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ُ ی رىان  :خالص

ُ ی دختری ٍنرىند از اقّاو ىی شّد دختری کُ از قبه دل در گرِ . پسری رِستایی دمباخت
 . عشق سپردٌ است

در عصری کُ تکنّمّژی بر ىرکب قدرت سّار است، پسر با زیرکی، از سادگی ىادر دختر 
ً دستی ىادر، دختر را بُ عقد  استفادٌ کردٌ ِ جایی برای خّد در قنبش باز ىی کند ِ با ٍ

خّد درىی آِرد؛ اىا ٍيین کُ ِارد زندگی ىشترک شدٌ، دختر راضی بُ تيکین نشدٌ ِ 
دختر با این کار خشً ٍيسر را برىی انگیزد ِ ناگَان ٍيسر تغییر . تقاضای طالق ىی دٍد

 . رِیُ دادٌ ِ بازی جدیدی را شرِع ىی کند

ُ ٍایی برای دختر چیدٌ ِ ٌ اش در غیاب اِ، نقش  ... غافه از این کُ خانّاد

در این بین دست حّادث رِزگار از ٍيُ قدرتيندتر، بُ ىیدان آىدٌ ِ ٍيُ را غافنگیر 
 . ىی کند

حّادجی پر فراز ِ . این رىان رِایتی از ِاقعیت ٍاست کُ در پیراىّن ىا جّالن ىی دٍند
 . نشیب کُ در زندگی ٍر یک از ىا ِجّد دارند ِ گاٍی سرنّشت ىا را ىی سازند

ٌ ی اصنی از داستانی ِاقعی امَاو گرفتُ شدٌ؛ ِمی شخصیت ٍا ىطابق تخیه  اید
ُ اند  .نّیسندٌ شکه گرفت

 ىقدىُ

زندگی را رِیایی ىی پنداشتیً؛ اىا با حقیقت ٍایی کُ گاٌ ِ ! چُ فکر ىی کردیً ِ چُ شد
ٌ ی  بی گاٌ در داىن ىان ریخت؛ کً کً باِر کردیً کُ تا رِیاٍای سرسبزىان بُ انداز

 فرسنگ ٍا راٌ فاصنُ داریً
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کُ خّد را بارٍا ِ بارٍا در دشتی سبز ِ باغی دمگشا ! ِ چُ تنخ است باِر این حقیقت
ٌ گر  تصّر کردٌ اىا بُ راستی؛ در بیابانی برٍّت ِ بی آب ِ عنف دست ِ پا زدٌ ِ نظار

ٌ ای گشتیً  !حال خّیش در چنان ىنظر

کاش از ٍيان بدِ تّمد با حقیقت رِبرِ ىی شدیً ِ ىی دانستیً کُ زندگی ٍيان است 
اىا . کُ ٍنگاو ِرِد بُ دنیا حس کردیً ِ بی ارادٌ چشً را گریان ِ دل را ناالن دیدیً

 !افسّس

افسّس کُ ىا گریان از حقیقت شدٌ ِ دیگران با مبخند از ىا استقبال نيّدٌ ِ از ٍيان 
ابتدا با مبخندٍایشان از حقیقت دِر ِ دِرترىان ساختند تا ىا نیز این باِر غنط در 
باِرىان گنجید ِ با آن بزرگ ِ بزرگ تر شدیً تا بُ آن جا کُ از این اشتباٌ رِیاٍایی 

 !طالیی ساختُ ِ خّد را غرق در آن یافتیً؛ اىا بُ راستی حقیقت چیز دیگری بّد

این رىان بر اساس ِاقعیتی نّشتُ شدٌ تا برای ىا درس عبرتی باشد کُ ٍیچ گاٌ در کار 
زیرا حتی ! ِ حکيت خدا دخامت نکردٌ ِ اصرار بیَّدٌ بُ آنچُ اِ نيی خّاٍد نکنیً
ٌ اش بی خبریً  .دعایی بی جا سبب نابّدی زندگی انسان شدٌ کُ ىا از آیند

*** 

 ىفصه ٍایش شکستن صدای. داد بدنش بُ قّسی ِ کش ِ شدٌ بنند قامی دار پشت از
  .ىی کرد کً را خستگی اش از قدری آنَا شکستن با ٍيیشُ. رسید گّش بُ

ُ ی سراغ بُ ِ دادٌ بیرِن سینُ از ىانند آٌ نفسی   .رفت پشً گّم

 !نبّد اِ کار شاید اىا نبّد؛ سخت پشً کردن ریسُ
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 دخيُ این در زندگی محظُ ٍر ِ نداشت آشنایی فرسایی طاقت زندگیِی  چنین با کُ اِیی
 با ىقابنُ تّان را انسان ِقتی کرد؟ ىی شد چُ اىا. داشت حبس سال ٍا حکً برایش

 !نبّد سرنّشت

نیشش تا . ىَرداد را کُ رِی ىبنی در سامن نشستُ ِ غرق در گّشی اش بّد، دید
 . بناگّش باز شدٌ بّد ِ ٍر از گاٍی تند ِ تند با سر انگشتانش کنياتی تایپ ىی کرد

ُ ٍای ىنتَی بُ سامن پایین آىدٌ ِ بُ اِ نزدیک ِ نزدیک تر  بُ آراىی ِ بدِن صدا از پن
زىانی کُ پشت سرش قرار گرفت، دستش را آىادٌ ِ سپس پس گردنی ىحکيی بُ . شد

 . اِ زد

ُ ی گّشی اش  ُ اش بیشتر از پیش در صفح ُ ی دستش برق از چشيانش پرید ِ کن با ضرب
 . فرِ رفت

در حامی کُ مبخندش را جيع ىی کرد، سرش را رِ بُ عقب خً کردٌ ِ بُ باالی سرش با 
 :سپس با چشً ِ ابرِ خط ِ نشانی برایش کشید ِ گفت. اخيی ساختگی نگاٌ کرد

 !باز از غفنتً استفادٌ کردی ِ پس گردنی زدی؟ صبر کن ىاىان رِ صدا کنً -

 :دٍنی کج کرد ِ با ادایی رِ بُ اِ گفت

 !پسر ندیدٌ بّدو بُ این سن ِ این قدٌ ىاىانی! خبُ خبُ بچُ ننُ -

 . ىَرداد بُ دنبال حرف ىینّ با صدای بنند ِ کش داری ىادر را از آشپزخانُ صدا کرد

با ! ىادر طرفدار پر ِ پا قرص پسرٍایش بّد ِ بابا یکُ ِ تنَا ِ بدِن سالح طرفدار اِ
ُ ی دخترٍا. این حساب پسرٍا ىاىانی شدٌ ِ دختر بابایی شدٌ بّد  !درست ىحه ٍي

ُ ی در ظاٍر شد  . ىادر ىالقُ بُ دست ٍراسان در آستان
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 !ىاىان ببین باز ىینّ پس گردنی زد -

