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 .قصٌ، قصٌ ِی عشقی در بحبَحٌ ی خَن ٍ بَِی بارٍت است

ٍ چٌ کسی ! قصٌ ی َنردی در دٍرايی سخِت سرنَشت، بین َنرد بَدن ٍ عاشق ناندن
 گفتٌ کٌ نهی تَان نردانٌ عاشق بَد؟

ٌ يا شرٍع ٍ پایانی دارند ٌ ی قص ٌ ی نن انا، شرٍعی بی پایان بَد، دقیقًا از رٍزی . يه قص
 .کٌ بعد از یک سال ٍ چند ناى دیدنش؛ سرنَشت جَری دیگر ٍرق خَرد

 ۱فصل

 .خستٌ ٍ کالفٌ از گرنای خرداد ناى دزفَل، دِر حیاط را باز نی کنو

 !کفش  يایو را در نی آٍرم ٍ کنار حَض پرت نی کنو

ٌ ام کٌ اگر ازدٍاج کنو، سر یک يفتٌ  اگر عهَ سبحان این جا بَد نی گفت آن قدر شلخت
 !پسو نی فرستند

 .گفتو عهَسبحان، دردانٌ عهَ ٍ تٌ تغاری خانَادى

عهَ ستَان ارتش است، در نیرٍی زنینی کار نی کند ٍ یک سالی نی شَد بٌ تًران ننتقل 
 .شدى است

 .یی نی گَیو"دلو برات تنگ شدى عهَ"لبخندی نی زنو ٍ زیر لب 

نی خَايو چادرم را دربیاٍرم کٌ با کفش يای زیادی دم در نَاجٌ نی شَم، شستو خبردار 
ٌ نان يستند  .نی شَد کٌ خانَادى ی عهَ سعید نًهان خان

 !در را کٌ باز نی کنو ٍ داخل نی شَم، صدای حرف زدن عهَسبحان بٌ گَشو نی خَرد
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ناگًان، آن قدر حِس خَب بٌ رگ  يایو تزریق نی شَد کٌ خَشحال ٍ ذٍق زدى، ٍارِد 
ٌ زدى بٌ پشتی يا نی بینهش، انانش نهی ديو ٍ بٌ سهتش  پذیرایی نی شَم ٍ ٍقتی تکی

 .نی رٍم

 .خندان از جایش بلند نی شَد ٍ بٌ سهتو نی آید

 !بٌ عادت بچگی از گردنش آٍیزان نی شَم

ٌ ای رنگو رٍی سرم نی کشد ٌ ی سَرن  .نی خندد ٍ دستش را نَازش گَنٌ از رٍی نقنع

کی نی خَای بزرگ ! دیگٌ ٍقِت شَير دادنت رسیدى این جَری آٍیزٍن نیشی! آخٌ بچٌ -
 شی؟

ٌ ی کَتاى فقط تخصص عهَسبحان است  .استفادى از تضاديا، آن يو در چند جهل

با لبخنِد بزرگی رٍی صَرتو از اٍ جدا نی شَم ٍ با لحن بٌ شدت لَسی کٌ يهیشٌ 
 :اعتراض نادرم را بٌ دنبال دارد نی گَیو

 !دلو تنگ شدى بَد برات عهَ جَنو  -

ٌ ی نادرم بلند نی شَد  .صدای اعتراض گَن

 !يانیٌ -

نگفتو؟ بٌ لحن لَس حساس است ٍ نی خَايد خانو باشو، انگار نٌ انگار يو کٌ نقصر 
تازى ! باالخرى تک فرزند بَدن این نازک نارنجی بار آندن يا را يو دارد دیگر! خَدشانند

ٌ اند  .یادم نی افتد کٌ کلی آدم نشست

 .خجالت زدى ٍ آرام سالنی نی ديو ٍ يهٌ با خندى جَابو را نی ديند 

 .نگايو بٌ جایی درست کنار پدرم نی افتد، َنرِد چشو آبی بچگی  يایو آن جا نشستٌ
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 !قلبو نی کَبد، بی انان

 .پس باالخرى برگشت، بعد از یک سال ٍ دٍناى؛ باالخرى برگشت

 .بٌ اتاقو نی رٍم تا لباس  يایو را عَض کنو

 .لباس يایو را نی پَشو ٍ چادِر گل دارم را سرم نی کنو

نی خَايو از اتاق خارج شَم کٌ چشهو نی خَرد بٌ عکس کَچکی کٌ درٍن یک قاب 
 .عکس آبی رٍی نیز تحریرم جا خَش کردى است

نگايو کٌ بٌ چًرى ی دٍ کَدِک خندان ٍ شاِد درٍن عکس نی افتد، لبخندی رٍی لبانو 
 .نقش نی بندد

 تَ عجین شدى ای،»

 با خاطراتو،

 بچگی يایو،

 !..ٍ دنیایو

 «!عجین شدى را، خیاِل رفتن از سر نیست

از اتاق بیرٍن نی آیو ٍ نی خَايو برٍم سهت حیاط تا ٍضَ بگیرم کٌ یکی از کَدکان 
 !داخل يهان قاِب عکس، ننتًا در سر ٍ شکلی بزرگتر، جلَیو سبز نی شَد

ٌ ی پیراين خاکی رنگش ٍر نی رٍد  يهان  طَر کٌ نگايش سهِت فرش است ٍ با یق
 :نی گَید

 نیشٌ یٌ سجادى بٌ نن بدین يانیٌ خانو؟ -
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 .آرى االن نیارم -

 .برنی گردم بٌ اتاقو، سجادى ام را برنی دارم ٍ نی آٍرم ٍ بٌ دستش نی ديو

 .یکًَ انگار چیزی یادم آندى باشد، يین خفیفی نی کشو ٍ لبو را نی گزم

 !سجادى را از دستش نی قاپو کٌ نتعجب نگايو نی کند

ٌ ی عهَسجادش خل شدى خل نشدى؟ نن کٌ شک ! البد دارد با خَدش نی گَید دردان
 !دارم

افکارم را پس نی زنو ٍ چادر نهاز سفیدرنگو را از ٍسِط سجادى بیرٍن نی آٍرم، سجادى ی 
 :خالی از چادر سفیِد گل دار را، بٌ دستش نی ديو ٍ نی گَیو

 .االن شد، اٍن احتیاجتَن نهی شد -

 !نی خندد، شبیٌ بٌ آقاجاِن خدابیانرز نی شَد

 :بٌ سهت یکی از اتاق يا نی رٍد کٌ صدایش نی زنو

 آقا نًدی؟ -

 بلٌ؟ -

 .التهاس دعا -

یی زیِر لب نی گَید ٍ بٌ اتاقی کٌ کنار اتاق نن است "نحتاجو بٌ دعا"با لبخندی نحَ 
 .نی رٍد تا نهاز بخَاند

 :رفتنش را خیرى نی شَم ٍ در دل نی گَیو

 "!ينَز يو نحل کَدکی يایهان، تعجب کٌ نی کند خندى دار نی شَد"
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*** 

ٌ سًیال نی اندازیو، نادرم يهٌ را بٌ  سفرى را کٌ با کهِک نادر ٍ دخترياِی عهَسعید ٍ عه
 .نشستن کنار سفرى دعَت نی کند

ٌ سًیال کٌ دٍ سالی از نن بزرگتر است ٍ انگشتر نانزدی اش در  کناِر فاطهٌ، دختِر عه
انگشتش برق نی زند، نی نشینو ٍ نحل يهیشٌ با ناِم رٍزی ديندى نان، سر بٌ زیر ٍ آرام 

 .شرٍع نی کنو

آقاجان، پدر پدرم را نی گَیو؛ يهیشٌ نی گفت یادت باشد قبل از غذا خَردن بسو اهّلل 
الرحهن الرحیو بگَیی ٍ انتًایش يو الحهداهّلل رب العالهین؛ نی گفت باید یک جَری 

لطف خدا را بابت این يهٌ نعهِت رنگارنگ ٍ بی نّنت، جبران کنیو؛ کٌ البتٌ خیلی 
 .سخت است ٍ قابل جبران نیست؛ حتی اگر سال يا سجدى ی شکر بٌ جا بیاٍریو

نهی دانی چقدر دلو برای نَيا ٍ نحاسن ! آى خفیفی نی کشو، کاش این جا بَدی آقاجان
یک دست سپیدت، برای چشو يای آبی رنگت، برای دست يای لرزان انا ُپرنًرت تنگ 

 .شدى

 .کو کو صحبت يا شرٍع نی شَند ٍ ير کس چیزی نی گَید

ٌ نظر نن برای دٍری  ٌ خاطر کًَلت سن است؛ ٍلی ب بیهارِی خانو جان کٌ از نظر پزشکان ب
ٌ ای یک نفر پیشش بهاند گرفتٌ، تا برگشتن عهَسبحان از  آقاجان است ٍ این کٌ يفت

ٌ ی زن گرفتنش ٍ زیر بار نرفتنش  !تًران ٍ قضی

 !کٌ البتٌ فقط نن درد این عهَی سهجو را نی دانو، دردی کٌ خَد درنان نیز يست

ٌ ام نی گردم کٌ نزدیک عهَسعید نی بینهش  .با چشو دنبال ظرِف قَرنٌ سبزی نَرد عالق

 .از نن دٍر است ٍ نحال است دستو را دراز کنو
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ٌ ی دردسرم شدى، نٌ احساساتو را نی تَانو ابراز کنو، نٌ يیچ چیز  خجالتی بَدن يو نای
 !دیگر را

کاش نحل نینا، دختِر کَچک  عهَسعید ٍ خَاير نًدی ٍ نریو سر ٍ زبان دار بَدم، 
 .حداقل حرف  يایو سِر دلو نهی ناندند

يهان طَر با برنج  سفید رٍبرٍیو بازی نی کنو کٌ دستی ظرف قَرنٌ سبزی را جلَیو 
 .نی گیرد

 :نتعجب فاطهٌ را نگاى نی کنو ٍ آرام نی گَیو

 فکر آدم يا رٍ نی خَنی؟ -

نی خندد ٍ با چشو بٌ کنار دسِت عهَسعید ٍ درست جایی کٌ نًدی نشستٌ اشارى 
 .نی کند

 .از طرف یار رسیدى! نخیر، بندى عجیب الخلقٌ نیستو کٌ -

 .در حالی کٌ تٌ دلو غنج نی رٍد، اخو الکی نی کنو ٍ ظرف را نی گیرم

ٌ اند؛ چٌ بسا کٌ آن  کالً فاطهٌ نعتقد است عقد دخترعهَ، پسرعهَ را در آسهان يا بست
 !دختر ٍ پسر نن ٍ نًدی باشیو

اٍلین قاشق قَرنٌ سبزی را کٌ در ديانو نی گذارم، ذينو نی رٍد بٌ دٍران بچگی  يایو ٍ 
آن زنان يایی کٌ ندرسٌ يو نهی رفتو ٍ نًدی ٍ عهَسبحان ُنٌ یا دى سال بیشتر 

 .نداشتند

ٌ نان  ٌ ی خانو جان نی نشستیو ٍ بساط ير يفت ٌ يا، رٍی تخِت تَی حیاِط خان جهع
 .خَردِن قَرنٌ سبزی خَش عطر خانو جان بَد
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 !نگر نی شَد يهبازی کَدکی  يایو نداند نن چٌ دٍست دارم؟

*** 

 .پشت نیز تحریرم نی نشینو ٍ دفتِر خط خطی  يایو را باز نی کنو

 !طبق عادتی کٌ بعد از ير بار دیدنش دارم باید بنَیسو

 .بنَیسو تا احساساتو سِر دلو نهانند ٍ غهباد نگیرم

 .باید بنَیسو تا احساساتو نشَند بغض ٍ راِى گلَی بیچارى ام را سد کنند

ٌ ی حرف يایشان را از پِس پردى ی  ٌ ی آدم يا یک جایی، یک طَری باید يه اصال يه
ٌ يا ٍ شاید دیَان يا ٌ يا ٍ جهل  !دلشان بیرٍن بیاٍرند ٍگرنٌ جاِن آدم پر نی شَد از کله

ٌ ی  دفتر را باز نی کنو، خَدکار بٌ دست نی گیرم ٍ يهین طَر سیِل کلهات يستند کٌ رٍان
 :کاغذ نی شَند

 ؟..چرا...چرا...چرا»

 ندارند چراياِی دِل نن پاسخی

 «بیا ای پاسِخ يهٌ درديای نن

دِر اتاق کٌ باز نی شَد ٍ قانت عهَسبحان در چًارچَب نهایان، با عجلٌ ٍ دستپاچگی 
 .دفتر را نی بندم ٍ ننتظر نگايش نی کنو

 :لبخند نی زند ٍ نی گَید

ٌ ش تَ شعر ٍ شاعری بَدی! اٍندیو دٍ دقیقٌ ببینیهت يا -  !يه
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نی داند کٌ دستی بر قلو دارم، از يهان ٍقتی کٌ دبستانی بَدم ٍ نَشتِن انشايای 
سبحان ٍ نًدی کٌ راينهایی بَدند گردن نن بَد، نی گفت تَ آخرش یا شاعر نی شَی 

 .یا نَیسندى

 .داشتو درس نی نَشتو! شعر؟ نٌ بابا -

 :ابرٍ باال نی اندازد

 نیگو يانیٌ؟! آيان، بلٌ -

 .گفتنش، یعنی نی خَايد از زيرا بپرسد" نیگو يانیٌ"این 

ٌ طَر بگَیو حاال؟  !استرس بٌ جانو افتاد، چ

 :قبل از این کٌ حرفی بزند نی گَیو

 .زيرا يو خَبٌ -

 :نی خندد ٍ نی گَید

 !تیزی يا -

ٌ ی چشو  يایو يی پر ٍ خالی نی شَد  .با پَست لبو بازی نی کنو ٍ کاس

ٌ ای کٌ عاشق رفیقو شدى گرفت23ٌنن دلو برای عهَی   . سال

 چی شدى يانیٌ؟ -

 ...زيرا -

این خبر را چگَنٌ تاب ! يهیشٌ از دادِن خبريای بد، بدم نی آندى. نگران نگايو نی کند
 بیاٍرد عهَیو؟
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تند ٍ پشت سِر يو، برای خالصِی يرچٌ زٍدتر از شر این استرِس ٍاناندى، کلهٌ ردیف 
 :نی کنو

 ...زيرا این يفتٌ عقدشٌ -

بٌ خدا کٌ نن رگ بیرٍن زدى ی پیشانی ٍ انعکاس اشک در چشهان دردانٌ عهَیو را تاب 
 !نهی آٍرم

 ۲فصل

کنار حَض آبی ٍ کَچک نان کٌ نايی يای قرنز ٍ گلی درٍنش پیچ ٍ تاب نی خَردند، 
 .نی نشینو

 .نگايو را نی دٍزم بٌ ناى کٌ کانل شدى ٍ پرنَر ٍ عجیب دلبری نی کند

 .ستارى يای دٍرش چشهک نی زنند ٍ خَدنهایی نی کنند

آن ٍقت يا کٌ بچٌ بَدیو، ٍقتی شب يا با عهَسبحان ٍ نًدی رٍی تخت ! یادش بخیر
داخل حیاط خانو جان بٌ تهاشای ستارى يا نی نشستیو، ير کدانهان ستارى ای برای 

يهیشٌ ستارى ی پرنَر ناِل نن بَد ٍ آن ستارى ی کَچک کٌ . خَدش انتخاب نی کرد
يیچ نَری نداشت نال نًدی ٍ سبحان، ابدًا يو حق اعتراض نداشتند چَن نن 

 .عزیزکردى ی خانو جان بَدم

ٌ ی چیزيای  ٌ ی نادرم از بس لَس ٍ غرغرٍ بَدم يه بٌ قَل پدرم دیکتاتَر ٍ بٌ گفت
 .خَب را برای خَدم نی خَاستو

لبخندی از یادآٍری خاطرات رٍی لبو نی نشیند کٌ با صدای غهگین عهَسبحان، خیلی 
ٍقتی خبر را دادم، آن قدر داغَن شد کٌ گفت اگر بٌ . زٍد جایش را بٌ آيی کَتاى نی ديد

ٌ ی خَدشان برٍد، از چًرى ی پریشانش خانو جان پس نی افتد ٍ يهین جا ناند  .خان
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 :کنارم نی نشیند ٍ خیرى بٌ ناى نی گَید

 پسِر خَبیٌ؟ -

 :گیج ٍ گنگ نی پرسو

ِِ خَبیٌ؟ -  کی پسِر

يرچٌ زيرا گفتٌ را تکرار . از تردیدش در گفتن نی تَانو بفًهو کٌ نی خَايد چٌ بگَید
 :نی کنو

 .نکانیکی دارى؛ از اقَاِم زن داداِش زيراست! آرى، پسرخَبیٌ -

 .این آى کشیدن يای پشت سِر يهش، نرا دیَانٌ نی کنند آخر سر

 ...خیالو راحت شد، شاید بتَنو کنار بیام، شاید... پس خَبٌ -

 :با چشهانی لبالب از اشک نی گَیو. بغضش، بغض بٌ جاِن گلَیو نی اندازد

اٍن ٍقت زيرا غو نداشتن . کاش زٍدتر نی اٍندی، اٍن ٍقت این طَری نهی شد -
ٌ ش نحٌ ناتو زدى يا نبَد. چشو ياش عهَ نی دٍنی ... اٍن ٍقت دِم نانزدیش قیاف

 داداشش زٍرش کرد؟ نی دٍنی اصال اجازى ی تصهیو گیری نداد بًش؟

ٌ ی چشو . نگايو خیرى بٌ ناى است؛ ٍلی نی دانو کٌ چشو يایش نو برنی دارند از گَش
 .نی بینو کٌ دستش نشت نی شَد، نی بینو کٌ لبش را نی گزد

