش شما  یو و ! مردم از بس تیکی نیسراغ ا دیر یسره م هیقحطه که 
شدم. فر نیا شد و در حال بایگرما معطل  سو یبلند  شپزخونه م یکه به   رفتیآ

و معترضررانه  دیابروانش را در هم کشرر یآره جون خودت. مان -آهسررته گفت: 
با مان -کو؟  یلیپس ل -: دیمامان! مادرجون پرسرر -گفت:   نترف ایفکر کنم 

به؟  -خونه شررما.  بره و  رونیب یبا آقا مان یکسرر شررهیمگه م -حالش که خو
. یهسررت یحسرراب یرهایاز اون حال بگ یکیاتفاقا تو  -حالش خوب نباشرره؟ 

ن؟ تو رو پر کرد ه؟یچ -: دیحرفو زده بود نگاه کرد و پرسرر نیبه مهبد که ا یمان
باشه قراره با  ادتیآقا مهبد  ی! ولهیمنظورم چ یدون یخودت خوب م - ا؟یک -

پس از االن مواظب حرف زدنت باش تا منم هواتو داشررته  راز،یشرر یایمن ب
 -. ستین یرم تو باغ البته اگه امر دگه ا یجا چقدر گرمه من م نیباشم....آخ ا

باغ؟  له! هم -تو   یرم و واسررره  یراه دور نم نیودمون نترسررباغ خ نیب
کار  هیخوان چ یم نایبرم ا نجایمن از ا یدونم وقت یآماده ام...نم یخدمتگذار

صال ا شر ییدا نیکنن! ا ستن؟  فیفرهاد خان گل که انقدر زود ت آوردن کجا ه
کنه تا... ناگهان  یلباسش رو امتحان م نهیآ یحتما مثل خانما از االن داره جلو

و سررالم کرد. فرهاد گوش او را  دیکشرر شیبه مو یبا فرهاد روبه رو شررد. دسررت
 یلوج میکه چپ و راست بر میستین یامروز یما مثل جوونا -گرفت و گفت: 

بان ییشرررده دا یچ -. میموهامون رو روغن بزن یو ه نهیآ  یجان؟چرا عصرر
؟ من؟ از کجا بدونم -شده؟  یچ یدون یتو نم یعنی -افتاده؟  یاتفاق ن؟یهست
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س شده؟آخ آخ م نیمینکنه باز با  صبان یدونم وقت یخانم حرفتون  شه چه ب یع
سهش یم یشکل سرم حرف  یمان -صدا زد:  نیمی.  شت  جان، حداقل بذار پ

نه جلو به  ییکنم، فعال دا یکار رو م نیخب منم دارم هم -روم.  یبزن،  رو 
نت اونو بکشررم. دا مه مجبورم م فت:  ییرو  یلیخ -گوش او را رها کرد و گ

 یبزند که صدا یخواست حرف ییره. دا یم شییحالل زاده به دا -پسر!  ییپرو
 یاهرفت. نگ رونیهم از فرصت استفاده کرد و ب یتلفن همراهش بلند شد. مان

سر سو عیبه دور و برش انداخت و  سط باغ یلیاتاق ل یب  به راه افتاد. هنوز به و
س سالم کرد.  شینوس جلوبود که و دهینر شد و  سالم خانم خانما!  -سبز  به 

شد شگ   -! یگفت یم گهید زیچ هی شیساعت پ هیتو که  -! یچقدر امروز خو
م من -کرد ناراحت نشرره.  یباهاش شرروخ یکیجنبه داشررته باشرره، تا  دیآدم با

شنگه ق دمیکه خر یلباس ینیناراحت نشدم و حاال اومدم ببرمت خونه مون تا بب
. امی یباشه، تو برو منم االن م -! یفرق دار هیتو با بق یآره ول -تو که...  -! نه ای

تو برو  دن،یطبو معمول برام کار تراشرر ، چیه - ؟یکجا بر یخوا یمگه م -
چشررمش  یدسررتش را رو ی. مانایپس زود ب -. امیلباسررت رو بپوش تا من ب

از او دور شد. او هم نفس  یچشمم. ونوس با شاد یبه رو -گذاشت و گفت: 
اق کنار پنجره ات صرردایخانه آقاجون رفت. آرامو ب یدوباره بسررو دویکشرر یراحت

. دیآ ینم ییصدا چیه دینه که د ایآنجاست  ایمان ندیرفت. گوش کرد تا بب یلیل
بود  دهیرا پوش دشیلباس جد یلیو داخل اتاق را نگاه کرد. ل دیآهسته سرگ کش

اش در آن لباس آن قدر  دهیو کش فیکرد. اندام ظر یخودش را نگاه م نهیو در آ
ستن بایز ست م یشده بود که دلش م یو خوا ست هم یخوا االن داخل  نیتوان
شد. همان جا ا اقات شا م ستادهیبرود و او را در آ*غ*و*ش بک  یبود و او را تما
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ضربه ا شد. خودش را کن ایبه در اتاق خورد و مان یکرد که  شوارد   ریو ز دیار ک
 نیانداخت و برگشرررت. از ب نییسرررش را پا یدیمزاحم. با ناام -لب گفت: 

 ویآالچ ی. راهش را کج کرد و بسودیگذشت که ونوس را منتظر د یدرختان م
شش را باز  شابدیرفتتا در خلوت آرام سکوت دلن ست و در  ش نجا به آ نی. تنها ن

شته پرداخت.  باغ  را به یلیتاد که آقاجون لاف یروز نیاول ادیمرور خاطرات گذ
ها را جمع کرد وگفت:  ها ا -آورد. همه آن  یدختر من و همباز ه،یلیل نیبچه 

سالها یگاه همباز چیه یلیشما. اما ل دیجد شد.  ست  یبچه ها ن اول غم از د
گاه  یو دردها یماریهم خجالت وبعد از آن ب یدادن پدرو مادرش و تا اندازه ا

شد. اما او با نگاه ز یشگیهم یبه گاه؛باعث انزوا کهنه در خود  یکه غم بایاو 
 ردایرا در وجودش ب ییباینهفته داشررت از همان ابتدا دلش را لرزانده و حس ز

در جلب  یسع یدانست ونوس هم دوستش دارد و به هر بهانه ا ینموده بود. م
از  آنچه راینداشرررت ز یجلوه ا شیاو با یتوجه و محبت او را دارد اما کارها

کرد هر چه زودتر  یبود و آرزو م افتهی یلیکرد در وجود پاگ ل یعشررو طلب م
 و دیدراز کشرر ویکف آالچ ریحصرر یرو شررهی. مثل همابدیاو بهبود  یماریب

 یگریچشمانش را بست. خواب آرام آرام به چشمانش گام نهاد و او را به عالم د
س صور از مهبد پر سره پ نیا -: دیبرد. آقا من شد؟  داشیپ کس  چیبه ه -نه!  -ن

س یاز هر ک -ره؟  ینگفته کجا م ست.  ینم یزیچ دمیپر  چه! پس یعنی -دون
باغ بود م رونیحتما رفته ب -کجا رفته؟   نیماشرر -. دمشید ی، چون اگه تو 

ست؟  ش -ه ستن.  نیبله، همه ما شون ه سر جا سر بهیعج -ها  ! آقا فرهاد از 
 -باغ انداخت و گفت:  یه در فضاشد دهیچ یها یصندل زهایبه م یذوق نظر
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 دی. آقا منصور خندمیگرفت یجشن کوچولو م هیشد! کاش هر شب تو باغ  یعال
بذاره.  هیتا  یخال یمان یجا -و گفت:   یمان یراسررت -کم سررربه سرررت 

ست؟ پ .االنه که مهمونا برسن اون وقت میخبر یما هم ب -! ستین شیدایکجا
کرد. مهبد از  یآقا کجا رفته! ونوس از دور به مهبد اشرراره ا نیا سررتیمعلوم ن

 -نه!  - ومد؟ین -: دیپرس یاو رفت. ونوس با نگران یگذشت وبسو زهایم انیم
شدند. مان هیدونم! بق ینم -کجا رفته؟  یعنی ساختمان خارا   ایدخترها هم از 

رو  درتتو که برا -زنه.  یدلم شور م -ها نشست و گفت:  یازصندل یکی یرو
گذره که  یبهش خوش م یسررش گرمه و حسراب ییجا هیحتما  ،یشرناسر یم
س یآخه مان -. ستین شیدایپ هم  یلیبره! ل ییکه بدون اطالع جا ستین یک

روه گ نیکرد. با ورود اول ینگران بود اما آرام نشررسررته بود و فقط به آنها نگاه م
ش دایمهمانان ونوس و و شدند ومه  یبا نگران ایرا هم با خود بردند. مان دیبلند 
شد و گفت:  شه! ل الیخ یحد ب نیتا ا یکرم مان یفکر نم -بلند  که تاب  یلیبا

نشستن نداشت بلند شد و آرام شروع به قدم زدن کرد و کم کم از آنجا دور شد. 
داد و دامن دبلندش را به ر*ق*ص  یصررورتش را نوازش م یشرربانگاه مینسرر

سو یدرآورده بود. ب صدا یم ویآالچ یاراده ب  به گوشش ییرفت که حس کرد 
به آالچ شیخورد. قدم ها تار ویرا تند کرد و خودش را  مانع  یکیرسرررانداما 

شن کرد و با د یم دنشید  یبرد. برا تشاز تعجب ما یمان دنیشد. چراغ را رو
به آن سررو جلب نشررود دوباره چراغ را خاموش کرد و آهسررته  گرانینظر د نکهیا

صدا یباال ست و آرام  ش خورد اما  یتکان یزد. مان شیسر او رفت. کنارش ن
بارینداد. ا یجواب ند تر صررردا ن مان شیبل ها یزد.  با  شیچشررم  باز کرد و  را 

شد و پرس شت بلند  شده، تو ا یزینترس چ -شده؟  یچ ه؟یچ -: دیوح  نجاین
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 دمیآخه ترسرر - ؟یچرا چراغ را روشررن نکرد ؟یلیل ییتو - ؟یکن یچه کار م
ثل ا - ؟یمثال ک اد،یب یکی -... ادیب یکی کهیم ته امشرررب ا ادتی ن جایرف  ن

به پ یمان -! هیمهمون فت:  دویاش کوب یشرررانیبا کف دسرررت  چه  یوا -گ
کار کنم؟ من هنوز لباسم  هحاال چ -. اشونیبعض -! مهمونا اومدن؟ یزیآبرور

دوش  تو برو خونه آقاجون -. رمیرو عوض نکردم. اصررال وقت نکردم دوش بگ
از پشت ساختمون  - ؟یآخه چه جور -. ارمی یرم لباسات رو م یمنم م ریبگ
هر کدوم که مرتب و  -! ارمیدونم کدوم لباست رو ب ینم یرم تو اتاقت...ول یم

عد از رفتن  پس -. اریاتو کرده بود همون رو ب له کن. ب من رفتم، تو هم عج
 شیآقاجون رساند و لباس هااو هم بلند شد و با عجله خودش را به خانه  ،یلیل

شد. ل ساختمان و از  نیپاورچ نیپاورچ یلیرا درآورد و داخل حمام  شت  از پ
شد. در مد را باز کرد و نظر ویطر او انداخت.  یبه لباس ها یپنجره وارد اتاق 

 یبرداشت. از جلو دیسف راهنیپ کیرنگ و  یو شلوار شکالت کتدست  کی
شت نهیآ ست ب ی. ماودکلن و برس را هم بردا صدا رونیخوا به  بایفر یبرود که 

س شش ر صدا دمیآره چند بار اتاقش رو د -. دیگو  یاون جا نبود. متعاقب آن 
شن شماره افتانمیبب گهیبا د هیحاال بذار منم  -: دیآذر را  سش به  ضربان  د. نف و 

 ی. آذر در را باز کرد و نظرستادیوپشت در اتاق ا دیدو عیشد. سر دیقلبش شد
! پس کجا رفته؟ و بعد بهیعج -به درون اتاق انداخت و در همان حال گفت: 

 پنجره رفت. از اتاق یو با عجله بسررو دیکشرر یدوباره در را بسررت. نفس راحت
حوله را دور  ی. مانرسرراندخودش را به خانه  عیخارا شررد و از همان جا سررر

د شررد و زد و بلن یاو لبخند دنیبود و منتظر او نشررسررته بود. با د دهیچیبدنش پ
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شده بود تند ب یلیلباس ها را گرفت. ل ش شیها هیکل دیایکه مجبور  دت درد به 
 ینبا نگرا یمبل نشررسررت. مان یزد رو یکه نفس نفس م یگرفته بود. در حال

 قانع نشد، جلو آمد ینه. اما مان -دستش گفت:  هحالت بده؟ با اشار -: دیپرس
ش یلیل یوا ده،یرنگت پر -و گفت:  شدم. لدیجان ببخ سرت   یلی! باعث درد

همه دارن دنبالت  -قورت دادو گفت:  یزد وآب دهانش را را به سررخت یلبخند
 -. ارمیتو ب یآب قند برا وانیل هیبذار اول برم  -گردن، برو زودتر آماده شو.  یم

شرم گفت:  یلیجانم! ل -! یمان سات  -با  من حالم خوبه! تورو خدا زودتر لبا
قرص  کیبلند شررد و به آشررپزخونه رفت.  یلیچشررم، چشررم. ل - رو بپوش.

. دیبرگشت او را آماده و آراسته د یمسکن خورد تا بلکه دردش ساکت شود. وقت
 هی یلدتو که خوب ب -بگم؟  یچ -! یبهتره اول تو بر -زد و گفت:  یلبخند

فرهاد  ییدر ضمن از پشت ساختمون دا -تو هم؟  یلیل -! یسر هم کن یزیچ
ا !... اما... امهیآره، فکر خوب -. یاومد رونیدر باغ که فکر کنن از ب یو جلوبر

ت در رف یبسررو یآره نگران من نباش، تو برو. مان -حالت خوبه؟  یتو مطمئن
هم  لبخند زد واو یلی. لشکرمواقعا مت -اما قبل از خارا شدن برگشت وگفت: 

 یمبل نشست تا پس از آرام شدن دردش بازگردد. مان یرو یلیو رفت. ل دیخند
ساب سته بود با چند تا دروغ ح ضات را بگ یجلو یکه تون سومرت ردیاعترا  یب ب

سپ یبود. مهبد با کنجکاو یلیکرد. در واقع منتظر ل یخانه آقاجون نگاه م : دیر
 هیچرا! انگار امشررب  -. سررتمیمن؟ نه! نگران ن - ؟ینچرا انقدر نگرا ه؟یچ -
 ی! تواصال مانیدید -ِا،مهبد سربه سرم نذار حوصله ندارم.  -. شهیم تیریچ

شب مان -. یستین یشگیهم  -چرا؟  یدون یم ستمین یشگیهم یآره، من ام
صال خوشم نم -چرا؟  شب ا . مادرجون نمینحس تورو بب ختیر ادی یچون ام
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خونه  ! تونمشیب یمن که نم -کجاست؟  یلیپس ل -: دیوپرس درا صدا ز ایمان
جا بودم.  - سرررت؟یتون ن مادر، بگرد بب یدلم شررور م -نه، االن اون  نیزنه 

ست،  شه!  هیکجا ش -موقع حالش بد ن شما نگران نبا  یم داشیمن پ نیچشم، 
صحبت ها یکنم. مان سو یکه متوجه  شده بود به  س شانیآنها   -: دیآمد و پر

گم  یک -بشه.  نفر گم هیهر ساعت  دیامشب با نکهیآره، مثل ا - ده؟ش یزیچ
ش دمید شیپ قهیچند دق -. میدنبال اون بگرد دی! حاال بایلیل -شده؟   یت مدا

 ینم - ؟یچ یخونه شررون برا -رفت طرف خونه شررون، حتما اون جاسررت. 
ستاد الیدونم، من خ شماها فر جان لطف  یپس مان -. یزیدنبال چ نشیکردم 

رو. باشرره، ب -کنم.  ییرایبرم از مهمونا پذ دیچون من با ارشیخودت برو ب کن
ساند و در را باز  یوقت شد دوان دوان خودش را به خانه ر از جمع مهمانها دور 

. هراسررران به دیمبل د یهوش رو یوارد شرررد و ناگهان او را ب یکرد. با نگران
خورد.  یزد اما او تکان نم شیصررردا اریو با دلهره وترس بسرر دیدو شیسررو

. به دزیبهم بر یمهمان دیکند اما ترسرررا خبر  یگرفت برگردد و کسرر میتصررم
با  به صررورتش  یآب برگشرررت. مقدار وانیل کیآشررپزخانه رفت و  از آن را 

 ینفس راحت یرا باز کرد. مان شیخوردو آرام آرام پلک ها یتکان یلی.لدیپاشرر
 یلیل مارسررتان؟یب متببر یخوا یم -: دیو دسررت او را گرفت وپرسرر دیکشرر

 یول -خوابم برده بود.  ینه! من خوبم.فقط از خستگ -صاف نشست و گفت: 
 -مطمئن باش.  سررت،ین یمهم زیچ -! یهوش شررده بود یب یتو خواب نبود

خه...  مان -آ به.  ،یباور کن  کامال خو حالم  مه اش تقصرر-من  من  ریه
راه  یتون یم -. هیبق شیپ میبهتره بر -بلند شررد و گفت:  یلی. لدیبود،ببخشرر
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بذار امتحان کنم. سررپس چند قدم راه رفت و  -لبخند زد و گفت:  یلیل ؟یبر
فت:  لدم راه برم.  -گ ما من منظورم چ -آره، هنوز ب به هر  -بود!  یا گهید زیا
به، بر یدیحال د  یلی. اما لمیبر -زد و گفت:  یلبخند ی. مانمیکه حالم خو

اره به با اشرر یلیل ؟یسررتادیپس چرا ا -: دیبا تعجب پرسرر ینکرد. مان یحرکت
دست او را فشرد و بعد رها  ی. مانستیدرست ن ینجوریآخه ا -دستش گفت: 

چشم، امر، امر شماست. ونوس با خشم به آنها که با هم به آن  -کرد و گفت: 
کنا او  دیکاه. مهشرر ریدختره آب ز -لب گفت:  ریآمدند نگاه کرد و ز یسررو م

س ستادیا نم. ونوس خا دیمرغ از قفس پر -فت: را دنبال کرد و گ شنگاه ریو م
زد و  یپوزخند دیغلط کرده! مهش -به او نگاه کرد و گفت:  تیونوس با عصبان

 و اوردی! ونوس طاقت ندنیهم رنگ پوشرر یلباس ها ینیب یمگه نم -گفت: 
رد دراز ک یمان یآنها رفت. به زور خشمش را پنهان کرد و دستش را بسو یبسو
شدکردم دوب الیخ -: تو گف شب مرتب غ -چطور؟  -! یاره گم   بتیآخه ام

از آنها  یلی! لیمان -که گم نشررم؟  یریدسررتمو بگ یخوا یحاال م -زنه.  یم
شت  ست. مان یخال یزهایاز م یکیدورشد و پ ش  را باال برد و به شیابروها ین

س ستش نگاه کردو پر ست ونوس نگاه کرد.ونوس با تعجب به د  یزیچ -: دید
ستت تم نمیخوام بب یم - ؟یچ یبرا - ؟یندار نیذره ب -شده؟   یه! من ای زهید

د خودش را کنترل کر یدارم. ونوس به سخت تیحساس کروبیکه من به م یدون
شوخ -و گفت:  شب   -کنار تا به هردومون خوش بگذره.  یرو بذار یبهتره ام

با نیا - ؟یچه نظر -! یپس تو هم نظر منو دار خوش  مونبه دامشررربیکه 
امشرررب دور و بر من نپلک چون  هیکنم  یپس خواهش م -معلومه!  -بگذره! 

عموزاده  یبرا طنتیببرم. سررپس با شرر یمهمون نیخوام کمال لذت رو از ا یم
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را از  نشیآنها رفت. ونوس نفس سررنگ یتکان دادو بسررو یمادرش دسررت یها
شد.  رهیخ شاو نشست و به صورت یرفت. روبرو یلیل یداد و بسو رونیب نهیس
 شخندیکرد. ونوس ن یکنارشان نشسته بود نگاه م یکه مان یبه جمع شاد یلیل

که متوجه حضور او شده بود دستپاچه شد  یلیل ؟یدوستش دار -: دیزد و پرس
موشکافانه به  یکرد و نگاه زیونوس چشمانش را ر ؟یچ -: دیو با من من پرس

با  یمطمئن باش رفتار -او انداخت و گفت:  با بق توکه   هم داره، پس هیداره 
فقط دلش به  یکه مان نهیمنظورم ا - ه؟یمنظورت چ -دل خوش نکن.  خودیب

با  یلیخنده! ل یگه و م یم الشیچطور داره با فام نی! ببنیسوزه، هم یحالت م
ند شرررد و رفت.ل گاه کرد. او بل به او ن  اون از»با خودش فکر کرد؛ یلیبغد 

 یبفهمم مان یروز هیمن ازش متنفرم، اگه  کهیزیزنه، همون چ یترحم حرف م
در حال  دایو«. بخشررمش یکنه هرگز نم یبهم ابراز عالقه م یاز سررر دلسرروز

ست کندن  ش بیس کیپو ست. و دهیپر یبا رنگ دیبود که مه ش با  دایکنار او ن
 یزیچ - ده؟یشرررده؟ چرا رنگت پر یچ -: دیتعجب به او نگاه کرد و پرسرر

شب از  هیشکمت  یبجا دایفقط تو رو خدا و ست،ین کم به فکر من باش، ام
بازم عشررو و  ه؟یچ -! اریکام نیاز دسرررت ا -چرا؟  -من تکون نخور.  شیپ

! فقط به دنبال هیدونه عشررو چ یاحمو اصررال نم نیا -گل کرده؟  شیعاشررق
رفته اون دفعه چطور با کلک منو  ادمیگرده واسرره شررکار، فکر کرده  یطعمه م

باغ، وا ته  بدنم م ادی یم ادمی یوقت زهنو یبرد  مام  دونم  یلرزه، هنوزم نم یت
از دسررتش فرار کردم. پسررره خ*ر*زه فکر کرده من انقدر احمقم که  یچه جور

باره اشررتباهم رو تکرار کنم.   یتون یداره؟ م یقصرررد بد یاز کجا مطمئن -دو
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حان کن قت م هی ،یامت ند بهش بزن اون و خواد  یچطور م ینیب یلبخ
چرا  اد،تویخب ب –طرف.  نیا ادی یمن داره م یخدا یوا ،هسرروساسررتفاده کن

 شیآخ -بکنه!  یتونه کار یهمه مهمون که نم نیبا وجود ا ؟یترسرر یم نقدریا
شت و د دایرفت اونطرف. و ش دیبرگ سر خاله مه س یلیل یروبه رو دیپ ش ت. ن

ما او با ا ردیبگ دهیکرد وجود او را ناد یسررع یلی! لیلیل چارهیب -آهسررته گفت: 
ن بود اال نجایونوس ا - د؟یشررما چرا تنها نشررسررت -: دیپرسرر انهیموذ یلبخند

فت.  ظه بودم. ل نیمنم منتظر هم –ر گاه کرد. او  یلیلح به او ن جب  با تع
که منظور او  یلی. لادی یخلوت خوشم م یمن از جاها -زد و گفت:  یچشمک
 وهیم رداشررتنبه بهانه ب ارینزد. کام یانداخت و حرف نییسرررش را پا دیرا فهم

ش ست او ک ستش را به د ستش را ز عیسر یلی. لدید : دیپرس رایبرد. کام زیم رید
 - د؟یخور ینم یزیشرما چرا چ –نه، متشرکرم.  -پوسرت بکنم؟  وهیبرات م -
 ینبود که ما دهینرس انیاگه من پوست بکنم... هنوز جمله او به پا -ندارم!  لیم

سر کم وک یزیگذره؟ چ یخوش م ار،یمبه آقا کا -و نشستو گفت:  دیاز راه رس
! آخه یخوشررحال شرردم که اومد یلیخ–!متشررکرم. هیعال زیهمه چ - ن؟یندار
ستگ -. ادی یخوشت نم یلیفام یها یمهمون نیبودم از ا دهیشن تو  ایداره ک یب

شن!  یمهمون نیا ست! اتفاقا برا -با شما  جا،نیاومدم ا نیهم یبله،بله، حو با 
 یو خانمش هم اومدن و اون طرف نشررسررتن، اگه بر ااومدم بهت بگم آقا رضرر

شونیپ شد و  اریگذره. کام یبهت بد نم ش سپس بلند  شم به او نگاه کرد.  با خ
 شخندین با یمان -کنه.  یمادرم صدام م نکهیمثل ا دیببخش -گفت:  یلیرو به ل

 یم -گفت؟  یم یپسرررت فطرت، رذل... بهت چ -او را بدرقه کرد و گفت: 
بزنم تو دهنش  نیخواست همچ یدلم م -پوست بکنه.  وهیم امخواست واسه 
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 دیاسررمش رو شررن اریکام یوقت ه؟چرایآقا رضررا ک-نتونه حرف بزنه.  گهیکه د
شد؟  ضا از اقوام مادر کام -ناراحت   اریکام یمهمون هیتو  شیچند ماه پ اره،یر

زنه که رضا از راه  یچند تا حرف م نکهیگشته و مثل ا یدور و بر خانمش م یه
صل ب هیبعدم با برادرش  رونیبرش ب یم یبهونه ا هیرسه و به  یم هش کتک مف
ما نیزنن. از ا یم ها  -خوره...  یحالم بهم م فیکث یجور آد حاال تو چرا تن

چرا؟بازم حالت  -نه! حوصررله ندارم.  -بچه ها؟  شیپ ایبلند شررو ب ؟ینشررسررت
 .ایمان شیرم خونه پ یم م، اما حوصررله ندارم، تو برو مننه! حالم خوبه -بده؟ 

بذارم و برم؟  یب نقدریمن ا یعنی - ها  که تو رو تن ر که ه التیفام-عاطفه ام 
 هکی. ونوس در حالییمهم فقط تو ست،یمهم ن ان،یخب ن -. نجایا انیشب نم

که متوجه شررده  یانداخت. مان یلیبه ل یگذشررت نگاه معنادار یاز کنار آنها م
صدا ش شیونوس گفتم برو پ نیبار به ا دچن -بلند گفت:  یبود با  شک چ م پز

 یلیاز کنار ل یمان یاما گوش نکرد و آخرشم چشماش چپ شد. تا آخر مهمان
 یرفت حت یآورد و نم یم یفرسررتاد بهنه ا یدنبالش م یتکان نخورد. هر کسرر

ت. نشس شیبول نکرد و سر جابا اصرار از او خواست برود اما ق یلیچند بار ل
شدن مهم شدند . فرهاد  یهمگ یانبا تمام  سته و خواب آلود دور هم جمع  خ

ردا! ف یبرا دیکارهارو بذار م،یاسررتراحت کن میبر یبهتره فعال همگ -گفت: 
و  دیکشرر یا ازهیبره. مهبد خم یخوابم نم ینجورینه! من ا یوا -گفت:  بایفر

شب رو ک هیتو رو خدا  -گفت:  حداقل ظرفا  -عمه جون. آذر گفت:  ایوتاه بام
فردا. آقا جون بلند شد و کتش را از  یها بمونه برا یو صندل زی. ممیجمع کن رو
شم دوختند و او با لحن محکم هم یصندل یرو شت. همه به او چ  یشگیبردا
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سپس ادی یخوابم م یچون من حسراب نیفقط سرر و صردا راه ننداز -گفت:   .
ستش را به طرف ل سو یلیدراز کرد. ل یلید ست او را گرفت و با هم ب انه خ ید

ام که تم یفردا. مان یبرا دیکارها رو بذار -راه افتادند. مادرجون آهسررته گفت: 
شا م یلیتوجه اش به ل شدنش را تما کرد در دل وقار و متانت او را  یبود و دور 

 ستود.
رفتار خصومت  مدت متوجه نیگذشت و در ا یم یمهمان یهفته از برگزار کی

شده بود اما مثل هم زیآم سبت به خود  خوددار بود و از کنار رفتار  شهیونوس ن
صبور شت.  یم یسرد او با  صر در حال قدم زدن در باغ بود که  کیگذ روز ع

 نیبه گوشش خورد و در ا ییگفتگو یصدا ویآالچ کیاز پشت شمشادها نزد
شن انیم شد با نی. همدینام خودش را هم  سئله باعث  صداستدیم  معترض ی. 

 :دیونوس را شن
 !هی! آخه باور نکردنشهیداره صبرم تموم م گهید -

مان یریگ یگفت: تو چقدر سررخت م مهبد که بهت گفتم   فقط یدختر! من 
 ! معلومضهیاون مر یدون یسوزه، خودت که بهتر م یدختره م نیدلش به حال ا

سته ا هم ینه! مان ایزنده بمونه  ستین سط  نیخوا پس  -بهش بکنه.  یلطف هیو
 کرد؟ یکارها نم نیچرا تا حاال از ا

فکر کرده اونم مثل  یبزرگ شررده و مان یلیگفت: خب معلومه، حاال که ل دایو
 به عشو داره. اایاحت شیهمه جوونا تو زندگ

 رو ندارم. زهایچ نیا دنیبه هر حال مهبد بهش بگو من طاقت د -
 ؟یش یکنه تو چرا ناراحت م یم یباهات شوخ یمان -
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 گهیجور د هی اشیشرروخ ایکنه اما تازگ یم یدونم اون شرروخ یبله، خودم م -
 شده!

که  کرد یکردو خودش را شررماتت م یآنها گوش م یبا بغد به گفتگو یلیل
ها نیفاش کرد و موجب ا یمان یچرا راز دلش را برا لب  قات شرررد.  فا  یات

 روبرو شررد. او که سرربد ایدندان فشرررد و برگشررت که ناگهان با مانلرزانش را با 
م ه باجان، اومدم تا  یلیزد و گفت: سالم ل یدر دست داشت لبخند یکوچک

به زور بغضررش را فرو خورد و همراه او به رته افتاد.  یلی. لمینیبچ یسرربز میبر
 دنیکه در دست داشتند مشغول چ یکوچک یکنار باغچه نشستند و با چاقوها

شت به حرفها یلیشدند. ل یسبز  یکر مبود ف دهیشن شیکه چند لحظه پ ییدا
 او را به خودش آورد. ایمان یکرد که صدا

به انگشررت خون  یلی! لیدیحواسررت کجاسررت؟ دسررتت رو بر یلی! لیوا -
آب سرررد  ریآب رفت و دسررتش را ز ریشرر یآلودش نگاه کرد. بلند شررد وبسررو

 ؟یناراحت یزی: تو از چدیشد و پرس رهیاو خبه چهره گرفته  ایگرفت. مان
 نه! -سرش را تکان داد و گفت:  یلیل

تخته  یو بلند شررد و رو دیکشرر یگن! آه یم یا گهید زیچشررمات چ یول -
 .ستین یزینشست و گفت: چ یسنگ

: تو تا حاال عاشو دیشدو در همان حال پرس یسبز دنیدوباره مشغول چ ایمان
 مرتعش ییخودش را کنترل کرد و با صدا عیاز سوال او جا خورد اما سر ؟یشد

 گفت: نه!
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وه قه یو گفت: اما من شدم! با تعجب به او نگاه کرد. چشمها دیکش یآه ایمان
از غم  یا هیدر سررا دیدرخشرر یم شررهیهم یمان یرنگش که مثل چشررم ها یا

شد و گفت: خ س یلیغرق  شته  یسخته که آدم ک ست دا شه اما نتونه رو دو با
 بهش بگه.

 ؟یبهش بگ یتون یچرا نم -
 کنم اون منو دوست نداره. یآخه فکر م -
 ؟یمطمئن ای یکن یفکر م -
شه ازش  یوقت هم رفتار چیاما ه ستمیمطمئن ن - شو و عالقه با شونه ع که ن

سنگر یلی. لدمیند بد س ایکنار باغچه دوخت. مان یها زهینگاه محزونش را به 
ست و گفت: ا یسبز ش شت و کنار او ن  چیکه من تا حاال به ه هیراز نیرا بردا

ما دلم م بدون یکس نگفتم ا ند غم ا یلی. لیخواد تو  گاه به او ن یزینگبا لبخ
و  دوخت یرا به نقطه ا شیباینگاه ز ایکرد و گفت: از اعتمادت متشررکرم. مان

به فر یلیگفت:من خ به او نگ نیا یلیعالقه دارم. ل دیوقته که  نه  ناباورا اه بار 
کرد و گفت: دلم  یرا مخف شیرا به هم زد واشرررک ها شیپلک ها ایکرد. مان

چند ماه هم بگذره و اون برگرده،  نیا دترکاش زو یزنه، ا یپر م دنشید یبرا
 نه،یریسخت بودن چقدر ش نیدر ح یتا بفهم یبار عاشو بش هیکاش  یلیآخ ل

تر بشرره. به  کیشرره آدم به خدا نزد یکنه و باعث م یچقدر روح آدم رو پاگ م
شقن. ل یآدما نیزم یرو یآدما نیو مهربونتر نینظر من پاگ تر ست یلیعا  د

 ای. مانیبه آرزوت برسرر دوارمیگرفت و گفت: ام شیها تدسرر انیاو را م یها
شب  یو گفت: ممنون... راسرت دیب*و*سرصرورت او را  به مادرجون گفتم ام

 برم خونه مون. یشام م یتورو برا
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 شم. ینه مزاحم نم -
نشررونت بدم . با هم وارد خونه شرردند.  یزیچ هیتعارف رو بذار کنار، پاشررو  -
 دعوتت کنن؟ دیخانم! حتما با یلیگفت: چه عجب ل یبا شاد بایفر
 باعث زحمتم . شهی! من که همدیدار اریاخت -
ست ها ایدلم. مان زیعز یتو رحمت - شپزخانه ب شیکه د سته بود از آ ش  رونیرا 

 برم باال. یلیخوام با ل یم یآمد و گفت: مامان اگه با من کار ندار
 ندارم. یفعال که کار -
بار  کیسال ها فقط  نیدر تمام ا یلیطبقه دوم بود. ل ایپس با اجازه. اتاق مان -

وارد  یلیجان. ل یلیدر اتاق را باز کرد و گفت: بفرما ل ایبود. مان دهیآن جا را د
شد و با د س یاو لبخند قهیسل دنیاتاق  ق برلب آورد و گفت: چه اتا زیآم نیتح

 !یدار یقشنگ
 .امیتا من برم دو تا شربت خنک بردارم و ب نیممنون، نظر لطفته، حاال تو بش -
 .نیبش ایزحمت نکش ب -
نگاه کرد.  نییپنجره رفت و باز آن جا به پا یبسو یلی. لیقرار شد تعارف نکن -

که اگر پنجره روبرو باز بود داخل  یخانه آقا فرهاد بود طور یروبرو ایاتاق مان
د که باش دیزد آن اتاق متعلو به فر یحدس م یلیشد. ل یم دهید یاتاق به خوب

ست نخورده مانده بود. منظر سالها د س همطمئنا   یندیو د بایز اریباغ از آن جا ب
د. بغد بود افتا دهیکه شن ییحر فها ادیبلند دوباره به  یشمشادها دنیبود. با د

ش شیبر گلو صدادیچنگ ک شش طن ی.   فقط یمان» انداخت: نیمهبد در گو
با  نطوریزده بود که مهبد ا یحرف یحتما مان« سوزه یدختره م نیدلش به حال ا
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 بودند یمیبا هم صررم یلیو مهبد خ یکرد. مان یم حبتبا ونوس صرر نانیاطم
ه و قطر دیلرز شیدانسررتند. لب ها یرا م گریکدیپس بدون شررک تمام اسرررار 

شک شمش چک یا شه چ ساس تنهادیاز گو س یو ب یی. چقدر اح کرد!  یم یک
 یرا داشت و نه کس ییاما به کجا؟ او که نه جا زدیخواست بگر یچقدر دلش م

 را پاگ کند. شیبا عجله اشک ها شددر باعث  یرا! صدا
 باال بذار اون ومدهیهم اومد، تا ن یگذاشت و گفت: مان زیم یرا رو ینیس ایمان
ه شد اما ب جانیخبر آمدن او دچار ه دنیرو که گفتم نشونت بدم . با شن یزیچ

بازم  یکرد یعمر با غرور زندگ هینذار بهت ترحم بشرره، » زد؛ بیخودش نه
ست و به مان یصندل یرو«. صبر کن ش شو از ز زنگاه کرد که ا این  ریدرون ک

 کیردم. ک داشیزد و گفت: پ ی. باالخره لبخنددیکش رونیرا ب یزیچ لشیوسا
ست ل دهیچیدفترچه خاطرات که داخل روزنامه پ و  داد یلیشده بود. آن را به د

شنگ امیخاطرات ا نیگفت: ا سدیپرس یلیجا بود. ل نیکه اون ا هیق ت : اجازه ه
 بخونم؟

روزنامه ببر خونه تون، اصررال بهتره دسررت  یتو چمشیپ یالبته اما االن نه! م -
 .کنه و آبروم رو ببره داشیفضول پ یمان نیموقع ا هیترسم  یتو باشه چون م

 دست من بمونه؟ -
 !یاگه نگهش دار یکن یلطف م -
 با ایبه در خورد. مان ی. ضررربه ایخوشررحالم به من اعتماد دار ل،یبا کمال م -

له دفتر را ز فت:ب ریعج گذاشرررت و گ خت  مان ایت با  یتو.  باز کرد و  در را 
 خانم! یلیل یگفت: به به! چه عجب افتخار داد یخوشحال
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نفر  هیروز من با  هی یگفت: اگه گذاشررت اینزد. مان یآرام سررالم کرد و حرف یلیل
 تنها باشم!

اه کرد. او نگ یلیل نیبه صورت شرمگ ایباشه! مان ینفر ک هیداره اون  یبستگ -
 ینشررسررت و گفت: منت سررر ما گذاشررت یدوخته بود. مان نیینگاهش را به پا

 خانم!
مان یخواهش م - با تقل یباد یکنم !  نداخت و  قاجون  یصررردا دیدر گلو ا آ

 !دیدردونه اش باش زیمراقب عز یگفت: حتما آقاجون سفارش کرد که حساب
 ه؟یکارا چ نی! ایخجالت بکش مان -
 کدوم کارا؟ -
سپس خند یلیممکنه ل - شه.  ش دیناراحت ب شت و به ا ینیریو ظرف  و را بردا

شکر کرد. مان ینیریش یلیتعارف کرد. ل شت و ت سو یبردا شد و ب  زیم یبلند 
 ؟یدار ی: نوار باحال چدیرفت ودر همان حال پرس ایرمانیتحر

 !ادیخوشت ب یداره تو از چ یبستگ -
 و رو بکنه. رینوار عاشقانه قشنگ که دل آدمو ز هی -
 ؟یبردار یلودگ نیدست از ا یخوا یم یتو ک یمان -
 هر وقت مثل تو عاقل شدم. -
 !یستیعاقل ن یپس قبول دار -
 ایدزدانه به او نگاه کرد. مان یلیشه. ل یبله بنده عاشقم، آدم عاشقم، عاقل نم -

شکر کرد و ل یلیشربت تعارف کرد. ل یلیبه لمعنادار  یبا لبخند شربت  وانیت
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شت. مان شن کرد و گفت: ِا، نم یرا بردا صوت را رو ستم تو هم از  یضبط  دون
 .دیکش رونیرا از اتاق ب ایمان بایفر ی! صداید یدرام گوش م یآهنگها نیا

 بله مامان -
 کارت دارم. نییپا ایلحظه ب هی -
کن من  ییرایجان از خودت پذ یلیبرگشررت و گفت: ل .امی یچشررم االن م -

س یلیل یروبرو یگردم. بعد از رفتن او مان یاالن برم ست و پر ش  یزی: چدین
 !ستین یزیشربتش گفت: نه چ وانیکردن با ل یدر حال باز یلیل ؟یلیشده ل

 !یناراحت یزیچ هیچرا هست! تو از  -
هم  یمان پنجره رفت. یشد و بسو. بعد با بغد بلند ستین میزیگفتم که چ -

 سر زده؟ یی: از من خطادیو پرس ستادیکنارش ا
 نه! -
 زده؟ یبهت حرف یکس -
 نه!نه! -
 ؟ید یجوابم رو م ینجوریچرا ا ؟یگردون یچرا از من رو برم ؟یپس چ -
 !یبا بغد گفت: چون تو عشو رو با ترحم اشتباه گرفت یلیل

 !یلیل -
چرا فکر  ؟ینشون بد یستیکه ن یزیخودت رو اون چ یدار یچرا سع ه؟یچ -
 دارم؟ اایهات احت یمن به دلسوز یکن یم
 حرفا رو زده؟ نیا یک -
عاقل هسررتم که بتونم  یبگه، خودم به اندازه کاف یزیچ یکسرر سررتیالزم ن -

 رفتارت رو بفهمم. یمعن
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شتباه م - صال هم عاقل نیکن یا شک ن یستی! اتفاقا تو ا شو من   یموگرنه به ع
شیکرد شه ک ستم نق ش شب تو ب دمی! من احمو رو بگو که ن که  جانیا یایتا ام

ش شتریقبل از رفتنم ب شکوه ترد یجور نیاون وقت تو ا میکنار هم با  یدهایبا 
ها یلی! لیکن یرو خراب م زیهمه چ یخودت دار یب نم زده او  یبه چشررم 

شو و ترد انینگاه کرد. دلش م س یگرفتار بود. به خودش جرات دیع : دیداد و پر
 دونه؟ یم یزیمهبد هم چ

به همه م یپسررره دهن لو که انگشرررت تو دماغم بکنم م نیمهبد؟! ا -  یره 
 یخاله زنکه، بهتره با همون دخترا هی! مهبد ستیحرف ن نیگه؟اون اصال قابل ا

ض ست کنه، چرا فکر کرد یکم عقل و از خود را ست و برخا ش  هی دیبامن  ین
سررکوت  اسررال ه نیکه تمام ا یرو به اون بگم؟ در حال یمسرراله مهم نیهمچ

انداخت و آهسررته  نییسرررش را پا یلینگفتم! ل یزیبه تو هم چ یکردم و حت
 گفت: آخه اونا تو باغ...

تا  تو نکهیمثل ا دادن؟یاطالعات م گهیباز دوره گرفته بودن و به همد ه؟یچ -
دوم خب بذارتا برات بگم هر ک اریبس ،یباغ و بشناس نیا یآدما یحاال نتونست

خوابن و تو  یم ی! شرربا چه جورادی یبدشررون م یدوسررت دارن و از چ یچ
اول  ! یباهاشون چه کار کن یکه من رفتم بدون یگذره، تا وقت یم یذهنشون چ

سرراعات  نیخالصرره شررده تو خوردن! بهتر شیکنم که زندگ یشررروع م دایاز و
خانم تا  دایکنه! و یجنبه و نشررخوار م یکه دهنش م ییه هالحظ دایو یزندگ

شه مثل  یبرا یزیچ هیکه  یوقت شته با که  آزاره و اما ونوس یگربه ب هیخوردن دا
ده به خن یلیگفت و گفت که ل درآنق یتکه... مان زیکنه تو همه چ یم الیخ
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همان  یلیگل کرده بود دست بردار نبود. ل طنتشیش شهیهم مثل هم یافتاد. مان
ناگهان چشررمش به بچه ها افتاد که در حال عبور آن دو را  دیخند یطور که م

شت پنجره د ست عقب برود که مان ی. مدندیپ گفت: کجا؟ من که گفتم  یخوا
 هستن! یآزار یموجودات ب

 !یدستش را بلند کرد و گفت:خوش بگذره آقا مان مهبد
شتها، دلم به حالت م یآقا میستین صیما مثل تو حر -  سوزه! چقدر یخوش ا

سر هم کرد شد. د رن؟یبگ لتیتا تحو یدروغ  سرخ   یحرف گریصورت مهبد 
شم به آنها نگاه م شما هم م دایکرد. و ینزد. ونوس با خ  دیاومد یگفت: خب 

 ما! شیپ
چون ما هم  دیخانم! حاالم لطفا مزاحم نش دیداشت یشما که مذاکره خصوص -

 .میدار یمذاکرات مهم
 ؟یدر مورد چ -
 شما نداره! یها بتیبه غ یربط دیمطمئن باش -
 م؟یکرد یم بتیگفته که ماغ یک -
 کالغه! -

 خانم از خونه دراومده. یلیشده ل ی: چدیپرس ونوس
شون کردم، ا- سما دعوت هم قدم رنجه فرمودن و منزل  شونیآخه بنده رفتم و ر

. دیبخور وهیم دیایوارد اتاق شد و گفت: بچه ها ب ایمحقر ما رو منور کردن. مان
ش یمان ستش را برا طنتیبا   میما وقت ندار ،یبچه ها تکان داد و گفت: با ید

شما بگذرون یلحظه ها پنجره دور  یاز جلو یلیل اه. و همرمیگرانبهامون رو با 
 یم ر،یاون زبونت رو بگ یذره جلو هیگفت:  اینشررسررت. مان ایشررد و کنار مان
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گفته و به ونوس  یجور نیا دایبه و یکه مان نجایا ادی یدونم فردا خاله آذر م
فت پنجره ر یحرف بلند شد و دوباره جلو نیا دنیبا شن یگفته. مان یاون جور

صب دیمنو به خاله بکن تیشکا دیها! حاال نر خالهدختر  یزد: آها ادیو فر ح و 
ست شت ب ی. مانرخندهیبه هم نگاه کرند و زدند ز یلیو ل ای! ماننجایا دشیبفر رگ

 حسن ختام برنامه امشب. نینشست گفت: ا یکه م یو در حال
را که حامل قرآن و آب بود بلند کرد و با لبخند به چهره دو نوه  ینیسرر مادرجون

لبخند پنهان کرده بود، درسررت  نیجوانش نگاه کرد. او بغد خود را پشررت ا
د خود را مهار کنند.بع یتوانستد اشک ها ی! فقط دو مادر بودند که نمهیمثل بق

بار  نیآخر ی. براتآن گذشررر ریو از ز دیب*و*سررهم قرآن را  یاز مهبد، مان
 نره. ادتونیبرگشت و گفت: بچه ها نامه 

 هی یگفت: هفته اکرد اما ونوس در جوابش  یسررفارش م یلیدر واقع به ل او
ش ش نینامه. ما سر آنها پا شت  سه آب را پ  ریو ز دیحرکت کرد و مادرجون کا

ش هم با نم چشمان یلینگاه کرد. ل یلیباز هم برگشت و به ل یلب دعا کرد. مان
شاد اهویتمام ه ایاو را بدرقه کرد. با رفتن آنها گو رفته بود. دخترها آرام  هم یو 

خودش را به  یلیخود رفتند اما ل یخانه ها یآرام از هم جدا شررردند و بسررو
ست و ب یرساند. رو ویآالچ ش ضش را خال یتنه درخت ن  کرد. بعد یصدا بغ

قا ند شیبرا ویاز رفتن او د با دلتنگ یم یبه ک ها را  ظه   یم یگذشرررت و لح
 خواند و یاو را چند بار م ینامه ها ورفت  یم ویاوقات به آالچ شتریگذراند. ب

شت. حاال د ینامه م شیبرا ستانیبه ب زیالید یهر وقت برا گرینو رفت  یم مار
خود  انیبه پا زییافتاد که او به عشررقش اعتراف کرد. پا یم ییبایهمان روز ز ادی
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 یب یلیاو را پر کند. ل یآمد تا جا یشررد و زم*س*تان قدم به قدم م یم کینزد
سته و به ر شهیتاب تر از هم ش شده  رهیباغ خ یرنگ یبرگ ها زشیکنار پنجره ن

 انابیمنتظر به خ یبود و حاال با نگاه دهیرا د یبود. شررب گذشررته خواب مان
ه که مشررتاقانه ب ندیشررده بود. هر لحظه انتظار داشررت او را بب رهیمشررجر باغ خ

 آمد. یم شیسو
 یخنده دخترها توجه اش را جلب کرد. پنجره را باز کرد و به آن سررو یصرردا

سو م ایهمراه مان دایشد. ونوس و و رهیخ انیدرختان عر  با ایآمدند. مان یبه آن 
! پنجره را بست و به سالن رفت یتکان داد و گفت: سرما نخور یاو دست دنید

 ایداشتند. سالم کرد. مان یبرخ یچه آمده اند. مطمئنا از مان یتا بفهمد آنها برا
صورتش را  یبا مهربان سالمش را داد و  سجواب   یست ها. ونوس ددیب*و*

 یلیهمه مون نامه داده. نگاه ل یبرا یگفت: مان جانیمادرجون را گرفت و با ه
 نجا؟یا دیشده که اومد ی: حاال چدیاو تابت شد. مادرجون پرس یلب ها یرو
 جواب داد: ایمان

 یجمع به بچه ها بدم تا با صرردا یمن نوشررته که نامه ها رو تو یبرا یمان آخه
به در خورد و  یگفت: عجب! ضررربه ا یبلند بخونن. مادرجون با لحن خاصرر

 گهید که مهبد رفته یاز وقت د،یمعرفت یب یلیوارد شد و با اخم گفت: خ دیمهش
 .دیاری یمنو به حساب نم

 یسالم کرد و رو یمادرجون توجه او را جلب کرد. با شرمندگ یسالم. صدا -
ه هم ب نهیسرر یانگشررتانش را جلو یتاب یباز مبل ها نشررسررت. ونوس با  یکی

 ایقالب کرد و گفت: تو رو خدا زودتر نامه ها رو بده، طاقتمون تموم شررد. مان
 امه توئه.ن نیا دیمهش ایگرفت و گفت: ب دیمهش یرا بسو یزد و پاکت یلبخند
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 :چرا اول نامه اون؟دیمعترضانه پرس ونوس
ش نطوریا یمان - فاتح پاکت را گرفت و باز کرد. کاغذ  یبا چهره ا دینوشته. مه

 یگفت: قراره با صرردا دایبه آن انداخت. و یتا شررده درون آن را گشررود و نظر
 گونه خواند: نیبه او انداخت و ا ینگاه دی! مهشیبلند بخون

ونوس در هم گره خورد و  یجمله ابروها نیا دنی. با شررنزمیعز دیمهشرر سررالم
نگاه  ایگل انداخته به مان ییبا گونه ها دیشگشاد شد. مه دایچشمان متعجب و

 ن؟ی: همدیکرد و او پرس
 نه! -
 پس بخون! او دوباره شروع به خواندن کرد -

و  یمان یاز همه عقب م شهیدانم تو هم یدارم. چون م یسالمت یآرزو تیبرا
خواستم اول نامه تو را بدهد. غرض از نوشتن  ایاز مان یرس یم ریطبو معمول د

الس سر ک ریاوقات د شتریمهبد جان هم مثل شما ب میبود که بگو نینامه ا نیا
سد و اگر کمک ها یم شد نم یر س یتواند واحدها یبنده نبا اش را پاس  یدر

ند پس از هم مادر گرام نیک پدر و  پذ تانیحاال  ماده  ناگوار  نیا رشیرا آ خبر 
 ی.ماندیکن

ش دایخنده و کیشل شد. مه نامه را تا کرد و گفت:  یدلخور با دیو ونوس بلند 
 مزه! یب

داشرت پاکت را باز  یبا حوصرله سرع دایداد. و داینامه دوم را به دسرت و ایمان
را  . سررپس سررر پاکتنمیکند . ونوس پاکت را گرفت و گفت: ّاه، بده به من بب

 و به دست او داد. دیکش رونیگشود و نامه را ب
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 زد و شررروع به یلبخند دایجان! و دایبلند و یگفت: با صررردا دیبا تاک ایمان
 خواندن کرد.

 خودم. یدست و پا یتپل و مپل و ب یدایسالم و -
دوخت. اما  یلیدهانش گرفت و نگاه خندانش را به ل یدسررتش را جلو ایمان

نامه را  دایتابش گذاشته بود و متوجه او نبود. و یب ی نهیس یدستش را رو یلیل
 و گفت: انگار مسخره مون کرده. به دست ونوس داد

 شروی! خواسررته دل تنگهیچه جور یاخالق مان دیدون یگفت: شررما م مادرجون
 دوباره نامه را گرفت داینوشررته. و یچ نمیکنه، حاال بخون بب یمخف یجور نیا

 و ادامه داد:
 دنشیبگذارم که از د یزیپاکت کوچک چ نیشرررمنده ام که نتونسررتم در ا -

اپ دعوت ش یکاف کیبرق بزند اما به محد برگشتن تو را به  تیبایچشمان ز
 یکنم. مان یرو جلب م تتیکنم و رضا یم
صدا نیا ش یبار  ضا دیخنده مه د قرارتر از آن بو ی. ونوس بدیچیخانه پ یدر ف

و  دراز کرد ایمان یدسررتش را بسررو نیخواهرش شررود. بنابرا یکه متوجه ناراحت
سپرد و او زودتر از بق اینگفت: حاال نوبت منه. ما سوم را به او  شروع  هیپاکت 

 به خواندن کرد:
شنا یبه گرم یسالم - به  ایدر نکرایب یمهتاب، و به آب ییایرو ییآفتاب، به رو

در  یقال یونوس به رنگ گل ها دیسررپ ی. گونه هامیتنها ونوس آسررمان زندگ
 شد. دهیپاش یلیچشمان منتظر ل یآمده و غبار اندوه رو

اش. ونوس با غرور خاص ادامه داد: که اگر نبود  هیبا شرروق گفت: بق مادرجون
 یکردن و سررالم یدخترشرران انتخاب م یبرا یچه اسررم زمیدانم خاله عز ینم
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اما  سمیوچه بن شیدانستم برا یمتکبرم که نم شهیبه ونوس دختر خاله هم گرید
 یاد من باش. مانیه ب شهینشود. هم عیضا هیبق یدو خط را نوشتم تا جلو نیا

کس جرات  چیگرفت. اما ه یگریخشرم رنگ د یونوس از شرعله ها صرورت
 نیرینداشت. جز مادرجون که با خنده گفت: فداش بشم که انقدر ش دنیخند

 گردن؟ یبرم ی: ننوشته کدیو پرس ایزبونه. سپس رو کرد به مان
کت . بعد پاانیننوشررته اما فکر کنم بعد از امتحاناتشررون ب یزیمن چ یبرا -

ست ها یرا رو یدیسف ش یلیل ید شت که نگاه ها را به دنبال خود ک . دیگذا
ش شته؟ ل یتو چ یبرا نمیزد و گفت: باز کن بب یشخندین دیمه به  ینظر یلینو

را  شیکرد لرزش دسررت ها یم یکه سررع یمادرجون انداخت وسررپس در حال
شود و نامه را در آورد. قلبش مثل پرنده اکند پ یمخف س یاکت را گ نج در ک ریا

ک نامه را باز کرد چشمانش از اش یشده بود. وقت نیو نفسش سنگ دیپریم نهیس
 !گهیشد. ونوس با حرص گفت: بخون د یپرو خال

 ادهیهر لحظه بده ز یلیل یرب تو مرا به رو ایخواند:  نینرم و آهسررته چن یلیل
به عمر ل یاز عمر من آنچه هسرررت برجا یلیم به  ای یافزا یلیبسررتان و رب 

اگر  رسانم کو ماند یتیکز عشو به غا تییوانگه به کمال پادشا تییخدا یخدا
 نیرترقرا یب تمعشو مباد سرنوش یچه من نمانم پرورده عشو شد سرنوشتم ب

 یعاشو دور از خانه. مان
 یشررانه ها یکه بار آن رو یوتخانه را پر کرد. سررک یفضررا نیسررنگ یسررکوت

 میکمک با او بلند شررد و گفت: بهتره بر یبرا اینشررسررته بود. مان یلیل فیضررع
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متعجب و ونوس با  ییبا نگاه ها دایو و دی. مهشررمیسرریجواب نامه ها رو بنو
کنده از خشم بلند شدند. مادرجون گفت: بش یچشمان  .تمشگذا ییچا دینیآ
که خلوت عاشررفانه شررما به هم  میگفت: نه بهتره بر زیبا لحن طعنه آم ونوس

نگاه آرامش را به  یلیباطل! ل الیخ یپوزخند ادامه داد: زه کینخوره. و بعد از 
 قضاوت ناعادالنه او را محکوم کرد. شیبایصورت او دوخت و با سکوت ز

* * * 
م*س*تان و فصل ز دهیچیبچه ها درون باغ پ یاهویو ه یشاد یصدا گرید بار

طافت به ل هار یرا  ها نتیز یب بد را  یدر پ یپ یداده بود. سرروال  دخترها مه
 یبا لبخند ی. اما ماندادیسررر ذوق آورده بود و او تند تند پاسرر  م یحسررراب

 ؟ی: مگه تو با مهبد نبوددیاز او پرس دیکرد. مهش یآنها را تماشا م زیآم طنتیش
 بودم! -
 ؟یزن یپس چرا حرف نم -
شب  اخالق گندش نیمهبد گفت: ولش کن بابا، با ا ؟یچ یگرفتم برا لیوک -

 و روز منم خراب کرده بود.
نده؟ هر ک - که م یوا؟ اخالق داداش من گ ما  نه  قدر  یمان میدون یندو چ

 خوش اخالقه.
 میکه اومد شیسررراعت پ کی نیتا هم میکه رفت یآره جون خودش، از روز -

ه ب یمن نزد. همه با تعجب و ناباور یدلخوشرر یم برالبخند کوچولو ه هی یحت
شد و گفت: من که حساب مکتین یاز رو ینگاه کردند. مان یمان ردم س یبلند 

 رم خونه. یشده م
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 گهید یمان هیو  دنیرو دزد یرو به اون رو شررده، انگار اون مان نی! از ادیدید -
خم شد و آهسته در گوش او گفت: مواظب حرف زدنت  یجاش گذاشتن. مان
 رنم. یآبت رو م ریز یباش وگرنه بدجور

 زد و ملتمسانه گفت: چاکرتم هستم داداش. یلبخند مهبد
کم آسرروده باشررم، هر چند تو از  هیمزاحما رو گرم کن تا من  نیحاال سررر ا -

 خداته که من نباشم و...
ک به صورت ت ینظر یرما برو استراحت کن. مانمن که گفتم چشم، حاال بف -

 ندشخین کیرا باال انداخت و بعد از  شیتک دخترها انداخت و سپس شانه ها
سو شت وب شتند راه افتاد. ونوس بلند  یبرگ ضور دا شان که همه آنجا ح خانه 

 شد تا دنبال اد برود که مهبد دستش را گرفت و گفت: کجا؟
ست او ب ونوس ستش را از د ش ونرید سنمیو گفت: ولم کن بب دیک او  یو. بعد ب

س یکه کنارش قدم برم یو در حال دیدو شت پر  یچ شخندین نیا ی: معندیدا
 بود؟

 به خودم مربوطه! -
 اتفاقا به من مربوطه! -
 برو بابا حوصله ندارم. -
 !یواقعا عوض شد نکهینه! مثل ا -
 آره عوض شدم. -
شگاه و وارد  یچون رفت یکن یم الینکنه خ - شد یایدن هیدان  دیبا گهید یتازه 

شم به او نگاه کردو گفت: آدم ستادیا ی! مانینگاه کن هیاز باال به بق که  یو با خ
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 نی. تو هم بهتره اسرررتیبخواد به خودش ارزش بده اصررال آدم ن زهایچ نیبا ا
 بره. نیاز ب دشیپل یتا فکرها یکم شستشو بد هیمغزت رو 

چرا انقدر عوض  ؟یشررده؟ چرا ناراحت یچ ی: ماندیبار با تمنا پرسرر نیا ونوس
 ؟یشد

 ؟یخواد بدون یدلت م یلیخ -
 آره! -
رگشتند. بچه ها ب یتا بهت بگم. دست او را گرفت و دوباره بسو نجایا ایپس ب -

مهبد  که نیاندوه بار گفت: ا ینشرراند و با لحن مکتیکنار ن هیاو را هم کنار بق
امر  هی نیگه اما ا یکردم بله درسررت م رییمن تغ رازیشرر میاز رفت یگه از وقت یم

دفعه مجبور بشه تک و  هینشده  دوروقت از خانواده اش  چیکه ه یآدم ه،یعیطب
م بگ دیشه اما در مورد االن با یکنه، خب ناراحت م یدور زندگ ییتنها بره جا

 از نمیب یمثل شررماها رو دور و برم م یعاطفه ا یاحسرراس و ب یب یآدما یوقت
 یتا حاال رو شررربیاز د چارهیب یلیخوره،ل یحالم بهم م ایدن نیو از ا یزندگ

 یلیخ و نیجا نشست نیکشه اون وقت شما، ا یو درد م تادهاف مارستانیتخت ب
 .دیخند یو م دیگ یراحت م

 یقینفس عم یمان م؟یکن هیو گر مینیبشرر م؟یگفت: خوب چه کار کن دیمهشرر
و  دیبر ریو گفت: نخ دهیدم یسرد زم*س*تان یو بخار دهانش را در هوا دیکش

 شه. ی. ونوس گفت: آخه با غصه خوردن ما که حال اون خوب نمدیبر*ق*ص
 دیونت یفقط اگه به ظاهر هم شده م د،یو غصه بخور دینیمنم نگفتم شما بش -

 .دیرو نرنجون ارهچیزن ب ریو پ رمردیکه اون پ دیرفتار کن یطور
 م؟یمگه ما چه کار کرد -
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 یبرگشت و با قدم ها گریست. بار د دهیفا یاصال حرف زدن با شما ب یچیه -
نگران آقاجون در گوش  یوارد سررالن شررد صرردا یبلند از آنجا دور شررد. وقت

ض مارسرتان،یب مشیسره روز ببر یهفته ا دیبا گهی: حاال ددیچیپ شیها عش و
 شه. یروز به روز بدتر م

 شده.. فیضع یلیخ یطفلک -
 چرا حالش بد شد؟ شبید -
 یهم م ینداشت. نه ناهار خورد، نه شام، وقت یحال خوش روزیدونم، د ینم -

به سرراعت انداخت و  ینظر بایدفعه از حال رفت. فر هیخواسررت بره بخوابه 
 دنبالشون؟ دیبر دیخوا یم یگفت: پس ک

جلو  ی. مانارمشونیرم ب یخسته شده، من م یحساب نیمیگفت: حتما س فرهاد
فت: سرروئ یرفت و دسررتش را بسررو بد چیاو دراز کرد و گ رم  یمن م دیرو 

 دنبالشون.
 !یخسته ا ،یدیاما تو تازه از راه رس -
به ا یم - به او دادو گفت:  چیهم بزنم. فرهاد سرروئ یبهونه گشررت نیخوام  را 

 کن. اطیاحت
ساعت پ - شم ، با اجازه. از دو  شده بود فقط منتظر د شیچ او  ردایکه وارد باغ 

 انمارستیخبر داد که او شب گذشته دچار ضعف شده و حاال در ب ایبود اما مان
 شرهیتاب تر از هم یخبر نگران تر از گذشررته و ب نیا دنیبرد. با شررن یبه سررر م

سو  ی. پله هاردینگاه او بدوزد و جان بگ رفت تا باز هم نگاهش را در یاو م یب
 اطالعات رفت یشررد. بسررو دوریباال رفت و وارد کر یکیرا دو تا  مارسررتانیب
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فتاد اما که پرستار گفته بود راه ا یاتاق ی. برگشت و بسودیوشماره اتاق او را پرس
او  داریسست شده و قدرت حرکت ندارد. از شوق د شیناگهان حس کرد پاها

 شیا. لب هدیتپ یمنجمد گشته بود و تنها قلبش به شدت م شیخون در رگ ها
 نیپشررتش راه گرفته بود. ا رهیاز ت یو عرق سرررد دیلرز یم یبه طرز محسرروسرر

باره م نیاول خواسرررت با او  یبار بود که از هم دور شرررده بودند و حاال که دو
شرم شود  سته بود و دلش را ب یروبرو  ش سته بروجودش ن  شیتر از پ شیناخوا

بود خودش را به اتاق مورد نظر رسرراند. آب دهانش را  یبیلرزاند. به هر ترت یم
تمام  اد،ستیفرستاد و در آستانه در ا نییسخت و محکم از گلو پا یمثل گلوله ا

با د مد. ل دنیوجودش  عاش درآ به ارت مان یلیاو  گاه  یبا چشرر به در ن منتظر 
شمانش به او تق ی. مانکردیم سش را با چ سا شک  میدهم تمام اح کرد. قطره ا

با بغد جلو رفت و کنار  ی. ماندیچک نییاو پا ماریاز گوشرره چشررم ب یدرشررت
شتان بارستادیتخت ا سالم کرد. لب  کی. انگ سته لمس کرد و به زور  او را آه

 ؟ی: باالخره اومددیاز هم باز شد و چرس یبه سخت یلیرنگ ل یب یها
جا  نیخواسررت تو رو ا یتکان داد و گفت: دلم نم دییرا به عالمت تا سرررش

 .نمیبب
 بره. دیروز با هی یرفتن -
 کنم! یخواهش م یلیل -
 ؟یکن یم هیتو چرا گر -
 ذره شده بود. هیدلم برات  -
 ؟یخونه هم رفت -
 از اونجا اومدم. -
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 آقاجون ناراحته؟ -
 نگرانته! یلیخ -
 دردسر. هیشدم ما -
 کجاست؟ ییزن دا ی... راستمیدوستت دار یما همگ -
 .یرفته حسابدار -
 ؟یش یپس تو چرا بلند نم -
 آخه منتظر بودم. -
سع یزد و در حال یلبخند یلیل ؟یبود یمنتظر ک نمیِا، بب - شت یکه  بلند  دا

 بد قول. یآقا هیشود گفت: منتظر 
 .ومدین رمونیگ تیبل روزیواقعا شرمنده ام، د -
شان را جلب کرد. مان ییزن دا یصدا ؟ییشما یآقا مان - سو یتوجه ا او  یب

 برگشت و سالم کرد.
 .ریبه خ دنیسالم آقا، رس -
 را برداشت و به دست او داد و گفت: یلیل یباران یی. زن دادیسالمت باش -
دن گرفت و او ب یلیل یرا بسررو یباران یپسرررم کمکش کم بپوشررره. مان ایب -

 کردم. تتیاذ یجان، حساب نیمیس دیو گفت: ببخش دیچیآن پ انیرا م فشینح
 دوسررتت دیکه به اندازه فر یدون یشررم، م یحرفو نزن که دلخور م نیا گهید -

 دارم.
 یکرد نگاه خسته اش را متوجه نقطه ا یبه او نگاه م نیماش نهیگاه از داخل آ هر

سدید یدور م سته بود و گهگاه ابر گر ینینگ. غم  ش س هیبر نگاهش ن  هیابر آن 
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 یکاش م یکرد ا یگرفت و آرزو م یغم نگاه او م دنیانداخت. دلش از د یم
دفعه  هم دیکنارش بماند اما فرصت با هم بودن کم بود و شا شهیتوانست تا هم

لحظه عذاب آور وهم کرد و دعا کرد بدون او زنده نماند.  نیبعد... از تصررور ا
س ش کریپ یرا رو اهشیشب چادر  شهر ک شم ها را ربوده  دهیسرد  و خواب چ

 کرد یتر از آن بود که بتواند بخوابد. هنوز احسررراس خال م نیبود اما او غمگ
شته ب ریس یلیاز نگاه ل رایز سوز زم*س*تانودنگ  انیرع یشاخه ها انیاز م ی. 