 این ٍيُ ىن رِ از آشپزخّنُ صدا کردی ِ از کار انداختی کُ این رِ بگی؟ -

 :ىینّ دستش را کنار صّرتش گذاشتُ ِ رِ بُ ىَرداد زبانی درآِردٌ ِ گفت

 ... خّردی؟ حاال -

 . بُ طّری کُ باقی حرفش در دٍنش ىاسید. ىادر نگاٌ تیزی بُ اِ کرد

 :ِ اداىُ داد

ٌ ی دستت ٍرز شدٌ ِ از جا در رفتُ؟ آخُ تّ دختری یا پسر؟ -  !باز تّ پیچ ِ ىَر

 . این را گفت ِ سری بُ تاسف تکان داد ِ رِ بُ آشپزخانُ عقب رفت

ُ ی ُتپنش را بّسیدٌ ِ گفت  :دِید ِ با عجنُ گّن

 !قربّن اخيت برو کُ اخيت ًٍ قشنگُ -

ىادر با چشيانی کُ بُ رِیش تاب داد ِ صّرتی کُ کج کرد؛ اعتراضی ساختگی از خّد 
ُ اش را ىّرد حينُ قرار داد، مبخندی زد ِ با کفگیر  نشان داد ِ ِقتی برای بار دِو گّن

 . ىحکً بُ سرش کّبید

ٌ ی خه ِ چه - اگُ این زبّن رِ ًٍ نداشتی کُ ! برِ برِ خّدت رِ براو مّس نکن دختر
 !ِای بر احّامت بّد

چشيکی در جّاب حرفش زدٌ ِ با پیچ ِ تابی کُ بُ بدنش داد از اِ خداحافظی کردٌ ِ 
 .بُ قصد کالس زبان از خانُ خارج شد

با این کُ شرجی ِ رطّبت داشت؛ اىا نسیً ىالیيی کُ . عجیب اىرِز ٍّا خّب بّد
 .ىی ِزید باعخ ىی شد با ٍيان رطّبت ىخنّط شدٌ ِ ٍّای ىطنّبی را استنشاق کنند
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ٍيان طّر کُ از کالس زبان خارج شد کنار خیابان ىنتظر تاکسی ایستاد تا بُ کالس 
دست بابا درد نکنُ کُ با آزادی ٍایی کُ بًَ دادٌ باعخ شدٌ »با خّد گفت. گنسازی برِد

ُ او بی خّدی تّی خّنُ نيی ترکُ ِ ًٍ . تا از کالس ٍای ىختنفی استفادٌ کنً ًٍ حّصن
ٌ او دست ِ پا ىی کنً باید در اسرع ِقت کالس رانندگی ًٍ جبت ناو . یُ ٍنری برای آیند

 «!این جّری نيیشُ. کنً

 .در ٍيین حین تاکسی جنّی پایش ترىز زد ِ سّار شد

 .آدرس ىّرد نظر را بُ رانندٌ گفت ِ حرکت کرد

ابتدا باید بُ بازار رفتُ ِ ِسائه ىّرد نیاز را برای کالس خریداری ىی کرد ِ سپس بُ 
 .کالس ىی رفت

ُ ریزی حساب شدٌ ِ دقیق ٍیچ رِزی را بُ بطامت نيی گذراند ِ ٍيین  با یک برناى
 .باعخ شادابی رِح ِ رِانش شدٌ بّد

چّن . ٍيان کالس بُ تنَایی برای رِزش کافی بّد. فردا نیز کالس خیاطی داشت
 .خیاطی ریزٌ کاری ٍای زیادی داشت ِ بُ کنی ِقت زیادی را طنب ىی کرد

تا بُ ىقصد برسد، کنيات جدیدی را کُ در کالس زبان آىّختُ بّد زیر مب با خّد ىرِر 
 .ىی کرد

از پدرش سپاسگزار بّد کُ ٍيیشُ . بُ ىقصد رسیدٌ ِ کرایُ را پرداخت ِ پیادٌ شد
 .کارت بانکی اش را شارژ ىی کرد تا کيبّدی از این بابت نداشتُ باشد

مذا با پای پیادٌ نیز ىی شد راٌ را پیيّد ِ بُ . از بازار تا کالس گنسازی راٌ زیادی نبّد
 .ىکان ىّرد نظر رسید
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خانيی کُ آىّزش ٍنرجّیان را بُ عَدٌ داشت، ٍیکنی . رِز دِو از آىّزش گنسازی بّد
ىقداری از تّضیحات را کنی دادٌ ِ قدری را تک بُ تک بُ . گرفتُ ِ قدی بنند داشت

بسیار خّش زبان بّد ِ با ىَربانی ِ . ٍنرجٍّا سر زدٌ ِ یکی یکی برایشان شرح ىی داد
 .با حّصنُ کار را بُ آنَا یاد ىی داد

 .پس از دِ ساعت آىّزش باالخرٌ رضایت دادٌ ِ بُ طرف خانُ بُ راٌ افتاد

ٌ ی بَزاد پسر ىسعّد بُ گّشش رسید  .کنید کُ در قفه در انداخت، صدای خند

چّن ِقتی سر بُ سر بَزاد ِ بَناز عرِسش ! پس خّش بُ حال پدرش. ىَيان آىدٌ بّد
ً ٍایش فّران کردٌ ِ ىستقیً تا قنب  ىی گذاشت، جّان تر شدٌ ِ این شادابی از چش

 .آنَا ىی رفت ِ ناخّدآگاٌ آنَا نیز از شادی اش خّشحال ىی شدند

 !پایی تند کرد تا زِدتر بُ جيع خانّادٌ پیّستُ ِ خّدی نشان دٍد

ٌ ای خّب ِ صيیيی نعيتی بّد کُ خدا بُ اِ عطا کردٌ ِ از این ٍيُ مطف  داشتن خانّاد
 .ِ ىرحيتش شکرگزار بّد

 .با خّشحامی تا پذیرایی دِید

با دیدن ىسعّد کُ دست ٍایش را رِی ىبه باز کردٌ ِ بُ آن تکیُ زدٌ بّد مبخند زد ِ 
 !در آغّشش خزید

ُ اش در تن ىینّ نفّذ کرد  !گرىای آغّش برادران

 :ىسعّد سرش را بّسید ِ گفت

 احّال ىینّ خانً؟ -

 .ىینّ خّدش را از ىسعّد جدا کرد ِ تک تک اجزای صّرتش را از نظر گذراند
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ٌ ٍای فر ِ  پیشانی بنندش را، ابرٍِای پر اىا ىرتبش را، چشيان درشت ِ ىشکی با ىژ
 !بنندش را نیز