 :با صدایی خش دار نی گَید

 .نی دٍنستو برادرش خَدرایٌ؛ ٍلی این قدرش رٍ نٌ، نهی دٍنستو -

 :اٍلین قطرى ی اشکو، برای نظلَنیت زيرا نی چکد ٍ نی گَیو
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چٌ انتظاری نیشٌ داشت؟ دى سالٌ کٌ بعد از نرگ پدر ٍ نادرشَن زيرا رٍ پیش  -
زيرای بیچارى يو . خَدش نگٌ داشتٌ، االن احساس نیکنٌ باید حرف حرف خَدش باشٌ

ٌ  بايش رٍ ندارى؛ یعنی تَان نقابلٌ کٌ نٌ، اٍن حرنت نگٌ نی دارى؛ خَدش رٍ  تَان نقابل
 .ندیَن نی دٍنٌ بٌ برادرش

 :بلند نی شَد ٍ يهان طَر کٌ بٌ سهت خانٌ نی رٍد نی گَید

 !ٍجَد نداشت"کاش"ای کاش،  -

ياِی تلنبار شدى رٍی قلِب تٌ تغارِی "ای کاش"قطرى ی دٍم اشکو، نی چکد؛ برای 
 .خانو جان

 .ناى، این دایرى ی نقرى ای، نرا یاد نًدی نی اندازد. نی رٍد ٍ خیرى بٌ ناى نی نانو

پشت سِر يو ردیف نکنو، رٍزی برسد " ای کاش"کاش رٍزی بیاید کٌ با آٍردن اسهش 
 ...کٌ غِو عشق سنگینی نکند رٍی قلبو، کٌ نفسو نگیرد

*** 

صبح زٍدتر از يهیشٌ، با تابش نَر طالیی رنگ خَرشید از پنجرى ی اتاقو بٌ داخل، 
 .چشو يایو را باز نی کنو

 .تهاِم شب، عکِس چشو يای پر از غو عهَسبحان جلَی چشو  يایو بَد

بٌ این فکر نی کردم اگر زيرا بفًهد کٌ عهَ برگشتٌ چٌ نی شَد؟ تازى بعد از اذان صبح ٍ 
 .نهاز بَد کٌ چشو يایو گرِم خَاب شدند

ٌ ی زيرا بٌ دردانٌ عهَیو؛ انا زيرا نهی تَانست جلَی برادربزرگش  نطهئن بَدم از عالق
کٌ حکو پدری بر گردنش داشت ٍ از آن نًو تر احساس ِدین نی کرد، صاف صاف 

 !بایستد ٍ اعتراف بٌ عشق کند
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آن يو بٌ سبحانی کٌ یک سال بَد بٌ تًران رفتٌ بَد ٍ نعلَم نبَد کی برگردد ٍ شرایط 
 .این یک ساِل اخیر کٌ ينَز جبات کانل پیدا نکردى بَد

ٌ ی دقیقی نهی رسند دل نی کنو ٍ بعد از شستن  از فکريای بی سرٍسانانو کٌ بٌ نتیج
 .دست ٍ رٍیو، لباِس ندرسٌ بٌ تن، چادرم را سر نی کنو ٍ بٌ حیاط نی رٍم

 :نادرم دنبالو نی آید ٍ نی گَید

 .ينَز کٌ زٍدى، بیا یٌ چیزی بخَر بعد برٍ. بدٍن صبحانٌ ضعف نی کنی نادر -

 :يهان طَر کٌ کفش  يایو را نی پَشو، نی گَیو

 .یٌ چیزی نی خَرم تَ ندرسٌ! اشتًا ندارم نانان جان -

 .این انتحان آخر رٍ يو بدی راحت نیشی نادر -

 :از رٍی پلٌ بلند نی شَم ٍ لبخندی نی زنو بٌ دل نگرانی يای يهیشگی اش

 !نن برم دیگٌ، خداحافظ نانانو! ٍ بدرٍد دبیرستان -

 .نن کار دارم جایی، تا یٌ نسیری بايات نیام! ٍایسا يانیٌ -

 !لب نی گزم ٍ صدای عهَیو ينَز يو بغض دارد

بٌ چشهاِن قرنزش . از خانٌ بیرٍن نی آیو ٍ عهَسبحان قدم بٌ قدم يهرايو نی شَد
 :نگاى نی کنو ٍ نی گَیو

 تَ يو دیشب نخَابیدی؟ -

ٌ ش را خَب بلدم؛ نگر صداقِت  دستپاچٌ نی شَد، خَدش را نی زند بٌ رايی کٌ ت
 چشهانش درٍغ بلدند؟
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 .چرا، خَابیدم -

ٌ اش ٍ نَيای پریشانش چیز  نی گَید خَابیدى؛ ٍلی چشو يای قرنزش، صداِی گرفت
 :تلخ نی خندم ٍ نی گَیو. دیگری نی گَیند

 !نن يو  نخَابیدم -

 :گنگ نی پرسد

 تَ چرا؟ -

 لبخند تلخی رٍی لب  يایو نی نشیند، نگفتو صداقِت چشهانش درٍغ را بلد نیست؟

 !پس نخَابیدی -

 :تلخ تر از نن نی خندد ٍ نی گَید

 !نخَابیدم...آرى -

ٌ ی کو، زيرا را نی بینو، دنیا رٍی سرم آٍار  سر کَچٌ کٌ نی رسیو ٍ از يهان فاصل
 !نی شَد

 .اصال یادم رفتٌ بَد انرٍز نی آید تا با يو بٌ ندرسٌ برٍیو

 .نزدیک نان کٌ نی رسد، برق اشک در چشهانش، دلو را نی سَزاند

 :نتحیر نی گَید

 آقا سبحان؟ -

يهان طَر کٌ بٌ نَک کفش يایش خیرى است، با يهان . عهَ اصال نگايش نهی کند
 :صدای بو ٍ پر از بغض نی گَید
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 !شنیدم عرٍس شدین، نبارکٌ خَشبخت بشین! سالم زيراخانو -

نی رٍد ٍ از پشت نی بینو کهری را کٌ خو . نی گَید ٍ رايش را کج نی کند ٍ نی رٍد
 "!عشق خانهان سَز است"نن کٌ گفتٌ بَدم . شدى

چرا؟ چرا اآلن باید برنی گشت؟ چرا اآلنی کٌ نهی تَنو ٍ نهی دٍنو چی کار کنو؟ چرا  -
يانیٌ؟ چرا اآلن کٌ ٍسط اشتبايی کٌ کردم نَندم؟ چرا اآلنی کٌ دارم تَی آتیش نی 

ٌ يام، نٌ کسی آب رٍم نی ریزى؟  سَزم ٍ نٌ بارٍنی نیاد تا نو بگیرى شعل

اٍلین قطرى ی اشک کٌ از چشهانش سرازیر نی شَد، دستش را دنبال خَدم نی کشو ٍ بٌ 
 .سهت ندرسٌ راى نی افتیو

 ...بیا بریو، زشتٌ ٍسط خیابَن -

*** 

 !يانیٌ؟ بیا دیگٌ نادر، يهٌ نعطِل تَئیو يا -

 .اٍندم... چشو نانان، حاضرم -

 .عهَسعید يهٌ را برای شام دعَت کردى بَد

 .کاش نی تَانستو نرٍم؛ انا يیچ تَجیًی نداشتو برای سر باز زدن از این نًهانی

ٌ ی عهَسعید کٌ نی رسیو ٍ داخل نی شَیو، از دیدن خانو جان آن قدر ذٍق نی کنو  بٌ خان
 .کٌ بٌ سهت آغَشش پر نی کشو

 :در آغَشو نی کشد ٍ نی گَید

ٌ طَرى؟ -  دختر گلو چ

 :با اشتیاق، عطِر نحهدِی تنش را عهیق نفس نی کشو ٍ نی گَیو
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ٌ قدر دلو تنگتَن بَد خانو جَن -  ...چ

 :نینا دستو را نی گیرد ٍ نی گَید

ٌ بازی زیادى! بیا لَِس خانو جَن -  !بیا بریو چادر بدم بًت؛ ٍقت ٍاسٌ عزیز دردٍن

 .نی خندم ٍ دنبالش نی رٍم

 .چادر گل داری دستو نی ديد ٍ چادر نشکی ام را نی گیرد

چادر را کٌ سرم نی کنو ٍ از اتاق خارج نی شَیو، نیان جهع نحال نانحسَس چشو 
 !نی چرخانو؛ ٍلی نهی بینهش

 .رفتٌ نسجد، االناست کٌ پیداش بشٌ -

دستپاچٌ بٌ سهت فاطهٌ برنی گردم ٍ شرم زدى نگايش نی کنو کٌ لبخند نعناداری 
 .نی زند ٍ بٌ آشپزخانٌ نی رٍد

 یعنی این قدر ضایع بَدم؟

 .کالفٌ نی رٍم سهت خانو جان ٍ کنارش نی نشینو ٍ گرم صحبت نی شَیو

 .چند دقیقٌ کٌ نی گذرد نی آید

 .رٍسری ام را جلَتر نی کشو

 .بٌ سهت خانو جان نی آید ٍ دستش را نی بَسد

 .سالم آرانی بٌ نن نی ديد کٌ آرام تر از خَدش جَاب نی ديو

نی خَايد برٍد کٌ خانو جان دستش را نی گیرد ٍ کنار خَدش، درست رٍبرٍی نن 
 .نی نشاندش
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کو کو نینا، نریو، فاطهٌ ٍ نیحو نانزدش ٍ عهَسبحاِن ناتو زدى بٌ جهع نان اضافٌ 
 .نی شَند

نحل يهیشٌ نقل نجلس شان نی شَد شیطنت يای بچگی نن ٍ باليایی کٌ بر سر 
 .نًدی نی آٍردى ام

 .از خجالت سرم را پایین نی اندازم

 !خانو جان شرٍع نی کند بٌ تعریف خاطرى ی سر شکستن نًدی تَسط نن

ٌ خاطر یٌ قاچ يندٍنٌ افتاد دنبال نًدِی ... آرى داشتو نی گفتو - ٌ ی ٍرٍجک ب این يانی
آخر سر يو کٌ دید نهی ایستٌ، . يی دٍر حیاط نی دٍید دنبال این بچٌ. نظلَم نن

ٌ ی بچٌ رٍ شکَند  .سنگی طرفش پرت کرد کٌ خَرد بٌ سرش ٍ کل

 :خندى ی جهع کٌ بٌ يَا نی رٍد، نعترض ٍ حق بٌ جانب نی گَیو

ٌ ی بٌ اٍن قرنزیو رٍ  - ٌ ی ناجرا رٍ نهیگین؟برداشت قاچ يندٍن آخٌ خانو جَن، چرا يه
 !خَرد

 :خانو جان با خندى نی گَید

ٌ م رٍ شکَندی! بعدش کٌ برات یٌ قاِچ خنک آٍرد نادر - ٌ ی  بچ اٍن با سِر ! تَ زدی کل
 .خَنی اٍند ٍاسٌ تَ يندٍنٌ آٍرد

 :یک دندى ٍ لجباز نی گَیو

 !اصال بًو چشهک نی زد قرنزیش... نن اٍن رٍ نی خَاستو -

 .گرم بَد اٍن قاچ، نریض نی شدین -

 .نفسو نی آید ٍ نی رٍد. با صدایش، خندى ی جهع قطع نی شَد
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ٌ اند ٌ يایو گل انداخت  .حس نی کنو گَن

 .عهَسبحان بلند نی شَد ٍ بٌ حیاط نی رٍد

ٌ ای پیدا نی کنو ٍ دنبالش نی رٍم  .بًان

ٌ ی حیاط عهَسعید است نی بینهش، کنارش نی نشینو ٌ  گَش  .رٍی ِ تختی ک

 چی شد عهَ کَچیکٌ؟ -

 ...ِنهیرى -

 :با صدایی کٌ لحظٌ بٌ لحظٌ خش دارتر نی شَد نی گَید. گنگ نگايش نی کنو

 نن عَضی ام يانیٌ؟. عکِس چشو ياش از جلَی چشو يام کنار نهیرى -

 :نتحیر نی گَیو

 چی نیگی عهَ؟ -

کالفٌ از رٍی تخت بلند نی شَد، دٍر خَدش نی چرخد ٍ عصبی بین نَيایش دست 
 .نی کشد

ٌ ی ! نن خیلی عَضی ام يانیٌ. آرى، عَضی ام - عَضی ام کٌ بٌ کسی فکر نی کنو کٌ يفت
عَضی ام کٌ عکس چشو ياش از جلَی ! دیگٌ انگشتر یکی دیگٌ نی شینٌ تَی دستش

 .عَضی ام کٌ بٌ نانَس یکی دیگٌ فکر نی کنو... صَرتو کنار نهیرى

دٍر نی شَد ٍ چند جانیٌ بعد، صدای نحکو بٌ يو . ناِت حرکاتش، نی ایستو کنارش
 .خَردن در حیاط بلند نی شَد

چشو  يایو را رٍی يو نی گذارم کٌ صدایی درست در چند سانتی نتری ام بٌ گَشو 
 .نی خَرد
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ٌ ش بَد سبحان؟ -  چ

 .يینی نی کشو ٍ ترسیدى چشهانو را باز نی کنو ٍ برنی گردم کٌ پشت سرم نی بینهش

 ...ترسیدم آقا نًدی -

ٌ ش بَد سبحان؟ -  ببخشید از قصد نبَد، چ

 :لبخند نحَی نی زنو

 !يیچ ٍقت نشد کٌ بًش بگین عهَ -

ٌ اش چال نی افتد  !نی خندد، گَن

ٌ ش بَد یا . ٍاسٌ عهَ گفتن زیادی کَچیکٌ! فقط چند ناى بزرگترى ازم - حاال نیگین چ
 نٌ؟

 ...ِنهیرى -

 :نتعجب نی گَید

 کی؟ -

ٌ ی نتعجبش نی خندم  .در دل بٌ قیاف

 !عکس چشو يای کسی کٌ دٍست دارى، از جلَ چشو ياش کنار نهیرى -

 .زیر لب چیزی زنزنٌ نی کند کٌ نهی فًهو. چند جانیٌ نات نگايو نی کند

 چیزی گفتین؟ -

يَا . یعنی برید تَ! نٌ، نٌ... برٍ تَ! خانو جَن دارى فال حافظ نی گیرى برای يهٌ! نٌ، نٌ -
 ...نن نیرم دنبال سبحان! سردى
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 :از در کٌ بیرٍن نی رٍد، نی خندم ٍ زیر لب نی گَیو

 !با خَدش يو رٍدربایستی دارى-

 .سری تکان نی ديو ٍ بٌ داخل خانٌ بر نی گردم

 .خانو جان با لبخند اشارى نی کند کنارش برٍم

 :کنارش جا نی گیرم کٌ نی گَید

 !نیت کن نادر؛ نًهَنی يای نا بدٍن حافظ خَندن نًهَنی نهیشن -

تٌ تٌ دلو نیت نی کنو، برای غِو چشهان عهَسبحان، برای زيرا؛ . چشو  يایو را نی بندم
 ...برای زيرا

 .صدای بغض کردى اش چنان دلو را سَزاندى کٌ یادم نی رٍد برای دل خَدم نیت کنو

با صدای آرام بخشش شرٍع بٌ . دیَان حافظ را باز نی کنو ٍ بٌ دست خانو جان نی ديو
 :خَاندن نی کند

 یَسِف گهگشتٌ باز آید بٌ کنعان غو نخَر»-

ٌ ی احزان شَد رٍزی گلستان غو نخَر  « کلب

جَان يای جهع يهٌ با لبخند نگايو ! تهام کٌ نی شَد نگاى نعناداری بٌ نن نی اندازد
 .نی کنند

 :نینا پر از شیطنت نی گَید

ٌ ای -  چی نیت کردی يانیٌ خانَم؟! چٌ فال عاشقان

 :تند ٍ سریع نی گَیو
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 ...ٍاسٌ خَدم نیت نکردم کٌ -

ٌ ی عهَسعید، نینا را از جا بلند نی کند ٍ نفس راحتی نی کشو  .صدای تلفن خان

 :چند دقیقٌ بعد نی آید ٍ رٍ بٌ خانو جان نی گَید

ٌ ی شها زنگ نی زد. داداش نًدی بَد خانو جَن - با عهَسبحان اٍنجان، گفت . از خَن
 .شها يو بهَنین این جا فردا نیاد دنبالتَن

 !خیالو راحت نی شَد، پس عهَ را آرام کردى

عزم رفتن کٌ نی کنیو، نینا ٍ نریو اصرار نی کنند کٌ پیششان بهانو ٍ نن يو کٌ 
ٌ ام از تک فرزند بَدن سر رفتٌ قبَل نی کنو  .این رٍزيا حَصل

آخر شب، نریو رٍی زنین کنار خَدش برایو تشک پًن نی کند ٍ با اشارى بٌ نینا کٌ 
 :رٍی تختش خَابش بردى ٍ صدای خرٍپفش خندى را نًهان لبو کردى، غر نی زند

 .نی بینی؟ يرشب این جَری خرخر نی کنٌ -

سرم را بٌ سهت نریو برنی گردانو، چشو يایش زیر نَر نًتاب کٌ از پنجرى بٌ اتاق 
 .نی تابد، برق نی زنند

ٌ قدر شبیٌ چشو يای نًدی است  !چشو يایش چ

 !نن رٍ بگَ کٌ تنًام. خَبٌ کٌ خَاير برادر داری -

 :نی خندد

 !نا يو نحل خَاير ٍ برادرت. تَ يو کٌ از بچگی با نا بَدی -

ٌ ام؟. لبو را نی گزم  چرا يهٌ نًدی را نی گذارند جای برادر نداشت
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 چرا فکر نی کنند جای خَاير ٍ برادریو؟

 چرا کسی بٌ داِد دلو نهی رسد؟

 سبحان خَابٌ نادر؟ -

 .رٍ نی کنو سهت خانو جان کٌ این سَال را پرسیدى

 .آرى خانو جَن، خَابیدى -

ٌ م این رٍزيا نعلَم نیست چشٌ -  .خیلی بی تابٌ... بچ

 .دست نی برم سهت ظرف نیَى ٍ سیبی جدا نی کنو تا برای خانو جان پَست بگیرم

ٌ ی خانو جان آندیو، نًدی از دیشب این جا  صبح ساعت دى بَد کٌ يهراى نینا بٌ خان
 .بَد ٍ ظايرًا يَای دل عهَ فعال ابری بَد