برف  زیر ی. دانه هادیکشرر یگذشرررت و بر صررورتش دسرررت م یدرختان م
 یرا م دیو سررف یبرف یصرربح دیآمدند و نو یم نیزم یر*ق*ص کنان بسررو

بود و  هدیپنجره خواب یآن سو شیاهای. دختر روستادیدادند. پشت پنجره اتاق ا
س یم یاو از روز ست  شهیهم یکوچک خود را برا یپراتاق  نیکه ا دیتر از د

خورد که  ی. در افکارش غوطه مختندیداغ بر صورتش فرو ر یبدهد. اشک ها
 شیبلند روبرو یراهنیدر پ فینح یزرد و بدن یپنجره باز شرررد و او با چهره ا

 ؟یداری: تو بدیکرد. آهسته پرس یم هیقرار گرفت. او هم گر
 ؟یکن یم هیچرا گر -مثل تو!  -
 تل  بر لب یرا پاگ کرد و لبخند شیاشررک ها ی! مانیکن یم هیچون تو گر -

 نکن. هیگر گهیآورد و گفت: د
 تونم. یخوام اما نم یم -
 چرا؟-
 ترسم! یم -
 ؟یاز چ -
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 شیرا جلو برد تا بازو شی! دست هایکه نباشم و فراموشم کرده باش یاز روز -
ستهایریبم دیبزند : نه تو نبا ادیو فر ردیرا بگ دند. کنار حرکت مان یب شی! اما د

س هیتک واریپنجره به د بعد که  دم دفعه یبغد کرده گفت: قول م یا نهیداد و با 
 .مکن دایبرات پ هیکل هیاومدم هر جور شده 

 وجود نداشته باشه! یدفعه بعد دیشا -
 ؟ینیبازم اشکامو بب یخوا ی؟میعذابم بد یخوا یم -
 !یرو باور کن قتیخوام حق یم -
 نازم. یلیل ییفقط تو قتیحق -
 ؟یشاعر شد -
 عاشو تر شدم. -
 صبور باشه. دیعاشو با -
 کنه. دیعاشو رو ناام دیمعشوق نبا -
 !ستین یدیام یوقت -
 ؟یمگه خدا رو فراموش کرد -
شب و روز دعا م ستادیاو ا یدوباره روبرو یهرگز! مان -  و ازش میکنیو گفت: 

دوست  یلیشنوه، آخه اون عاشقا رو خ یاون صدامون رو م م،یخوا یکمک م
 یکوچک او نقش بسررت. مان یکم رنگ بر لب ها یلبخند هیگر انیداره. در م
ست ها صورتش را جلو برد و در حال هیتک یرا رو شید شت و   یگاه پنجره گذا

صورت او را نوازش م یکه نفس ها  یداد گفت: حاال برو بخواب پر یگرمش 
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او رفت تا  یچهره آسررمان الیبا خ یپنجره را بسرررت و مان یلیکوچولو من. ل
 بسپارد. بایز یاهایخودش را به دست رو

شت و از مهبد پرس یکوله پشت جانیبا ه ونوس صندوق عقب گذا : دیرا داخل 
 کجا رفتن؟ هیپس بق

 یار مه سوک یرا باز کرد و در حال نیدر ماش دای. وارنیرو ب لیوسا هیرفتن بق -
سردمه، نم شادستمیبا نجایتونم ا یشد گفت: من که  س ی. اما ونوس با   یوب

کمک کند  یو خواست به مان دیآوردند دو یرا م یا لهیبچه ها که هر کدام وس
ونوس  .فتادهیتا ن ریرو بگ ییفالسرررک چا نیا ایگفت: ونوس جان ب ایکه مان

 ی: پتو برادیرفت و در همان حال پرسرر ایمان یانداخت و بسررو یبه مان ینظر
 ؟یآورد یچ
 .یلیل یبرا -
 اد؟یخواد ب یمگه اونم م -
 .مشیببر میخوا یم -
 اما... -
 یو دوباره به مان دیرا در هم کش شی. ونوس ابروهاشهیناراحت م یمان سیه -

سرراختمان  یرا که در دسررت داشررت به مهبد داد و بسررو یلینگاه کرد. او وسررا
ن ما فت.  جون ر قا ترول دا ایآ پا به  که  من  فت:  م ییگ ط هاد ا  نانیفر

، کاش با ماش ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ  .میرفت یخودمون م یها نیندارِم
 ؟یکن یحاال تو ناز م میکرد یرو راض ییتا دا میدیزحمت کش یکل -
وش خ شررتریب مینیشرر یم نیماشرر هیتو  یبهتره، همگ ینجوریبه نظر من که ا -
 یزیآم رینگاه تحق ایبهتر بود. مان میبرد یذره؛ البته اگه اون دختره رو نمگ یم
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 هیکه به اندازه  چارهیحرف را زده بود انداخت و گفت: اون ب نیکه ا دیبه مهشرر
 .رهیگ یبچه هم جا نم

خواد جواب آقاجون رو  یم یحالش بد بشرره ک ایموقع سرررما بخوره  هیاگه  -
 بده؟

. امی یمنم نم ادیگه اگه اون ن یم یاما مان دمیترسرر یمسررئله م نیمنم از ا -
با تعجب به چهره  دایرا باز کرد و سرروار شررد. و نیونوس با خشررم در ماشرر

 ؟یشد یچرا انقدر عصبان ه؟ی: چدیبرافروخته او نگاه کرد و پرس
با ادا ونوس مان ایمان یدهانش را کج کرد و  منم  ادیگه اگه اون ن یم یگفت: 

 !امی ینم
 !؟یک -
 !یاون دختره مردن -
 اد؟یخواد ب یمگه اونم م -
صل کار نیبله! ا - شر شونن،یا یطور که معلومه ا سرکارخانم ت  ارنین فیاگه 

 گذره. یاصال خوش نم
 ؟یاگه حالش بد بشه چ -
شرش راحت م رهیم یبهتر! م - شمان دای. ومیش یو از  از حدقه درآمده  یبا چ

 ؟ینزد یحرفو که جد نی: ادیبه خواهرش نگاه کرد و پرس
به  یاما راض ادی یو گفت: درسته که ازش خوشم نم دیکش یقینفس عم ونوس

 .ستمیمرگش ن
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بذار امرور بهمون خوش بگذره. ونوس لب ها - باز کن  را غنچه  شیاخماتو 
ند ظه لبخ ند لح عد از چ مان یکرد و ب گه  ته! ا فت: درسرر مه من  یزد و گ بفه

 تر از آن بود که نیغمگ یذاره. اما مان یسررربه سرررم م شررتریهسررتم ب یعصرربان
بر دلش  ویعم یشررب گذشررته ترسرر یباشررد. حرف ها یلیجز ل یمتوجه کسرر

سع نیساخته بود. با ا مناگیب ندهیو او را از آ داختهان شت کار یحال  ند ک یدا
 وهیم شیکرد. برا یخوش بگذرد. مرتب با لبخند نگاهش م یکه به او حسررراب

 ادهیپ نی. به خاطر او اصال از ماشدیکش یم شیپاها یکند،پتو را رو یپوست م
 دیخواب شیاروهاد ریهم او تحت تات یها شرررکت نکرد و وقت ینشررد و در باز

صندل اما  کند یمخف گرانیرا از د سشیداد تا چهره خ هیجلو تک یسرش را به 
را با دقت تحت نظر داشررتند.  شیمدت دو چشررم کنجکاو کارها نیر تمام اد

ساب ش یونوس که حاال از آمدنش ح ساس پ س یم یمانیاح ر جگ  یکرد با دو 
سو ش یب . ونوس ستیک ندیتا بب کردسر بلند  یرفت. در را که باز کرد مان نیما
 شد ادهیرا پاگ کرد و پ شیاشک ها یزده شد. مان رتیاو ح یاشک ها دنیبا د

گاه م به او ن جب  بازهم متع  یکرد و از خود م یو در را آرام بسرررت. ونوس 
ها را از دست او گرفت   یاز س یکی یمان« واقعا عاشو شده؟ یمان ایآ»د؛یپرس

سرد م سوال ها نار! هر دو کشهیو گفت: بخور  سته راه افتادند. ونوس   یهم آه
شت اما از طرح آنها م یادیجواب ز یب س یدا جگر را در  یتکه ها یمان .دیتر

 یگذاشررت اما از حالت چهره اش معلوم بود اصررال طعم آن را نم یدهانش م
س دیفهمد. باالخره ونوس با ترد س اریب روبرو  ی! مانستین یباور کردن -: دیپر

: دیپرسرر یافسرررده اش را به نگاهش دوخت. ونوس به سررخت گاهو ن سررتادیاو ا
ستش دار سته بود به عالمت مثب شیدر گلو یدلتنگ گریکه د یمان ؟یدو ش ت ن
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گه... بم فت: ا به زور گ کان داد و  باره رمیم یمنم م رهیسرررش را ت . ونوس دو
 ؟ی: چرا زودتر نگفتدیپرس

رو سرمون خراب شده و داره اونو با  ایدن ینیب یکنه؟ حاال که م یم یچه فرق -
 کنه. یو منو از غصه اون خفه م یماریب

 شه کرد؟ یبراش نم یکار چیه یعنی -
 که اونم قحط شده! هیکل وندیفقط پ -
 !کننیقاچاق م هیکه کل ییره اونجا یگفت اگه الزم باشه م یآقاجون م -
 کارم اشتباهه! نیا -
را  شیتا اشررک ها دیاش را از او دزد ینگاه ابر ینباشرره! مان یچاره ا یوقت -
 نباش خدا بزرگه! دیزد و گفت: ناام ی. ونوس لبخندندینب
 !دهیناام یلیخ یحرفو زدم ول نیهم یلیمنم به ل -
با  یحالش بدتر شررده. مان یتو رفت یاز وفت ،یبر یکاش تو مجبور نبود یا -

ست ها سو یلرزان و نگاه ید صورت رنگ  یغمبار ب ونوس رفت. ونوس به 
ش مراقب سررتمیمن ن یملتمسررانه گفت: قول بده وقت یشررد. مان رهیاو خ دهیپر

 .یباش
 من... یول -
با  یم - بده! ونوس  بده ونوس، قول  نه، قول  پاگ و مهربو قدر  لت چ دونم د

 مواظبشه! ایانداخت و گفت: مان نییبغد سرش را پا
 .یمواظبش باش شتریخوادتو ب یدونم اما من دلم م یم -
 کنم؟ تشیمن اذ یترس یتو م -
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! ونوس سرررش را بلند کرد. چشررم یخوام مثل من دوسررتش داشررته باشرر یم -
ران از مسئله نگ نیتا قبل از ا ایکه گو یدم. مان یرا بست و گفت: قول م شیها

 و گفت: متشکرم. دیکش یبود نفس راحت
س ییو تنها یدور یروزها گرید بار رنامه بار ب نیتفاوت که ا نیبا ا دند،یاز راه ر
تاق ل لیمتنوع ونوس از قب یها ها در ا چه  خاطره،  فیتعر ،یلیجمع کردن ب

راحت تر و زودتر  یشرردند لحظات طوالن ی... باعث م،یدسررت یانجام کارها
ها ند. روز گذر مدن مسرررافر یب که خبر آ تان بود  راه دور  زا یآخر زم*س*

مان ییاهویه پا کرد.  به  بلیغ جانیبا ه ایتازه  به ل یوصررف رقا  یلیخودش را 
 یجان، اون داره م یلیل ،یلیل -اش فشرد و گفت:  نهیرساند. با ذوق او را به س

 یک ؟ی: کدیکرد پرس یم یاو احساس خفگ یفشار دست ها ریکه ز یلی. لادی
 اد؟ی یداره م

زد و ر*ق*ص کنان گفت: عشررو من داره  یاو را رها کرد و دور اتاق چرخ ایمان
که باشه و هر جور که باشه  یشده اما هر چ یدونم چه شکل ی! نمیوا اد،ی یم

 گم؟ یم یمن چ یفهم یتو که م ،یلینداره، چون من عاشقشم... ل یبازم فرق
 گم. یم کیبهت تبر -
 ؟یچ یبرا -
 !گهید نیهم یبرا -
 !ستیمشخص ن یزیحاال که چ یول -
 ...نهیببو تو رو  ادیب یاما من مطمئنم اونم تو رو دوست داره! وقت -
شحال گهی! دیلیل یوا - ست یغش م ینگو وگرنه از خو ت رف ادمی یکنم،آخ! را

کن و بگو اگه نامه  یعذر خواه یلیزنگ زد و گفت از طرف من از ل یبگم، مان
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 یتا آن لحظه از شرراد یلیتهران. ل امی یم ندهیکه هفته آ نهیننوشررتم به خاطر ا
دش خو نیریش یاهایرو در یخبر آمدن مان دنیبار با شن نیبرد ا یلذت م ایمان

صو شد و ت شمان مهربان او در نظرش جان گرفت. آفتاب برخالف  ریغرق  چ
انتظار ورود  هیرفت و مثل بق یبشرراش درون باغ راه م یگذشررته ها با چهره ا

در دل او  یخاصرر گاهیهم جا دیفر ،یو مان یلی. بعد از لدیکشرر یرا م دیفر
پنجره را باز کردو گفت: آقا  درجوندانستند. ما یموضوع را م نیداشت و همه ا

 یکم سررابقه زد و عصررا ی. آقاجون لبخنددیخور یخونه، سرررما م دیایحاال ب
ست ها شش را در د سو شیخوش نق ساختمان خانه فرهاد  یجابه جا کرد و ب

را  شیدست ها هیتاب تر از بق یب نیمیکه همه آن جا جمع شده بودند رفت. س
اقت ط گهیگفت: دلم د بایکرد. فر یفشرررد و مرتب به سرراعت نگاه م یم مبه ه

 طرف. هیچند ساعتم  نیطرف ا هینداره، تمام اون سالها 
مبل کنار پنجره نشررسررته و نگاهش را به در باغ  یرو هیدور از چشررم بق ایمان

کرد تا  یم یاحسرراسررش را مخف دیدوخته بود. او هم آرام و قرار نداشررت اما با
مد. در ا یزیچ یکسرر که از غوغا یلیفقط ل انیم نینفه درون او خبر  یبود 

ه نگا حلم یزنگ تلفن مثل خروس ب ی. صدادیفهم یداشت و احساسش را م
سو یها ش یاخم آلود را ب شدیخود ک سته بود گو ش را  ی. ونوس که کنار تلفن ن

 برداشت: الو
 سالم. -
- .... 
 د؟یهمه خوبن، شما چطور خوبم، اونم خوبه، بله ممنون -
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- .... 
 .ومدنیهنوز ن -
- .... 
 دونم. ینم -
- .... 
 .میزن یباشه حتما بهت زنگ م -
- .... 
 ؟یبا مامانت حرف بزن یخوا یچشم، نم -
- .... 
 بود؟ ی: کدیبا اضطراب پرس نیمیباشه، باشه خدا حافظ. س -
 !یمان -
 کار داشت؟ یچ -
 نه؟ ای دهیرس دیخواست بدونه آقا فر یم -
صدا یصدا نباریا ساختمان و به دنبال آن   داریسرا دریآقا ح جانیپر ه یزنگ 

شدند اما ل ساختمان خارا  از  یلیقلب ها را به وجد آورد. همه به دنبال هم از 
 یو*ش*غ*با آ نیمینشست و به آنها نگاه کرد. س شیسر جا رونیب یترس سرما

شمان شوده و چ سو یگ شک آلود ب سرش دو یا و آذر هم به دنبال او  بای. فردیپ
 یچه صررحنه  -دسرررت مادرش را فشرررد و با بغد گفت:  دیرفتند. مهشرر

آقاجون رفت.  یصررورت مادرش بسررو دنیب*و*سرربعد از  دی! فریکیرمانت
دلم  -پر از اشررک گفت:  یگرفت و با چشررمان شیدسررت ها انیدسررت او را م

سواق شده بود. مادرجون پر  یادشبا  دیفر ش؟یغرغرها ی: برادیعا براتون تنگ 
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ت زبونم قربون نیریو گفت:مادرجون ش دیاو رفت و در آ*غ*و*شش کش یبسو
 برم.

حال دخترها ها یدر  ند. فر گریکدی یکه دسررت ند سررالم کرد ته بود  دیرا گرف
جوان و  یزد و گفت: ماشررراالله چه خانم ها یرا باال برد و سرروت شیابروها

شت به و دی. فردندی! دخترها به هم نگاه کرده و خندییبایز ش دایبا انگ اره کرد ا
 .یباش دایو دیو گفت: تو با

 ؟یدیاز کجا فهم -
 .دندی! باز هم دخترها خندیجور نیرا باد کرد و گفت: ا شیلپ ها دیفر

 اد؟ی یم ادتی ؟ی: منو چدیپرس ونوس
شمها دیفر شمها نیکرد و گفت: ا زیرا ر شیچ سوال فقط  یچ کنجکاو و پر از 

 رتیرا باال برد و با ح شیتونه باشرره اونم ونوسرره! ونوس ابروها ینفر م هیمال 
 ؟ی: پس من چدیپرس دی. مهشنیآفر -گفت: 

 مثل دیبا ایمان یچون چشررما یدیبه او نگاه کرد و گفت: تو مهشرر دیبار فر نیا
 رنگ غروب باشه! یمان یچشم ها

شن ستادهیکه عقب تر ا ایمان شد اما با متانت جانیحرف ه نیا دنیبود با   زده 
 یگفت:م زیبرانگ نیتحسرر یبا نگاه دیجلو آمد و سررالم کرد. فر یشررگیهم

 بایکردم انقدر ز یاما تصررورش رو هم نم یشررد یخودت خانم یدونسررتم برا
 !یشده باش

آروم باش »زد؛ بیاست به خودش نه یهوش یکرد در حال ب یکه حس م ایمان
سخت« دختر،خودت رو نباز سرحال تر از  یلبخند یبه  شکر کرد. فرهاد  زد و ت
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ا با خونه. و او ر میبر گهیدست او را گرفت و گفت: تست هوشه؟ بسه د شهیهم
ن اال باجون،تر با واشیگفت: دیخند یکه م یدر حال دیخود به خانه برد. فر

 روز اول... نیهم یخوا ینکنه م ن،یخورم زم یم
غرق شررده بود  ایکه تنها درون سررالن نشررسررته و در عالم رو یدختر دنیبا د -

 ست؟ین یلی: اون لدیادامه سخنش را فرو خورد و آهسته پرس
 آقا جونه. یدردونه  زیهم آهسته جواب داد: بله اونم عز فرهاد

سو دیفر شد.  رهیاش خ یاتورینیرخ م میو به ن ستادیاو رفت. کنارش ا یآرام ب
او با عجله بلند  دنیکه حضررور او را حس کرده بود به خودش آمد و با د یلیل

سالم کرد. فر سالم ل یلبخند دیشد و  قط که ف نیخانم، مثل ا یلیزد و گفت: 
 .دیشمااز اومدن من خوشحال نشد

ه کمک او شررتافت و گفت: اتفاقا اون هم من... مادرجون ب ه؟یچه حرف نیا -
. رونیب ادیب میخوشررحاله، فقط به خاطر سرررما نذاشررت یلیخ یلیخ هیمثل بق

سرد و  یتفاوت که او جوان نیبود فقط با ا یمان هیکامال شب دیاخالق و رفتار فر
 یتر بود. چشررم ها مجوان تر و خا یبود و با تجربه بود اما مان دهیگرم چشرر

او توجه دخترها را سررخت به خود جلب کرده  عیخندان و حرکات تند و سررر
گرفتار کرده بود. بعدازصرررف شرررام هر  شیتر گرفتار از پ شیرا ب اینمود و مان

 یلیگلگون کنار ل یبا صررورت اینشررسررتن انتخاب کرد. مان یرا برا ییجا یکسرر
 جذاب تر شده. یلینشست و آهسته گفت:خ

 رقبات اضافه شده. فکر کنم به تعداد -
 نه! -
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 نیرا گرفته بودند اشررراره کرد و گفت:ا دیبا چشررم به دخترها که دور فر یلیل
زد و گفت: اون موقع که  یشخندین ایتوجه اونا رو هم جلب کرده. مان تیجذاب

 نبود. شونیحال یچیه نایمردم ا یمن براش م
 من مطمئنم اونم فقط تو رو دوست داره. -
 خبره! یکه از عشو من ب فیح -
 عجله نکن. شه،یباالخره متوجه م -
 جا. نیا ادی یاون داره م ،یلیل یوا -
 یدست او گذاشت و گفت: نه، خواهش م یدستش را رو ایپس من برم. مان -

صورت رنگ پر یلیکنم تنهام نذار. ل ست. فر دهیبه  ش  دیاو نگاه کرد و دوباره ن
ست و گفت: مثل ا یزد جلو آمد و روبرو یکه لبخند م یدر حال ش  هنکیآنها ن

 !دیدون یمارو قابل نم
شدت ه ایمان ست حرف بزند ب یبرق نگاه او نم ریو تحت تات جانیکه از  ه توان

 .میرین بگرو ازتو گرانیبا د ییفرصت آشنا مینگاه کرد و او گفت: نخواست یلیل
شم ها دیفر با  تر شیخواد ب یمن دلم م یشد و گفت: ول رهیاو خ ماریب یبه چ

نگاه کرد. خوشرربختانه او نگاهش را به  ایبه مان دیبا ترد یلیشررما آشررنا بشررم. ل
داد  حیکند اما ترج یگونه نگاهش م نیدانسررت چرا او ا یدوخته بود. نم نییپا

سر یندهد. فنجان چا یتیاهم شت و گفت:  رم عوضش  یشده م داش را بردا
شد و تنها نیکنم و به ا شد و  شانیبهانه از آنها دور  شپزخانه  شت. وارد آ گذا

 .دیرا نوش شینشست و چا زیپشت م
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 ندهیسپرد و به هفته آ نشیریش یاهایآسوده خودش را به دست رو الیبا خ آنجا
کرد. دستش  یمحبت م یایو او را غرق در دن دیرس یاز راه م یکه مان دیشیاند
ها ریرا ز نه زده بود و در تن که فر االتشیخ باییچا مد و  دیخوش بود  از  یکیآ

عوض  ییچا هینشررسررت گفت:  یکه م یو در حال دیها را عقب کشرر یصررندل
 کشه! یکردن چقدر طول م

ا دور !انگشررتانش ردیبگو دیدانسررت چه با یبا تعجب به او نگاه کرد. نم یلیل
سرررش را کج کرد و  دیدوخت. فر زیحلقه کرد و نگاهش را به م یفنجان خال

س شما از من بدتون مدیپر ستپاچگ اد؟ی ی:  صال ا یبا د طور  نیگفت: نه، نه ا
 .ستین

 گه. یم یا گهید زیاما رفتارتون چ -
 رفتارم؟! -
 .دیکن یو از من فرار م دیانگار از حضورم ناراحت -
خواستم.... اما ادامه سخنش را فرو خورد  ی! من...من فقط مه؟یچه حرف نیا -

 ریدو دسررتش را ز دی. فراوردیبه زبان ن ایو منظورش را از تنها گذاشررتن او با مان
 د؟یچه کار کن دیخواست یچانه اش گذاشت و گفت: خب... م

 رو عوض کنم. مییخواستم چا یم -
ما رو نب دینیتک و تنها بشرر نجایو بعد ا -  نگاهش را در نگاه او یلی. لدینیو 

 !دیکن یزود قضاوت م یلیدوخت و گفت: شما خ
ز ا یدونسررتم حت یاما نم یهسررت یریبودم دختر سرراکت و گوشرره گ دهیشررن -

 !یش یهم خسته م یلیفام یایمهمون
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گرنه و تنها کرده و ریمنو گوشرره گ یماریبود گفت: ب دهیکه از حرف او رنج یلیل
س شنا سان قدرن سالها بهم محبت کردن  نیرو که در تمام ا ییو آدما ستمین یان

 شم. یدوست دارم و هرگز ازشون خسته نم
ه ک یلیلرزان ل ینداشررتم، ببخش اگه ناراحتت کردم. لب ها یمن منظوربد -

شرده م ش رد،یاش را بگ هیگر یشد تا جلو یبه هم ف  مانیاو را ناراحت کرد و پ
سو یشگیکه عادت هم ییاز رگ گو  میالم یو با لحن دیچرخ یلیل یاش بود ب

 .تمنداش یکنم منو ببخش، باور کن منظور یو آهسته گفت: خواهش م
 دیبرگرفت و به صورت او دوخت. فر شیبا تعجب نگاهش را از دست ها یلیل

او را فشرررد و گفت: حاال بخند، وگرنه از دسرررت خودم  یباز هم دسرررت ها
زده شررده بود گفت:  رتیاو ح یاز کارها که یلیشررم. ل یم یعصرربان یحسرراب

 .ستمیمن از شما ناراحت ن یول
 .گهیپس بخند، بخند د -
ها یزور لبخند به ته دسرررت  لب آورد و د همان حال آهسرر  نیرا از ب شیبر 

ستها ش رونیاو ب ید ات را باال برد و به حرک شیابروها دیبرد. فر زیم ریو ز دیک
و گفت: مطمئنا اگه دسررتات رو  دیخند یبلند یاو نگاه کرد. سررپس با صرردا

 تو صورتم. یزد یم یلینگرفته بودم چند تا س
 .ستمین یمن آدم گستاخ د،یکن یاشتباه م -
 .یمن ناراحت شد یاما کامال مشخصه که از گستاخ -
 کار شما اصال گستاخانه نبود. -

http://www.roman4u.ir/


 81 لیلیاشک 

 میربلند شد و گفت: بهتر ب ستیاو دست بردار ن دیکه د یلیبود؟ ل یپس چ -
 .هیبق شیپ

 اونا راحت باشم. یجا تا از شر سوال ها نیمن اومدم ا -
 یحرف او چشررم ها نی. از ادینکرد یدر جواب عالقه وافرشرران کار درسررت -
 دیوند ی: شما از کجا مدیو پرس ستادیاو ا ی. بلند شد و روبه رودیدرخش دیفر

 اونا واقعا به من عالقه دارن؟
 .دیش یمتوجه م دیاگه به رفتارشون با دقت نگاه کن -
 رفتار کدومشون؟ -
 ه؟یمنظورتون چ -
از اومدن من  هیاز بق شررتریمنظورم دخترهاسررت، به نظر شررما کدومشررون ب -

شده؟ ل شحال  سوال او خنده اش گرفته بود گفت: من نم یلیخو م دون یکه از 
 فکر کنم همه شون. یول
 شتر؟یاز همه ب یک -
 سخت باشه! دیمثل شما نبا یآدم باهوش یسوال برا نیکردن جواب ا دایپ -
 تو از اومدن من... ؟یتو چ -
 نیپرده ا یب یرا از دسررت سرروال ها یلیپسررر! ورود فرهاد، ل یینجایِا، تو ا -

شور نجات داد. با عجله از کنار  شر و  سالن رفت. جوان پر  شت و ب  آنها گذ
سته بود و فکر م کیهنوز هم  ایمان ش سالن تک وتنها ن شه  سو یگو او  یکرد. ب

 : چه خبر؟دیرفت و کنارش نشست و پرس
 یبود از خوشحال کینگاه متالطمش را به صورت او دوخت و گفت: نزد ایمان

 ؟یغش کنم، تو کجا رفت
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 گفت؟ یچ نمیفرصت برات فراهم بشه، حاال بگو بب نیخواستم اول -
 .دیام چه کار کنم پرس ندهیآ یخوام برا یکه م نیدر مورد درسم و ا -
 ن؟یهم -
 لرزوند. یزنگ صداش تمام وجودم رو م شمیجور نیهم ؟یپس چ -
 ...دهیشه کنترل رفتارش رو از دست م یعاشو م یانسان وقت -
 .یآرامبخش بخور هیبهتره  -بره.  یامشب اصال خوابم نم من ،یلیل یوا -
 ؟یذار یسر به سرم م -
 نگرانتم. -
 چرا؟ -
. یانجام بد یخواد تا اون بهت ابراز عالقه نکرده تو واکنشرر یچون دلم نم -

گاه کرد و پرسرر ایمان به او ن قت   یکه من نم یدون یم یزی: چرا؟ تو چدیباد
 دل بسته؟ یزده؟ نکنه قبال به کس یحرف یدونم؟ کس

 از دیکنم فر یحس م یول سررتیطور ن نیاصررال ا ؟یقدر نگران نیتو چرا ا -
 عقب مونده یلیقافله عشو خ

 کنه. یداره احساسش رو پنهان م دمیشا
 !دیشا
زد  یلبخند یلینگم. ل یچینزده من ه یدم تا اون حرف یباشه قول م نطوریا اگه

 !بهیو گفت: چقدر عج
 به؟یعج یچ

 !عشو
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 عشو؟
به محد  یآروم و صرربور بود یلیتو خ شیچند سررراعت پ نیتا هم آره، ما  ا

 .یرو به اون رو شد نیاز ا دیاومدن فر
 ستم؟یاالن معلومه که آروم ن یعنی -

دونم عشررو چطور تو دلت غوغا کرده کامال مشررخصررره که  یمن که م یبرا
 نگاهت چقدر نگرانه!

 .ستیباور کن دست خودم ن -
 یدونم اما بهتره مواظب رفتارت باش ی...... م

اه رو نگ نجایمن! اون داره ا یقابل مهار گفت: خدا ریغ یبا حسرر گریبار د ایمان
 کنه! یم

**** 
 .ستیواسه ات خوب ن ،یش یخسته م نیتو برو بش زمیگفت: عز مادرجون

 .دیهمه کارها رو انجام بد ییو اون وقت شما تنها نمیشه که من بش ینم آخه
 چهار نفر. میامشب شد میمگه من چه کار دارم؟ هر شب سه نفر بود -

 دیخواسررت از وجود فر یمن دوسررت دارم کمکتون کنم. در واقع او م بهرحال
 یکرد او با چشمانش حرفها یو حس م دیترس یاو م یاز نگاه ها رایفرار کند ز

چند روز  نیکرد ا یتحمل اسرررت. آرزو م رقابلیاو غ یزند که برا یم یبیعج
خودش آورد:  بهمادرجون او را  یبرگردد. صدا زشیعز یهم زودتر بگذرد و مان

 ندارم. یکار گهیها رو ببر منم د ییچا نیدخترم ا ایب
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مشررتاق  یرا گرفت و به سررالن رفت. به محد ورود او چشررم ها یچا ینیسرر
 یرا از دست او گرفت و رو ینیزد. آقاجون س یبه آن سو برگشت و لبخند دیفر
 خودت رو خسته نکن دخترم. قدریگذاشت و گفت: ا زیم
سع یدر حال یلیل که  نکند گفت: من یتالق دیکرد نگاهش با نگاه فر یم یکه 

 نکردم خسته بشم آقاجون. یکار
نوروز تو رو تو  امیا ینکرده تو یخواد خدا یدلم نم که،ینزد دیدونم که ع یم
اشررت د یرا برم یچا یاز اسررتکانها یکیکه  یدر حال دی.فرنمیبب مارسررتانیب

 یکیخواد که ب شهینم دایپ یبزرگ نیشهر به ا یتو رخواهیآدم خ هی یعنی: دیپرس
 هاش رو ببخشه؟ هیاز کل

سئله سرم، خوشبختانه ما ا ستین نیا م صالتمون رو که مهر و  یرانیپ ها هنوز ا
 .ابهیکه کم هیلیل یما گروه خون یمشکل اساس یول م،یمحبته فراموش نکرد

 ، درسته؟0 تونی: حتما گروه خوندیپرس یلیاز ل دیفر
 !بله
 جمله دیکه فهم دیو آقاجون با تعجب به او نگاه کردند. فر یلیجالب! ل چه

ش دیبکار برده خند یینابجا افتادم، هر  یینمایس یها لمیف ادی د،یو گفت: ببخ
باعث عذاب  نیو هم 0 شیبه خون داره گروه خون اایاحت لمیف هیوقت قهرمان 

 شه. یکارگردان م یسرگرم هیو ما نندهیب
 یانسررانها سرراخته م یزندگ اتیواقع یها همه از رو لمیف نیا دیکن ینم فکر

خنده  کیشرررد، اما با  دیفر یباعث دسررتپاچگ ،یلیشررن؟ لحن معترض ل
 !دیهست یاحساسات یلیاضطرابش را پنهان کرد و گفت: شما خ
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ر با نیشررد. ا رهیبا تعجب به او خ دی. فردیاحسرراسرر یب یلیعوض شررما خ در
 یلیل نیا د،یحسررراب شرررد یب گهیحاال د دجانیو گفت: فر دیآقاجون خند
و به موقعه اش  سررتیسررر و زبون ن یب ادی یطورم که به نظر م نیسرراکت ما ا

 ده. یمنطو رو م یب یجواب آدما
ستم ا یمن نم یول  یرو م یمعن نیهم دیگفت یم یبگم. بهرحال هر چ نویخوا

 نیآقاجون تا ا دید یم یبود وقت بیعج یلیل ی. برادندیداد. سررپس هر دو خند
 یمان یهم چون جا یاست و او را دوست دارد. البته گاه یمیصم دیحد با فر

 .ندیاو را نب گریکاش د یکرد ا یشد و آرزو م یم یرا گرفته بود عصبان
و  ستیآقاجون ن دیسرش را بلند کرد و د ؟یخانم احساسات یکن یچه فکر م به
س دیفر ست کندن  شمها بیدر حال پو س شیبود و در همان حال چ  یرا با ح

شکار به او دوخته بود. ابروها ش شیآ ص دیرا در هم ک سئله خا  یو گفت: به م
 کردم. یفکر نم

 !یکرد یفکر م یمن مطمئنم تو داشت اما
 کردم. یبه شما فکر نم دیمطمئن باش پس

 دونم! یکه م نویا
 واقعا؟

 !یفکر کن ستین نجاینفر که ا هیبه  دیرو به روت نشستم پس با نجایمن ا یوقت
 د؟یرو بخون گرانیخواد افکار د یدلتون م چرا

 برم. یکار لذت م نیا از
 بشه. گرانید یکار شما باعث ناراحت نیممکنه ا اما

 ؟یاالن تو ناراحت شد یعنی
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 !نه
 !خوبه

 .ستیبرام مهم ن آخه
در موردم چه  نکهیا ای دیشررما افکارم رو بخون نکهیا سررت؟یبرات مهم ن یچ -

رفت و او گ یرا از نوگ چاقو بداشت و بسو بیتکه س کی دی! فردیقضاوت کن
 را با نوگ بیسرر یلیشرره! ل یدونم که به مرور زمان نظرتون عوض م یگفت: م

 چاقو برداشت و گفت: محاله.
شررده بود و  ی! آن شررب پس از مدتها عصرربانیزن یحرف م نانیبا اطم یلیخ

شت قصرد دا یدرپ یپ یبزند. او با سروال ها دیخواسرت بر سرر فر یدلش م
صد و غرض خودش را تحم سرار او را بفهمد و در آخر هم ق  یکند در حال لیا

ست ل یکه نم  ضرکند و در حال حا یآماده م داریروز د یخودش را برا یلیدان
 نگرد. یمزاحم م کیبه او فقط به عنوان 

* * * * 
رد و ک یبود فرار م نشررانیب دیکه فر یمختلف از جمع یروزها به بهانه ها یلیل
خواند،  یرا م یمان یکرد.نامه ها یپنهان م ویاوقات خودش را در آالچ شتریب
س یم س دیب*و* شمانش را م یم نهیو به  شرد. چ سع یف ست و  کرد  یم یب

صو سافر ایرس انیانتظار به پا یکند. روزها میاو را در ذهنش ترس ریت و با د و م
 ی. در فرصررتدیا از دلش بزدار ییاز عشررو آمد تا گرد و غبار غم تنها یکوله بار

 یهم نشستند و حرف ها یرفتند و روبرو ویبه آالچ هیمناسب دور از چشم بق
هم نجوا کردند و در آخر قرار گذاشتند  یتاب را برا یب یها نهیپنهان شده در س
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 .گرانیچه بدون د گرانیهم بگذرانند چه با د بارا تا حد ممکن  امیا نیتمام ا
غروب بود که دو دلداده معبد عشقشان را ترگ کردند و هر کدام راه خود  کینزد

ش شیرا در پ شتند برا دیگرفتند. مه صد دا  ید. مانبرون رونیب دیخر یو مهبد ق
 .دمشیچه خبر؟ از صبح تا حاال ند دی: از فردیپرس

 گرده. یغروب برم رونیره ب یشه م یگفت: دو روزه صبح که م دیمهش
 ره؟ یکجا م یدون ینم
 .شیمیقد یرفقا شیره پ یاحتماال م یول نه

 د؟یر یکجا م شماها
 .میبخر دیلباس ع میر یم

 خوش بگذره. د،یبر
 ؟یای ینم تو

نشررده. دسررتش را در هوا تکان داد و به  ریتا د دیوقتش رو ندارم، شررما بر فعال
 یبودند. سالم کرد و رو دیجد یمشغول نصب پرده ها ایو مان بایخانه رفت. فر

ر را که ماد ییزد و فقط کارها یگرفته بود و حرف نم ایمبل نشررسررت. چهره مان
 یبود. به نظرش م دهیند سررردهاف نقدریداد. تا به حال او را ا یگفت انجام م یم

 ایرفت و گفت: تو ب هیالغرتر هم شررده. بلند شررد و کنار چهار پا یحت دیرسرر
به او دوخت و سررپس بدون  نشینگاه غمگ ایکنم. مان یمن کمک م نییپا را 

به او انداخت و باال رفت. مادر  یگرینظر د یآمد. مان نییپا هیحرف از چهار پا
بزنم  سر به غذا هیمن برم  دیزن یم نویگفت: تا شما ا وداد  ایپرده را به دست مان

 ده؟ش یزی: چدینشست و پرس هیچهار پا یرو ی. بعد از رفتن او، مانرهیته نگ
 تکان داد یسرش را به عالمت منف ایمان
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 بتونم کمکت کنم. دیهست به من بگو شا یمسئله ا اگه
 .ستین یزیکن چ باور

باز خواسررت انکار کند اما  ایتونن مثل زبونت دروغ بگن. مان ینم چشررمات
شک ها تمام رها کند و خودش را  مهیشد و مجبورش کرد کار را ن ریسراز شیا

و  دیپر هیاز چهار پا دیبا ترد یکند. مان یبه اتاقش برسرراند و بغضررش را خال
 ا کو؟ی: کجا؟ پس ماندیرفت که مادر با تعجب پرس یپله ها م یبسو

شت در اتاق او ا دی. از پله ها باال دوامی یاالن م صداستادیو پ ا اش ر هیگر ی. 
ضربه ادیشن ستگبه در زد و  ی.  سرش را به در  رهید را چرخاند اما در قفل بود. 

سته گفت: مان سباند و آه صدا ایچ و ا هیگر یدر رو باز کن کارت دارم. اما جز 
گرفت  میتصررم نیده بود. بنابرایفا یب ی. دوباره اصرررار کرد ولدینشررن یجواب
. کار نصررب پرده ها تمام شررده بود که ردیزودتر آرام بگ دیبگذارد شررا شیتنها

عد زد و ب یلبخند دیفر دنیبه در سالن خورد. مادر در را باز کرد. با د یضربه ا
 !یبزن یگفت: چه عجب رفقا اجازه دادن به ما هم سر یاز احوال پرس

ما  رن،زتینداره مامان بذار بره سراغ همونا که براش عز یبیگفت: ع ی! مانرفقا؟
 .میدار ییهم خدا

 د؟یگوش من رس اعتراض از کجا به یصدا نیا
 .دهیبه خود ند ییکه مدت هاست آشنا یگوشه غربت کده ا از
 شاعر به تمام معنا ساخته. هیآشناها ازت  دنیند
د و را فشررردن گریکدیدسررت  یو مان دیترسررم عاقبتم به جنون بکشرره. فر یم

 د؟یعصرونه چطور هی: با دیپرس ینشستند. مان
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 کجاست؟ ای: پس ماندیمتشکرم. سپس پرس ،ییفقط چا -گفت:  دیفر
 اتاقشه. تو

 کنه؟ یعوض م ونیداره دکوراس دایاونم مثل ونوس و و نکنه
 ! حالش خوب نبود رفت استراحت کنه.نه

 یرا رو ینیخسته اش کرده. مادر س یحساب دیع یکارها نیعمه خانم با ا حتما
شت و گفت: مان زیم سه روزه حالش خ ایگذا زنه،  ینه حرف م ست،یوب ندو،

ساب یم رونینه ب ست و ح  یخوره، کم کم داره منو نگران م یغذا م یره، نه در
سررخت  یمرضررا نرا باال برد و آهسررته گفت: حتما از او شیابروها دیکنه. فر
 گرفته؟

 : کدوم مرض؟دیپرس یبا نگران مادر
 سرش را جلو برد و در گوش او آهسته گفت: حتما عاشو شده! دیفر
 !نه

 !آره
 د؟یزن یحرف م یدر گوش م؟چرایشد بهیما غر گهیگفت: حاال د یمان

 .یحرفا بشنو نیواسه ات زوده که از ا ،یتو هنوز بچه ا آخه
 توقع نداشتم. یکیاز تو  د،یآقا فر باشه
 خوام فکرت رو خراب کنم؟ ینم ّبده،
. مییکارها نیبگم ما خودمون ختم ا دیبا ه،یحرف، حرف عشررو و عاشررق اگه
 ،یوا یوسرررش را با تاسررف تکان داد و گفت: وا دیلبش را به دندان گز دیفر
 ریش یکردن! آخه تو که هنوز دهنت بو ییبچه ها چه کارها نیدر نبود ما ا نیبب
 ه؟یعشو چ یفهم یده م یم
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شو ربط اوال سال نداره، تان یع سن و   یده، م یم ریش یخودت دهنت بو ایبه 
 بپرس. یینه برو از زن دا یگ

 که من برگشتم نظرش عوض شده. یاز روز تییزن دا اتفاقا
 !دهیبرات نقشه کش پس

 بله! متاسفانه
 که از خداته! تو

 که مامان انتخاب کرده. ینه اون یاز خدامه، ول بله
 فرار از خونه. یشده برا ی! سر زدن به رفقا بهانه انهیپس مسئله ا اه،

 مسئله مهم تره! هیرفتنم که مربوط به  رونیب
 !یشد یواقعا آدم مهم نکهیبابا! مثل ا نه

! یاری یچه کار کردم از تعجب شرراخ در م یبفهم ی! وقتیدیکجاشررو د حاال
ست و گفت: فر وهیظرف ممادر با  ش جان حاال که کارها رو به  دیجلو اومد و ن

 نی. در همیخونه باشرر نیعروس به ا هیبه فکر آوردن  دیبا یراه شررده و برگشررت
 دیها بود که فر لهآمدن از پ نییاز اتاقش خارا شررده و در حال پا ایهنگام مان

 یمن م چون دینبه دلتون صررابون نز ادیبگم ز دیگفت: به فکرش هسررتم، اما با
 نرویخواد از ب یقصررر رو عروس کنم و دلم نم نیا یبایاز دختران ز یکیخوام 

 .ارمیرو ب بهیغر هی
شن ایمان شد و رو شیحرف پاها نیا دنیبا  ست  ست  یس ست. د ش پله ها ن
: دیپرسر یبا کنجکاو یکرد. مان زیرا ت شیرا به نرده ها فشرررد و گوش ها شیها

 ؟یعاشو شد ومدهین
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 !ییزایچ نیهمچ هی ،یِه 
 ؟یکی! کدوم دیونوس و مهش دا،ی! ونمیبب بذار
 ؟یچ ایمان پس
 !؟ایمان
 قصره! نیهم یآخه اونم از خانم ها -

 ؟یچهار نفر کدوم رو انتخاب کرد نیا نی! حاال از بدرسته
 که گفتم! یمهم یشه به همون کار یسوالت مربوط م جواب

 عجب! -
از وجودش  ادیبگو ب زتیتموم شررد برو به اون خواهر عز یاگه بازپرسرر حاال

ز پله زد بلند شد و ا یدست و پا م دیترد یایدر انیکه هنوز م ای. مانمیببر دیف
انم زد و گفت:به به خ یلبخند دیآنها رفت. فر یآمد. سالم کرد و بسو نییها پا

 .دییماکنم بفر یخواهش م د،یخانما چه عجب! منور فرمود
اه مبل گ هیتک یرو کنار خود نشاند، دستش را پشت سر او رو ایبا تعارف مان او

گه قرار بود ز فت: ا گاهش کرد و گ شررهر رو  نیدختر ا نیباتریگذاشرررت و ن
کنم کار عمه و شوهر عمه ام حرف نداشته .  یم یانتخاب کنند من تو رو معرف

 !دیبا شرم و خنده گفت: فر بایفر
 ییبایخوشررگله اما ز یلیزدم؟ خب بله ونوسررم خ یعمه؟ مگه حرف بد هیچ

شما نیا ره،ینظ یب ایمان س یچ شن که رنگ غروبه نظر هر ک رو به خودش  یق
 مواظب رفتارت باش! دیآقا فر یکردو گفت: آها یسرفه ا یکنه. مان یجلب م

ش دیفر ست طنتیبا  ش ید صورتش ک تو  ردملحظه فکر ک هی!  یو گفت: وا دیبه 
 .ستین شیحال یزیکه چ ییکوچولو یهنوز همون مان
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 ؟یچ گهیشما درد نکنه، د دست
من که خواهر ندارم  ،یرو به رخ ما بکشرر رتتیخواد غ یخب، حاال نم یلیخ

ست دارم. مان یخواهر واقع هیرو مثل  ایاما مان  . حسختیفرو ر کبارهیبه  ایدو
آنها  نیبلند شرررد و ب ی. مانسررتادهیکرد بدنش منجمد شرررده و قلبش از کار ا

ست و گفت: پس منم ا ش ش نجاین ساب نمیب ش یتا جمعمون ح  دیر. فهجمع ب
سخت آقاجون همه خانم  نی! خوبه با قوانیوا یسرش را تکان داد و گفت: وا

تا خون و  نیا یهامون تو ند  حدود شررردن وگرنه معلوم نبود هر روز چ باغ م
 شد! یبه پا م یزیخونر
 کردم. دشییتا شهی! من که همهیو خوب یانون اساسق اتفاقا

 ایخدا به داد زنش برسه. مان ده،یارث رس یعمه! اخالق آقاجون به مان ینیب یم
فرو بردن بغضررش  یاو انداخت و برا رهیت یبه چشررم ها یبا حسرررت نگاه

 کیعشررو  نیو از خدا خواسررت کمکش کند تا مبادا ا دینوشرر یچا یمقدار
 شود شیطرفه باعث رسوائ

شوخ دیجد سال مهبد و دخترها با  یو خنده ها دیو فر یحد مان یب یها یبا 
 یبود که سرراکت و مغموم م ایفقط مان انیم نی.در ادیآغاز گرد یشررور خاصرر

با احسررراسررش  یم یداد و سررع یرا انجام م شیآمد.کارها یرفت و م کرد 
گد.ل ها د ایاش را فراموش کرده بود و دن یماریهم وجود ب یلیبجن  ررا تن

 یها هیمثل سررا ظیغل کیرا در  گرانید ایکه گو یطور دید یم یچشررمان مان
 دیراوقات ف یبرد فقط گاه یوافر م یلذت بایلحظات ز نیو از ا دید یمتحرگ م

 یایشکست و او را از عالم عاشقانه اش به دن یاو را م یایرو یبایبود که بلور ز
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 نیرفتار او بود علت ا مراقبوهمه جا  شهیکه هم دیگرداند. فر یباز م تایواقع
دانسررت و به هر نحو ممکن  یم شیماریرا ب شیسررکوت و در خود فرو رفتنها

 داشت به او کمک کند تا کمتر عذاب بکشد. یسع
نگ چ یلیبر دل ل یرحم یبا ب یو دلتنگ دیرسرر یبه آخر م دیع یبایز یروزها

 دنو،خوانیآالچ ریدر ز دارید یبایز یلحظه ها یدوباره مان . با رفتندیکش یم
شعار ناب حافظ،نگاه ها س یم انیم*س*تانه به پا یپر مهر و خنده ها یا  دیر

ست به خاطراتش دل ببندد. هر گاه که او م یو او فقط م رفت از خودش  یتوان
 «دوباره باز گردد من زنده ام؟ یوقت ایآ»د؛یپرس یم

شد بنا ستور آقاجون و به علت بارش  س دیبه د به  یبدر را همگ زدهیباران روز 
ل کس یگذشته مان یخانه او رفتند و آش بار گذاشتند. آن روز بر خالف روزها

ناتمام  یمنبع انرژ ایکه گو د،یکرد. رفتارش باعث تعجب فر ینم یبود و شوخ
در  ییاید و به منظره روبو سررتادهیبود شررده بود. خودش را به او که کنار پنجره ا

 :دیکرد رساند و آهسته پرس یباران نگاه م ریز
 اومده؟ شیپ یمشکل -
 دلتنگم! -
 چرا؟ -
 .میدار طیبل ازدهیامشب ساعت  -
 بابات؟ ایمامان جونت  ؟یش یم یدلتنگ ک شتریراستش رو بگو! ب -
 دلتنگ عشقم. -
 او نگاه کرد و گفت: نیرخ غمگ میبه ن رتیبا ح دیفر
 شه! یباورم نم -
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 من هنوز بچه ام! یکن یآخه فکر م -
س هیشوال یپس تو هم مثل من،ا - شده ا یبایاز زنان ز یکی ریا سرا  آه  !یحرم
شقت ک یا زره  تیبرا دیکدام*س*ت؟ با بیو رق ستیجوان رعنا بگو بدانم ع

ش شم و با  یرا بردار بایو آن دخترگ ز یخود بجنگ یتا با رقبا مینما ایمه یریو 
 .یزیجا بگر نیاسب وفادارت از ا

ست م - ست ایخودت مه یرو برا زهایچ نیا یگ یاگه را ار ک یکن که هنوز نتون
 .یتموم کن یرو که گفت یمهم

انجام شررد و مرحله دومش هم به بعد از  تیمرحله کار با موفق نیاتفاقا اول -
 میبایمرا در کنار معشرروقه ز یبرگرد یموکول شررده،مطمئن باش وقت التیتعط

 .دید یخواه
 نشست گفت: یکه م یاز مبل ها رفت و در حال یکی یبسو یمان
 .یبا آقاجون مشورت کن دیبا -
 چقدر خوشحاله؟ ینیب یکار گذاشتم،مگه نم انیاونو در جر روزید نیهم -

 ینشسته و دستش را دور شانه ها یلیل در کنار شهیبه آقاجون که مثل هم یمان
 او حلقه کرده بود نگاه کرد و گفت: فینح
 !یپس نظرش رو جلب کرد -
 کامال! -
 !هاریرگ خواب اونو به دست ب ستیکس مثل تو بلد ن چیدونستم ه یم -
 !یکار نیتو که خودت ختم ا ،یحرفو نزن آقا مان نیا گهیتو د -
 کدوم کار؟ -
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 آقاجون.جلب توجه  -
 .یتر شیفعال گ تو از من پ -
 !میاز شما بزرگ تر یچند سال هیما  نکهیخب بچه جون مثل ا -

 و گفت: دیکش یآه یمان
 کنم. یم تیموفق یبرات آرزو -
به خودش  یرا در هم گره کرد و حالت شیجابه جا شررد و دسررت ها یکم دیفر

 گرفت و گفت:
 پسر؟ یحاال تو واقعا عاشو شد -

 ادامه داد: دیبا سر جواب مثبت داد. فر یمان
 خودشم خبر داره؟ -
 ؟یک -
 !گهیطرف د -
 آره. -
ه خاطر ب تیاگه ناراحت نمیخواستم بب یم ست،ین یمورد مشکل نیخوبه، در ا -
 !گهیموضوع د هیسر  میر یبرم و خبرش کنم اما م اره،ی هیخبر یب

 ؟یچه موضوع -
 !یلتنگ! دگهید یهمون که اول گفت -
 خب! -
 رسه. ینم یاحد چیبلدم که به ذهن ه یراه عال هیمن  -

 فکر گفت: یشد و او بعد از کم رهیبه او خ یمان
 .یبازار مولو میر یسر با هم م هیبارون بند اومد  نکهیبعد از ا -
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 ؟یچ یبرا -
 انقدر تو رو آزار نده. ینقشه مون تا دلتنگ یاجرا یبرا -
 تو بازار؟ -
جا  میر یم گه،یخب آره د - جه  هیاون مه بر در نا  نیاز اون آخر کیکبوتر 

 تو و اونو به هم برسونه. یکه نامه ها میخر یمدالش م
با دقت یمان به حرف ها یکه  متوجه طنز گفته  یداد وقت یاو گوش م یخاص 
صدا یها شد و به دنبال او که با  شد بلند  اغ و وارد ب دیدو دیخند یبلند م یاو 

 گفت: بایشد. همه با تعجب به هم نگاه کردند. فر
 سر به سرش گذاشته. دیحتما دوباره فر -
 ما نداره. دیاز فر یماشاالله پسر خودتم دست کم یآبج -
 ان. گهیهر دوشون لنگه همد د،یمدافع بچه هاتون بش لیخواد وک یحاال نم -

و نگاهش را  دیکشرر یآه ایند. ماناو رفت یهم بلند شرردند و بسررو دایو و ونوس
سرما م یدر حال یلیبه روبرو دوخت. ل دانهیناام ساس  کرد خودش را  یکه اح

 جمع و جور کردو آقاجون که متوجه حرکات او شده بود گفت:
 سردمون شد. نیبچه ها در رو ببند -
 کنه. ینم دیبهار که آدمو مر یآقاجون، سرما -
 من به خاطر خودم نگفتم. -

 بود نگاه کرد و در را بست. دهیکه رنگش پر یلیبه ل دیمهش
 شرد. باران هنوز یم دتریشرد تپش قلبش شرد یتر م کینزد ویچه به آالچ هر

 یرفتن مان یکرد آسررمان هم مثل او دلش گرفته و برا یو او حس م دیبار یم
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که به زور بغضررش را مهار کرده بود وارد شرررد و  ی. در حالزدیر یاشرررک م
رد ک یم هیدست ها گرفته و گر انیاو گ سرش را م دنیخواست سالم کند با د

 گرفته گفت: ییبا صدا یشدند. مان یجار شیو اشک ها دیبغضش ترک
 یجور نیدفعه ا کیدونم چرا  ینم سررت،یدسررت خودم ن یمنو ببخش، ول -

 شدم!
 او را تماشا کرد و با خود گفت: هیدر سکوت و گر یلیل

 .هدیبه تو رس دشیو قبل از همه نو دهیباالخره زمان رفتن من فرا رس دیشا -
شب برات  - شتم ام ست دا سازم. طور زیشب خاطره انگ هیدو که بعد از  یب

ند بزن یکن یبهش فکر م یرفتنم وقت حاال ا یلبخ تا  ما از غروب  غد ب نیا
 ذاره. یگلوم نشسته و راحتم نم یتو یلعنت
چون  نمیب یخوبه که بعد از مرگم اشررکاتو نم»با خود فکر کرد؛ یلیل گرید بار

 «.سخته یلیتحملش خ
 :دیپرس هیگر انیسر بلند کرد و م دیاو را د یسکوت طوالن یوقت یمان
 ؟یباهام قهر -
 گفت: متورمش نگاه کرد و یجلو رفت و کنار او نشست. به چشم ها یلیل

 !یبه من بد یقول هیامشب  دیبا -
 ندارم. یحرف یامشب اگه جونم رو هم بخوا-
 !ینکن هیکه مردم اطال گر یقول بده وقت-
 ؟یسوزون یدلم رو م یچرا موقع رفتن دا-
 کنم! یقول بده! خواهش م یمان-
 اگه... ی... حتیمنم همون جام حت یمطمئن باش هر جا که تو باش-
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ون چ ینکن هیحاال قول بده بعد از رفتنم گر نیشرره پس هم یکه نم یدون یم -
 .نمیخوشحال و خندان بب شهیخواد تو رو هم یدلم م

 تو؟ یخوشحال؟ اونم ب -
 یم یرم اما وقت یگردونم و م یرو بر م یکن هیبا توام هر وقت گر شهیمن هم -

 کنم. یخندم و با شوق تماشات م یمطمئن باش منم م یخند
 نگاهش کرد و ادامه داد: یلحظه ا یشگیهم یبا همان مهربان بعد

 هیفهمن گر یهمه م یبر یخوا یکه م گهیسرراعت د میبسرره، ن گهیحاالم د-
 .یکرد
 :دیزد و پرس یبه زور لبخند یمان
 ره؟ ینم ادتینامه که  -
 هرگز! -
 نامه! هی یباشه هفته ا ادتی -
 حتما حاال بخند.-

 :کمرنگ بر لب آورد و گفت یلبخند ید کرده بود به سختکه باز هم بغ یمان
 یو م میزد یدشت سبز و قشنگ با هم قدم م هی یتو دمید یخواب م شبید -