 :مبخندی زد ِ گفت

 !خّبً؛ شيا رِ دیدو بَتر ًٍ شدو -

ً ٍایی ىنتظر نگاٍش ىی کرد چشً دِخت  .برگشت ِ بُ بَناز کُ با چش

 .ىینّ خجامت زدٌ از کنار ىسعّد برخاست ِ نزد بَناز رفت

ُ اش را بّسید  .دستش را صيیيانُ فشرد ِ گّن

 !ببخشید زن داداش، اِن قدر حّاسً پرت داداش شد یادو رفت بُ شيا سالو نکردو -

ُ ای  بَناز مبخند بانيکی زد ِ دندان ٍای سفید ِ ردیفش را بُ نيایش گذاشت ِ با مَج
 :کُ سعی ىی کرد کيتر خّدنيایی کند، گفت

 !ىا از این بی ىعرفتی ٍا زیاد دیدیً از شّىا ٍا -

 داشتیً؟: ىینّ در حامی کُ ىی خندید اخيی ساختگی کرد ِ گفت

ُ ی ىینّ شد ُ ی ىصنحتی آقای سنیيی باعخ جنب تّج  !صدای سرف

 :ىینّ زبانش را رِی مب ٍایش کشید ِ رِ بُ پدرش گفت

 !سالو... ببخشید تّ رِ خدا! اِیِا آقاجّن -

ٌ ی جيع حاضر باعخ شد تا اندکی از خجامت ىینّ کاستُ شّد  .صدای خند

 .بَزاد خّدش را بُ ىینّ رساند

ُ اش گفت  :دستش را دِر پاٍای ىینّ حنقُ کرد ِ با محن دمنشین ِ بچگان
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 سالو عيُ -

ُ اش را بّسید ُ ی برجست  .ىینّ خً شد ِ بَزاد را در آغّش گرفت، بُ خّد فشرد ِ گّن

 سالو قربّنت برو امَی -

ُ اش گذاشت ُ ی عي ٌ ای دمنشین باز شد ِ سرش را رِی شان  .مب ٍای بَزاد بُ خند

شاید باز ٍّای بیرِن . خبری از ىَرداد نبّد. ىینّ نگاٍش را یک دِر دِر سامن چرخاند
 !رفتن از خانُ بُ سرش زدٌ بّد

 :بدِن آن کُ ىخاطبی برای سّامش داشتُ باشد، گفت

 ىاىان کجاست؟ -

 :بَناز با ابرِ بُ آشپزخانُ اشارٌ کرد ِ گفت

 !طبق ىعيّل  ٍا -

 :ىینّ سری از رِی تاسف تکان داد ِ زیر مب گفت

 !آخرش خّدش رِ از بین ىی برٌ -

ُ ای شیرین صحبت ىی کرد ُ ی جنّب ِ از شَر بّشَر بّد کُ با مَج . بَناز دختری از خط
ٌ تر ىی شد ُ اش باىز ٌ ی بانيک . ِقتی سعی داشت تا بدِن مَجُ صحبت کند، مَج با چَر

ُ ی خاصش، ىخاطبش را زِد جذب ىی کرد ِ شاید  ٌ ای کُ داشت ِ در کنار مَج ِ سبز
ٌ ی ىبنيان . یکی از دالینی کُ حال عرِس این خانّادٌ بّد، ٍيین بّد ىسعّد ىغاز

یک رِز بَناز ٍيراٌ پدر ِ ىادرش برای انتخاب ِ خرید ىبه بُ آنجا ىی رِد ِ . داشت
ىسعّد اِ را دیدٌ ِ طی تحقیقاتی کُ انجاو ىی دٍد؛ بُ خّاستگاری رفتُ ِ سرانجاو 
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ٌ ی ازدِاج شان بَزاد پسری تخس ِ بانيک بّد  تشکیه زندگی ىشترک دادٌ ِ حال جير
 .کُ از رنگ پّست بُ بَناز ِ از نظر شيایه بُ ىسعّد رفتُ بّد

ٌ اش احساس شادابی ِ جّانی ىی کرد گاٍی نیز . آقای سنیيی با دیدن عرِس ِ نّ
ٍيراٌ با نٌّ شیطنت کردٌ ِ ٍيین اخالق ِ رفتارش، صيیيیت ِ شادىانی را در خانّادٌ 

 .تداِو ىی بخشید

بَناو کُ از ىسعّد کّچک تر بّد، بُ تازگی با ٍيکالسش سرِر ناىزد شدٌ ِ بُ ٍيراٌ ًٍ 
 .در آتنیُ کار ىی کردند

*** 

ٍيین کُ بُ سجدٌ رفت ِ ذکر سجدٌ را خّاند، باری . بُ رکعت آخر نيازش رسیدٌ بّد
ذکرش را خّاندٌ ِ ٍر چُ تالش کرد نتّانست . سنگین بُ رِی گردن ِ کِیتفش نشست

ناچار ذکر صنّات را بعد از سجدٌ با صدایی بنندتر از پیش . سر را قدری باالتر بیاِرد
 .خّاند؛ اىا در ِضعیتش تغییری حاصه نشد

با فشاری کُ بُ گردنش ِارد ىی شد؛ پیشانی اش ىحکً تر بُ ُىَر چسبیدٌ ِ دردی در 
ً تر از قبه بُ سرش آِردٌ شاید . آن پیچیدٌ بّد تصيیً گرفت تکانی بیشتر ِ ىحک

ُ ی . بتّاند از آن ِضعیت نجات پیدا کند ٌ ی کّدکان ٍيین کُ این کار را کرد، صدای خند
 :پس از آن بالفاصنُ صدای بَناو آىد. بَزاد در اتاقش پیچید

 پدرسّختُ تّ این جا چی کار ىی کنی؟ -

ُ ی بَزاد را چسبید ِ از گردن ىینّ بنند  ِ در ٍيین حین دست برد ِ از پشتِی سر یق
 .نيّد

 .تشَد ِ سالو نياز را داد ِ آن را بُ پایان برد. ىینّ نفسی کشیدٌ ِ سر از ىَر برداشت



 

www.lovelyboy.blog.ir 

ُ ایرىان  11 زینب ىیشی| خیال  تابّت بر ىّریان  

ٌ ی بَزاد بُ قَقَُ تبدیه شدٌ ِ با قنقنک ٍایی کُ بَناو بُ اِ ىی داد،  حال صدای خند
 .راٌ فرار از دستش نبّد

ىینّ ٍيان طّر کُ رِی سجادٌ نشستُ بّد، چادر را از صّرتش بُ کناری کشید ِ سری 
ٌ اش مبخندی بُ مب نشاند ِ نگاٍی بُ بَناو کرد . بُ عقب برگرداند ُ ٍای برادرزاد با قَقَ

 :ِ گفت

ُ او ! داداش دستت درد نکنُ بُ ىّقع بُ دادو رسیدی - اگُ نيی رسیدی این ِرِجک خف
 .کردٌ بّد

ُ اش را گاٍی در ًٍ جيع ِ گاٍی  بَناو بُ قنقنک ٍای ریزش اداىُ ىی داد ِ مب ِ مّچ
 :مبخند زدٌ ِ در جّابش گفت