ٌ ی خانو جان کٌ بٌ صدا در نی آید، باعخ نی شَد نًدی کٌ از اٍل آندن نان  تلفن خان
ٌ ای نشستٌ ٍ سربٌ زیر بَد، از جایش بلند شَد  .گَش

 :صدایش بٌ گَشو نی خَرد

 !چند لحظٌ... آيا... سالم زن عهَ، خَبین؟ بلٌ اینجان، گَشی رٍ بدم بًشَن؟ -

 :بٌ سهت خانو جان نی آید ٍ نی گَید

 .زن عهَ سهیٌ پشت خطن، با شها کار دارن -

 .نهی دانو چرا؛ ٍلی تٌ دلو آشَب نی شَد، آشَب از کاری کٌ نادرم با خانو جان دارد

چند لحظٌ بعد، خانو جان با لبخند شاد ٍ بزرگی رٍی صَرتش کنارنان نی آید ٍ 
 .نی نشیند



 

www.lovelyboy.blog.ir 

بًارٍند زيرا | عشق بیسیهچیرنان  23  

 :نضطرب نی پرسو

 چیزی شدى خانو جَن؟ بابام چیزیش شدى؟ -

 ...خیرى، خیر. ِاى، خدا نکنٌ نادر -

 :نفس راحتی نی کشو کٌ نی گَید

 .پاشَ نادر، پاشَ نًدی برات یٌ ناشین بگیرى برٍ خَنٌ -

 :نی خندم ٍ بٌ شَخی نی گَیو

 .باشٌ... بیرٍنو نی کنی دیگٌ؟ باشٌ حاج خانو -

 .پاشَ دختر، کو نهک بریز -

 :رٍ نی کند سهت نًدی ٍ نی گَید

 راستی نادر، تَ پسر حاج نصطفی بانِی نسجد رٍ نی شناسی؟ -

ٌ طَر؟... سربازی يو دٍرى بَدیو. بلٌ خانو جَن -  چ

 ...انشب قرارى بیان برای انر خیر، برای يانیٌ -

 ...آخ -

 .خیرى نی شَم بٌ انگشتو کٌ خراش عهیقی رٍیش ایجاد شدى

 .خَن قرنزرنگ تهام دستو را رنگی نی کند

شَخی ! درست شنیدم؟. حس نی کنو دنیا ٍ آدم يایش يهٌ جلَی چشهو نی چرخند
 !نبَد؟

 :نینا دستو را نی گیرد ٍ نی گَید
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 حَاست کجاست؟. داغَن کردی دستت رٍ -

لبو را نی گزم ٍ اٍلین قطرى اشک کٌ از حصار . در دلو نی گَیو پیش آن نگاى دریایی
ٌ ام نی ریزد، نگايو کشیدى نی شَد سهت نًدی کٌ خیرى  چشهو فرار نی کند ٍ رٍی گَن

 .خیرى دستو را نگاى نی کند

 :خانو جان بٌ حرف نی آید ٍ نی گَید

 راضی نیستی نادر؟ آرى؟ -

بلند نی شَم ٍ با قدم يایی سست، بٌ سهت آشپزخانٌ نی رٍم ٍ دستو را . يیچ نهی گَیو
 .زیر شیِر آب نی گیرم

ٌ ام را يهان جا خفٌ نی کنو  .يق يق گری

 :صدای بلند بٌ يو خَردن در حیاط نی آید ٍ پشت بندش صدای نینا کٌ

 چشٌ نًدی؟ -

ٌ ام بٌ پذیرایی ٍ پیش خانو جان ٍ نینا  يهان طَر کٌ دستهالی را رٍی زخو انگشتو گرفت
 .نی رٍم

 .آرام ٍ سر بٌ زیر نی نشینو ٍ حس نی کنو نگاى يای نعنادار خانو جان را

 :یک دفعٌ سکَت خفقان آٍر را نی شکند ٍ نی گَید

 .زنگ نی زنو بٌ سهیٌ، نیگو بٌ حاج نصطفی این يا بگن راضی نیستی -

 .چنان سرم را با شدت بلند نی کنو کٌ صدای تِق استخَان يای گردنو را نی شنَم

 :ديان باز نکردى ام کٌ خانو جان ادانٌ نی ديد
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اٍن قدر سن دارم ٍ تجربٌ کٌ بفًهو دست بریدنت از رٍی شرم ٍ خجالت نبَد،  -
 .اٍن قدری حَاسو يست کٌ بفًهو نًدی چرا پاشد ٍ رفت بیرٍن

ٌ  يایو قرنز شدى اند  .حس نی کنو گَن

 :خانو جان حینی کٌ بلند نی شَد ٍ بٌ سهت تلفن نی رٍد نی گَید

 !فقط نهی دٍنو نًدی چشٌ کٌ دست رٍی دست گذاشتٌ -

 .خانو جان نی رٍد ٍ نن نی نانو ٍ لبخنديای پر از شیطنت نینا

ٌ ام نی اندازد ٍ نی گَید  :کنارم نی نشیند، دستش را دٍر شان

 .الًی قربَن زن داداشو برم نن -

*** 

ٌ ام ٍ شعر نی نَیسو  .یک دفعٌ یادم نی افتد کٌ فردا عقدکناِن زيراست. در اتاقو نشست

از طرفی دٍست دارم کنارش باشو؛ ٍلی از طرفی دلو راضی نهی شَد برٍم ٍ يی چًرى ی 
 .ناتو زدى ی دردانٌ عهَیو جلَی چشهو بیاید ٍ عذاب بکشو

 .صدای زنگ خانٌ بلند نی شَد ٍ پشت سرش، صدای یاحسین گفتن نادرم

ٌ ی کبَد ٍ چهداِن  سراسیهٌ ٍ نگران پاتند نی کنو سهت حیاط کٌ از دیدن زيرا با گَن
 .درٍن دستانش، دلو ُيری نی ریزد

 :نزدیک زيرا نی رٍم ٍ با صدایی لرزان نی پرسو

 چی  شدى زيرا؟ -
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ٌ اش، جانو را . بغضش نی شکند ٍ خَدش را در آغَشو نی اندازد صدای يق يق گری
 .آتش نی زند

 فکرم يزار راى نی رٍد ٍ برنی گردد کٌ چٌ شدى؟

نادرم نی رٍد تا آب قند بیاٍرد ٍ نی دانو در . با کهک نادر، زيرا را بٌ داخل اتاقو نی بریو
 .اصل تنًایهان گذاشتٌ تا زيرا راحت تر با نن حرف بزند

 :دستش را در دست نی گیرم ٍ نی گَیو

 نهی خَای حرف بزنی زيرا؟ ِد بگَ چی شدى؟ نگٌ فردا عقدت نیست؟ این چٌ ٍضعیٌ؟ -

 :با صدای لرزان شرٍع بٌ حرف زدن نی کند

 !يانیٌ، اٍن نن رٍ زد -

 .جَن بٌ لبو کردی! کی؟ درست حرف بزن زيرا -

داشتو از بازار . یٌ شّکاِک نریض بَد. اٍن چیزی کٌ نشَن نی داد نبَد يانیٌ! فرياد -
ٌ ی خَدنَن دنبالو نی اٍند؛ فرياد دیدش ٍ تا  برنی گشتو، یکی نزاحهو شد، تا سِر کَچ

 ...بعدش يو يهَن جا ٍسط خیابَن کَبَند تَ صَرتو... نی خَرد طرف رٍ کتک زد

 :يق يقش شدت نی گیرد انا ادانٌ نی ديد

يانیٌ باٍرت نیشٌ؟ نن رٍ کشَن کشَن بردى خَنٌ ٍ بٌ داداشو نیگٌ حتها یٌ کاری  -
يانیٌ برگشتٌ نیگٌ چرا اٍن رٍز اٍن پسرى رٍ دیدی . کردى کٌ اٍن پسرى افتادى دنبالش

 بعدش کٌ رفت، گریٌ کردی؟

 ننظَرش عهَسبحانٌ؟ -
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ٌ ای بًت . اٍن رٍز دیدتهَن انگاری... آرى - نن يو گفتو نن رٍز خَاستگاری گفتو عالق
ٌ خاطر داداشو ٍ حق پدری کٌ بٌ گردنو دارى قبَل ! ندارم، خَدت نصهو بَدی نن فقط ب

ٌ خاطر این کٌ نِن احهق نتَنستو بگو نٌ  !کردم؛ چَن ندیَنو بًش، ب

ِِ یک زندگی خَب ٍ . اشک تا پشت چشو يایو نی آید زيرا الیق خَشبختی ست، الیِق
 دنیا چرا سر ناسازگاری دارد با این دختر؟

 داداشت چی گفت؟ -

 :يق يقش بلندتر نی شَد

زد يهَن جایی کٌ فرياد ! ٍقتی گفتو نن یکی دیگٌ رٍ دٍست دارم، اٍن يو زد... ٍقتـ -
گفت حاال کٌ يهٌ فًهیدن فردا . گفت باید با فرياد بشینی پای سفرى ی عقد. زدى بَد

گفتو نهی تَنو، . عقدتٌ ٍ کل فانیل دعَتن، حق نداری نٌ بیاری ٍگرنٌ نن خَايری ندارم
گفت از اٍل يو اشتباى کردم نسئَلیتت ! گفت پس برٍ؛ برٍ ير قبرستَنی کٌ نی خَای

يانیٌ حتی دنبالو يو . نن يو چهدٍنو رٍ جهع کردم ٍ اٍندم بیرٍن. رٍ قبَل کردم
 .کاش بابا ٍ نانانو زندى بَدن، کاش نن این قدر بدبخت نبَدم... کاش! نیَند

ٌ اش قطع نهی شَد. جلَتر نی رٍم ٍ در آغَشش نی کشو یک دفعٌ . صداِی دردناِک گری
شَک زدى نگايهان . در اتاقو با شدت باز نی شَد ٍ قانت عهَسبحان نهایان نی شَد

نی بینو کٌ . زيرا سرش را بلند نی کند ٍ با چشهان خیس نگايش نی کند. نی کند
ٌ ی کبَد شدى اش نی شَد  .خیرى ی گَن

 چی شدى؟ -

 .شتاب زدى بلند نی شَم ٍ جلَی در ٍ درست جایی کٌ عهَسبحان ناندى نی ایستو

 :دستش را نی گیرم ٍ يهان طَر کٌ سعی نی کنو دنبال خَدم بکشانهش نی گَیو
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 .بیا نن برات تَضیح نیدم -

*** 

 .نی بینو کٌ ير لحظٌ کٌ ناجرا را برایش تعریف نی کنو، رگ گردنش نتَرم تر نی شَد

جلَیش نی ایستو ٍ نانعش . ناجرا را کٌ نی گَیو، بلند نی شَد ٍ بٌ سهت در نی رٍد
 :نی شَم

 نی خَای بری پیش فرياد؟ آرى؟ -

 :دندان يایش را رٍی يو نی فشارد ٍ نی غرد

غلط کردى کٌ رٍ دختری کٌ قرار بَدى زنش بشٌ . نی خَام برم بزنو يهَن جایی کٌ زدى -
 این بی غیرت رٍ نی گفتی آدم خَبیٌ؟. دست بلند کردى

 :نلتهسانٌ نی گَیو

زيرا نی گفت آدم خَبیٌ کٌ نن نگران ! نن چٌ نی دٍنستو. تَ رٍ خدا ٍایسا عهَ -
 .اصال ٍل کن، خراب ترش نکن. نباشو

 .پس بذار برم پیش آقا رضا، برم حرف دلو رٍ بزنو بًش -

 :خَدم را کنار نی کشو؛ انا قبل از رفتنش نی گَیو

از چشهو دٍر نهَند لبخندت ٍقتی شنیدی زيرا، یکی دیگٌ، يهَن خَدت رٍ دٍست  -
 .دارى

 :بٌ سهتو برنی گردد ٍ نی گَید

نخَاستو . بٌ خدا آرزٍی خَشبختی کردم براش. نن این رٍ نهی خَاستو يانیٌ -
 .این طَری داغَن بشٌ، نن عَضی نیستو يانیٌ، بٌ خدا عَضی نیستو
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 :لبخند نی زنو

 !عهَی نن، َنردتر از این حرف ياست -

 .نفس عهیقی نی کشد ٍ نی رٍد

از در کٌ خارج نی شَد، بٌ اتاقو نی رٍم ٍ با زيرایی نَاجٌ نی شَم کٌ با لباس ٍ چادر بٌ 
 .سر، رٍی تخت خَابش بردى

آرام چادر ٍ رٍسری اش را از سرش در نی آ ٍرم، پتَیو را رٍیش نی کشو ٍ بٌ حیاط 
 .نی رٍم ٍ کنار حَض در انتظار آندن عهَسبحان نی نشینو

حس نی کنو کسی کنارم نی نشیند، ينَز سرم را برنگرداندى  ام کٌ صدای نادرم بٌ گَشو 
 :نی خَرد

خدا رٍ شکر کٌ خانو جَن ! آخرش نیشٌ زيراِی گریَن ٍ نستأصل. اجبار خَب نیست -
ز نگ زد ٍ نذاشت قرار رٍ قطعی کنیو، ٍگرنٌ تَ يو نٌ نهی آٍردی رٍی حرف بابات ٍ یٌ 

 .عهر پشیهَنی بٌ بار نی اٍند

نادرم راست نی گَید، شاید . لبخند نی زنو ٍ يیچ نهی گَیو ٍ خیرى بٌ نايی يا نی نانو
اگر پدرم پسر حاج نصطفی را تایید نی کرد، نن يو نحل زيرا نهی تَانستو رٍ در رٍی 

صدای در حیاط از جا بلندم . خدا را شکر نی کنو ٍ نفس عهیقی نی کشو. پدرم بایستو
 :از يهان پشت در نی پرسو. نی کند

 کیٌ؟ -

 .سبحانو -

ٌ رٍ نی شَم  .خندى اش، ذٍق بٌ جانو نی ریزد. در را باز نی کنو ٍ با چًرى ی خَشحالش رٍب
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داخل حیاط نی آید، نی رٍد کنار حَض ٍ يهان طَر کٌ نشتش را پر از آب نی کند ٍ بٌ 
 :صَرتش نی پاشد نی گَید

 .زد تَی گَشو؛ ٍلی راضی شد -

 :با تعجب ٍ شَق نی گَیو

 چی؟ قبَل کرد؟ آرى عهَ؟ -

 .آرى، قبَل کرد -

 :با لبخندی رٍ نی کند سهت نادرم ٍ نی گَید

 .زن داداش، شها نیگید بٌ داداش سجاد؟ نن برم بٌ خانو جَن خبر بدم -

 .نادرم نتعجب سر تکان نی ديد ٍ عهَ خَشحال از خانٌ بیرٍن نی زند

 سبحان زيرا رٍ نی خَاد؟ -

 :لبخند بزرگی صَرتو را نی پَشاند

 !اٍن يو بدجَر... آرى -

چشو يایش را باز ٍ گیج . با شادی بٌ اتاقو نی رٍم، زيرا را تکان نی ديو تا بیدار شَد
 .نگايو نی کند

ٌ تَن! پاشَ، پاشَ -  !زٍد، تند؛ سریع. باید بری خَن

 چی شدى؟ داداشو اٍندى دنبالو؟ -
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ٌ طَر برادرش تَانست آن حرف يا را بزند؟ یاد حرف  دلو نی گیرد برای نظلَنیتش، چ
ِِ زناِن عصبانیت با آدِم در حالت عادی، خیلی فرق  پدرم نی افتو کٌ يهیشٌ نی گَید آدِم

 .نی کند

باٍرت نیشٌ اگٌ بگو ! يهٌ چی رٍ بًش گفت زيرا. نٌ، عهَ رفت با داداشت حرف زد -
َ  برٍ خَنٌ کٌ فردا نیایو خَاستگاری  !داداشت قبَل کردى؟ پاش

 !نتعجب ٍ خیرى نگايو نی کند، باٍرش نشدى

 :نی زنو پشت کهرش ٍ نی گَیو

 !قرارى بشی زن عهَم  ! خَاب نیستی رفیق -

*** 

 :با اعتراض نی گَیو

 آخٌ چرا؟! بابایی -

 :پدرم نی خندد ٍ لپو را نی کشد

ٌ ست -  .شها بهَن خَنٌ! نجلس بزرگَن

 :حق بٌ جانب ٍ دست بٌ سینٌ نی ایستو ٍ بدعنق نی گَیو

ٌ م؟ يیجدى سالهٌ يا -  !نگٌ نن بچ

ٌ ای118شها -  .بهَن خَنٌ باباجان!  سالت يو  بشٌ بچ

ٌ يا -  !باشٌ؛ ٍلی یادم نی نَن
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ٌ ی کتش را . بٌ سهت عهَسبحان کٌ کت شلَار پَشیدى ٍ ننتظر بقیٌ است نی رٍم یق
 :نرتب نی کنو ٍ نی گَیو

 !از دست دٍستو ٍ عهَم با يو راحت نیشو! چٌ باحال -

 :نی خندد، چشو يایش نَرباران است، نی خندد ٍ نی گَید

 االن خَشحالی؟ -

 .عقب نی کشو ٍ از سر تا پا، براندازش نی کنو

ٌ اشٌ - ! بًترین دٍستو نیشٌ زن عهَم، عهَم نیشٌ شَير بًترین دٍستو. نالٌ یٌ دقیق
ٌ تَن، از االن گفتٌ باشو يا  !پالسو خَن

ٌ يای ریز عرق رٍیش خَدنهایی نی کند  دستی رٍی پیشانی اش کٌ از يهین حاال دان
 :نی کشد ٍ نی گَید

 .پس خدا رحو کنٌ -

 !بیا نادر، بیا يهٌ آنادى ایو! سبحان -

دلو برای عجلٌ ٍ اشتیاقش ضعف . با صدای خانو جان عهَسبحان بٌ سهت در نی رٍد
 .نی رٍد