ند ما  میدیخ با خودش برد،منم م هیا مد و تو رو  باد او عه گرد  و  دمیدو یدف
 دم،یشن ینم یزدم اما جواب یصدات م

 هیزانوم گذاشتم، داشتم گر ینشستم و سرم رو رو نیزم یخسته شدم رو یوقت
 بهیغر هی دمیسرررمو بلند کردم اما د ی. با شرراددمیکردم گ صرردات رو شررن یم
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 چیقول بده ه یلیخواد تو رو با زور با خودش ببره. ل یدسرررت تو رو گرفته و م
 .یوقت تنهام نذار

 شناسه. ینم گهیمرد د یجز مان یلیمطمئن باش ل -
 غمبار گفت: یداد و با لحن رونیاش ب نهیاز س یآه پرسوز یمان
 زنه! یبارون انگار داره با من حرف م نیا -
 گه؟ یم یچ-
 جا بمون. نیگه نرو هم یم -
 شه! یکه نم یدون یم -
 .میما هم باش شهیتا هم میبارون قسم بخور ریو ز میپس پاشو بر -
 شاهد عشو پاگ ماست. نیبارون بزرگ تر -

سپردند.  یهم را افتادند و تن ها کنار ست قطرات زالل باران  شان را به د جوان
 او زمزمه کرد: یرا برا یکرد شعر یم هیباران گر ریکه باز هم ز یدر حال یمان

شب بهانه م دلم شک مژگانم  ردیگ یکودکانه م یحالت ردیگ یام سر گونه ها از 
 ردیگ یگوهر دانه دانه م

 ردیگ یم انهیمن در کجا آش یندانم که آن پرنده  من
 ردیگ ینم ایآن دوست  ردیسراغ حال مرا گ قانیرف یا

* * * * 
 جان پاشو مادر. یلیل ،یلیل-
را باز کرد و خواسررت بلند شررود که  شیمادرجون چشررم ها یصرردا دنیشررن با

سرش پ بیعج یدرد شد. مادرجون پرده ها دیچیدر  اتاق را کنار  یو مانعش 
 زد و گفت:
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 خبر خوب دارم. هیبلند شو که برات  -
شم ست حرف  یها چ صورت مهربان مادرجون دوخت. خوا سوزانش را به 

 دهیاو هنوز خواب دید یسرروزد. مادرجون وقت یهم م شیبزند که حس کرد گلو
 :دیبا تعجب پرس

 زم؟یعز یش یپس چرا بلند نم -
سو یلیل ستش را ب ستش را گرفت تا کمکش  یاو دراز کرد. او لبخند ید زد و د

 گفت: یکند اما ناگهان با نگران
 دستت چقدر داغه! -

 او گذاشت و گفت: یشانیپ یرا رو دستش
 دختر، تنت مثل کوره داغه! یتو تب دار -
 رفت و آقاجون را صدا زد و گفت: رونیعجله از اتاق ب با
 .ستیحالش خوب ن یلیل ایزود ب -
شته م یتب به لحظه ها انیکه در م یلیل شب گذ صدا دیشیاند یگرم   یهنوز 

. را بست شیبر لب آورد و چشم ها ی. لبخنددیشن یشفاف باران را م یدانه ها
. مادرجون با عجله شررماره خانه دینفهم یزیچ گریدر واقع از هوش رفت و د

 .دیرا شن دیخواب آلود فر یفرهاد را گرفت. بعد از چند لحظه صدا
 الو. -
 مادر؟ ییجان تو دیفر -
 :دیو پرس ینگران او خواب از سرش پر یصدا دنیشن با
 افتاده؟ یاتفاق -
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 .مارستانیب میرو ببر یلیل دیبا ایپسرم زود ب -
را گذاشت  یمعطل نکرد. گوش گرید مارستانیو کلمه ب یلینام ل دنیبا شن دیفر

 چیرفت و سوئ دریآقا ح یو از خانه خارا شد. به سو دیزود لباس پوش یلیو خ
 را به او داد و گفت:

 رو روشن کن. نیماش عیسر -
 شده آقا؟ یچ -
 حالش بده. یلیل -

دوان  دوان دیرفت فر نگیپارک یتاسف تکان داد و بسو یاز رو یسر دریح آقا
 :دیخودش را به خانه آقاجون رساند و پرس

 کجاست؟ یلیشده؟ ل یچ-
صورت  یرفت. وقت یلیزدند. او به اتاق ل ییحرف ها یبا نگران رزنیو پ رمردیپ
گذاشت  او یشانیپ یدستش را رو دی. با ترددیلحظه ترس کی دیرنگ او را د یب

او را بلند کرد و از اتاق  فیبدن نح عیهوش شده. سر یاز شدت تب ب دیوفهم
انداخت.  یاو نظر آرامرفت به چهره  یدر اغ م یکه بسررو یبرد. در حال رونیب

 نیبه ا یخواهد افتاد اما مطمئن بود تا به حال دختر یدانسرررت چه اتفاق ینم
 کی یپنهان شررده و فقط چشررم ها یماریکه در پشررت ب ییبای! زدهیند ییبایز

 آن بود. دنیعاشو قادر به د
بود  هگذاشت با تعجب به پدرش که پشت فرمان نشست نیاو را داخل ماش یوقت

 :دینگاه کرد و پرس
 د؟یشد داریشما ب -
 سالم. کیعل -
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 آخه... دیسالم ببخش -
 م.کش یبه موقعه اش گوشت رو م ار،یحاال برو مادرجون رو ب نم،یب یبله م -
ند دهیکه منظور او را فهم دیفر مادرجون را گرفت و  یبود لبخ زد و دسرررت 

 زد: ادی. آقاجون فرندیجلو بنش یصندل یکمکش کرد رو
 منتظر تلفنم. -

 برد و گفت: رونیب نیسرش را از پنجره ماش فرهاد
 خونه. دیبر دتونیند ینجوریا یچشم، حاال تا کس -

که  یبه خودش انداخت. تازه متوجه شد با شلوار کوتاه یو نظر ستادیا آقاجون
 یلیو کنار ل دیخند دیآمده. فر رونیب دیپوشرر یمعموال شرربها موقع خواب م

 نشست و گفت:
 بابا حرکت کن. -
 .میبابامونو جمع کن یاول آبرو نیچشم قربان، اجازه بد -

 :دیرسپ دیرفتند. فر شیپرستار از اتاق خارا شد هر سه با عجله به سو یوقت
 حالش پطوره؟ -

 :دیپرس مادرجون
 دخترم به هوش اومده؟ -

 :دیبه آنها انداخت و پرس یو نظر ستادیا پرستار
 ساده اس. یسرمخوردگ هیفقط  د؟ینگران نقدریشما چرا ا -

 گفت: فرهاد
 .ستین یمعمول ماریب هیما  ماریاما ب دییفرما یبله شما درست م-
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 .دونمیم نمیا -
 و گفت: دیرو کرد به فر بعد

 یش ممراقب شررتریب دیبا دیعمل آماده کن یرو برا مارتونیشررما که قرار بود ب -
 .ادین شیوضع پ نیکه ا دیبود
ن و به فرهاد نگاه کرد. بعد از رفت دیکش شیموها انیم یدست یبا شرمندگ دیفر

 پرستار، فرهاد گوش او راا گرفت و گفت:
 ! آره؟ید یکارهاتو انجام م یواشکی گهیحاال د -
 .ستیخوب ن نهیب یم یکیبابا گوشم رو ول کن، االن  یوا -
 .دیکش دیگوش بچه سرکش رو با -
 .ستمیبچه ن گهیاما من د -

 فرهاد را گرفت و گفت: یبازو مادرجون
 نکن مادر. تشیاذ -

 :دیگوش او را رها کرد و پرس فرهاد
 ه؟یچ تونیخب آقا! نقشه بعد -
 کدوم نقشه؟ -
 خاره! یتنت م نکهیمثل ا -
شم م - صم 0 یلیل یگروه خون دمیشن یگم، من فقط وقت یچ  یکیگرفتم  میت

 .نیکنه هم یهام رو به اون بدم تا اونم مثل ما راحت زندگ هیاز کل
 !یمادرت نیع -
 من به شما رفتم. گنیاتفاقا همه م -
 غلط کردن! -
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مادرجون  شیابروها دیفر به او نگاه کرد . فرهاد کنار  با تعجب  باال برد و  را 
 نشست و گفت:

کار رو بکنه اما دکترا بهش  نیخواسررت هم یم دیخواسررت مثل فر یاونم م -
 تونه عمل بشه. ینم شیقلب یماریگفتن به خاطر ب

 قربونش برم،آره راست گفتن من به مامانم رفتم. یاله -
 .دندیو مادر جون به هم نگاه کردند و خند فرهاد

* * * * 
ه به آن جا آمد یآمد ک ینم ادشیبا تعجب به اطرافش نگاه کرد و. اصررال  یلیل

که به دسررتش وصررل بود نگاه کرد و چشررمش به  یافتاده! به سرررم یاتفاقو چه 
از گل ها را لمس کند اما کند اما  یکیدسررته گل کنار تخت افتاد. خواسررت 

شدت م شیتکان خوذرد حس کرد پهلو یوقت ستشسوزد. با تعجب  یبه  را  د
 یهنگام پرسررتار جوان نیو متوجه بانداژ آن شررد. در هم دیکشرر شیپهلو یرو

 وارد اتاق شد و گفت:
 !یشد داریباالخره ب زم،یسالم عز -
 کنه؟ یافتاده؟ چرا پهلوم درد م یمن کجام؟چه اتفاق -

شت بانداژ را عوض کند  یپرستار لباس او را باال زد و در حال خانم صد دا که ق
 گفت:

 خبر خوش رو بهت بدم. نیا دیمن با نکهیمثل ا -
 ؟یچه خبر-
 سالم تو بدنته هیکل هیو االن  زمیعز یتو عمل شد -
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شد. ل یبا بهت به او نگاه کرد. پرستار لبخند یلیل شغول کارش  هر  یلیزد و م
باران خاطره آن شرررب  مان یچه فکر کرد جز  نار  به  یزیچیدر ک . اوردین ادیرا 

 وارد اتاق شد و گفت: یگریپرستار د
 !یسالم خانم خوشگله، باالخره راحت شد -
بود.او با  دهیآمد چند بار او را د یم زیالید یبرا یشررناخت. وقت یرا خوب م او

 گفت: یمهربان
 زنیر یم لتیهمه فام گهیساعت د هیبه سر و وضعت بکشم تا  یدست هیبذار -
 .ننتیشل*خ*ته بب نطوریا ستین نجا،خوبیا

را در آورد و آهسررته آهسررته  یو شررانه ا دیکشرر رونیکنار تخت را ب زیم یکشررو
 مرطوب صورت او را پاگ کرد و گفت: یرا شانه زد. سپس با پنبه  او یموها

 آهان حاال خوب شد. -
و آنها  افتاده یدانسررت چه اتفاق یکرد نم یکه هنوز ناباورانه به آنها نگاه م یلیل

 یبعدازظهر بود. صرردا کینگاه کرد.  شی! به سرراعت روبه روندیگو یچه م
 توجه اش را جلب کرد: ییآشنا

 .نمشیاول من بب نیبد اجازه -
 بخش. نیتو ا دیاومد یاالن م دیشما نبا -
 کنم. یخواهش م -

شد تا او با ناراحت دیفر یصدا شم ها یباعث  که باند  یرا ببندد. پرستار شیچ
تاق  یرا جمع کرد و در حال لشیزخم او را عوض کرده بود وسرررا یرو که از ا

 گفت: دیشدآهسته به فر یخارجم
 خوابه!فکر کنم  -
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صندل دیفر شته بود  کیکه با  یچرخدار و در حال یبا  سرمش را نگه دا ست  د
 شد و آهسته گفت: رهیو به صورتش خ ستادیوارد شد و کنار تخت او ا

 خدا رو شکر. -
ت خواس یکه م دیدست فر یرا باز کند اما گرم شیخواست پلک ها ینم یلیل

چشم  تیانگشتانش را لمس کند باعث شد دستش را عقب بکشد و با عصبان
 :دیبا تعجب پرس دیرا در آن وضع د دیفر یباز کرد اما وقت

 چرا؟ گهیشما د -
سالم کرد. ل یلبخند دیفر سالم کرد و بار د یلیزد و  شرم  به او  رتیبا ح گریبا 

ستانیکه لباس ب شت تخت او گذ یرمش را روس دیتنش بود نگاه کرد. فر مار ا
 و گفت:

حل ا یطور نیا - گاه نکن! کت م نین ما سررراده اس، من کم با یمع  دیکنم،
ه داشتم که حملش برام مشکل بود ب یاضاف هیکل کیخدمتتون عرض کنم بنده 

تا  گهید یکیو بذاره تو بدن  ارهیدکتر خواهش کردم اونو درب یاز آقا لیدل نیهم
 ه؟ینفر ک هیاون  یاون زحمت حملش رو بکشه، حاال اگه گفت

 را بست و نجوا کرد: شیچشم ها یلیل
 من! یخدا -

 :دیرا باز کرد و پرس شیچشم ها دوباره
 ؟یکار رو کرد نیچرا ا -
 دادم. حیمن که برات توض -
 «شه !آخه چرا اون؟ یباورم نم»با خودش فکر کرد؛ یلیل
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 و گفت: دیخند دیگلگون از او تشکر کرد. فر یبا چهره ا سپس
 .یرو قبول کرد نیبار سنگ نیاز تو تشکر کنم که ا دیمن با -
تباه بار او را به اش نیبود که ا یزد و به او نگاه کرد. در نگاه او حس یلبخند یلیل

شتباه بودم! پس اون منظورش ا»انداخت و با خودش گفت؛ ود ب نیتا حاال در ا
 «کردم... یم الیو من خ

 بر لب آورد و گفت: حیمل یممتد او لبخند یجواب نگاه ها در
 بتونم جبران کنم. دوارمیام -

نوشررت و خبر  شینامه را برا نیقول داده بود اول یشررب همان طور که به مان آن
داد. نامه را تمام کرده بود که پرسررتار  حیرا در آن توضرر زیآم تیعمل موفق نیا

 گفت:وارد اتاق شد و 
 رو بردار، تلفن از راه دوره! یخانم گوش -

 را برداشت: یگوش
 سالم. -
 یب هینشررسررت. متوجه گر شیدر گلو ینیریبغد شرر یمان یصرردا دنیشررن با

 :دیاو شد و پرس یصدا
 حالت خوبه؟ -
د و زنگ ز ایمان یوقت یلیل یشرره،وا ینم نیبهتر از ا یعنی...یعنیمن خوبم  -

شده بودم. انقدر خند وونهیمثل د یخبر داد از خوشحال  کردم که هیو گر دمیها 
حالت چطوره؟  نمیحاال بگو بب زمیشررردم،خب عز وونهیکردن د الیبچه ها خ

 ؟یدرد ندار
 کم. یلیخ -
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 برات. رمیبم -
 خدا نکنه. -
 یجواب درسررت و حسرراب هیمسررخره کرد و  د،فقطیقبل از تو زنگ زدم به فر -

 هم به سوالهام نداد.
 و ... یاضاف هیحتما بازم قصه اون کل -
 آره!-

 .دندیدو خند هر
 یو حساب هیخوام برم حافظ یچقدر خوشحالم، امشب م یدون ینم یلیآخ ل -

 حال کنم.
 ه؟یحافظ -
 بخرم و ببرم اون جا. ینیریدو تا جعبه ش یخوب بش ینذر کرده بودم وقت -
 متشکرم. -
 ؟یلیل -
 بله؟ -
 ذره شده! هیدلم برات  -
 طور! نیمنم هم-
 کاش االن اون جا بودم! یا -
 بوق گفت: یصدا دنیزد و با شن یلبخند یلیل

 .شهیاالن تلفن قطع م -
 بگو! یزیچ هیپس تا قطع نشده  -
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 بگم؟ یچ -
 نرفته. ادتیاوال بگو که قولت  -
 که نوشته بود نگاه کرد و گفت: یبه نامه ا یلیل

 نه! -
شب هردومون م نیپس هم - فال  هیخوام نامه ام رو با  یکه م م،منیسینو یام

 .سمیاز حافظ برات بنو
 .نمیخواد اون جا رو بب یدلم م یلیخ -
اون وقت من برات فال  نجا،یا مییآ یروز با هم م هی یخوب شد یانشالله وقت-
 و تو... رمیگ یم

دسررتگاه  یرونگاه کرد و آن را  یبا حسرررت به گوشرر یلیقطع شررد. ل تماس
 گرید یگذاشررت.نامه اش را مچاله کرد و درون سررطل زباله انداخت.کاغذ

 .سدیبنو یگریبرداشت تا نامه د
* * * * 

 :دیرا شن دیفر یزد که صدا یپزشک بلند شده بود و قدم م ی هیتوص به
 خانم! ریصبح بخ -

 و سالم کرد. برگشت
 حالت چطوره؟ -
 خوبم ممنون. -
 .ستیکه ن نیسنگ -
 !؟یچ -
 ...هیهمون کل -
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 و گفت: دیباند کش یو دستش را آرام رو دیخند یلیل
 نه! -
 م؟یجارو تحمل کن نیا میمجبور گهیچند روز د -
 دونم! ینم -
شده،ا یدلم برا - صا باغش تنگ  صو روزها منظره باغ با اون  نیخونه مون مخ

 !هیذنیواقعا د یرنگ یشکوفه ها
سع یصندل یرو یلیل ست و  ش سم کند.او  ین کرد منظره باغ را در ذهنش مج

ر کمت یماریب لیاواخر به دل نیچند سال به آنجا عادت کرده بود اما ا نیهم در ا
 کرد زودتر یآرزو م دیگونه مسررائل توجه کرده بود و حاال او هم مثل فر نیبه ا

کنار  دیر. فندیتماشررا بنشرر هب بایبهار ز نیرا در ا عتیطب یها یبائیبرگردد و ز
 :دیبه محوطه انداخت و پرس یو نظر ستادیپنجره ا

 ره؟ یحوصله ات سر نم -
 نه! -
 !یخواب یم کسرهیخوش به حالت، حتما  -
 بره. یجا اصال خوابم نم نیاتفاقا ا-
 ؟یکن یپس چه کار م -
 خونم. یکتاب م -
 ؟یُاه، چه جالب! چه کتاب -
 تخت برداشت و به دست او داد وگفت: یکتاب را از رو یلیل

 خونمش. یدفعه دومه که م -
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 :دیبا تعجب پرس دیفر
 ؟یکتاب ندار گهیچرا؟مگه د -
 و گفت: دیخند یلیل

خونم برام  یبود که خوندمش و حاال که دوباره م شیبار سرره سررال پ نیاول -
 داره. یتازگ

 داشته باشه! یداستان جالب دیپس با -
هنگام پرسررتار وارد اتاق شررد و با  نیکرد. در هم دییبا سررر حرف او را تا یلیل
 گفت: دیفر دنید
 !نجایا دی! بازم که شما اومدیریام یآقا -
 سالم خانم. -
 از بس به شما تذکر دادم زبونم مو در آورد. گهیسالم. من که د کیعل -
نکرده زبونتون پشررم در  یچون من دوسررت ندارم خدا دیتذکر ند گهیپس د -
 .ارهیب
 گفت: دی. فردندیو پرستار به هم نگاه کرده و خند یلیل

سررر بزنه، حال و احوالش رو بپرسرره، نذاره  لشیبا مرام باشرره، به فام دیآدم با -
 گن آخر معرفت. یم نیبهشون بد بگذره، به ا

شر دیبا معرفت لطف کن یحاال آقا - لباس  خوانیم لتونیفام رونیب دیببر فیت
 عوض کنن.

 چشمم، با اجازه. یبه رو -
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 یلیتوانسررت خودش را به اتاق ل یشررده بود. هر وقت م دیکار هر روزه فر نیا
ستارها م یم ساند و باعث اعتراض پر ش یر کارش را  طنتیشد. هر بار هم با 

 شد. یآنها م تیکرد و مانع عصبان یم هیتوج
* * * * 

 گفت: دیمهش
 !؟یینجایبازم که تو ا -
خواد باعث  ی! از بس شررماها رو دوسرررت دارم دلم نمگهید میچه کار کن -

که هر دومون رو هم نیا امی یزحمتتون بشررم، م قات کن نیجا  و  دیجا مال
 .دیببر فیتشر

 خونه. یایب یتون یدکتر گفت فردا م -
 و گفت: یلیرو کرد به ل یبا خوشحال دیفر
 .میفردا مرخص ؟یدیشن -

 گفت: فرهاد
 بمونه. گهیچند روز د دیبا یلیل ،یفقط تو مرخص -
 چرا؟ -
 .یاز دکتربپرس دیبا گهید نویا -

 گفت: ونوس
 !دیخوشت اومده آقا فر نجایاز ا نکهیمثل ا -
 گفت: بایفر
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شش ن - سم، هر روز ا یم نوی! من اادیچرا خو  نکهیمونه بعد از ا یجا م نیشنا
 بره تو اتاق خودش. یکنه و م یها رو جمع م یتمام خوراک میما رفت

 ام؟ یجور نیا ؟منیلیآره ل -
 زد و گفت: یلبخند یلیل

 بره. یجون، گل ها رو نم باینه فر -
 گفت: یلیبه ل زیآم طنتیش یبا نگاه دیخنده همه بلند شد . فر یصدا

 خانم. یلیل میرس یباالخره به هم م -
 :دیپرس بایاز فر سپس

 ومده؟ین ایمانچرا  -
 کم کسالت داشت. هی -

 گفت: یلیآهسته به ل ونوس
 کتاب. یرو گذاشتم ال ینامه مان -
 :دیسپر یبا کنجکاو دیتشکر کرد و کتاب را داخل کشو گذاشت. فر یلیل

 بود؟ یچ -
 نبود، کتاب بود! یخوراک -
 نم؟یشه بب یم -
 و نتونم بخونمش. دیکتابم مثل اون کتاب ببر نیترسم ا یفعال نه! م -
 دم. یبرم قول م ینم -

 داد و گفت: دایرا باز کرد و به دست و ینیجعبه شر مادرجون
 تعارف کن. نویدخترم ا ایب -
 و به ونوس نگاه کرد. دیکش ینفس راحت یلیل
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شو دیهمه رفتند فر نکهیاز ا بعد ست شد و بعد ا ییطبو معمول درون د ز پنهان 
 :دیآمد و پرس رونیپرستارها ب یسرکش

 شه در رو ببندم؟ یم -
 راحت باشه. التونیخ اد،ی ینم یکس گهید -
 ترسم دوباره برگرده. یپرستار چاقه به من شک کرده، م نیا یول -

 :دیاو رفت و پرس یبسو بعد
 نم؟یمن بب یاون کتاب رو بد یخوا یبازم نم -
 او گرفت و گفت: یکتاب را بسو یلیل

 .دییبفرما -
به جلدش انداخت و  یآن را ورق زد و نظر عیدور سررر کی یبا کنجکاو دیفر

 :دیپرس
 ن؟یهم -
 !گهیکتابه د -
 مهم توش بود! زیچ هیبه نظرم  یول -
 نبود. یچیه دیاشتباه کرد -
 حتما؟! -
در همه موارد به شررما حسرراب پس بدم؟نکنه با  دیمن با دیکن یچرا فکر م -

 د؟یدون یمن م اریخودتون رو صاحب اخت هیکل هیدادن 
 کم سربه سرت بذارم. هیبچه نشو دختر!خواستم  -
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شه و  یچون م دیپس لطفا کتاب رو بد - ستون پرت ب ترسم مثل دفعه قبل حوا
 .دشیبا خودتون ببر

 :دیکتاب را به دست او داد و پرس دیفر
 کمپود برات باز کنم؟ -
 نه، متشکرم. -
 نیبه ا شررونیبخشرر یم یخور یبرم چون توکه نم یرو م نایاپس با اجازه  -

ترسررم، بنده خدا خودش که اصررال به فکر کنترل  یپرسررتاره، منم از عواقبش م
 .میبه فکرش باش دیحداقل ما با ست،یوزنش ن

 .دیکنم مسخره نکن یخواهش م -
 !ادی یاصال حواسم نبود شما از مسخره کردن بدتون م د،یآه ببخش-
 .دیرو هم ببر ینیریجعبه ش نیا دیخوا یاگه م -
 نه اون بمونه، چون قراره فردا برم خونه. -
 د؟یخوا ینم ؟یموزها رو چ نیا -
 !نمیصبر کن بب -
سو یکیرا باز کرد و  لونینا ست کند و ب شت و پو ت و او گرف یاز موزها را بردا

 گفت:
 بخور. ریبگ -
 ندارم. لینه م-
ز آخر بخوام اجازه بده تا رو مارسررتانیب سیمجبورم نکن برم از رئ ،یلیل نیبب -
 جا بمونم و به زور مجبورت کنم... نیا
 موز را گرفت و گفت: عیسر یلیل



wWw.Roman4u.iR  116 

 

 خورم. یباشه م -
 .یخواد زودتر از شرم راحت بش یدلت م یلیمعلومه خ -
ه ک یدر حال دیزد و سرررگرم خواندن صررفحه اول کتاب شررد. فر یلبخند یلیل

شت کنار تخت ا لونینا ست دا سر ستادیها را در د سرش را خم کرد و  عیو 
 آهسته گفت:

 خانم. یلیل -
 :دیرا بلند کرد. او پرس شیآرام پلک ها یلیل

 ؟یندار یکار -
 کج گفت: یبا لبخند یلیل

 نه، متشکرم. -
 برم؟ -
 به سالمت. -
 با اجازه! -

سر بعد شو را ب عیاز رفتن او  ش رونیک شت یو نامه مان دیک شت. با ا  یاقیرا بردا
خواست پاکت را باز  یاش گذاشت. م نهیس یوصف آن را بو کردو رو رقابلیغ

ش دیفر گریکند که بار د سرگ ک شد پاکت را ز دیداخل اتاق  پتو  ریو او مجبور 
 :دیمعنادار پرس یبا لبخند دیپنهان کند. فر

 نبود؟ یا گهید زیجز اون کتاب چ یمطمئن -
 او دراز کرد و گفت: یکتاب را برداشت و بسو یلیل

 .دیورقه ها رو بگرد نیبا دقت کامل ب گهیبار د هی دیتون یم -
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 یرحما م یب نیآخه ا نمت،یبب گهیبار د هیخواسررتم  یکردم،فقط م یشرروخ-
 خوان فردا ما رو از هم جدا کنن.

 با تعجب به او نگاه کرد و او ادامه داد: یلیل
 !یکه هنوز نگفت یبگ یزیچ هیمدت منتظر بودم  نیتو ا -
 انداخت و گفت: نییو سرش را پا دیرا در هم کش شیابروها یلیل

 کارو کردم. نیاگه منظورتون تشکره که چند بار ا -
 یافکار م نیاز ا زیخودش ن یاما حت سررتیچ دیدانسررت منظور فر یکه م او

 .ختیگر
 :دیو پرس دیدوباره وارد اتاق شده بود که پرستار او را د دیفر
 بازم؟ -
 ها را به دستش داد و گفت: لونینا یبا چاپلوس او
کردم  یرو جمع م نایخوره، داشررتم ا ینم یچیما ه لیفام نیکه ا دیدون یم -
 شما. یبرا ارمیب

ستار شکر کرد و رفت. فر پر ست حرف یشکلک دیت  یدرآورد و جلو آمد تا خوا
 :دیپرستار را شن یبزند دوباره صدا

 ه.دار تیمن مسول یبه بخش خودتون، برا دیکنم زودتر برگرد یخواهش م -
 گفت: تیاو برگشت و سرش را کج کرد و با مظلوم یبسو دیفر
 !گهید قهیچشم، فقط پنج دق -
 !دینباش نجایگردم، ا یبر م قهیبعد از پنج دق -
 چشم کورم. یچشم،به رو -
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ستار شم نظر ریاز ز یلی. لستادیا یلیرفت و او دوباره کنار تخت ل پر به او  یچ
قرار داد.  ینامه مان یپتو رو یرا در هم گره کرد و از رو شیانداخت و دست ها

زد و  یلبخند دی. فردیکنار کشر یخودش را کم یلیلبه تخت نشرسرت. ل دیفر
 ختیگر یاز نگاه او م هک یدر حال یلیاو را صرردا زد. ل یجد یبار با لحن نیا

 گفت:
 بله! -
 ن؟ییپا یچرا سرت رو انداخت -
 ؟یجور نیهم -
 زشتم؟ یلیداره! نکنه من خ یلیدل هیشه! حتما  یکه نم یجور نیهم -
 نه! -
 پس خوشگلم؟ -
 نه!-
 خوشگل؟ ایام؟ زشتم  یپس باالخره چ -
 گرفته؟ تونیشوخ -
 ؟ینگاه کرد نهیچند روزه تو آ نیخواستم بپرسم ا یم -
 فهمم. یمنظورتون رو نم -
 .یتر شد یچقدر خوشگل تر و خواستن ینگاه کن تا بفهم -
شد. او  رهیدر اتاق خ رتبهیبا ح یلیرفت. ل رونیو از اتاق ب دیپر نیاز تخت پا او

بت م یچه ب بدون در نظر گرفتن احسررراس او  یپروا صررح حت  چه را کرد! 
 کرد! یم انیاحساس خودش را ب
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 ونوس افتاد که گفته بود: یحرف ها ادیلحظه به  نیهم در
ستانیب یحال و هوا نکهیمثل ا - ساب مار ساخته، خ یح شگل و یلیبهت   خو

 !یخوش آب و رنگ شد
 شیچشم هاصورتش گرفت.  یکوچکش را از داخل کشو برداشت و جلو نهیآ
 فیلط نبود، پوستش یخبر یشگیهم یفروغ و گود نبوند و از آن کبود یب گرید

شده بودند! آ شیو لب ها بایو ز صو یرا کم نهیخوش رنگ   ریعقب گرفت به ت
شمانش نگاه کرد. در نگاهش برق جوان شاداب یچ ش یم یو   ی. لبخنددیدرخ

ذهنش را مشررغول کرده بود  دیرا کنار گذاشررت. حرف ها و حرکات فر نهیزد و آ
ر تپش پ یباز کرد و با قلب جانیافتاد. آن را برداشررت و با ه ینامه مان ادیکه به 

 خواند: نیچن
 قشنگم یلیل نم،ینارن سالم

دور به  یجاده ها یکنم و در آن سررو یم یلحظه شررمار دارتید یآرزو در
بارم و هو هقم را  یلحظه به لحظه م تیبایرخ ز یانتظار نشررسررته ام، از دور

ست د نمیکنم. حاال که تو نازن یدرختان پنهان م انیمثل زوزه باد م  اهیس ویاز د
 دیاباشد و همواره ب یآسمان عشقمان ابر دیهرگز نبا گرید یرها گشته ا یماریب

بر وجود جوان و عاشررقمان بتابد و ماه نور نقره فامش را بر سرررمان  دیخورشرر
تو  ردایحافظمان باشرند. منتظرم بمان که روز د و فرشرتگان عشرو دینما لیحا

ش داریروز د س دیخور ست  ینور و پاک یایبه دن دنیو ر ست. از راه دور بر د ها
 زنم. یه مب*و*سمهربانت 

 یمان
 نمناگ نجوا کرد: یرا تا کرد و با چشمان نامه
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 مونم عشو من. یمنتظرت م -
 ۵ -۱ فصل

 پنجره ها را باز کرد و گفت: مادرجون
 هیخوردن  یکنه برا یم کیتحر یآدم رو حسرراب ی!اشررتهایخوب یچه هوا -

 عصرونه مفصل.
 گفت: آقاجون

 .یواریچهار د نیا یجا تو نیتخت نه ا یرو رونیالبته ب -
 را برداشت و گفت: وهیظرف م یلیل

 کنم. یرو براتون آماده م زیاالن خودم همه چ -
 .یاستراحت کن دیخودت رو خسته نکن دخترم، تو هنوز با انقدر -
 راحت باشه. التونیاما من حالم خوبه ،خ -

 را برداشت و گفت: ریسبد نان و ظرف پن مادرجون
 خسته نشه. ادیحرف ها پاشو کمک کن که دخترم ز نیا یبه جا -

همان طور که  یبهار فیلط یتخت نشررسررتند. هوا یرفتند و رو رونیب یهمگ
درسرت  یکرد.مادرجون لقمه ا یم کیرا تحر شررانیمادرجون گفته بود اشررتها

 کرد گفت: یکه با لبخند به صورتش نگاه م یداد و در حال یلیکرد و به ل
 ماه شده. کهیت هی نیماشاالله هزار ماشاالله دخترم ع -

 بایو ز ه بودکرد رییتغ یبه طرز قابل توجه یلیل رایاو کامال درسررت بود ز حرف
 شده بود.

 د؟یکرد یم فیاز من تعر دیداشت -
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شاد و سرحال جلو آمد. آقاجون  یکه با چهره ا دندیرا د دیسه برگشتند و فر هر
 گفت:

کس جز خودمون  چیاز ه ادی یاتفاقا چون از مهمون ناخونده خوشررمون نم -
 !میزد یحرف نم

 لبه تخت نشست و گفت: دیفر
 ماه. کهیت هی دمیخودم شن -
 به تو داره؟ یچه ربط نیخب ا -
 ماه شب چهارده اس؟ هیباغ شب نیا یتو یمعلومه، جز من ک -
 موجم روش افتاده باشه. هیحوض  یعکس ماه تو هیالبته شب -
حال دیفر به زور جلو یدر  ها یکه  ته بود ابرو نده اش را گرف را در هم  شیخ

ش ست دیک شت و  یش را روو به مادرجون نگاه کرد. مادرجون د ست او گذا د
 گفت:

 گه، حسابس دخترکش شده. یپسرم کامال درست م -
 و گفت: دیلبش را به دندان گز دیفر
 یم الیترسرره و خ یخانم م یلیل نیموقع ا هی دیحرفو نزن نیمادرجون ا یوا -

 کنه من قاتلم.
ندیبا ن یلیل ند شررخ با لبخ گاه کرد و او  ها یبه او ن نادار حرف  را در  شیمع

مثل دو ستاره در  یلیل یرنگ یشد. چشم ها رهینگاهش خالصه کرد و به او خ
انداخت. آقاجون سرربد  نییکردند اما زود سرررش را پا یم ییچهره اش خودنما

 گذاشت و گفت: دیفر ینان را جلو
 .یگ یم انیهذ یدار یلقمه بخور از گرسنگ هیفعال  ایب -
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 چشم،امر قثط امر آقاجونمه. -
که  یلیبه ل گریدرسررت کرد و در دهانش گذاشررت و بار د یلقمه ا عیرسرر و

ست کندن م شغول پو شم  رهیبود خ وهیم شده بود با چ شد.مادرجون که متوجه 
بکشررد.  رونیب ایکرد تا او را از عالم رو یبه آقاجون اشرراره کرد. او هم سرررفه ا

 :دیچیدرون باغ پ دیمهش یصدا
 ...دی...فردیفر -
 سرش را تکان داد و گفت: دیفر
 ام،بابیما بزرگ تر شررد یاز ادب نبردن، ناسررالمت ییبچه ها اصررال بو نیا -

به ا فه جو یکیکوچ نیکشررمکش  به ول ییدم داره! صررر مه  یخو نه در ه
شک هیشب  هی دی! باهیزیخوب ج تمیموارد،ترب سه ت مورد  نیو در ا میبد لیجل

ض ض دیبا م،یالزم رو بد حاتیتو شون تو ص حیبرا  فهربدم که تو ادب و نزاکت 
 .ستیالزم ن ییجو

 ونوس بلند شد: یبار صدا نیا
 کجا رفته و ما رو سر کار گذاشته! ستیاون طرف باغم نبود ، معلوم ن -
 را باال برد و گفت: شیابروها دیفر
 کنن. یهم م بتیبفرما! غ -

 گفت:را که پوست کنده بود داخل بشقاب او گذاشت و  یاریخ مادرجون
 !گهید نجایا یگه، اومد یدروغ که نم -
 زد: ادیگرفته فر یمقطع و نفس ییبا صدا دایو
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 دییایهمه گشررتن رو نداره، ب نیپسررره مزخرف ارزش ا نیاه، خسررته شرردم ، ا -
 .میبرگرد
 یظرمسررخره ن یبا حالت دیخنده اش گرفته بود. فر یلیبه هم نگاه کردند،ل همه

 به آنها انداخت و نچ نچ کرد و گفت:
حرف  یچه جور ستیبچه ادب کردنشون!دختره گنده هنوز بلد ن نیبه به! با ا -

 بزنه!
 :دیدهانش را پاگ کرد و پرس دی. فردندیخند یهمگ بعد

 گرده؟ ینم هیشده و با بق نیانقدر سرسنگ ایچرا مان -
 هیخانم تر و باوقارتر از بق یلیخ ایالبته من همه نوه هامو دوسررت دارم اما مان -

 شونه.
 دیفر .ندیحرف بب نیا دنینگاه کرد تا عکس العمل او را از شررن دیبه فر یلیل

 کرد و گفت: یزد و به او اشاره ا یلبخند
 .دیرو فراموش کرد گهینفر د هی -

 حلقه کرد و گفت: یلیدستش را دور شونه ل مادرجون
 که حسابش از همه جداست. یلیل -
 انداخت و آهسته گفت: نییسرش را پا دیفر
 د؟یکن یحسابش رو با ما قاط یجور هیشه  یحاال نم -

د و ز یبه آقاجون نگاه کرد. او هم لبخند یبه شرراد ختهیآم یبا تعجب مادرجون
کف  و چاقو دیشرده بود دسرتش لرز جهیکه دچار سررگ یلینگاه کرد. ل یلیبه ل

 چاقو را از دست او گرفت و گفت: یبا دستپاچگ دیدستش را خراش داد. فر
 ؟یچه کار کرد نمیحواست کجاست دختر؟بذار بب -
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اختمان س یو بلند شد و بسو دیکش رونیبا خشم دستش را از دست او ب یلیل
 :دیپرس دی. فردیدو
 شد؟چرا ناراحت شد؟ یچ -
 کرده؟ یخواستگار یجور نیتا حاال ا یآخه پسر ک -
 صورتش از شرم گل انداخته بود. د،یبجه ام خجالت کش -
 بر لب آورد و گفت: زیآم تیرضا یلبخند دیفر
 آخه من خواستم اول نظر شما رو بدونم بعد با مامان و بابا مشورت کنم. -
 رو؟ یلیل اینظر ما  -
 چشم به آقاجون نگاه کرد و گفت: ریاز ز دیفر
 !مثال!گهیخب د -
 شررد. قلبش سررخت رهیداد و به رو به رو خ هیدر اتاق را بسررت و به آن تک یلیل

شم شرده  سنگ یف سش  شن یشده بود. آرزو م نیشد و نق  بود دهیکرد آن چه 
! دیشبانه باشد که خواسته او را بترساند اما نه! فر ب*و*سکا کی ایپوچ  یحرف

صدا سخاوت  یهمان که تکه ا دیشن یرا م شیاو که االن هم  از وجودش را با 
 نیقابل باور را عنوان کرده بود و ا ریغ یتقاضا نیبود. ا دهیکامل به بدن او بخش

 یزدن هم نداشت فقط حس م ادیکند، توان فر هیتوانست گر ینم ی...حتیعنی
سرش مثل کوه شتن آن را ندارد. آرام  نیسنگ یکرد  شده و بدنش تاب نگه دا

 انداخت. یته ییفضاباز هم نگاه ماتش را به  آرام نشست و
* * * * 

 گفت: بایبود که فر یریمشغول گردگ یحوصلگ یبا ب ایمان
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 ؟یای یتو نم ده،یخر یسبز ن،یمیخوام برم کمک س یم -
 نه مامان،حوصله ندارم. -
 :دیاو نگاه کرد و پرس نیبا دقت به چهره غمگ بایفر
 شده؟ یزیچ -

 سرش را تکان داد و گفت: ایمان
 نه! -
 ؟یرس یناراحت به نظر م -
 !نیکم خسته ام،هم هیفقط  -
 کنم. یم یریبرگشتم گردگ یپس برو استراحت کن خودم وقت -
 منتظره. ییزن دا دیشما بر شه،یداره تموم م گهید -
به  بایرکرد به او نگاه نکند.ف یسررع ایاو را نگاه کرد. مان دیباز هم با ترد بایفر

ت را که در دس یو دستمال دیکش یآه بلند ایناچار او را تنها گذاشت و رفت. مان
. خم دید شهیخودش را داخل ش ری. در همان حال تصودیکش زیم یداشت رو
 «منو دوست نداره؟ دیفر چرا»د؛یبه آن نگاه کرد. از خودش پرس گریشد و با د

و هر بار هم بدون  دهیبود که از روز آمدن او بارها از خودش پرسرر یسرروال نیا
مدت از توجه  نیمبل نشررسررت و به فکر فرو رفت. در ا یجواب مانده بود. رو

را  یفقط مان یلیدانسررت ل یشررده بود اما م دیدچار ترد یلینسرربت به ل دیفر
به خاطر لطف دیترسرر یحاال م یدوسرررت دارد ول با  یاو  که در حقش کرده 

. در دیفکر به خودش لرز نیمنتظره او را در منگنه قرار دهد. از ا رهیغ ییتقاضررا
ضربه ا نیهم شد. ل یهنگام  صله در باز  صورت یلیبه در خورد و بالفا  یب یبا 

 نیاو در ا دنیکرد. با د یبود و نگاهش م سررتادهیلرزان جلو در ا یرنگ و بدن
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. دیرفت. دستش را گرفت و جلو کش او ی. با عجله بلند شد و بسودیوضع ترس
 :دیدر را بست و پرس

 جان؟حالت بده؟ یلیشده ل یچ-
کرد خودش را در آ*غ*و*ش او رها کرد و بغضش  یم یکه احساس خفگ یلیل

هو هقش در  یخورد و صرردا یبه شرردت تکان م شیکرد. شررانه ها یرا خال
 نیزم یرو او یکنار پا. ندیبه او کمک کرد تا بنش ایبود. مان دهیچیخانه پ یفضا

 :دیسردش را گرفت و پرس ینشست و دست ها
 ؟یکن یم هیگر زم؟چرایشده عز یچ -
 :دیاو نگاه کرد و از خودش پرس نیغمگ یاز پشت پرده اشک به چشم ها یلیل

 بهش بگم؟ یحاال چه طور -
 شه؟ یم یاون چ ؟یچ یکمکم کن!مان ای! خدادهیمن! اون عاشو فر یخدا آه

شپزخانه رفت و با  ایمان شد و به آ شت. به زور چن وانیل کیبلند  د آب قند برگ
 :دیو دوباره پرس ختیجرعه از آن را در حلو او ر

 شده؟ یچ یبگ یخوا ینم -
انداخت . انگشررتانش را در هم گره کرد و با حرص ناخن  نییسرررش را پا یلیل

 شیبزند اما دوباره لب ها یرا در کف دسررتش فرو برد.خواسررت حرف شیها
او را پاگ کرد و  یبا دو دست اشک ها ایشد. مان ریسراز شیو اشک ها دیلرز

 گفت:
شه یوقت منو نم چیه یکن یم هیگر یجور نیا یبدونه تو دار یاگه مان - . بخ

 مثال من بهش قول دادم مراقب تو باشم.
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. بلند شررد و رداویتاب ن گریاش شرردت گرفت اما د هیگر ینام مان دنیشررن با
سو شد. بودیاتاق او دو یب سو ی. در را باز کرد و وارد  د کم یاو را حس کرد. ب

سباند.  یاو رفت و در آن را گشود. لباس ها صورتش چ او را ب*غ*ل کرد و به 
دانسررت چه  ینامفهوم بود. نم ایمان یزد که برا یم ییدر همان حال حرف ها

و نکند ا یدانسررت اگه کار یحد او را ناراحت کرده. م نیافتاده که تا ا یاتفاق
شک م ش زدیر یآنقدر ا . در کمد را دیتا از حال برود. جلو رفت و او را عقب ک

 تر گفت: یجد یبار با لحن نیبست و او را لبه تخت نشاند و ا
 شده؟! یچ نمی! بگو ببیکن یمنو نگران م یدار گهید -
 گفت: هیگر انیو مشد  رهیبه چشمانمنتظر او خ یلیل

کردم زنده  یآرزو م شرررهی!همهیمسررخره ا یایچه دن ینیب ی!مایمان ینیب یم -
تا بتونم کنار مان دم رفته و زنده مون یماریکنم، حاال که اون ب یزندگ یبمونم 

 بشم. یاجبار یزندگ هی ریرو فراموش کنم و به زور اس یمان دیبا
«  به سرررم آمد! دمینرسرر یخدا! همان که م یوا»شررده؛ رهیبا بهت به او خ ایمان

 :دیپرس یچنگ انداخت به سخت شیبرگلو نیسنگ یبغض
 د؟یفر -
 .دیحرف او سرش را تکان داد و نال دییبه تا یلیل

تو بگو چه  ایمان یکاش با پدر و مادرم مرده بودم! وا یمردم، ا یکاش م یا -
 کنم؟ یچه طور زندگ یکار کنم؟بدون مان

 :دیکرد پرس یم هیکه حاال گر ایمان
 ؟یک -
 .شیساعت پ هی نیهم -
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 ؟یگفت یتو چ-
همه آدم  نیا نیب دیتونسررتم بگم؟ فقط رفتن تو اتاقم...چرا؟ چرا با یم یچ -

 دیاش رو به من بده؟ اصررال چرا با هیاون کل دیباشرره؟ چرا با 0اون  یگروه خون
 .رمیم یم یمن بدون مان رمیم یکنه؟من...من م یاز من خواستگار

 !یمان چارهیب -
سو یسع ایمان شت و در حال یکرد خودش را کنترل کند. ب شک یاو برگ  که ا
 گفت: تیکرد با جد یرا پاگ م شیها
 یخوام ازدواا کنم ، بگو دوستش ندارم...اصال...اصال... بگو مان یبگو نم -

 .یرو دوست دار
سررکوت کرد. بعد از چند  اینگاه معصررومش را به صررورت او دوخت. مان یلیل

 زد و گفت: یشخندیلحظه ن
ده  یرو م زشیعز یلی! لارهی یداره بال در م یحتما حاال آقاجون از خوشحال -

 ارویر دنکا نیکنه بزرگ تر یم الیخ زتره،یکه از جونشررم براش عز یدیبه آقا فر
حو مخالفت نداره،  یباشه کس یبه انجام کار یآقاجون راض یانجام داده! وقت

 حرفش حرف بزنه! یرو دینبا یکس
سرروزاند  یرا م ایکه دل مان یگرفت و با لحن شیدسررت ها انیسرررش را م یلیل

 گفت:
صا که من خ - صو سم، بچه  یب یلیمخ ادن از د یکه اگه بهش پناه نم یمیتیک

شون حرف بزنه،  دیمرد. نبا یم یماریو ب یگرسنگ شه که رو حرف انقدر پررو با
 ایتونم ناراحتشررون کنم،آخ! مان یوجه نم چیاونا به گردنم حو دارن و من به ه
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ردن تا ک یم فید تعریکردن و بلند بلند از فر یذوق م یچه جور ینیبب ینبود
 من بشنوم!

 کرد وگفت: یفکر ایمان
 !یصحبت کن دیبا خود فر یبهتره بر -
 زد و گفت: یخندشین یلیل

برگرده و بگه دختره قدرنشررناس که اگه من بهش لطف  یخوا یبدتر! م گهید -
من از تو هم  یشررره...وا یشررره، نم ینم ایکردم حاال مرده بود....نه مان ینم

 !کشمیخجالت م
 از من؟! -
 !ی! عاشقشیرو دوست دار دیتو فر -
دارم ن یبهش عالقه ا دمیکه برگشت فهم یاز روز یعنیدوستش ندارم،  گهید -

 حوس بچه گانه بود که تموم شد. هیو اون حس فقط 
 ؟یگ یبه خاطر من دروغ م -

را سررد کرد و مجبور به  شیباز هم خواسررت انکار کند اما بغد راه گلو ایمان
 بلند شد و گفت: دویکش یآه یلیسکوتش کرد. ل

ستم قراره زنده بمونم تا باعث عذاب د یاگه م - شم ه گرانیدون عا وقت د چیب
 کردم که خوب بشم. ینم
خواست دوباره  یآمد و ساختمان را ترگ کرد. نم رونیب یبعد آرام از اتاق مان و

 یبا مان ییتنها یایرسرراند و در دن ویروبه رو شررود. خودش را به آالچ دیبا فر
 درد و دل کرد و از خدا کمک خواست.
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شد.آنقدر ب یکمد را باز کرد. نم در ست چه بپو صب یدان صله و ع د که بو یحو
 ییرایکرد با همان لباس که تنش بود از مهمان ها پذ یاگه مادر جون اصرررار نم

س دنینگاه کرد . با د یکی یکیکرد. لباس ها رو  یم که در آن روز خاطره  یلبا
شکش جار دهیخر شیبرا یمان زیانگ سر یبود ا را پاگ  شیها شکا عیشد. 

 ا خودش گفت:کرد و ب
 .ینکن هیکه گر نهیشرطش ا نیپس اول یباش یقو یتو قول داد -

. در حال دیرنگ انتخاب کرد و پوشرر یاسرریدسررت بلوز و شررلوار  کی باالخره
. ختیو دلش فرو ر دیمهمان ها را شررن یبود که صرردا شیمرتب کردن موها

فشررارد. پنجره را  یچنگ انداخته و آن را م شیمرموز بر گلو یحس کرد دسررت
شب را به درون ر یباز کرد و هوا ش شیها هیخنک  ضربه ادیک  ردبه در خو ی. 

 :دیمادرجون را شن یو متعاقب آن صدا
 مهمونا اومدن. ایجان، مادر، زود ب یلیل -

کنار  رفت. سالم کرد و رونیب دویبه صورتش کش یدست وینفس عم کیاز  بعد
برخالف  دیکردند. فر یاحوال پرسرر با او یبه گرم ینشررسررت. همگ نیمیسرر
درونش بود که در نگاهش  جانیاز ه یسکوت ناش نیساکت بود البته ا شهیهم

 در همان نگاه اول متوجه آن شد یلیزدو ل یموا م
بود  درونش جانیاز ه یسکوت ناش نیساکت بود البته ا شهیبرخالف هم دیفر

 در همان نگاه اول متوجه آن شد یلیزد و ل یکه در نگاهش موا م
 :دیاز مادرجون پرس فرهاد

 ان؟ی یمگه داداش و زن داداش نم-
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 او جواب داد: یبه جا آقاجون
 ینیریو ش میدفعه همه رو خبرکن هیبعد  مینه!گفتم امشب حرفامون رو تموم کن-

 .میبخور
سرده اش را به گل ها ینگاه م یلیبه ل دیفر ه بود دوخت یقال یکرد اما او نگاه اف

 کرد.مادرجون گفت: یم یدل عاشقش سازگار ییو در سکوت با تنها
 هم... دیکم قدم بزن هیهم  رونیب دیبر دیپاش-

 گفت: فرهاد
 .دیخط و نشون بکش یهم حساب یهم برا-
به  دیکم رنگ به دنبال فر یکه با لبخند یلی. جز لدندیحرف او همه خند نیا با

شت و  گریباغ رفت .د ست ندا شش را دو سکوت و آرام شبانه باغ را، مهتاب 
 یدلش شرراد و ب یکیزدند.  یکرد.هر دو با هم قدم م یرا تحمل م یفقط زندگ

ه از خسررت یگرید ندهیروشررن از آ یدگاهیبا د یکید،یپژمرده و ناام یگریتاب د
 زد و گفت: ینشست و لبخند یمکتین یرو دی.فرایدن
 شدم؟! یدونم چرا امشب انقدر خجالت ی!نمبهیعج-
به آسمان پر ستاره انداخت بعد به  ینظر دینزد..فر یهم نشست اما حرف یلیل

 او نگاه کرد و ادامه داد:
حرف  شتریکاش ب یا میگ یم میبه امشب فکر کن یوقت ندهی!در آهیشب قشنگ-

 !میزده بود
ت طبو عاد دی. فردیشن یاو را نم یسکوت کرده بود. در واقع اصال صدا یلیل

 ب*غ*لش زد و گفت: ریرا ز شیرا باال برد و دست ها شیابروها یشگیهم
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 یوخم،شیم،خندیباشن!بگ نیریش شهیکه خاطره هامون هم میکن یخوبه کار -
 مونیپش یکه بعدا حساب مینیکه ساکت نش نیا م،خالصهیو قرار بذار م،قولیکن
 یلحظه ها اسررتفاده کنم ول نیاز ا سررتمیببخش که مثل تو بلد ن م،منویشرر یم

 ییزایچ هی نمم دیتو حرفاتو بزن شرررا اده،فعالیوقت ز رم،حاالیگ یم ادیخب 
هستم و به ندرت لب باز  یبزنم،هر چند من ذاتا آدم کم حرف یو حرف ادیب ادمی
سن نمیکنم اما ا یم ساب یخودش ح  یتا هر چ دمیم دونیبه تو م یداره چون ح

نکرده غمباد  یخدا ایموقع حرفا رو دلت عقده نشرره  هیو  یخواد بگ یدلت م
ستام بهم پ یکی یروز هی،یرینگ کنم  یداد که حاال فکر م یخوب شنهادیاز دو

رد. سررکوت ک دیجا فر نیکردم به نفعم بود. در ا یرو قبول م شررنهادیاگه اون پ
 زد و ادامه داد: یلبخند دیچشم نگاهش کرد. فر ریاز ز یلیل

 کیانمک هی شیگفت،بهتره پ یم شیدوسررت دوراند نیگفتم، ا یآره داشررتم م-
 نی،ایرو زبونت کار بذاره تا به موقع اسررتفاده کن کیترمز درجه  هی یو بگ یبر

. ید یآزار نم ادیرو ز انتیشرره هم اطراف یهم فک خودت خسررته نم یطور
کان شیبرم پ ه؟یحاال نظر تو چ به عنوان اول ای کیم غا لهمسررئ نینرم؟ ز در آ

 .یخوام کمکم کن یمشترگ م یزندگ
شم ها یلیل زد اما آنچه او  یاو محبت موا م رهیشد. در نگاه ت رهیاو خ یبه چ

 دیکند. فر دایپ دیفر یتوانسررت در چشررم ها یبود نم دهید یقبال در نگاه مان
 :دیسرش را کج کرد و پرس

 شده؟از بس حرف زدم شاخ درآوردم؟ یچ -
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نگاه  ریبه مس دیکرد.فر لیدرختان باغ متما یو نگاهش را بسو دیکش یآه یلیل
 انداخت و آهسته گفت: یاو نظر

 !یلیل -
 بله!-
 خدا رو شکر. -
 و گفت: دیخند دیبا تعجب به او نگاه کرد. فر یلیل

 فکر کردم زبونت رو موش خورده. -
سرش را پا یلیل شتانش را در هم گره کرد و   کیدبه او نز دیانداخت .فر نییانگ

 :دیتر شد و پرس
 ؟یتو ناراحت -
 سرش را تکان داد. یعالمت منف به
 اد؟ی یمن بدت م ؟ازیزن یپس چرا حرف نم-
 !هیچه حرف نینه! ا-
 !هیجور هیآخه رفتارت -
 ه؟یچه جور-
 !یکن یبه زور منو تحمل م یکه انگار دار یجور هی-
 ن؟یهست یطور نیا شهیشما هم -
 م؟یمن چه جور اینه و تو! تان اوال شما -
د و در مور دیریگ یم مید،تصررمید یم شررنهادیپ د،یکن یخودتون صررحبت م -
 !دیکن یو حکم صادر م دیکن یقضاوت م عیسر یلیهم خ گرانید
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صلت ها یکیشرمنده!عجول بودن - سع یاز خ کنم بذارمش  یم یبدمه که 
 ؟یچ گهیکنار...خب د

 ؟یچ گهید یچ-
از االن خط و  گهیواسرره همد ایبه قول بابام ب اد؟ی یخوشررت نم یاز چ گهید -

ش شون بک سفارش ب مییایکه ب نیچند قبل از ا ،هرینگفت میکه بعدا نگ مین ابام 
ه حاال ک ینکن الیرو بکنم که خ هیکرده گربه رو دم حجله بکشررم و قال قضرر

زن مردها، یرسم و رسومات عوض شده و بجا هینیماش یو زندگ وتریعصر کامپ
نگاه به آقاجون بنداز،ما نسررل در نسررل همه  هیکنند،نه! یم یریگ میها تصررم

ساالر بود شته که با غهیص هیو زن حکم  میمرد خونه رو انجام  یکارها دیرو دا
تب جلو یم قا یداده و مر نه خم و راسرررت م یآ ته  یشرررده و م یخو گف

 !رهیمب دیاب ریآقاجون االنم اگه به مادرجون بگه بم نیچشم!هم
 کرد وگفت: یاخم یلیل

 دور از جون.-
راحت  التیجان خ یلیل یول گه،یخب مثله د یاون که بله!دور از جون،ول-

 .لمیبابام زن ذل نیمن اصال به آقاجون نرفتم، ع
 که خنده اش گرفته بود گفت: یلیل

 .میبرگرد گهیبهتره د-
شم  ادمیحرف  یکجا؟ من تازه حرفام گل انداخته،بابام کل- صف داده که هنوز ن

 نگفتم.
 ؟یبهت گفته که لوشون ند نمیا-
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تا تو حسررراب کار  کتهیاونو د یدارم اول حرفا فهی! من فقط وظگهینه د- کنم 
اصال  یگب ینش دیموقع ناام هیبرات بگم که  یواقع یبعدم از زندگ ادیدستت ب

 ؟یتو قصد ازدواا ندار یلیل یخوام شوهر کنم...راست ینم
 ند شد وگفت:بل یلیل

 !میزد ییواقعا که چه حرفا-
 گفت: یبلند شد و دنبال او را افتاد و با لودگ دیفر
 !یصبرکن خانم!تو هنوز جواب سوالم رو نداد -
 برگشت و با خشم گفت: یلیل

 د؟یدیهم پرس یا گهید زیمسخره چ یکدوم سوال؟ مگه شما جز حرفا-
 شیپسره کودن که امشب مسخره باز نیاز ا نمیحاال بگو بب دم؟باشهیِا، نپرس-

صال نم اریگل کرده و اخت ابله  هیبگه و مثل  دیبا یدونه چ یزبونش رو نداره و ا
 ده... یمهلت نم گرانیزنه و به د یمرتب حرف م

شم ها دیفر سر هم حرف م شیچ شت  سته بود و پ شد  یزد وقت یرا ب سته  خ
به اطراف انداخت و  ینبود. نگاه یخبر یلیرا باز کرد اما از ل شیچشررم ها

 زد و گفت: یشخندین
 پسر! یزد یعجب گند-

را جمع کرد.  ییرایپذ لیاز رفتن مهمانها به مادرجون کمک کرد تا وسرررا بعد
نامه  یمان یآن شب برا دیگفت و به اتاقش رفت . طبو قرار با ریسپس شب بخ

شت م یم شت.پ ست و کاغذ زینو ش شت.آن قدر  شیرو شیپ دیسف ین گذا
شت که نم شت و ا یحرف دا شروع کند!خودکارش را بردا ست چگونه   نیدان

 نوشت: هگون
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 «از جانم... زتریعز یاز اعماق قلب شکسته ام نثار مان یسالم»
شته بر رو هر ض ادهیکاغذ پ یچه غم در دلش انبا ستگار هیکرد و ق هم  را یخوا

مچاله کرد و با بغد به آن  نوشررت و از او کمک خواسررت اما ناگهان کاغذ را
 برخاست و گفت: زیشد. از پشت م رهیخ
 نیا ایمن طاقتش رو ندارم،بذار مان سررم،نهیخبرها رو براش بنو نیتونم ا ینم -

 کارو بکنه.
اه به چند م نی. ادیکشرر یم زیم یتابانه او را بسررو یتخت نشررسررت. دلش ب لبه

کرده  یاو عادت کرده،و در واقع با آنها زندگ یو خواندن نامه ها ینامه نگار
 یدرسررت میبا خودش با احسرراسررش کلنجار رفت تا تصررم یلیبود. اما حاال!خ

رداشت ب یگرینشست و کاغذ د زیشب بود که دوباره پشت م یها مهی. نردیبگ
 نوشت: نیاشکبار چن یپر سوز و چشمان یو با دل

 سالم زمیعز یمان
سال یآرزو تیبرا صل امتحانات را با موفق دوارمیمت دارم،امسعادت و   تیف

 .یپشت سر بگذار
 ندهینگاه کرد. دهم خرداد بود و از هفته آ زیم یرو میرا بلند کرد و به تقو سرش

افکارش  ختنیباعث به هم ر یشررد. هرگونه خبر بد یامتحانات او شررروع م
 :دی. سرش را بلند کرد و نالشدیم
 چقدر سخته! یکس یکه ب یپس من چه کار کنم ؟ وا ایخدا -

هم از دسررتش بر  یگریکار د نیکرد. جز ا هیگذاشررت و گر زیم یرا رو سرررش
 آمد. ینم

http://www.roman4u.ir/


 137 لیلیاشک 

 یدرختان باغ دلچسب بود.آرام آرام بسو هیرفت و سا یکم کم رو به گرما م هوا
. سررالم کرد دیزد. برگشررت و دخترها را د شیرفت که ونوس صرردا یم ویآالچ

کرد لبخند بزند بلکه حزنش را پنهان کند. ونوس دسررت او را گرفت و  یسررعو
 گفت: دیکش یدرختان م ریز یها مکتیاز ن یکی یکه بسو یدر حال

 جا چه خبره! نیا نمیبب ایب -
 :گدیشد و در ادامه پرس رهینشستند با دقت به او خ یوقت

 کرده؟ یتز تو خواستگار دیراسته که فر -
 سرش را تکان داد. یبا ناراحت یلیل

 ؟یجواب داد یمن!تو چ یخدا یوا -
 ...یتونستم بگم وقت یم یچ -

 و گفت: دیحرفش پر انیم دیمهش
 جرات نداره نه بگه. یلیباشه که ل یاگه آقاجون راض -

 :دیو پرس یلیرو به کرد به ل ونوس
 طوره؟ نیآره؟هم-
 با بغد گفت: یلیل

 .دیشناس یرو خوب مخودتون که آقاجون -
 با تاسف گفت: دایو
 یگن بله و اگه کسرر یهام م ییمامان و خاله و دا یعنیآقاجون بگه بله،  یوقت-

 !یلیل چارهی...بفتهیدر ب لیا هیبا  دیبا حرفش مخالفت کنه در واقع با
 :دیپرس یبا نگران ونوس

 داره؟ شه؟خبریم یچ یمان-
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 نه.-
 ؟یبهش بگ یخوا یم-
 فهمه. یباالخره م-
س یهمگ ایشدن مان کینزد با سالم و احوالپر از  ایمان یسکوت کردند.بعد از 
 :دیپرس یلیل

 ؟ینوشت-
 لرزانش را به زور باز کرد و گفت: یلب ها یلیل

 نتونستم. -
 چرا؟ -
 .مزیخوام ذهنش رو به هم بر ینم شهیامتحاناتش شروع م گهیهفته د هیآخه -
 طفلک! -

 کلمه را گفته بود نگاه کرد و گفت: نیکه ا دایبه و ونوس
 هست. یراه حل هیشه،حتما  یهم که نم ینجوریآخه ا-

 :دیپرس دیمهش
 ای یهسررت یازدواا راضرر نیاز ا دیاز تو نپرسرر دیخود فر یکس حت چیه یعنی-

 نه؟
مرسرروم بوده که  یزیچ نیهمچ هیما  لیتو فام یک ؟ازیگ یچرا مزخرف م -

 صدق کنه؟ چارهیب یلیحاال در مورد ل
ست؟نم نیتر از ا دهیفهم دیکردم فر یمن فکر م - ستم اونم مط یحرفا  عیدون
 و احمقانه اس. یمیرسم قد نیا
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 :دیپرس ایاز مان دیمهش
 حرف یتون یو از ترس نم ینکنه تو هم عاشو شد ؟یتو چرا انقدر الغر شد-

 ؟یبزن
 :دیپرس یلیتمر از ل یگفتگو ب نیخاتمه دادن به ا یبرا ایمان
 برم نامه ها رو پست کنم؟ -
 دیاز مهشرر دایدر دسررت او نگاه کرد. و دیسررف یبا حسرررت به پاکت ها یلیل

 :دیپرس
 ؟یمهبد ننوشت یبرا یزیمورد چ نیتو که در ا -
ش نیاون موقع هنوز ا م،خوشبختانهینوشت شبیما نامه ها رو د -  دهینخبر رو ن

 .میبود
دوخت. غم و اندوه نگاه او  یلینگاه کنجکاوش را بصررورت ل گریبار د ونوس

ندهیدل هر ب به درد م یا ن متوجه  دیفر یکرد چطور یآورد و او تعجب م یرا 
شده!مان نیا سرد و ماتم زده ن شد. و یخداحافظ اینگاه  آه  دایکرد و از آنها دور 

 چانه اش زد و گفت: ریو دستش را ز دیکش یبلند
 غم گرفته! یانگار همه جا بو -

 آشکار گفت: یبا بغض ونوس
 کرد! یم یکار هیبود و خودش  نجایاالن ا یکاش مان یا-
شک یلیل سر خورده بود پاگ کرد.  یرا که رو یبه او نگاه کرد و قطره ا گونه اش 

 :دیپرس دیمهش
 ؟یلیل یکن یم هیگر-

 شده بود گفت: یکه اشکش جار ونوس
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جا - گه  بازمیکرد یم هیگر یاون بود یتو هم ا که  یلیخ یلیل ، مه  مظلو
 .ادی یصداش در نم

 :دینال یلیل
 کس و تنهام! یب یلیمن خ-

 او را در آ*غ*و*ش گرفت و گفت: ونوس
 .یدوست داره بهتره با خودش حرف بزن یلیآقاجون تو رو خ-
 دوست داره! دمیاون فر -

 برگ از درخت کند و گفت: کیبلند شد و  دیمهش
سر خوب دمیاما به نظرمن فر- ستگارهیپ کرده بود حاال با دمم  ی!اگه از من خوا

 شکستم. یگردو م
 !هیعشو و عالقه چ یفهم ی،نمیاحمق هیآخه تو -
 ؟یچ گهیدستت درد نکنه ونوس خانم،د -
 یلیام ناراحت ل یمن االن انقدر که نگران مان گه،خودیگه د یخب راسررت م-
 .ستمین

 شه. یمدت فراموش م هیحرفا بعد از  نیهمه ا -
 را به رو به رو دوخت و گفت: سشیخ یچشم ها یلیل

 ذاره. یقلب آدم م یرو یقیعم یفراموش بشه اما زخمش جا دیشا -
 به هم نگاه کردند. ونوس دست او را فشرد وگفت: دیو مهش دایو
 افته. یم فتهیب دیکه با یجان،باالخره اون اتفاق یلیغصه نخور ل -
 طرف. نیا ادی یداره م دیبچه ها ساکت!فر -
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 :دیپرس دایرا پاگ کرد. ونوس از و شیبا عجله اشک ها یلیل
 کردم؟ هیمعلومه گر-
 به صورتت بکش. یدست هی -
 آنها گفت: یشد و در جواب سالم ها کیلبخند زنان نزد دیفر
 ،سالم خانما!حالتون چطوره؟سالم سالم  -
 کج گفت: یبا لبخند دایو
 !میخوب -
 چه خبر؟ گهیخب،د-
 !دیشماست آقا فر شیخبرا که چ-
 !دیدار اریاخت -

ش دایبه و ونوس شاره کرد برو دیو مه شدند و در حالمیا  یکه م ی. هرسه بلند 
 گفت: دیرفتند مهش

 خوش بگذره. -
 گفت: دیفر
 !نمیبب دیصبر کن -

 :دیپرس دیاو برگشتند. فر یو بسو ستادندیسه ا هر
 د؟یبگ کیبه من تبر دیخوا ینم -

 با حرص گفت: ونوس
 نشده! یحاال که خبر -
 گفت: دای. و دیرا در هم کش شیابروها دیفر
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فرانسرره ازدواا  یچرا همون جا تو دیازدواا عجله داشررت یشررما که انقدر برا-
 د؟ینکرد

 را گشاد کرد و گفت: شیرا باال برد و چشم ها شیابروها دیبار فر نیا
 فهمم! ینم -

 گفت: دیمهش
 تا همه مون رو دست ننداخته. میبچه ها بر -
 گفت: رتیبا ح دیفر
 با من سر جنگ دارن! نایانگار ا -

 ست. یخال مکتیاو هم رفته و ن دیحرف بزند که د یلیبرگشت تا با ل سپس
نماز خواند. بعد از نماز دسررت  ازیپرن یسررجاده اش را پهن کرد و با دل یلیل

 را بلند کرد و با تضرع گفت: شیها
 امیند ینیب یشرردم؟ م یزندگ ریاسرر بانهیچه غر ینیب یمن !م یخدا ینیب یم -

سوت و کوره؟ با توام خداجون!تو که گفت سام!تو یکس ب یچقدر  ه خود ک ییک
با  شهیمن که هم ؟یسرنوشتم رو انقدر شوم رقم زد!چرا؟ چرا ییعشو و آرزو

سه که وا ؟منیکرد دلمب اسیرو به  دمیام یتو بودم!حاال به چه بهانه ا ادیتو و 
منتظرشررم حاال بگو!بگو  یدونسررت یکردم!تو که م یم یروز شررمار یمان دنید

رو  یچطور به چشماش نگاه کنم؟خدا جونم ازت گله دارم آخه من جز تو کس
 گرفته! یلیدلم خ یدون یخه مندارم آ
 6-1فصل  یلیل اشک
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پر دردگذشررت.حاال  ییو لحظه ها یپنهان یعذاب آور با اشررک ها یا هفته
شده بودند.دخترها هم مثل بزرگترها گرید سما نامزد  ض نیبا ا شانیآنها ر ع و

ئله مس نیشد و ا یتر م یتر و منزو فیروز به روز ضع ایکنار آمده بودند اما مان
سع شیشده بود هر چه ب یلیل یباعث نگران شود ت کیاو نزد هکرد ب یم یتر  ر 

به  یروز وقت کیکه  نیتا ا ندیشرررد او را بب یکمتر موفو م مک  مشررغول ک
س یاز مان دیفهم دنشیمادرجون بود او آمد. با د رنگ زرد و  یاما وقت دهینامه ر

ها ریز یکبود با حس غصررره خودش را فرامو دیاو را د یچشررم  ش کرد و 
 گفت: یهمدرد

 امد. ینم شیمشکالت پ نیاگه من نبودم حاال ا -
 او دوخت و گفت: یرا به چشم ها مارشینگاه ب ایمان
 !یبهتره فراموش کن-
 رو؟ یچ -
فا - که از من شررن ییحر ها ،قولیدیرو  مان ییو قرار با  ته  یکه  گذاشرر

 یمدرست ن یزیچون با غصه خوردن چ یریرو بپذ تیواقع دیبا ،خالصهیبود
 شه.