 !این شیطّنک رِ ىن ىی دِنً چی کارش کنً -

ٌ ی  ىینّ باری دیگر با شّق ِ ىحبت، ٍيان طّر کُ مبخندش تجدید ىی شد، بُ چَر
ٌ ی بَزاد نگاٍی انداخت ٌ ٍای ىشکی ِ ىٍّای . خندان ِ سبز ً ٍای درشت ِ ىژ بُ چش

 !فرفری اش

 :زیر مب گفت

 !امحق کُ شیطّنی بچُ -

با ذکر صنّات از . سپس بُ سجدٌ رفتُ ِ باری دیگر از خدای خّیش سپاسگزاری کرد
از اتاق بیرِن رفت تا بُ جيع . سجادٌ بنند شدٌ ِ آن را جيع ِ بُ قفسُ برگرداند

 .ىَيان ٍا بپیّندد

*** 
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دست برد ِ کنترل تنّیزیّن را از رِی ىیز برداشت ِ با یک اشارٌ تنّیزیّن را خاىّش 
ٌ اش رِی ىبه نشستُ ِ ىتفکرانُ رِزناىُ را زیر ِ . کرد سپس با قد کّتاٌ ِ شکً برآىد

ُ ٍای رنگارنگ ِ ىتنّع تنّیزیّن ترجیح . رِ کرد ٍنّز ًٍ خبرٍای رِزناىُ را بُ برناى
 .ىی داد

فخری یک دستش را بُ کير گرفت ِ کش ِ قّسی بُ بدنش داد تا خستگی کار رِزانُ را 
سپس سینی را از رِی سنگ ُاپن برداشت ِ رِی ىبه در کنار ٍيسرش . از تن بُ در کند

 .نشست

ُ ٍای خّش رنگ انار را در دل خّیش جای دادٌ ِ چشً را  ُ ی سفید چینی کُ دان کاس
آن را از سینی برداشت ِ قاشقی در کنارش . نّازش ىی داد، در سینی خّدنيایی ىی کرد

 :گذاشت ِ بُ طرف آقای سنیيی گرفت ِ گفت

 بِیفرىّیین آغّ -

 :آقای سنیيی بدِن این کُ سرش را از رِی رِزناىُ بنند کند گفت

س حامّ؟ - ٍَ  چی چی 

ٌ ای زنانُ بُ صدایش ریخت ِ اداىُ داد  :فخری عشّ

 !انارِ دِن کردٌ خّش رنگّ کُ دِس دِرِیی -

آقای سنیيی سر از رِزناىُ بنند کرد ِ نگاٍی ىحبت آىیز بُ فخری کردٌ ِ کاسُ ِ قاشق 
 :را از دستش گرفت ِ گفت

رُدو؟ -  دست خانّىّ ُگنّو درد نکنُ ىّ اگُ تّ رِ نداشتً چی چی ىی کِی

 :فخری مبخندی در جّابش زدٌ گفت
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رُدو؟ -  قربّن قدت حامّ ایطّ ىیگی ىگُ چی چی کِی

این را گفت اىا، در دمش قند آب ىی کردند ِقتی در کنار ٍيسرش ىی نشست ِ ٍيسر 
 .عزیزش نگاٌ ِ کنيات ىحبت آىیزش را نحارش ىی کرد

سنیيی رِزناىُ را رِی پاٍایش پَن کرد ِ بُ خّاندن اداىُ ِ در ٍيان ِضعیت شرِع 
 .بُ خّردن انار نيّد

ُ ٍا بُ اتاق شان ىی رفتند ِ زن ِ شٍّر دقایقی را این چنین در کنار یکدیگر  ٍرگاٌ بچ
ُ ی شیرین شَرشان کُ یادگار کّدکی ِ نّجّانی شان بّد،  سپری ىی نيّدند؛ با مَج

صحبت کردٌ ِ سعی ىی کردند از کّچک ترین دقایق، بَترین ِ بزرگ ترین مذت را برای 
امبتُ این نّع حرف زدن بُ سرحامی ِ حال خّش ٍر دِ طرف بستگی . خّیش بسازند

 .داشت

ُ ای دیگر از سینی برداشت تا خّد نیز از انارٍای یاقّتی رنگ بخّرد . فخری کاس
 :ٍيان طّر کُ قاشق اِل را بُ سّی دٍانش ىی برد گفت

 حامّ تّ ای رِزناىّ چی چی نّشتُ کُ ِمِیش َنيُکنی؟ -

ُ ٍای انار زیر دندان ٍایش بُ  رچ ِ قّرِچ شکستن دان سنیيی ٍيان طّر کُ صدای قِی
 :گّش ىی رسید، با آب ِ تاب ِ ناراحتی گفت

 !ٍر رِ یُ اتفاق نّ! ٍر رِ یُ خبر بد -

 ىگُ چیطّ شدٌ؟ -

ٌ ی رِزناىُ را برای ٍيسرش بخّاند، صدایی از  تا سنیيی مب تر کرد کُ ِقایعِی اتفاق افتاد
 :پشت سر ىخاطب قرارش داد

 !بنُ... ىی بینً کُ دِ کفتر عاشق با ٍيدیگُ خنّت کردن ِ! بُ بُ -
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ُ ی آب را از  سنیيی نگاٍی بُ بَناو کُ یک منگُ پا ىقابه یخچال قرار گرفتُ بّد تا شیش
 :آن بردارد، انداخت ِ سریع فازش را تغییر دادٌ ِ گفت

 پدرسّختُ حاال فال گّش ِایيیستی بُ حرف ٍای ىا گّش ىی کنی؟ -

ُ ی خامی را درِن سینک گذاشت ِ شیطنت را  بَناو آب شیشُ را سر کشید ِ شیش
 :چاشنی حرفش نيّد ِ اداىُ داد

ُ اش شدٌ بّد ِ از اِن جا کُ بدن ِرزیدٌ ِ خّش تراشش تحيه  - داش بَناىت تشن
ُ ی شیرین دِ قناری کُ برا ًٍ  تشنگی رِ ندارٌ اِىدٌ بّد تا آب نّش جّن کنُ کُ مَج

 ...ىستّنُ فدا ىدا ىی شدن، نظرش رِ جنب کرد ِ این شد کُ

فخری کُ تا آن ىّقع ساکت بّد ِ بُ رفتار بَناو مبخند ىی زد، قاشق را بنند کردٌ ِ بُ 
 :طرف بَناو نشانُ رفت ِ با خندٌ گفت

 پدر صنّاتی ىا رِ سر کار گذاشتی؟ حاال ىا رِ ىسخرٌ ىی کنی؟ -

با صدایی کُ رسا بُ گّش . بَناو دستش را حائه صّرتش قرار دادٌ ِ جا خامی داد
 :ىی رسید گفت