ٌ ی رايش نی شَد کٌ الًی کٌ خَشبخت شَی برادرترین عهَی  نی رٍد ٍ دعایو بدرق
 .دنیا

*** 

 .گايی ٍقت يا فکر نی کنو کٌ احساسو نسبت بٌ نًدی یک طرفٌ است
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ٌ ام آنًا را، از رٍی يهبازِی بچگی بَدن  فکر نی کنو تهام تَجًاتش کٌ نن عشق پنداشت
 ٍ دخترعهَ پسرعهَیی است، ٍگرنٌ چٌ دلیلی دارد این پیش قدم نشدنش؟

نن کٌ نهی تَانو برٍم جلَ ٍ بگَیو پسرعهَ دٍستت دارم حاال لطف کن بیا خَاستگاری 
 نی تَانو؟! تا شِر این حال بدبَدن يا از سرنان کندى شَد

 !اصال نی دانی چیست؟ نهی آید بٌ درک

 .نن يو فرانَشش نی کنو، عشقش را از دل ٍ جانو پاک نی کنو

 !نهی شَد کٌ يی بنشینو دفتر شعر خط خطی کنو ٍ بغض کنو ٍ بغض کنو

اصال حقش بَد نی گذاشتو پسر حاج نصطفی بیاید خَاستگاری تا نحل عهَسبحان دنیا 
 .رٍی سرش خراب شَد

 !اصال کاش االن پیشو بَد تا يهین دفتر ٍ خَدکار را نی زدم ٍسط فرق سرش

ٌ ای نی کشو ٍ از اتاق بیرٍن نی رٍم  .نفس کالف

 .لیَان آب یخی نی خَرم ٍ کهی آرام نی شَم

 .با فکر حرف يا ٍ درگیری يای چند دقیقٌ قبل با خَدم، خندى ام نی گیرد

ٌ ام کردى  .، خدا رحو کند عشق پسرعهَ دیَان

ٌ يا کٌ يشت ٍ نیو شب را نشان نی ديند، دلو   ساعت را نگاى نی کنو، با دیدن عقرب
برای نعدى ام نی سَزد ٍ نی خَايو غذایی درست کنو کٌ صدای دِر حیاط بٌ گَشو 

 .نی رسد

بابا "يهان طَر کٌ چادر گل دارم را سرم  نی کنو ٍ بٌ سهت در نی رٍم، فکر نی کنو کٌ 
 "این يا کٌ کلید دارند، یعنی کیست؟
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 .پایو را کٌ در حیاط نی گذارم، نتَجٌ بارش نو نو باران، این برکت آسهانی نی شَم

 .صَرتو از برخَرد قطرى يای باران نو دار نی شَد

در را باز نی کنو ٍ نًدی را نی بینو، با نَيای خیسی کٌ رٍی پیشانی اش پخش شدى  
 .است

 :نتعجب نگايش نی کنو کٌ نی گَید

 ...اٍندم بگو کٌ -

 چیزی شدى؟! سالم آقا نًدی -

 :کالفٌ بین نَيای نشکی اش دست نی کشد ٍ نی گَید

 .اٍندم بگو کٌ فردا شب با بابا این يا نزاحو نیشیو... سالم..َسـ -

 :نتعجب نی گَیو

 قدنتَن سِر چشو، چرا االن نیَندن عهَاینا؟ -

 .نی بینو کٌ نی خندد

 .با اجازى! ٍاسٌ انِر خیر خدنت نی رسیو دخترعهَ -

نی گَید ٍ نی رٍد ٍ نن، در را نی بندم ٍ يهان جا بٌ در آينی حیاط . نی گَید ٍ نی رٍد
 .تکیٌ نی ديو

صدایش در گَشو . باران تندتر نی شَد ٍ قطرى يا بی انان بٌ سر ٍ صَرتو نی خَرند
 .طنین انداز نی شَد

 "ٍاسٌ انِر خیر خدنت نی رسیو"
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چند دقیقٌ بعد، دٍبارى صدای در بلند نی شَد؛ انا این بار پشت سرش در با کلید باز 
 .نی شَد

 .خانو جان، پدر ٍ نادرم ٍ عهَسبحان داخل نی شَند 

 :نادرم نی زند رٍی دستش ٍ نی گَید 

 !چرا زیر بارٍن نَندی نادر؟. خدا نرگو بدى - 

ٌ اند   .انگار لب يایو را بٌ يو دٍخت

 .نی خَايو حرف بزنو يا؛ انا نهی تَانو 

 .نادر بٌ داخل خانٌ يلو نی ديد ٍ چادِر خیس را از رٍی سرم برنی دارد 

 :يهٌ کٌ داخل نی آیند عهَ نی پرسد 

 اینی کٌ داشت از اٍن ٍِر کَچٌ نی رفت، نًدی نبَد؟ - 

 :تهام تَانو را جهع نی کنو ٍ نی گَیو 

 .آرى، نًدی بَد - 

 :پدرم کنجکاٍ نی پرسد 

ٌ کار داشت؟ -   چ

 ...ٍاسٌ... گفت فردا شب با عهَ این يا نیان این جا، ٍاسٌ - 

ٌ ام را کانل کنو   .خجالت دخترانٌ بٌ سراغو نی آید ٍ نهی تَانو جهل

 :خانو  جان کٌ از اٍل با لبخند بٌ نن زل زدى نی گَید 

 .سعید با نن حرف زدى، نیان برای انِر خیر - 
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نگاى ِنتعجب نادر، رضایت نًفتٌ در چشهان پدرم ٍ خیرى نگاى کردن عهَسبحان را  
 .تاب نهی آٍرم

 .سر بٌ زیر ٍ آرام، بٌ اتاقو نی رٍم 

 .لباس يای خیس از بارانو را عَض نی کنو ٍ رٍی تخت نی افتو 

 .کو کو ٍ با فکر کردن بٌ چند دقیقٌ قبل، لبخند رٍی لبو نقش نی بندد 

 .در اتاق باز نی شَد ٍ نادرم داخل نی آید 

 .سرم را پایین نی اندازم 

 :کنارم نی نشیند ٍ نی گَید 

بچٌ بَدم تَ خیلی چیزيا؛ انا سجاد . ٍقتی با سجاد ازدٍاج کردم، شَنزدى سالو بَد - 
یٌ سالی کٌ گذشت، کو کو حرف ٍ . ير چی نن بچٌ بَدم اٍن بزرگ بَد. نرد بَد

ٌ دار نهیشین؟ يزارتا راى رفتیو؛ ٍلی نشد بعد از یازدى . حدیخ يا شرٍع شد کٌ چرا بچ
ٌ دنیا اٍندی، نًدی پنج . سال راز ٍ  نیاز ٍ دٍا درنَن، خدا تَ رٍ بًهَن داد تَ کٌ ب

ٌ ای کٌ . سالش بَد این قدر پیشت بَد ٍ بايات بازی نی کرد کٌ بعد از نانان، اٍلین کله
از يهَن بچگی غیرت ٍ نردٍنگی . نًدی خیلی َنردى. گفتی یٌ چیزی شبیٌ نًدی بَد

اٍن قدری کٌ ٍقتی تَ بٌ سن تکلیف رسیدی ٍ اٍن چًاردى سالش بَد، حد ٍ . داشت
راستش رٍ بخَای يیچ ٍقت فکر نهی کردم دٍستت داشتٌ . حدٍديا رٍ رعایت نی کرد

از اٍن يانیٌ خانو گفتن ياش نعلَم نبَد؛ ٍلی نی دیدم عالقٌ رٍ تَی چشو يای ! باشٌ
اٍن رٍز کٌ خانو جَن زنگ زد ٍ گفت راضی نیستی بٌ خَاستگاری اٍندِن پسِر ! تَ

ٌ اش دٍست دارى نًدی رٍ؛ ٍلی . حاج نصطفی، نطهئن شدم بابات يو کٌ قِد پسرنداشت
 يانیٌ، تَ نی تَنی با نظانی بَدن نًدی، با شغل پر از خطرش کنار بیای؟ نی تَنی نادر؟
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 :از سکَتو يهٌ چیز را نی خَاند کٌ نی گَید. نگايش نی کنو 

 .خَشبخت بشی عزیزدلو - 

 *** 

ٌ ی   از دیشب آن قدر فکرم نشغَل بَدى کٌ اصال یادم رفت از عهَ بپرسو قضی
 .خَاستگاری اش چٌ شد

 .جلَی آینٌ نی ایستو ٍ نگايی بٌ لباس  يایو نی اندازم 

 .کت ٍ دانن سادى ٍ دخترانٌ، رٍسری عسلی رنگو يارنَنی عجیبی با چشو  يایو دارد  

نادرم . چادر شیری رنگو کٌ گل يای طالیی دارد را سر نی کنو ٍ بٌ آشپزخانٌ نی رٍم 
 :سهتو نی آید ٍ نی گَید

 !صدات کردم بیار. استکان يا ٍ چای حاضرن نادر - 

 .صدای در کٌ بلند نی شَد، نادرم بیرٍن نی رٍد. آرام ٍ زیِر لبی نی گَیو" چشو" 

 .چند دقیقٌ بعد، صدای حال ٍ احَال کردن يا بٌ گَشو نی خَرد 

 .آرام پردى ی سفید پنجرى ی کَچک آشپزخانٌ را کٌ گل يای فیرٍزى ای دارد کنار نی زنو 

نی بینهش، آرام ٍ سربٌ زیرتر از يهیشٌ، آن قدر آرام کٌ ٍقتی عهَسبحان جلَ نی رٍد ٍ  
 .در آغَشش نی کشد، تنًا بٌ تبسهی بسندى نی کند

 !سرش را بلند نی کند ٍ بٌ راستی کٌ نگاى يا نغناطیسی عجیب دارند 

دریاِی آراِم نگايش کٌ با عسلِی چشهانو برخَرد نی کند پردى را نی اندازم ٍ دستو را  
ٌ ام نی گذارم، تپش يایش کر کنندى است  !رٍی سهت چپ سین
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ٌ نان را يی نتر نی کنو ٍ نفس عهیق   ٌ ی کَچک خان نیو ساعتی طَل ٍ عرض آشپزخان
 .نی کشو

 :پدرم صدایو نی زند ٍ دلو نی ریزد 

 .يانیٌ جان بابا؟ چای بیار دخترم - 

ٌ ی تهرکزم را نی گذارم تا جلَی لرزش دستانو را بگیرم کٌ نبادا چای را در سینی  يه
 .بریزم

بٌ ير رنج ٍ نشقتی کٌ يست باالخرى چای را در استکان يای کهرباریِک نادر نی ریزم ٍ 
 .بسو اهّلل گَیان از آشپزخانٌ بیرٍن نی زنو

 .آرام سالنی نی ديو ٍ نتعاقبش يهٌ با خَش رٍیی جَابو را نی ديند

نینا را کٌ نی بینو حرصو نی گیرد ٍ در دل نی گَیو فقط نن برای خَاستگاری رفتن بچٌ 
 !بَدم کٌ نبردنو

 .نی خَايو چای تعارف کنو کٌ پدر اشارى نی زند کٌ اٍل خانو جان ٍ عهَسعید

 :بٌ عهَسبحان کٌ نی رسو يهان طَر کٌ چای را برنی دارد آرام نی گَید

پالسو ! از دست برادرزادى يام کٌ یکیشَن رفیقهٌ، با يو راحت نیشو! چٌ جالب -
ٌ تَن، گفتٌ باشو يا  !خَن

 !حرف خَدم را بٌ خَدم نی زند

ٌ زیر ٍ آرام چای را برنی دارد ٍ تشکری زیر  بٌ آخرین نفر کٌ نی رسو، نحل يهیشٌ سرب
 .لبی نی کند

ٌ ی رٍسری ام، سعی در نًار کردن استرسو دارم  .کنار نادرم نی نشینو ٍ با ٍر رفتن با گَش
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 :عهَسعید نی گَید

ٌ نظرم نًدی حرف بزنٌ بًترى -  .ب

ٌ ی آرانی نی کند ٍ نی گَید  :نًدی سرف

یٌ افسر نظانی کٌ بٌ قَلی با شغلش عجین . ٍاهّلل نن رٍ کٌ خَب یا بد نی شناسین -
از نظر نالی نعهَلی ام، شکر خدا تَانایی گردٍندن ... شدى، با خطراتش، با سختی ياش

فقط یٌ چیزيایی يست کٌ باید بٌ يانیٌ خانو بگو، اگٌ ... فقط. یٌ زندگی نَپا رٍ دارم
 .اجازى بدین

 :پدرم نی گَید

ٌ جان با نًدی برید تَ اتاقت حرف ياتَن رٍ بزنین باباجان -  .يانی

 .با ببخشیدی بلند نی شَم ٍ سهت اتاقو نی رٍم

 .قدم يایش را پشت سرم حس نی کنو

 .بٌ در اتاقو کٌ نی رسیو، اشارى نی ديد کٌ اٍل نن ٍارد شَم

 .ٍارد نی شَم ٍ رٍی تخت نی نشینو

 :رٍی صندلی نیز تحریرم نی نشیند ٍ خیرى بٌ قاب عکس بچگی يایهان شرٍع نی کند

ٌ تَن. گفتن این حرف يا سختٌ برام... راستش - نٌ، ... يیچ ٍقت فکر نهی کردم دلبست
ٌ ت شدى باشو از سال قبل تا چند ٍقت پیش کٌ یٌ سال ٍ چندناى ندیدنت تازى ! دلبست
راستش فکر نی کردم نن رٍ بٌ چشو برادرت نی بینی؛ البتٌ تایید . فًهیدم دلو رٍ باختو

 .اطرافیان يو بی تاجیر نبَد تَی این طرز فکرم
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از این کٌ . درٍغ چرا، از شکستٌ شدن نی ترسیدم. نی  ترسیدم کٌ بیام جلَ ٍ نٌ بشنَم
ٌ طرفٌ بَدى ٌ ی خانو جَن نطهئن شدم ازت. بفًهو احساسو ی االن ... اٍن  رٍز تَی خَن

تَ راضی يستی . يو این جام کٌ حرف يام رٍ بزنو ٍ شرنندى ی احساسو ٍ دلو نشو
 يانیٌ؟

نن کٌ تا پایان حرف يایش سرم پایین است ٍ حقیقت اعتراف يایش را با جان ٍ دل 
 :حس نی کنو، سرم را باال نی آٍرم ٍ نی گَیو

 .داری نیگی اٍن  رٍز نطهئن شدی ازم -

ٌ اش قلبو را بٌ آتش نی کشد  .نی خندد، چال کنار گَن

 .یٌ چیِز دیگٌ يو يست کٌ دست دست کردم این ندت -

 .از چشو  يایو نی خَاند حالو را. نگران نی شَم

نی دٍنی کٌ از ٍقتی انام اٍندن ٍ انقالب شدى خطريای زیادی ... نن یٌ ارتشی ام -
ير لحظٌ نهکنٌ نباشو؛ یعنی نهکنٌ نبَدنو . نظام جهًَری اسالنی رٍ تًدید نی کنٌ

نی تَنی يانیٌ؟ نی تَنی بی نن؟ چند رٍز، چند يفتٌ، چند . حتی يهیشگی يو بشٌ
ٌ ی این يا با ننن! ناى  .نانَریت يای پشت سر يو، سختی کارم، يه

 .يیچ ٍقت فکر این حرف يا را نهی کردم. حتی پلک يو نهی زنو

ٌ ی چشهو سرایز شدى را نی گیرم ٍ  نباشد؟ بعد از آندنش برٍد؟ قطرى اشکی را کٌ از گَش
 :نطهئن تر از ير ٍقتی نی گَیو

 .نن فقط نی خَام کنارت باشو، يهین... نن -

 :لبخند نی زند ٍ نی گَید
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برای انقالبو، برای دینو، برای . نن تهام زندگیو برای حفظ کردن ارزش يام جنگیدم -
 .از این بٌ بعد نی خَام ٍاسٌ حفظ کردن تَ يو بجنگو. ٍطنو

 .قلبو با حرف يایش غرق دٍست داشتن نی شَد

 .بیرٍن کٌ نی رٍیو از لبخنديایهان يهٌ چیز نشخص است

نینا ٍ نریو کل . نًدی نی نشیند کنار عهَسبحان ٍ نن کنار نادرم جای نی گیرم
 .نی کشند ٍ بعدش صدای دست زدن يا بلند نی شَد

 !آن لبخنديا جز رضایت کٌ نعنایی دیگر نداشتند

سبحان يو . سجاد باید زٍد عقد کنن؛ چَن نًدی تا آخر این ناى باید برگردى تًران -
 نیگو عقد دٍتاشَن رٍ با يو نگیریو؟... يهین طَر

 :پدرم خطاب بٌ عهَسعید کٌ این پیشنًاد را دادى نی گَید

این جٍَن يا کٌ شناخت کافی دارن از يو ٍ الزم بٌ دٍران نانزدی . ٍاهّلل نن کٌ نَافقو -
 .حاال دیگٌ تصهیو با خَدشَنٌ ٍاسٌ نراسو. نیست

ٌ ی بانهکی بٌ خَدش نی گیرد ٍ با لبخندی نی گَید  :عهَسبحان قیاف

! باحال يو نیشٌ اتفاقاً . بٌ جای عرٍسی یٌ جشن عقد نی گیریو. خَبٌ کٌ این طَری -
 ...دٍتا عرٍس ٍ دٍتا دٍناد

 :بٌ دنبال حرفش نحکو نی زند پشت کهر نًدی کٌ کنارش نشستٌ ٍ نی گَید

 نگٌ نٌ نجنَن جان؟ -

 .صدای خندى ی جهع بلند نی شَد

 .نًدی انا لبخند آرانی نی زند
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ٌ ای  .نجنَن، چٌ ٍاژى ی عاشقان