 ؟یروز افتاد نیخودت چرا به ا ؟یکن حتیمنو نص یتو فقط بلد -
 رو فراموش کردم! زیوقته همه چ یلیمن خ -
 گه! ینم نویاما ظاهرت ا -
 گردن. یبر م گهیام،نوشته بود دو هفته د یمن فقط نگران مان -
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ستش را رو نیا دنیشن با شت. حس م نهیس یخبر د کرد قلبش از  یاش گذا
سنگ کیو مثل  ستادهیحرکت ا سخت و  سنگ  رنگ  یوقت ایشده. مان نیتکه 

 :دیپرس یبا نگران دیاو را د دهیپر
 حالت بده؟ -

 گفت: وینفس عم کیرا تکان داد و بعد از  سرش
 ترسم! یم -
و بهت تا حاال با خودم کلنجار رفتم که نامه اش ر شرربیطور،از د نیمنم هم -

 نه. ایبدم 
 برام نامه داده؟ -
 .شهیمثل هم -
 ذره شده! هیبده بخونم! دلم براش  -
را فراموش کرده بود شرررمنده  تشیموقع نکهیلحظه از ا کی اینگاه معنادار مان با

 شد.انگشتانش را در هم گره کرد و گفت:
برگرده و  خودش نکهیگرفتم قبل از ا میفکر کردم،تصررم یلیهفته خ هی نیتو ا -

 وضع آماده اش کنم. نیروبرو شدن با ا یبرا گهیجور د هیموضوع رو بفمه 
 ؟یمثال چه کار کن -
 .یدم بخون ینامه اش رو نوشتم م یگفتنش برام سخته اما وقت -
 ؟یسیبراش نامه بنو یخوا یم -

 مجبورم! ستین یا چاره
 :دیبه اطراف انداخت و پرس ینظر ایمان
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 رجون کجا رفت؟پس ماد -
 .ارهیآبغوره ب نیزم ریرفته از ز -
 .نهیکه نب ییجا هیو بذار  رینامه رو بگ نیا ومدهیپس تا ن -

ا ب ای. ماندیکه انگشررتانش پاکت نامه را لمس کرد تمام وجودش لرز یهنگام
 :دیپرس دیترد

 حالت خوبه؟ یتو مطمئن -
بغد سرررش را تکان داد و به اتاقش رفت. نامه را داخل کشررو گذاشررت و  با

 او گفت: دنیبرگشت. مادرجون هم آمده بود. با د
 مادر؟ ینکرد ییرایپذ ایپس چرا از مان -

 گفت: ایمان
 االن صبحانه خوردم، ممنون. نیخودم نذاشتم آخه هم -
 ....گهیکه د ییاستکان چا هی -
 کنم. ینم نه مادرجون تعارف -
 که بغضش را پنهان کرده بود گفت: ییو با صدا یتصنع یبا لبخند یلیل

سوماتش رو  یخواد به زور به من خونه دار یآخه مادرجون م - سم و ر  ادیو ر
ه کار سخت یلیعادت کردم که حاال برام خ یکار به تن پرور نیمن تو ا یبده؛ول

 .رمیبگ ادیکنم و کار 
 و گفت: دیخند مادرجون

بانو ینیب یحاال م زم،یدم عز یم ادتیخودم  -  ریبسرررازم که نظ ییازت کد 
 نداشته باشه.
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شپزخانه رفت ل یوقت زد و  یندشخین یلیبه هم نگاه کردند. ل ایو مان یلیاو به آ
 گفت:

شدم  یمتظاهربدم م یاز آدما شهیهم - سان ظاهر  هیاومد اما حاال خودمم  ان
خوره و  یخودش رو م یکارها بیخودشم فر وقتا یگاه یساز دروغگو که حت

نه حق یباور م نه اون لیکه بهش تحم هیزیاون چ قتیک ا ب یکه روز یکردن 
 شده بود. نیتمام وجودش عج

نند ک لینظرشررون رو به ما تحم گرانید میو بذار میکه سررکوت کن یتا وقت -
 شه. ینم نیعاقبتمون بهتر از ا

 و مثل دنیکه زحمتم رو کشرر ییآدما یمن چه کار کنم؟ تو رو یتو توقع دار -
 یونم! اونت ی!من نماینه مان ستم؟یمراقبم بودن با میماریپرستار در تمام دوران ب

ه ک یآورد تو بود یرو از اشررتباه در م گرانیشررد و د یدسررت به کار م دیکه با
 .هکار از کار بگذر یو گذاشت یدیخودت رو کنار کش

صاف یب - ستم خودم رو به مرد ی!من نمیلینکن ل یان اره که بهم عالقه ند یتون
 !دید یاز روز اولم به تو عالقمند شده بود،اون اصال منو نم دیکنم،فر لیتحم

کور  عاشو هی نمیب یم یکنه اما وقت یگن عشو انسان رو کور م یدرسته که م -
 رو بهش نشون قتیو حق میچشم دلش رو روشن کن دیره با یچاه م یداره بسو

 نیرکه انتخاب کرده کوچک ت یروز بفهمه زن هیاگه  دیفر یکن یفکر م م،تویبد
عمر پوچ و  هی نهک یکنه؟مطمئنا احسرراس م یبهش نداره چه کار م یعالقه ا

 حاصل رو پشت سر گذاشته. یب
 تونه محبت تو رو جلب کنه! من مطمئنم! یاون م -
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 و گفت: دیکش یآه یلیل
!اما من که تمام احسرراسررم در یکن یفکر م ینطوریا یدوسررتش دارتو چون  -

صه م یوجودم مان صلت خوب و مثبت فر چیه شهیخال  یرو نم دیکدوم از خ
 یم کنم و عذاب یخودم بزرگ م یاز حد برا شیرو ب بشیو بلکه فقط معا نمیب

 کشم.
 گفت: تیبا عصبان ایمان
 دیااندازه دوسررتت داره ب نیتا ااون بهت دل بسررته و  ی! وقتیکن یم خودیتو ب -

 .یکن زشیو از محبت لبر یدوستش داشته باش
 شد با همان لحن ادامه داد: یکه بند م یحال در
 بخشمت. یوقت نم چیه یروز بفهمم ناراحتش کرد هیاگه  -

ست جلو یکه نم یدر حال سپس شک ها زشیر یتوان دوان دوان  ریرا بگ شیا
 رفت.

 و دور شدن او را تماشا کرد و با خودش گفت: ستادیکنار در ا یلیل
 سررتم،اونیعشررو اون ن ویمن ال ده،امایمحبت تو حو مسررلم فر دونمیمنم م -
پا دیبا به  چطور  دیفهم یو م دید یتا م ختیر یتو م یمهر و محبتش رو 

 .یخوشبختش کن یتون یو م یخالصانه دوستش دار
 :دیپرس مادرجون

 کجا رفت؟ ایپس مان -
 بره. دیکرد و گفت کار داره با یعذر خواه -
 آوردم. ییاما من چا -
 .میخور ینداره مادرجون،خودمون م یبیخب ع -
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 مقابل او گذاشت و گفت: یاستکان چا کیدو نشستند. مادرجون  هر
 !نمیبب یعروس دیلباس سپ یمن تو رو تو شهیم یک -
 یرو ینیرا از داخل سرر ینیریو لبخند زد. مادرجون ظرف شرر دیکشرر یآه یلیل
 گذاشت و ادامه داد: زیم
خونه  نیروز تو رو شرروهر بدم و قرار باشرره از ا هیکردم اگه  یفکر م شررهیهم -
 نیو بازم هم یش یکنم اما حاال خوشحالم که عروس خودم م یمن دق م یبر

 .یمون یجا م
 :دیصحبت پرس ریمس رییتغ یبرا یلیل

 آقاجون کجاست؟ -
 !میکن دیداماد خر یبرا دیباالخره ما هم با ره،یپول بگرفته بانک  -
 !دیکن یشرمنده ام م -
 یکار رو م نیبچه هاشررون ا یدختر! همه پدر و مادرها برا هیچه حرف نیا -

 کنن.
 اما... -
رو که از صررندوقچه  ییخوام پارچه ها یرو بخور م تییاما؛ چا یاما ب گهید -

شررب  یآذر خانم برا مید یم یدیکه پسررنددرآوردم نشررونت بدم هر کدوم رو 
 بدوزه، آخه دستش سبکه. تونینامزد

 ممنون. -
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صت در سب نامه مان یفر شک مانع ا نیبلور یرا باز کرد. ابتدا پرده ها یمنا ز ا
ست ها یشد اما بعد از چند لحظه در حال یم دنشید شدت م شیکه د  یبه 

 شروع به خواندن کرد: دیلرز
سمان زندگ نیباتریز زم،یعز یلیل شان آ که  یاند یم نیسالم نازن میستاره درخ

ساب امه ن میخواهم گله کنم که چرا طبو قرار برا یو حاال م ینگرانم کرده ا یح
ما گذرانم ا یتو م یهر شبم را با خواندن مکرر نامه ها شیپ ی! هفته هایننوشت

شم دوختم و ا نیا سقف چ صبح به  شب ها تا   یچ دم؛یپرس یخودم م زهفته 
 من نامه ننوشته! یبرا زمیعز یلیشده که ل

سالمت ایبه خانه زنگ زدم و مان یوقت شدم اما  یرا داد کم تیخبر  سوده   دتایآ
ه که هرر نفسم بست یدان ی.ممیکه تا آخر راه با هم باش میباشد ما به هم قول داد

ند سدر واقع  یگردان بینص یب تیمرا از مهر و وفا یتوست و اگر روز یبه وفا
ضا کرده ا یمن از زندگ تیمحروم شنگم خواهش م یلی. لیرا ام کنم بعد  یق

 تابانه منتظرم. یکه ب سیبنو میاز خواندن نامه حتما جوابش را برا
 تنها. یمان ،یلیل یرسوا عاشو

 یکردن بغضش کاغذ یکرد. بعد از خال هیصورتش گذاشت و گر یرا رو نامه
 برداشت و جواب نامه را نوشت:

 سالم زیعز یمان
ش شهیهم دوارمیام سالمت با شتم اما یسالم و  . مرا ببخش که زودتر نامه ننو
 یایبه دن یدر واقع از وقت سررم،ینو یم تیاسررت که برا ینامه ا نینامه آخر نیا

فکر کرده ام و متوجه شرردم آنچه در دلم  یتر به زندگ شیزنده ها برگشررته ام، ب
شو نبود  شد. من و  وبود که کم کم محو  ه*و*س بچه گانه کیبود ع بعد نابود 
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جدا از عشو است . حاال  یراه یزندگ تیواقع میدان یو نم میتو هنوز آغاز راه
 زینگرم بهتر است تو ن یام م ندهیتمام شده و من فارغ از عشو به آ زیکه همه چ

 یزود گذر یشبانه ه*و*س ها یآن قصه ها یو بدان یگذشته ها رو فراموش کن
 ندارند. یخورند و در واقع ارزش یخاگ م غزمم یگانیبودند که حاال در با

مگر  دل ببندم یمرا وادار کرده بود به اجبار به کس یماریوجود ب دیدانم!شا ینم
وشحالم خ یول ابمیماندن ب یبرا یو بهانه ا زمیاز چنگال مرگ بگر لهیوس نیبه ا

پس  یدار یمهم تر یهم کارها دانم تو یباز شد. م تیواقع یکه چشمم به رو
 .رمیگ یوقتت را نم نیاز ا شیب
 یلیل

 یاپنجره رفت.به فض یرا تا کرد و داخل پاکت گذاشت. بلند شد و بسو کاغذ
سررر خم کرده  دیخورشرر مینور م*س*تق ریشررد. درختان در ز رهیسرربز باغ خ

خواست  ینگاه کرد. دلش م زیم یبودند. از همان جا سر برگرداند و به نامه رو
م شب که هنوز سدیسد،بنویاو بنو یرا برا تیکند و واقع زیر زیبرگردد و آن را ر

شم باز  یرا بر هم م شیاو پلک ها ادیها با  صبح ها با زمزمه نام او چ گذارد و 
ممکن  رایکرد ز یرا زودتر آماده م یمان دینبود. با نیجز ا یکند اما چاره ا یم

 شوکه شود. دید یم دیفرآمد و او در کنار  یم یبود وقت
و نامه را  دیدو زیم یبسررو عیکه به در خورد او را به خود آورد. سررر یا ضررربه

 برداشت و داخل کشو گذاشت و گفت:
 .دییبفرما -

 و سالم کرد. دیبه داخل سرگ کش دیباز شد و فر مهیتا ن در
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 سالم. -
 اجازه هست؟ -
 کنم! یخواهش م -

 دستش را پشتش پنهان کرده بود گفت: کیکه  یاتاق شد و در حال وارد
 چشمات رو ببند! -
 چرا؟ -
 ببند تا بگم! -
 تیکنار اتاق هدا یصندل یاو را بسو یبه آرام دیرا بست . فر شیچشم ها یلیل

سپس پالگ و زنج شت  یریکرد و خودش مقابل او زانو زد.  ست دا را که در د
 صورت او گرفت و گفت: یجلو

 قشنگت رو باز کن. یشم هاحاال اون چ -
 :دیزد و پرس یاو لبخند هیهد دنیرا باز کرد. با د شیآرام آرام چشم ها یلیل

 منه؟ یبرا -
 !رینخ -
 ؟یپس چ -
 خانم بنده ست. یبرا -
 متشکرم. -
 بندازم گردنتون؟ دییفرما یاجازه م -
 را دور گردنش بست و گفت: ریسرش را خم کرد و او زنج یلیل

 !ادی یبه به! چقدر بهت م -
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 کی انیپالگ م یکه رو دینام فر دنینگاه کرد.. با د نهیبلند شرد و داخل آ یلیل
که از دهنش گذشرررت نگاه  یفکر نیو اول دیقلب حک شرررده بود قلبش لرز

کنار او  دیاش که در کشررو پنهان شررده بود. فر هیبود و هد یحسرررت بار مان
 :دیو پرس ستادیا

 مده؟ویخوشت ن ه؟یچ -
 قشنگه! یلیاتفاقا خ -
 ؟یپس چرا انقدر اخم کرد -
 نه! من اخم نکردم،واقعا متشکرم. -
شما رو نداره خانم... حاال اگه افتخار بد - شما رو برا دیقابل  صرف  یاومدم 

 مون دعوت کنم. رانهیناهار به کلبه حق
 ...یول -
 ؟یچ یول -
 .ستیامروز سر و وضعم مناسب ن -
 .یدم تا آماده بش یبهت فرصت م هیو چند تان رونیرم ب یخب، م اریبس -
 ه؟یچند تان -
 دم. یبهت فرصت م قهیبهت تابت کنم چقدر با گذشتم چند دق نکهیا یبرا -

 بلند گفت: یرفت با صدا یم رونیکه از اتاق ب یحال در
 .دیچ یرو م زیاومدم مامان داشت م یم ینکشه چون وقت قهیبه شصت دق -
 و با بغد گفت: دیآن کش یدوباره به پالگ نگاه کرد. دستش را رو یلیل

 کمکم کن! ایخدا -
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چرخاند  شانیو ظرف اسپند را دور سر هر دو دیب*و*سصورت او را  نیمیس
 و گفت:

 آشپزخونه،ناهار آماده ست. یتو دیایب -
 که در حال خوردن ساالد بود گفت: فرهاد

 !یاز گرسنگ میچه عجب!!مرد -
ش دیکه فر یصندل یسالم کرد و رو یلیل ست. فر دیعقب ک ش ند زنان لبخ دین

صورت آرام او دوخت. ل یروبرو شتاقش را به  ست و نگاه م ش شم  یلیاو ن چ
ست ها شیا شت .  یم زیم یبرنج را رو سیدوخت که د نیمیس یرا به د گذا

 فرهاد گفت:
مده بود رترید قهیاگه چند دق - روده بزرگه رو خورده بود...  کهیروده کوچ دیا

 ؟یندار یتو روده اضاف دیفر یراست
 گفت: یلیکه ل دندیو پسر خند پدر

 خوام آخه من خبر نداشتم قراره.... یعذر م -
پشررت پنجره اتاقش در سرراختمان روبرو حرف در دهانش ناتمام  ایمان دنید با

 دیفر یپا یرا رو شیپا زیم ریماند. همه با تعجب به او نگاه کردند. فرهاد از ز
 :دیزد و پرس ادیفر دی. فردیکوب

 ؟یزن یآخ!چرا منو م-
 کلمه حرف بزنه. هی یذار ینم یش یم رهیاز بس بهش خ -
 او گذاشت و گفت ینشست و بشقاب خورش را جلو زیپشت م نیمیس
 اجازه نداد. دیدنبالت اما فر امیخواستم خودم ب یم -
 تو زحمت. دیافتاد یحساب -
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 !شهی!بفرما سرد میکنم!چه زحمت یخواهش م -
 بشقاب او را پر کرد و گفت: فرهاد

 .ادی ینم رتیگ یچیه گهید قهیبخور وگرنه تا چند دق -
 دهستایبود که همچنان ا ایمشغول خوردن غذا شد اما تمام حواسش به مان یلیل

کرد.  یرا پاگ م شیبار اشررک ها هیکرد و هر چند لحظه  یبود و آنها را نگاه م
شت و به عقب نگاه کرد و  یدر پ یپ یکه متوجه نگاه ها دیفر شده بود و برگ او 

 :دیپرس
 شده؟ یزیچ -

ند دیرفته بود و فر ایمان پا یلی. لدیاو را  به زور بق نییسرررش را   هیانداخت و 
ست در جمع کردن م یرا خورد. وقت شیغذا س زیخوا  دیکمک کند فر نیمیبه 

 ت:نگذاشت و گف
 نشونت بدم. یزیچ هیخوام  یباال تو اتاقم، م میبر ایب -

 سرش را تکان داد و گفت: فرهاد
بذار از االن عادت کنه،وقتیچه مرد یوا یوا - تو  ی!خجالت بکش پسررر، 

 کنه. یو فقط امر و نه نهیمادرت بش دیبا یاریزنت رو ب
 :رفتند گفت یم رونیکه از آشپزخانه ب یو در حال ستادیا یلیکنار ل دیفر
هم ترسم بعدا ب ید،میشور یشما ظرفارو م نهیبرم که نب یرو م یلیمن دارم ل -

 نه مامان رو! دیزن یدونم که شما جوش خودتون رو م یطعنه بزنه،در ضمن م
 کرد. یو فرهاد باز هم شروع به شوخ دیبلند خند یبا صدا نیمیس
 در اتاقش را باز کرد و گفت: دیفر
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 .دیخوش اومد ریبنده حق نیمن، به اتاق ا یبانو دییبفرما -
خنده  دیکرد. فر یاو نگاه م ختهیبود و با تعجب به اتاق بهم ر سررتادهیا یلیل

 به را افتاد و او را به داخل اتاق برد و گفت: یلیکنان و سرحال پشت سر ل
 !یتعجب کرد قهیهمه سل نیحتما از ا -
 !قه؟یسل -
به  نهیآ یشرره برو جلو یاگه باورت نم م؟یباشرر قهیبا سررل ادی یبه ما نم ه؟یچ -

 نظر نگاه کن! هی میانتخاب مهم زندگ
صله ج یهمان طور بهت زده رو یلیل ست اما بال فا ش ش یغیمبل ن لند و ب دیک

 ی. آن را برداشررت و رودیآن د یرا رو ییمبل را نگاه کرد برس مو یشررد . رو
ست.فر زیم ش شت و دوباره ن سکوت  یهم روبه رو دیگذا ست. هر دو  ش او ن

ضاع بهم ر یلیکرده بودند. ل ساس با ا دیاتاق نگاه کرد و فر ختهیباز هم به او ح
و  زد یدر نگاه او تابت شررد لبخند یلینگاه ل یشررد. وقت رهیبه او خ یخاصرر

 و گفت: دیکش شیموها انیم یدست
 کنم. یدست و پامو گم م میش ی! هر وقت با هم تنها مبهیعج-
 و گفت: دیکش یآه یلیل

 .ستیمهم ن -
 !ست؟یمهم ن -
 زده خودش را جمع و جور کرد و گفت: ییجا یحرف ب دیکه فهم یلیل

 .دیرو آزار ند اده،خودتونیحرف زدن ز یکه وقت برا نهیمنظورم ا -
 .ارمیب وهیو م ییچا نییهستم! برم پا یزبانیِا...عجب م -
 خورم. یممنون، من نم -
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 .امی یشه؟ االن م یم مگه -
سا یلیاو رفت ل یوقت شد. و شغول مرتب کردن اتاق  شد و م  یرو لیهم بلند 

ا و ه وانیتا کرد و کنار کمد گذاشت. ل یکی یکیمبل ها را جمع کرد. لباس ها 
گذاشت. در حال متب کردن تخت بود که  ینیس کینشسته را درون  یفنجانها
 یمیبه اتاق مان ینافتاد که پنها یامیا ادیدر ذهنش جان گرفت.  بایز یخاطره ا

ه آن روزها نفسش ب یادآوریکرد . با  یناتمام اتاقش را مرتب م یرفت و با عشق
سو شم ها یشماره افتاد. با عجله ب شود. چ ست شیپنجره رفت و آن را گ و  را ب

ش شیها هیپاگ باغ را به درون ر یهوا ضش را فرو خو بیترت نیبه ا دویک رد بغ
به  انیاپ یب یکرد. با غم  یبدنش  ایمان دوباره دنیچشررم باز کرد با د یاما وقت

از ب یعقب رفت و پنجره را بسررت. صرردا یابر یبا چشررمان ایشررد. مان رهیاو خ
ه ب یرا به دست او داد و نظر وهیو م یچا ینیس دیشدن در او را به خود آورد. فر
 اطراف اتاق انداخت و گفت:

 یروز کامل هم کار م هی! من اگه یجا رو مرتب کرد نیا عیتو چقدر سررر -
 کنم. زیجارو تر و تم نیتونستما یکردم نم

 یتا شده را برداشت و داخل کمد گذاشت. برگشت و روبرو یلباس ها سپس
 او گذاشت و گفت: یرا جلو یچا یاز فنجان ها یکیاو نشست. 

 متشکرم. -
 ؟یچ یبرا -
 دونم. یاز عشو م یکار تو رو نشونه ا نیا لطف بزرگ، من...من نیا یبرا -

http://www.roman4u.ir/


 157 لیلیاشک 

 دیحرف به سرررفه افتاد. فر نیا دنیبود با شررن یچا دنیکه مشررغول نوشرر یلیل
 یچا گرید یمقدار یلیدسرتپاچه شرد و فنجان خودش را هم بدسرت او داد. ل

 :دیپرس یبا نگران دیو آرام شد. فر دینوش
 ؟یخوب شد -
 بله خوبم. -
 بود سکته کنم. کینزد -
 چرا؟ -
 .نمیلحظه تو رو ناراحت بب هی یمن طاقت ندارم حت -
نار آورد و ک یبلند شد و از داخل کمد آلبوم دیانداخت. فر نییسرش را پا یلیل

کرد  زد و آلبوم را باز یلبخند دی. فردیخودش را کنار کش یکم یلیاو نشست. ل
 و گفت:

 منه. شیپتا چند ماه  یسالگ کیآلبوم  نیا -
 یم حیزد و در مورد هر عکس با آب و تاب توض یبا حوصله آلبوم را ورق م او

شت که ل شابه م یبه خاطره ا گرید یدر عالم یلیداد اما خبر ندا . دیشیاند یم
 گفت: دیمشغول . فر یالمانیبود و ذهنش با خ یقال یاو نگاهش به گل ها

 بودم انداختم. سیکه تو پار یشب نیعکس رو آخر نیا -
سرش را بلند کرد و به او نگاه کرد. وقت نیاز ا بعد او  یهتوج یمتوجه ب یحرف 

ستش را جلو ست و د  به خودش آمد یلیصورت او تکان داد. ل یشد آلبوم را ب
ند بار یو لبخ ظه خ دیزد. فر یاج ند لح گاه کرد. ا رهیخ رهیچ ت نیبه او ن ار رف

 :دیپرس نیااو شده بود بنابر دیباعث ترد یلیل
 ؟یناراحت یزیتو از چ -
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 که دستپاچه شده بود گفت: یلیل
 .ستین یزینه!نه!چ -
 تو اصال حواست به من نبود! یول -
 گفت: دینداشت. فر یجواب رایسکوت کرد ز یلیل

 !یلیل -
 بله! -
 سوال بپرسم؟ هیشه  یم -
 کنم. یخواهش م -
 :دیمکث پرس یو بعد از کم دیشد.لبش را به دندان گز رهیبه روبرو خ دیفر
 ؟یتو من دوست دار-
 ییو با رنگ و رو دینداشت به خودش لرز یسوال نیچن دنیکه انتظار شن یلیل

ست چه بگو یبه او نگاه کرد. نم دهیپر ست و پ ی!در گردابدیدان شتناگ د ا وح
سرش به دوران افتاده بود. ه یم س نیچن ،بهیلحظه ا نیگاه به چن چیزد. ش پر

 فکر نکرده بود! یسخت
صورت او نگاه م دیفر شو یبه  ال راه به دنب شیکرد و منتظر جواب بود و او با ت

سرش را پا یلحظه عذاب آور.به ناچار لبخند نیاز ا زیگر یبرا یفرار  نییزد و 
 زد و گفت: یهم لبخند دیانداخت. فر

خواد از زبون خودت  یدلم م گن سکوت عالمت رضاست اما یدرسته که م-
 بشنوم.
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وارد اتاق شدند. فرهاد  نیمیبه در خورد و فرهاد و س یهنگام ضربه ا نیهم در
 :دیپرس

 د؟یخوا یمهمون نم -
ش ینفس راحت یلیل س دی. فردیک شت.  شد و آلبوم را داخل کمد گذا  نیمیبلند 

 به اتاق انداخت و گفت: ینظر
 !میدیجا رو مرتب د نیچه عجب ما ا-

 گفت: فرهاد
 کار رو کرده! نیآبروش نره ا نکهیا یحتما برا -
 گفت: یلینشست با اشاره به ل یکه م یدر حال دیفر
 کار خانمه نه من ! -
 !یعادت زشت رو ترگ کن نیا یتون یدونستم تو نم یم -
 بابا؟ -
س یخود یتونه ب یخب آدم که نم - سن دیکنه، با فیتعر یاز ک تا  نهیبب یمحا

شل*خ*تگ یبگه ول یبدونه چ سفانه ما جز  سر به هوا یمتا  میدیند یزیچ ییو
 .میکن فیخانم تعر یلیل یکه حاال برا

 اریافزود ز یبر غمش م شررتریب یلیشرراد کردن ل یبجا شررانیخنده ها یصرردا
مان ریتصررو ظارشررران بود  ایافسرررده  چه در انت ظه هم از جلو کیو آن  یلح

 شد. یچشمانش دور نم
نمناگ آن ر داخل  یرا که نوشته بود خواند و با چشمان یبار نامه ا نیآخر یبرا

شت و پ سع ایمان شیپاکت گذا کرد ظاهرش را حفظ کند  یم یرفت. او گرچه 
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شت و  زیم یپاکت نامه را رو یلیشد. ل یاما غم نهفته در نگاهش محو نم گذا
 گفت:

 چطوره؟ نیبخون بب-
رفت  یکه جلو م ینامه را باز کرد و شررروع به خواندن کرد. با هر سررطر ایمان

دوخت و با بغد  یلیشررد. در آخر نگاهش را به نگاه ل یچهره اش گرفته تر م
 گفت:

 کنم. یاالن پستش نم -
 چرا؟ -
 اش رو خراب کنه. هیترسم روح یاز امتحاناتش مونده،م گهیدو تا د -
 ون رو انجام بده.درسته هم یدون یم یهر کار -
 خوش گذشت؟ روزید یمهمون -

 افکنده بلند شد و گفت: یبا سر یلیبود که ل ادیجمله آنقدر ز نیطعنه ا بار
 اجازه. ،بایشما خال یجا-

را  شیدست ها ایزد.بطرف او برگشت. مان شیصدا ایرفت که مان یدر م یبسو
 کرد گفت: یم هیکه گر یو در حال دیباز کرد و او را در آ*غ*و*ش کش

 دوستت دارم. شهیهم ،منیلیل-
 رو جز شماها ندارم. یمنم بعداز خدا کس -
 .گهیچه با کس د یباش دیچه کنار فر ،یزیبرام عز شهیتو هم -

* * * * 
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بح . از صدندیدو دیفر نیماش یفراون بسو یبا سرو صدا شهیمثل هم دخترها
برگردند و حاال  دیاز خر یلیل کرده بودند تا او و یلحظه شررمار یتا حاال همگ

 :دیداشتند. ونوس پرس یبرم نیبا شوق فراوان بسته ها را از داخل ماش
 ؟یدیخر شمیلوازم آرا -
 بسته گفت: کیکردن  نیدر حال سبک سنگ دایو
 و کفشه. فیک نیفکر کنم ا -
 زد وگفت: یشخندین دیفر
سه خر نیکنن بب یذوق م نطوریکه ا نایا - س دیوا شون چقدر ذوق  یعرو خود

 شن. یزده م
 با اخم گفت: دیمهش

 !میکن یعروس و داماد رو م نیذوق ا میمارو بگو که دار -
 م؟یدیرو که خر یلیوسا ایذوق مارو  -

 که به زور چند بسته را نگه داشته بود گفت: ونوس
 .نهیبب نارویهم ا ایتا مان بایخونه خاله فر میبر دیایب -
 گفت: اریاخت یب دهیپر یبا رنگ یلیل

 نه! -
 گفت: دیفر اما
 !نهیرو بب دمونیهم خر ایگه بهتره مان یونوس راست م زم؟یچرا نه عز -
آنها را  یو جلو دیدو یخواسررت م یبه آنها نگاه کرد. دلش م وسررانهیما یلیل

 گفت: دیگرفت. فر یمم
 تا اموالمون رو غارت نکردن. میبر ایب -
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 یاختگکامال س یبا لبخند ای. ماندیدست او را گرفت و به دنبال خود کش سپس
 :دیکنار او نشست و پرس دیآنها بود. فر لیوسا یدر حال تماشا

 مون خوبه؟ قهیچطوره؟ سل -
صورت مان یلیل صدا ایشده بود . مان رهیخ ایبه  سعک یگرفته در حال ییبا   یه 
 کند گفت: یکرد لرزش آن را مخف یم
 له، مبارگ باشه.ب -

 بلند شد و ادامه داد: بعد
 .ارمیبرم براتون شربت ب -
 دست او را گرفت و گفت: دیفر
 تا بعد. نیحاال بش -

 یلیدسررت او تنش داغ شررده بود نگاه پر دردش را به ل یکه از حس گرما ایمان
ناچار  اینشرران داد. مان لیوسررا یخودش را مشررغول تماشررا یلیدوخت. اما ل
 دوباره نشت.

سته ا دخترها  دادند و یسر م یشادمانه ا یها ادیکردندفر یکه باز م یبا هر ب
ت و را برداش یرنگ دیسف لونینا دایدادند. و یشرح م کیبه  کیرا  شانینظرها
 گفت:

 .نهیحاال نوبت ا -
 را از دست او گرفت و گفت: لونینا دیفر
 نه! گهید نیا -
 چرا؟! -
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 تا بگم. اریشو برو چند تا شربت خنک ببلند -
هم از فرصررت اسررتفاده کرد و به دنبال او به  ایبلند شررد . مان یبا دلخور دایو

 :دیپرس دیآشپزخانه رفت. مهش
 ه؟یچ لونیمگه تو اون نا -
 را باال برد و گفت: شیابروها دیفر
 رو کنترل کن تا به موقعه اش بگم. تیکم حس فضول هی -

 را ب*غ*ل کرد و گفت: شیبه حالت قهر زانوها دیمهش
 ذارن کف دستت. یبرگردن حسابت رو م یبذار مهبد و مان -

شد. مان یصدا س ایزنگ تلفن بلند  ش ینیبا  سالن ب ینیریشربت و  شت. به  رگ
 را برداشت: یگوش دیفر
-... 
 پسر! یبه سالم چه حالل زاده ا-
-... 
 .میکرد یرو م فتیتعر میآره به جون تو االن داشت-
-... 
 آره. -
-... 
 هم هستن. ایو مان دایونوس و و د،ی،مهشیلیل ستمیخب من که تنها ن -
-... 
 مهم. یآره خبرا -
 د و گفت:ز یلبخند یلیل یبه رو دیبه هم نگاه کردند. فر یبا نگران ایو مان یلیل
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با  یشرره گفت، خب!نگفت یرازه که حاال نم هی نی!ایزرنگ یلیخ یفکر کرد -
 ؟یامتحانا چطور

-... 
نمراتت رو  یسرررالم به زور خرجت رو داده وقت هی نیمطمئنم پدرت که هم -
 یپسر ب نیهمچ هیزبونش رو خرا  یکه چرا پول ب شهیم مونیپش یحساب نهیبب

 کرده! یاستعداد
خانه را پر  یداد فضررا یگوش م یمان یکه به حرف ها دیفر یقهقهه  یصرردا

 :دیپرس یاز مان دیاو رفت. فر یبسو ایکرده بود. مان
 کشه. یرو م یخواهرت داره گوش ست؟ین یخب مانب جان امر -

لبش ضربان ق یکه صدا یلیشد. ل یرا گرفت و مشغول احوال پرس یگوش ایمان
 زیلباسررش ن یآن از رو دیشررد یکرد تکان ها یحس م دیشررن یم یرا به خوب

 گفت:گ دیبه فر لونیبا اشاره به نا دایشود. و یم دهید
 !گهینشون بده د -
 شربت برداشت و گفت: وانیل کی دیفر
 نباش! دیمثل مهش گهیتو د-

ش سش را ب دیمه شم نف سراپا گو یلیداد و از او رو برگرداند. ل رونیبا خ ش که 
 :گفت یبود که م ایاطراف تمام توجه اش به مان یایشده بود غافل از دن

شه بهش م ینه! االن نم - بهت زنگ بزنه......آره  گهیساعت د هیگم  یشه، با
 آره، از خودش بپرس.
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 یتشررد. وق رهیرا دنبال کرد و با تعجب به صررورت او خ یلینگاه ل ریمسرر دیفر
ش ایمان شت تکان یرا رو یگو ستگاه گذا سش گرش را به او  ید خورد و نگاه پر

ست یلیشده بود کنار ل دیکنجکاو فر یکه متوجه نگاه ها ایدوخت. مان ش و  ن
 بلند گفت: یعمدا با صدا

 جان بفرما شربت! یلیل -
که مس  شده و نگاهش به دستگاه تلفن دوخته شده بود به خودش آمد و  یلیل
دستش باعث شد دوباره آن را  دیشد یشربت برداشت. اما تکان ها وانیل کی

مدت  نیدر ا یلیل یعاد ریغ یبه فکر فرو رفت. رفتارها دیبگذارد. فر زیم یرو
شد.  بیحس عج نیتر دچار ا شیکرده بود اما امروز ب دیاو را دچار ترد یگاه

 :گذاشت و گفت یلیل یپاها یرا رو لونیبلند شد و نا یبا ناراحت نیبنابرا
 رم استراحت کنم. یبچه ها رو بده، من خسته ام م هیخودت هد ایب -
ناراحت یلیل با تعجب نگاهش کرد. صررردا یکه متوجه   یاو نشرررده بود فقط 

شد . فر شربت از مان دیشادمانه دخترها بلند  شکر کرد و بعد از  ایبه خاطر  ت
بچه ها را به دسررتشرران داد و در آخر هم  یایهدا یلیرفت. ل رونیب یخداحافظ

 داد و گفت: ایرا به مان یشده کوچک چیبسته کادو پ
 .یبپسند دوارمیام ه،دیفر قهیسل -

سر  یوانهایذوق زده شرده بودند ل شرانیها هیهد دنیمه با د دخترها شرربت را 
 و گفت: دیکش یآه ایکردند و رفتند. مان یو با عجله خداحافظ دندیکش

 !یمراقب رفتارت باش شتریب دیتو با -
 چرا؟-
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اون  یتوقع دار یباز یرنگت رو م یش یم رهیبه تلفن خ یاونطور یچرا؟وقت -
نار ا یبه سرررادگ تار غ نیاز ک عادیرف لت اون رو  یر گذره و از خودش ع ب
سه؟فر ش دینپر سر باهو شوخ ه،یپ شماش  یبه  ها و خنده هاش نگاه نکن با چ

 کنه. یم لیو تو ذهنش تحل نهیب یتمام اتفاقات دور و برش رو م
 انداخت و گفت: نییسرش را پا یلیل

 تونم از فکر.... ینم ست،یدست خودم ن -
 سخن او را قطع کرد و گفت: ایمان
به  زیهمه چ گهیحرفا نزن،د نیاز ا خودیتونم!ب یتونم! نم ینم - تموم شرررده، 

 یطور یزنگ زد ی، وقت یبهش زنگ بزن گهیسررراعت د هیهم قول دادم  یمان
 بفهمه نه دل خوش کنه. یزیحرف بزن که نه چ

 6-3فصل یلیل اشک
را جمع کرد و به آشررپزخانه  یخال یها  وانیبلند شررد و ل تیاو با عصرربان یوقت

رد ک یرا بست. هر چه سع شیداد و چشم ها هیسرش را به عقب تک یلیرفت ل
ضش را مخف ست بغ شک ها ینتوان سوزان از ز یکند و ا  شیپلک ها ریداغ و 

هر .به ظابودگذرانده  دیرا در کنار فر یسررخت ی. امروز لحظه هاختندیر رونیب
ند بدون ا دیخ بار نظر داد و دسرررت آخر  مد همراه او  یزیکه چ نیبه اج بفه

شته بود و حاال برا ست یتاب بود اما نم یب یمان یصدا دنیشن یبرگ چه  دان
سته به لحظه موعود فکر یپر اندوه و ذهن یو چطور حرف بزند.با قلب دیبگو  خ

سا ایکرد که مان یم ها  لونیرش جمع کرد و داخل ناف یاو را از رو لیآرام آرام و
 و جعبه ها گذاشت و در همان حال گفت:
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 متشکرم،قشنگ بود! یدیکه برام خر یا هیاز هد -
 ایاو دوخت. مان نیسرخش را به نگاه غمگ یسرش را بلند کرد و چشم ها یلیل

 :دیکنارش نشست و پرس
خواسررتم  یباور کن نم ؟یاز دسررت من ناراحت شررد ؟یکن یم هیچرا گر -

 ناراحتت کنم.
 .یکن یخواهرانه ات کمکم م یاتفاقا خوشحالم که با حرفا -
 داره! یبه زنش شک کنه عواقب بد یکه اگه مرد یدون یم -
 دونم! یم -
 دارم! یخواهش هیپس به خاطر خودت هم که شده مراقب باش،ازت  -
 و به او نگاه کرد و او گفت: دیکش یآه یلیل

در حو  یخواسررت یکه م یمحبت ،هریات داشررت ندهیآ یکه برا یهر نقشرره ا -
رو  یرو داره،مان اقتشیاون ل ز،یبر دیفر یهمه رو خالصرررانه به پا یبکن یمان

 بوده. دیفر یکه عاشقش بود یفراموش کن و فکر کن اون
 شه. ینم -
 شه. یم یاگه بخوا -
 ؟یکن یکار رو م نیا یو شوهر کن ادیخودت اگه برات خواستگار ب -
 لیخواد تشک یو م رهیگ یزن م دیکه با هزار ام یصد در صد،گ*ن*ا*ه مرد -

ص هیخانواده بده چ شو بوده!اون که تق نفر با  هی ینداره،وقت یریکه زنش قبال عا
خواد تو هم  یکنه و مدد م یتو دراز م یصررداقت کامل دسررت هاش رو بسررو

ش دیبا لذت  یندگدت هم از زوقته که خو ،اونیمحبتش کن زیو لبر یصادق با
سه یابیو در کام یبر یم صورتیا ریغ ،دریش یم میاون  و  فیانقدر کث ایدن ن
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گ*ث*ا*ف*تش خفه  یشرره که اول از همه خودت از بو یقابل تحمل م ریغ
 !یوقت فراموش نکن چیشه...حاال به من نگاه کن و قول بده حرفام رو ه یم
 گرفته گفت: ییبا صدا یلیل

 خودم رو بکنم. یدم سع یقول م -
 او را پاگ کرد و گفت: یاشک ها یبا مهربان ایمان
به من  یحاال م نیامروز،از هم نیاز هم - به خودت و بعد  خوام اول از همه 

 تا... یخودت کن فتهیرو ش دیفر شیاز پ شیب یکه قادر یتابت کن
بود که  یرا برداشررت . مان یگوشرر ایزنگ تلفن دل هر دو را لرزاند. مان یصرردا

 یبود و خودش دوباره زنگ زده بود. بعد از سررالم و احوال پرسرر اوردهیطاقت ن
و  دیکشرر یقینفس عم یلیداد و بلند شررد و رفت. ل یلیرا به دسررت ل یگوشرر
 گفت:

 سالم. -
 سالم خانم با معرفت! -

 .ختیر یصدا اشک م یو ب دیشن یرا م یتند مان ینفس ها یصدا
 زم؟یحالت خوبه عز -
 .ستمیمتشکر ،بد ن -
 چرا صدات گرفته؟ -
 .ستین یمهم زیچ -
 !یلیل -
 بله! -
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 ؟یتو که منو فراموش نکرد -
 را صاف کرد و گفت: شیبه زور صدا یلیل

 گرمه، اون جا چطور؟ یلیجا هوا خ نیا -
 یلیل یشرره، وا ینم شیجا گرمتره اما آدم عاشررو که گرما و سرررما حال نیا -

 امیچند روزم زودتر بگذره و ب نیخواد ا یچقدر خوشررحالم،دلم م یدون ینم
 .دمیقشنگ برات خر یلیجلد خ هیحافظ با  وانید هی. نمتیبب

رفته بود گ یگوش یکرد اما دستش را رو یم هیفقط گر یلیبرقرار شد. ل سکوت
 گفت: دیبا ترد یرا نشنود. مان شیتا او صدا

 ؟یخانم -
 بله! -
 شده؟ یزیچ -
 نه! -
ستم بهت بگم  یموقع زنگ زدم فقط م ینداره انگار ب یبیآخه...خب، ع - خوا

چشررم انتظار بودن چقدر  ینیب ینامه ندادنت رو در آوردم م نیا یتالف یوقت
ا گرمه چون هو ،یپسرتش کرد روزیکه د ینامه نوشرت هیگفت  ایسرخته البته مان

شو ا امیکه ب یاما از حاال تا روز رمیپذ یعذرت رو م شنگت رو  یها مون چ ق
شمار نمیبب ا هنوز مثل اون موقع ه نمیاومدم بب یوقت دوارمیکنم،ام یم یلحظه 

 یگلدون جلو یشررراخه گل قشررنگ هم تو هیو  یو مرتب کرد زیاتاقم رو تم
 ؟یندار یجان،کار یلی...خب لیعکسم گذاشت

 نه! -
 دوستت دارم. دار،ید دیبه ام -
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سر داد. دوان دوان بسو هیبلند گر یرا گذاشت و با صدا یگوش یلیل اتاق  یرا 
اتاق پر از گرد و غبار شررده بودند.  لیاو رفت. در را باز کرد و وارد شررد. وسررا

مشتش گرفت و از  انیرفت. شاخه گل خشک شده درون گلدان را م زیم یبسو
شت پرده ها شک به عکس او خ یپ زانو زد و با هو  زیم یشد. جلو رهیلرزان ا

 هو گفت:
تاقت رو مرتب کنم، ا گهیارم،دیتونم برات گل ب ینم گهید - ندارم ا  یاجازه 

ته بود  یتل  رو نم یروزها نیکاش من مرده بودم و ا ی!ایکاش اصررال نرف
سرش را مدمید شانه ها هیداد و باز هم گر هیتک زی. شک دیلرز یم شیکرد.   و ا
ست و ل ای. مانختندیر یوقفه فرو م یب ش  کیدهانش نزد بهآب را  وانیکنارش ن

 :دیمقطع پرس یو با کلمات دیاز آن را نوش یکرد. مقدار
 و اتاقش رو مرتب کنم؟ امیروز ب هیاجازه دارم  -
 متوجه نشه آره. دیفر یاگه قول بد -
 دم. یقول م -
 .دهینفهم یزیچ یحاال پاشو برو صورتت رو بشور تا کس ن،یآفر -

 :دیبهتر شد.. پرس یصورتش را شست حالش کم نکهیاز ا بعد
 بزنم؟ دیزنگ به فر هیاجازه هست  -
 بفرما! -

 را برداشت. یگوش دیو شماره گرفت.. خود فر رداشتیرا  یگوش
 .دیالو سالم فر -
 ؟یدار یسالم، کار -
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 ؟یتو از دست من ناراحت -
 نه! -
 ؟یپس چرا قهر کرد -
 گفته من قهر کردم؟ یک -
 ؟یجا تنها گذاشت نیپس چرا منو ا -
 دخترا چقدر شلوغش کرده بودن!کالفه ام کردن. نیا یدیمگه ند -
 ون.رو ببرم خونه م لیوسا نیکمکم تا ا ایلطف کن ب ستین یحاال اکه زحمت -
 ام؟یاگه ن -
 که بتونه خودش همه کارهارو انجام بده. یهزار پا ازدواا کن هیبا  یبهتره بر -
 روش فکر کنم! دیبا ه،یخوب شنهادیاتفاقا پ -
 !دیفر -
 ترسم، اومدم. یباشه، باشه داد نزن م -

 زد و گفت: ینگاه کرد. او لبخند ایرا گذاشت و به مان یگوش
 شروع بد نبود. یبرا -

 رگیشررد. حاال د یتر م شیب دیاو و دفر نیب تیمیگذشررتند و صررم یم روزها
 خوردند، پارگ یغذا م رونیباوقات  یگذراندند. گاه یاوقات را با هم م شتریب
به زور خودشرران را خانه  دیوقت ها هم فر یکردند، گاه یم دیرفتند، خر یم
و  ییکرد تا در تنها یم دایفرصررت پ یلیکرد. فقط شررب ها ل یدعوت م یکی

 هیا گرتر شب ها ب شیگذرانده بود فکر کند. ب یکه با مان ییسکوت به لحظه ها
خواسررت  یبسررت دلش م یرا م شیچشررم ها ی. هنوز وقتدیخواب یو فغان م
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 یکرد برگشررته باشررد به روزها یشررد آرزو م یم داریب یو وقت ندیخواب او را بب
 .یو دلدادگ یعاشق

خورد.  شهیبه ش یبود که ضربه ا یروز صبح مشغول مرتب کردن رو تخت کی
 :دیپرس یبا نگران ایپنجره رفت و آن را گشود . مان ی. بسودیرا د ایبرگشت و مان

 خونه ما؟ یایسر ب هی یتون یم -
 اتفاده؟ یشده؟اتفاق یچ -
 زنگ زد! یمان -
 خب! -
 !دهینامه ات رس -

 :دیداد و پرس هیسست شد. خودش را به لبه پنجره تک شیپاها
 ناراحت بود؟ -
 صداش گرفته بود. تیناراحت؟از عصبان -
 ام؟یحاال چرا من ب -
 خواد باهات حرف بزنه. یم -
 !ایمن طاقتش رو ندارم مان -
 .یخودت تمومش کن دی،بایلیکنم ل یخواهش م -
 ترسم . ییآخه م -
 جا من نذاشتم. نیخواست زنگ بزنه ا یم یمان ،یلیتو رو خدا ل -
 حاال چه کار کنم؟ -
 .میبر ایدونم، فقط زود ب ینم -
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 اش گذاشت و گفت: نهیس یدستش را رو یلیل
پنج  یتون یبرم،م ییذاره صرربحونه نخورده جا یکه مادرجون نم یدون یم -
 ؟یصبر کن قهیدق
 جا منتظرتم. نیهم -
 زد. شیبا اضطراب صدا ایرفت که مان یاتاق م یبسو-
 بله؟ -
 فقط زودتر. -
 چشم، چشم. -
 ریش وانیل کیو به اجبار  یلیم یبا ب ریسالن رفت و بعد از سالم و صبح بخ به

 گفت: و دیسر کش
 دارم. ا،کارشیمان شیرم پ یمن م -

 :دیپرس یبه شوخ آقاجون
 د؟یفر ای ایمان شیپ -
که  یدست او را گرفت و در حال ایرفت. مان رونیزد و با عجله ب یزور لبخند به

 فتند گفت: یخانه م یبسو
 .مدیرو بهش بگم اما ترس قتیخواستم حق هیعصبان یلیخ دمید یوقت -
 ست؟ین مامانت خونه -
 .رونینه، خدارو شکر صبح با بابا رفت ب -
 قراره زنگ بزنه؟ یترسم، ک یمن م ایمان یوا -
 اون چقدر عجوله! یدون یبزنه اما خودت که م گهیساعت د میبهش گفتم ن -
 بگم؟ یحاال بهش چ -
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 دونم. یدونم، نم ینم -
 تونم بگم.. یرو که نم دیفر یماجرا -
زد  یآنها لبخند دنیآمد. با د رونیب دیگذشررتند که فر یخانه فرهاد م یجلو از

 و گفت:
 خانم ها. ریصبح بخ -

 :دیپرس یبا کنجکاو دیو سالم کردند. فر ستادندیدو ا هر
 شده؟ یخبر -

 گفت: یبا دستپاچگ ایمان
 نه، چطور مگه؟ -
 !دیعجله داشت یلیانگار خ -
 عجله؟نه! -
 د؟یبر یم فیپس کجا تشر -
 .شمیپ ادیکه ب یلیمن تنها بودم رفتم سراغ ل -
 :دیانداخت و پرس یلیبه ل یقینگاه عم دیفر
 امروز چند شنبه ست؟ -
 پنج شنبه! -
 .میبعد از ظهر آماده باش که زودتر بر -
 کجا؟ -
 افتاده! یاتفاق هیشه  یکم کم داره باورم م -
 !ینه!ه اتفاق -
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 ت:درهم گف یو با چهره ا دیخود کش یرفت،او را بسورا گ یلیل نیآست دیفر
با هم بر -  یبگ یخوا یسررر خاگ پدر و مادرت، حاال نم میقرار بود امروز 
 شده؟ یچ
 نشده. یزیآخه...آخه چ -
ورد روز بفهمم در م هیباشه اگه  ادتی یکنم ول یخب، به اجبار قبول م اریبس -

 بخشمت. یوقت نم چیه یبهم دروغ گفت یمسئله ا
سرد یلیل صدا دهیاز او ند یکه تا به حال رفتار  فن از زنگ تل یبود بغد کرد. 