 :ِ بُ شیطنتش اداىُ دادٌ ِ باز گفت! یا ابّامفضه -

ُ؟ - ٍِی  حامّ ای ىسخرٌ کُ ىیگی چی چی 

این را گفت ِ با شتاب راٌ اتاقش را پیش گرفت تا شیئی دیگر بُ طرفش نشانُ نرفتُ 
رفت اىا دقایقی بعد از اتاق سری بُ . زیرا ىعتقد بّد کُ اتفاق یک بار ىی افتد. است

 :بیرِن کشید ِ گفت

ً ٍان -  !خدا خینی بًَ رحً کرد! خّدىّنی
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 .زن ِ شٍّر نگاٍی بُ ًٍ کردٌ ِ خندیدند

*** 

ُ ی آخر این دِرٌ را نیز گذراند سپس در . چند ىاٍی از کالس گنسازی اش گذشتُ ِ جنس
 .کالس آىّزش رانندگی جبت ناو کرد

ُ ی خانُ را مبریز از گه ٍای ىصنّعی  با آىّزش ٍای قابنی کُ دیدٌ بّد، گّشُ گّش
ٍر ىیَيانی کُ ِارد ىی شد، حیران از این ٍيُ زیبایی شدٌ ِ مب . دست ساز نيّدٌ بّد

بُ تحسین گشّدٌ ِ گاٍی دقایقی در این رابطُ بُ گفتگّ ىی نشستند ِ ٍنر دستانش را 
 .ىی ستّدند

با شَرت ِ جرِتی کُ آقای سنیيی داشت ِ ٍنرٍای ریز ِ درشتی کُ از انگشتان ظریف 
ُ ی  ىینّ بُ نيایش گذاشتُ ىی شد، پای خّاستگاران ىتعددی آن ًٍ از ٍيُ رنگ بُ خان

 .آنَا باز شدٌ ِ ىینّ این دختر ظریف جحُ، از این اتفاق خرسند بّد

رِبرِی آینُ ایستادٌ بّد ِ ىٍّای ىّاجش را شانُ ىی کرد کُ تصّیر ىادر را از پشت سر 
 .در آینُ دید

 .ىاىان، ىینّ رخت چرک اگُ داری بدٌ ىی خّاو ىاشین مباسشّیی رِ رِشن کنً -

چشً ىاىان تّ برِ این ٍا کُ دستت ٍست تّش بنداز، ىن مباس ٍای خّدو رِ جيع  -
 .ىی کنً ِ ىیارو

 .زن دایی ت زنگ زد ِ گفت ىی خّاد بیاد! ىینّ دیر نیای ىاىان -

 اتفاقی افتادٌ؟ -

 نُ چُ اتفاقی؟ ىگُ اتفاقی باید بیفتُ کُ ىَيّن بیاد؟ -
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 !آخُ زن دایی؟ -

ُ ات دارٌ از تَران ىیاد حاال زن دایی ت . نُ، ذٍنت رِ بُ بیراٍُ نکشّن - خامُ فاخت
 ...شنیدٌ ىی خّاد

دیدی درست . حاال زن دایی ىی خّاد بیاد جنّتر جا بگیرٌ! آٍان، گفتً یُ چیزی شدٌ -
 !حدس زدٌ بّدو

 :ىادر در حامی کُ اخيی بُ چَرٌ نشاند، با دمخّری گفت

حاال بعد از قرنی زن داداشً ىی خّاد بیاد، باید . خجامت بکش! این چُ حرفیُ دختر -
 انگی بَش بچسبّنی؟

ىینّ کُ ٍّا را پس دید با عجنُ . این را گفت ِ با ٍيان دمخّری رِ برگرداند تا برِد
 :زبان در دٍان چرخاند ِ گفت

 .شّخی کردو، ببخشید ىنظّر بدی نداشتً! ِا ىاىان؟ -

 .ىادر رِ برگرداند ِ تنَا بُ گفتن زِد بیا اکتفا کرد

رِبرِی آینُ شکنکی درآِرد ِ . بُ اتاق برگشت تا مباس ٍا را جيع کردٌ ِ بُ ىادر برساند
 :پّفی کشید ِ با تيسخر گفت

ىفسد فی االرض با اِن دختر از دىاغ فیه . ایش بدو ىیاد ازش! زن دایی سیيا -
ٌ اش  !افتاد

بُ یاد . ىٍّایش را در پشت سرش جيع کرد ِ سپس بُ ىرتب کردن اتاقش پرداخت
 «یعنی شرِین ًٍ با خامُ ىیاد؟»با خّد گفت . حرف ىادر افتاد
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ُ ٍایش گه انداخت ِ احساس خّشی زیر  ِ از یادآِری اسً شرِین در ذٍنش، گّن
 .پّستش دِید

سریع مباس ٍا را بُ ىادر رساند ِ بُ آشپزخانُ رفت تا اگر در آنجا کاری باقی ىاندٌ، 
 .انجاو دٍد

*** 

. ىیَيانان پس از یک استراحت چند ساعتُ، بُ سامن آىدٌ ِ دِر ًٍ جيع شدٌ بّدند
دخترش افسانُ با . فرٍاد با سنیيی ِ بَناو حرف ىی زد. خانُ در ٍیاٍّیی غرق شدٌ بّد

ٌ ی آخرین ىد دستبند طالیی کُ بُ تازگی خریدٌ بّد، صحبت ىی کرد ِ سیيا  ىینّ دربار
بُ دنبال فخری بُ آشپزخانُ رفتُ ِ طبق ىعيّل سرگرو پچ پچ کردن ِ شاید ًٍ غیبتی 

 .زنانُ بّد

ٌ اش را غرق در حیرت  سیيا سرش را بُ گّش فخری نزدیک تر کرد ِ در حامی کُ چَر
 :نشان ىی داد، گفت

ِقتی تَران بّدو ٍيین فاختُ ىحه کنیز حنقُ بُ گّش چنان بُ ! آرٌ، نيی دِنی کُ -
 !حرف شرِین بّد کُ نگّ

یُ ! این جّری ىظنّو نبینش! شرِین رِ نگّ کُ چُ دیکتاتّری بّد برا خّدش! آخ آخ
 !اىپراطّریُ کُ بیا ِ ببین

سیيا گفت ِ گفت تا این کُ فخری کُ دیگر تحيه حرف ٍای خامُ زنکی سیيا را 
ً ٍایی کُ از فرط تعجب ِ ناباِری در ىقابه حرف سیيا گرد شدٌ بّدند، . نداشت با چش

 :سری بُ تيسخر تکان داد ِ گفت
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ٌ ی ىن ! ِا زن داداش؟ - ٌ شّن حرف ىی زنی خّاٍر ِ خّاٍر زاد انگار این ٍایی کُ دربار
 !ٍستن