 .حرف بٌ حرفش طَفان عشق بٌ پا نی کند

 :زیرلب نی گَیو

 !لیلی -

 چیزی گفتی نادر؟ -

 :رٍ نی کنو سهت خانو جان ٍ نی گَیو

 .نن يو نَافقو، زيرا يو نی دٍنو نخالفت نهی کنٌ. نٌ -

 نًریٌ چی؟ -

 :نادرم رٍ بٌ زن عهَ کٌ این بحخ را پیش کشیدى نی گَید

باز يو نن . ٍلی خب عرف ٍ رسهٌ! ٍاهّلل اعظو جَن نیگن نًریٌ رٍ کی دادى کی گرفتٌ -
ٌ ست  .بٌ ير حال آیندى ٍ زندگی اٍنٌ. ٍ آقاسجاد حرفهَن حرفٌ يانی

 .نی بینو کٌ پدرم با لبخند نادرم را نگاى نی کند

ٌ ی این سال يا عشقشان نحکو تر ٍ عهیق تر شدى  .يه

 .يهٌ ننتظر نگايو نی کنند

 :لب يای خشک از يیجان ٍ استرسو را با زبان کهی تر نی کنو ٍ نی گَیو

 ...دٍازدى شاخٌ گل نرگس، يهین« عجل اهّلل تعالی فرجٌ شریف»بٌ نیت انام زنان -

رضایت . صدای کسی نهی آید، سرم را بلند نی کنو ٍ یک دٍر يهٌ را نگاى نی کنو
 .چشو يای يهٌ یک طرف ٍ آرانش ٍ لبخند نخفی تٌ چشهان نًدی یک طرف
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*** 

... گفت خَاب بابام رٍ دیدى. خب داداش رضا عصبانیتش کٌ خَابید، راضی شد -
 !نتحَل شدى داداشو

 .لبخند نی زنو بٌ لبخنِد رٍی لب يای زيرا

ٌ خَب کٌ غو عشق اٍ ٍ عهَ سر آند  .چ

 :با شیطنت نی گَید

 !تَ يو کٌ بلٌ ناقال -

 .نی خندم

تَ دلت ٍاسٌ این شًر ٍ این نحلٌ ٍ خاطرى يانَن تنگ . دٍتانَن نیریو تًران زيرا -
 نهیشٌ؟

 .ٍاسٌ يهیشٌ کٌ نهیریو دیٍَنٌ -

 دلت تنگ نهیشٌ؟... ير چی -

ٌ دار تا دلت . نن خاطرى ی خَب از این جا زیاد ندارم! دلو، شاید - عَضش خاطرى ی گری
 .بخَاد دارم

حِس سربار بَدن سِر خَنٌ زندگی داداشو ٍ زن . تصادف نانان ٍ بابام، یتیو شدنو
نی بینی؟ ! تظاير بٌ خَشحال بَدن. رٍزيای نزخرف تحهل کردن فرياد. داداشو

ٌ ش خاطرى ی َبدى حتی رسیدن بٌ کسی کٌ دٍستش دارم يو با غو ٍ ناراحتیٌ، با . يه
 .سیلی خَردنٌ

 .اٍلین قطرى ی اشکش کٌ سرازیر نی شَد، بحخ را ناشیانٌ عَض نی کند
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 تَ نگٌ نهی خَاستی دانشگاى بری؟ کنکَر نهیدی؟. راستی، االن کٌ دیپلو رٍ گرفتیو -

 "...نهکنٌ نباشو یٌ رٍزی"حرف يای نًدی جَالن نی ديند در سرم 

 .فعال نٌ -

ٌ يام رٍ از کنارش بَدن خاطرى ٍ رٍزيای "در دل ادانٌ نی ديو  ٌ ی جانی فعال نی خَام يه
 "خَب بسازم

 .با نگاى بٌ ساعت از جایو بلند نی شَم

ٌ ی خَدنان را در پیش .  باید بٌ خانٌ برٍم با زيرا خداحافظی نی کنو ٍ نسیر خان
 .نی گیرم

 .ٍارد حیاط کٌ نی شَم، سکَت خانٌ ٍ حیاط نشان از نبَدن نادر ٍ پدرم نی ديد 

ٌ اند  .این رٍزيا سخت نشغَل خریدن جًیزی

 .نی نشینو کنار حَض کَچکهان

ٌ کار کنو؟. افکار ننفی ٍ نزاحو دست از سرم برنهی دارند  اگر نًدی نباشد چ

ٌ ی  نن طاقت نبَدن ٍ ندیدنش را ندارم، نٌ حاال کٌ عاشق تر شدى ام، نٌ حاال کٌ يفت
 !نٌ االنی کٌ نشان نانزدی اش خَدنهایی نی کند رٍی انگشتو! دیگر عقدنان است

ٌ ام را نی سَزانند  .اشک يای داغ گَن

نیاِن گرنای خرداد ناِى دزفَل، نن سردم نی شَد ٍ ٍجَدم یخ نی بندد از فکِر رفتن ٍ 
 .نیاندنش

 !نن کٌ گفتٌ بَدم عشق خانهان سَز است
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*** 

 .يانیٌ؟ بیا دیگٌ نادر -

ٌ ی رٍسرِی ِکِرم رنگو را صاف نی کنو   .با ٍسَاِس شدیدی لب

 .چادر پَشیدى ٍ آنادى از اتاق بیرٍن نی زنو

 .نًدی را نی بینو کٌ کنار دِر حیاط ننتظر ایستادى

ٌ زیر  !نحل يهیشٌ سرب

 .تسبیح تربت نیان دستانش خَدنهایی نی کند

ٌ يای درشِت تسبیح را رد نی کنند ٍ ذکرياِی زیِر لبش، لبخند را  انگشت يایش کٌ دان
 .رٍی لبو شکل نی ديند

 .کنارش کٌ نی ایستو، سرش را بلند نی کند ٍ نگايو نی کند؛ کَتاى ٍ عهیق

 .آرام سالم نی  کنو ٍ اٍ آرام تر جَاب نی ديد

 .از در خانٌ بیرٍن نی زنیو 

ٌ نان شانٌ بٌ شانٌ ٍ قدم بٌ قدم يهراى نی شَیو  .در انتداِد خیاباِن خان

 .لبخندی نی زنو، یک سر ٍ گردن بلندتر از نن است

 :صداِی پر از آرانشش را نی شنَم

 اٍل بریو حلقٌ ببینیو؟ -

 .آرى -

ٌ ی خندى اش نی گَید. با تعجب نگايش نی کنو. نی خندد  :با تٌ نای
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 .تَ رٍیايام يو نهی دیدم این رٍزيا رٍ -

 ...نن يو -

 !راستی؟ یادم نرفتٌ يا -

 :با تعجب نی گَیو

 چی رٍ؟ -

ٌ ای کٌ تَ بچگی زدی شکَندی رٍ -  ...کل

 .از یادآٍری اش خندى ام نی گیرد

 :زٍد خندى ام را جهع نی کنو ٍ اخهی الکی نی کنو

 !نن يو یادم نرفتٌ -

 چی رٍ؟ -

 :با حرِص آشکاری نی گَیو

 .يانیٌ خانو يانیٌ خانو گفتن ياتَن رٍ آقا نًدی -

 .آقانًدی را از عهد غلیظ نی گَیو کٌ باز يو خندى اش نی گیرد

 .بٌ خیابان اصلی کٌ نی رسیو، تاکسی نی گیریو ٍ بٌ سهت طالفرٍشی نی رٍیو

*** 

 این يو نٌ؟! ای بابا -

ٌ ی پًن ٍ پر از نگین را نگاى نی کنو  .با ٍسَاس حلق
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 :سرم را بٌ عالنت نفی ٍ رد کردن تکان نی ديو

 چیٌ این آخٌ؟! نٌ -

ٌ ی ظریف ٍ  سادى ای کٌ یک ردیف نگین کَچک  چشهو را نی چرخانو ٍ رٍی حلق
 .زیبایش کردى  است، نکخ نی کنو؛ رد نگايو را نی گیرد

 این؟ -

 :سرم را با اشتیاق تکان نی ديو

 خیلی خَشگلٌ نٌ؟ -

 ...راستش -

 راستش چی؟ -

ٌ خاطر سبک بَدن ٍ  - اٍلش نی خَاستو يهین رٍ نشَنت بدم، گفتو  فکر نکنی ب
 .ارزٍنیشٌ

 :نگايش نی کنو

تجهل زیادی دل آدم . نن چیزيای سادى رٍ بیشتر دٍست دارم، بیشتر بٌ دل نی شینن -
 .رٍ نی زنٌ

 گفتٌ بَدم رضایت چشهانش را با دنیا عَض نهی کنو؟

*** 

 .رٍبرٍی در خانٌ نی ایستو

 :چند پالستیک تَی دستو را زنین نی گذارم ٍ نی گَیو
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 .بیا داخل، شام بخَر بعد برٍ -

 .نٌ دیگٌ، نزاحو نهیشو   -

 :اصرار نهی کنو کٌ نعذب نشَد

 .باشٌ ير جَر راحتی  -

 ...راستی -

 .ننتظر نگايش نی کنو

 .چشو يایش زیر نَر ناى برق نی زند

 ناراحت نهیشی اگٌ بگو يو دیگٌ رٍ نبینیو  تا رٍز عقد؟... این یٌ يفتٌ تا عقد -

دستی بین . چرا؟ چرا نبینیو يو را؟ سَالو را از چشو  يایو نی خَاند. شَکٌ نی شَم
 :نَيایش نی کشد ٍ نی گَید

بذار تا رٍز عقد، . ؛ یعنی نعذبو نی دٍنی حس خَبی ندارم.  خب، نحرم نیستیو يانیٌ -
تَضیحش یکو سختٌ . کٌ قلبو آرٍم شٌ با بلٌ گفتنت؛ کٌ بشی نال خَدم، عرفًا ٍ شرعاً 

 برام، نتَجٌ نیشی ننظَرم رٍ؟

 :لبخند نی نشیند رٍی لب يایو

ٌ ام - ٌ ی دیگٌ! نتَج  !پس، خداحافظ تا يفت

ٌ ام کٌ نی گَید... در را با کلید باز نی کنو ٍ داخل نی شَم  :در را نبست

 .خَبٌ کٌ دارنت -

 .لبخند نی زنو ٍ دستو را تکان نی ديو
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 :دستش را برایو تکان نی ديد ٍ لبخند نی زند

ٌ ی دیگٌ -  !خدانگًدار، تا يفت

بهیرم ٍاسٌ برادرزادى ی زن . بیا داخل دیگٌ، بذار اٍن يو برى خَنٌ دٍساعت بخَابٌ -
 !ذلیلو     

 .برنی گردم سهت عهَسبحان کٌ چند قدنی ام ایستادى

نًدی سرش را از الی در داخل نی آٍرد ٍ با لحن خَدنانی ٍ شیطنت باری . لبو را نی گزم
 :رٍ بٌ عهَ نی گَید

 !نن نَکر خانهو يو يستو آقاسبحان -

برٍ پدر صلَاتی، برٍ کٌ حرف دارم ! خَب شَيری گیرت اٍندى يانیٌ! زن ذلیل ٍ نَکر -
 .با برادرزادى ام نزاحهی

 !حاال نا شدیو نزاحو؟ باشٌ، بٌ يو نی رسیو آقای عهَ -

 :بعد يو رٍ بٌ نن کٌ از دستشان خندى ام گرفتٌ نی گَید

 !خداحافظ يانیٌ -

 .رٍ نی کنو سهت عهَ. ٍ نی رٍد

 حرِف چی عهَ؟ -

 .بیا بشین این جا تا بگو بًت -

ٌ ی حَض نی نشیند  .بٌ دنبال این حرفش نی رٍد ٍ لب

 .پالستیک يای خرید را کنار در ٍرٍدی نی گذارم
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ٌ ای کٌ . کنارش نی نشینو رد نگايش را نی گیرم ٍ نی رسو بٌ گل يای نحّهدی ٍ بنفش
ٌ نان ٍ زیر نَر نقرى ای نًتاب خَدنهایی نی کنند ٌ ی کَچک خان  :درٍن باغچ

ٌ نظر نی رسین -  .شها دٍتا کنار يو دیگٌ خیلی قشنگ ٍ رٍیایی ب

 :ادانٌ نی ديد! نحل يهان نجنَن ٍ لیلی! قشنگ ٍ رٍیایی. لبخند نی زنو

آخريای سلطنت شاى نن ٍ نًدی تازى .نًدی جَنش رٍ يو نیدى پاِی ایهان ٍ ٍطنش -
بٌ چشو خَدم دیدم در حالی کٌ نیرٍی ارتش شاى ٍ . ٍارد نظام ٍ ارتش شدى بَدیو

ٌ يای انقالبی تَ پخش اعالنیٌ ٍ نَاريای سخنرانی انام کهک  سلطنتش بَد، بٌ بچ
 این يا رٍ نی دٍنی يانیٌ، نگٌ نٌ؟. نی کرد

 :آرام سرم را تکان نی ديو

 ...نی دٍنو -

االنی کٌ اٍضاع کشَر نعلَم نیست ٍ نهکنٌ ير . نن بًتر از ير کسی نی شناسهش -
اتفاقی بیفتٌ پیش بینیش برام سخت نیست کٌ نًدی حاضرى از خَدش ٍ کنار تَ بَدن 

نی تَنی کنار بیای با این يا؟ با نبَدن ياش؟ با . بگذرى تا بقیٌ آرٍم ٍ راحت زندگی کنن
 زندگی با یٌ آدم نظانی؟

 .نصهو تر از ير ٍقتی چشو  يایو را بٌ چشو يایش نی دٍزم

ٌ ی عهرم را فدا کنو ٌ اش بَدن يه  .نن حاضرم بَدم برای یک رٍز کنار نًدی ٍ خانو خان

 :بٌ گهانو عشق را از چشو  يایو نی خَاند کٌ نی گَید

 !نبارکٌ ٍرٍجک عهَ -

 .بغضو جایش را بٌ خندى نی ديد
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 :بلند نی شَد، دستو را نی گیرد ٍ بلندم نی کند

بیچارى داداش سجاد از خستگی يهَن . بیا ببین زن داداش چٌ بازار شانی راى انداختٌ -
فکر کنو کل بازار رٍ دنبال زن داداش ٍاسٌ جًیزیٌ خریدن ! ٍسط يال گرفتٌ خَابیدى

 !تقصیر نًدی نیست يا... چرخیدن

 چی؟ -

 !تَی خَنَادى ی نا نَرٍجیٌ ظايراً ! زن ذلیلیش -

 .نی خندم ٍ پالستیک يا را برنی دارم ٍ داخل خانٌ نی شَم

ٌ ی يال نی برد ٌ يای اجاث را بٌ گَش  .نادر را نی بینو کٌ جعب

ٌ جایی، ٍسط يال خَابش گرفتٌ پر  دلو برای پدری کٌ بین این يهٌ سر ٍ صدای جاب
 .نی کشد

رٍ بٌ نادر سالنی نی کنو، نن را کٌ نی بیند جَاب سالنو را نی ديد ٍ رٍ بٌ عهَ 
 :نی گَید

ٌ ی این دٍتا عرٍس آنادى ست، . راحلٌ خانو، خانِو آقارضا يو انرٍز بايانَن بَد - جًیزی
ببینو، خَدتَن کٌ رفتید . با نًدی یٌ ناشین بگیرید اجاث يا رٍ بفرستین تًران

ٌ طَرى؟  نی چینید یا نی خَاید نن خَدم تَ این يفتٌ برم؟ چ

شها بٌ اندازى ی کافی تَ زحهت . نٌ زن داداش، خَدنَن کٌ رفتیو نی چینیو دیگٌ -
 !افتادین

 ببینو يانیٌ، حلقٌ گرفتین نادر؟! زحهت چیٌ؟ یٌ طرف دختريانن یٌ طرف پسريام -

 .آرى نانانو -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

بًارٍند زيرا | عشق بیسیهچیرنان  52  

ٌ يا را از کیفو بیرٍن نی آٍرم ٍ بٌ دست نادر نی ديو ٍ خَدم بٌ اتاق  ٌ ی حلق جعب
 .نی رٍم تا لباس  يایو را عَض کنو

 .چشهو نی خَرد بٌ قاب عکس رٍی نیز

َ يایو را . فکر کنو شش سال دارم در این عکس بلَز ٍ شلَار نارنجی پَشیدى ام ٍ ن
ٌ ا م  .یک عرٍسک سیاى پَست ٍ کچل يو بغلو است. خرگَشی بست

 !نًدِی دٍازدى یا سیزدى سالٌ کنارم ایستادى ٍ نیشش تا بناگَشش باز است

 !لبخندی نی زنو ٍ بٌ دنبالش فکر نی کنو این رٍزيا آنار لبخند يایو نجَنی شدى اند

*** 

ٌ ی آرایشگاى، نگايی بٌ صَرتو کٌ آرایش کهی دارد نی اندازم  .در آین

 .با ٍقار ٍ نناسب برای یک  جشن عقد خَدنانی

حتی نقابل اصراريای نکرر نادرم کٌ باید لباس عرٍس بپَشی ! خَدم خَاستٌ بَدم
 .ایستادى بَدم

نًدی سادگی را دٍست داشت ٍ نن چیزی را کٌ نًدی دٍست داشت ٍ نن عاشق این 
عشقی بَدم کٌ نرا بٌ خدا نزدیک تر نی کرد، نحل عشق زلیخا بٌ یَسف کٌ بندى اش کرد، 

 .بندى ی خالق

نًدی حتی بٌ فاطهٌ ٍ نریو ٍ نینا سفارش کردى بَد کٌ راضی ام کنند؛ انا نرغ نن نحل 
 .بچگی  يایو یک پا بیشتر نداشت

آخر سر يو کت ٍ دانن شیری رنگ ٍ باحجابی را يهراى با رٍسری شیری کٌ نقش يای 
 .طالیی ٍ کرم داشت را انتخاب کردم ٍ بٌ دنبالش زيرا يو يهین کار را کرد
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گفت حاال کٌ يهٌ چیزنان عین يو است ٍ جشن نان یکی، پس باید لباس نان يو 
 .عین يو باشد