شان را جلب کرد. باز هم رنگ و رو احوال درونش را  یلیل یداخل خانه توجه
زد و  یخندشین دی. فردیخانه دو یبسو «دیببخش»با گفتن ایبر مال ساخت. مان

 او را رها کرد و گفت:گ یبازو
 م تلفن با تو کار داره!کن یفکر م -
 یانداخت و آرام آرام بسررو نییبا تعجب به او نگاه کرد . او سرررش را پا یلیل

آهسررته  ایکرد که مان یبود و با بهت او را نگاه م سررتادهیا یلیرفت. ل نگیپارگ
شررد  یکه وارد خانه م یاو رفت و در حال یلرزان بسررو یزد. با پاها شیصرردا
 گفت:

 بد شد، بهم شک کرد. یلیخ -
نه از پشرررت سررراختمون م - مد یاصررال حواسررم نبود وگر حاال  م،یاو

 رو بردار. یبدو...بدوگوش
 را برداشت: یتلفن رفت و گوش یحس بسو یب یبدن با
 سالم. -
 سالم...حالت خوبه؟ -
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 د؟یشما چطور ستم،یبد ن -
 ینجوریرا احواست کجاست؟...تو چت شده؟ چ ،یمنم مان یلیل ه؟یشما ک -

 دن؟ یم ینامه چه معن یمزخرف تو یاون جمله ها ؟یزن یحرفم
 ادامه داد: یسکوت کرده بود و مان یلیل

 !گهیحرف بزن د ؟ید یچرا جوابم رو نم ؟یچرا ساکت -
 اون نامه نوشتم. یها روتو یبگم؟ من که تمام گفتن یچ -

 زد: ادیفر یمان
سررر هم  هیمهمالت چ نی! اینوشررت! مزخرف ی! چرند نوشررتینوشررت خودیب -

شم؟راستش  یمشت حرف مفت خر م هیمن بچه ام و با  یفکر کرد ؟تویکرد
شت نیشده که ا یرو بگو چ ست ؟اگهینامه رو نو گم با ب دیبا یکن یشوخ یخوا

 ها یشرروخ نیبا من از ا گهیگذرم اما د یبار م نیاما ا هیاحمقانئ یشرروخ نیا
 رو ندارم. تشینکن چون من ظرف

 نوشتم. یاما من کامال جد -
کردن با احسرراس  یباز یدون یم ؟یکن یم یچه کار دار یفهم ی!تومیلیل -
 گهیمسررخره رو تمومش کن من د یباز نی،ایلیل نیه؟ببیفیچه کار کث گرانید

 تحملش رو ندارم.
 را پاگ کرد و گفت: شیاشک ها یلیل

 !قتهیحق ست،ین یباز نیا -
 ییدفعه خودش رو نشون داده؟پس اون لحظه ها هی هکهیدروغ قتیکدوم حق -

مگه کجا بود؟ یلعنت قتیحق نیا میساخت یهم خاطره م یو برا میکه با هم بود
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که م شرررهیهم یگفت یکه م یتو نبود نارم بمون منم برات قسررم خوردم   یک
گه تو نبود قه م یآدم وقت یکه گفت یمونم!م مه دن یعاشرر نهیچ ایفه  یدگ!ز

 هی یبود که قول گرفت هفته ا یک ؟یشد وونهیاال دشد؟ چرا ح ی!پس چه؟یچ
ستر م یم ییوگرنه تو تنها سمینامه براش بنو  ید که مبو یشه!ک یسوزه و خاک

و سررر سررپرده باشرره! پس همه اون حرفا دروغ  رهیگفت حاضررره از عشررو بم
 !یبود؟آره؟دروغ بود؟ِد حرف بزن لعنت

 سرش را که به شدت درد گرفته بود فشرده و به زور گفت: یلیل
 اشتباه کردم. -
 ؟یراحت نیهم ن؟بهیهم ؟یاشتباه کرد -

کند اما خودش به هر  یم هیگر یبرقرار شررد. حس کرد مان نیسررنگ یسررکوت
صدا یبیترت شود. م یرا خفه م شیبود  ش یکرد تا او متوجه ن ست گو را  یخوا

 :دیچیخش دار او در گوشش پ یصدا آمد. یبگذارد اما دلش نم
غه ول یگ یم یو هر چ یکه نوشررت یدونم هر چ یم -  گهید ی...ولیدرو

 دوستت ندارم.
 گهید»شررد، یتکرار م یلیقطع شررد و جمله آخر او در ذهن خسررته ل تماس

و دهانش خشک شده  دیلرز یبدنش م« دوستت ندارم گهیدوستت ندارم،...د
 یلیکرد. ل یم هیصرردا گر یداده بود و ب هیآشررپزخانه تک واریهم به د ایبود. مان

 شیا صدات دیدو شبه دنبال ایرفت. مان رونیلرزان از خانه ب ییبلند شد و با پاها
النه . او سررسررتیخرد شررده بود نگر کبارهیبزند اما قادر نبود و فقط به او که به 

ند ک یخال و سکوت بغضش را ییرساند تا در تنها ویسالنه خودش را به آالچ
 و با احساس پاگ و نابش بجنگد.
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آمد اما  یم دنشیبه د یگهگاه دیکرد. فر یسررپر انی. روز را در تب و هذدو
متوجه شررد او  یروز وقت کیکرد.  ینشررسررت و نگاهش م یفقط کنار تخت م

 رونیرا ب یپاتخت ینکرد. کشررو دایپ یزیآرام سررراغ کمدش رفت اما چ دهیخواب
ش شمش به دیک سش پ کی. چ شت و در لبا  هانندفتر خاطرات افتاد.آن را بردا
 کرد.
ستاره ها مثل شب نگاهش را به  سمان دوخت. از روز یهر  شان آ که با  یدرخ
متوجه رفت و آمد  یماریگذشررت. در زمان ب یحرف زده بود سرره روز م یمان
 گرانید شیحفظ ظاهر پ یدانست او قهر کرده و فقط برا یشده بود. اما م دیفر

دانست  ینم اماکرده  یو دودل دیدانست او را دچار ترد یآمده. م یم دنشیبه د
باهوش تر از آن بود که متوجه  دیببرد فر نیرا از ب دهیترد یچگونه و از چه راه

ه ک یگذراند. از روز یم یسخت یبه افکارش نبرد.روزها یاو نشود و پ یکارها
که تاب تحمل آن را در خود  یداریاز لحظه د دیترسرر یگشررت م یبرم یمان
آرام توجه  یا هیگر یهراس داشت. در افکارش غرق شده بود که صدا دید ینم

شرق انیصدا از م دیاش را جلب کرد. با دقت گوش کرد فهم ضلع   یدرختان 
ست. از پنجره ب ضعف م رونیباغ ا ساس  شد. هنوز اح کرد  یرفت و وارد باغ 

 دیتپ یشد قلبش تندتر م یتر م کیصدا نزد اما راه افتاده و جلو رفت. هر چه به
 یکه کنار هم رو دیرا د دیونوس و مهش دیمحوطه وسط درختان چنار رس یوقت

ا داشت او را آرام کند. ب یکرد و ونوس سع یم هیگر دینشسته اند. مهش مکتین
آنها رفت و سررالم کرد.  یاو هر دو سررر بلند کردند. بسررو یپا یصرردا دنیشررن
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را  یلیدست ل سکرد. ونو هیدست صورتش را پوشاند و باز هم گزبا دو  دیمهش
 :دیگرفت و کنار خود نشاند و پرس

 کرد؟ دارتیب دیمهش یصدا -
 شده؟ یخواب نبودم، چ -
 به سرش اومده. دیترس یم شهیکه هم یزیاز همون چ -
 ؟یچ -
 .شیپسرخاله اش اومده خواستگار -
 خب! -
 مجبوره با اون ازدواا کنه.!حاال گهید نیخب هم -

 گفت: هیگر انیم دیمهش
سرررش با  یهر جشررن و مهمون یخ*ر*زه تو کهیمرت اد،ی یمن از اون بدم م -
 شه. یم ریزود س هیاز منم مثل بق هیگرمه، اون هر جائ یکی
 :دیو دست او را نوازش کرد و پرس دیکش یآه یلیل

 ...یپس تو هم مثل من مجبور -
 زد: ادیبا خشم فر دیمهش

 شم. ینم نیکشم اما زن ا ینه!منخودم رو م -
 با مامانت صحبت کن! -
شمش رو کور کرده، فکر م - شوهر خاله ام چ کنه  یاون از همه بدتره، تروت 

 .زهیپول همه چ
 بد نباشه! یکن یهم که تو فکر م یپسره اون طور دیشا -
 شن. یزدواا عوض مپسرا بعد از ا یگم، بعض یرو م نیمنم هم -
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ل اش دنبا دهیدر یمن با اون چشم ها یخواستگار ادیب یممکنه! اون وقت ریغ -
 گرده. یام م گهیشکار د هی

 باهاشون صحبت کنم؟ امیمن ب یخوا یم -
 چند لحظه او را نگاه کرد و بعد گغفت: دیمهش

 کارو بکنه. نیا یبخوا دیبهتره از فر -
 زد و گفت: یلبخند ونوس

آقاجون مخالفت کنه  میجور هیبا اونا صررحبت کنه و  دیشرررد!اگه فر یعال -
 مسئله حله!

 کنم. یبعدم با آقاجون صحبت م دیفر شیپ رمیباشه من فردا صبح م -
 گفت: و دیب*و*ساو را  یشانیرا گرفت و پ یلیبا دو تا دست صورت ل دیمهش

 بتونم جبران کنم. دوارمیجان ام یلیفربونت بشم،ل یاله -
شررره!اصررال  یم یفردا چ سرررتیخب،حاال شررلوغش نکن،معلوم ن یلیخ -

 ...حالت بهتر شده؟میرو بپرس یلیحواسمون نبود حال خود ل
 آره،خدارو شکر امروز بهتر بودم.-
 نداشت. یدو،سه روز اصاال حال خوش نینگرانت بود، ا یلیخ دیفر -
 زد و بلند شررد و یلبخند تلخ سررتیاز چ دیفر یدانسررت ناراحت یکه م یلیل

 گفت:
 .ریفعال شب بخ -

 دوباره ملتمسانه گفت: دیمهش
 ؟یکن یصحبت م دیفردا با فر -

http://www.roman4u.ir/


 181 لیلیاشک 

 راحت باشه. التیآره، خ-
 گفت: ونوس

 رو دستمون. یمون یم ،یش ینکن کور م هیتو هم انقدر گر -
 :دیپرس یلیآورد و از ل نییرا پا شیصدا ونوس

 ؟ینگفت یزیچه خبر؟ هنوز بهش چ یاز مان -
 وجود نداره. یرابطه ا چیه گهیمن و اون د نیب -
 !یپس بهش گفت -
 نه!-
 پس چطور؟ -

شتم و گفتم د هی براش  گهید یدروغ ها یسر هیبهش عالقه ندارم و  گهینامه نو
 -که باعث بشه ازم دل بکنه..

 !یطفلک مان -
 گفت: دیمهش

 بهتر بود! یگفت یرو بهش م قتیحقاما به نظر من اگه  -
 بشم. دیاون و فر ونیخواستم باعث کدورت م ینم -
 فهمه! یباالخره که م -
 عالقه نشون دادم. دیکنم که فکر کنه من به فر یرفتار م یطور -
 !نه؟یکش یعذاب م یلی!حتما خهی! چه کار سختیلیل یوا -
 اش را به روبرو دوخت و گفت: ینگاه ابر یلیل

 ام. یتر از خودم نگران مان شیمجبورم، اما ب -
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فت ونوس را گر یآورده باشد برگشت و دست ها ادیرا به  یمسئله ا ایگو سپس
 و گفت:

 یدگبا عشقت اونو به زن یتون یتو م ،یدوباره به اون محبت کن دیونوس تو با -
 گذشته ها رو فراموش کنه. یکمکش کن ویبرگردون
 زد و گفت: یلبخند تلخ ونوس

مدت  هیتونم تو  یسررال ها تو رو دوسررت داشررته من چطور م نیاون تمام ا -
 کوتاه توجه اش رو جلب کنم؟

 کنم! ی!خواهش میتون یم یاگه بخوا -
خواد مراقب تو باشم و سفارشت  یاز من م یروز مان هی!هیمسخره ا یایچه دن -

م عشررقش رو فراموش به اون کمک کن یخوا یروز تو از من م هیکنه  یرو م
 کنه.

 منتظره اتفاق افتاد! رهیو غ عیسر یلیخ زیهمه چ -
 .رهیپذ یعشو اجبار نم یطیباشه در هر شرا ادتی نویاما ا -
سم ا یم یدونم ول یم - شما ه یمنف ریتات یمان ندهیاتفاق در آ نیتر م بذاره... 

 کنم. هیرو توج دیمن موفو بشم فر دیخونه هاتون و دعا کن دیبهتره بر
شد باز هم آن جا را نامرتب د یوقت ش ی.آهدیوارد اتاق  سالم کرد.. فر دیک  دیو 

 او برگردد گفت: یبسو نکهیبدون ا
 اومده؟ شیپ یسالم، کار کیعل -
 ؟یمرتکب شدم که باهام قهر کرد ییبله اومدم بپرسم چه خطا -
 من با تو قهر نکردم. -
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 ده؟ یرو نشون م که رفتارت خالفش یزن یم یچرا حرف -
 ؟یچه رفتار -
 !یکن ی!نگاهم نمیگرد یکه برنم نیهم -
سو دیفر شت اما فر یب شدت تک شیچندروز پ دیاو برگ  دهینبود! چهره اش به 

 یشد. چشمان متورمش خبر از ب یم دهیصورتش د یرو یشیشده بود و ته ر
سرش را پا دنیداد. با د یم یطوالن یها یخواب انداخت و لبش را  نییچهره او 

 .دیبه دندان گز
 زشت شدم؟ یلیخ -
 .میتا عذاب نکش میبا هم صحبت کن میتونست یما م -
 ؟یلیل هیاون ک -
 :دیپرس رتیسرش را بلند کرد و با ح یلیل

 ؟یک -
 زنه! یزنه خونه عمه و با تو حرف م یهمون که زنگ م -
 !یکن یاون...اون...تو اشتباه م -
 زد و گفت: یشخندین دیفر
 .مینگ یچیپس همون بهتر که ه میقراره بهم دروغ بگ یوقت -
 ؟یندار نانیتو به من اطم -
 ندارم. نانیبه خودمم اطم گهیمن د -
 شده؟ یمگه چ -
 !میخواست با هم رو راست بود یدلم م یلینشده!اما خ یچی!هیچیه -
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 یراحت کنار هم زندگ میتون ینم میاگه من و تو به هم اعتماد نداشررته باشرر -
 .میکن
 رو بگو تا بهت اعتماد کنم. قتیپس حق -
 قت؟یکدوم حق -
سو دیفر شد و ب شم بازوها یبلند  شم ها شیاو آمد. با خ  شیرا گرفت و به چ
 شد و گفت: رهیخ
تونن!همون که  یخوان پنهانش کنن اما نم یکه چشررمات م یقتیهمون حق -

صررد که ق یلیده و تباه کنه! لعنت به تو لعمر منو سررر خو هی یبود برا کینزد
ه احمقان یچند روز چه فکرها نیتو ا یدون ی!تو که نمیبد بیمنو فر یداشررت

شت!به همه بدب یا سرم گذ کردم همه دارن بهم دروغ  یشده بودم.فکر م نیاز 
 !یکن وونهیمنو د یخوا یم ،تویگ یبه من دروغ م یگن ، تو االنم دار یم

شمانش حلقه زد. نمدیلرز یلیل یها لب شک در چ ست بفهمد او در  ی. ا توان
 مبل نشست و گفت: یکند!رو یصحبت م زیمورد چه چ

 بکنم.. یخواهش هیاومده بودم ازت  -
 ده؟یدر مورد مهش -
 ؟یتو هم خبر دار -
له م ایبچه خنگ  هی ؟منویکن یفکر م یتو در مورد من چ - ه ک ینیب یآدم اب

 فهمه؟ ینم یچیو ه چشماش کوره و گوشاش کره
پسر خاله اش رو دوست  دیدونم تو چت شده!فقط اومدم بگم مهش یمن نم-

 نداره.
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 که الاقل تو رو داره! دیخوش بحال مهش -
 ه؟یمنظورت چ -
 بکنم؟ برم با پدر و مادرش صحبت کنم تا شوهرش ندن؟ دیچه کار با -
 !هیگه پسرخاله اش آدم ه*و*س باز یم -
 مطمئنه؟ -
 کرد! یم هیگر یاونجور شبیحتما مطمئنه که د -
 .ستین یکه فقط حرف زدن من کاف یدون یم یباشه ول -
 .میکن یبا آقاجونم صحبت م -
بت کن - قاجون صررح با آ عد من برم پ میپس بهتره اول  مادرش  شیب پدر و 

 بجنگم.
 خونه ما. میپس بلند شو بر -
 ..میباشه بر -
 افتاده. یبزن که فکر نکنن اتفاق شاتمیر ر،یدوش بگ هیاول برو  -
 فتاده؟ین یاتفاق -
 انداخت و گفت: نییبا شرم سرش را پا یلیل

 .ایمان شیرم پ یمن م یتا تو حاضر بش-
سو - شت و نگاهش کرد. فر شیصدا دیرفت که فر یدر اتاق م یب  دیزد . برگ

 :دیپرس
 ؟یکن یرو از من پنهون نم یزیچ یمطمئن -

 زد و گفت: یشخندین دیهم او سکوت کرد . فر باز
 .امی یم هید قهیتا ده دق -
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 او آمد و گفت: یبسو نیمیرفت. س نییبه طبقه پا یلیل
 ما. شیپ ایناهار ب یبرا -
 .گهیروز د هی یمنون باشه برا -
 ناراحته؟ یاز چ دیفر یدینفهم -
 نگفت! یزیبه من چ -
 بود! داریتا صبح ب شبید -
 متاسفم! -
 نداشتم. یباور کن من منظور زم،یعز یمتاسف یچ یتو برا -
 خواد بتونم کمکش کنم. یدلم م یلیخ -
نذار، من خ - ناراحت یم الیفقط تنهاش  به ب نیا یکنم  و ت یماریچند روزش 

 دوست داره! یلیتو رو خ دیشه آخه فر یهم مربوط م
 خانم. نیمیبا اجازه س -
 !ینشست یم قهیچند دق زم؟حداقلیکجا عز -
 خداحافظ. ا،یمان شیبرم پ دیدم، با یزحمت نم گهینه د -
 به سالمت دخترم. -
 او گفت: دنیبا د بایفر
 !یشد دایخانم! کم پ یلیچه عجب ل -

 او جواب داد: یبه جا ایمان
 شوهر کرده، سرش شلوغه! گهیخانم د -
 !یضیمر میجان، مارو ببخش،خبر نداشت یلیل یراست -
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 کنم، مهم نبود. یخواهش م -
 آهسته گفت: یلیبه آشپزخانه رفت. ل بایفر
 ؟یباخبر دیمهش یخواستگار یتو از ماجرا -
 آره، چطور مگه؟-
 ست؟ین یراض دیکه خود مهش یدون یم نمیا-

 زد و گفت: یشخندین ایمان
 م،یو ندار میوقت حو انتخاب نداشررت چیما زن ها ه سررت،ین یمسررئله تازه ا -
 م،یرسومات احمقانه مون باش عیمط دیفقط شعاره!همه ما با یشنو یکه م نامیا

 یب م؟یکدوم از ماها دانشررگاه نرفت چیچرا ه یدیاز خودت پرسرر چی!هنیهم
به محد  کنه یم الیآقاجون خ نی. هممی!اجازه نداشررترینخ م؟یاسررتعداد بود

کهیا بذاره ب یکی ن باغ  پاش رو از در  ها  ما خدا م یم رونیاز  نه  یدزدنش،  دو
صار ارمیبگ پلمیچقدر به بابا التماس کردم تا بذار حداقل د اغ افکار ب نی. در ح

س ش ده،یپو صر حجر!مه ساز مخالف م خودیب دمیحاکمه و تمدن ع زنه  یداره 
ته م نه چون دسرررت آخرم م یفقط خودش رو خسرر به همون یک که  یدنش 

 پسندن. یخودوشون م
 .میکش کنکم میخوا یم دیمن و فر -
 ن؟یبد شیفرار ؟یچطور -
 .میقراره با آقاجون صحبت کن -
!چون یلیزنه، ازدواا فقط ازدواا فام یاش رو م یشگیآقاجون هم حرف هم -

س یها رو نم بهیغر ش دیبا میشنا  لیاماز ف یکیتا  میبنداز یدختر هامون رو تر
ه و با مردم مراوده داشررت میبر رونیذارن ب ی! نه نمیخواسررتگار ادیبشرره و ب دایپ
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ش شده! اون مهمون ایبا مردم دارن تا بفهمن دن ینه رفت و آمد میبا رو  یعوض 
شدن  لیفارغ التحص یوقت دیو مهبد!حاال شا یقبل از رفتن مان یمهمون ادته؟ی
 !میشما رو دار ی!اما نه عروسمینیبه خودمون بب گهید یمهمون ایجشن  هی

 اس. بهیهم غر دیاما مادر فر -
ول چند سال ا رن،یتا تونستن مجوز ازدواا بگ دنیجنگ یاونام بنده خداهاکل -

 بودن. میهم مورد تحر دیاومدن فر ایتا قبل از به دن یعنی شونیزندگ
 و ادامه داد: دیکش یآه
 ایاش بشرره  ییزن پسررر دا دیام اگه زن پسرررخاله اش نشرره با چارهیب دیمهشرر -

بختش باز بشه،ما چند  یروز هی دیدر بدوزه شا بمونه تو خونه و چشمش رو به
ندار هی یکه حت میتا دختر بزرگ گارم  خاطر امیخواسررت به  ثل که م نی. فقط 

 رونینه،بینب اروتا آفتاب و مهتاب رنگ م میباغ محدود شرررد نیها تو ا یزندان
 مینرفت رونیگردش لک زده! از بس ب هی یما غدغن شرررده، دلم برا یرفتنم برا

ما گهید  یم یاز چ نایدونم ا ی. من نممیترسرر یباغ هم م رونیب یاز آد
 و درس گهیشررهر د هیتونه بره  یاون م یوقت ه؟یچ یترسررن!مگه فرق من با مان

 تونم. یبخونه خب منم م
 آمد و گفت: یچا ینیبا س بایفر
 انقدر حرص نخور! ه،یکاف یجان،سخنران ایمان گهیخب د -
مان؟تو  - ما که م هیچرا حرص نخورم  ندم  تاب خو با یک فت زن  ثل  دیگ م

 که ما فقط... نمیب یباشه اما متاسفانه م یگوسفند ساکت و مثل مار موذ
 !گهیبسه د ایمان -
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منو به گوش آقاجون برسونه  یشم تا مبادا باد حرفا یباشه مامان جان خفه م -
 و ناراحتش کنه.

 .می! مثال مهمون داریامروز از دنده چپ بلند شد نکهیتو مثل ا -
 یحد ب نینداشررت اما آقاجون را هم تا ا یمخالفت ایمان یگرچه با حرفها یلیل

از آن را  یبرداشررت ..مقدار یفنجان چا کیدانسررت.  یمنطو نم یرحم و ب
ش ضربه ا دهینو سر و رو دیآن فر یبه در خورد و در پ یبود که  ست ییبا  ه اما آرا

با  بایشده بود . فر رهیخ وبا تعجب به ا ایمردد وارد شد و سالم کرد . مان یگاهن
 کرد و گفت: یاو احوال پرس

 ییچا هیتو  ایب ؟یستادیحاال چرا دم در ا یایباشه که تو هم ب نجایا یلیمگه ل -
 بخور.

 .میکار دار میبر دیمتشکرمبا -
 آهسته گفت: ایمان
 چقدر الغر شده! -
شن یلیل صورتش نگاه نکرد و  دیجمله او را  شماتت بارش به  اما از ترس نگاه 

 رفت. دیهمراه فر یبعد از خداحافظ
صحبت م یزن رو ریو پ رمردیپ سته و با هم  ش ن دو آ دنیکردند. با د یتخت ن

 اننشیو ب دیب*و*سرا  شانیصورت هر دو دیبه خنده باز شد. فر شانیلب ها
 :دیهم لبه تخت نشست . مادرجون پرس یلینشست. ل

 پسرم؟ یکجا شال و کاله کرد -
 خدمت شما! -
 !یزد یتر به ما سر م شیچه عجب! روز اول ب -
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 جا نبودم؟ نیا روزیمگه من د -
 !یرفت یو م یزد یسر م یلیبه ل یاومد یچند روز فقط م نیا -
 حاالم حتما کار داره که اومده! -
 گفتم که هوشم به آقاجونم رفته. شهیمن هم -
 چاخان نکن پسر، برو سر اصل مطلب. -
 .دییاصل مطلب که شما -
 کنه ها. یم یداره زبون باز یچه جور نیبب -
س - صبان اریب ش یخب ع ستش د د،ین بود  کیکه نزد دمید یصحنه ا شبیرا

 سکته کنم.
 انداخت و ادامه داد: یلیبه ل یبا تعجب به او نگاه کردند. او هم نظر همه

خنک شب استفاده  یزدم و از هوا یشب بود، داشتم تو باغ قدم م یها مهین -
صدا یم ش دمیجلو رفتم د یوقت دمیشن هیگر یکردم که  ضخ هی دیمه  میطناب 

خواد خودش رو بکشررره، رفتم جلو و  یاز درختا بسررته و م یکیبه شررراهخه 
 ود کر فیرو تعر یواسرتگارخ هیدختر؟ اونم قضر یشرد وونهید دم؛مگهیپرسر

 نشم. کهیاما زن اون مرت رمیگفت؛حاضرم بم
 زد و گفت: گرشیدست پشت دست د کیبا  مادرجون

 خدا مرگم بده،چرا؟ -
خالصرره اگه  سررت،یزور که ن اد،ی یپسررره خوشررش نم نیخب معلومه، از ا -

 دختره االن تو بهشت زهرا بود. نیبودم ا دهینرس
 خدا نکنه مادر! -
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 :دیو پرس دیبه صورتش کش یدست آقاجون
 هم کمکت کرده؟ یلیل ای یقصه رو سر هم کرد نیا ییحاال خودت تنها -
 دیباور کن دیخوا یشررما نم ه؟انگاریدسررت شررما درد نکنه آقاجون! قصرره چ -

آورد  سر خودش ییبال هی یخب، وقت اری!بسستین یازدواا راض نیبه ا دیمهش
 نداره. دهیفا گهیکه د دیفهم یم

 :دیپرس یلیاز ل دیرس یکه نگران به نظر م مادرجون
 زده؟ یتو هم حرف شیپ -
طور باشرره  نینداره که تگه ا یپسرررخاله اش اخالق درسررت نکهیبله، مثل ا -

 کنه. یرو بدبخت م دینکرده مهش یخدا
 :دیپرس یلینگاهش را به صورت متفکر آقاجون دوخت . آقاجون از ل مادرجون

 دم؟یسره رو منم دپ نیا -
اومده  یمهبد و مان یمهمون یکه تو یهمون اره،یبله آقاجون، اسررمش کام -

 بود.
 جا.. نیا ادیب دیاومد،برو زنگ بزن بگو مهش ادمی ییزایچ هی -
شد و به خانه رفت تا زنگ بزند . فر یلیل صحب دیبلند  شروع کرد به  ت باز هم 

 یروش شرروهر دادن دخترها منطق نیکرد آنها را متقاعد کند که ا یکرد و سررع
را  یکرد قصررد دارد منظور یاحسرراس م یلیزد که ل یحرف م ی. طورسررتین

 داد. یمسئله به شدت عذابش م نیو ا ستیبرساند اما قادر ن
ش ست.  دهیپر ییو رنگ و رو شانیپر یبا حال دیمه ش آمده و کنار مادرجون ن

 آقاجون گفت:
 ؟یومدین شمیچرا خودت پ -
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ش ست ها دیبا ترد دیمه شرد. فر یبه او نگاه کرد و د لند ب دیلرزانش را به هم ف
 شد و گفت:

 ترسه. یاز جذبه شما م هیمثل بق نمیآقاجون ا -
 گفت: یلیبه ل دیخند یکه م یدر حال سپس

 ما تموم شد. تیمامور میپاشو بر -
ش شم دوخت. ل یلیملتمس به ل یبا نگاه دیمه خش ب نانیاطم یلبخند یلیچ

ش صورت او پا  مکتین یدورتر هر دو رو یبه را افتاد. کم دیو به ئنبال فر دیبه 
توجه اش  دیکرد که آه بلند و کشدار فر یبه آنها نگاه م یبا نگران یلینشستند. ل

 :دیپرس دیرا جلب کرد. برگشت و باترد
 ؟یهنوزم ناراحت -
 به او انداخت و گفت: یهینگاه عاقل اندر سف دیفر
 !یبد بیمنو فر یخوا یهنوزم م -
 کرد. آب دهانش را به زور فرو داد و گفت:  ی یلیحرف او بدن ل نیا با
 .یطعنه ها رگ و راست حرفت رو بزن نیا یبهتره بجا -
 ؟یناراحت نش ید یقول م -
 نه! یرو بگ تیاگه واقع -
 ؟یرو نگفت تیپس چرا خودت به من واقع -
 ؟یزن یحرف م یچرو؟تو از  تیکدوم واقع -
 نیبدم به هم بیمن مثل تو قصررد ندارم تو رو فر یخب انکار کن ول اریبسرر -
 گم. من...من تو رو دوست ندارم. یرو م تیهم واقع لیدل
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سکوت کرد و بعد ادامه  یلحظه ا دیناباورانه به دهان او چشم دوخت .فر یلیل
 داد:

ه و رفت نیکنم اون عالقه از ب یاحساس م گهیدوستت داشتم اما حاال د لیاوا -
 تونم دوستت داشته باشم. ینم
 کنم! یباور نم -
مثل  ه؟اونامیچ لشیشررن دل یکه از هم جدا م ییچرا؟ پس همه زن و مردها -

فهمن اشررتباه کردن،خدا رو شررکر که  یما اولش به هم عالقه دارن اما بعد م
 ما فقط در حد حرف بود! هیقض

 !یکن یرو از من پنهان م یزیچ یتو دار -
 !یحس شد نی!حاال تو هم مثل من دچار امیحساب شد یآهان! حاال ب -
 کدوم حس؟ -
 !دیشک و ترد -
 ! یکن یم یرو مخف یمسئله ا هی یاما من مطمئنم که تو دار -
 خب منم مطمئنم... -
 ؟یکه چ یمطمئن -
 !یبا من ازدواا کن یمطمئنم که به اجبار قبول کرد -
 نه! -
 زد و گفت: یشخندین دیفر
بشه  ریکه د نیفهمم اما خوشبختانه قبل از ا یوقت نم چیمن ه یتو فکر کرد -

 هیبود!من  یگریکردم که متعلو به من د یجسررتجو م ییعشررو رو جا دمیفهم
ز رو ا ایبدون اجازه دفتر خاطرات مان نکهیبه تو بدهکارم. بابت ا یعذر خواه
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ش خوندم یوقت امادونسررتم دفتر مال اونه،  یه اولش نماتاقت برداشررتم البت
 جواب تمام سوال هام توشه.. دمیفهم

 یک دانست او یاو را نگاه کرد. نم رهیخ رهیخ یلی. لدنیشروع کرد به خند دیفر
ن !ناگهاسررتیموقع چ یخنده ب نیا یمعن دیفهم یدفتر را برداشررته و حاال نم

 متفکر گفت: یساکت شد و با چهره ا
و مهبد به  ایکردم مان یفکر م شررهیهم کیاتفاق کوچ هیمن احمو به خاطر  -

بد مه یروز بسررتن هیکه  نیاتفاق بچه گونه! فقط به خاطر ا هیهم عالقه دارن!
ستن ایو مان نیافتاد زم سال ت هیخودش رو به اون داد تا گر یب ا نکنه و من از اون 

 یبرداشررت م یا گهیمنظور د هنسرربت به مهبد رو ب ایمان یحاال تمام رفتارها 
کردم.  یاز نگاه هاش فرار م یگرفتم و حت یم دهیوجود اونو ناد شررهیکردم. هم

خاموشررش کرده بودم  یخاکسررترعشررقم که همان زمان کودک ریمبادا آتش ز
ش فرامو یبرا یکه من حت یلیل شررهیدوباره مشررتعل بشرره و آزارم بده!باورت م

که  یروزرفتم؟یدر فرانسه رو پذ لیتحص یپدرم رو برا شنهادیعشو پ نیکردن ا
 دمیکننده اش د رهیخ ییبایاونو با ز یاما وقت نمیخواسررت اونو بب یاومدم دلم م

ش سرت ک صاحب دلش خودم بودم و ا نیغافل از ا دمیبازم ح شو دو  نیکه  ع
به بود و من کور نم باورش نم ی!حاال مدمید یجان  یدونم که اگه حرف بزنم 

 رو! زیرو خراب کردم همه چ زیگم! من همه چ یم دروغکنه  یشه و فکر م
ش جیروزگار گ یکه از باز یلیل شد تا برود که مه شده بود بلند  با  دیو مبهوت 

شاد یادیفر ست ها یاز  سو شید شادمانه او را در دیاو دو یرا باز کرده و ب  .
 و گفت: دیب*و*سو صورتش را  دیآ*غ*و*ش کش
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 جان متشکرم.: یلیمتشکرم ل -
 !یتشکر کن دیازز فر دینکردم با یمن که کار -
کرد  یاو تعجب م یناگهان راتییاز تغ یلیرا از هم باز کرد. ل شیدست ها دیفر

 با خنده گفت: دی. مهش
 ؟یچ یعنی -
 ؟یاز منم تشکر کن یخوا یمگه نم -
 !یدار یکارهات بر نم نیوقت دست از ا چیتو ه -
شوق خ رونیتوهمات ب یایاز دن یلیل شک  صورت او که با ا ده ش سیآمد و به 

 بود نگاه کرد و گفت
 7-2فصل  یلیل اشک

 نگاه کرد و گفت: یلیبه ل دیفر
 بکن. یکار هی ایآ*غ*و*شم دماغش سوخت، تو ب چارهیب -
ش یلیل ست ها دی. فردندیبه هم نگاه کرده و خند دیو مه را انداخت و با  شید

 گفت: دیاشاره به مهش
 برو آقاجون منتظرته. -
 کجا؟ -
 با مادرت صحبت کنه؟ ادیب یخوا یمگه نم -
 رفت. یم ادمیَاه، داشت  -

 شیبروهاا دیزد.او دوباره برگشت. فر شیصدا دیبرگشت تا برود که فر دیمهش
 را باال برد و گفت:

 جا. نیا یکار مهم اومده بود هیانگار واسه  -
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 خودش خنده اش گرفته بود گفت: یکه از فراموشکار دیمهش
 بله اومده بودم از شما تشکر کنم. -
 دستش را جلو برد و با اشاره به پشت آن گفت: دیفر
 .یب*و*سدم دستم رو ب یخب،اجازه م اریبس -

 زد و گفت: یشخندین دیمهش
 رو فراموش نکردم. میمن هنوز عادت بچگ -
 و گفت: دیدستش را عقب کش دیفر
 .میتو گذشت یتشکر رسم ریما از خبابا  -
 نشده. مونیاز هر دوتون متشکرم، برم تا آقاجون پش -

 کرد و گفت: شیصدا دینرفته بود که فر شتریدو قدم ب باز
 دایبرات پ کیشرروهر درجه  هیاگه عادت بد گاز گرفتن رو بذار کنار خودم  -
 کنم. یم

نابرا یخوشررحال تر از آن بود که جواب او و دوان دوان  دیفقط خند نیبدهد ب
 خودش را به آقاجون رساند.

 نییباز هم نگاه او رنگ غم گرفته سرررش را پا دینگاه کرد د دیبه فر یوقت یلیل
سو  یکه رو رزنیپ یهم از دور برا دیمادرجون رفت. فر یانداخت و آرام آرام ب

 تکان داد و رفت. یکرد دست یتخت نشسته و نگاهش م
 :دیپرس مادرجون

 راست بود؟ دیفر یحرفا -
 کدوم حرفا؟ -
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 گفت! دیکه درباره مهش ییهمونا -
 زد و گفت: یلبخند یلیل

 !یتا حد -
 اد،آره؟یبا روغن داغ ز -
 شه گفت! یم -
 !هیعجب بچه ا -
 سالشه،کجاش بچه ست؟ یس گهیماشالله د -
 !دیرو حس نکرد یزندگ نیریچون هنوز تل  و ش دیشماها همه تون بچه ا -

ضا یشاد یصدا که  یدر حال یباغ را پر کرده بود. همگ یو هلهله دخترها ف
 یروزیرا هم از پ یلیرفتند تا ل یخانه آقاجون م یزدند بسو یبلند بلند حرف م

 یبود لبخند دهیرا فهم زیآنها همه چ یآقاجون با خبر کنند اما او که از چهره ها
 زد و خدا رو شکر کرد.

 :گفت یبا ناراحت نیمیبشقابش را کنار گذاشت و تشکر کرد. س دیفر
 !ینخورد یزیتو که بازم چ -
 شدم، ممنون. ریس -

 و گفت: ستادیزد . ا شیبرود که فرهاد صدا رونیشد تا ب بلند
 بله!-
 اومده؟ شیپ یمشکل-
 نه!چطور مگه؟ -
 !یعوض شد یلیچند روزه خ -
 من؟ فکر نکنم! -
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 کوچک آشپزخانه نگاه کرد و گفت: نهیآ در
 .نمیب ینم یرییمن که تغ -
 !هیمنظورم چ یدون ینکن، خودت م یباز لمیف خودیب -
شدنمه،خ - شتها  سئله مهم التونیاگه منظورتون کم ا شه، م  تسین یراحت با

 ذره وزن کم کنم. هیخوام  یفقط چون تناسب اندامم به هم خورده م
شن او شد و به طبقه باال رفت. در  یسوال بعد دنیقبل از  شپزخانه خارا  از آ

آن  بود. تمام صفحات زیم یرو اینشست. دفتر مان زیاتاقش را بست و پشت م
از هزار بار افسوس خورده بود.دوباره صفحه اول آن را باز کرد  شیرا خوانده و ب

 را که در آن نوشته شده بودخواند: یو شعر
  است زیگرم تو از دور هم دل انگ یصدا زستییوب پامن که دلم چون غر یبرا
چون امتحاناتش تمام نشرررده  دیاما فر میکرد یم یدر باغ باز یامروز همگ»

شغول خواندن درس ها کاش او از ما بزرگ  یکنم ا یآرزو م شهیبود. هم شیم
 یم شیتماشررا راز دو میکرد یم یباز یها کنارمان بود.وقت یتر نبود و در باز

را به اندازه او دوسررت نخواهم داشررت اما او  یگاه مرد چیدانم که ه یکردم،م
 .«ندیب یانقدر در عالم خودش غرق شده که هرگز منو نم

ندازم را  میرفت رونیب یبا مان یوقت امروز»  کیدفتر خاطرات و  کیتمام پس ا
به خاطر  یاو هم روز دیبدهم شررا هیهد دیتا به فر دمیخر ییطال سیخود نو
 دیدانم چطور به دستش برسانم با یاما حاال که آن کادو کرده ام نم سدیمن بنو

 .«رمیکمک بگ یکار از مان نیا یبرا
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نگاه کرد. بلند شررد و بعد از  شیسرررش را بلند کرد و به قفسرره کتاب ها دیفر
شت و نگاه کرد. هم یکم ستجو دفتر مورد نظر را بردا  نیکرد ا یفکر م شهیج
باز کرد.  دیفهم یکرده اما حاال م هیته یرا مان هیهد چقدر غافل بوده!دفتر را 

حات رنگ خال یصررف ند و جوهر ه یآن  نکرده بود.  سیآن را خ یقلم چیبود
 دوباره نشست و خاطرات او را ورق زد:

ند» قاجون دختر شیروز پ چ مادرش  یآ پدر و  باغ آورد و گفت  به  با خود  را 
ساکت و غمگفوت کرده اند و او از حاال به بعد خوا ست اما او آنقدر   نیهر ما

ن از او خوششا دای. ونوس و ومینشد شقدمیپ یدوست یکدام برا چیاست که ه
دوسررت  یواقع یخواهر کوچولو کیکنم او را مانند  یاما من حس م دیآ ینم

سمش ل سمش را م یلیدارم ا ست و هرگاه ا ش میبرد یا  یخندد و م یم دیمه
 :دیگو
 شه! یمجنون نم یکه ب یلیل -

 :دیگو یهم در جوابش م یمان
 منم مجنونم. -

ام  دهیزند اما بارها د یم یشرروخ یحرف را از رو نیا یکردم مان یفکر م لیاوا
شادها م یکه دزدک شم شت  شا م ستدیا یپ  یکند . امروز هم وقت یو او را تما

شت موها شانه م یمادرجون دا  یاز کش ها یکی یزد تا ببافد مان یبلند او را 
کرد و خودش  پرتابآنها  یمرا که از اتاقم برداشررته بود بسررو یقشررنگ موها

صبان شد. اول از کار او ع ال خوشح دمیرا د یلیلبخند ل یشدم اما وقت یپنهان 
 «نزدم. یشدم و حرف
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 ختیر یکرد اشک م یخواند و خودش را شماتت م یدفتر را ورق زد و م دیفر
خواند. هنوز هم با ولع  یبار بود آن دفتر را م نیاول ایکرد. گو یو عاجزانه ناله م

 خواند: نیو چن دیکرد تا به اواخر دفتر رس یمطالب آن را مرور م
رفت و من از پنجره آنقدر  دیفر روزیشود. د یباز نم میچشم ها هیشدت گر از»

بانیبه خ گاه کرده و گر ا تا ا هین را  فرهاد ییدا گریکه خوابم برد. د نیکردم 
آنقدر  روزیبخشررم. د یرا از ما دور کرده و من او را نم دیرم. او فردوسررت ندا

صبان ستم فر یبودم که م یع سم ادیخوا شگاه  ؛بزنم و بپر مگه ما خودمون دان
 شه درس خوند؟ یابن جا نم م؟مگهیندار

نتظار بندم و به ا یکردم. حاال که او رفته منم دفترم را م هیو فقط گر دمیترسرر اما
عشررو را در نگاهش  یبایکه برگردد خط ز یروز دوارمی. امنمینشرر یآمدنش م

 بخوانم.
 «آن روز دیام به

را بسررت و بلند شررد و پنجره اتاقش را باز کرد.. نگاه سرروزانش را به پنجره  دفتر
 :دیاتاق او دوخت و پرس

چرا هم خودم رو عذاب دادم و هم باعث آزار تو  دم؟ید یچرا کور بودم و نم -
رو تو  یآسررمان نهیگنج نینبودم،تو هم مثل من عشررو رو ا قتیشرردمحتما ال

بت پ ما من احمو نفهم یکرده بود دایقل باز دمیا به  مه رو   یگرفتم،وا یو ه
نامزد یمان یعنیمن! یخدا برگرده  یوقتخبر داره ؟  یلیمن و ل یاز موضرروع 

شدم؟بگم  یبگم؟ بگم من با خودخواه یبهش چ صاحب  شو تو رو  تمام ع
 دم؟ید یرو نم ایعشو مان کور بودم و
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 زنگ زد و گفت: یلیرفت. به ل نییبه طبقه پا یکالفگ با
 تو باغ کارت دارم. ایب -

س فرهاد شفته بود که حالش را  نیمیو  با تعجب به هم نگاه کردند اما او آنقدر آ
کرد و  یشرررد کمکش م یم دایپ یخواسرررت کسرر یفقط دلش م دیفهم ینم
سخت شیساخت. پاها یم دوارشیام ش یم نیزم یرو یرا به   ی. حس مدیک

کند البته بار حقارت واقعا  یحمل م شیشرررانه ها یرا رو ینیکرد بار سررنگ
 یم ریاز هر گونه غرور خودش را حق یو کمرشررکن بود و او حاال ته نیگسررن

را  شیرا به چشمان او دوخت و دندان ها سشینگاه خ دیرس یلیبه ل ی. وقتدید
 کرد گفت: یکه حال او را درگ م یلیل .دیییهم سا یبا حرص رو

 متاسفم! -
ت او بر صررور یلیسرر کیدسررتش را بلند کرد تا حرصررش را با  تیبا عصرربان او

صومانه او را د یکند اما وقت یخال ستش را پا دینگاه مع  نیزم یآورد و رو نیید
 دیفهم شیاز لرزش شانه ها یلیگذاشت و ل شیزانوها ینشست و سرش را رو

. کند یلچمن ها نشست و سکوت کرد تا او بغضش را خا یند. روک یم هیگر
 گرفته گفت: ییسرش را بلند کرد و با صدا یقیبعد از دقا

ساس پوچ - ساس م یم یاح مزاحم احمو بودم  هیمدت  نیکنم تو ا یکنم!اح
 بوده! گرانیکه وجودم باعث آزار د

 !ستین نطورینه!ا -
فهمم  یم ه؟حاالیشرره جز مزاحم چ یم گرانید یکه به زور وارد زندگ یآدم -

 دونستم. یچقدر احمو بودم و خودم نم
 یندار یتو که گ*ن*ا*ه-
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با یگ*ن*ا*ه بزرگه!وقت هیخودش  یخبر یب مدم  به اطراف شیب دیاو  انمیتر 
با یتوجه م تا بفهمم در نبود من چه  یصرربر م نیاز ا شررتریب دیکردم، کردم 

که  نیزود به فکر تصرراحب تو افتادم. بدون ا یافتاده؟اما با خودخواه یاتفاقات
 چه کار کنم؟ یکنم احساست رو بفهمم!حاال با مان یسع

 موضوع خبر نداره! نیاون از ا -
 شه؟ یمگه م -
 نذارن اون بفهمه. میبه بچه ها سفارش کرد -
 زد و گفت: یشخندین دیفر
 هیمدت از خودم  نیعشو خبر داشتن جز من احمو!تو ا نی!همه از اینیب یم -

 باوره! رقابلیمن!غ یخدا یمترسک ساخته بودم!وا
 بلند شد و گفت: یلیل

کنم  یقبول م دیریبگ یمیذارم به عهده شررما، هر تصررم یرو م زیمن همه چ -
 نداره. تیبرام اهم یچیه گهیچون د

 چرا؟ -
 هم دوستم نداره! یمان گهیچون د -
 :دیو پرس ستادیاو ا یبلند شد و روبرو تیبا عصبان دیفر
 آدم خودخواه که فقط به فکر خودشه؟آره؟ هیهستم؟ یمن ک یکن یتو فکر م -
 نه! -
 دوستت نداره؟ گهید یکه مان یچه کار کرد ه؟یحرفا چ نیا یپس معن -

 انداخت و گفت: نییشد. سرش پا ریسراز یلیل یگرم از چشم ها یها اشک
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 حس بچه کانه بو. هیوقت دوستش نداشتم و اون عالقه  چیبراش نوشتم ه -
 !یخود کرد یب یلیتو خ -
 نداشتم. یچاره ا -
 د،حاالیکشرر یجاها نم نیحاال کار به ا یرو به من گفته بود قتیاگه حق -

قاجون و م شیپ امی یگم، من فردا م یم یمن چ نیخوب گوش کن بب گم  یآ
شدم،  صرف   زیکنه همه چ الیزنم که خ یحرف م یجور هیاز ازدواا با تو من

 هی وهات یکنم تو دخالت نکن و بذار خراب کار یمنه، فقط خواهش م ریتقصرر
 جبران کنم.. یجور

 !یریممکنه مورد قهر آقاجون قرار بگ یکاررو بکن نی!اگه اهیانصاف یب نیاما ا -
سرخوردگام ستین یشگیقهر آقاجون هم - شو تا هم یا  دل آدم رو  شهیاز ع
ست یسوزونه،تو چطور م یم شو  ؟بایکن یکنار من زندگ یخوا ش  هیفکر و ع

 ؟یلیل یکار رو بکن نیا یتونست یچطور م گه؟تویمرد د
 و با بغد ادامه داد: دیکش یآه
 شد. یوگرنه تمام عمرم فنا م دمیکه زود فهم هیشکرش باق یباز جا-
 خواست به خانه برگردد که او گفت: یم یلیل

 ایبفهمه،نه مان یزیچ دیکس نبا چیمونه،ه یمن و تو م نیموضرروع فقط ب نیا -
 ؟یدیفهم گهریالیکس د چیه یو نه مان

شب بخ دییسرش را به عالمت تا یلیل شد اما  ریتکان داد و  گفت و از او دور 
 .دیشینامعلومش اند یشب آن جا ماند و به فرداها یها مهیاو تا ن

 گذاشت و گفت: زیم یرا رو یپاکت کرم رنگ آقاجون
 .امرزتهیپدر خدا ب هیارت نیدخترم ا ایب -
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 :دیبا تعجب پرس یلیل
 ه؟یچ نیا -
ز ا یتون یحاال م گهیدفترچه پس انداز که د هیخونه و دو تا مغازه و  هیسررند  -

 .یاون استفاده کن
 زد و گفت: یزده او را نگاه کرد.آقاجون لبخند رتیباز هم ح یلیل

امانت بود که حاال به دسرررت صررراحبش  هی؟یانقدر تعجب کرد یچ یبرا -
 .دیرس

شما و مادرجون تمام ا نایاما آقاجون ا - ست نه من! شما سال ها از من  نیحو 
 تسرریانصرراف ن نیحاال ا دیپول خرجم کرد میماری.به خاطر بدیمراقبت کرد

 که...
کنن و منتم سرررشرون  یبچه شررون خرا م یبرا یدخترم هر پدر و مادر نیبب -

شو زنگ بزن نیاز ا گهیذارن پس د ینم با هم  ادیب دیفر میحرفا نزن و برو آماده 
 هم مغازه هارو. نیهم خونه رو بب دیبر
گرفته وارد شررد و سررالم  یبا چهره ا دیهنگام ضررربه به در خورد و فر نیهم در

 :دیپرس یکرد. مادرجون با نگران یکرد و احوال پرس
 افتاده پسرم؟ یاتفاق -
 کنار آقاجون نشست و گفت: دیفر
 رو بگم و برم. ینه،فقط اومدم مسئله ا -
 بود بلند تا برود که او با اشاره به مبل گفت: دهیکه منظور او را فهم یلیل

 .یخوام تو هم حرفام رو بشنو یم نیبش -
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نگاه  .دیلرز یو بدنش م دیتپ یبه اجبار نشررسررت اما قلبش به شرردت م یلیل
چند لحظه او  دیدوخت و نفسررش را حبس کرد. فر یقال ینگرانش را به گل ها

را نگاه کرد سررپس انگشررتانش را در هم گره کرد و نگاه خسررته اش را به روبرو 
 دوخت و گفت:

شما و مادرجون و ل دیدون یم - ست دارم  یلیرو خ یلیآقاجون من...من... دو
 اما...اما...

 انداخت و ادامه داد: یلیبه ل یگرید نظر
 ازدواا کنم. یلیتونم با ل یاومدم بگم من نم -

را در هم  شیو مادرجون با تعجب به هم نگاه کردند. آقاجون ابروها آقاجون
 :دیو پرس دیکش

 چرا؟ -
و در کنار هم  میسررتین یما زوا مناسررب دمیمدت فهم نیخب...خب تو ا-

که دو تا جوون با  گه،ید نهیهم یبرا ی...اصال دوران نامزدمیش یخوشبخت نم
شن و بفهمن با هم تفاهم اخالق شنا ب سفانه من و ل ایدارن  یهم آ  یلینه!اما متا

 .میایبا هم کنار ب میتون یو نم میوجه اشتراگ ندار یمورد چیدر ه
نگاه کرد اما او همچنان سرررش  یلیبه ل یبا ناباور دهیکه رنگش پر مادرجون

 زد.آقاجون با تحکم گفت: یبود و حرف نم نییپا
 !یلیل -
 ترس جواب داد: با
 بله! -
 سرت رو بلند کن! -
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 بلند کرد و نگاه مضطربش را به صورت برافروخته آقاجون دوخت. سر
 ؟یدیرو شن دیفر یحرفا -
 بله. -
 !یدار یتو چ نمی؟ حرف بزن بب یپس چرا ساکت -
سان به فر یلیل ست حرف دیهرا ستش را به  ینگاه کرد. او خوا بزند که آقاجون د

 عالمت سکوت بلند کرد و گفت:
 بذار خودش حرف بزنه. -
 یبود حس م دهیاز آقاجون ند یو تند یمحبت یگونه ب چیکه تا به آن روز ه او

سنگ سکوتا ی.آقاجون وقتستیشده و قادر به حرف زدن ن نیکرد زبانش   ز 
 و گفت: دیکوب نیرا محکم به زم شیاو به ستوه آمد عصا یطوالن

 ..میکن یرو برگزار م یآخر هفته بعد جشن عروس-
 هم زمان گفتند: دیو فر یلیل

 نه! -
 به آن دو انداخت و گفت: ینظر تیبا عصبان رمردیپ

 که آبرومون رو به باد بدبد. میستیدست شما ن چهیما باز -
 بلند شد و گفت: دیفر
سته هر حرف زور میستین میقد یما هم جوونا - شم و گوش ب  رو قبول یکه چ
 .میکن

 زد: ادیفر آقاجون
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حاال شرررده  یکه خودت خواسررت یزی!چیکه خودت زد یحرف زور؟حرف -
 حرف زور؟

 .رمیگ یبله خودم خواستم اما اشتباه کردم، غلط کردم حاال حرفم رو پس م -
کرد و  یروز باهاش باز هیو  دشیخر یکه هر ک سررتیعروسررک ندختر من  -

 .دیریپسش بگ ادی یفردا بگه ازش خوشم نم
به هم - ما چرا نم ینم لیدل نیمنم  با اون ازدواا کنم،شرر  دیخوا یخوام 

 د؟یبفهم
 دیترسرر یکه برآمده شررده بود نگاه کرد. م دیگردن فر یبا هراس به رگ ها یلیل

 کند اما او دوباره گفت: فیرا را تعراو در اوا خشم تمام ماج
 گردم فرانسه. یمن دارم برم دیچه نباش دیباش یچه شما راض -
 .یزنت رو هم با خودت ببر دیباشه اما با -
 گردم. ی!من تنها اومدم تنها برمستیزن من ن یلیل -
 رد!م دیوجود نداره!فر دیفر گهیما د یخونه برنگرد، برا نیام به ا گهیپس د -
آقا جون رفت . دست او را گرفت  یکرد بلند شد و بسو یم هیکه حاال گر یلیل

 و ملتمسانه گفت:
 .دیحرف رو نزن نیکنم ا ینه آقاجون، خواهش م -

 نیا دنیبا د دیافتاد . فر نیزم یرو یلیبا خشررم او را به عقب هل داد.ل آقاجون
 یرا از رو یلیرا بسررت و باز کرد. مادرجون ل شیلحظه چشررم ها کیصررحنه 

 بلند کرد. او باز هم به آقاجون التماس کرد اما او دوباره گفت: نیزم
 گهیره و د یم ایکنه  یم یمونه و هفته بعد با تو عروسرر یکه گفتم با م نیهم -

 گرده! یهم برنم
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 فرو داد و گفت: یبغضش را به سخت دیفر
 رم. یم شهیهمیرم، برا یباشه م -

شد و به دنبا یلیرفت . ل رونیانداخت و از در ب نییسرش را پا سپس ل او بلند 
 زد: ادیو فر دیدو
 کنم صبر کن. یخواهش م د،یفر -

در  یهمان جا جلو یلیاز آنجا دور شرررد . ل عیبلند و سررر ییاو با قدم ها اما
صدا ست و با  ش شده بود و حاال او  یقربان دیکرد. فر هیگر یبلند ین شو او  ع

 یدانسررت. مادرجون او را در آ*غ*و*ش گرفت و در حال یخودش را مقصررر م
 گفت: ختیر یکه اشک م

 خدابزرگه. زم،یغصه نخور عز -
 :دینال هیهو هو گر انیاو گذاشت و م نهیس یرا رو سرش

 گ*ن*ا*هه. یگ*ن*ا*هه مادرجون،به خدا اون ب یب دیفر -
 او را نوازش کرد و گفت: یموها مادرجون

 .زمیبرات عز رهیمادربم -
به خاطر رفتنش ا دیفر یلیکرد ل یم الیخ او گونه  نیرا دوسرررت داد و حاال 

 داشت او را آرام کند. یو سع زدیر یاشک م
 :دیسپر تیبست که فرهاد در اتاق را باز کرد و با عصبان یچمدانش را م دیفر
 کجا؟ -
 .سیپار -
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کارها  نیآخر میبا هم نرفت روزید نیمعلوم هست تو چت شده؟ مگه هم چیه -
س میرو انجام داد شرکت تا  میمگه قرار نبود امروز مدارکت رو ببر م؟یکن سیتا 

 م؟یریتا وام بگ
 شدم. مونیحاال پش -
 یتداشت از ناراح رمردی؟پ یگفت یخونه آقاجون چ ی!رفتیجا کرد یب یلیخ -

 کرد. یسکته م
 ازدواا کنم مگه زوره؟ یلیخوام با ل یمن نم -
ه اون بهت بله گفته و ب یوقت ،یرو دختر مردم اسررم گذاشررت یرفت یآره، وقت -
 !یکن یو باهاش عروس یبمون دیدل بسته با ندهیآ

ش - ضرم تاوان ا مونیبابا چند بار بگم؟پ انه کار احمق نیشدم، غلط کردم، حا
 کنم. یتونم باهاش عروس یام رو بدم اما نم

شده بود چمدان را از ز نیمیس ست او ب ریکه تازه وارد اتاق  ش رونید به  و دیک
 و گفت: دیکوب نیزم
 ؟یبر یخوا یچرا م گهیخب نکن، د یکن یعروس یخوا ینم -
 زد و گفت: یشخندین دیفر
 برم! دیگه برو خب با یآقاجون، بهم م نجایمالک ا یوقت -
 زده؟ یحرف نیهمچ هیآقاجون  -
 زد: ادیفر دیفر
 دق پس نهیشم آ یجا باشم م نیاگه ا یعنیآره، آقاجون گفت من براش مردم  -
 برم. دیبا
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را درون آن گذاشرت و  لشیاز وسررا گرید یچمدان را برداشررت و مقدار دوباره
 ت:و گف دیکش شیموها انیم یدست یشانیرا بست. فرهاد با پر شیقفل ها

 .میکرد دایپ یراه دیشا میکن م،مشورتیحاال صبر کن با هم حرف بزن -
 از کنار او گذشت و گفت: دیفر
 .ستین یراه چیه گهید یعنیزنه  یآقاجون حرف آخرش رو م یوقت -
س نییپله ها پا از شد. فرهاد و  ساختمان خارا  هم به دنبالش  نیمیرفت و از 
آمده  رونیبودند از خانه ب دهیآنها را شن یکه سرو صدا بایو فر ایرفتند. مان رونیب

سو بایکردند. فر یبه آنها نگاه م یو با نگران کرد رفت  یم هیکه گر نیمیس یبه 
 :دیو پرس

 شده؟ یچ -
 .سیخوام برگردم پار یگه م یپسره زده به سرش ، م -
به فر یلیل حال دیدوان دوان خودش را  ند. در  زد  یکه نفس نفس م یرسرررا

 گفت: هیچمدان او انداخت و با گر یخودش را رو
 کنم نرو! یخواهش م دیفر -
به او نگاه کرد. فر بایفر  رونیبدن او ب ریکرد چمدان را از ز یسررع دیبا بغد 

 به او نگاه کرد و ملتمسانه گفت: یلیبکشد اما موفو نشد. ل
 ،یکرد یکارو م نیا دیبخشررم ، تو نبا یوقت خودمو نم چیمن ه یاگه بر -
 !یگفت یرو به آقاجون م قتیحق دیبا

 او را گرفت و بلندش کرد و آهسته گفت: یخم شد و بازو دیفر
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 یبا آقاجونم م یدیخودت که د م،یریتقصرر یو تو ب ره،منیهمه کار تقد نایا -
 یفقط م شهیو منطو حرف بزنم اما اون مثل هم یلیآروم و با دل یلیخواستم خ

به کرسرر که نم یخواسرررت حرف خودش رو  نه، من  خاطر  یبشررو تونم به
 کنم. کیاون چند نفر رو در عذاب خودم شر یها یخودخواه

 ؟یکجا بر یخوا یحاال م -
 از دوستام. یکی شیرم پ ینگران نباش،م -
 مونم. یم ایمان شیشب زنگ بزن، من پ -
 و گفت: دیکش یانداخت و آه ایبه مان ینظر دیفر
 نره. ادتی یکه داد یباشه اما قول -
 دایاز آنجا رفت. ونوس و و نیسررنگ یاز او فاصررله گرفت و او با بغضرر یلیل

هم به  دیو مهشرر ایبردند. مان بایرا گرفتند و او را به خانه فر شی. بازوهادندیدو
شت و آب برگ وانیل کیبه آشپزخانه رفت و با  ایدنبال آنها وارد خانه شدند . مان

 کرد و گفت. کینزد یلیل یرا به لب ها وانیبهت زده ل یبا نگاه
 کنه. یبخور آرومت م -

 7-4فصل  یلیل اشک
 دایاز آن جا رفت . ونوس و و نیسررنگ یاز او فاصررله گرفت و او با بغضرر یلیل

و  اینبردند. ما بایرا گرفتند و او را به خانه فر شی. بازوهادندیدو یلیل یبسررو
 وانیل کیبه آشپزخانه رفت و با  ایهم به دنبال آنها وارد خانه شدند. مان دیمهش

 فت:کرد و گ کینزد یلیل یرا به لب ها وانیبهت زده ل یآب برگشت و با نگاه
 کنه. یبخور آرومت م -
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د و ش ریاز اشک از چشمانش سراز یلیدر نگاه او گره خورد س یلینگاه ل یوقت
 «از هم جدا شن شهیدو تا هم نیکارم باعث شدم ا نیبا ا»با خودش فکر کرد؛

عجب به و آذر با ت بایخانه آقاجون را افتاد. فر یواشکبار بس یبا چشمان نیمیس
خواست او را برگرداند اما او چنان  یهم نگاه کردند و به دنبالش رفتند. فرهاد م

لرزان در خانه آقاجون را  یی. با دسررت هادید یکس را نم چیمنقلب بود که ه
 هیکت شیبود و سرش را به عصا هنشست یراحت یباز کرد و وارد شد. آقاجون رو

 زد: ادیبا خشم فر نیمیدر سر بلند کرد. س یصدا دمنیداده بود. با شن
شد - ستم باالخره  ی؟آره؟میراحت  ! از یزیر یروز زهرت رو به من م هیدون

عقده  یجور هی یخواسررت یخواسررت عروسررت بشررم م یروز اول که دلت نم
 نیتو ا یدل خوش چیه گهیراحت باشه د التیخ ،حاالیکن یهات رو سرم خال

 .یو کار خودت رو کرد یندارم،تنها پسرم رو ازم گرفت ایدن
 او را گرفت و گفت: یبازو بایفر
رو  دیآقاجون چقدر فر یدون یجان؟ تو که خودت م نیمیسرر هیچه حرف نیا -

 دوست داره!
 کرد؟ رونشیاگه دوستش داره پس چرا ب -
 به هم زدن... ییحرفا هیبودن  یحاال عصبان -

 و گفت: دیکوب نیزم یرا رو شیعصا آقاجون
 !رونیب دیاز خونه من بر-

 دوباره گفت: نیمیبا ترس به او نگاه کردند اما س همه
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 هیو کنا شیو با ن دیآزارم داد لیشررما شرردم،اوا یها یخودخواه یمن قربان -
 ارم،حاالمیب ایبه دن یا گهیبچه د دیکه نتونستم جز فر دیهاتون قلبم رو سوزوند

 سالها...که بعد از 
اش گذاشرت و کنترلش را از دسرت داد. فرهاد و  نهیسر یدسرتش را رو ناگهان

 او را گرفتند. فرهاد گفت: یبازوها ریز بایفر
 .مارهیحرص نخور، تو قلبت ب -

 آهسته گفت: آذر
 کنه. شیبزنه و عصبان یوگرنه ممکنه دوباره آقاجون حرف میبهتره بر -

کردند. ونوس سرش را تکان  یدخترها در مورد اوضاع صحبت م بایخانه فر در
 داد و گفت:

 شه. یم جیشده!آدم گ یچه اوضاع -
 :دیمتفکر پرس یبا حالت دیمهش

 کارو کرد؟ نیا دیبه نظر شما چرا فر -
 !دهیرو فهم قتیکنم حق یمن که فکر م -
 .دهیحرفامون رو شن میزد یکه ما تو باغ حرف م یوقت هی دیشا -
 .میصبر کن گهیچند روز د دیبشه و برگرده با مونیپش دمیشا -
 گردن. یبرم گهیو مهبد سه روز د یمان -

 که تا آن لحظه سکوت کرده بود گفت: ایمان
 بفهمن! یزیاونا چ میبذار دیبازم نبا -
 گن! یپدر و مادرامون که م مینگ یچیشه؟ما ه یمگه م -
 که نگن. میخوا یازشون م -



wWw.Roman4u.iR  214 

 

 م؟یرو بهشون بگ قتیحق یعنی -
 یبرم تالیتعط یو مهبد برا یچون مان میبهشون بگ دینبود،با نینه!منظورم ا -

 .میناراحتشون کن ستیگردن درست ن
 ؟یرو گرفتن چ دیاگه سراغ فر -
 رفته سفر! میگ یم -
 کجا؟ -
 !سیرفته پار نیدونم!بگ ی!نم یکن یم چی! تو چقدر آدمو سوال پدیَاه مهش-
ستمیمان یش یچرا ناراحت م - ع موق هیکه  میکن یکیحرفامون رو  اجون؟خوا

 نشه. یخرابکار
 به همه انداخت و گفت: ینظر دایو
 .سیکامل کردن مدارکش مجبور شده دوباره بره پار یبرا میگ یدرسته!م -
را  ینیمبل نشست و نفس سنگ یو آذر همه سکوت کردند.آذر رو بایورود فر با

 داد و گفت: رونیاش ب نهیاز س
 یم رونیآقاجون همه همون رو ب میمونده بود گهیکم د هیگذشت،اگه  ریبه خ -

 کرد.
 زد و گفت: یشخندین ایمان
*تقل م*س دیکه بتون دیندار نانیهنوزم به خودتون اطم یعنیکنه! رونیخب ب -

 د؟یکن یزندگ
 اخم کرد و گفت: بایفر
 .ستیحرفا ن نیشروع نکن،االن موقع اکنم دوباره  یخواهش م ایمان -
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شه،حاال که فر نیاتفاقا هم -  جرقه رو نیبه خودش جرات داد و اول دیاالن وقت
 .میبرس جهیتا به نت میریدنبالش رو بگ دیزد ما هم با

 هیه کرد یخاص خودش زندگ دیکه هفتاد سررال با عقا یرمردیجه؟پیکدوم نت -
شتباه فکر کرد میو بگ میبد ریینظرش رو تغ یهفته ا ست اد ،راهیتا حاال ا  نهیر

 غلط اونه؟
 آره چرا که نه؟-
قاجون پ زیعز - پا در م فه،یره،ضررعیمن آ به ظاهرش نگاه نکن من ادی یاز   .