سیيا کُ انتظار این حرف را از جانبش نداشت ِ تّقع داشت فخری حرفش را باِر کند، 
پشت چشيی نازک کرد ِ تابی بُ گردن ِ سرش دادٌ ِ صّرت استخّانی اش را 

 :برگرداندٌ ِ اداىُ داد

ش رِ نسبت بُ اطرافش باز کنً تا گّل آدو ٍای  - ىن رِ باش کُ خّاستً چشً ِ گّشِی
 !ایش. بُ ظاٍر ىظنّو رِ نخّرٌ

این را گفت ِ با دمخّری فنجانی چای از سینی برداشت ِ دِ حبُ قند در دست گرفت ِ 
 .بق کردٌ بُ سامن آىدٌ ِ رِی ىبنی کنار ىینّ ِ افسانُ نشست

ُ ای . شاید ًٍ حرف ٍای سیيا درِغ نباشُ! اهلل اعنً»فخری با خّد گفت  فاختُ تجرب
این را با خّد گفت ِ « !ندارٌ ِ خینی می می بُ الالی پسرش ىی ذارٌ ِ بُ اِن ىی نازٌ

 .سینی چای را بنند نيّد ِ بُ سامن آىد

سیيا ِقتی دید دخترش با آب ِ تاب در ىّرد خریدٍای اخیرش با ىینّ حرف ىی زند ِ 
ٌ اش را بُ رخش ىی کشد، نگاٍی بُ آنَا کردٌ ِ گفت  :ىارک بّدن اجناس خریداری شد

ىینّ جّن نيی دِنی چُ مذتی دارٌ فالن مباس ىارک رِ بپّشی ِ تّی ىجنس ِارد  -
ً ٍا چَار تا ىیشُ ِ! شی  ...آخ اِن ِقتُ کُ چش

 :فخری کُ در حال تعارف چای بُ برادرش فرٍاد بّد، رِ بُ سیيا گفت

ً شّنُ؛ اىا باز ًٍ ىًَ آدىیُ  - ٌ ای شدٌ کُ عقه ىردو تّ چش زن داداش درستُ االن دِر
عقه ِ فًَ ِ شعّر چیزی نیست کُ با فالن ىارک مباس ِ ! کُ اِن مباس رِ بُ تن ىی کنُ

 !ظاٍر آدو ٍا ىشخص بشُ
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چُ بسا آدو ٍای فقیر ِ نداری ٍستن کُ ىحبت ِ درک ِ شعّرشّن بُ صد تا پّمدار با 
ٌ شّن ىشخص نیست پس . فالن مباس ِ ىاشین ىی ارزٌ ِ از ظاٍر ِ مباس ٍای پارٌ پّر

 .ٍيُ چی بُ پّل ِ ىارک ِ مباس ختً نيیشُ

 .سیيا دمخّرانُ اخيی کرد ِ چایش را الجرعُ سر کشید

*** 

 .فرِدگاٌ ىحه ٍيیشُ زندٌ ِ پر شّر بّد ِ ىسافران در رفت ِ آىد

ٌ ی آقای سنیيی از جا برخاست ِ بُ پیشّاز آىد  .آقای ىیرداىاد با دیدن خانّاد

 !بُ بُ آقای سنیيی چُ عجب یادی از ىا کردی ىرد -

ُ اش کشید دِ ٍيکار . آقای سنیيی بُ گرىی دست اِ را فشرد ِ اِ را بُ آغّش ىردان
 .قدیيی پس از ىدت ٍا بُ دیدار ًٍ رسیدٌ بّدند

ُ ٍای سنیيی را گرفت ِ قدری بُ عقب کشید تا بَتر بُ صّرتش نگاٌ  آقای ىیرداىاد شان
ٌ اش خیرٌ شدٌ بّد گفت. کند  :ٍيان طّر کُ بُ چَر

 راٌ گً کردی ىرد؟ رفتی حاجی حاجی ىکُ؟ -

 :سنیيی مبخندی گرو بر مب راند ِ در جّاب گفت

ِ َرا پیداىّن شدٌ ِ خّدش  - ىگُ گرفتاری ٍا ىی ذارٌ؟ االن ًٍ ىسافری داشتیً کُ این 
 .خندید

 :ىیرداىاد با دست بُ بازِیش زد ِ خندید ِ گفت

 !خّبُ خّدت اعتراف کردی پیرىرد -

ٌ ی سنیيی احّامپرسی کرد  .ِ آن ِقت بّد کُ بُ خّد آىدٌ ِ تک تک با اعضای خانّاد
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ٌ اش رِی صندمی ىنتظر فرِد ٍّاپیيا نشستند ُ ٍا ِ فرٍاد ِ خانّاد . فخری بُ ٍيراٌ بچ
ُ ای تا فرِدش باقی ىاندٌ بّد ىیرداىاد سنیيی را بُ کناری کشید ِ . ٍنّز چند دقیق

 :گفت

 پسرٍات چی کار ىی کنن شغنی دست ِ پا کردن یا نُ؟ -

. آرٌ ىسعّد کُ ىغازٌ ىبه فرِشی زدٌ ِ بَناو ًٍ کُ ٍيراٌ ناىزدش آتنیُ کار ىی کنُ -
 !ىَرداد ًٍ کُ ٍنّز درس ىی خّنُ ِ فعال ىّندٌ تا ىّقع کارش ِ این حرف ٍا

 :ىیرداىاد تُ ریشش را خاراند ِ گفت

 دخترت ىینّ خانً چی؟ دیپنً گرفتُ بّد درستُ؟ -

ٌ ست -  .ِ با این حرف مبخند زد! آرٌ، ىینّ ٍیچی فعال ىصرف کنند

 :ىیرداىاد اداىُ داد

ىینّ . اگُ ىّافق باشی چند رِز دیگُ اینجا آزىّن دارٌ برا استخداو ِ بعد ًٍ ىصاحبُ -
خانً ىی تّنُ شرکت کنُ ِ ىی دِنً با ِجّد کارىند الیقی ىحه خّدت، ىینّ تّی آزىّن 

 .ِ ىصاحبُ ىّفق ىیشُ

 چطّرٌ؟ ىّافقی؟

 !ىن کُ حرفی ندارو چُ از این بَتر؟ باید دید خّدش ىّافقُ یا نُ -

در ٍيین حال چند قدىی از آقای ىیرداىاد فاصنُ گرفت ِ از راٌ دِر با سر بُ ىینّ 
ٌ ای کرد تا آىدٌ ِ نظرش را جّیا شّد  .اشار

ِقتی ىینّ از جا برخاست ِ بُ طرف پدر حرکت کرد، آقای سنیيی نزد ىیرداىاد برگشت ِ 
 .ىنتظر ىینّ شد
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ىینّ در جریان اىر قرار گرفت ِ دست ٍایش را با خّشحامی بُ ًٍ زد ِ با شادی 
 :زائدامّصفی گفت