 .بقیٌ يو کٌ دیدند حاال دٍ بٌ يیچ شدى ایو، دیگر اصراری نکردند

 .از رٍی صندلی آرایشگاى کٌ بلند نی شَم، يهزنان با نن کار زيرا يو تهام نی شَد

ٌ يا شدى بَد ٌ  بَدند. نحل فرشت ٌ يای نشکی اش براق تر از يهیش  .تیل

ير دٍ چادريایهان را سر . لبخندی بٌ نن نی زند ٍ چادر سفید رنگو را دستو نی ديد
 .نی کنیو ٍ با اشارى ی آرایشگر بیرٍن نی رٍیو

 .نادرم ٍ راحلٌ خانو با دیدنهان کل نی کشند ٍ در آغَش نان نی کشند

ٍ  عهَسبحان سهت نان نی آیند  .بیرٍن از آرایشگاى کٌ نی رٍیو نًدی 

! نحل يو لباس پَشیدى اند. دستٌ گل يای نرگس نیان دست يایشان خَدنهایی نی کند
 .بٌ سهت نان نی آیند. پیراين سفید ٍ کت ٍ شلَار نشکی

 .نًدی رٍبرٍی نن ٍ عهَ رٍبرٍی زيرا

ِِ خَبی يایت شَد؟  خدایا چقدر شکرت کنو بابت این لحظٌ کٌ کهی، فقط کهی جبراِن

*** 

 .نگايو خیرى بٌ آیاِت قرآن است

 .نینا بار دٍم يو نرا نی فرستد دنبال آٍردن گالب

ٍ  نعصَنین  عاقد کٌ برای بار سَم نی پرسد، چشو  يایو را نی بندم، در دل از خداٍند 
 .نی خَايو ضانن خَشبختی نان شَند
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 :لب  يایو را با زبان تر نی کنو ٍ نطهئن نی گَیو

ٌ ی بزرگتريا، بلٌ -  .با اجازى ی پدر ٍ نادرم ٍ بقی

*** 

 .اتَبَس نا زٍدتر حرکت نی کنٌ... خب نا بریو دیگٌ

عهَسبحان این حرف را نی زند ٍ در حالی کٌ اٍ ٍ زيرا سَار تاکسی نی شَند برای يهٌ 
تٌ تغاری ٍ پسِر لَسش ... نی رٍند ٍ خانو جان ينَز گریٌ نی کند... دست تکان نی ديند
. صدای يق يق نادرم دنیا را رٍی سرم آٍار نی کند. حق يو دارد! دیگر پیشش نیست

چشهو کٌ بٌ چشو يای خیس از اشکش نی خَرد، بغضی کٌ راى گلَیو را از ساعت يا 
خَدم را در آغَشش . قبل سد کردى، راى خَد را پیدا نی کند ٍ از چشو  يایو نی بارد

ٌ ام بلند نی شَد  .نن دلو برای این آغَش تنگ نی شَد. نی اندازم ٍ صدای گری

*** 

ٌ ی اتَبَس پیداست نی گیرم انگار تازى یادم افتادى کٌ از . نگايو را از جادى ای کٌ از شیش
این اٍلین سالی ست کٌ گرنای شًریَِر دزفَل را با طعو . شًر ٍ دیارم در حال دٍر شدنو

ٌ ی ! انا نی ارزد! بستنی يای یخِی پرتقالی حس نخَايو کرد نی دانو ٍ یقین دارم کٌ يه
ٌ ی این دل کندن يا، نی ارزد بٌ بَدن  ٌ ی این دلتنگ شدن يا، يه این دٍر شدن يا، يه

ٌ ی  کناِر کسی کٌ تپِش  قلبو کنارش آرام نی شَد؛ نی ارزد بٌ بَدن کناِر کسی کٌ نیه
ٌ ی ٍجَِد نن است  .گهشدى کٌ نٌ، يه

ٌ اش نی گذارم، تکاِن آرانی نی خَرد، دستو را در دست نی گیرد ٍ  سرم را رٍی شان
ٌ ام نی کشد  :آرام کنارِ گَشو نی گَید. انگشتش را رٍی حلق
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ٌ خاطر این کٌ بايام باشی از شًر ٍ ... ببخش يانیٌ - ببخش کٌ این قدر خَدخَايو کٌ ب
 ...خانَادى ت دٍرت کردم

 :آخی نی گَید ٍ نتعجب نی گَید! با کفشو پایش را لگد نی کنو

 !يانیٌ؟ -

 :حق بٌ جانب ٍ طلبکارانٌ نی گَیو

ٌ ی دیگٌ از این حرف يا نزنی -  نتَجٌ شدین ستَان؟... تا تَ باشی دفع

ٌ ی خندى دارد نی گَید  :با صدایی آرام کٌ تٌ نای

 .اطاعت نیشٌ... چشو فرناندى -

 :آرام نی خندم

االن يو نی خَام بخَابو،  رسیدیو  نزدیک يای تًران بیدارم ... آفرین شَيِر خَب -
 .کنی يا

 .باشٌ خانِو خَابالَِی جناب ستَان -

 .دٍستت دارم -

 .نن بیشتر -

ٌ يایش قرار نی گیرد ٍ آرانش ٍجَدش بٌ رگ يایو تزریق  سرم کٌ دٍبارى رٍی شان
 .نی شَد، اسیر خَاب ٍ رٍیا نی شَم

ٌ جان؟ -  .بیدار شَ، رسیدیو يا... خانهو؟... يانیٌ خانو؟... يانی
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ٌ اش . صدای پر از آرانشش از دنیای بی خیالی ٍ خَاب جدایو نی کند سرم را از رٍی شان
نگايو بٌ نگايش . برنی دارم، دستی بٌ گردنو نی کشو ٍ پشت سرش یک خهیازى

 :گیج نگايش نی کنو. نی خَرد کٌ با شیطنت نگايو نی کند

 چیٌ؟ -

 نی دٍنی چند ساعتٌ بندى تکَن نخَردم تا جناب فرناندى راحت بخَابن؟ -

ٌ تَن بَدى ستَان -  .ٍظیف

 این جَریاست؟! ِا؟ -

 .حاال ٍاسٌ تشَیق جایزى نیدم بًت -

 جایزى چی؟ -

 .حاال باید رٍش فکر کنو -

پیادى نی شَیو ٍ اٍ . اتَبَس کٌ نی ایستد بلند نی شَد ٍ نن يو بلند نی شَم. نی خندد
 !پیش بٌ سَی یک زندگی جدید. چهدان نان را از شاگرد رانندى نی گیرد

*** 

ٌ يا باال نی رٍیو. اشارى نی ديد کٌ ٍارد شَم. نقابل ساختهان يشتو نی ایستیو . از پل
ٌ ی این ساختهاِن سازنانی ٌ ی چًارم، دقیقا آخرین طبق دٍ در رٍبرٍی يو در . طبق

ٌ ی چًارم ٍجَد دارد چهدان را کنار در نی گذارد ٍ بٌ دٍ جفت کفشی کٌ دم در . طبق
 :ٍاحد رٍبرٍیی ست اشارى نی زند ٍ نی گَید

 !سبحان این يا زٍدتر رسیدن انگار -

 :نی خَايو برٍم سراغشان کٌ دستو را نی گیرد
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ٌ ان، احتهاالً دارن استراحت نی کنن -  .ٍل کن خست

ٌ ی تایید سری تکان نی ديو کلیدی را کٌ از نسئَل ِدژبانِی پادگان تحَیل . بٌ نشان
ٌ ایو را نیان قفل در نی اندازد ٍ در را باز نی کند . کنار نی ایستد تا اٍل نن ٍارد شَم. گرفت

ٌ ی ٍسط . لبخندی نی زنو ٍ ٍارد نی شَم کلید برق را کٌ نی زنو از دیدن اسباب ٍ اجاجی
 .خانٌ آى از نًادم بلند نی شَد

 .فکر کنو باید اٍل این جا رٍ سرٍسانَن بدیو -

دست يایش را در جیبش کردى ٍ با دیدِن نگاِى پر از خستگی ام . بٌ طرفش برنی گردم
ٌ يایش را باال نی اندازد  :شان

 !باید انرژی داشتٌ باشی تنبل خانو! تا این جا خَاب بَدی يا -

 .خیلی يو انرژی دارم -

 .پس بیا این اٍضاع رٍ سرٍسانَن بدیو -

ٌ ای نی گذارم رٍسری ام را پشت سرم گرى . چادرم را از سرم در نی آٍرم ٍ يهراِى کیفو گَش
 :نی زنو ٍ رٍ بٌ نًدی با لحن جدی ٍ تن نظانی نی گَیو

ستَان ابرايیهی ٍ خانهش بیان ببینن این جا ... اٍل سِر این فرش رٍ بگیر ستَان -
ٌ شَن نرتب ٍ ... این طَریٌ دستهَن نیندازن نن اٍن دٍتا رٍ نی شناسو؛ تا االن خَن

 .تهیزى

 :با حالت بانزى ای پايایش را جفت نی کند ٍ احترام نظانی نی گذارد

 !اطاعت فرناندى -

*** 
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 .از خستگی رٍی زنین نی افتو

 :با خستگی نی گَید. نًدی يو نی آید ٍ کنارم نی نشیند

 .آخٌ عهَ ٍ زن عهَ چرا این قدر زحهت کشیدن ٍ این يهٌ اجاث خریدن -

ٌ انی، آرزٍنٌ يیچی کو نذارم برات -  .نانان نی گفت تنًا بچ

 نیگو يانیٌ؟... دستشَن درد نکنٌ -

 جَنو؟ -

 !نن گشنهٌ -

 !خب؟ -

ببین از صبح کٌ رسیدیو یٌ سرى ... یٌ چیزی درست کن بخَریو دیگٌ... خب کٌ خب -
  ٌ  !داریو کار نی کنیو االن يشت شب

ٌ ام ٍ با لبخند نی گَیو  :رٍ نی کنو سهتش، دستو را نی زنو زیر چان

جانیًا اگر يو داشتٌ باشیو نن غذا بلد نیستو ... اٍالً کٌ نَاد غذایی ٍ این يا نداریو -
 !درست کنو

 :ديانش باز نی ناند، با تعجب نی گَید

 آشپزی بلد نیستی؟ -

 !يیچ ٍقت فرصت نشد یاد بگیرم... نٌ -

 چرا این رٍ شب خَاستگاری نگفتی؟ -

 جانو؟ -
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 !خب اگٌ نی گفتی شاید نظرم عَض نی شد... جَنت سالنت -

 :با حرص نی گَیو

ٍ بعدش يو حتهًا نی رفتی خَاستگاریِ  دختِر نًین خانو کٌ زن عهَ قبالً دٍست داشت  -
 عرٍسش بشٌ؟ نٌ؟

 :حرصی تر نی شَم. اٍل با تعجب نگايو نی کند ٍ بعد خندى اش نی گیرد

 !بدت يو نهی اٍندى انگار -

ٌ ی خندى نی گَید. خندى اش را بٌ سختی جهع نی کند  :با تٌ نای

 تَ این رٍ از کجا نی دٍنی؟نینا گفتٌ؟ -

 ...شانس آٍردی کٌ خَاستگاریش نرفتی ٍگرنٌ... آرى -

َ يایو را . دٍبارى نی خندد ٍ نزدیک تر نی آید ٌ ام نی اندازد، رٍی ن دستش را دٍر شان
 :نی بَسد ٍ نی گَید

ٌ ای گیر بَد - ... ناراحت نشَ دیگٌ... شَخی کردم خانهو. نرفتو؛  چَن دلو جای دیگ
 باشٌ؟

ٌ ی پًن ٍ  نحکهش نی گذارم، درست رٍی . آرام سرم را تکان نی ديو سرم را رٍی سین
زنگ  در کٌ زدى نی شَد، آرام نن . صدای تپش يایش زیباترین آٍای نهکن است. قلبش

در کٌ باز نی شَد پشت سرش صداِی . را از خَدش جدا نی کند ٍ بٌ سهت در نی رٍد
 :عهَسبحان نی آید

 نًهَن نهی خَای صابخَنٌ؟ -
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ٌ ای گل داری . خَشحال از جایو بلند نی شَم ٍ ننتظر نی ایستو ٌ  چادر سَرن اٍل زيرا ک
ٌ ای در دستش ٍارد نی شَد زيرا را در آغَش . سرش کردى ٍ بعد عهَسبحان با قابله

رٍ نی کند سهت نًدی ٍ . عهَ نزدیکو نی آید ٍ آرام پیشانی ام را نی بَسد. نی کشو
 :نی گَید

گفتو این برادرزادى ی نن کٌ غذا نذا بلد نیست درست کنٌ، بٌ داد شکو اٍن یکی  -
 .برادرزادى ام برسو

عهَ سری بٌ . نًدی نی خندد کٌ با دیدن اخو الکِی نن خندى اش را جهع نی کند
ٌ ی تأسف تکان نی ديد  :نشان

 !..زن ذلیل -

 !يی عهَ؟ -

 چیٌ ٍرٍجک؟ -

 !این قدر بٌ شَير نن نگَ زن ذلیل -

 !زن ذلیلٌ دیگٌ -

 :نی خَايو دٍبارى چیزی بگَیو کٌ نی گَید

 .فعالً سفرى ٍ بشقاب بیار کٌ گشنهٌ -

ٌ ای کٌ در دست دارد اشارى نی کند  .ٍ بٌ قابله

*** 

 نًدی؟ کجایی؟ -
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بٌ . نگايی بٌ ساعت نی اندازم کٌ پنج صبح را نشان نی ديد. از رٍِی تخت بلند نی شَم
 .يال کٌ نی رٍم، نًدی را نی بینو کٌ دارد سجادى اش را پًن نی کند

 چرا نن رٍ بیدار نکردی؟... سالم -

 :بٌ سهتو برنی گردد

بدٍ ٍضَ ... داشتو نی اٍندم بیدارت کنو کٌ خَدت اٍندی... سالم  بٌ رٍی نايت خانو -
 .بگیر کٌ یٌ نهاِز جهاعت دٍنفرى بخَنیو

ٌ ی آرانی نی گَیو ٍ نی رٍم تا ٍضَ بگیرم  .باش

پشت سِر نًدی . ٍضَ گرفتٌ چادر نهاز سفیدم را کٌ گل يای صَرتی دارد سرم  نی کنو
 !یک نهاِز عاشقانٌ برای خالِق عشق! این نهاز چٌ نهازی بشَد. نی ایستو

 :سالم را کٌ نی ديیو ٍ سجدى ی شکر را بٌ جا نی آٍریو نًدی بٌ سهتو برنی گردد

 !قبَل باشٌ يانیٌ خانو -

 !قبَل حق باشٌ آقا نًدی -

ٌ قدر نعصَم تر نیشی -  .با چادرنهاز چ

 :بلند نی شَم ٍ چادر ٍ سجادى ام را جهع نی کنو. لبخند عهیقی نی زنو

ٌ ی صبحَنٌ بخری؟ -  نیگو نظرت چیٌ بری ٍسیل

 :نی خندد

 .االن نیرم... چشو  فرناندى -

*** 
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بٌ يال کٌ برنی گردم، نًدی . سفرى ی صبحانٌ را جهع نی کنو ٍ تَی آشپزخانٌ نی گذارم
نی رٍم ٍ رٍبرٍیش . را نی بینو کٌ ٍاکس بٌ دست با پَتین يایش درگیر است

 :دستو را دراز نی کنو ٍ نی گَیو. نی نشینو

 !بدى نن -

 :ابرٍ باال نی اندازد

 .خَدم   انجام نیدم... نٌ -

 .ِا بدى نن دیگٌ، دٍست دارم یاد بگیرم -

از نن اصرار ٍ از نًدی نقاٍنت تا باالخرى با تًدید بٌ قًر کردن راضی نی شَد ٍ ٍاکس 
ٌ ای با پَتین يایش درگیر نی شَم. را دستو نی ديد کارم کٌ تهام نی شَد، با . چند دقیق

 :جلَی چشو يایش نی گیرنشان. لبخند رضایتی زل نی زنو بٌ پَتین يای تهیز ٍ براق

 .دیدی گفتو یاد نی گیرم... بفرنا آقا -

با تعجب نگايش نی کنو کٌ انگشت اشارى اش را رٍی . صدای خندى اش بلند نی شَد
 :انگشت سیاى شدى از ٍاکسش را نشانو نی ديد. بینی ام نی کشد

 !کل سر ٍ صَرتت رٍ سیاى کردی کٌ -

ٌ ی تَی اتاق نگاى نی کنو یک ٍاکس ! خندى ام نی گیرد. بلند نی شَم ٍ خَدم را در آین
نگاى خندانش را تَی آینٌ ٍ پشت سرم . زدن کل صَرتو را شکل حاجی فیرٍز کردى

ٌ ای . کالى نظانی اش را در دست دارد. نی بینو َ يایو بـ ـَس نزدیکو نی آید، باز يو رٍِی ن
ٌ اش . نی نشاند نی خَايد عقب برٍد کٌ دست  يایو را دٍِر گردنش نی اندازم ٍ رٍی شان

کالى نظانی اش را رٍی سرش نی گذارد ٍ ابًتش دٍ . را نی بَسو کٌ لبخندی نی زند
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تٌ ریِش نردانٌ، نگاِى نافذ ٍ قانت بلندش دلو را بٌ تب ٍ تاب . چندان نی شَد
 :احترام  نظانی نی گذارد. نی اندازد

 .با اجازى فرناندى -

 :چشهک شیطانی نی زند ٍ ادانٌ نی ديد

 !سعی کن نايار نیهرٍ نباشٌ -

ٍ پشت سر این حرفش سریع از اتاق خارج  نی شَد، فقط صدایش از يال بٌ گَشو 
 :نی رسد

 !خیلی دٍستت دارم يانیٌ -

 :تقریبا داد نی زنو

 !نن بیشتر ستَان -

*** 

ٌ ی کَکَ سیب زنینی را برنی دارم ٍ کنار گاز نی ایستو کهی از نایٌ را .  ظرف حاٍی نای
تَی نايیتابٌ نی ریزم کٌ یک دفعٌ رٍغنش جلز ٍ ٍلز نی کند ٍ یک قطرى رٍغن رٍی 