 افته تو رختخواب. یم دیمطمئنم فردا از غصه فر
 به آذر گفت: دیمهش

 یشد وقت م،قراریکرد یو مهبد صحبت م یبا بچه ها در مورد مان میاالن داشت-
 بفهمن! یزیچ میبرگشتن فعال نذار

 گفت: بایفر
 ستیگه!بچه ها تازه از درس و امتحان فارغ شدن درست ن یراست م دیمهش -

 .میخبر ناراحتشون کن نیبا دادن ا انی یم التیتعط یحاال که برا
س نیا در شم ها یلیداد اما ل یم یزد و نظر یحرف یمورد هر ک  نیغمگ یبه چ
 رهیهم با دقت به او خ ای.ماندیشرریاند یکه در حو او کرده بود م یثاریو ا دیفر

 گرفته بود گفت: هیکه از شدت گر ییبلند شد و با صدا یلیشده بود.ل
 رم. یم گهیبا اجازه من د -
 بمون! شمونیجان؟ناهار پ یلیکجا ل -
 ممنون،نگران آقاجونم،خداحافظ. -

 :دیرفت پرس یکه کنارش راه م یبه دنبال او از خانه خارا شد و در حال ایمان
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 ؟یکن یرو پنهان نم یزیچ یتو مطمئن -
 کار رو بکنم. نینداره ا یلیدل -
شرربه  هیطور شررد؟اون که عاشررو تو بود چطور  نیدفعه ا هی دیپس چرا فر -

 شد؟ مونیپش
فت تو ا یخودش م - فاهم ا دهیمدت فهم نیگ گه  یخالقبا من ت تداره،م

 اواخر چقدر تو خودش بود؟ نیا یدیند
 !دیکن یم یرو مخف یزیچ هی دیاما من مطمئنم شما دار -
اون جا،اگه باورت  امی یامشررب قراره زنگ بزنه خونه تون،من بعد از شررام م -

 .یاز اون بپرس یتون یشه م ینم
 خواد زنگ بزنه؟ یم یچ یبرا -
 داد شب زنگ بزنه خبر بده کجاست..گفتم نگرانشم اونم قول  -
 !سیخواست بره پار یپس نم -
 نه. یزود نیحداقل به ا -
 !یلیل-
 بله! -
 مراقب آقاجون باش. -
 زد و گفت: یلبخند تلخ ایبا تعجب به او نگاه کرد. مان یلیل

ست دارم.حاال که  تیمحدو نیدرسته که از ا - شدم اما آقاجونم دو سته  ها خ
 کار رو کرد! نیا دیبد نشد که فر ادمیز نمیب یکنم م یفکر م

 چطور؟ -
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 .دیش یدوباره مال هم م یتو و مان یجور نیخب ا -
 کنه. یبه من فکر نم گهید یمان -
 حو با منه! یفهم یممکنه!بذار برگرده م ریغ -
 زد و گفت:گ یشخندین یلیل

باز - ردا بگم دروغ گفتم و که امروز بهش ابراز عالقه کنم ف سرررتین چهیاون 
 احمقانه رو تکرار کنم. یباز نیدوباره ا

 دور شدن او را نگاه کرد. شیو با تشو ستادیا ایمان
ست.مادرجون آه شیآقاجون نگاه کرد و روبرو دهیبه چهره رنگ پر یلیل ش  ین

 و گفت: دیکش
 کار رو بکنه. نیا دیکردم فر یاصال فکرشو نم -
ما برا دیفر -  یمحکم داره من اونو خوب م لیدل هیکارش  نیا یبرا یحت

 شناسم.
 شد. مادرجون گفت: رهیتر به او خ شیحرف آقاجون ب نیبا تعجب از ا یلیل

 نبود! یلیل یهم داشته باشه مهم تر از آبرو یلیهر دل -
 دوخت و گفت: یلینگاه خسته اش را به چشمان ل آقاجون

 .ستیوضع ناراحت ن نیهم از ا یلیل -
 انداخت و گفت: یلیبه ل یبا تعجب نظر مادرجون

 آقا؟! دیزن یم ییوا!شما چه حرفا -
 و گفت: دیکش یآه آقاجون

که حق - بذارمش بل ثل خودم  قتیخواسررتم تو فشرررار  ما نگفت،م گه ا رو ب
 نره. رانیاز ا یزود نیکاش به ا یسرسخته اما ا
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 :دیکه حاال آرام تر شده بود پرس یلیل
 د؟یدیونو بخششما ا یعنی -
گاهه با یمن ک -  ببخشه. دیام دخترم؟خدا که به اسرار بنده هاش آ

 رفت گفت: یآشپزخانه م یکه بسو یبلندشد و در حال مادرجون
 .ارمی یمن که از کار شما سر در نم -

رساند. هر دو کنار تلفن نشستند. او آرام  ایاز شام ،باعجله خودش را به مان بعد
 گفت: یبا خوشحال ایکرد. مان فیتعر ایمان یآقاجون را برا یآرام حرف ها

 شه. یبگو !حتما خوشحال م دیحرفا رو به فر نیا -
شد . ل یصدا ش یلیزنگ تلفن بلند  شن یگو شت.با  دیرف یصدا دنیرا بردا

شد درحال یلبخند صحبت  شغول   از حد شیب جانیکه متوجه ه یزد و با او م
 دیبا فر یکرد . بعد از خداحافظ یم بیا تعقشرررده بود و با چشررم او ر ایمان

 او گرفت و گفت: یرا بسو یگوش
 خواد با تو صحبت کنه. یم دیفر -

صدا یدر حال ایمان ش دیشن یم یضربان قلبش را به راحت یکه  رفت را گ یگو
 گفت:

 سالم. -
 .دهیفا یکامال مشهود بود و تالشش ب شیصدا لرزش

 سالم،حالت چطوره؟ -
 خوبم. متشکر -
 خوام. یهمه شدم واقعا عذر م یباعث ناراحت نکهیاز ا -
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 د؟یخالصش کن یو از ناراحت دیبهتر نبود اول به مادرتون زنگ بزن -
 بکنم. یخواهش هیغروب باهاش صحبت کردم اما حاال زنگ زدم تا از شما  -
 .دییکنم،بفرما یخواهش م -
 شتونه؟یپ یلیل -
 مامانه! شینه!اون طرف پ -

 :دیاز چند لحظه سکوت پرس بعد
 ناراحته؟ یلیخ -
کار  نیحتما ناراحته!...چرا شما ا یول ستیمشخص ن یزیاز ظاهرش که چ -

 د؟یرو کرد
با اون  یلیانتخابم اشررتباه بوده،ل دمیفهم رید یلیالبته متاسررفانه خ نکهیا یبرا -

 فاصله داشت. یلیازدواا داشتم خ یکه من برا ییارهایمع
 با طعنه گفت: ایمان
 فاصله رو جبران کنه! نیتونست ا یعشو م -
باه م - که ا دیکن یاشررت له خ نیاوال  تان ادیز یلیفاصرر  یمن از رو یبود در 

 کار رو نکردم. نیاحساس ا
 واقعا؟! -
 یفراموش یانسان سرخورده شدم و برا هیاحساسم  هیبه خاطر  شیسال ها پ -

و تل  ر یاون تجربه ها گهیبار د هیخواسررتم  یدور فرار کردم. نم ییجا هیبه 
 تکرار کنم.

 فرانسه؟ دیبرگرد دیخوا یبازم م ؟یحاال چ -
 نگرفتم، از آقاجون چه خبر؟ یقطع میهنوز تصم -
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 گفته؟ ینگفت چ یلیل -
 ام،یاوضاع کنار ب نیمدت با خودم خلوت کنم تا بتونم با ا هی دیچرا!اما من با -

 طور بشه. نیخواست ا یاصال دلم نم
 .دیبه فکر جبران باش دیکه افتاده!با هیاتفاق یدونم ول یم -
 !ایمان -

 شد. یو بدنش داغ م دیلرز یم نهیزد قلبش در س یم شیگاه او صدا هر
 گفت: یسخت به
 بله! -
 ؟یبخش یتو منو م-
 من؟! چرا من؟! -
را  یبا تعجب گوشرر ایکرد و تماس را قطع کرد . مان یبا بغد خداحافظ دیفر

شت و به روبرو خ س رهیگذا بود؟چرا من  یچ منظورش»د؛یشد. از خودش پر
 یزیقسم خورد که بهش چ یلیببخشمش؟ مگه اون از عشو من باخبره؟ل دیبا

 نگفته پس اون!چرا
ش یضربه ا یصدا با ست داریپنجره خورد ب شهیکه به  شم ها یشد.د  یبه چ

ود. ب سررتادهیپنجره ا یآن سررو ایآمد. مان نییو از تخت پا دیاب آلودش کشررخو
 پنجره را گشود و سالم کرد.

 .ریسالم،صبح بخ -
 زنگ زده؟ دیشده؟بازم فر یچ -
 زنگ زده؟ ینه!مان -
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زد و  یلبخند ایاو چشم دوخت. مان یحرکت شد و به لب ها یمجسمه ب مثل
 :دیپرس

 چرا خشکت زده؟ ه؟یچ -
 حاال چه کار کنم؟ -
 ؟یرو چه کار کن یچ -
 چشماش نگاه کنم. یترسم تو یم یبگم؟ حت یچ یخب معلومه،به مان -
 ایبا مادرجون ب یکه صرربحانه ات رو خورد نینگران نباش،بعد از ا خودیب -

ا ت میرو بد یخودمون یمهمون هی بیشررب ترت یخونه ما،همه اون جان،قراره برا
 .میکن رشونیغافلگ یحساب

که  یدستش را در هوا تکان داد و در حال ایشد. مان رهیباز هم به روبه رو خ یلیل
 بلند گفت: یشد با صدا یدور م

 .دییاینره،زود ب ادتی -
 نیبرود که مجبور نباشررد بار سررنگ ییو به جا زدیخواسررت بگر یاو دلش م اما

شماتت بار مان شت و م یرا تحمل کند.آرزو م ینگاه  ست  یکرد قدرت دا توان
ف بار بر خال نینکند. ا شیدایکس پ چیه گریفرار کند و آنقدر دور شررود که د

شته برا یدفعه ها شمار دنید یگذ ست یکرد دلش م ینم یاو لحظه   یم خوا
شک ها یاو قرار نم یمرد اما روبرو سوزان رو یگرفت. ا  شیگونه ها یداغ و 

ساس تنها شدت اح سمان آب یو غربت م ییسر خوردند. به  نگاه  یکرد. به آ
 لب گفت: ریکرد و ز

شت میپدر،مادر چرا تنها - شما چه کار کنم؟چه جور ن؟حاالیگذا  یمن بدون 
 زنه اما... ینگاه کنم و بگم هنوز دلم براش پر ک یمان یچشما یتو
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 :دیمادرجون را شن یشد و متعاقب آن صدا ازی در
 زم؟یعز یداریتو ب -
ه نشاند و ب شیگوشه لب ها یپاگ کرد و به زور لبخندرا  شیعجله اشک ها با

 طرف او برگشت و سالم کرد.
 سالم دخترم،صبحانه حاضره. -
 آقاجون چطوره؟ -
 .رونیبهتره ،صبحانه اش رو خورد و رفت ب یلیخدا رو شکر امروز خ -
 خدا رو شکر. -

 ینیبر چهره اش سنگ ویعم یمشغول مرتب کردن تخت او بود و غم مادرجون
 :دیپرس دیکه متوجه حال او شده بود با ترد یلیکرد.ل یم
 افتاده؟ یاتفاق -
 او دوخت و گفت: یباینگاه غمزده اش را به صورت ز رزنیپ

 رو برات بگم. یموضوع هی میبر ایب -
 زیبه دنبال او راه افتاد.پس از شستن دست و صورتش پشت م دیاز ترد ییایدن با

 زیم یاو گذاشت و خودش آن سو یجلو یفنجان چا کینشست . مادرجون 
 اش را در هم گره کرد و گفت: دهیو چروک رینشست. انگشتان پ

 شه. یبخور سرد م -
 باهام در مورد... دیخوا یم دی...گفتدیشما گفت -
 نرفته اما اول صبحانه ات رو بخور. ادمیآره  -
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شور م یا لقمه شت. دلش  ست کرد و در دهانش گذا ست او  یزد. نم یدر دان
سئله ا صد دارد در مورد چه م رفتن آقاجون آن هم در  رونیصحبت کند. ب یق

بود! به زور دو لقمه خوردو دوباره نگاه پرسشگرش  بیموقع روز واقعا عج نیا
ه را ب نشرا به صررورت مادرجون دوخت. غم نگاه او دلش را لرزاند. آب دها

 :دیو پرس دیکش یفرو داد. مادرجون آه یسخت
 ؟یاون سندها رو چه کار کرد -
 اتاقم. یگذاشتم تو -
 زد و گفت: یبه زور لبختد او
 راحت شد. المیخب،خ -
 گفت: یلیخواست بلند شود که ل یم
 .دیبزن دیخواست ینبود که م یحرف نیا -

ستش را  یمسئله بر نگران نیو ا دیپر رزنیپ رنگ ست. د ش او دامن زد. کنار او ن
 گرفت و گفت:

 شده! یچ دیکنم بگ یخواهش م -
مهربانش  یدست ها انیرا م یلیل یشد. دست ها یاو از اشک خال یها چشم

 گرفت و گفت:
 عموت برگشته! -
کرد. مادرجون  یحرف او را درگ نم یمعنا ایشد. گو رهیبه او خ رتیبا ح یلیل

 دوخت و ادامه داد: زینگاه اشک آلودش را به م
 زنگ زد،اومده،که تو رو...با خودش ببره. شبید -
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اش  یرمایافتاد. همان سال که ب شیچند سال پ ادیسکوت کرد.به  یلیهم ل باز
ص ویبردنش آمده بود تا ط یعود کرده بود.عمو برا ا پدر،برادرزاده اش را ب تیو

 سیبردنش از سرروئ یاو برا ی،عمویلیمودب پدر ل یعد از مرگ آقاخود ببرد. ب
ها  نشده و برگشته بود و سال وکردن ا دایآمده بود اما هر چه گشته بود موفو به پ

نامه به دفتر روز یدادن آگه یکه برا یباالخره روز اریبس یبعد پس از جستجو
با اصرررار فراوان  دایفرامرز خانه آقاجون را پ ویرفته بود از طر کرده بود. البته 

ه به ک یماریبا مخالفت آقاجون و ب یرا با خود ببرد اما وقت یلیقصررد داشررت ل
ه شده بود روبرو شد برگشت. اما روز آخر ب یبستر مارستانیدر ب یلیسبب آن ل

ه نمونه،تو هم اگ نیرو زم امرزیاون خداب تیمن فقط خواستم وص»گفت؛ یلیل
 «عمل کن! تشونیمادرت تو گور نلرزه به وص تن پدر و یخوا یم

کرد بلند شررد و آهسررته آهسررته از  یم یکه به شرردت احسرراس دلتنگ یحال در
 یمکتین یرود رو  یابرها راه م یکرد رو  یسررراختمان خارا شرررد. حس م

 روبرو چشم دوخت. یته یینشست و به فضا
با د یگوجه فرنگ دنیچ یکه برا دایو و ونوس مده بودمد.  باغ آ به دنیبه   او 

 یرا رو یریسبد حص داینشستند. و مکتین یرفتند.سالم کردند و رو شیسو
 گذاشت و گفت: شیپاها

 !هیختال دیفر یامشب فقط جا -
سکوت جلو یلیل یکه متوجه ناراحت ونوس شتش را به عالمت   یشده بود انگ

با تعجب به او نگاه کرد و با اشررراره  دایاش گرفت و به او اشررراره کرد و ینیب
 :دیپرس
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 شده؟ یچ -
 نیا اصالدر اینگاه کرد. گو یلیرا باال انداخت و با دقت به ل شیشانه ها ونوس

داد. ونوس دستش  یدرونش را نشان م یعالم نبود.غم نهفته در نگاهش ناراحت
شم ها یرا جلو ضور آنها  یلیاو تکان داد. ل یچ به خودش آمد و تازه متوجه ح
 :دیپرس دایشد. و

 ؟یچرا تنها نشست -
 زد و گفت: یچشمک ونوس

 پناه آورده. ییبه خلوت تنها یمان دنیاز ذوق د -
 .میو ما خلوت عاشقانه اش رو به هم زد-
شه هم م،اگهیبهتر که اومد- ش نیا یطور نیقرار با بره  دیشه،با یکه نم نهیجا ب
شه،  هی ره،یش بگدو هی شنگ بپو ست هیلباس ق شه که ا ید صورتش بک شب به  م

 !دارهیشب د
 باشه! یقشنگ یلحظه ها دیمن!با یخدا یوا -
 ؟یچ -
 شن. یدو تا با هم روبرو م نیکه ا یهمون وقت -

شب بودند که ل دو صحبت درباره  شغول   یساکت و ب یلیخواهر همچنان م
با  دایحرف برخاسررت و از آنها دور شررد. هر دو با تعجب به هم نگاه کردند. و

 تعجب گفت:
 اس. گهیمسئله د هی ستین یمسئله مان -
 اومده! شیبراش پ یحتما مشکل -
 گفته؟ یزینکنه آقاجون بهش چ -
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 دوست داره. یلیممکنه،آقاجون اونو خ ریغ -
 جا. نیا میاومد یچ یرفت برا ادمونیاصال  یوا -
 .ومدهیخاله در ن یبلند شو تا صدا -
ساختمان وارد اتاق مان یلیل شت  شامش را پر  یشگیشد. عطر هم یاز پ او م

خواست وجود او را از  ی. مدیرا بست و با تمام وجود بو کش شیکرد. چشم ها
شررفاف اشررک  یرا از هم گشررود دانه ها شیپلک ها یحس کند.وقت کمینزد

شم ها ست. در حال شیدرون چ ش  رااتاق  دیشیاند یم دارید یکه به روزها ین
 ساعت همان طور که آمده بود برگشت. کیکرد و بعد از  یریمرتب و گردگ

 :دیرفت که آذر پرس یم یاتاق مان یبسو بایفر
 بخره؟ وهیمونه م یم ادشیآقا منصور  -
 زیه چبچه ها همتا بتونم قبل از اومدن  ادیآره،براش نوشتم فقط کاش زودتر ب -

 رو آماده کنم.
 ؟یر یتو کجا م -
 کنم. یریرو گردگ یخوام اتاق مان یم -

بودن آن تعجب کرد.پشررت در اتاق  زیدر اتاق را باز کرد و وارد شررد از تم یوقت
ستمال گردگ یرو شت و ب دیرا د یریسطل کوچک زباله د مد آ رونی. آن را بردا

 :دیپرس ایو از مان
 ؟یکرد زیاتاقش رو تم یگ یچرا نم -

 :دیبا تعجب پرس ایمان
 رو؟ یاتاق ک -
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 گم! یرو م یاتاق مان -
 زد و گفت: یاست. لبخند یلیکار،کار ل نیا دیفهم ایمان
 نبود زودتر بگم. د،حواسنیکردم،ببخش زشیتم روزیآره،د -
 ومدن؟ین یلیپس چرا مادرجون و ل -

 گفت: ونوس
 ناراحت بود. یلیخ میدیرو تو باغ د یلیل -

 گفت: دیمهش
 !رانیا ادیب یلیل ی!امروز قراره عمودیخبر جد هی یراست -

 :دیو پرس دیشدند. او خند رهیبه او خ همه
 زدم؟ یبیحرف عج ه؟یچ -

 سرش را تکان داد و گفت: آذر
 را ببره. یلیکه ل ادی یحتما م -
 اگه آقاجون بذاره! -
 نگه داشتنش نداره. یبرا یبهانه ا گهیدفعه د نیا -
 .رهیبگ میبذارن خودش تصم دیه،بایلیخود ل میمهم تصن -
 ره من مطمئنم! ینم یلیل -

ره چشررم غ ایجمله را گفته بود نگاه کردند. مان نیکه ا دیهمه به مهشرر گرید بار
 :دیپرس بایرفت.فر یا

 ؟یقدر مطمئتن نیاز کجا ا -
 ت:که دستپاچه شده بود با من و من گف دیمهش

 جا عادت کرده! نیخب،خب اون به ا -
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 گفت: آذر
 مادرجون به اون عادت کرده! شتریب -
 را غنچه کرد و گفت: شیلب ها دایو
 ناراحت بود! نیپس بخاطر هم -
 اصال شانس نداره! یلیل نیا -

ش یمتفاوت رو یهمه نگاه ها با معناها گرید بار شد. او که فهم دیمه  دیتابت 
ست ها ییباز هم جمله تا به جا ستن د ش شد و به بهانه   شیبه زبان آورده بلند 
 به آشپزخانه فرار کرد.

* * * * 
ت پشرر یمعمول یلیبلندش را خ یو موها دیپوشرر یرنگ ییمویو شررلوار ل بلوز

ست و از اتاق ب انداخت.  یپدرش م ادیرفت. چهره عمو او را به  رونیسرش ب
ما تصررم با د یم نشیاو غمگ میا  یکه همراه او آمده بود کم یجوان دنیکرد. 

س یتعجب کرد. بعد از تعارف با عمو رو ست و  ش رد ک یعمبل کنار آقاجون ن
 :دیپرس یاش را پنهان کند.آقاجون با مهربان یناراحت

 ؟یشناس یجوان رو م یآقا نیجان،ا یلیل -
 گفت: زیغرور آم یسرش را تکان داد. عمو با حالت یبه عالمت منف یلیل

 آقا پسرم پارساست. نیا -
سا سته بود با نگاه یلیکه خ پار ش با  یلیمتکبرانه بر تکان داد. ل یشوق و رق ن

 گفت: یلحن سرد
 خوشوقتم. دنتونیاز د -
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 گفت: عمو
هم  ادیبود بعد از سرررال ها ب لیما یلیداره و خ کیزیف یپارسرررا جان دکترا -

 رو. زشیعز یو هم دختر عمو نهیکشورش رو بب
 :دیپرس آقاجون

 آقازاده ازدواا کردن؟-
 براش کردم. ییفکرها هی یخوندن ول یتا حاال که درس م -
 .یبه سالمت -
لت چطوره؟  نمیکن بب فیجان تعر یلیمتشررکرم...خب ل - عد از عمل حا ب
 ؟یندار یناراحت گهید
 نه خوبم. -
 ؟یکن یهموز دارو مصرف م -
 بله. -
ا خودمون اما نشررد ت شیمداوا ببرمت پ یو برا امیگرفتم ب میچند بار تصررم -

طور که  نیو حالت خوبه، ا یشب گذشته که زنگ زدم و آقا فرمودن عمل کرد
 کردن! هیهاشون رو به تو هد هیاز کل یکینوه آقا لطف کردن و  دمیشن

شن آقاجون شده بود برا دینام فر دنیکه با  س رییتغ یناراحت  حبت ص ریدادن م
 گفت:

 سرد شد. تونییچا دییبفرما -
نان غمگ مادرجون هان کردن غمش  یبود و اصررال هم سررع نیهم چ در پن

سته بود و با نگاه ش شت.ن صورت ا یندا  یدو مهمان ناحوانده را م نیکنجکاو 



wWw.Roman4u.iR  230 

 

 یسررر کیندارد. بعد از  ی. معلوم بود نسرربت به آنها احسرراس مطلوبدیکاو
 عمو گفت: یمعمول یصحبت ها

هر تو شرر یگشررت هیتا هم  رونیب میبر یرو با خودمون م یلیتون ما لبا اجازه  -
 .مینیامالگ برادر مرحومم رو بب میو هم بر میبزن

شا یلیل سانه به آقاجون نگاه کرد تا  شو یاو با بهانه ا دیملتم د اما مانع رفتنش 
 برخالف انتظارش او گفت:

 .ایپاشو دخترم برو آماده شو و زود ب -
را از نگاهش خوانده  یلیبا با تمنا به مادرجون نگاه کرد. او که احسرراس ل نیا

 بود گفت:
 .دیببر فیظهره، بعد از ناهار تشر گهیحاال که د -
 ببرم. یرستوران سنت هیخوام پارسا رو به  ینه خانم،متشکرم،م -

 و گفت: یلیرو کرد به ل بعد
 .میکار دار یلیجان،پاشو که خ یلیپاشو ل -
صاف  او شد و به ناچار به اتاقش رفت. از رفتار متکبرانه پارسا با آن گردن  بلند 

صم یاز باال به همه نگاه م ایکه گو سکوت آقاجون و ت  یها یریگ میکردر، از 
 یحوصلگ یکرد. در کمدرا باز کرد و با ب یم یخودخواهانه عمو احساس خفگ

ش شیاز لباس ها یکی شت و پو سر ستادیا نهیآ ی. جلودیرا بردا را  اش یو رو
بل از ا گاهش را رو رونیکه ب نیگره زد. ق مام خطوط چهره اش  یبرود ن ت

د. تا آسمان فرق کرده بو نیاز زم شیچند ماه پ یلیبا ل نهیداخل آ یلیچرخاند. ل
 بایدختر جوان و ز کیبه عنوان چهره  گریو جذاب حاال د نیچهره دلنشرر نیا
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 اریسررابو را نداشررت ز یاما وجودش گرما تگرف یفرار م انیمورد توجه اطراف
اش به خزان مبدل گشررته بود.  ینداشررت و بهار جوان یدیبه عشررو ام گرید

 مادرجون او را به خود آورد: یصدا
 !یلیل -
 بله! -
 زم؟یعز یآماده ا -
 بله! -
 مراقب خودت باش! -
 چشم. -
س رزنیپ سصورت او را  یبا دلواپ شات دیب*و* سفار سه  یو باز هم  کرد.هر 

ش شدند. ل نیسوار ما سا رو نیاز ا یلیآژانس   یصندل یکه مجبور بود با پار
وخته د رونیناراحت بود. خودش را به در چسباند و نگاهش را به ب ندیعقب بنش

 :دیمقدمه پرس یب یلیبود. عمو خ
 ؟یخوشحال -
 :دیتعجب پرس با
 ؟یاز چ -
 !سیسوئ یایقراره ب نکهیاز ا -
 جواب داد: یو پارسا با لحن خاصا یجا به
 شن. یواقعاخوشحال م یکشور خارج هیقراره برن به  یجوان وقت یدخترها -
پنجره برگشرررت از  یبسررو گریو بار د دییهم سرررا یرا رو شیدندون ها یلیل

ن مهما کیبه عنوان  شهیکه هم نیبود اما با توجه به ا یآنها عصبان یخودخواه
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اگر مخالفت کند باعث  دیترسرر یدر خانه آقاجون به خودش نگاه کرده بود م
 آقاجون شود. یمخصوصا بچه ها گرانید ریسوس تعب

 عمو به راننده گفت: -
 جا. نیهم ایب گهیساعت د کی -
بزرگ وارد شدند. پارسا با دقت همه  یرستوران سنت کیشدند و به  ادهیهم پ با

گاه م ما لکر یجا را ن قدم بر م یلید ا نار عمو  کرد  یم یداشرررت و سررع یک
 یگرفت. وقت یاو حرصررش م زیتمسررخرآم ی. از نگاههافتدینگاهشرران بهم ن

 فت:ز گیم یرو انیوسط نشستند پارسا با اشاره به قل یزهایاز م یکیپشت 
کار  نیاز ا رانیهاسرررت،حتما مردم ا نیدونه از ا هی زیهر م یچه جالب!رو -
 !ادی یخوششون م یلیخ

 زد و گفت: یلبخند عمو
ش میاز قد - سرگرم حیبه عنوان تفر انیقل دنیک سوم بوده و فکر م یو  کنم  یکر

 ها باشه! یرانیجزس عادات ا
 باالخره سکوتش را شکست و گفت: یلیل

 بکشن. انیآفاجون و بچه هاش قل دمیدیاما من تا حاال ن -
 به او نگاه کرد.عمو گفت: پارسا

 .ییجا نیهمچ هی انیب دنیکش یخب ممکنه اونام برا -
نه اش خو یدونه هم تو هیعادت داشته باشه  انیقل دنیکه به کش یمسلما کس -

دکورشررون  یرو رو شیمیدونه قد هیداره اما من جز خونه آقا فرامرز که  ینگه م
 .دمیند یزیچ نیهم چ هیکدوم  چیتو خونه ه گهیگذاشتن د
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 :دیپرس شیرداشت و در حال پاگ کردن دست هاب یدستمال پارسا
 د؟یکن یدفاع م یشما از چ -
 رو گفتم. تیرو ندارم فقط واقع یمن قصد دفاع از کس -
 اما لحن شما موقع صحبت خصمانه اس. -
 !دیکن یاحساس م نطوریشما ا -
 ست؟یپس خصمانه ن -
 مطمئنا نه! -
 پس من اشتباه کردم! -
ه االن ک»را باال انداخت و سررر برگرداند. با خودش فکر کرد  شیشررانه ها یلیل

ون که باهاش یبه روز یکنه وا لیداره نظرش رو به من تحم یانقدر متکبره و سع
ما...اما پس  نیکاش ا یبرم،ا با خودشررون ببرن ا نذاره منو  قاجون  دفعه هم آ
 یم نمیشرره؟نفر یاگه من بمونم ناراحت م یعنیشرره؟  یم یپدرم چ تیوصرر

 «کمکم کن! ایخدا ؟یشه؟وطنم چ یم یکنه؟ پس احساسم چ
ضربه ا پارسا شو  شت قا ست او زد. ل یآرام به رو یبا پ  به خودش آمد و یلید

ش عیسر ستش را عقب ک سا ن دید شم به او نگاه کرد. پار زد و  یشخندیو با خ
 :دیپرس

 کردم؟ یکار بد -
و مشررغول خوردن  دیداد جوابش را ندهد. با اخم بشررقابش را جلو کشرر حیترج

مشررمئز  یکرد متوجه نگاه ها یشررد. هر گاه بر حسررب اتفاق سرررش را بلند م
 داد. یفرو م دهیرا نجو شیشد و غذا یکننده او م

 از رستوران خارا شدند عمو گفت: یوقت
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 اس. گهید زیچ هی یرانیا یچقدر مزه داد!واقعا غذا -
 یم زهایچ نیاما پدر! به نظر من چندان هم خوشمزه نبود! شما چون قبال از ا -

تازه کردن خاطرات گذشررته تون احسررراس م یخورد با   یغذا دیکن یحاال 
 .دیخورد یخوشمزه ا

لبخند از  کیکرد و فقط با  یپسرررش مخالفت نم یاصررال با حرف ها عمو
 :دیسوار شدند. پارسا به طعنه پرس یگذشت. با آمدن راننده همگ یکنارش م

 بد قولن؟ ایرانیهمه ا -
 گفت: نیبا اشاره به ساعت ماش راننده

 .دیکرد لیمن سر ساعت اومدم،شما زود غذاتون رو م -
زد که پارسررا متوجه شررد. پاکت  یاز جواب راننده خوشررش آمد. پوزخند یلیل

از آنها را گوشه لبش گذاشت .فندکش را روشن کرد  یکیرا درآورد و  گارشیس
 و گفت: دید نهییکه راننده از داخل آ

 د؟یبکش گاریس دیشد ادهیپ یوقت دیشه لطف کن یم -
 چرا؟ -
ضا - ش یف سر درد م چهیپ یم گاریس یکه،بویکوچ نیما بته . الرمیگ یو من 
 مراعات خانمم بشه. دیبا

س یبرا صه افتاد. با حرص  کرد و  پرتاپ رونیرا به ب گاریبار دوم پارسا در مخم
ضا ضبناکش را به ف ت و رخ او انداخ میبه ن ینظر یلیدوخت. ل رونیب ینگاه ع

اشررران شررردند خاطرات  یمیوارد محله قد یوقت« حقت بود!»در دل گفت؛
اول  ه،روزیهمسررا یبا دخترها یل یل یجان گرفت. باز یلیدر ذهن ل یکودک
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شاد سهو  سا یمحرم و نذر امیبچه ها،ا یمدر سته ها هیدادن هم  ریزنج یها،د
نذر چه بوده!با هر منظره آشنا به  دیگاه نفهم چیمادر که او ه یزن و شربت نذر

 شیافتاد. اشررک در چشررمانش حلقه زد و بغد بر گلو یدور م یخاطره ا ادی
خودش را کنترل کرد تا  زورپارسررا به  یچنگ انداخته بود اما از ترس طعنه ها

توقف کرد  یدر سرربز رنگ بزرگ یجلو نیشررود. ماشرر یمبادا اشررکش جار
آورد که همراه مادر با  ادیدر تابت ماند .روز اول مدرسررره را به  ی.نگاهش رو

سرمه ا سف یروپوش  شت  کیکه  یدر حال دیو مقنعه  ست دا شاخه گل در د
 ادهیود که اصررال متوجه پب هرفت. آن چنان به فکر فرو رفت یمدرسرره م یبسررو

 دیشدن عمو و پارسا نشد. راننده برگشت و به او نگاه کرد. از رنگ چهره او فهم
 :دیرا باز کرد و پرس نیندارد. سکوت کرد اما عمو در ماش یحال خوب

 دخترم؟ یش ینم ادهیپ -
جا آمده بود  نیشررد. حاال که به ا ادهیپ یانداخت و با ناراحت نییرا پا سرررش

شت  یکرد و دلش م یحس م شترید پدر و مادرش را ب،نبو ست ندا گرفت. دو
اما  ندیاز وجود آنها بب یگاه نتوانسته بود آن جا را خال چیوارد خانه شود چون ه

را پر  اطیخشررک کف ح یاشررد. برگ ه اطیحاال به اجبار به دنبال آنها وارد ح
 یمحمد یخشک شده بود و از گل ها اطیگوشه ح ریکرده بودند. درخت انج

و غبار  یقرمز ته یها یرنگشرران از وجود ماه ینبود. حوض کوچک آب یخبر
 ها نشسته بود. پارسا با وسواس به عقب برگشت و گفت: شهیش یرو یادیز
 مونم. یجا منتظر م نیمن هم -

سه پله باال رفت و با کل عمو شت در را باز کرد.ل یدیاز  ست دا با  یلیکه در د
داخل تنگ را با کمک پدر درون  یها یافتاد که ماه یدیع ادیحوض  دنید



wWw.Roman4u.iR  236 

 

شنا م یماه ی. وقتختیحوض ر ست م جانیکردند او با ه یها درون آب   ید
 برد. یم ذتاو ل یکرد و از شاد ی. پدر هم مشتاقانه نگاهش مدیحتد یزد و م

خشررک درخت را  یاز شرراخه ها یکی دید ایکه او را غرق در عالم رو پارسررا
صدا ست. با  سا با  یشک شت. پار شاخه او به خود آمد و برگ شدن  سته  شک

 :دیپرس شخندین
 ؟یومدیجا ن نیا یاز ک -
 بغد گقت: با
 که رفتن و تنهام گذاشتن. یاز همون وقت -
 چه با احساس! -

نه او دل ل لحن ها یلیپر طع پا به درد آورد.  ها یرا رو شیرا  خشرررک  یبرگ 
کرد. از پله ها باال رفت و وارد ساختمان  یآنها خال یگذاشت و حرصش را رو

سا  یسال ها رغباریزدند حاال ز یبرق م یزیروز از تم کیخانه که  لیشد. و
 ی. عمو به همه جا سرررگ مدادیغم م یپنهان شررده بودند. همه جا بو ییتنها
ش سو یاما او با پاها دیک  دنیاتاق خودش رفت. در اتاق باز بود. با د یلرزان ب

تهت  یشررد. بسررو یو داخل کمد اشررکش جار وارید یرو یعروسررک ها
ست. خرس کوچولو ش شت و  یقهوه ا یکوچکش رفت. لبه آن ن رنگش را بردا

ش نهیس یرو شت . خاطرات تل  و   یم ذهنشاز  لمیخانه مثل نوار ف نیریگذا
مو کرد.ع هیبلند گر یو با صرردافشرررد  نهیبه سرر شررتریگذشررت. عروسررک را ب

 خودش را به او رساند و کنارش مشست. آرام او را نوازش کرد و گفت:
 .یکن یناراحت م یجور نینکن دخترم،پدر و مادرت رو ا هیگر-
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سرش را رو اما سمم چهره مهربان  یاو  شته بود و با تج سک گذا سر نرم عرو
بلندش کرد و از خانه  دی. عمو که حال نامسرراعد او را دختیر یآنها اشررک م

 برد و به راننده گفت: رونیب
 خونه. میگرد یبرم -
ش یلیل شه ما شت  نیگو سک را در آ*غ*و*ش دا کز کرده بود و هم چنان عرو

صدا سا را بلند کرده بود. وقت ی.بعداز ظهر داغ تهران  س یپار  ادهیعمو پ دندیر
ا شود. زنگ ر ادهید پرا باز کرد. دست او را گرفت و کمکش کر نیشد و در ماش

اهش نگ یلیمتورم ل رهچه دنیدر را باز کرد و سالم کرد. اما با د دریفشرد. آقاح
 ساختمان آقا فرهاد رفت و به او گفت: یرنگ تعجب گزفت. با عجله بسو

 آوردن. فیمودب تشر یآقا -
 ابه خانه برگشررته بودند جلو رفتند و با آنه شررهیو فرامرز که زودتر از هم فرهاد

 :دیشده بود با تعجب پرس یلیکردند. فرهاد که متوجه ل یسالم و احوال پرس
 جان؟ یلیشده ل یچ-
 ییانداخت و به تنها نیینگاه سرخش را به او انداخت و دوباره سرش را پا یلیل

سو شان به راه افتاد. دخترها که همگ یب شده بودند با  یخانه ا سط باغ جمع  و
دست او  ای. مانستادندیاو ا یقدم کیدر  یاما همگ دندیدو شیاو به سو دنید

 :دیرا گزفت و پرس
 ؟یکن یم هیچرا گر -
هو هقش بلند شرررد.  یخودش را در آ*غ*و*ش او رها کرد و باز صررردا یلیل

. دیاو را شررن یسرراختمان بود صرردا رونیمادرجون که مشررغول جارو کردن ب
دخترها را کنار زد و  .دیآنها دو یانداخت و هراسرران بسررو نیزم یجارورا رو
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ست ها یلیخودش را به ل ساند. با د صورت خ یر او را گرفت و  سیمهربانش 
 :دیپرس

 دلم؟ زیشده عز یچ -
 :دیاو گذاشت و نال نهیس یسرش را رو یلیل

 خسته ام. -
 شینگاه خسرته اش را به سرقف دوخت و به گذشرته فکر کرد تا پلک ها آنقدر
 اتاق غافل رونیشاد ب یایهم افتاد. خواب او را ربود و از دن یشد و رو نیسنگ
 کرد.

مودب  ی. آقادندیکش یو مهبد را م یانتظار ورود مان یخاص جانیبا ه دخترها
 گفت: دی. ونوس آهسته به مهشوستندیو پسرش هم به جمع آنها پ

 !دمیند یمتکبر نیتو عمرم آدم به ا -
 .میدستاش ریماها ز کنه انگار که ینگاه م یجور هی -
 گرفت. یحالش رو م یو حساب ودیجا  نیا دیکاش فر -
 شده؟ داشونیدفعه پ هیتا حاال کجا بودن که  نایاصال ا -
 رو با خودشون ببرن. یلیگفت اومدن ل یمادرجون داشت به مامانم م -
 نه! -
 .لشنینه!خب فام یگ یم یجور نیچرا ا -
 باهاشون بره! یلیکنم ل یدونم اما فکر نم یم -
 آنها خم شد و آهسته گفت: یبسو دایو
 کنه. یپسره گوش م نیا واشتریبچه ها  -
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بر  یحرف به پارسا نگاه کردند. او لبخند معنادار نیا دنیبا شن دیو مهش ونوس
سرش را پا ش نییلب آورد. ونوس  به اجبار لبخند زد. ونوس  دیانداخت اما مه

 با حرص گفت:
 ؟یکارو کرد نیا یچ یبرا -
 مگه من چه کار کردم؟ -
 .میهست یلوس و لوده ا یکنه ما دخترا یفکر م ،حاالیچیه -
 لبخند؟ هیفقط به خاطر  -
 باشه! یچ یلبخند برا نیداره ا یبستگ -
 خب اون لبخند زد منم جوابش رو دادم. -
تو مغزش  یدیچه افکار پل یفهم یم یلحظه به چشررماش نگاه کن هیاگه  -

 .ینگاه کن که آبرومون رو نبر یجور هیکنم  یداره!فقط خواهش م
بار هم با لبخند او روبرو شررد اما زود  نیدوباره به پارسررا نگاه کرد .ا دیمهشرر

 و به ونوس گفت: دینگاهش را دزد
 نگاه آدمارو بفهمم. یتونم معن یمتاسفانه من نم -
 بهش نگاه نکن. گهی!پس لطف کن دیاز بس احمق -

کرد شررانه  یونوس و رفتار پارسررا را درگ نم یحرف ها یکه واقعا معن دیمهشرر
 :دیرا باال انداخت. آقاجون به ساعت نگاه کرد و از فرهاد پرس شیها
 ومدن؟یپس چرا ن -
که م یم گهیاالن د - قدر ب یمان دیدون یرسررن ،خودتون  لهیخ یچ ما  ا حت

 دو تا از دوستاش سر بزنه. یکیه*و*س کرده سر راه به 
 نکن داداش. بتیپشت سر پسر من غ -
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 :دیاز مادرش پرس ایمان
 ومده؟ین نیمیس ییپس چرا زن دا -
 ناراحته. دیاحتماال به خاطر فر -
 !ومدهیبه خاطر آقاجون ن دمیشا -
 !دیشا -
 کردن! ریهم د یلیمادرجون و ل -
. طفلک مادر دهیخواب سرررتیحالش خوب ن یلیاالن زنگ زدم مادر گفت ل -
 ناراحت بود. یلیخ
 چرا؟ -
 کنم. یرو ببرن من دق م یلیگه اگه ل یم -
 خب نذارن بره. -
زنن ب یمادر حرف ایخودش دوست داشته باشه بره اون وقت اگه آقاجون  دیشا -

 شه به خاطر اونا بمونه. یکنه و مجور م یشک م
ست  یلیاما من مطمئنم ل - صا با وجود دو صو سر  نیهم چن هینداره بره مخ پ

 !ییعمو
 :دیبه پارسا انداخت و با خنده پرس ینظر بایفر
 مگه چشه؟ -
 دارن. فیپررو تشر یلی!فقط خیچیه -
 انقدر زود قضاوت نکن! -
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زده کرد.آذر با ظرف اسررپند و زودتر از همه  جانیآقاحبدر همه را ه یصررردا
سو ش یب ست  یم رونیآخر از همه ب دیدر رفت.ونوس و مه سا د رفتند که پار
ش ش دیمه ش یکوتاه غیج دیرا گرفت.مه سا  دیک و با تعجب به او نگاه کرد. پار

 گفت: هیکر یدست او را رها کرد و با لبخند
 نداشتم. ید،منظوریببخش -

 متوجه نگاه غضب آلود ونوس شد ادامه داد: یوقت
 از کجا اومدن؟ ونیآقا نیا -
 ...رازیز شاز... ا -

ش نکهیاز ا قبل ش دیمه ستش را ک و به دنبال خود  دیجواب او را بدهد ونوس د
 برد و در همان حال آهسته گفت: رونیب

 بهت گفتم مواظب باش. -
 کردم! یونوس داشتم سکته م یوا -
 !یباهاش حرف بزن یحو ندار گهینه!د ای یاهلش هست نهیخواست بب یم -

آقاجون  دنیشررادو سرررحال بود.با د شررهیمثل هم یا،مانیانتظار مان برخالف
 نمود و گفت: یبلند میتعظ

 کنم آقا. یسالم عرض م -
سالم و احوال پرسدیاو رادر آ*غ*و*ش گرفت و خند آقاجون کرد  ی. او با همه 

از  دایو ی. گونه هادیکشرر یاو نگاه کرد و سرروت ی. به سررر تا پادیرسرر دایتا به و
 با خنده گفت: یشرم گل انداخت. مان

 !یشد یماشالله...هزار ماشالله...چ -
 گوشش گفت: ریآهسته ز یرنگ به رنگ شد. مان دایهم و باز
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 !یاضافه کرد لویک ستیفکر کنم حداقل ب -
 شد. ونوس گفت: دهیاو در هم کش یابروها

 !یعاقل شد گهیکردم د یفکر م یآقامان -
 مظلومانه سرش را کج کرد و گفت: یبا نگته یمان-
 خوب شده بودم اما... یلیاتفاقا خ -
 و ادامه داد: ستادیدوباره صاف ا-
شماها م یدونم چرا وقت ینم - شمم به  شا یافته عقلم کم م یچ  ریتات دیشه!

 باشه! نیگن،هم یکه م نیهم نش
نه شررردند. مان یهمگ  ایماناز  بهیدو مهمان غر دنیبا د یبا خنده داخل خا
 :دیپرس

 باشن؟ یک ونیآقا نیا -
 ×!مودب و پسرش یآقا -
 !ارمی یبه جا نم -
 !یلیل یعمو و پسر عمو -

 کرد ظاهرش را یو سررع سررتادیلحظه ا کیکرد.  رییتغ یبیاو به طرز عج رنگ
 :دیبا تعجب پرس ایحفظ کند. مان

 شده؟ یچ -
سرگرم تعارف با مهبد د یوقت یمان ست مان دیمهمان ها را  را گرفت و عقب  اید
 :دیو با عجله پرس دیکش

 پس خودش کجاست؟ -
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 ؟یخود ک -
 !گهید یلیل -
 ...یلی؟لیلیل -
 افتاده؟ یاتفاق یلیل یه؟برایچ -
 .ومدینه...فقط حالش حوب نبود ن -
 :دیرسپ ایاز مان بایرفت. فر رونینزد. برگشت و از ساختمان ب یحرف گرید او
 کو؟ یپس مان -
 .نمیبش امیبعد ب نمیبرم مادرجون رو بب دیگفت اول با -
 مودب گفت: یبرگشت و با لبخند به آقا بایفر
 دوست داره. یلیرو خ ،مادرجونیآخه مان -

 یم بحث یدخترها هم آن جا بودند و سر موضوع هیبه آشپزخانه رفت. بق ایمان
 :دیکردند. با ورود او هر سه ساکت شدند. او نشست و پرس

 اومده؟ شیپ یمسئله ا -
 نه! -
 گه! یم گهید زیچ هیهاتون  افهیاما ق -
 نه؟یرو بب یلیرفت ل یمان -
 شنون! ی!مسیه -
 کنه. ریخدا به خ -
 .ستادینا گهید ستیحالش خوب ن یلیل دیشن یوقت -
 شد. یداشتم حالم بد م ییپسر عمو نیهمچ هی ،منمیلیطفلک ل -
 شده! یزیچ هیپس درست حدس زدم، -
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 !هیبیپسره پارسا آدم عج نیکه نشده اما ا یزیچ - -
 چطور؟ -
تکبر و م یلیکه با بزرگ ترهاسررت خ ی!تا وقتیفهم یکم بهش توجه کن م هی -

ض سه اما وقت یبه نظر م یاز خود را  اشیح یب یبا نگاه ها نهیب یماهارو م یر
 کنه. یدنبالمون م

 با خنده گفت: دایو -
 داره. یلطف خاص دینسبت به مهشو البته  -
 نکن. ی!لطفا منو عصباندایو -
 پ،خوشیخارا،خوش ت لکردهی!تحصرریخوب نیبه ا زم؟پسررریچرا عز -
فه،دیق له بگو و برو اون طرف دن هی؟  یخواه یم یچ گهیا خودت  یبرا ایب

 خوش باش.
 کفاره بدم! دنشیبابت هر بار د دیاس؟با افهیخوش ق نیا -
 .دیساالد درست کن دیکمک کن دیبسه!پاشبچه ها  -
 :دیاز ونوس پرس دایو
 اومده؟ شیپ یل ؟مسئلهیتو چرا ساکت -
 .هیو مان یلیل شیدلم پ -

س کینزد یمان شده.  دیساختمان که ر ضربان قلبش از حد خارا  حس کرد 
داد  هیهم نداشت. پشضت در دستش را تک ستادنی. تاب ادیلرز یم شیزانوها

ش یقیو نفس عم ضربه به در زد. بعد از چند لحظه انتظار که دیک سپس چند   .
باز م یفکر م مادرجون در را  ند او روبرو یکرد  ب شیک مام  اقرار گرفت. او، ت
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شتن آن ب ییبایز سر گذا شت  شم را خ یماریکه حاال پس از پ رد. ک یم رهیچ
 که جند ییو موها دهیکش ییاما روشن و مجذوب کننده،ابروها نیغمگ ینگاه

او تمام !یبود و خواسررتن بایز یلیبود. ل ختهیر دشیسررپ یشررانیپ یتار آن رو
ساس که مان یب یو قلب یسنگ یبود اما با دل شیآرزو ود را متعلو به خ آن یاح

 یب نهیو س یدانست. به زور بغضش را فرو خورد و از کنار او با آن نگاه ابر ینم
 گفت: یبلند یتاب گذشت و با صدا

 ذره شده! هیپس مادرجون خوشگل من کجاست که دلم براش  -
کلمات  نیداشررت آتش درونش را فرو بمشرراند و با ا یشرراد سررع یبا ظاهر او

برود  هیبق شیپ یلیکند. مادرجون که آماده شده بود تا همراه ل یحرصش را خال
به چشررم آورد. آ*غ*و*شررش را باز کرد و در حال  یاو اشررک شرراد دنیبا د

 او گفت: دنیب*و*س
 !یقربونت برم مادر،چقدر الغر شد یاله -
ه داشته باش ایمادرجون خوشگل تو دن هیشه  ی! مگه مگهیشماست د یاز دور -

 ودلش براش تنگ تشه!
 و گفت: دیگونه او را کش مادرجون

 هم تو رو عوض نکرده! طون،دانشگاهیش یا -
ع*و*ض*ی  دیره دانشگاه با یم یهر ک یعنیدست شما درد نکنه،مادرجون! -

 مهبد واقعا ع*و*ض*ی شده! د،جونیبشه؟ خب حقم دار
 بود! یا گهید زیمنظورم چ ه؟منیچه حرف نیوا!پسر ا -
 !دیگم نترس یباشه بهش نم -
 ؟یگ ینم یبه ک-
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 !گهیبه مهبد د -
 رنگش را محکم کرد و آهسته گفت: یآب یگره روسر یلیل

 مهمونا منتظرن. -
 هم انداخت و با اشاره به در گفت: یرا رو شیمبل نشست و پاها یور یمان
منتظرن!من با  زتونیعز ی!عمو و پسررر عمودیببر فیتشررر دیتون یشررما م -

 دارم! یحرف خصوص هیمادرجون 
بود که  شیکفش ها دنیرفت. در حال پوش رونیبا بغد به او نگاه کرد وب یلیل

 یلیکرد تا ل یتوجه اش را جلب کرد. او عمدا بلند بلند صحبت م یمان یصدا
 بشنود

 !دیخبر مهم بهنون بدم تا کمکم کن هیخوام  یمادرجون م -
 پسرم؟ یچه خبر -
 پسرتون عاشو شده! -

خواسررت از آن جا دور  یفرو آمد. م یلیبر سررر ل ینیاو مثل پتک سررنگ جمله
 شود اما قدرت حرکت نداشت.

ش هی - شته ها م یرازیدختر خونگرم و مهربون  ا مونه!با محبت و ب یکه مثل فر
 آرزوش رو داره! یکه هر مرد ییصفا و مهم تر از همه وفادار،از لون دخترا

. سرش را دیتراو رونیو قطرات درشت اشک از چشمانش ب دیاو لرز یها لب
 ترشیدار او ب شین یانداخت و آرام آرام از آن جا فاصله گرفت تا حرف ها نییپا

 .ازاردیقلبش را ن نیاز ا
 :دیمطمئن شد او رفته از مادرجون پرس یدر رفت. وقت یبلند شد و بسو یمان
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 اومده؟ یچ یآقا برا نیا -
 کدوم آقا؟ -
 گم! یرو م یلیل یعمو -
 رو ببرن! یلیاومدن ل -
 ؟یراحت نیبه هم -
سر عمو یلیالبته خود ل - خواد با اون ازدواا  یش پارسا مهنوز خبر نداره اما پ

 کنه!
در  نیآهن  یم کی. تمام احساسش مچاله شد و مثل ختیفرو ر کبارهیبه  یمان

سنگ دیقلبش فرو رفت. رنگش پر  یلیل شد خود یشد. باورش نم نیو زبانش 
کرد او به خاطر پارسا عشو او را  یخبر باشد. تا حاال فکر م یموضوع ب نیاز ا

 رد کرده...
 :دیاو نشده بود پرس یک  متوجه ناراحت مادرجون

 هست؟ یدختر خانم چ نیحاال اسم ا -
نامعلوم  یاو به نقطه ا رهیبا تعجب به او نگاه کرد . نگاه خ دینشررن یجواب یوقت

شت.پ صورت ندا شده و رنگ به   او را تکان داد و یبازو یبا نگران رزنیدوخته 
 :دیپرس

 ست؟یخوب ن زم؟حالتیشده عز یچ -
 زد و گفت: یزور لبخند به
 خوبم! یلیچرا،چرا خوبم!خ -
 ؟یکرد یفکر م یبه چ -

گاه جواب داد: یمان  ناخودآ
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 به عشقم! -
 ؟یدوستش دار یلیخ -
 !یلیخ -
 .میزنم حاال پاشو بر یحرف م بایباشه من با فر -
شک ها یلیل سالم کرد.آقا یا سته  شد و آه مودب  یداغش را پاگ کرد و وارد 

 گفت:
 خودم. شیپ نجایا ایزم،بیسالم عز -
 :دیکاناپه نشست. عمو پرس یاو و پارسا رو نیاو رفت و ب شیاجبار پ به
 زم؟یعز یبهتر -
 بله بهترم! -
 بردمت اونجا! یشه نم یدونستم حالت بد م یاگه ن -
 رفتم! یم یروز هی دیبا ستیمهم ن -
 خوام. یبه هر حال معذرت م -
 !دینداشت یری! شما که تقصه؟یچه حرف نیا -
 .نمیب یتو مسئول م ندهیپدرت و آ تیکه خودم رو در برابر وص یدون یم -
 فهمم! یبله م -

 :دیسرد به آشپزخانه رفت و پرس یسالم و احوالپرس کیوارد شد و بعد از  یمان
 اومدن؟ یچ یادب برا یب یآقا نیا -
 شنون! یتر!م واشی یمان -
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شنون!اخب  - ست ب یکه م یعمو زمان نیب ده سالم به برادرزا هیکل هیو  ادیتون
اش بده رفت و پشررت سرررش رو هم نگاه نکرد اما حاال دوباره سررر و کله اش 

پسررر احمقش که مثل خروس سرررش رو باال گرفته و به همه  نیشررده .با ا دایپ
 کنه...َاه َاه حالم به هم خورد. ینگاه م
 زد و گفت: ایبه مان یچشمک ونوس

 !هینیو سنگ تیبه نظر من که پسر با شخص یول -
کنم  یمفکر ن ینیمودبه اما از نظر سررنگ شیلیچون فام تهیبله بله با شررخصرر -

 قواره! یمونه،دراز ب یم ونیقل یحو با تو باشه مثل ن
 !یحرف بزن ینطوریدر مورد مردم ا ستیخوب ن -
خروس خوشرررت اومده!بذار  یآقا نیتو واقعا از ا نکهینه ونوس خانم،مثل ا -

 !میرو راحت کن التیو خ میصداش کنم دست تو رو تو دستش بذار
در رفت. ونوس با  یخواهد پارسررا را صرردا بزند بسررو یم نکهیبه نشررانه ا یمان

ستپاچگ شت او را  یاما مان ردیاو را بگ یکرد جلو یسع ید صد دا صرانه ق م
 صدا بزند که ونوس ملتمسانه گفت:

 کردم. ینکن،شوخ یزیرو خدا آبرورتو  -
 گفت: یجد یا افهیبا ق ی. ماندندیخند یآهسته م دایو و دیمهش

 !یکن یم یهستم چرا باهام شوخ یمن آدم رگ و راست یدون یتو که م -
 :دیپرس دیمهش

 جا بمونن؟ نیخوان ا یم یتا ک نایا -
 درست بشه و بتونن با خودشون ببرنش! یلیل یکه کارها یحتما تا وقت -

 :دیحرف را زده بود نگاه کرد و پرس نیکه ا دایبه و یبه طرز خاص یمان
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 ؟یگفت ییخودت تنها -
 و گفت: دیکش یآه ایمان
 !داستی!حو با ومیچرا خودمون رو گول بزن -
 بشن! مونیکنم که از اومدنشون پش یم یکار -

ست ها یبا تعجب به مان همه قالب کرد و با  نهیس یرا رو شینگاه کردند. او د
 گفت: یزنانه ا یصدا

 .دیکنند!خجالت بکش یبه ناموس مردم نگاه م یچه جور نیوا!بب -
 زد و گفت: یهم لبخند یخنده. مان ریزدند ز دخترها

 .ستیبد ن ادمیز نکهیمثل ا نمیپسره رو بب نیا گهیبار د هی دیبذار -
زد . دخترها هم  یم ییانداخت و حرف ها یبه داخل سررالن م یمرتب نظر او

 . فرهاد وارد آشپزخانه شد و گفت:دندیخند یم شیبه حرف ها
 خنده تون خونه رو از جا کنده! یچه خبره!صدا -
 ! چه خبره! سرم رفت.گهیگه د یراست م -
 کرد! یِاِا، نگاه کن خودش بود تا حاال داشت شلوغ م-
 گردن من. نیننداز خودیب -

 :دیپرس ایاز مان فرهاد
 خوام برم خونه. یتنهاست م نیمیشام آماده نشد؟س -
راحت  الیجا با خ نیشررما ا شررشررونیمن برم پ نیهسررت ییاگه نگران زن دا -

 ن؟یبشن
 جان؟ یچرا تو مان -
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 ادب بشم. یخواد ب ی!دلم نمگهیخب د -
عجب نبود با ت ایخنده دخترها بلند شد. فرهاد که متوجه قضا یصدا گریبار د-

 :دیپرس
 ن؟یخند یم یشماها به چ-

 بلند شد و گفت: یمان
 تیقرص ضررد حسرراسرر هیبعد از شررام  نیبنداز ادمیرم تو سررالن اما  یمن م -

 بخورم.
ست. وقت یبا دقت او را نگاه کرد. او هم با چهره ا پارسا ش  یآرام کنار آقاجون ن

 یگذاشررت و ادا نهیسرر یزد و دسررتش را رو یشررمش به پارسررا افتاد لبخندچ
 :دیاحترام کرد. مهبد پرس

 شن؟ یتو تموم نم یجک ها نیا -
 ه؟یمنظورت چ -
 آروردم. یآشپزخونه خنده بچه ها رو درم ی!حتما من بودم تویچیه -
 !گهینفر د هی ای یتو بود نیدونم!بپرس بب ینم -
 !یستیبشو ن واقعا که!تو آدم -
 زنه! یحرفو م نیداره ا یک نیهوم!بب -
 زنم تو سرتا! یم یمان -
 میکرد ینم فیجناب،ما جک تعر یدیاشررتباه فهم ی!ولدمیچقدر ترسرر یوا -

 .میکرد یصحبت م تیدر مورد ادب و ترب میداشت
 ! اونم تو!تیدرباره ادب و ترب -
 پس نه تو! -
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پس چرا خودت رو  دیکرد یصررحبت م یفهمم درباره چ یمن که باالخره م -
 !یکن یلوس م

ون چه آقاج نمیلحظه خفه شو بب هیکنم  یفقط خواهش م ستیبه تو مربوط ن -
 کارها کرده!