یعنی ىن سعیً رِ بکنً آزىّن رِ خّب بدو ِ ىصاحبُ رِ پشت سر بذارو تّ فرِدگاٌ  -
 ...استخداو ىیشً ِ جای باباو ىی شینً ِ

 :آقای ىیرداىاد مبخندی زد ِ رِ بُ ىینّ گفت

 ...بابات تاج سر ىا بّد اىا! جای بابات کُ نُ -

ُ اش  آقای سنیيی حرف ىیرداىاد را قطع کرد ِ رِ بُ دخترش کردٌ ِ دست رِی شان
 :گذاشت ِ گفت

یادىُ بچُ کُ بّدی ٍيیشُ . اىا کارىند فرِدگاٌ ىیشی ِ بُ آرزِی بچگی ت ىی رسی -
ِقتی با خّدو . ىی گفتی بابا ىن رِ ٍيرات ببر ىی خّاو ٍر رِز ٍّاپیيا رِ ببینً

 !ىی آِردىت از بزرگی ِ صدای ٍّاپیيا ىی ترسیدی ِ گریُ ىی کردی

 .آقای سنیيی با یادآِری آن رِزٍا خندید ِ سری تکان داد ِ زیر مب یادش بخیری گفت

ُ ٍایش رِی زىین قرار  در این ٍنگاو ٍّاپیيای عظیً امجحُ بُ زىین نشست ِ ِقتی پن
 .ٍيُ بُ استقبال رفتند. گرفت، ىسافران یکی یکی از آن پیادٌ شدند

. فاختُ بُ ٍيراٌ جّانی خّش پّش ِ بنند قاىت ِ باِقار بُ طرف سامن فرِدگاٌ ىی آىد
ُ جا کرد  .جّان دست برد ِ عینک دِدی را رِی چشً جاب

در این ىیان قنب ىینّ با دیدن شرِین در . ٍيُ ىنتظر بّدند تا ىیَيانان از راٌ برسند
 .سینُ بُ تپشی سخت افتاد

ٍيُ بُ نّعی با یکدیگر . با ِرِد ىیَيانانِی تازٌ از سفر رسیدٌ، جّ سنگین شدٌ بّد
ُ اند کُ حال با یکدیگر آشنا شدٌ بّدند. تعارف ىی نيّدند  .گّیی از ٍفت پشت غریب
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*** 

 :با صدای زنگ، ىَرداد از جایش بنند شد ِ بُ طرف آیفّن رفت ِ گفت

-   ُ با این ! دیگُ یخ ىجنس ِا ىیشُ. سالىتی داداش بَناو ًٍ با زن داداش اِىدخب ب
 :فخری گفت. حرف مبخند بر مب ىیَيانان نشست

 !نُ کُ ىا تا حاال حرف نيی زدیً ِ عین ىجسيُ نشستُ بّدیً -

ُ ی آیفّن را فشرد ِ اندکی بعد صدای بَناو از پشت در سامن بنند شد  .ىَرداد دکي

 !یا اهلل ىا اِىدیً کسی رِسری سرش نباشُ -

سرِر در حامی کُ از حرف ناىزدش مبخند ىی زد، بُ دنبامش ِارد سامن شد ِ تعارفات 
 .ىعيّمُ را با ىیَيانان انجاو داد

بَناو ٍيان طّر کُ بَزاد را در . بَزاد بُ آغّش بَناو پرید ِ از گردن عيّیش آِیزان شد
آغّش ىی فشرد ِ صدای آخ ِ ِاخ بَزاد را درآِردٌ بّد، با ىیَيانان دست دادٌ ِ خّش 

 .ِ بش کرد

ُ ی بَزاد زد ِ اِ را از خّد جدا کردٌ ِ رِی زىین گذاشت ُ ای بر گّن با . بَناو بـ ـّس
 :دست بُ کيرش زد ِ گفت

 .بدِ عيّ جّن برِ بازی کن -

ُ ی کيان رٍا شّد، دست ٍا را ىشت کردٌ ِ با دٍانش  ِ بَزاد ىانند تیری کُ از چن
 .صدای ىّتّر درآِردٌ ِ از جيع خارج شد

آقای سنیيی ِ فخری خانً با دیدن عرِس ٍا ِ پسرٍایشان کُ ٍيُ جيع شدٌ بّدند، 
ُ ی ىَرداد یخ ىجنس شکست ِ جيع . احساس شادىانی ِ غرِر ىی کردند بُ گفت
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ُ تر شدٌ ِ کً کً صدای خندٌ ِ ٍیاٍّی ىیَيانان فضای خانُ را پر ساخت . دِستان
آقای سنیيی بُ عادت ٍيیشگی اش پیشانی عرِسش را بّسید ِ فخری نیز با ىحبتی 

زن ِ شٍّر ٍیچ فرقی بین عرِس ٍایشان . ٍر چُ تياو تر اِ را بُ آغّش کشید
ِقتی ٍيُ . نيی گذاشتند ِ ٍر دِ را بُ یک اندازٌ دِست داشتُ ِ ىحبت ىی نيّدند

جيع شدند، خامُ فاختُ ىّقعیت را ىناسب دیدٌ ِ با سّغات ٍایی کُ با خّد آِردٌ بّد، 
برای ٍر کس سّغاتی ىناسب حامش را آِردٌ بّد؛ اىا برای . دل ٍيُ را بُ دست آِرد

ٌ ی بسیار زیبایی تدارک دیدٌ بّد کُ بنندی پیراٍن تا ىچ  ىینّ پیراٍن سنگ کاری شد
پیراٍنی پّست پیازی کُ رنگش قطعًا بُ صّرت ىینّ ىی آىد ِ . پایش ىی رسید

 .زیبایی اش را دِ چندان ىی کرد

ٍيُ گرو صحبت با یکدیگر ِ پذیرایی شدٌ ِ ٍر کس با بغه دستی اش در ىّرد 
ىسعّد ِ بَناو از شرِین در ىّرد کارش ىی پرسیدند ِ فرٍاد ِ . ىّضّعی گفتگّ ىی کرد

سنیيی ِ فخری ِ سیيا نیز بُ حرف ٍای فاختُ کُ از چگّنگی اِضاع در تَران صحبت 
بَناز ِ سرِر ِ افسانُ ِ ىینّ نیز جيعی جّان پسندانُ . ىی کرد، گّش سپردٌ بّدند

 .تشکیه دادٌ ِ از ٍر دری صحبت ىی کردند

ىَرداد نیز در ىبنی فرِ رفتُ ِ طبق ىعيّل سر در گّشی بردٌ ِ با آن ىشغّل بّد کُ 
ُ ی ٍيُ را بُ خّد جنب کرد جيع بُ یک بارٌ از ًٍ . ناگَان صدایی ىَیب از حیاط تّج
 .پاشیدٌ ِ ٍيُ سراسیيُ ِ با نگرانی ِ ِحشت بُ حیاط دِیدند