ٌ ی نایٌ را يو نی ریزم ٍ بٌ اتاق نی رٍم. دستو نی افتد  .بی خیال بقی

خط بٌ خطش را کٌ نی خَانو رٍزيای . از بین کتاب يایو، دفتر شعرم را بیرٍن نی آٍرم
یک لحظٌ با خَدم فکر نی کنو اصال نن از ِکی .     نٌ چندان دٍر در ذينو تداعی نی شَد

 بَد کٌ عاشق نًدی شدم؟

خَدم يو جَاب نی ديو شاید از ٍقتی کٌ تازى در ارتش استخدام شدى بَد ٍ بٌ تًران 
شاید از يهان ٍقت کٌ در نًهانی يای خانَادگی نان جای خالی اش خَدنهایی ! آندى بَد



 

www.lovelyboy.blog.ir 

بًارٍند زيرا | عشق بیسیهچیرنان  64  

نی کرد یا اصال شاید از ٍقتی کٌ نن ينَز شش یا يفت سالو بَد ٍ نرداد ناى ٍ شًریَر 
ٌ ی خانو جان نی رفتیو، کلی تَی  کٌ نی شد ٍ يَا بٌ اٍج گرنایش نی رسید، ٍقتی بٌ خان
حیاط با صفایش با نریو، نینا، فاطهٌ، عهَسبحان ٍ نًدی بازی نی کردیو ٍ آخر سر يو 

 .نًدی نی رفت ٍ از بقالی سِر خیابان برایهان بستنی یخِی پرتقالی نی خرید

اصال زنان دقیقش نشخص نیست؛ ٍلی این را خَب نی دانو کٌ خیلی ٍقت ! نهی دانو
ٌ ام  .است دلو را باخت

با آندن بَی سَختگی سریع ٍ شتاب زدى دفتر را رٍی تخت نی گذارم ٍ بٌ آشپزخانٌ 
زیِر گاز را . با دیدن کَکَسیب زنینی يای سَختٌ آى از نًادم بلند نی شَد. نی رٍم

 .خانَش نی کنو ٍ نات ٍ ناراحت خیرى ی نحال غذایو نی شَم

 چی  شدى يانیٌ؟... سالم -

 :نتعجب نی گَیو. گردم کٌ نًدی را نی بینوترسیدى بٌ عقب برنی

 ِکی اٍندی؟... خستٌ نباشی... سالم -

 :با لبخند نی گَید

این قدر تَ فکر بَدی نتَجٌ . شها يو خستٌ نباشی خانِو خَنٌ... سالم بٌ رٍِی نايت -
 ببینو این بَی چیٌ؟... اٍندنو نشدی

 :با یادآٍری غذای سَختٌ، ناراحت بٌ نايیتابٌ اشارى نی کنو

 آخٌ چرا؟ -

 :پر از نحبت ٍ عشق نگايو نی کند ٍ نی گَید. نی بینو کٌ لبخند عهیقی نی زند
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بذار نن لباس يام رٍ عَض کنو نیام یٌ ... یاد نی گیری بٌ نرٍر...فدای سِر خانهو -
 .غذایی برات درست نی کنو کٌ انگشت يات يو باياش بخَری

 :لبخند نی زند. خیرى نگايش نی کنو

 چیٌ؟ -

 .تَ خیلی خَبی نًدی -

 .نٌ بٌ خَبِی تَ -

 .بٌ اتاق نی رٍد ٍ نن يو شايکارم را تَی ظرفشَیی نی گذارم

آندنش کٌ طَل نی کشد، بٌ سهت اتاق راى نی افتو ٍ در يهان حال يو صدایش 
 :نی زنو

 نًدی؟ کجا نَندی؟ داری بٌ طالق دادنو فکر نی کنی؟ -

لباس راحتی پَشیدى رٍی تخت نشستٌ ٍ دفتر . در نیهٌ باِز اتاق را کانل باز نی کنو
غرق صفحات . دست بٌ سینٌ بٌ چًارچَب در تکیٌ نی ديو. شعر يایو در دستانش است

 .نتَجٌ حضَرم نهی شَد. است ٍ لبخند رٍی لب يایش ِيی پررنگ تر نی شَد

باز حرف يای خَدش ٍ . نهی دانو چٌ نی شَد کٌ دلو نی لرزد. خیرى نگايش نی کنو
پایین تخت ٍ درست . جلَتر نی رٍم. عهَسبحان نیان افکارم خَدی نشان نی ديند

. رٍبرٍیش رٍی زنین نی نشینو، سرش را باال نی آٍرد ٍ خیرى ی چشو  يایو نی شَد
 :لبخندی نی زنو ٍ نی گَیو

 !فَضَلی يا -

 !نی نیرم... نی خندد
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 :آرام نی گَید. از تخت پایین نی آید ٍ رٍبرٍیو نی نشیند

 تَ ِکی این قدر عاشق شدی؟ -

 .یًَ چشو باز کردم دیدم بٌ قَِل خَدت دلو رٍ باختو... خَدم يو نفًهیدم -

 :لبخندی نی زند ٍ با شیطنت نی گَید. دستو را نی گیرد ٍ کف دستو را نی بَسد

ٌ يات بَی کتک ! نیگو این دفترى آخرياش از دستو شاکی بَدی يا - يهچین نَشت
 .نی دادن

يی يانیٌ ... حرص نی خَردم از دستت يا... آرى اٍن يا ناِل قبل از خَاستگاریٌ... آيا -
 ...خانو يانیٌ خانو

 ...پر از سادگی... چٌ خاطرى يای قشنگی داریو -

ٌ نَنٌ -  .آقای پر از سادگی گشن

رٍ . بٌ سهت آشپزخانٌ نی رٍیو. بلند نی شَد ٍ دستو را نی گیرد ٍ نن را يو بلند نی کند
 :بٌ نن نی گَید

 .شها فقط بشین نگاى کن چی برات نی پزم -

ٌ نان نی نشینو ٌ ام نی زنو . نی خندم ٍ رٍی صندلِی نیز کَچِک آشپزخان دستو را زیر چان
ٍ  گَجٌ ٍ تخو نرغ را از یخچال برنی دارد. ٍ خیرى ی حرکاتش نی شَم با صدای ! پیاز 

ٌ يای کَچک نگايو . بلند نی زنو زیر خندى بٌ سهتو برنی گردد ٍ گیج نحل پسربچ
ٌ دار شدیو پسر شَد تا شبیٌ . نی کند آن قدر شیرین کٌ در دل نی گَیو کاش اگر رٍزی بچ

 :خندى ام را جهع نی کنو ٍ نی گَیو! تَ بشَد

 این يهٌ غذا غذا کردی ننظَرت انلت بَد؟ -
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 فًهیدی؟ -

ٌ ای نیشٌ درست کرد؟ -  خب آخٌ با پیاز ٍ گَجٌ ٍ تخو نرغ چٌ غذای دیگ

 ...حاال ير چی -

 .نا چاکِر انلِت دست پخِت آقا نًدی يو يستیو! چٌ برخَرد بٌ آقانَن -

 :نی خندد ٍ نی گَید

 !نا يو چاکِر خانَِم شاعرنَن يستیو -

*** 

صبح بعد از نهاز خَاندن ٍ رفتن نًدی، . خهیازى ای نی کشو ٍ از رٍی تخت بلند نی شَم
 .از بیکاری خَابیدم

از خانٌ خارج نی شَم ٍ بٌ سهت ٍاحد عهَ . چادر گل دارم را برنی دارم ٍ سر نی کنو
 !زنگ  در را کٌ نی زنو، زيرا انگار کٌ ننتظر باشد، سریع در را باز نی کند. نی رٍم

 :سالم نی کنو ٍ با اشارى بٌ چادری کٌ سرش کردى نی گَیو

 کجا نی رفتی؟ -

 .نی خَاستو بیام پیش تَ... سالم، دل بٌ دل راى دارى يا -

ٌ ی نا -  .خب بیا بریو خَن

 .نٌ دیگٌ چٌ فرقی دارى، بیا تَ -

ٌ شان نی شَم ٌ ی ٍسایل نان نحل يو است. لبخندی نی زنو ٍ ٍارد خان  .تقریبا يه

 .کنار يو نی نشینیو ٍ آن قدر حرف نی زنیو کٌ نتَجٌ گذر زنان نهی شَیو
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در کٌ باز نی شَد ٍ عهَسبحان ٍ پشت سرش نًدی یااهّلل گَیان ٍارد نی شَد تازى 
با تعجب بٌ پالستیک يای زیادی کٌ در دستشان .  نتَجٌ ساعت يای رفتٌ نی شَیو

 .است نگاى نی کنو

 :عهَسبحان با اشارى بٌ نن ٍ رٍ بٌ نًدی نی گَید

ٌ ست دیگٌ... دیدی گفتو این جاست -  .اٍن کفش يا نالٌ يانی

نی آیند ٍ پالستیک يا را زنین نی گذارند ٍ تکیٌ زدى بٌ پشتی يای یک طرف يال 
 :کنجکاٍ نی پرسو. نی نشینند

 چیٌ این پالستیک يا؟ -

 :نًدی نی گَید

 ...نگاى کن تَشَن رٍ -

ٍ يایو از تعجب باال  یکی از پالستیک يا را باز نی کنو ٍ از دیدن عرٍسک يای درٍنش ابر
 !باقی پالستیک يا يو پر است از عرٍسک ٍ اسباب بازی. نی پرند

 :زيرا نتعجب نی پرسد

 عرٍسک؟ -

 :عهَسبحان با شیطنت نی گَید

 .ٍاسٌ تَ ٍ يانیٌ خریدیو سرگرم شید...آرى دیگٌ -

نًدی انا نهی خندد ٍ خندى اش از چشهانش . ٍ پشت سر این حرفش نی زند زیر خندى
 .پیداست

 :زيرا شاکی نی شَد
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ٌ ایو؟! بی نزى -  نی خَاستی بگی نا بچ

ٌ ست ٍلی شها یٌ پا خانهی... نٌ بابا -  !يانیٌ کٌ بچ

 !عهَ -

 :دستش را نی گذارد رٍی گَش يایش

ٌ طَر تحهلش نی کنی نًدی؟... بدبخت برادرزادى ام... جیغ نزن ٍرٍجک -  چ

 :نًدی نگايو نی کند ٍ نی گَید

ٌ يا رٍ کٌ تحهل نهی کنن -  .فرشت

ٌ ی عزیِز جانو نی رٍم ٌ ای نی زنو ٍ در دلو قربان صدق  .رٍ بٌ عهَسبحان لبخند پیرٍزنندان

ٌ ی تاسف تکان نی ديد  :عهَ انا سری بٌ نشان

 !زن ذلیل -

 حاال نگفتین این يا چیٌ؟ -

 :عهَ رٍ بٌ زيرا کٌ این سَال را پرسید نی گَید

ٌ ی جشن عرٍسی کٌ نگرفتیو رٍ دادیو بٌ یکی از نراکز بًزیستی - این اسباب ... يزین
ٌ يا  .بازی يا رٍ يو گرفتیو کٌ شها خانو يای خَش سلیقٌ کادٍ کنید ببریو برای بچ

 :ذٍق زدى رٍ بٌ نًدی نی گَیو

 آرى نًدی؟ -

ٌ ی تأیید رٍی يو نی گذارد    :عهَ شاکی نی گَید .آرام چشو يایش را بٌ نشان

 یعنی حرف نن رٍ قبَل نداری؟ -
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ٌ اش را نحکو نی بَسو  :نی خندم، بٌ سهتش نی رٍم ٍ گَن

ٌ ی خَدنی -  .عهَ کَچیک

 :بٌ زيرا نگاى نی کنو ٍ نی گَیو. نی خندد

نگٌ نٌ ... اتفاقًا نن ٍ زيرا يو قبل از عقد این فکر رٍ داشتیو؛ ٍلی پاک فرانَش کردیو -
 زيرا؟

 :سرش را تکان نی ديد ٍ نی گَید

 .چٌ خَب کٌ این کار رٍ کردید...آرى -

 :در دلو فریاد نی زنو

 "خدایا شکرت برای این رٍزيای خَب"

*** 

کالفٌ پَفی نی کشو ٍ نًدی را کٌ رٍی نبل دراز کشیدى ٍ دستش را رٍی چشو يایش 
ٌ تر نی گَیو. دستش را برنی دارد ٍ نگايو نی کند. گذاشتٌ تکان نی ديو  :کالف

ٌ م سر رفتٌ -  .حَصل

 :با دست نَيایش را بٌ يو نی ریزد ٍ نی گَید. بلند نی شَد ٍ نی نشیند

ٌ ت سر رفتٌ؟... ساعت دى شبٌ يا -  !حَصل

 !آرى -

 !چی کار کنو نن حاال خانهو؟ -

 :با ذٍق ٍ يیجان نی گَیو. فکری در ذينو جرقٌ نی زند
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 .بیا بریو پشت بَم -

 :با خندى نی گَید! حق دارد خب! ابرٍيایش از تعجب باال نی پرند

 !پشت بَم؟ -

 .بریو ستارى يا رٍ نگاى کنیو... آرى -

 :انگار کٌ خاطرات بچگی نان یادش نی آید. لبخندی نی زند

 !بریو ستارى يا رٍ ببینیو کٌ باز يو ستارى پرنَرى برای تَ باشٌ؟ -

 :پرافتخار نی گَیو. نی خندم

 !ستارى نی خَام چی کار؟... نن االن دنیا رٍ دارم -

 .حتی دنیا يو کهٌ نقابِل بَدنت -

*** 

ٌ اش نی گذارم ٌ ام نی اندازد. سرم را رٍی شان  :دستش را دٍر شان

ٍگرنٌ بٌ عاقل بَدنهَن ... نیگو خَبٌ کٌ این ٍقت شب کسی نهیاد باالی پشت بَم -
 !شک نی کردن

 !خب عاقل نیستیو  -

 !خیلی نچکر -

 .عاشقیو... عاقل نیستیو -

 .الًی نن قَربَِن خانِو شاعرم برم -

ٌ ی آرانی نی گَیو  .خدا نکن
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چند لحظٌ سکَت برقرار نی شَد ٍ دٍبارى این نًدی است کٌ سکَت را با صداِی آرانش 
 :نی شکند

 .کاش زٍدتر پاییز بیاد -

 !چرا پاییز؟ -

 .صدای خش خش برگ يا زیر پانَن قشنگ نیشٌ... پاییز کٌ بیاد، نی ریو قدم نی زنیو -

 :لبخندی رٍی لب  يایو نی نشیند

 .شاعری سرایت کردى يا -

 ...بدجَر -

 نیگو نًدی؟ -

 !جاِن نًدی؟ -

ٌ دار شدیو، اسهش رٍ چی بذاریو؟ -  اگٌ یٌ رٍز بچ

 .الًی نن قَربَِن فنچ بابا برم -

 :اخو نی کنو

 !اسو رٍ بگَ -

 .يهیشٌ دٍست داشتو دختردار کٌ شدم اسهش رٍ بذارم زینب! حسَد -

 .یا علی... پسر يو نحهد...یکی از قشنگترین اسو ياست -

پاشَ خانو نن فردا باید برم سرکار، شها تا ظًر نی گیری ... پاشَ کٌ رفتیو تَ رٍیا -
 ...غذا يو کٌ! نی خَابی
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 !غذا يو کٌ چی؟ -

 !انلت -

 .کاش نَر نًتاب، يهیشٌ شايِد خندى يا ٍ خَشی يایهان باشد

*** 

لبخندی نی زنو ٍ کادٍيا را در . آخرین عرٍسک را يو با کهک زيرا کادٍ نی کنیو
ٌ ای نی گذارم از االن برای ٍقتی کٌ بٌ نرکز بًزیستی برٍیو کلی شَق . پالستیک يا ٍ گَش

ٌ يا بازی کنو ٍ خَشحالشان کنو. دارم  :دٍست دارم برٍم ٍ کلی با بچ

 چای نی خَری زيرا؟ -

 .آرى، بذار نن نی ریزم -

 .نٌ دیگٌ خَدم نی ریزم -

بٌ آشپزخانٌ نی رٍم، استکان يا را از کابینت برنی دارم ٍ کنار سهاٍر نی گذارم، قَری را 
ٌ ام کٌ با شنیدن صدایی  نحل انفجار بهب، دست  يایو را  ٌ ام ٍ ينَز چای را نریخت برنداشت

 .نحکو رٍی گَش يایو نی گذارم

 .صدا آن قدر بلند ٍ ٍحشت انگیز يست کٌ چشو يایو را رٍی يو فشار بديو

ٌ يای پنجرى يا در حال تکٌ تکٌ شدن يستن چند دقیقٌ کٌ نی گذرد . حس نی کنو شیش
ٌ ی يال از ترس با دست  ٍ صدا قطع نی شَد، خَدم را دٍان دٍان بٌ زيرا کٌ گَش

 :بٌ زٍر ٍ با لب يای خشکیدى از ترس نی گَیو. گَش يایش را گرفتٌ نی رسانو

 زيرا؟... چی  شدى... چی -

 :نات نگايو نی کند



 

www.lovelyboy.blog.ir 

بًارٍند زيرا | عشق بیسیهچیرنان  74  

 ...نهی دٍنو... نهی دٍنو -

*** 

 :عصبی نی شَم... عهَ ٍ نًدی نگايی بٌ يو نی اندازند

 نیگین چی شدى یا نٌ؟ -

 :نًدی تند ٍ سریع نی گَید

 .اعالم جنگ از سهت عراق -

 !حرف يایش در ذينو نی چرخند؛ انا نعنیشان را درک نهی کنو. گیج نگايش نی کنو

 :ادانٌ نی ديد

 ...زیِر بهب ٍ نَشکن... اٍضاع شًريای جنَبی خیلی بدترى -

 :با ترس ٍ لکنت نی گَیو

 خَبٌ؟...حالشَن خَ... عهَ این يا...عـ...خانو جَن... نانان این يا...نا...نـ -

 :عهَ کالفٌ بین نَيایش دست نی کشد

 .خبری نداریو... تلفن يا قطعٌ -

 :زيرا با صدای آرانی نی گَید

 حاال چی نیشٌ؟ -

 .نی جنگیو تا ایهان نَن، نانَس نَن، انقالب نَن ٍ خاک نَن بهَنٌ -
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حرف يای شب . سرم را با شدت بلند نی کنو ٍ بٌ نًدی کٌ این حرف را زدى نگاى نی کنو
کابَس شب  يایو ٍاقعیت ... خَاستگاری يهٌ ٍ يهٌ نیان ذينو خَدی نشان نی ديند