 گفت: دیشن یآنها رو م یکه حرف ها آقاجون
 نداشته! یخوب جهیفکر کنم جلسه تون نت -
 جطور؟ -
 لومه!از طرز صحبت کردنت با مهبد مع -

 و گفت: دیکش شیموها انیم یدست یمان
 نیمع اج هیتو  ستین شیخودشه که اصال حال ریتقص یآقاجون!ول دیببخش -

 به من نچسبه و پچ پچ نکنه...خب آقاجون چه خبر؟ یطور
 ؟یسالمت-
 چه خبر؟ گهید -
شن که فکر کنم اومدن ل یاگه منظورت آقا - سر شون  یلیمودب و پ رو با خود

 ببرن.
 خب! -
 ؟یخب چ -
 د؟یشما چه کار کرد-
 .رهیبگ میتصم دی،اونه که با یلیگذاشتم به عهده خود ل -
 د؟یباهاش حرف زد -
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 کار رو بکنم. نیا دیهنوز فرصت نشده!فردا با -
 انداخت و گفت: یلیبه صورت افسرده ل ینظر یمان
 بره. دیبعد بذار دیکامل کن دیکه به پدرش داد یبه قول دیشما با -
 ؟یچه قول -
ش شهیهم دیشما قول داد -  یم یاون زن ک دیبفهم یتا وقت یعنی دیمراقبش با

 .دیخودتون نگهش دار شیپ دیشه با
 ه؟یمنظورت چ -
 ؟اگهیآدم خدانشررناس بشرره چ هیاگه عموش اون رو برد و مجبورش کرد زن  -
 د؟یکرد یدر حقش کوتاه دیکن یخبر بهتون برسه فکر نم نیروز ا هی

 جا عقد کنن و ببرن. نیرو هم یلیل دیمودب گفتم با یاتفاقا به آقا -
شو و آرزو گریحرف د نیا دنیشن با شد ع ست  شهیهم یبرا شیمطمئن  از د

 ویزد . آهسررته و خسررته خودش را به آالچ رونیرفته .بلند شرررد و از خانه ب
س ساند.هزاران حرف ناگفته بر  سنگ نهیر غم  نیکرد با وجود تمام ا یم ینیاش 

و  هبود ب*و*سکا زیهمه چ ندیدر دل داشرررت که برگرددو بب یدیها هنوز ام
 ی. رودید یم رانیهنوز متعلو به اوسررت اما حاال کاخ آمالش را کامال و یلیل

دسررت  انیآورد. سرررش را م ادیرا به  دارید یکنده درخت نشررسررت و شررب ها
 «.بهم طاقت بده ایخدا»د؛یفشرد و از ته دل نال شیها

 ریسراز یلیاشک از چشمان ل یایخواب در یگذشت و به جا یم مهیاز ن شب
ه کرد.حاال ک یفکر م یشررده بود و به مان رهیاتاق به سررقف خ یکیبود.در تار

د کر یشده احساس م یگریعشو را فراموش کردهو عاشو د نیبود او ا دهیفهم
نداردو همان بهتر که برود و در آنسررو یبرا یلیدل عشررو و  نیا ایدن یماندن 
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ش ست فرامو ساس را به د شک ها یاح سپارد.ا ا زد ت یرا پاگ کرد و غلت شیب
صدا ساس کرد شن یبخوابد که اح سو و دیپر نیی!با عجله از تخت پادهیپا   یب

رف و ح ندیرا بب یخواست مثل گذشته مان یو آن را گشود. دلش م دیپنجره دو
 یها صرردا رگیرجیج یبود و جز صرردا یپرمهرش را بشررنود اما باغ خال یها
د.به و به آسمان پرستاره نگاه کر دیکش یقی. نفس عمدیرس یبه گوش نم یگرید

سو ضش را مهار کرد و ب ش یزور بغ شت و دراز ک ست یاما نم دیتخت برگ  دان
ال داده و با خود در ح هیتک واریتاب به د یب یپراحسرراس و دل یبا قلب یکه مان

 جدال است.
 کیو  دهیتخت دراز کشرر یبه در اتاق زد و وارد شررد . او رو یضررربه ا ایمان

 :دیانداخت وپرس ایبه مان یسرش گذاشته بود .نظر ریدستش را ز
 ساعت چنده؟ -
 صدات نکردم. نیهم یبرا یکردم هنوز خواب یم م،فکریده و ن -
 شدم. داریاالن ب -
 !یدیهفته اس نخواب هی؟چشمات انقدر ورم کرده که انگار  یگ یدروغ مچرا  -

 زد و گفت: یشخندین یمان
 .دمیخواب شهیو راحت تر از هم شتریهفته ب هی نیاتفاقا ا -
 ؟یبا من حرف بزن یخوا ینم -
 ؟یدر مورد چ -
 ...یلیدر مورد ل -
 کنم حرفش رو نزن. یخواهش م -
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 چرا؟ -
 رو فراموش کردم! زیمن همه چ -
 ؟یگ یدروغ م یبازم دار -

 تخت نشست و گفت: یبلند شد و رو یمان
ست  - شنوم. اون با د نیدر ا یخواد حرف یدلم نم گهیدروغ د ایرا  نگرایمورد ب

 نداره! یفرق چیبرام ه
 با عموش بره؟ یبذار یخوا یم یعنی -
 داره؟ یخب بره،به من چه ربط -
 خواد بره! یاون اصال دلش نم -
 ؟یاز کجا انقدر مطمئن -
 دوست داره بره؟ یتو از کجا مطمئن -
 بود! یکاف دهایبردن تمام ترد نیاز ب یاون نامه برا -
 اما... -
 گفتم که فراموشش کردم! -
 !یخبر ندار یچیتو از ه -
 خوام خبر داشته باشم. ینم -
 ....یمان یول -
کنم  یخوره،خواهش م یعشو و عالقه اس حالم بهم م یاز هر چ ایمان نیبب -

 رو بکنم. میبذار راحت باشم و زندگ
 بلند شد و او را تنها گذاشت. یدیبا ناام ایمان

 :دیرا از دست مادرجون گرفت و در همان حال پرس یگوش یلیل
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 ه؟یک-
 آهسته جواب داد: او
 زنه. یعموته،از هتل زنگ م -

 دهانش گرفت: یرا جلو یگوش
 الو،سالم. -
 سالم دخترم،حالت چطوره؟ -
 خوبم،ممنون. -
 پارسا رو فرستادم دنبالت. -
 ؟یچ یبرا -
 که قبل ییهم در مورد کارها میهتل تا هم ناهار رو با هم بخور ارتیگفتم ب -

 .میبا هم صحبت کن میانجام بد دیاز رفتن با
 کدوم کارا؟ -
 دیتو با م،یو بر میبذار یجور نیامالگ پدرت رو هم میتون یما که نم زمیعز -

 تا خودم کارها رو درست کنم. یبه من وکالت بد
 وکالت؟-
 ترسم رفت و آمدها خسته ات کنه. ی، م یفتیخوام تو به دردسر ن یم -
 .نیشما بگ یباشه، هر چ -
 زم؟یعز یندار یکار -
 نه، خداحافظ. -

http://www.roman4u.ir/


 257 لیلیاشک 

آخر را  یروزها نیخواست حداقل ا یدلش م. دیکش یرا گذاشت و آه یگوش
وجود نداشررت اما وجودش در عطش  یکنار او بگذراند گرچه به ظاهر عشررق

 :دیاو را گرفت و نوازش کرد و پرس یسوخت. مادرجون دست ها یاو م دنید
 گفت دخترم؟ یعموت چ -
 گفت پارسا رو فرستاده دنبالم تا منو ببره هتل. -
 .ستیامروز حالت خوش ن یگفت ی!مدهیپر یجورتو رنگ و روت بد یول -
 .ستین میزیحالم خوبه،چ -
 آب قند درست کنم. هیبرم برات  یپس تا لباس عوض کن -

شررد و به اتاقش رفت . لباس عوض کرد و خواسررت به سررالن برگردد که  بلند
شن ایمان یصدا گ او با رن یصورت ب دنیبود. با د ستادهی. او کنار پنجره ادیرا 
 :دیپرس ینگران

 شده؟ یزیچ -
 نه! -
 !یاما اصال متوجه نشد ستادمیا نجایوقته ا یلیخ -
 خوام. یمعذرت م -
 ؟یبر یخوا یم ییجا -
 عموم. شیخوام برم هتل پ یم -
 ؟یبر یخوا ی!تو واقعا میلیل -
 رفتم. یم شیسالها پ دیبا -
 .دیشماها با خودتونم لج کرد -
 گفت: تیبا عصبان ایبه او نگاه کرد. مان رتیبا ح یلیل



wWw.Roman4u.iR  258 

 

صال نم یاون از مان - ست نیذاره حرف بزنم ا یکه ا ش  یذار یو م یاز تو که ن
 .رنیبگ میبرات تصم گرانید
 بغد گفت: با
 حو داره. یمان -
 ؟یچه حق -
 کرده! دایخودش رو پ یاون عشو واقع -
 !یگ یم یدار یچ -
 شده! یرازیدختر ش هیگفت عاشو  یداشت به مادرجون م دمیشن شبید -
 حرف رو زده! نیمن مطمئنم از لج تو ا -
 .دمیبودم اما صداش رو شن رونیمن تو خونه نبودم ، ب -

 و گفت: ستادیکنار پنجره ا یلیبه او نگاه کرد. ل دیبا ترد ایمان
 .نمشیبب شتریروزها ب نیخواد ا یدوستم نداره اما دلم م گهیدونم د یم -
 !یلیل -
 برنگردم! گهیترسم د یم -
 هتل. امی یپس به عموت زنگ بزن بگو نم -
تر انجام بده و زودتر برگرده،حس  عیعجله داره که کارها رو سررر یلیاون خ -
 کنار شماها باشم شتریتر کرده که ب صیکنم عجله اون منو حر یم
 .میتا با هم حرف بزن رونیب ایکنه،ب یم جیشماها آدم رو گ یکارها -
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را کنجکاو کرد. برگشررت و به جهت نگاه او نگاه  ایبه روبرو مان یلیل رهیخ نگاه
 یکرده بود.او با لبخند دسررت جیاو را هم گ یمان ری. رفتار متغدیرا د یکرد و مان

 نگاه کرد و گفت: یلیبه صورت بهت زده ل ایتکان داد. مان شانیبرا
 .رونیب ایب -

 :دیرفت و پرس یمان یوبس خودش
 ه؟یختیچه ر نیا -
 داره؟ یبیع -
 ؟یورزش کن یخوا یمگه م ینه!ول -
 کنم. یخوام باز یم -
 ؟یباز یچ -
 بعد. انیبذار بچه ها ب -
 ره! یکه داره م یلیل -

 :دیو پرس دیپر یمان رنگ
 کجا؟-
 تا اونو ببره هتل. ادی یپارسا داره م -
 ؟یکرده!با اجازه ک خودیب -

 و گفت: دیکش شیبه موها یدست یبا لبخند به او نگاه کرد . مان ایمان
 رو ببرن. یلیاونا حو ندارن ل ستیآقاجون خونه ن یکه وقت نهیمنظوم ا -
 مگه آقاجون کجا رفته؟ -
 صبح زود رفت دکتر ، امروز نوبت داشت. -
 ؟یتو تا صبح تو باغ بود -
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 آمد گفت: یکه به آن سو م یلیل دنیاز جواب دادن طفره رفت و با د او
 نم!ک یدست به سرش م یچه جور ینیب یآوردن م فیآقا پارسا تشر یوقت -

 یم اریکرد ز ینگاه نم یلیاصال به صورت ل یتخت نشستند. مان یسه رو هر
ا ناراحت بود اما ب یلیخ یلیرفتارش از دسررتش خارا شررود. ل اریاخت دیترسرر
 :دیپرس ایاز مان یاو غم ها را فراموش کرد. مان یها یشوخ

 نجا؟یا ادی یداره م یک یگفت -
 او جواب بدهد خودش گفت: نکهیاز ا قبل

 ادب. یب یآقا دمیآهان فهم -
 :دینگاه کرد و پرس یلیلحظه به ل کی

 تو هم لیفامحواسررم نبود  دیآخ ببخشرر ؟یکن ینگاه م ینجوریا ه؟چرایچ -
 پسره خوش نیخوشم اومد، ا یلیگفتم من از انتخاب ل یمودبه... آره داشتم م

 خروسه! نیع پیت
ه دندان لبش را ب اینشست اما سکوت کرد. مان یلیبار طعنه او بر دل ل گرید بار
 زد: یداد و حرف م یرا در هوا تکان م شیدست ها یو به او نگاه کرد.مان دیگز
سره رو م نیهر وقت ا - شت یمرغا نیا ادیشه، یحالم بد م نمیب یپ  پرکنده پ

 مرغا لباس کنن شررکل نیاز ا یکیاگه تن  دیافتم، باور کن یمغازه ها م شررهیشرر
 زنم. یلب به مرغ نم گهیمن که د یشه،وا یپسره م نیهم
 یبهم نگاه کردند.هر دو خنده شررران گرفت. مادرجون که صررردا یلیو ل ایمان

 :دیپرس یلیآمد و با تعجب از ل رونیبود ب دهیخنده آنها را شن
 دخترم؟ یینجایتو ا -
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 او جواب داد: یسالم کرد و بجا یمان
 کجا باشه؟ خونه ما؟ دیخواست یپس م -
 اتاقشه. یکردم تو یمن فکر م -
و ر چارهیدختره ب نیا دیخوا ی!چرا مدیمادرجون شررما که انقدر سررنگدل نبود -
 د؟یکن یاتاقش زندان یتو کسرهی

 کردم؟ ییرو زندا یلیل یمن ک -
و خونه اسررتقبال ت ادیب دیبذار نکهیا یبجا میایکه قرار بود ما ب شرربید نیهم -

 !دیکرده بود شیزندان
 کردم؟ یکار نیهمچ هیگفته من  ی!کیزن یم ییچه حرفا -
 دمیبگه خودم اومدم نجاتش دادم، چقدرم به موقع رسرر ینبود کسرر اایاحت -

 رفته بود! نیشالق شما از ب یضربه ها ریطفل معصوم ز نیوگرنه ا
 نیکنه واسه ا یندارم تو هم ماشاالله سرت درد م یمن حال و حوصله شوخ -

 کارا!
نم؟ ک یشوخ یبا کس دمنیدید یکنم؟اصال شما ک یم یگفته من شوخ یک -

ه چ یلیاون خودش خبر داره شررما با ل دیکن یباز لمیف ایمان یخواد جلو ینم
 .دیکن یکار م
 زد و به او گفت: یبلند شد. مادرجون لبخند ایاعتراض مان یصدا

 داره! یپسره چه جنس خراب نیدونم ا یناراحت نشو دخترم،خودم م -
 گره کرده گفت: ییتخت بلند شد و با ابروها یاز رو یمان
 .دیگپشت سر پدر و مادرم بد ب گهیدست شما درد نکنه مادرجون،قرار نبود د -
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سر پدر و مادرت حرف زدم؟چرا حرف تو دهن  یخدا مرگم بده!من ک - پشت 
 ؟یذار یمن م

 د؟یمن نکگفت د؟جونیجنس من خرابه؟ نگفت دیمگه شما نگفت -
 ...یچرا گفتم ول -
جنس پدر و مادرم خراب بوده که  یعنیجنس من خرابه  دیگ یم یخب،وقت -

ره پس اگه  یشدم چون من بچه اونام،بچه هم به پدر و مادرش م ینجوریمن ا
 ه...کن یم نیبزنه در واقع داره به پدر ومادرش توه یحرف هیبچه  هینفر به  هی

 زنه ها! یم ییچه حرفا نینکن،پدرسوخته بب یبسه سخنران -
 ؟یچ یعنیکلمه پدر سوخته  نیکلمه،هم نیهم نیبب نیبب -

با  یاو را نگاه م نیسررنگ یبا بغضرر یلیو ل دیخند یم ایمان باز هم  کرد. او 
سع یجمالت ب سر پ یسرو ته  شت  شد .  رزنیدا را گرم کند و البته موفو هم 

 گفت: ستیزبان او ن فیحر دید یمادرجون که م رایز
 هم بدهکار شدم! یزیچ هینه بابا، -

 تخت نشست و آهسته گفت: یدوباره رو یاو رفت با شاد یوقت
 حواسش رو پرت کردم! یچه جور دیدید -
سته ل کبارهی سرش را پا یلینگاهش در نگاه خ ت. انداخ نییگره خورد اما زود 

 :کرد گفت یکه فرار م یآمد و دنبال او افتاد. او در حال رونیمادرجون با جارو ب
خانم خوشررگل باهام سررر لج  نیخدا مگه من چه کار کردم که امروز ا یوا -

 افتاده!
 داشت با جارو او را بزند گفت: یکه سع یدر حال مادرجون
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 اومده بودم! یچ یرفت برا ادمیکه اصال  یانقدر حرف زد -
 !دیشما که به تمام جد و آبادم ناسزا گفت ایمن حرف زدم  -
بازم حرف خودش رو م - کار یِا... نه! با هم یز که  باغ  نینکن  جارو از 

 .رونیبندازمت ب
 . مهبد گفت:دندیاز راه رس دیومهش مهبد

 ُپره. یلیمنم بزن که دلم از دستش خ یمادرجون بجا نیآفر -
 و پشتش پنهان شد و گفت: دیاو دو یبسو دیحرف را شن نیکه ا یمان
 گشتم. یآقا مهبد داشتم دنبال سپر م یبه موقع اومد-

 داشت از دست او فرار کند گفت: یکه سع یدر حال مهبد
 شم. ینم یکیتو  بشم سپر یمن سپر هر ک -

مهبد زد.  یمحکم به بازو یهنگام مادرجون با دسررته جارو ضررربه ا نیهم در
 با خنده فرار کرد و گفت: یاو بلند شد . مان ادیفر یصدا

 .یمن شورش نکن هیعل ینوش جونت تا تو باش -
 دست مهبد را گرفت و گفت: مادرجون

 پسره خورد به دست تو! نیخواستم بزنم رو دست ا یم رمیبم یاله -
 .دیکن یخودتون رو خسته م دیدار یخودیشمام ب ینداره ول یبیع -

 یکرد نظر یبود و نگاهش م ستادهیاز دور به او که پشت درخت ها ا مادرجون
 انداخت و گفت:

پدرسوخته  نیدل خودم که انقدر ا فیشم نه حر یزبون اون م فیمن نه حر -
 رو دوست داره!

 کرد و گفت: یاشاره ا دیبه مهش مهبد
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 خدا شانس بده! -
شرردند. ونوس به مادرجون نگاه کرد و  کیدوان دوان به آنها نزد دایونوس و و-

 :دیپرس
 شده؟ یچ -
 مادر! یچیه -
 شد و گفت: کینزد یلیبه ل دایو
 !نجایا ادی یپارسا داره م -
 گفت: یو خواست بلند شود که مان دیکش یآه یلیل

 جا کارتون دارم. نیا دیایبچه ها همه تون ب -
هم دوباره نشست. مادرجون  یلیتخت رفتند و کنار هم نشستند. ل یبسو همه

شش نم نکهیبا ا سا خو صال از پار سا  یا آمد جلو رفت و به او تعارف کرد . پار
 :دیپرس

 آماده اس؟ یلیل -
 د؟یبخور ییچا هی دییبله حاال بفرما -
 پدرم زنگ زد؟ -
 بله! - -

 کیمشغول صحبت با بچه ها بود که با نزد یلیچشمان متعجب ل یجلو یمان
 شدن آنها گفت:

 من داره. شیپ زهیجا هیکنه  ینقشش رو بهتر باز یخب حاال هر ک -
 گفت: یلیمغرور جلو آمد و به ل یبه خانه رفت اماپارسا با چهره ا مادرجون
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 !میپاشو بر -
 او دراز کرد و گفت: یکوتاه دستش را بسو یمیبلند شد و بعد از تعظ یمان
 سالم عرض شد آقا پارسا! -

الم مجبور شد با تمام بچه ها س بیترت نیبه اجبار دست او را فشرد و به ا پارسا
 آه بلند و کشدار لبه تخت نشست و گفت: کیپس از  یکند. مان یو احوالپرس

 شمارو داره آقاپارسا! یلیخدارو شکر که حداقل ل -
 :دیبه او نگاه کرد. پارسا با تعجب پرس دیبا ترد یلیل

 افتاده؟ یاتفاق -
تش آمد. دس یکه به آنسو م دی. از دور آقاجون را دندیبه او تعارف کرد بنش یمان

 ماتم زده گفت: یا افهیچانه اش زد و با ق ریرا ز
 یحرفا دیتون یومن مطمئنم م دیمتمدن و با فرهنگ اومد یایدن هیشررما از -

 .دیو کمکمون کن دیمارو درگ کن
که توجه پارسررا را به خود جلب کرد.  دندیکشرر یبلند یو ونوس آه ها دیمهشرر

 بالفاصله ادامه داد: یمان
ه وبا مردم مراود رونیب میم،بریو گردش کن حیخواد نفر یدلمون م میما جوون -

ه پدر بزرگ ما رو محدود اما مقررات خشررک و سرررسررختان میداشررته باشرر
از  رونیب حیها حرف زدن ممنوع!گردش و تفر بهیرفتن ممنوع!با غر رونیکرده!ب

 .میندار مجز تسلب یاما چاره ا میکن یم یریباغ ممنوع!از حاال احساس پ
به  یدارند باد ازیکرد آنها واقعا به کمک و مسرراعدت او ن یکه حس م پارسررا

 متوجه آمدن آقاجون باشد گفت: نکهیغبغب انداخت و بدون ا
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گه ا ریتقصرر- نه!م ما نیخودتو ها م یم یچ ریپ یآد چه  ثل ب نا م  یفهمن!او
کنن وگرنه  یو امر و نه رنیخوده فقط بلدن بهانه بگ یمونن!حرفاشررون همه ب

 کنه... یمغزشون اصال کار نم
سالم  ایزد. مان یشخندیانداخت و ن نییسرش را پا یمان ست به آقاجون  خوا

سکوت جلوک شانه  شتش را به ن ساک ینیب یند اما او انگ شاره کرد  ت گرفت و ا
که بچه ها  یشد طور یم زتریپارسا جمله به جمله اهانت آم یباشد. حرف ها
 .ندکرد یچشم به آقاجون نگاه م ریو از ز دندیگز یلب به دندان م

 از فرصت استفاده کرد و گفت: یمان
قد میکن یفکر نم ینجوریما اصررال ا یول - از برکت  میدار یهر چ میو معت

 یمحکم یلیزنن حتما دل یم یوجود اون هاسررت،اونا باتجربه اند و اگه حرف
 دارند!
 زد و گفت: یپوزخند پارسا

 غلط شماهاست که.... تیترب جهینت نمیا -
سررر  دهیپر یاو را بهم دوخت . با رنگ یآقاجون لب ها نیخشررمگ یصررردا

وجه او دراز کرد اما بدون ت یبلند شد و دستش را بسو یبرگرداند و با دستپاچگ
 گفت: یلیبه ل

جا،از امروز اصررال  نیا ادیبه عموت زنگ بزن بگو هر وقتکار داره خودش ب -
 روشن بشه. فتیکه تکل یتا وقت یبر رونیباغ ب نیدم از ا یاجازه نم

نگاه  یو به خانه رفت!پارسا به مان دیکوب نیزم یرا با حرص رو شیعصا سپس
 با تظاهر به ترس گفت: یکرد. مان
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 م؟یکه بترس دید یحاال به ما حو م-
 جا خورده بود گفت: یکه حساب پارسا

 رم خداحافظ. یمن م -
 !نیباش فیکجا؟ناهار تشر-
 متشکر،پدرم منتظره. -
را دو طرف  شیدسررت ها یاز آنها دور شررد. مان عیبلند و سررر ییبا قدم ها او

 دهانش گرفت و صدا زد:
 قوقو! یقوقول-

شت وبه بچه ها نگاه کرد همه زدند ز یوقت سا برگ  یه نمک یلیخنده جز ل ریپار
 آمد و با تعجب رونیب یچا ینیتوانسررت رفتار او را درگ کند. مادرجون با سرر

 :دیپرس
 پس پارسا کجاست؟ -
 بشکن زنان خواند: یمان -
 قوقو! یقوقو!پارسا فرار کرد!قوقول یکرد!قوقولپارسا فرار  -
 ؟یلیبود دنبال ل ومدهیمگه اون ن ؟یچ یعنی -

 بچه ها رفت و گفت: یرا از دست او گرفت و بسو ینیس یمان
 !دیاز آقاجون بپرس دیبر دیبا گهید نویا -

و  دیرا سررر کشرر شیاز چا یمقدار یرا برداشررتند. مان یچا یها فنجانها بچه
 گفت:

 بره! یلیکردم که دوست نداشت ل ایاینکار رو فقط بخاطر مان -
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شد و بسو یبا ناراحت یلیل شن یخانه م یبه او نگاه کرد و بلند  او به  دیرفت که 
 بچه ها گفت:

سط هیده  یامروز جون م - ساب یو خواد تن همه تون  ی، دلم م میکن یباز یح
 را با توپ سرخ کنم.

 یدیبا ناام یلیباغ را پر کرده بود. اما ل یو خنده بچه ها فضررا یشرراد یصرردا
 یکرد ناراحت یم یکرد. هرچه سرع ینشرسرته بود و آنها را نگاه م مکتین یرو

 یداشت. مان یزد و احساسا بد یشد.دلش شور م یاش را پنهان کند موفو نم
سش به او بود و غم او را ازنگاه یم یباز  ید. وقتخوان یم شکرد اما تمام حوا

سرش را بلند کرد و نگاهش را در نگاه منتظر  یلیافتاد.ل یلیل یپاها یتوپ رو
 :دیپرس یکرد . مان یاو دوخت. هر دو در نگاه هم غرق شدند. مهبد سرفه ا

 خونه؟ یبر یشد مونیشده پش یچ -
 جواب او را نداد. او گفت: لیدل نیبغد کرده بود . به هم یلیل

 یب یاون بخاطر پسرررعمو ،نترسیترسرر یدونم از آقاجون م یم میپاشررو بر -
 کنه. ینم هیادبت تورو تنب

 :دیجابه جا کردو پرس ینیب یرا رو نکشیع آقاجون
 اومده بود؟ یچ یپارسا برا-
 انداخت و جواب داد: یبه مان ینظر یلیل

برم هتل بهشررون وکالت بدم تا اونم بتونه امالگ  دیعمو زنگ زد گفت من با -
 پدرم رئ بفروشه.

 پسره گستاخ اومده بود تورو ببره؟ نیو ا -
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 انداخت. نییسرش را پا یلیل
 ه؟یخودت چ میتصم -
 ؟یدر مورد چ -
 ؟یباهاشون بر یخوا یم -
 نگاه کرد و گفت: یبه چشمان مان دیبا ترد یلیل

 بله! -
شرد.آقاجون به مادرجون که آماده گر یرا رو شیدندانها یمان کردن بود  هیهم ف

 :دیاشاره کرد و پرس
 کنه؟ یم کیانسانها رو بهم نزد یبه نظر تو چ -
 :دیکرد با تعجب پرس یکه منظور او را درگ نم یلیل

 ه؟یمنظورتون چ -
ن شه تا آدما بهم وابسته بش یباعث م یاسم خانوادگ هیفقط  یکن یتو فکر م -
 کنه؟ یم کیدل هاست انسان ها رو بهم نزد یکه تو یمهر و محبت نیا ای
سالها به او  نیعالقه در طول ا نیدانست آنها چقدر دوستش دارند . ا یم یلیل

 نییاگشت. سرش را پ یم زیگر یبرا یتابت شده بود اما حاال فقط به دنبال راه
 انداخت و گفت:

من تا خوام ، یشررردم عذر م تونیبهتون زحمت دادم و باعث ناراحت یهر چ -
 عمرم شرمنده محبت شما هستم اما...اما... انیپا
 ؟یاما چ -

 دروغ بزرگ آماده کرد و گفت: نیگفتن ا یرا برا خودش
 خوام باهاشون برم. یمن عموم رو مثل پدرم دوست دارم و اگه اجازه بدبد م -
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 شود بلند شد و گفت: یبماند خفه م شتریکرد اگه ب یکه حس م یمان
 با اجازه! -
 کجا پسرم؟ناهار بمون!-
 ممنون،خداحافظ. -

 زد: ادیآمد مهبد فر رونیب یوقت
 ؟ یکجا رفت گهید ایب -

صدا اما س دیشن یم ییاو نه  سته بود  ی. غمدید یرا م یو نه ک ش که بر دلش ن
از  ییاعتنا یکس را نداشت. با ب چیو آزاردهنده بود که حوصله ه نیچنان سنگ

نشررسررت.  مکتین یبا بغد رو ایبچه ها گذشررت و از آنها دور شررد. مان نیب
 :دیونوس هم نشست و پرس

 شده؟ یچ -
 گفت: دایو
 تونه نره! یاگه بخواد م یلیل -
 جاست که خودشم دوست داره بره! نیمسئله هم -
 شه؟ یم یپس اون همه عشو و عالقه چ -
 !یمان پارهیب -
 سوزه! یم یمان یعاطفه اس!دلم برا یب یلیخ یلیل -

پنهان  شیدسررت ها ریصررورتش را ز ایزدند اما مان یم یها هر کدام حرف بچه
 :دیکرد.ونوس پرس هیکرد و گر
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به زور جلوش رو  یخواد بره نم یم یلیل ی؟وقتیکن یم هیچرا گر - که  شررره 
 گرفت.

 همون بهتر که بره! یآدم نیهمچ هی -
 دیپرس باینگاه کرد. فر یواریبه ساعت د یبا نگران ایمان
 رون؟یاز باغ رفته ب یمطمئن -
 رفت. دمیآره خودم د -
 نبرده؟ نیپس چرا ماش -
 دونم! ینم -
 نگفته؟ یزیعوض شده!به تو چ یلیرفتارش خ -
 نه! -

 را برداشت. یزنگ تلفن بلند شد . با عجله گوش یصدا
 الو. -
 سالم. -
 ؟ییسالم،تو کجا -
 خوب! یجا هی -
 .جوشه یو سرکه م ری!از غروب تا حاال دلمون مثل سیمان یالیخ یب یلیخ -
 .گهیهفت سال د یتو سرکه ها برا دیزیرو بر رهایپس س -
 را گرفت و گفت: یگوش بایفر
 .میخبر بده که انقدر نگران نش هیجا حداقل  هی یر یهر وقت م -
 .یسالم مامان -
 ؟ییسالم،حاال کجا کیعل -
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 .ریخونه ام -
 ؟یکن یاونجا چه کار م -
 به زور نگهم داشت . نمیا نمشیدلم براش تنگ شده بود اومدم بب -
 سالم برسون. -
 زنم. یچشم،من فردا زنگ م -
 خونه؟ یای یامشب نم یعنی -
 .ایبه مان دیرو بد یگوش ستتین ینه!...اگه امر -
 باشه،خداحافظ. -

 گفت: ایداد و خودش به آشپزخانه رفت. مان ایرا به مان یگوش
 بله! -
 چه خبر؟ -
 برات مهمه؟ -
 نه فقط خواستم بدونم. -
 !نجایمودب و پسرش اومدن ا یبعدازظهر آقا -
 خب! -
 هم آورده بودن! ینیریگل و ش -

ا هم ب ایمنتظره عاجز بود.مان ریموضرروع غ نیاز درگ ا ایسررکوت کرد گو یمان
 بغد گفت:
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مودب  یآقا یجا عقد کنن ول نیقراره شررنبه برن،آقاجون اصرررار داشررت هم -
وچولو ک یجشن نامزد هیقرار شد جمعه  لیدل نیزودتر برگردن به هم دیگفت با

 و برن. رنیبگ
 !؟ینامزد -
 !صحبت کنم یلیمن حاضرم با ل ینشده ها،اگه بخوا ری!هنوزم دیمان نیبب -
رو دوسررت داشررته  یمان ایکه تو رو خدا ب یالتماسررش کن یبشرره؟بر یکه چ -

 باش؟
 اما اون...الو...الو.... -

شد . گوش تماس شت و با نام یقطع  ز که ا یسرش را تکان داد. مان یدیرا گذا
ته ب یتلفن عموم نه دوسررتش رف به خا به دروغ گفته بود   هدف یزنگ زده و 

 یمعنا نداشررت تمام لحظه ها شیبرا زیچ چیه گریشررروع به قدمم زدن کرد.د
ا ه همغاز نیتریدر نظرش پوچ و مسررخره شررده بود.بدون توجه پشررت و یزندگ

ام بار هنگ کی. دیخند یخود م یب یشد و گاه یم رهیخ نیبه عابر ستادیا یم
صادف کند . راننده که از ب کینزد ابانیعبور از خ ص یاطیاحت یبود ت  یباناو ع

 زد: ادیشد و فر ادهیپ نیشده بود از ماش
 -حواست کجاست؟ وونیح یآ
شد.  زیگشت با او گالو یکردن بغضش م یخال یبرا یاو که به دنبال بهانه ا و

شفته  صورت هر دوو خون آلود وو آ شدند اما  با دخالت مردم آنها از هم جدا 
 مهیانداخت و به راه افتاد. ن نییسرررش را پا ییبه تنها گریبار د یشررده بود . مان

د.آقا ش اطیباز کرد و وارد ح ادر ر دی. با کلدیشب بود که پشت در باغ رس یها
 :دیآمد و خواب آلود پرس رونیاز اتاقش ب دریح
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 ه؟یک -
 او گفت: یو قت دید یچهره او را نم یکیتار در
 !یمنم مان -

شت و خواب دوباره ستگدیبه اتاقش برگ شد و به ی. او هم با خ شان   وارد خانه ا
شد . مان ایرفت که با مان یاتاقش م ستش را جلو ایروبرو   دهانش گرفت و ید

 :دیپرس
 شده؟ یچ -

ا عجله ب ایتخت نشست. مان یفقط او را نگاه کرد.سپس به اتاق رفت و رو یمان
سع یدر حال شت پدر و مادر را ب یکه  ضدعفون داریدا را  ینکند،پنبه و محلول 

در حال پاگ کردن صررورتش  برداشررت و به اتاق او رفت. کنارش نشررسررت و
 :دیپرس

 ؟یدعوا کرد -
 ایدادن نداشررت با سررر جواب مثبت داد.مان حیکه حال و حوصررله توضرر یمتن

 گفت:
 مونیشروز پ هی،یکن یاشتباه م ی!به خدا تو داریستین ریدونستم خونه ام یم -
 که.... یش یم
 کنم ادامه نده! یخواهش م -
 ؟یکردتو چت شده؟ چرا با خودت لج  -
حرفا رو  نیراحت گفت دوسرررت داره بره حاال ا یلیچطور خ یدید یاگه م -

 !یزد ینم
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 یخب معلومه اون به تو دلبسررته بود حاال که با رفتار سرررد تو روبرو شررده م -
 خواد بره!

 عشو تازه؟ هی ایرفتار سرد من  -
 زده؟ یحرف نیهمچ هی یک -
خرد نشررم  نیاز ا شررتریب یخوا یبود؟اگه م یچ یاون نامه لعنت یپس معن -

 نهیدست رد به س یبخاطر ک یلیخواد بدونم ل یدست از سرم بردار،فقط دلم م
ار ک نیطرف ولش کرده و رفته!کاش منم هم ادی یکه بوش م نطوریا یمن زد ول

 کردم! یرو م
 !یمان -
 کلمه اسم اونو بگو! هیبگو اما فقط  ؟باشهیبگ یخوا یم ی؟چیچ یمان -
 رو؟ یک اسم -
 دختره رو عاشو خودش کرد و رفت. نیهمون که ا -

به او نگاه کرد.ترد ایمان با ا ای دیرا بگو تیداشرررت واقع دیبا بغد   نینه!اما 
صورات ضا یت شت و ق سبزند. ت یصالح نبود حرف دیرفتن فر یایکه او دا  دیر

ضع از ا شود . مان نیو ست بدتر  سکوت او را د یکه ه تخت دراز  یرو دیکه 
 و چشمانش را بست و گفت: دیکش

 تنهام بذار. -
شد و از اتاق ب او سودیترس ی!واقعا مدیترس یرفت. م رونیهم بلند   میب یی!از 

 گرید یشرود از سرو دیاو وو فر انیم یو باعث دشرمن دیرا بگو ویداشرت حقا
وز و ممکن است آن ر دیرا خواهد فهم تیروز او واقع کیکرد باالخره  یفکر م
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 یوضع نیبا ا حاالرا پنهان کردند برنجد.مخصوصا  قتیکه حق ییاز همه آنها
 شده بود. دهیچیبرود.مسائل بغرنج و پ یلیآمده و قرار بود ل شیکه پ
کرد نتوانسررت بخوابد. بلند شررد و به باغ رفت و آهسررته آهسررته  یچه سررع هر

 نیا یبرا یخواسررت هر طور شررده راه حل مناسررب یشررروع به قدم زدن کرد. م
با رفتن ل ییجدا دنی.تاب دابدیمشررکل ب  یلیآنها را نداشرررت . مطمئن بود 

شاد شداو در برابر تمام ا یپر م شهیهم یهم برا یمان ی، سائل خ نیک را  ودم
. آرام دید یا هیرفت از دور سررا یدانسررت. همان طور که جلو م یمسررئول م

 یلیاتاق ل یکه بسو دیرا د یپشت درخت ها پنهان شد. خوب که نگاه کرد مان
برد . به عشررو  یزد و واقعا رنج م یاوهام دسررت و پا م یایرفت. او در دن یم
سش هم نم یلیل سا ست کنار ب یشک کرده بود اما با اح شت پدیایتوان نجره . پ

ود که به دست خواب سپرده شده ب شیبایبه چهره ز یو لحظات ستادیا یلیاتاق ل
 نگاه کرد و آرام زمزمه کرد:

 است اگر هالگ جانم خواهم که زعشو درنمانم عشو
 که برم زجور او داد؟ شیپ ادیکند  یزمن ار نم یلیل

با نگاهش او را  ایهمان طور که آمده بود برگشت و از آن جا دور شد . مان وبعد
صم مکتین یبدرقه کرد و رو ست. ت ش شب راه  مین شده آن  شت هر طور  دا

. سرررش را دیشررن ییپا یخورد که صرردا یکند. در افکارش غوطه م دایپ یحل
 :دیرس. او سالم کرد و کنارش نشست . با تعجب پدیرا د یلیبلند کرد و ل

 ؟یداریتو ب-
 .دمیبد د یلیخواب خ هیخواب بودم،  -
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 چه خواب؟ -
روح  یباغ خشررک و ب هی. میرفت یباغ بزرگ راه م هی یتو یبا مان دمیخواب د -

 شیو پ میرو گرفته بود گهیترسوند اما ما دست همد یو وحشتناگ که آدم رو م
. ناگهان طوفان شررد،همه جا پر از گرد و غبار شررد. دسررتامون از هم میرفت یم

شررد تا  یم ورتراون دور و د یاما صرردا میزد یرو صرردا م گهیجدا شررد،همد
خشک  ریکو هیتو  دمیطوفان تموم شد د ی. وقتدمیصداشو نشن گهیکه د ییجا

 یرو گم کرده بودم،تنها شررده بودم و هر چ ی...مانیتنهام.من مان یو داغ تنها
 .دیشن یکس صدام رو نم چیزدم ه یصدا م

او را نوازش  یداشررت او را آرام کند. با مهربان یسررع ایکرد و مان یم هیگر یلیل
 کرد و گفت:

 رو به اون بگم! زیخوام همه چ یمن م -
 :دیپرس دیاز او فاصله گرفت و با ترد یلیل

 ؟یبه ک -
 کنم. فیخوام تمام ماجرا رو براش تعر ی!میمان -
 !یکار رو بکن نیا دینه تو نبا -
تا ک - گه  کشررره  یعذاب م یلیخ م؟اونیبهش دروغ بگ میتون یم یچرا؟ م
 !یبوده که تو بخاطرش اون نامه رو نوشت یخواد بدونه ک ی!میلیل

ممکنه  مینامزد شررده بود دیترسررم،اون اگه بفهمه من و فر یم نیمنم از هم -
 کنه. دایپ یحس بد دینسبت به فر
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ستگار زیخبر از همه چ یبفهمه اون ب یبرعکس وقت دمیشا - رده ک یاز تو خوا
شد ضا یقبول کن یو تو هم مجبور  شخص از او نکهیتا ا ادیکنار ب ایبهتر با ق ن 

 داشته باشه. گهیتصور د هی
 .میکن سکیکه ممکنه غلط هم باشن ر هیبا چند تا فرض میتون ینم ا،ماینه مان -
 .دیش یم یهم تو و هم اون ،هر دو قربان ینجوریاماا -
 ی. مانرمیپذ یرم و مثل گذشته ها سرنوشتم رو هر طور که باشه م یمن که م -

 کنه . یرو فراموش م زیمدت همه چ هیهم باالخره بعد از 
 تموم بشه. یگرون یبه بها یفراموش نیممکنه ا -
 کنه! یدل ها رو از هم جدا م یدور -
 !یزن یخودتو گول م یحرفا دار نیتو با ا -
شن،من  لیخواد بخاطر من دو تا فام یدلم نم - ه تنها بودم ک بهیغر هیاز هم بپا
ث باع نیاز ا شررتریبرم و ب دیشررما شرردم حاال با یروز ناخواسررته وارد زندگ هی

 نشم. گرانیعذاب د
که چقدر دوسررتت  یدون یخوب م ،خوتمینبود بهیما غر یوقت برا چیتو ه-

 !یاز ما فرار کن یخوا یکه م ییتو نیا میدار
تار یمن م - خاطر  امیکه دن ییها یکیخوام از  به  طه کرده فرار کنم، حا رو ا

 .دیدیونوس آزار د یو حت ید،مانیمن،تو،فر
 او را گرفت و گفت: یدستها انیگر یبا چشمان ایمان
رو  یخودم هر طور شرررده مان یبمون یاگه بدونم دوسرررت دار یلیبه خدا ل -

 کنم. یمتقاعد م
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دم خو میاما من تصم یخواهر مهربون کمکم کرد هیمثل  شهیمتشکرم،تو هم -
ساس م گه پدرم  یهم عمو م یشم،از طرف یکنم اگه برم آزاد م یرو گرفتم،اح

 آزار روح اون بشم.باعث  دیاز اول قول منو به اونا داده و من نبا
شم ها ایمان د بر لب آورد و بلند ش یلبخند تلخ یلیپر غم او نگاه کرد.ل یبه چ

 و گفت:
 !یوقت فراموشم نکن چیقول بده ه -

 پر اندوه از او دور شد. یخسته و دل یبرگشت و با تن سپس
صدا کند اما هر چه در زد  یو به اتاق مان دیصبحانه را چ زیم ایمان رفت تا او را 

. در را باز کرد و وارد اتاق شررد. او نبود!با تعجب جلو رفت و از دینشررن یجواب
ه چشررمش ب زیم یرفت که رو یدر م یپنجره باغ را نگاه کرد. برگشررت و بسررو

 :دنوشته بو یافتاد.آن را برداشت.مان ادداشتی کی
 نمیندارم بمونم و مراسم فردا رو بب که طاقت یدون یرفتم شمال،خودت م من»

مان یعذر خواه یلیاز طرف من از ل  یخوشرربخت یبرات آرزو یکن و بگو 
شت حت شتی« . خدانگهداریگریدر کنار د یدا شت و با بغد از  اددا را بردا

سته نش جرهرساند. او تمام شب را کنار پن یلیرفت و خودش را به ل رونیخانه ب
. ردیخودش را بگ ینتوانست جلو دیچشمان سرخ ومتورم او را د یوقت ایبود.مان

 را به دستش داد و گفت: ینامه مان هیبا گر
 .دیهر دوتون اشتباه کرد -
او را خواند.او که  یکاغذ را باز کرد و دو خط خداحافظ یلیبرگشت و رفت. ل و

 دیاز حاال با عاشو او بگذراند یمانده را با نگاه ها یدو روز باق نیآرزو داشت ا
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 هیچشررمانش گذاشررت و گر ی. نامه را رودیکشرر یاو را به دوش م ییبار جدا
 کرد.

او گذاشررت.به حمام رفت و دوش  گرید ینامه وداع را هم در کنار نامه ها نیا
شت م یگرفت. وقت ست متوجه غم عم زیپ ش شد  ویصبحانه ن آقاجون و مادر 

ر آخر را راحت ت یلحظه ها نیتا بتواند ا ردیبگ دهیرا ناد زیکرد همه چ یاما سع
ول ط قهیش از پنج دقیاو ب نکاریبود. ا شیبگذراند.آقاجون در حال هم زدن چا

ش ه نقطه ب رهیبا تعجب به او نگاه کرد و نگاه غم زده او را خ یلیکه ل یطور دیک
سال اول ورودش برادینامعلوم د یا ست کرد  یاو لقمه ا ی. مادرجون مثل  در

 و گفت:
 .یبه خودت برس دیبا زمیعز ایب -

 زیم یدسررت او شررد. لقمه را رو دیگرفت متوجه لرزش شررد یلقمه را م یوقت
ست گرفت.پ سرد او را در د ست  شت و د شدد و رفت.  هیبا گر رزنیگذا بلند 

شرنده ک یبا بغضر یلی.لدیکشر رونیب الیخ یایاو آقاجون را از دن هیگر یصردا
شت و جو صش را با دندان ها رودیلقمه را در دهان گذا  یآن خال ی. تمام حر

که د یم بدون ا دیکرد  قاجون هم  کهیآ ها  یزیچ ن ند شرررد و او را تن بخورد بل
شت و به زور چا شت . فنجان را بردا ست ها یگذا را به  شیلقمه را فرو داد. د

 هم فشرد و گفت:
 «رم.ب بذارم احساسم به عقلم غلبه کنه!من مجبورم که دیببازم،نبا دینبا من»

گذاشت و  زیم یشکست و به هو هو مبدل شد. سرش را رو شیدر گلو بغد
 کرد. هیبلند گر یپس از مدت ها با صدا
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* * * * * * 
شک کرده بود اما به دنبال آنها از ا به سا  سرد پار  یمغازه به آن مغازه م نیرفتار 

 . عمو گفت:ستادندیا یطالفروش نیتریرفت.پشت و
 روده بزرگه رو خورد. کهینتخاب کن که روده کوچحلقه قشنگ ا هی -
به  رهیخ نیتریازدواا داخل و یحلقه ها به ناگهان  و آن روز  دیفر ادیشرررد . 

ل او ر گریبار د کیخواسررت قبل از رفتن  یدو نفره شرران افتاد. دلش م دیخر
شد برا ندیبب شو او و مان یو اگر قادر با انجام دهد اما چند روزز بود  یکار ایع

ص یکه او هم تماس نگرفته و همه ب شته بود. عمو او را به خودش  یداخبر گذا
 آورد.

 !گهید یجا هی میبر یپسند یدخترم ؟اگه نم هیچ -
 از حلقه ها گفت: یکیاشاره به  با
 خوبه! نیهم -

 :دیاز پارسا پرس عمو
 قشنگه؟ نیبب -
 جواب داد: ب*و*سع یا افهیبا ق او
 دونم! ینم -
 یگره کرده او خبر از راضرر یبرگشررت و با تعجب به او نگاه کرد. ابروها یلیل

 داد. عمو دست او را گرفت و گفت: ینبودنش م
 کنه. لیخواد تعط یانگار صاحب مغازه م میبر -
 ماند. رونیهم وارد مغازه شدند اما پارسا ب با
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رفت و مشغول  رونیگذاشت . عمو ب زیم یرو یلیل یحلقه ها را جلو فروشنده
نظر  ریکرد آنها را ز یکه حلقه ها را نگاه م یدر حال یلیصحبت با پارسا شد. ل

صبان شدت ع شت . پارسا به  سع دیرس یبه نظر م یدا سئله یو عمو  شت م  دا
 :دیپرس یبدهد. فروشنده با کنجکاو حیرا به او توض یا

 اومده؟ شیپ یمسئله ا -
 با شرم گفت: یلیل

 نه! -
که  یفروشررنده را بابت حلقه ا یدوباره وارد مغازه شررد و مبلغ درخواسررت عمو

انتخاب کرده بود پرداخت.باهم به رسررتوران رفتند و غذا سررفارش دادند.  یلیل
کرد او را مشغول کند تا متوجه رفتار سرد  یم یعمو با موضوعات مختلف سع

شمان کنجکاو ل شوداما چ ب موج زیچه چ همدتا بف دیکاو یاو را م یلیپارسا ن
شده. عمو آنها را تنها نم یناراحت شت گو یاو  سئله ا ایگذا س یم یاز م . دیتر

در  یلیکردند و به هتل برگشررتند. ل یاو را به خانه رسررراندند خداحافظ یوقت
رفت که  یخانه م یرا در دست داشت بسو دیکوچک خر یکه بسته ها یحال

 رساند و گفت: خودش را به او دیمهش
 خونه ما،همه بچه ها اونجان. میبر ایب یلیل -
 جواب داد: دهیپر یبا رنگ او
 افتاده؟ یاتفاق -
 !یدیخر یچ مینیبب میخوا ینه نه،فقط م -
 شمام که نگران نشه. شیپس برو به مادرجون بگو من پ -
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 زنم. یخونه بهش زنگ م میبر -
کرش نداشت.ف دنیزد اما جرات پرس یبه دنبال او راه افتاد. دلش شور م دیترد با
ش افتاده باشد!ونوس جلو آمد و صورت یاو اتفاق یبرا دیترس یبود. م یمان شیپ

 را از دستش گرفت و گفت: لیو وسا دیب*و*سرا 
 !دهیخر یچ یلیل مینیبب دییایبچه ها ب -

با  دیرفت که مهشرر یتلفن م یبسررو یلیکرد.ل یچشررم او را نگاه م ریاز ز ایمان
 :دیاو رفت و پرس یعجله بسو

 ؟یچه کار کن یخوا یم -
 خوام به مادرجون زنگ بزنم! یم -

 ۹-2فصل
شن یچرا؟وقت شه چرا در موردش  نیا دنیاحتمال داره اون با  موضوع ناراحت ب

 م؟یحرف بزن
 فشرد و گفت: شیدست ها انیسرش را م یبا کالفگ دیفر
 بگم! یدونم چ ینم گهید -
 گهید م،منمیشده همون بهتر که راحتش بذار گهینفر د هیعاشو  یحاال که مان-

 عمرم بسه تا شادم کنه. هی یباغ برا نیهر جا که باشم برام فرق نداره خاطرات ا
 کم خودخواهانه ست؟ هی متیتصم یکن یفکر نم -
 :دیبا تعجب پرس یلیل

 چرا؟! -
 اده!افت مارستانیتخت ب یرفته مادرجون به خاطر تو رو ادتی نکهیمثل ا -

 انداخت و گفت: نییاو پر از اشک شد.سرش را پا یها چشم
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باور کن یم یدونه تو دل من چ یفقط خدا م - ندازه  دیگذره! به ا سررر  هیاگه 
 کردم. یفکرم نم یداشتم،به رفتن حت دیسوزن ام

 .یکن یم یخودآزار یاالنم با افکار پوچ فقط دار -
 سرش را تکان داد و گفت: یلیل

 عذابش رو دارم. دنینه تاب د نمیبب یگریرو کنار د ینه طاقت دارم مان -
 د؟یقراره بر یک -
 شنبه صبح. -
 !گهیدو روز د یعنی -
 بلند شد و گفت: یلیل

 گردم. یاالن برم -
سا به شه گ لونیبود و هنوز داخل نا دهیخر شیرا که او برا یلیاتاقش رفت و و و

 گذاشت و گفت: شیپاها یکمدش بودند آورد و جلو
که شررما  یاز روز دیخواسررتم ببرم بدم به مادرتون اما راسررتش رو بخوا یم -

 تو صورتش نگاه کنم. دمیکش یخجالت م دیرفت
 شده! یدونست چ یاما اون که نم -
 دونستم! یمن که م یبله،ول -
 شد و گفت: رهیبه او خ رتیبا ح دیفر
 یبا مان ویکردن حقا یبا مخف یتون ی!تو نمیر یم یچرا دار دمیحاال فهم -

 !یروبرو بش
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رو به اون بگم  قتیکه بخوام حق ی!من از روزهیصداقت شرط اول خوشبخت -
 .دیازدواا کن ایترسم،مخصوصا که قرار شما با مان یواقعا م

ش را به عالمت سررکوت بلند کرد و دسررت یلیبزند که ل یخواسررت حرف دیفر
 گفت:

عذاب  یحاال هم به اندازه کاف نید،همینکن دمیکنم دچار ترد یخواهش م -
 کشم. یم

ه آمد و خودش را ب رونیبه اتاقش رفت.لباس عوض کرد و ب دیاز رفتن فر بعد
ش ویآالچ ست و تمام خاطرات  ش ساند.ن سته اش زنده  نشیریر را در ذهن خ

شک ر یکرد.با دلتنگ شت. بدنش در  کیو نزد ختیا طلوع آفتاب به خانه برگ
شته بود. م یتب م شمانش را به زور باز نگه دا ص یسوخت و چ ست فر  تدان

اسررتراحت ندارد. به حمام رفت و دوش گرفت.بعد از آماده کردن صرربحانه به 
رسررند.  یبه خانه م گریسرراعت د کیزنگ زد.آقاجون خبر داد تا  مارسررتانیب

بار کارها را انجام داد و ناهار  نیآخر یکردن خانه شد.برا زیتم خودش مشغول
ست کرد.گرچه درتب م سرگرم کردن خ یرا هم در  یسع ودشسوخت اما با 

تا در گلدان  دی.به باغ رفت و چند شررراخه گل چزدیداشرررت از افکارش بگر
 .دیرا شن ایمان یبگذارد. در حال بازگشت بود که صدا

 .ریسالم،صبح بخ -
 !یشد زیسحرخ -
 زد و گفت: یشخندین

 فرق داره. میزندگ گهید یمثال امروز با روزها -
 ؟یدیگل چ یک یبرا -
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 مادرجون. یبرا -
 مگه مرخص شده؟ -
 گردن. یآقاجون گفت دارن برم مارستانیآره زنگ زدم ب -
 رفته دنبالشون؟ یک -
 آقا فرهاد. -
 کمکت. امیب یدار یاگه کار -
 ندارم. یممنون،کار خاص -
 کمک. انیب ییرایپذ لیآماده کردن وسا یو ونوس سپردم برا دایبه و-
 ممنون. -
 !یلیل -
 بله! -
 تو حالت خوبه؟ -
 آره چطور مگه؟ -
 !هیجور هیآخه چشمات  -
 شدن؟ ه؟زشتیچه جور -
 نه! -
 من حالم خوبه،مطمئن باش ...حاال با اجازه. -

بود و  نیمودب و پارسررا آمدند.پارسررا هنوز هم غمگ یسرراعت ده آقا کینزد
س ش یم گاریمرتب  شاددیک شده بودند اما  ظره منت ریغ ی. همه متوجه رفتار او 
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کرد،در  یم یزد،شرروخ یم د،حرفیخند یبود.او م بیعج شررانیهم برا یلیل
 کرد. یدرهمه احوال اصال به پارسا نگاه نم یکرد ول یکارها کمک م

شد اما  یکردن اندوهش م یمخف یو برا یاو ظاهر یبود کارها دهیفهم ایمان با
 یدانسرررت او کجا رفته وچرا؟وقت ینگران بود!نم دیفر امدنیهم از ن یاز طرف

 :دیآقاجون از فرهاد پرس
 کجاست؟ دیپس فر -

 نگاه کرد و گفت: نیمیقلبش شدت گرفت.فرهاد به س تپش
 اون خونه بود! مارستانیاومدم ب یصبح که من م -
 گفت: نیمیس
داره اونم عذر  یکار ضرررور هیاز رفقاش تماس گرفت و گفت باهاش  یکی -

 کرد و رفت. یخواه
 به هم نگاه کردند. ونوس گفت: ایو مان یلیل

 !دیهست نه فر یچه بد شد !امروز نه مان -
 :دیپرس یلیمودب از ل یآقا
 زم؟یعز یرو جمع کرد لتیوسا -
 با لبخند جواب داد: یلیل

 بله! -
 فرودگاه! میهتل که فردا صبح زود بر میر یامشب با هم م -

 بالحن معترض گفت: آقاجون
 فرودگاه. مییایب یلیبا ل میخواست یما م یول -
 بغضش را جرعه جرعه فرو داد و گفت: یلیل
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 کنم. یجا با شما خداحافظ نیدم هم یم حیاما من ترج -
آنها را  یاشررک ها دنیدانسررت تاب د یبا تعجب به او نگاه کردند.او م همه

 بایحرف را زد . مادرجون نم چشررمانش را گرفت.فر نیا لیدل نیندارد به هم
 آهسته گفت:

 .ستینکن مادر برات خوب ن هیگر -
سال اومدن و خ نینکنم؟بعد از ا هیگر یچطور - راحت دارن دخترم  یلیهمه 

 نگم؟ یچیه دیبرن اون وقت توقع دار یرو م
 یلی!من که تا حاال لرهیتونه جلوش رو بگ ینم یبره کسرر لهیخودش ما یوقت -

 بودم! دهیرو انقدر خوشحال ند
 ما راحت نبود؟ شیاون پ یعنی -
 راحت تره. لشیراحت بوده با نبوده حتما با فام -
 شد! ینم یجور نیعقد کرده بودن حاال ا ده،اگهیفر ریهمه اش تقص -
خبر  یدفعه اومد و امروز ب هی شررربیکه د دی!فربهیبچه ها عج نیا یکارها -

 شمال رو کرده. یدلش هوا هویهم که  یرفت. مان
شتن رفت نیامروز کنار ا نکهیا یعاطفه اند،بحا یاز بس ب - شن گذا ن دختره با

 خودشون! یدنبال کارها
شپزخانه رفتند. و یبرا دخترها شت و  دایآماده کردن ناهار به آ در قابلمه را بردا
 گفت:

 درست کرده که انقدر بوش خوبه! یخانم چ یلیل مینیبب -
 :دیداخل قابلمه نگاه کرد با تعجب پرس اتیبه محتو یوقت
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 و پسر عموت؟ عمویجلو  یبذار یخورش قورمه سبز یخوا یم -
 مورد عالقه ام رو بخورم و برم. یاز غذاها یکیبار  نیآخر یخوام برا یم -
 بار؟ نیچرا آخر -
 درست کنه! یمن قورمه سبز یبرا خوادیم یاون جا ک -

 چانه اش زد و گفت: ریدستش را ز دیمهش
 !یلیل یرفت یشد!کاش نم فیح یلیخ -
 :دیپرس شخندیبا ن یلیل

 چرا؟ -
 از حاال دلمون برات تنگ شده! -
 که هنوز نرفتم.از حاال؟من  -
 !یقراره که بر یول -
پر اشررک  یو با چشررمان دیکشرر یسررکوت کردند،ونوس آه یلحظه همگ کی

 گفت:
 .ستیجا ن نیکه رفته و ا یخوش به حال مان -

 با حرص گفت: ایمان
 کنم! یخواهش م دیبچه ها بس کن -

شد همگ هیبغد او به گر یوقت اما شان را بروز داده و یمبدل  سا ت سا  هیگر اح
 یکرد نتوانست جلو یبه صورت تک تک آنها نگاه کرد.هر چه سع یلیکردند.ل

 بلند شد و او را در آ*غ*و*ش گرفت و گفت: ای. مانردیرا بگ شیاشک ها زشیر
 نکن. هیرو خدا گر ،تویلینکن ل هیگر -
 :دینال یلیل
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 رفتم. یو م دمید یرو م یمان گهیبار د هیکاش  -
شن زنگ زدم اما ب یکردم ازش خبر یبه هر جا که فکر م شبید - شته با  یدا
 بود. دهیفا
 برگشت بگو بخونش. ینامه گذاشتم وقت هیبراش  ویآالچ یتو -
 کردند گفت: یم هیدخترها که گر دنیوارد آشپزخانه شد و با د بایفر
 د؟یریآبغوره بگ ای دیناهار آماده کن نجایا دی!شماها اومددیخجالت بکش -

 که پشت سر او آمده بود گفت: فرهاد
 داره! یبا خودش ببره،چه اشکال یلیآبغوره بدن ل شهیش هیحاال بذار  -

 یاصررال حرف نم گرانیکرد و در مقابل تعارفات د یم یباز شیبا غذا پارسررا
کرد که  یمودب شررد که با حرص به او اشرراره م یمتوجه آقا ایبار مان کیزد.

 زنگ تلفن بلند یکرد.صررردا ینگاهش م یتفات یاو با برا بخورد اما  شیغذا
 شد. فرهاد گفت:

 دارم. یرو برم یمن گوش دینیبش -
ذر .بلند شرد و عندیتواند بنشر یکرد سررش به دوران افتاده و نم یحس م یلیل

 تخت یو مادرجون به دنبال او رفتند .رو ایکرد و به اتاقش رفت. مان یخواه
چشمانش گذاشته بود. مادرجون لبه تخت نشست  یو دستش را رو دیدراز کش

 :دیصورتش برداشت و پرس یو دست او را از رو
 ؟یچرا غذاتو نخورد زم؟یشده عز یچ -
 ره. یم جیکم سرم گ هی -
 !یخودت رو خسته کرد یآخه امروز حساب -
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 گفت: یاو گذاشت و با نگران یشانیپ یدستش را رو سپس
 !یتو تب دار -

 هم دستش را گرفت و گفت: ایمان
 .ستیحالش خوب ن دمیاز صبح از رنگ و روش فهم -
 میو ببرر یلیرو آماده کنه تا ل نیجون برو به مهبد بگو بره ماشرر ایبلندشررو مان -

 دکتر.
 حاال ناهارشون رو بخورن! دینه مادرجون،بذار -
 اون وقت اونا ناهار بخورن! یسوز یتو تب م -

ضربه ا ایمان سالن برود که  شد و به  شد و  یبلند  سا وارد  به در اتاق خوردو پار
 :دیپرس

 اومده؟ شیپ یمشکل -
 !ستیحالش خوب ن یلیل -

 :دیتخت رفت و پرس یبسو پارسا
 شده؟ یچ -
 دارم. جهیسرگ یکم هی ستین یمهم زیچ -
 گه،بدنش داغ داغه. یدروغ م -

چشررمانش را  یبا ناراحت یلیشررد و آرام کنار تخت نشررسررت.ل کینزد پارسررا
 گفت: ایسربرگرداند.پارسا به مان یبا حس بد ایبست.مان

 .مارستانیبرمش ب یآژانس ،م دیزنگ بزن دیلطف کن -
 گفت: مادرجون

 .دیاز بچه ها بر یکی نیچرا با آژانس ؟با ماش -
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سوئ ایمان شت و  سالن رفت و برگ ش چیبه  سا داد.  نیما ست پار پدرش را به د
 یه آقارفت ک یدر م یکمک کرد تا لباس بپوشررد.پارسررا بسررو یلیسررپس به ل
 :دیمودب پرس

 شده؟ یچ -
 سر برگرداند جواب داد: نکهیا بدون

 .مارستانیخوام ببرمش ب یکم کسالت داره م هی یلیل -
 .امیصبر کن تا منم ب پس

 خشمناگ گفت: یبرگشت و با نگاه پارسا
 شم. یاون طرف تر برم گم نم ابونیتا دو تا خ -

 انداخت.آقاجون گفت: هیبه بق ینظر یمودب با دستپاچگ یآقا
 فرستم. یاز بچه ها رو همراهشون م یکیآقا راحت باشه  الیخ نکهیا یبرا -

 آمد و گفت: رونیاز اتاق ب یلیهمراه ل ایمان
 رم. یمن باهاشون م -
 !دیزود برگرد -
 چشم. -

 یراافتاد.آن روز که ب شیسررال پ کی ادیبه  یلینشررسررتند ل نیدرون ماشرر یوقت
 ریرفت.آن روز گرچه اسرر یم مارسررتانیب یو پدرش بسررو یهمراه مان زیالید

ست ب شق دیبود اما قلبش به ام یمارید ز از که امرو یدر حال دیتپ یناب م یع
ما از ام یماریآن ب ته  یمان زشرررد.آن رو ینم دهید یهم اتر دیخبر نبود ا گف
حرف او کامال درسررت بوده و  دید یحاال م و«یباعث آزار من شررهیتو هم»بود؛
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با شررهامت کامل تمام  ینداشررته! آن روز مان یمان یبرا یگرید زیاو جز آزار چ
شد اما او چه؟او  یرا زد تا قبل از رفتنش حرف شیحرف ها شته با را ناگفته نگذا

شت بر ییبا لبها صد دا سته ق  یاقاز اوهام ب ییایو او را در دن برود شهیهم یاب
 هم داشت؟ یگریبگذارد اما مگر چاره د

 کرد و به پارسا گفت: ویبه او تزر یآمپول پرستار
 .دیسرم تموم شد صدام کن یوقت -

 :دیپرس ایمان
 حالت چطوره؟ -
 لبخند گفت: با
 باعث دردسرتون شدم. دیخوبم،ببخش - -

 گفت: ایو به مان دیکش شیموها انیم یدست پارسا
 صحبت کنم. یخصوص یلیبا ل قهیخواستم چند دق یم دیببخش -
 کنم. یخواهش م -

 گفت: یلیبه ل ایمان
 .رونمیمن ب -
تاق ب و خت  رونیاز ا به ت تاق را بسرررت و برگشرررت .ل پارسرررا در ا فت.  ر

 :دیبا تعجب پرس یلیزد .ل یبود و در نگاهش غم موا م دهینشست.رنگش پر
 افتاده؟ یاتفاق -

 آب دهانش را فرو داد و گفت: پارسا
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اول  یعنیچندبار خواسررتم باهات حرف بزنم اما نشررد، میکه اومد یاز روز -
 یاما برخالف تصررورم وقت یایبا ما ب یشرر ینم یکردم تو اصررال راضرر یفکر م

 دچار عذاب وجدان شدم. یقصد اومدن دار دمید
 چرا؟ -
 ؟یم خوب گوش کنبه حرفا ید یقول م -
 البته! -
حاضررر  یراحت نیخوام بدونم چطور به ا ی!میجواب سرروالم رو بد دیاول با -

 ؟یایهمراه ما ب یشد
 شد.پارسا گفت: رهیبا تعجب به او خ یلیل

 رو بگو! قتیفقط حق -
 پدرم! تیبه خاطر وص -
 یبزنه قبول م یو مدرگ هر حرف لیبدون دل یک ،هریراحت نیتو به هم یعنی -
 ؟یکن
 گه؟ یعمو دروغ م یبگ یخوا یم -
 شه؟ یاگه بگم آره باورت م -
 برام سخته! -
رف ح نیتو رو مجبور به اومدن بکنه ا نکهیا یدونم اما قبول کن پدرم برا یم -

 رو زده
 ه؟یمنظورت چ -
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 ادی ازم یماریو ب یسررخت یسررالها یعمو داشررتم که تو هی!من اگه یلیل نیبب -
ضر نم گهیکرد د ینم ت از محب ییآدم بو نیچون مطمئنا ا نمشیشدم بب یحا

 ندارم اومده سراغم. یماریب گهیراحت شده من د الشیخ ینبرده و حاال وقت
 جابه جا شد و گفت: یکم یلیل

 شم. ی!من متوجه منظورتون نمدیکنم واضح حرف بزن یخواهش م -
 یگاه مرا ن رونیکه ب یره رفت. درحالپنج یو بلند شد و بسو دیکش یآه پارسا

 کرد گفت:
مال باخته اس که فقط به طمع امالگ برادرش  هیشررما  یعمو یعنیپدر من  -

 اومده! رانیبه ا
و ادامه  تادسیبه او نگاه کرد.پارسا دوباره برگشت و کنار تخت ا یبا ناباور یلیل

 داد:
هاش رو  یام ژوئن دادگاه داره و اگه نتونه بده یسرر یعنیپدر روز دوشررنبه  -

بره زندان،اون تو رو بهانه کرده تا بتونه با اسررتفاده از تروتت  دیپرداخت کنه با
 خودش رو نجات بده.

 کنم! یباور نم -
با مادرم صررحبت  یتون یم رمیگ یتماس م سیامشررب با سرروئ نیباشرره، هم -
 .یرو از زبون اون بشنو قتیو حق یکن
 آخه چطور ممکنه! -
با یزیخواسررتم چ یراسررتش منم نم - به خاطر  دیبگم اما  اعتراف کنم اول 

 رو بگم. قتیگرفتم حق میخودم و بعدم به خاطر تو تصم
 به خاطر خودت؟ -
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 من نامزد دارم! -
 :دیافزود و پرس یلیل رتیاو بر ح جمله

 دونه؟ یعمو هم م -
 .میهست یمیصم یلیپدرمه،ما با هم خ کیمادلن دختر شر -
صاف یب یلیخ نیا - سته ب یشه که عموم، برادر پدرم م ی!باورم نمهیان ا من خوا
 بکنه! یکار نیپن
ست خورده و به دنبال هر راه یاز آدم - شک  یچیگرده ه ینجات م یبرا یکه 
 .ستین دیبع
 بردنم اومده بود؟ یچرا برا شیچند سال پ -
 به پول داشت! اایشروع کارش احت یاون موقع برا -
ت سررخ شیواقعا برا یموضرروع نیشررد.باور چن رهیبا بغد به سررقف خ یلیل

صور ا سوئ نکهیبود.از ت سا روبرو م یم سیبه  س یرفت و با نامزد پار رش شد 
 :دیتخت نشست و پرس یدرد گرفت.پارسا دوباره لبه 

 ؟یاز من ناراحت شد -
 را تکان داد و گفت: سرش

ما  - مده بود و حقازت ممنونم،ا گه عمو از روز اول او باش ا رو  قتیمطمئن 
 گذاشتم. یم ارشیام رو در اخت یگفته بود بدون چون و چرا تمام دارائ

داشررت  مینخواه یخوب یروزها میبرگرد یدونم وقت یمن متاسررفم،گرچه م -
صداقت تو و مهربون شون زندگ ییآدما یاما  واقعا منو تحت  یکن یم یکه باها

 !هیزنن چ یازش دم م رانیکه مردم ا یفهمم اون معرفت یقرار داد،حاال م ریتات
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 پارسا! -
 بله! -
 م؟یچه کار کن دیحاال با -
 ندارم. یمن حرف یکه تو بگ یبا توئه!هر چ میتصم گهیحاال د -
 ؟یچ یموضوع رو به من گفت نیاگه عمو بفهمه ا -
 !ستیمهم ن گهید -
 خودم رو گرفتم! میاما من تصم -

 :دیپرس رتیبا ح پارسا
 ه؟یمنظورت چ -
 عمو دروغ باشه! یاگه تمام حرفا یحت امی یمن با شما م -
 اما... -
 کنم! یمن حاضرم به عنوان خواهرت در کنار همسرت زندگ -
 !یفرار کن یزیچ هیاز  یخوا یتو م -
 نگاه ماتم زده اش را به روبرو دوخت و گفت: یلیل

 درسته! -
 !یایکه ن یهست یکردم تو به دنبال بهانه ا یم الیاما من خ -
 خواد. ینداره بهانه نم یدیرو باخته و ام زشیکه همه چ یآدم -
 ؟یمشکل دار یتو با کس -
 هم داره؟ یفرق -
 یم دهیچیخودت پ یاز حد برا شیمسرررائل رو ب یکنم تو دار یمن حس م -
 !یکن
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 زد و گفت: یشخندین یلیل
 کردم! فیرو برات تعر زیروز همه چ هی دیشا -
ستم حق یدونم چ یمن نم - شحالم که تون رو بگم و خودم  قتیبگم!فقط خو

 رو از عذاب وجدان نجات بدم.
 منم ممنونم. -
 ادیبه  نمشیب یکن،هر وقت م یعذرخواه دی!از طرف من از مهشرریراسررت -

 اند. هیشب یلیافتم آخه خ یمادلن م
 کنم؟ ینامزدته ازش عذر خواه هیشب نکهیا به خاطر -
گاه جسارت کردم عذرخواه نکهیبه خاطر ا -  کنم. یم یناخودآ

از تمام تعلقات،دور  دنی.لحظه رفتن و دل بردیلحظه از راه رسرر نیتر سررخت
شک و آه او را بدرقه کردند.آقاجون  شو ها و آرزوها،دخترها با ا شدن از همه ع

ض سبدون حرف فقط او را در آ*غ*و*ش گرفت و  نیسنگ یبا بغ ما ا دیب*و*
 مادرجون با هو هو گفت:

 بهمون زنگ بزن! -
 نیآخر یشده. برا یگریبه انسان د لینشست حس کرد تبد نیدرون ماش یوقت

 ددنیبه هتل رسرر یکرد.وقت یمهربان خداحافظ یبار برگشررت و باآن چهره ها
 تخت نشست یتنها شد رو یداد.وقت یآزارش م یغروب بود و احساس دلتنگ

 س.سررپختیرا در آورد و به گردنش آو یمان ییاهدا ریزنج فشیو از داخل ک
نگاه کرد و خاطرات گذشررته را  یکی یکیکه بچه ها داده بودند  ییها یادگاری

 در ذهنش تبت کرد شهیهم یبرا
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 1-10فصل  یلیل اشک
شام به طبقه پا یبرا شحالهتل رفتند.عمو ا نییصرف  ست خو یز خو د در پو
 شررشیچند سرراعت پ یاما پارسررا هم سرراکت بود.گرچه از ناراحت دیگنج ینم

شده بود اما گو سته  سبت به ل ایکا سول یلیحاال ن ساس م  یم یرشتیب تیاح
مهر و محبت  نیدانسررت ا یاو خوشررحال بود اما نم یاز محبت ها یلیکرد.ل

شت  امدو سو نانینه!او بدون اطم ایخواهد دا سانها ییایدن یب شناخته و ان  یینا
 یانتظارش را م زیچه چ بیغر نیدانسررت در آن سرررزم یرفت.نم یم بهیغر

شد اما هر چه م سخت تر  یافتاد از غم و عذاب مان یم یشد و هر اتفاق یک
 و گفت: دیکش رونیب الیخ یاینبود.عمو او را از دن

 شه. یغذاتو بخور دخترم سرد م -
را  دیگوشت در دهانش گذاشت.پارسا ترد یتکه ا ییتهااش یزد و با ب یلبخند

گاه او م ما م یدر ن ند ا ند نظرش را تغ یدانسرررت نم یخوا هد.عمو  رییتوا د
 نگاه کرد و گفت: یلیپارسا به ل رهیمتعجب از نگاه خ

 .میکه از پرواز جا نمون میزود بخواب دیشب با -
 و گفت: دیکش یآه یلیل

 عمو! - -
 جانم! -
 د؟یگ یسوال بپرسم راستش رو م هیاگه  -
 البته! -
 دنبال من؟ دیچرا اومد -
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عمو دوخته بود  یبه او نگاه کرد اما او چشررمانش را به لب ها یبا نگران پارسررا
 زد و گفت: ی.عمو لبخند

و من در برابر سرررنوشرررت تو  ینداره دخترم!تو برادرزاده من دنیپرسرر نکهیا -
 مسئولم!

 !دیکنم با من رو راست باش یخواهش م -
 میکه تصرم یداد.او در واقع از وقت هیو به عقب تک دیاز غذا دسرت کشر پارسرا

ته بود حقا به ل ویگرف له ا یخودش را برا دیبگو یلیرا  ماده کر یهر مسررئ ده آ
 گفت: یبود.عمو بازهم با خونسرد

 اما مطمئن باش.... یبه من اعتماد کن یراحت نیبه ا یتون یدونم نم یم -
 و گفت: دیسخن او را بر یلیل

 شم. یناراحت نم قتیحق دنیمن از شن -
زده بود با غضب به پارسا نگاه کرد و سپس قاشقش را  یاتیحدس ایکه گو عمو

 پر کرد و گفت:
 .میگم اما بذار اول غذامون رو بخور یباشه م -
صت یلیل شاره کرد غذا گرید یبه او فر سا هم ا س شیداد و به پار ه را بخورد.هر 

ند.در هم گام زوا جوان نیمشررغول خوردن شرررد ناز م یهن ها  زیاز ک آن
 که زن جوان به مرد جوان گفت: یگذشتند.هنگام

 !صبرکن!یمان -
هره آن چ دنیچهره مرد جوان تابت ماند.با د یبرگشررت و رو یلیتاب ل یب نگاه

نسررت هرگز قادر به فراموش کردن او نخواهد بود و هر دا یآرام گرفت.م بهیغر
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شان شابه ا وانیدلش به لرزه در خواهد آمد.ل ندیاز او بب یگاه ن س ینو ا را که پار
سا از رنگ  شیبرا ضش را هم فرو داد.پار شت و همراه با آن بغ پر کرده بود بردا
 :دیلرزان او متوجه حالش شد و با اشاره پرس یو دست ها دهیپر
 شده؟ یچ -
سو یلیل شد و ب سا  یسرش را تکان داد و بلند  ستوران به راه افتاد.پار محوطه ر

 هم خواست به دنبال او برود که عمو دستش را گرفت و گفت:
 صبر کن کارت دارم. -
 :دیدوباره نشست.عمو پرس او
 ؟ یگفت یزیچ یلیتو به ل -
 نه!چطور مگه؟ -
 د؟یپرس یسوال ها را م نیپس چرا ا -
 ترسه! یکه قراره واردش بشه م ییایخب معلومه!اون از دن -

 یقدم زنان بسررو یلیگرچه قانع نشررده بود اما سرراکت به فکر فرو رفت.ل عمو
ست.نگاهش را به آب هادوخت و باز  یزهایاز م یکی ش ستخر رفت و ن کنار ا

با  یهبتشا چیآن نگاه آرام و مهربان که ه ادیافتاد.به  یمان ادیبه  شهیهم مثل هم
در قالب واژه  یا ددهندهیام یگرم و حرف ها یرفتار شررلوغ او نداشررت.صرردا

شررب  ادیکرده بود. یبه زندگ بیاو را ترغ باکهیز یعاشررقانه و کلمه ها یها
مان تاد و خواب یمه هانیاو در آالچ دنیاف باس  یو،پن تاقش رفتن و آوردن ل به ا

سر دخترها م یبلند که وقت یخنده ها ش،آنیها صدا یسربه  شت و   نشایگذا
را گرم  شیگونه ها وزانسرر یگرفت.اشررکها یم طنتیآورد رنگ شرر یرا درم

و  ندیچهره او را بب الیرا ببندد و در خ شیخواسررت چشررم ها یکردند.دلش م
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اما  دیچشمانش را بست و بو گش دیام نیعطرش را با تمام وجود حس کند.با ا
 یم باز کرد وپارسا راروبرورا از ه شیناآشنا مشامش را پر کرد.پلک ها یعطر

 :دیرسرا پاگ کردو پ شی.اشک هادیخود د
 عمو کجاست؟ -
 رفت باال بخوابه! -
 از جواب دادن به سوال من فرار کنه؟ ایرفت بخوابه  -
 هم داره؟ یا دهیمسائل فا نیطرح ا یکنیفکر م -
گاه یم -  .امی یاز تمام نقشه هاش دارم همراهش م یخوام بدونه با آ
 !یلیل -
 بله!-
 !ی!تو هنوزم فرصت داریبهتره بازم فکر کن -
 اد؟ی یخانواده تون اضافه بشه بدت م ینفر به اعضا هی نکهینکنه از ا -
مان دنیبا شررن دمیکه د ؟منیذهن منو منحرف کن یخوا یچرا م -  یاسررم 

 .دیرنگت پر
گاه کرد. نم یلیل به او ن جب  تا ا یبا تع باهوش و دق نیدانسرررت او  ندازه   ویا

 سکوت ادامه داد. یاست.پارسا بعد از کم
 یاومد یهم وقت نه،تویکه برگشررت اول از همه اومد تو رو بب یهم شررب یمان -

 !یکرده بود هیگر
 ؟یک -
 همون شب! -
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 طور نبود! نینه اصال ا -
 نه؟یتو رو بب یپس چرا نموند تا نامزد -
و  دیکشرر یکرد.پارسررا آه یانداخت و با انگشررتانش باز نییسرررش را پا یلیل

 گفت:
کنه  یبره و نه کمکت م یم نیده!نه عشو رو از ب ینم رییرو تغ زیچ چیسفر ه -

 یات اضررافه م گهید ی!فقط غم غربت رو همبه غم ها یغم ها رو فراموش کن
 هشی!همریبگ میبه مسائل نگاه کن و تصم گهیجور د هی،یلیکنه!خوب فکر کن ل

 به مسائلت نگاه کن! نانهیخوش ب
 ؟یزن یحرفا رو م نیتو چرا ا -
به ا نیهم - که  ند روز  کاف رانیچ مدم برام  تا بفهمم دور یاو مادلن  یبود  از 

 چقدر برام سخته!
 مشکل ندارم با خودم مشکل دارم. یاما من با مان -
 شه؟ یمشکل با فرار درست م نیا -
 !دیدونم!شا ینم -
 نانیطمبا ا دی!هر قدم رو بارینگ میتصم تیزندگ یوقت با احتماالت برا چیه -

 تاالیبا خ نی!عموت رو ببنیزم یکامل برداشررت وگرنه ممکنه با سررر بخور
 کرد که به شکست منجر شد. یو احتماالت پوچ کار خودیب

 !دیکمکش کن نیتونست یهوش و ذکاوت م نیشما با ا -
 چیده ه ینم تیاهم گرانید یداره و به حرفاکه فقط خودش رو قبول  یآدم -

اسررتفاده کنه... حاال تو اگه مشررکالت رو  هیتونه از هوش و تجربه بق یوقت نم
 بکنم! یممکنه بتونم کمک یبه من بگ
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 بلند شد و گفت: یلیل
 که عمو بخوابه حرفام رو بهش بزنم. نیقبل از ا دیگم اما با یم -
 هم به راه افتادندو به طبقه باال رفتند.پارسا در را باز کرد و گفت: با
 تو! ایب -
شد.عمو خواب یلیل سا با نگاه دهیبه دنبال او وارد اتاق  شگ یبود.پار س ر به پر
ست عمو را م یلینگاه کرد.ل یلیل ست.د ش س انیجلو رفت و لبه تخت ن ت د

ا باز کردو با لبخند ر شیگرفت و آهسررته او را صرردا زد.عمو چشررم ها شیها
 :دیپرس

 دخترم؟ ییتو -
 !رمیبله اومدم جواب سوالم رو بگ -
 کدوم سوال؟ -
 .دمیپرس نییکه پا یهمون -
 من که جوابت رو دادم! -
 !دیرو نگفت قتیاما حق -
 بگم؟ دیبا یچ ه؟منیمنظورت چ -
 داد و گفت: رونیاش ب نهیرا از س ینینفس سنگ یلیل

 پارسا گفته! دیبگ دیبااون چه شما  -
سو نگاه سناگ عمو ب سا چرخ یمردد و هرا ست و  یصندل ی.او رودیپار ش ن

 :دیداد. عمو با لکنت پرس هیسرش را به دستش تک
 گفته؟ ی...چیچ -
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نه قصرررد دارم تروتم رو پس بگ دیرو!نترسرر قتیحق - نه از اومدن  رمیمن  و 
به اندازه محبت با ارزش  یچیه ایدن نیشررردم فقط اومدم بگم تو ا مونیپشرر

منو بزرگ کردن و برام  یتوقع و طمع چیبدون ه بهیزن و مرد غر هی.سرررتین
ش سخاوت  دن،نوهیزحمت ک هاش رو به من داد تا  هیاز کل یکیشون با کمال 

بعد از مرگ پدر و  نکهیا یمن،همخون من به جا یزنده بمونم اما شررما،عمو
و حاال هم نه به خاطر  دیرو نگرفت سررراغم داصررالیو مرهمم باشرر دییایمادرم ب

خاطر  به  که  مد یمشرررت پول ب هیخودم بل به من دروغ  دیارزش او سررراغم!
 ادیاره بد امزدشکه به ن یدیشد یبا وجود عالقه  دی!پارسا رو مجبور کرددیگفت

به  دنیرسرر یو برا یخودخواه یکارها رو از رو نیمن و تمام ا یخواسررتگار
ن به دسررتتو ینطوریکه ا یپول دیمطمئن باشرر یول دیاهداف خودتون انجام داد

کنه بلکه ممکنه براتون دردسررر هم درسررت  یرسرره نه تنها بهتون کمک نم یم
شما ر گهیکنه.بهرحال د شته و من  سرتون  وکار از کار گذ شهامت پ به خاطر 

هست که باعث شده پارسا انسان  یزیبخشم چون مطمئنا در وجودتون چ یم
 باشه! یصادق
 او را گرفت و گفت: یدست ها هیگر با عمو

اضررر ح یرو بفهم قتیاگه حق دمیمنو ببخش دخترم،اشررتباه کردم آخه ترسرر -
 !یبه من کمک کن ینش

 زد و گفت: یلبخند یلیل
سان ها - شون زندگ ییاون ان  یرو نم یچیدادن که ه ادیکردم به من  یکه باها

 شه با محبت و گذشت عوض کرد.
 رفت گفت: یدر م یه بسوک یشد و در حال بلند
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 .ریشب بخ -
 هم برخاست و به دنبال او از اتاق خارا شد. پارسا

* * * * 
نوشت اما  یرا م یلیماسه ها نام ل یکه در دست داشت رو یبا تکه چوب یمان

اش  یشررب زندگ نیبرد.آن شررب،سررخت تر یآمد و آن را با خود م یموا م
سراغش م سته بود و  یآمد و نه آرام م یبود.نه خواب به  شک سخت دل  گرفت.

 هیگر رکند اما آن روز آنقد هیخواست گر ی.دلش مدید یرا بسته م دیام یدرها
شک ها ایکرده بود که گو شمه ا شک شیچ واقعا  یلیل ییوفا یبود.باور ب دهیخ
رحم جفا  یب یپاها ریعشررو به خاکسررتر نشررسررته اش در ز دنیسررخت بود.د

رفت و تمام آرزوها را با خود  یزد.فردا روز سررفر بود او م یقلبش را به آتش م
شقش م یعمر دیبرد و او با یم سوگ ع ست.در یرا در ش شب با او هم  نآ این

شده و از ته دل م صخره ها مدیغر یصدا   یو خود را م دندیکوب ی.موا ها بر 
ستند و مثل دل او تکه تکه م  شیکه پاها ی.درحالختندیر یشد و فرو م یشک

در  دکهیکش یم یادیفر یبلند شد و جلوتر رفت. با هر قدم دیلرز یبه شدت م
به  گریرفت و د یم شیا پیدر یشررد!قدم به قدم بسررو یموا ها گم م یصرردا

ند ما یم دیرفت او هم نبا یم یلی.حاال که لدیشرریاند یجز رفتن نم زیچ چیه
 ریآب فرو رفت ناگهان ز ریز شیکه شرررانه ها یا؟هنگامیپس کجا بهتر از در

 زند. یم شیصدا یکه کس دیشد و در همان حال شن یخال شیپا
نگران را  یو نگاه دیماسه ها د یچشم باز کرد خودش را کنار ساحل رو یوقت

 و گفت: دیاو خند یکه با باز شدن چشمها
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 !میاز دستت راحت شده بود گهیوگرنه حاال د دمیبه موقع رس یلیخ -
 د شد و گفت:بلن یسخت به
 ؟یکن یچه کار م نجای!تو ادیفر -
 یم یخب نده چرا خودکشرر ید یاومدم بگم بابا اگه خواهرت رو به من نم -
 ؟یکن
 نگاه کرد و گفت: ایبرگشت و به در یمان
 شد رفتم جلو! یدونم چ ینم -
شه بهتره تا  ی!گفتیچیه - ش دیشوهر خواهر مثل فر هیآدم خودش رو بک ته دا

 باشه!
 گفت: دیرفتند.فر الیو یکمک او بلند شد و بسو با
 جا پسر! نیا یآخه جا قحط بود اومد -
 رو نداد. الشیو دیکل ستیخس یبابا -
بابا حو داره وقت -  الیما و دیخوا یم دید یشررما بهمون دختر نم یحو داره 

 م؟یبد
نداره تازه حاال  یبیبهت جواب رد داده؟ع ای؟مانیکن یدختر دختر م یه هیچ -

 .میکن یم یو زندگ میمون یجا م نیخودم،با هم هم نیع یشد
 م،نه؟یبش ای!بهتره تارگ دنیگم مان یم -

 و گفت: دیخند یمان
 حرف نداره! گهیکه د میهم بساز رید هی میاگه بتون -
 دو کله پوگ. رید سمینو یدرش و م یباال میزن یتابلو م هیاون وقت  -
 پوگ؟ چرا دو کله -
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 ؟یپس چ -
 اون م  تو پوکه به من چه؟ -
 !یکن یبود خودت رو قربون کیفقط نزد یکه عقل کل یکیبله،بله تو  -
 خواد؟ ینم یقربون ریمگه د -
 نیبهتر دیبده با یخواد قربون یم یکسرر یآدم به درد نخور!وقت هیچرا اما نه  -
 رو که داره بده. یزیچ
 ره! یاش م یحالل زاده به دائ -
 حساسم. یلیمن نسبت به عموم خ ر،یزبونت رو بگ یّاهو جلو -
 ندارم،بابات رو گفتم. یمن به عموت کار -
 ؟یر یحاال کجا م -
 .رمیرم دوش بگ یم -
 .میهم قبولت دار یجور نیهم ایب -

شد .فر یمان ش ینفس راحت دیوارد حمام  شکر کرد که به موقع  دیک و خدا رو 
شته بود تا ا.دنبال او دهیرس ساس یکه باالخره او را آن هم در آن لحظه  نیگ  ح

ستگ دایپ ساس خ شدت اح س یکرد اما م یم یکرده بود.به  و  شود رید دیتر
ند انجام دهد.مان یرا که برا یکار به موقع نتوا که  یدر حال یانجام آن آمده 

بود به آشررپزخانه رفت و سررماور را روشررن کردو  دهیچیحوله را دور خودش پ
 گفت:

 !سیپار یبچه ها گفتن رفت -
 رفته بودم که برگردم. -
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 ؟یبرگشت یک -
 رفته بودم که برگردم. -
 .شبید -؟یبرگشت یک -
 تو رو فرستاده دنبال من؟ ایمان -
 کنه؟ یم یچه فرق -
 .میو ما از شرت خالص بش یریبشه تو زن بگ یک -
 ؟یتو به زن گرفتن من چه کار دار -
 .یش یم ریپ یدار گهیسوزه!د یبرات مخب دلم  -
 !یمان -
 بله! -
 رو بذار کنار ،من اومدم باهات حرف بزنم . یکنم شوخ یخواهش م -
 خونم. یآواز که نم گهیزنم د یمنم دارم حرف م -
 نجا؟یا یاومد یچ یبرا -
 اومدم! لیشمال؟منم به همون دل انی یم یچ یهمه برا -

را  دسررتش دیبه آشررپزخانه برود که فر یماده کردن چاآ یبلند شررد تا برا یمان
 گفت: تیگرفت و با جد

 !نیبش -
 دیکش یقینفس عم دیاو انداخت و دوباره نشست.فر یبه چشمها ینظر یمان

 :دیو پرس
 قراره بره؟ یلیل یدون یم -

 دوباره بلند شد و گفت: یمان
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 بشنوم. یزیخوام چ ینم -
 زد: ادیفر دیفر
 .نیگفتم بش -
تو  مدیتا حاال دروغ شررن یمشررت مزخرف بشررنوم؟به اندازه کاف هیکه  نمیبشرر -
 دست از سرم بردار. گهید
 رو بهت بگم. قتیاما من اومدم حق -
شدت م دیترد با ست.قلبش به  ش ست ی.نمدیتپ یبه او نگاه کرد و ن او چه  دان
هد بگو یم چه بود از ب دیخوا ما هر   انیم یدسررت دیبهتر بود.فر یخبر یا

 :دیو پرس دیکش شیموها
 ؟یرو دوست دار یلیهنوزم ل -

 نزد. یشد و حرف رهیبه او خ یمان
 ؟ید یچرا جواب نم -
 ؟یتو تا حاال عاشو شد -
 سر جواب مثبت داد. با
 ؟یفراموشش کن یتونست -
 نه! -
 ؟یپرس یسوال رو از من م نیپس چرا ا -
 خواستم مطمئن بشم. یم -
 خب! -
 ؟یچرا تنهش گذاشتپس  -
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 زد و گفت: یشخندین یمان
 !یخبر یتو هم از ماجرا ب نکهینه!مثل ا - -
 کدوم ماجرا؟ -
د بو زانیآو یکه به جا رخت شیها راهنیاز پ یکی بیبلند شررد و از داخل ج او

 او گرفت و گفت: یرا برداشت و بسو یلینامه ل
 بخونش. -
 یدر آن مدت چه عذاب یلیل دینامه را گرفت و باز کرد.با خواندن نامه فهم دیفر

شتن ا یرا تحمل کرده و با چه زجر شده.نامه را تا کرد  نیمجبور به نو جمالت 
 گذاشت و گفت: زیم یو رو

 شه ! ینم لیدل نکهینامه رو نوشته،ا نیحس شده و ا نیدچار ا یزمان هی -
نفر  هیمطمئنم اون به خاطر  سررت،منین تیکه نوشررته تمام واقع ییزایچ نیا -
 منو جواب کرد. گهید
 ه؟یمنظورت چ -
پرد دل س یکیباله*و*س شد و به  ی!انسان وقتیفهم ینگو که منظورم رو نم -
 عشو اولش رو فراموش کنه! یراحت نیتونه به ا یم
 !یکن یاما تو اشتباه م -
 ه؟ینامه چ نیکنم پس ا ی!من اشتباه م یزن یرو م ایتو هم که حرف مان -
 را تکان داد و گفت: شیدستها دیفر
تو رو  هگینفر د هیبه خاطر  یلیخب ،اصررال حو با توئه،ل اریخب بسرر اریبسرر -

 کار رو کرده؟ نیاجبار ا یاون از رو یکن یجواب کرد اما فکر نم
 :دیبا تعجب به او نگاه کرد و پرس یمان
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 اجبار؟! -
مد یلیکه ل یدون یخوب متو  - قاجون م ونیخودش رو  حاال اگه  یآ نه ، دو

ه کار چ یلیل یکن یکنه فکر م دشییو آقاجون تا ادیخواسررتگار ب هیواسرره اون 
 تونه بکنه؟ یم

موضرروع فکر نکرده بود اما اگر  نیبه فکر فرو رفت.تا به حال اصررال به ا یمان
شده؟م یحرف ها ستگار چه  ست بود پس آن خوا سا نبوده او در طمئنا او پار

و کرد که ا یبا دقت به او نگاه م دیآمده بودند!فر یخبر و ناگهان یچون آنها ب
 :دیپرس

 اون خواستگار حاال کجاست؟ -
 رو به هم زده! زیشده و همه چ مونیآدم ابله بوده که فورا پش هیفکر کن اون -
 یارخواستگ ادینفر ب هیشه  یم ؟مگهیگ یشده؟چرا چرت و پرت م مونیپش -

 حرفش! ریبشه و بزنه ز مونیزود پش یلیبعدم خ
 حاال که شده! -

 :دیبا خشم پرس یمان
 بوده؟ یاون نامرد ک -
 کنه؟ یم یچه فرق -
 بشه! چهیکه باز ستیارزش ن یانقدر ب یلیکنه!ل یمن فرق م یبرا -
 ؟یچه کار کن یخوا ی!مهیک یحاال به فرض که بفهم -
شمش!اون با ا یم - شد تا من با  نیخوام بک شد!باعث  کارش باعث عذاب ما 

 رو آزار بدم و مجبورش کنم با عموش بره. یلیحرفام ل
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 گرفت و گفت: شیدستها انیسرش را م دیفر
 .میریجلوش رو بگ میممکنه بتون میاگه االن حرکت کن -
 ؟یجواب منو بد یخوا ینم -
 رو؟ یجواب چ -
 یمن رنم یاسررم او نامرد رو نگ ،اگهیباخبر زیانگار از همه چ د،تویفر نیبب -

 گردم.
 بلند شد و گفت: دیفر
عصب تو ت یبره و قربان یلی!خب برنگرد!بذار لیکن یکالفه ام م یدار گهیَاه،د-

 ازدواا کنه که اصال دوستش نداره! یبشه،بذار بره و با مرد
اما او با خشررم  ندیرا بب یحرف ها را زد و منتظر ماند تا عکس العمل مان نیا

گردنش برآمدهو  یانگشررتانش گرفته و نشررسررته بود.رگ ها انیرا م شیموها
بلند شررد و  یزد.مان شیشررد و صرردا کیبه او نزد دی.فردیلرز یم شیدسررتها

 :تکه از فرط خشم سرخ شده بودند گف یو با چشمان ستادیاو ا یروبرو
 ه؟یبه من بگو اون ک -
 گفت: تیبا عصبان دیفر
 !یگم اما بدون خودت خواست یباشه م -

کرد  دیترد یلحظه ا دیبه دهان او چشررم دوخت.فر دهیپر یبا رنگ و رو یمان
 انداخت و گفت: نییاما بعد سرش را پا

 من بودم! -
 :دینال یو با ناباور ختیفرو ر کبارهیبه  یمان
 نه! -
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ستگار  یلیبودم که از ل آره من - سبت ب یآخه فکر م کردمیخوا شقم ن ه کردم ع
شو  هی ایمان ستم از واقع یطرفه اس م هیع سرد رفتا یفرار کنم اما وقت تیخوا ر 

با نگاهها یلیل  گهیتل  د تیواقع هی دمیفهم دمیاحسررراسررش رو د یب یرو 
جون ه آقابرم ب دمخواد خفه ام کنه،مجبور ش یگلوم گذاشته و م یدستش رو رو

 دمیکه دوباره برگشتم و د شبیکرد تا د رونمیشدم اونم از خونه ب مونیبگم پش
 شدن! شهیکارها خرابتر از هم

و را به اطراف نگاه کردو ا ینبود.با نگران یخبر یسرررش را بلند کرد از مان یوقت
و باز هم او را صرردا زداما از او  دیدو رونیب الی.از ودینشررن یصرردا زد اما جواب

باره به  دیلرز یم شیپاها یکه از شررردت ناراحت ینبود.در حال یخبر چیه دو
ش قلب یشررده!دسررتش را رو تنکه آماده رف دیدفعه او را د کیبرگشررت که  الیو

 :دیگذاشت و پرس
 ؟یکجا رفته بود -
 !میزودتر برگرد دیدم،بایرفتم لباس پوش -
 :دیسبه او نگاه کرد.او ساکش را برداشت و پر رتیبا ح دیفر
 ؟یکن ینگاه م یجور نیا ه؟چرایچ -
 ؟یدیتو منو بخش یعنی... یعنی -
عد  یحرف نیهمچ هی یک - به ب جازات تو رو  ندارم م قت  زده؟چون فعال و

 .میکه وقت ندار فتیکنم، حاال راه ب یموکول م
 :دیپرس یهم به راه افتادند.مان با
 ؟یآورد نیماش -
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 نه! -
 !میبرس ریممکنه د ینجوریبد شد !ا یلیخ -
 .میریگ ینترس دربست م -
 وقت شب؟ نیا -
 حرف نزن! ایب -
سو با شحال بود که حق یشهر حرکت کردند.مان دانیم یعجله ب  قتیهم خو

برسررد و او رفته باشررد.در طول راه مرتب به  ریو هم نگران بود که د دهیرو فهم
آرام و قرار نداشررت.هر جا که راننده  یکرد.از شرردت نگران یسرراعتش نگاه م

 یم یصررندل یشررد توقف کند او با حرص انگشررتانش را به پشررت یمجبور م
 یا روشد و ساکش ر ادهی.پاوردیشد طاقت ن یبار که توفقشان طوالن کیفشرد.

 :دیمانعش شد و پرس دیبرود که فر ادهیدوشش انداخت تا پ
 !نمیباال بب ای؟بیشد وونهید -

نده گاه ممتع ران به او ن که اصررال متوجه  یجب  قدر دلواپس بود  ما اوآن کرد ا
ست خودش م دیاطرافش نبود و اگر فر گاه  کیداد.  ینبود کار د بار هم ناخودآ

صبان شد اما فر تیفحش داد که باعث ع شاره به او گفت؛ دیراننده   وانهید»با ا
 نزد و چشمش را به روبرو دوخت. یراننده هم حرف«است
نگ ز یوقفه رو یو دسررتش را ب دیپر رونیب نیاز ماشرر بایدر خانه تقر یجلو

 :دیجلو رفت و پرس هیبعد از پرداخت کرا دیفشرد.فر
 ؟یندار دیمگه کل -
 گمش کردم! -
 پسر! یکرد داریتو که همه رو ب -
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 هنوز نرفته! یلیل یعنیاگه خواب باشن  -
غرولندکنان در را باز  دریزنگ گذاشررت و فشرررد.آقاح یدسررتش را رو گرید بار

 کرد و گفت:
 چه خبره... -
 زد و گفت: یها لبخند»آ دنید با
 دونستم شما... یآقا نم دیببخش -

سو یمان شد .ب  یخانه آقاجون م یفرصت حرف زدن را از او گرفت و وارد باغ 
وجودش را به  جانی.هدیشررن یضررربان قلبش را م ی.در همان حال صرردادیدو

س کینزد یلرزه در آورده بودوقت شد ،آب دهانش را  شیقدم ها دیاتاق او ر کند 
ت نبود.تخ یپنجره رفت.پنجره باز بود اما ازاو خبر یفرو داد و آرام آرام بسررو

بود!از پنجره وارد اتاق شررد و در کمد او را گشررود.با  یگریمرتب و اتاق طور د
 :دیزانو زد و نال نیزم یسست شد و رو شیبغد کرد .پاها یکمد خال دنید
 اومدم! ریاومدم!د رید -

 رونیرمو از آنجا ب یتوانست.بلند شد و ب یبزند اما نم ادیخواست فر یم دلش
 یاز آن جا دور شررد.حس م زانیافتان و خ ختیر یکه اشررک م یامد.در حال
 یم یفشررارند.درختان به او دهان کج یرا م شیباغ اسررتخوانها واریکرد در و د

را بر زانو  شنشررسرررت و سررر یدرخت یکنند و پرنده ها با او قهر کرده اند.پا
 کنارش نشست و گفت: ایشدند.مان کیبه او نزد ایو مان دیگذاشت .فر

 با عموش رفت هتل! شبید یلیل -
 :دیسر بلند کرد و پرس افتهیدوبار  یدیام ایگو
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 ه؟پروازشون ساعت چند -
 شش! -
د و ز یهم لبخند دیوقت داشررت.فر قهیبه سرراعتش نگاه کرد فقط پانزده دق -

 گفت:
 .ارمیرو ب چیم سوئ یم -
کرد که به  یدعا م کسرررهی نیهم همراهشرران راه افتاد.درون ماشرر ایبار مان نیا

سند.ب شدن هوا  یتاب م یاو را هم ب یمان یها یقرار یموقع بر شن  کرد.با رو
 یبلند م یاعتراض مان یشررد و با هر توقف صرردا یم شررتریه ب نیتردد ماشرر

 تیعجم انیاز م واو با سرعت از پله ها باالرفت  دندیبه فرودگاه رس یشد.وقت
شت.بسو سوال کرد .آقا یگذ  که پشت ییاطالعات رفت و در مورد پرواز آنها 

 نشسته بود گفت: ونیترب
 االن بلند شد! نیهم مایهواپ -

سو مایهواپ یصدا سر او فرود آمد.ب  یاهو با نگ دیها دو شهیش یمثل پتک بر 
 داد و گفت: هیتک شهیبه دور شدن آن نگاه کرد.سرش را به ش سیخ
 مرده بودم! شبیکاش همون د یا -
 شانه او گذاشت و گفت: یدستش را رو دیفر
 خونه! میبهتره برگرد -

 آ*غ*و*ش فشرد و گفت:او را در  دیو با اندوه به او نگاه کرد.فر برگشت
 نکن مرد! هیگر -

 را پاگ کرد و گفت: شیاشک ها ایمان
 گفتم... یزدم هتل و م یمنم زنگ م دیبه من زنگ زده بود شبیاگه د -
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 شد. ریمهلتش نداد و دوباره اشکش سراز هیگر اما
 گفت: دیفر
 خونه! مینر ستیاگه حالت خوب ن -
 گفت: برگشت و نیپنجره ماش یبغد بسو با
 برام فرق نداره کجا برم و کجا باشم. گهید -
 منه! ریاتفاقات تقص نی!همه ایمنوببخش مان -

 را پاگ کرد و گفت: شیاشک ها یمان
 رقم خورده بود! ییتو سرنوشت ما جدا -
 برگرده! یو ازش بخوا یبهش زنگ بزن یتون یم -
 !ستیبا خودش ن ارشیاخت گهیحاال د -

ستش انداخت افتاد  یاو هنگام نیچهره غمگ ادیبه  ایمان سا حلقه را به د که پار
 و گفت:

 طفلک حال شهم خوب نبود! -
 :دیبرگشت و پرس یبا نگران یمان
 چرا؟ -
 تب کرده بود! روزیدونم!د ینم -

 فرو کرد و گفت: شیموها انیانگشتانش را م یمان
 جا مونده بودم! نیکاش هم یکاش نرفته بودم!ا یا -

دهد جواب ب یبه کس نکهیبدون ا ی.ماندندیوارد باغشدند همه را منتظر د یوقت
 نرسد. یاش به گوش کس هیگر یسرش فشرد تا صدا یسرش را رو
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 وارد اتاق شد و لبه تخت نشست و گفت: دیفر
 نامه برات گذاشته! هی ویتو آالچ یلیگه ل یم ایمان -

 :دیشد و پرس بلند
 کجا؟ -
 !ویتو آالچ -
 تونم برم اونجا! یارش؟نمیبره ب یبگ ایشه به مان یم -
 !ایداد دست مان یداشته که نامه رو گذاشته اونجا وگرنه م یلیحتما ل -
 خوام چه کار! ینامه اش رو م ستیخودش ن یبعد!وقت یباشه برا -
 !یش یخبر خوشحال م نیا دنیکردم از شن یفکر م -
 تونه منو خوشحال کنه. ینم یچیه گهید -
 بهتره! یبه هر حال االن بخون -
 !یکن یتو چقدر اصرار م -
 توش باشه! یزیچ یخبر خوب هی دیگم شا یم -

به راه  ویآالچ یرفت و بسررو رونیبا تعجب به او نگاه کرد و بلند شررد و ب یمان
ن جا را که با هم در آ ییشد خاطرات لحظه ها یتر م کیافتاد.هر لحظه که نزد

ه ک ییایو رو یآورد.مخصرروصررا آن شررب باران یم ادیبه  شررتریگذرانده بودندب
شانیشب د نیآخر شد تنها دار شب به او قول داده بود هر جا که با  شیبود.آن 

 گرفته وارد شررد و ینگذارد اما امروز با رفتارش باعث رفتن او شررده بود!با دل
را برداشررت و باز  .آندیکنده درخت د یرو یسررنگ رینشررسررت. نامه او را ز

شمانش را نمدار کرد.نم میکرد.عطر مال شامش را پر کرد و چ ست  یاو م توان
 دوباره باز کرد و خواند و.چشمانش را بست ندیبب یکلمات را به خوب
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 سالم زمیعز یمان
رزو آ کیرم فقط  یهستم و حاال که مسافرم و دارم م یدانستم رفتن یم شهیهم

شررب  کی نیخواسررت در ا ی.دلم مفتدین امتیبه ق دارمانید نکهیدارم و آن ا
س یکنارم بمان شمه نگاه پاکت  وم ش رابیو من پروانه وار دورت بگردم و از چ

ما ا ها نیا ظه  فا یب نیآخر یلح ها یکرد ییو و من  ی،رفتیگذاشررت میو تن
خاطراتت تا  رایز سرررتیرا تنها به دوش بکشررم اما مهم ن ییمجبورم بار جدا

 یکنم.نم یدستان مهربانت را هرگز فراموش نم یماند و گرما یبا من م شهیهم
شد و دن نیدر کدام مانیآرزوها دیدانم خورش شقانه ما را به  یایشفو پنهان  عا

ظلمات بدون عشو و آرزو به  ررم و د یها سپرد. من م یکیرحم تار یدست ب
 اگشررته ام ب ییتنها یشررب ها یشررگی.حاال که عابر همنمینشرر یانتظار مرگ م

که تنها خداوند شاهد آنهاست دست  یصدا و پنهان یب یها هیاز گر یکوله بار
را در نگاه  دیترد یاهیخواهم که س یکنم و م یاو دراز م یرا بسو ازمیپر ن یها

 را دوست نداشته و ندارم یگاه جز تو کس چیه یتو بشکند تا باور کن
 یلیکه تنها آمد و تنها رفت ل او

.نامه زدیر یشود و فرو م یآب م شیکرد ذره ذره قلبش همراه اشک ها یم حس
ماتم زده اش را بجا سررشیخ یلب ها یرا رو او  یخال یگذاشرررت و نگاه 

 :دیمهربان او را شن یصدا الیدوخت.در عالم خ
 !یبخش یدونستم منو م یم -

 نجوا کرد: آهسته
 !یمنو ببخش دیکه با یتو هست نیا -
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شد و اطرافش را نگاه کرد.آن چه را  داریاب باز خو ایگو بعد سان بلند  شد.هرا
کرد.فکر کرد دچار توهم شرررده!آرام آرام جلو  یباور نم دید یخود م یروبرو

 :دیرفت و از خود پرس
 «قت؟یحق ای استیرو نیا» -
 زنان گفت: یلبخند یلیل

 !نیریش قتیحق هی -
 :دیبه او نگاه کرد و پرس دیترد با
 ؟ینرفته بودتو  -
 تکان داد و گفت: یسرش را به عالمت منف یلیل

 .میکنار هم باش شهیتا هم میما قسم خورده بود -
 و شاهدمون بارون شب بود! -
 !دنیرو د مونیزندگ یباغ قشنگ و درختاش که تمام لحظه ها نیو ا -
 شه! ی!باورم نمیلی!لیلیل -

 :دی.با تعجب پرسدیبه گوش آقاجون رس یشادمانه مان یادهایفر یصدا
 پسره چش شده؟ نیا-

 گفت: مادرجون
 دونم! ینم -

به او که همراه ل هر با تعجب  ا ب یلیآمدند نگاه کردند.ل یبه آنسررو م یلیدو 
ست .مان یرو یخوشحال ش صورت آقاجون را  یتهت ن ست و  سد و  دیب*و*

نه او را یلیمادرجون را در آ*غ*و*ش گرفت.ل قا تا گاه م مشرر قاجون  ین کرد.آ
 گفت:
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 !یکن یم یچاپلوس یجور نیکه ا یدار یکار هیاشتباه نکنم تو با ما  -
 .مییچاکر شما شهی!ما همدیدار اریاخت -
 خب ،حرفت رو بزن! یلیخ -
 کنم! یمثل شما افتخار م یمن به داشتن پدربزرگ باهوش -
 گفتم حرفت رو بزن! -
 قربون اون جذبه تون برم اومده بودم عرض ادب کنم! یاله -
 !حاال بفرما برو!یباشه غرض ادب کرد -
 برم؟! -

 نییکنار او ن شررسررت و سرررش را پا ی.ماندیرا در هم کشرر شیابروها آقاجون
 انداخت و گفت:

 کشم بگم! یآخه خجالت م -
 زد و گفت: یلبخند مادرجون

 خواد! یم یبچه ام چ دونمیمن م -
 به او نگاه کردند و او ادامه داد: همه

 خواد. یپسرم زن م -
با شرررم به آقاجون نگاه کرد.او ابتدا با دقت به صررورتش نگاه کرد سررپس  یمان

 :دیزد و پرس یلبخند
 هست؟ یک -

 و گفت: دیخند مادرجون
 با نمک کاکو! یرازیدختر ش هی -
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ند.ل یلیو ل یمان گاه کرد مان یلیبه هم ن نده اش گرفت. پاچگ یخ  یبا دسررت
 گفت:

 !ستین یرازینه مادرجون دختره ش -
 خونه ! یدرس م رازیپس حتما تو ش -
 نه! -
 ...یمگه خودت نگفت ؟یِا...پس چ -
 خوام! یرو م یلیگفتم من ...من ل -
از شرم سرخ شده بود بلند شد و به خانه رفت.آقاجون بار  شیکه گونه ها یلیل
جابه جا شررد و با من و من  یکم یشررد.مان رهیخ یبه مان شررتریبا دقت ب گرید

 گفت:
 تا من درسم رو بخونم. میش یحاال نامزد م دیاگه...اگه شما موافو باش -
س یهمگ دیشدن فر کینزد با سالم و احوالپر شدند.او   یکرد و رو یساکت 

 :دیتخت نشست و از مادرجون پرس
 کنه؟ یدرد نم گهیسرتون چطوره؟د -
 نه مادر،الحمدالله بهتره. -
 گفت: یبه مان دیفر
 ؟یخلوتشون رو به هم زد یاومد یچ یبرا نمیبلند شو بب -
 بلند شد و گفت: یزد و اشاره کرد برود.مان یبه او چشمک و
 با اجازه! -
 :دیپرس دیاز آنها دور شد.آقاجون از فر و
 دونه؟ یرو م یلیتو و ل هیقض یمان -
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 با لبخند سرش را تکان داد و گفت: دیفر
 موضوع رو به شما بگم! نیمن اومدم تا هم -
 صحبت کنم! یلیاول با خود ل دیاما من با -
 من باهاش حرف زدم،اون موافقه. -
 ؟یحرف زد یلیبا ل یتو ک -
 برگشتم! مارستانیهمون شب که از ب -
 با عموش نرفت؟ یبه خاطر مان یلینکنه ل -
 طور باشه! نیهم دیبا -
 !ستیمسئله تازه ن هی، هیقض نیپس ا -
 ه؟یمنظورتون چ -
به خ زی!فقط خدا رو شررکر که همه چیچیه - به اون  ریختم  شرررد،فقط برو 

سوخته بگو من برا شروط یپدر شرط و  ه هم دیدارم که با یشوهر دادن دخترم 
 .رهیرو بدون چون و چرا بپذ

 کنه! یها رو قبول ماون تمام شرط  دیچشم مطمئن باش -
 با خودش حرف بزنم. ادیحرف نزن،برو صداش کن ب نانیانقدر با اطم -
 !هیاون چقدر خجالت دیدون یتا بهش بگم،خودتون م دیخب به من بگ -
 تو! یکی هیخجالت یلیاون خ یکیآره، -
 آقاجون! -

 یمرفت. ایخانه مان یهم بسررو دیآقاجون برگشررت فر شیدوباره پ یمان یوقت
او  شیو عقده دل پ اوردیچند سررال را به زبان ب نیتاگفته ا یخواسررت حرف ها
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س یباز کند اما م  دیرا باور نکند و او را از خود براند.با ترد شیاو حرف ها دیتر
با  هشیسالم کرد مثل هم رماو در را گشود و با ش یو در زد.وقت ستادیپشت در ا

 :دیو دستپاچه شد.سالم کرد و پرس دیدلش لرز دنشید
 اجازه هست؟-

 در کنار رفت و گفت: یاز جلو ایمان
 .دییکنم،بفرما یخواهش م -
 ست؟یعمه ن -
 .دیبا بابا رفتن خر -
 ه؟ی،خبریبه سالمت -
 کنن. دیبده مامان و بابا و خاله آذر رفتن خر یخواد مهمون یآقاجون م -
 خوشحالن. یلیخ نرفته یلیکه ل نیاونا از ا -
 کردن. یکم فکر م هیکاش همه مسافرها قبل از رفتنشون  یا -
 ذاره. یفکر کردن نم یبرا ییاجبار باشه جا یاگه سفر از رو -
 که سفر کرده. یداره تا اون یروزگار سخت تر نهیش یکه به انتظار م یاون -
 .ستیکه تنها باشه عذابش قابل وصف ن یمسافر -

 چشم به چهره گرفته او نگاه کرد و بلند شد و گفت: ریاز ز ایمان
 .ارمیب ییبرم چا -
کنم  یندارم...من...من اومدم با تو حرف بزنم...خواهش م لیمتشررکرم،م -

 .نیبش
مانده بود چطور شروع  دیچشم دوخت.فر یقال یدوباره نشست و به گل ها او

س و  دیلرز یم شیت هاکند.تمام واژه ها و کلمات را در ذهنش گم کرده بود.د
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سکوت شیگلو شده بود.بعد از  شک  س یخ رد تا سر بلند ک یوقت یطوالن تاین
پا یباینگاه ز دنیحرف بزندبا د باره دسرررت و  به  را لبشرا گم کرد. شیاو دو

 و گفت: دیدندان گز
 ترسونه. یمنو م شهیانقدر نگاهت پاکه و چشمات قشنگه که هم -

ست  ایمان یدر گلو ینیریش بغد سال ها انتظار،آن چه را دو ست.بعد از  ش ن
 :دیپرس یباران یاما باورش مشکل بود.با نگاه دیداشت شن

 د؟یترس یم یاز چ -
برسرره که متعلو به من  ینگاه دل ببندم اما روز نیبه ا دمیترسرر یم شررهیهم -

ترس  نیرو جا بده.هم گهیتفر د هینباشرره،بره و تنهام بذاره و تو قاب قشررنگش 
 یشررد عشررو رو در وجودم پنهان کنم تا مبادا غرورم از دسررت بره...نمباعث 

باور م  یشررنو یم االن یمطمئن باش هر چ ینه!ول ای یکن یدونم حرفام رو 
مر عذابم ع کیپنهان شررده بود و  دیابر ترس و ترد ریکه ز یقتیقتهریالحقیحق

 ییرو در غربت تنها میزندگ یسررال ها نیکه باعث شررد بهتر یقتیداد،حق یم
باعث  یدونم چ یاما...اما نم ایدوستت داشتم مان شهیسر کنم،من...من...هم

به اشتباه خودم، دید دمیاز حد تو شا شیب یایحجب و ح دیکنم.شا دیشد ترد
با حال  هام تو بود یبدون دیهر  ها زن آرزو کار یتن گه   یکردم فقط برا یو ا

 م اشتباه کردم.فهم یکردن احساسم بود که حاال م یمخف
عد از گفتن ا دیفر تا عکس العملش را  نیب خت  به او چشررم دو ها  حرف 
چند  نیراحت بود که آن چه ا الشیاما خ دیترسرر ی.هنوز از جواب او مندیبب

شده.مان ختهیر رونیدادهب یسال مثل خوره وجودش را آزار م سبک  تمام  ایو 
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بود  طمئنم رایاو را جمله به جمله و کلمه به کلمه با.ر کرده بود ز یحرف ها
چند سال هرگز به او دروغ نگفته.تمام حرف ناگفته اش را در  نیاحساسش در ا

 :دیپرس دیکرد.فر مینگاهش جمع کرد و به نگاه منتظر او تقد
 ؟یکن یآدم ترسو اما عاشو زندگ نیعمر کنار ا هی یحاضر -

ندازه لبخند به ا نیو بلند شررد و رفت.ا دیبه صررورت او پاشرر بایز یلبخند ایمان
شاد کرد.نفس راحت ش یهزاران جواب مثبت او را   آن جا را دیبا هزاران ام دویک

 ترگ کرد.
* * * * 

 دیام شانیکردند.در چهره ها یطرف سالن جمع شده و صحبت م کیها  بچه
: دیپرسرر یلینوس از لکرد.و یم ییخودنما یزد و شررور و شرروق جوان یموا م
 - ؟یشد مونیدفعه پش هیچطور 

 انداخت و گفت: یبه مان ینظر یلیل
شد  یموندن و رفتن مردد بودم حرفا ونیکه م ییلحظه ها یتو - سا باعث  پار

 .رمیبگ میبهتر فکر کنم و تصم
 د؟یچطور؟مگه شما با هم نامزد نشده بود -
 یبود تا عمو باور کنه من واقعا م یمراسررم دروغ هیما فقط  یمراسررم نامزد -

ن کردم او فیپارسررا تعر یرو برا قتیحق یخوام با پارسررا ازدواا کنم اما وقت
جا ممکنه فرصت جبران داشته باشم اما  نیمتقاعدم کرداگه بمونم بهتره چون ا

 بکنم. یتونم کار یاون جا نم
 سرش را با تاسف تکان داد و گفت: یمان
 شد! فیشد!ح فیح -
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 :دندیبا تعجب پرس دایو و نوسو
 شد؟ فیح یچ -
 بره. یپسره دست خال نیخواست ا یمن دلم نم -
 ه؟یمنظورت چ -

 بود نگاه کرد و گفت: دهیسوال را پرس نیکه ا دیبه مهش یمان
طول  یلیتو رو گرفته بود!طفلک تا بخواد فراموش کنه خ یچشررمش حسرراب -
 کشه. یم
 ....یتو حو ندار یمان نیبب -
 ؟یزن یچشم،چشم چرا داد م -
 گفت: یلیل

 کنم. یاتفاقا پارسا از من خواسته که از تو عذر خواه -
 :دیپرس رتیبا ح دیمهش

 از من؟ -
 بوده! لیدل نیکرده فقط به ا یو اگه کار ینامزدش هست هیگفت تو شب یآره،م -
 :دیرا باال برد و پرس شیابروها دیفر
 هم کرده؟ یمگه کار -

 سالن گفت: یخنده بچه ها بلند شد.فرهاد از آنسو یصدا
 :دیپرس ی.ماندیتر،خجالت بکش واشی -
 دن؟یخند م؟ازیخجالت بکش یاز چ -
 نکن امشب به ضررت حرف بزنم ها! یکار هی یکان نیبب -
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 کردم! یشوخ یینه!جون دا -
 جون خودت. -

 :دیپرس یلیاز ل ونوس
 اومده بود با تو هم نامزد بشه؟پسرخوت نامزد داشت و  -
 منو با خودشون ببرن! لهیوس نیخواستن به ا یاونا م -
 و البته تروتت رو هم باال بکشن. -
 نداره. یو صداقت آدما پول و تروت معن یدر برابر پاک -
 داشته! اایاحت یلیپول خ نیکنه؟حتما به ا یحاال عموت چه کار م -
 .دمیبو بهشون بخش دهیرو که از پدرم بهم رس یزیمنم تمام اون چ -

 زد و گفت: یبا تعجب به او نگاه کردند.او لبخند همه
 رزند.ا یم ایتر از تمام تروت دن شیرو دارم که ب یباغ کسان نیتو ا نجایمن ا -
 زد و گفت: یچشمک یبه مان دیفر
باه کرد یلیخ - با ایلیل یاشررت باش  مان نی!مطمئن  رو از ازدواا  یاوصررراف 

 !یکرد
و  دیرا در هم کشرر شیهم به ظاهر ابروها ینگاه کرد.مان یبه مان دیبا ترد یلیل

 سرش را تکان داد و گفت: دیرفت.فر رونیبلند شد و از خانه ب
 شه! یم دهیآدما د یجور موقع ها چهره واقع نیا -
.آرام آرام دیرا ند یهم بلند شررد و از خانه خارا شررد.هر چه نگاه کرد مان یلیل

رسررراند.آن جا هم  ویکرد خودش را به آالچ یکه اطرافش را نگاه م یدر حال
اما هموز برنگشته بودکه چراغ روشن شد  ستین یکرد کس الیبود او خ کیتار

 عاشقانه گفت: یبا نگاه یو مان



wWw.Roman4u.iR  330 

 

 !یبه معبد دلدادگان خوش اومد -
او را گرفت و  یجلو آمد و دسررت ها یشررد.مان رهیاو خ یبه چشررم ها یلیل

 گفت:
 ردم.ک یم یلیل یلیکردم و مرتب ل یاگه بال داشتم االن تو آسمونا پرواز م -

شب ها یکی گریشب بار د آن سته و ب یبایز یاز   یبا هم بودن بود.هر دو آه
گفتند. نور مهتاب باغ را  یم شرررانیزدند و از آرزوها یصررردا کنار هم قدم م

ضا را دل انگ شن کرده و ف صدا زتریرو  یدر باغ م شانیخنده ها ینموده بود.
 شیپ دیام وشناز صبح ر ییکردو نما یشب گم م یکیو غم ها را در تار دیچیپ

 ساخت. یم شانیرو
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