 !یافت

 :نانطهئن نی گَیو

َ  کٌ نی خَای بری؟... نگَ... چی؟ ببینو -  !نگ

 .سکَتش جانو را ذرى ذرى نی گیرد. از جایش بلند نی شَد، نی رٍد کنار پنجرى نی ایستد

ٌ اند! نات نی نانو ٌ ی خَدشان رفت انگار کٌ . ٍقتی بٌ خَدم نی آیو کٌ عهَ ٍ زيرا بٌ خان
 .تازى نعنی حرف يای نًدی را فًهیدى باشو، بلند نی شَم

تهام انرژی ام را جهع نی کنو ٍ با صدایی کٌ انگار از تٌ . نی رٍم ٍ پشت سرش نی ایستو
 :چايی عهیق نی آید نی گَیو

 ...نن نهی ذارم بری... نن از دستت نهیدم... نن نهی ذارم نًدی... نن -

 !نکند برق اشک باشد؟. چشو يایش برق نی زند. بٌ سهتو برنی گردد

 :دستو را نی گیرد ٍ نی گَید

شًريای جنَبی زیر بهب ٍ ... نبین االن خَدنَن رٍ... نهیشٌ... نهیشٌ يانیٌ -
 یادتٌ يانیٌ؟... يانیٌ نن گفتٌ بَدم بًت، یادتٌ؟ گفتو شاید یٌ رٍزی نباشو... نَشکن

 ...یادنٌ -

 زیر قَلت زدی؟ -

َ يایو خو نی شَد. اشک  يایو سرازیر نی شَد ٌ ام . زان رٍی زنین نی افتو ٍ يق يق گری
 :يهان طَر با گریٌ نی گَیو. بلند نی شَد
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نن نهی دٍنستو قرارى این قدر ... نهی دٍنستو این قدر دٍستت دارم... نن نهی دٍنستو -
ٌ ات بشو  .نهی تَنو نبَدنت رٍ تحهل کنو... نًدی نن نهی تَنو... ٍابست

با دست يایش اشک  يایو را . کنارم رٍی زنین نی نشیند. يهین طَر اشک يایو نی ریزند
 :پاک نی کند، با صدای خش داری نی گَید

نهی خَای ... فقط يانیٌ... باشٌ؟ اشک يات داغَنو نی کنن يانیٌ... گریٌ نکن خانهو -
بشو؟ « علیٌ السالم»کٌ نن شرنندى ی خدا بشو؟ نهی خَای کٌ شرنندى ی انام حسین 

 نگٌ نٌ يانیٌ؟

ٌ ام بلند نی شَد . طاقت نهی آٍرم، خَدم را در آغَشش نی اندازم ٍ دٍبارى صدای گری
 :يهان طَر کٌ سرم را در آغَشش پنًان کردى ام با گریٌ نی گَیو

ٌ ش سٌ نايٌ ناِل يهیو - ٌ ش سٌ نايٌ... نا يه  ...يه

*** 

نًدی با لبخند آرانش بخشی کٌ . نفس راحتی نی کشو ٍ تلفن را سِر جایش نی گذارم
 :رٍی لب يایش نقش بستٌ نی گَید

 االن آرٍم شدی؟ -

ٌ شَن رٍ کٌ شنیدم خیالو راحت شد -  .آرى، صدای يه

ٌ ام پررنگ نی شَد . کنارش رٍی نبل نی نشینو حرف يای نادرم نیان افکار بٌ يو ریخت
يهٌ نحل َنرد ... حتی پسريای دبستانی ٍ راينهایی ٍ دبیرستانی... يهٌ دارن نیرن"

 ".ٍایسادن

 نًدی؟ -
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 جانو؟ -

تازى ... این سٌ نايی کٌ نحل برق ٍ باد گذشت، تازى فًهیدم... تَی این سٌ ناى -
ٌ قدر دٍستت دارم ٌ ام بًت... فًهیدم کٌ چ اگٌ اگٌ یٌ ... تازى فًهیدم کٌ خیلی ٍابست

 ...رٍزی نباشی نن نی نیر

ٌ ام را کانل کنو ٌ ی سکَت رٍی لب  يایو . نهی گذارد جهل انگشت اشارى اش را بٌ نشان
 :نی گذارد

 .این حرف رٍ نزن يانیٌ... نگَ -

 .برٍ -

 :گنگ نگايو نی کند

 .بشیو« علیٌ السالم»نهی خَام شرنندى ی خدا ٍ انام حسین... برٍ نًدی -

آسان نیست ... آسان نیست" برٍ"گفتن این ... گفتنش آسان نیست...بغضو نی شکند
... بغضو نی شکند... آسان نیست تحهل کردن نبَدنش... برای یک تازى عرٍس

ٌ ام نی شَد ٌ ی گَن نحل ذرى ذرى ! سخت... سخت بَد" برٍ"گفتن این ... اشک يایو رٍان
 !جان دادم، ذرى ذرى... جان دادن

*** 

ٌ ی ارتشی اش را زنین نی گذارد کاليش را برنی دارد ٍ بین نَيایش دست . کَل
نی خَايد . کالى را رٍی کَلٌ نی گذارد، خو نی شَد ٍ پَتین يایش را نی پَشد. نی کشد

 .بند پَتین يایش را ببندد کٌ دستو را رٍی دستش نی گذارم
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بند . نهی خَايو برق اشک را در چشهانو ببیند! نگايو نی کند، نگايش نهی کنو
آن قدر آرام کٌ بیشتر ٍقت داشتٌ باشو، بیشتر . پَتین يایش را نی بندم، آرام ٍ آيستٌ

 ٍقت داشتٌ باشو کٌ صدای نفس يایش را بشنَم؛

بندپَتین يایش را نی بندم، نی خَايو بلند شَم کٌ دست يایو . انا باالخرى تهام نی شَد
بغضو نی شکند ٍ اشک  يایو جاری . کف ير دٍ دستو را طَالنی نی بَسد. را نی گیرد
. سرش را کٌ بلند نی کند ٍ نگايو نی کند چشو يایش انگار کٌ خیسند. نی شَند

با صدای خش داری . دست  يایو را دٍر گردنش نی اندازم ٍ يق يقو بلند نی شَد
 :نی گَید

اشک يات جَنو رٍ ... بدقَل نشَ دیگٌ... گریٌ تَ قراريانَن نبَديا... يانیٌ -
 .جَِن نًدی گریٌ نکن...نی گیرن

 .جانش را قسو دادى. با سختی صدای يق يقو را خفٌ نی کنو

ٌ اش را رٍی ...رٍبرٍیش نی ایستو... بلند نی شَد... آرام نرا از خَدش جدا نی کند کَل
ٌ اش نی اندازد  .شان

 :انگشت کَچک دست راستو را سهتش نی گیرم ٍ نی گَیو

 .قَل بدى کٌ برنی گردی نًدی... قَل بدى -

 :خیرى در چشو  يایو نی گَید

 .نهی خَام بد قَل بشو يانیٌ -

 ...نی دانو. این رفتن بازگشت ندارد. قلبو نچالٌ نی شَد

پايایش را جفت نی کند ٍ احترام . لبخند دل خَش کنکی نی زند. دستو را نی اندازم
 :نظانی نی گذارد



 

www.lovelyboy.blog.ir 

بًارٍند زيرا | عشق بیسیهچیرنان  79  

 .خداحافظ... دٍستت دارم فرناندى -

 :در را باز نی کند ٍ ينَز خارج نشدى کٌ نی گَیو

 .دٍستت دارم آقانًدی... نن يو دٍستت دارم يهبازی بچگی يام... نن يو -

َ يایو خو نی شَند. از در خارح نی شَد  .در را پشت سرش نی بندم، پشت در زان

ٌ  يایو سکَت خانٌ را نی شکند  .يق يق گری

 !رفت

*** 

 باز يو نیاید خالٌ؟ -

ٌ ی نرکز بًزیستی نی گَیو ٌ ی شش سال ٌ  شیرین، فرشت  :رٍ ب

 .آرى عزیزم، باز يو با خالٌ زيرا نیایو -

 .از در نرکز بًزیستی خارج نی شَیو  

 .این دٍ يفتٌ آن قدر حالو بد بَد کٌ از خانٌ بیرٍن نهی آندم

تا انرٍز کٌ زيرا بٌ زٍر نرا . عهَ ٍ زيرا برایو غذا نی آٍردند ٍ بٌ زٍر بٌ خَردم نی دادند
 .از خانٌ بیرٍن کشاند ٍ بٌ نرکز بًزیستی آٍرد

ٌ يا خَشحال شدند ٌ قدر بچ  .کادٍيا را کٌ دادیو چ

 .کلی يو از نن ٍ زيرا خَششان آند ٍ از نا قَل گرفتند تا دٍبارى پیششان برٍیو
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ٌ يا، زيرا بٌ زٍر نرا بٌ آزنایشگاى برد چند رٍز است کٌ ندام . صبح قبل از رفتن پیش بچ
زيرا نی گَید حتها از فشار ٍ استرس . حالت تًَع دارم، سرگیجٌ يو کٌ انانو را بریدى

 .است

 .تاکسی نی گیرم ٍ بٌ سهت آزنایشگاى نی رٍیو تا جَاب را بگیریو

 .تاکسی کٌ نی ایستد، پیادى نی شَیو ٍ داخل نی رٍیو

*** 

 .نبارکٌ عزیزم، جَاب نحبتٌ -

 :گیج ٍ گنگ پرستار را نگاى نی کنو

 چی نبارکٌ خانو پرستار؟ -

 !جَاب آزنایشت نحبت بَد، داری نادر نیشی -

 :لبخند شادی نی زند. شَکٌ شدى زيرا را نگاى نی کنو

 !دارم خالٌ نیشو -

 .کو کو لبخندی رٍی لب  يایو نقش نی بندد

 .دارم نادر نی شَم، نًدی پدر نی شَد

 :از آزنایشگاى بیرٍن نی رٍیو ٍ زيرا نی خَايد تاکسی بگیرد کٌ نخالفت نی کنو

 .بیا قدم بزنیو تا خَنٌ -

ٌ ت؟ -  بد نباشٌ ٍاس

 :دستی رٍی شکهو نی کشو



 

www.lovelyboy.blog.ir 

بًارٍند زيرا | عشق بیسیهچیرنان  81  

 !نٌ بابا -

صدای خش خش برگ يای پاییزی کٌ با قدم يایهان بلند نی شَد بغض را نیًهان گلَیو 
 .نی کند

نی خَاست ! پاییز شَد تا با يو قدم بزنیو. نًدی گفتٌ بَد دٍست دارد زٍدتر پاییز شَد
 .صدای خش خش برگ يا را بشنَد

 !اٍن جا رٍ نگاى کن يانیٌ -

 !بٌ جایی کٌ زيرا اشارى کرد نگاى نی کنو؛ یک نغازى ی سیسهَنی فرٍشی

 .دستو را نی گیرد ٍ بٌ سهت نغازى نی رٍیو

ٌ ی نغازى نشانو نی ديد  :خندى ام نی گیرد. با ذٍق لباس يای نختلف را از پشت شیش

 !زيرا ينَز زٍدى ٍاسٌ خرید لباس -

 .خب نا يو داریو نگاى نی کنیو -

نگايو کشیدى نی شَد سهت یک جفت جَراب صَرتی رنگ کٌ رٍیش دایرى يای سفید 
 !دارد

*** 

بٌ عهَسبحان کٌ از ٍقتی آندى رٍی نبل نشستٌ ٍ بٌ استکان چای رٍی نیز زل زدى نگاى 
 :نی کنو

 چرا زيرا نیَند؟ -

 .سرش درد نی کرد -
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 چرا؟ -

 .جَاب سَالو را نهی ديد

 .بٌ جایی رٍی نبل یک نفرى ی کنارش خیرى نی شَد

رد نگايش را نی گیرم ٍ نی رسو بٌ یک جفت جَراب صَرتی کٌ رٍیش دایرى يای سفید 
 .دارد

 :با تعجب نی پرسد

 این چیٌ؟ -

 :با صدای آرانی نی گَیو

 .دیرٍز با زيرا رفتیو آزنایشگاى -

 خب؟ -

 .حس نی کنو دخترى -

سرش را پایین ! خیرى خیرى نگايو نی کند، چشو يایش غهگین نی شَند ٍ نهی دانو چرا
 :نی اندازد ٍ آرام تر از نن  نی گَید

 .نبارکٌ -

 راستی عهَ تَ نهیری جبًٌ؟. نهنَنو -

 !آخر این ناى. چرا نیرم -

ٌ کار نی کنٌ؟ یعنی پستش چیٌ؟ -  نیگو نًدی اٍن جا چ

 :حس نی کنو صدایش خش برنی دارد
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 !بی سیو چی بَد -

 "!بَد. "دنیا رٍی سرم خراب نی شَد

 :نات نگايش نی کنو کٌ تند ٍ با چشو يای بستٌ نی گَید

 .نًدی شًید شد. نًدی رفت، از پیشهَن رفت يانیٌ -

ٌ يایش نی لرزند، گریٌ کٌ نهی کند، نٌ؟  شان

 :ناباٍر سرم را تکان نی ديو

 شَخی نی کنی عهَ؟ آرى؟ -

 .دلو نی ریزد. سرش را کٌ بلند نی کند اشک يایش را نی بینو

 .نًدی دیگٌ نیست -

 :ناباٍر ٍ بلند بلند نی گَیو

ٌ ش یٌ شَخیٌ - اصال اگٌ راست نیگی بیا بریو نشَنو بدى، بیا بریو پیکرش . شَخیٌ، يه
 .رٍ نشَنو بدى عهَ

 :با دست يایش دٍ طرف سرش را نی گیرد ٍ نی نالد

 .نفقَداالجر شدى -

عهَ بٌ . گلَیو را با دست نی گیرم، نفس کو آٍردى ام. کاش این بغض از چشو  يایو ببارد
 :سهتو نی آید

 .گریٌ کن خالی بشی، يانیٌ نریز تَ خَدت  دردت بٌ جَنو! گریٌ کن يانیٌ، گریٌ کن -

 :با صدایی کٌ از بغض نی لرزد نی گَیو
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ٌ ام اذیتش نی کنٌ -  .نًدی گفتٌ گریٌ نکنو، گفت گری

 .چشو  يایو سیايی نی رٍد ٍ دیگر چیزی نهی فًهو

*** 

 .چشو  يایو را باز نی کنو کٌ نَر اتاق باعخ نی شَد سریع ببندنشان

رنگ آبی دیَاريا، بَی الکل بیهارستان ٍ سَزش جای . آرام آرام چشو  يایو را  باز نی کنو
 .ِسُرم حالو را بدتر نی کند

 .حتها زيرا ٍ عهَ بیرٍن اتاق ننتظرند. يیچ کس در اتاق نیست

 .خیرى نی شَم بٌ سقف سفید

 !فرصت نشد

ٌ قدر آبِی چشو يایت را دٍست دارم  .فرصت نشد کٌ بگَیو چ

 !فرصت نشد

ٌ قدر خَبی  .فرصت نشد کٌ بگَیو چ

 .فرصت نشد بیشتر  با يو باشیو

 .نی دانی نًدی، حتی فرصت نشد با يو بٌ تهاشای برف بنشینیو

 !نن برف ندیدى بَدم

 .فرصت نشد زنستان با يو آدم برفی درست کنیو

 .کاش نی شد یک بار دیگر غرق شَم در نگايت

 .کاش نی شد یک بار دیگر صَرتت را ببینو
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 تَ کٌ خَدت َنرِد راى ٍ رفتن بَدی،

 چرا حتی پیکرت برنگشت؟

 ...نفقَداالجر شدى ای

 !نیستی

 .نیستی ٍ نن قَل دادى ام چشو  يایو نبارند

 سال يا بعد کٌ فرزندنان از نن پرسید پدرم کٌ بَد؟

 سرم را باال نی گیرم،

 !افتخار نی کنو ٍ نی گَیو پدرت بی سیو چِی عشق بَد

 .اگر دختر بَد، نی گَیو عاشِق َنردی نانند پدرش شَد

 .اگر پسر بَد، یادش نی ديو نحل پدرش َنرد باشد

 .کاش از نن نهی خَاستی کٌ اشک نریزم

 تَ بگَ با بغضی کٌ نیًهان گلَیو شدى چٌ کنو؟

 اصال تَ بگَ نن دیگر چگَنٌ دیدن ناى ٍ ستارى يا را تاب بیاٍرم؟

 کاش خَب نبَدی،

 !کاش بًترین نبَدی

 .آن ٍقت حداقل کنار آندن با نبَدنت راحت نی شد

 !انا يو خَب بَدی ٍ يو بًترین
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ٌ ای  ...رفت

ٍ  نن ناندى ام ٍ قلبی نچالٌ شدى از داغ نبَدنت ٌ ای   .رفت

ٌ ای ٍ نن ناندى ام ٍ فرزندی از ٍجَد نن ٍ تَ  .رفت

ٌ ای ٍ حاال باید برگردم بٌ دزفَل،  رفت

 !شًری کٌ پر است از خاطرات کَدکیهان

ٌ ای ٍ نن کٌ گفتٌ بَدم  رفت

 "عشق خانهان سَز است"

ٌ ی شًیداِن اسالم ٍ ایران،  با احترام، تقدیو بٌ رٍح بزرگَار شًدای دفاع نقدس ٍ يه
يهچنین تقدیو بٌ صبر ٍ عشِق بی نانند يهسران ٍ اعضای خانَادى ی این َنرداِن 

 .خداٍند

 زيرا بًارٍند