ُ ای بُ راٌ افتادٌ ِ ٍر کس بُ طرفی ىی دِید  .ٍيَي

تعدادی از ىردٍای . در یک چشً بر ًٍ زدن حیاط خانُ ىينّ از ىرد ِ زن شدٌ بّد
ىحنُ بُ کيک شتافتُ ِ زنان ٍيسایُ بُ تياشا ایستادٌ ِ تعدادی ًٍ با تنفن ٍای 

ً برداری بّدند  .ٍيراٌ ىشغّل فین
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افسانُ از ترس ِ ِحشت از ٍّش رفتُ ِ سیيا بُ دِر دخترش سعی در بُ ٍّش 
 .آىدنش داشت

ُ ٍای . ٍيُ جا غرق در دِد ِ سیاٍی بّد اتاقی کُ در حیاط بُ عنّان انباری بّد، در شعن
بَناز بی تابانُ بُ سر ِ صّرتش . آتش اسیر شدٌ ِ بی ىَابا در کاو آتش ىی سّخت

 .ىی کّفت ِ پسرو بَزاد از زبانش دِر نيی شد

ٌ ی پیش آىدن ندادٌ بّدند خّد ِ پسرانش بُ . سنیيی ِ پسرانش بُ اٍه ىنزل اجاز
ٍيراٌ فرٍاد دست بُ دست ًٍ دادٌ ِ با سطه ِ شیننگ ِ ٍر چُ بُ دستشان ىی آىد، 

ُ ٍای سرکش آتش ىی ریختند ىردان ىحنُ نیز ٍيُ چّن آتش نشانان کيک . آب بر شعن
ُ ای بُ راٌ افتادٌ بّد کُ بیا ِ ببین. ىی نيّدند  :یکی داد ىی زد! ٍیاٍّ ِ ٍيَي

 اِن جا بریز -

 :دیگری ىی گفت

 !ىسعّد احتیاط کن -

 :آن یکی ىی گفت

 !بَناو اِن ِر رِ بپا -

شرِین نیز آستین باال زدٌ ِ با کيک بَناو آب بر آتش ىی ریخت ِ سپس چّن از ٍيُ 
بُ انبار نزدیک تر بّد، در آن ٍّای سرد سطنی پر از آب کردٌ ِ بُ رِی خّدش ریخت ِ 

ُ ٍای بی رحً آتش نجات  با مگدی کُ بُ در انبار زد، بُ دل آتش شتافت تا بَزاد را از شعن
 .دٍد

ُ ٍا ِ از استرس زیاد پا سست کردٌ ِ بر زىین نشستُ ِ  فخری نیز با دیدن این صحن
 .تّان حرکت نداشت
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. شرِین دستش را حایه صّرتش کردٌ ِ پیش رفت ِ با صدایی بنند بَزاد را صدا کرد
صدای جزغامُ شدن ِسایه انبار ٍر محظُ بیشتر ىی شد ِ ٍر چُ آب بر آتش 

دیّارٍا سیاٌ شدٌ ِ از دِد غنیظ جایی . ىی ریختند؛ گّیی خیال خاىّش شدن نداشت
شرِین بُ سرفُ افتادٌ بّد ِ سعی ىی کرد با دست دِد را کنار زدٌ ِ با . دیدٌ نيی شد

ً ٍایی نیيُ باز بُ دنبال بَزاد  ً ٍایش جایی را نيی دید با چش زحيت در حامی کُ چش
 !اىا اجری از بَزاد نبّد کُ نبّد. ىی گشت

ٌ ٍا ِ اضطراب ٍا بیشتر شدٌ بّد ىسعّد ٍراسان ِ با عجنُ از این سّ بُ آن سّ . دمَر
 .آب ٍا بّد کُ بر آتش ریختُ ىی شد. ىی رفت تا راٍی برای نجات پسرش پیدا کند

شرِین آىادٌ شد تا جنّتر رفتُ ِ ِسایه سّختُ را کنار بزند شاید بَزاد را پیدا کند، کُ 
 :بَناو با فریاد گفت

 !شرِین، شرِین بیا بیرِن بَزاد این جاست -

شرِین با صدای بَناو سر برگرداند؛ اىا ٍيین کُ خّاست از اتاق بیرِن بپرد، کيد چّبی 
 .کُ غرق در آتش بّد پیش پایش افتاد ِ راٌ را بر اِ سد کرد

ُ الی آتش ِ دِد نجات  ىردان ٍيسایُ با صدای شرِین بُ کيکش شتافتُ ِ اِ را از الب
سرانجاو آتش سرکش دست از تالش برداشتُ ِ با بسیج شدن ىردو خاىّش . دادند

. بُ قدری ٍيُ چیز سریع اتفاق افتاد کُ کسی فرصت نکرد بُ آتش نشانی خبر دٍد. شد
 .اگر کيک ىردو نبّد قطعًا آتش بُ زِدی خاىّش نيی شد ِ بُ تياو خانُ سرایت ىی کرد

ُ ای از حیاط پشت ِسایه کز کردٌ ِ از ترس از ٍّش رفتُ بّد زىانی کُ . بَزاد گّش
بَناو اِ را بیَّش کنج حیاط پیدا کرد، اِ را بُ آغّش کشیدٌ ِ بُ دست ىادرش سپرد 
تا ًٍ بَناز از سالىتش دل آراو کند ِ ًٍ خّد بتّاند با کيک دیگران بُ اىّر رسیدگی 

 .کند
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ُ ی خّد بُ راٌ افتاد . با ىَار شدن آتش کً کً ىردو ىتفرق شدٌ ِ ٍر کس بُ طرف خان
ٌ ای نیز نقه ىحافنش نيّدند ٌ ای بر این ِضع دل ىی سّزاندند ِ عد  .عد

 .تياو خانُ را بّی دِد ِ سیاٍی برداشتُ بّد

حدِدًا تياو ِسایه اتاق سّختُ ِ از بین رفتُ بّد ِ آنچُ بُ نظر از بین نرفتُ بّد؛ نیيُ 
 .سّختُ ِ یا قابه استفادٌ نبّد

بَناو ِ . ِسایه یکی یکی بُ کيک جّانان تفکیک دادٌ شدٌ ِ بُ سطه زبامُ ریختُ شد
ٌ ای کُ ىی شد از  ىسعّد ِ ىَرداد ٍر سُ بُ تکاپّ افتادٌ ِ در ِ دیّار اتاق را بُ انداز

سپس ىردان یکی یکی پشت در حياو صف . سیاٍی نجات بخشیدٌ ِ تيیز نيّدند
بستند تا بُ نّبت دِش گرفتُ ِ خّد را از آن ِضع آشفتُ ِ سر تا پا سیاٍی ِ دِد 

 .نجات دٍند

گر چُ خّددار بّد ِ . در این بین شرِین از نظر جسيانی بیش از ٍيُ آسیب دیدٌ بّد
بُ زبان نیاِردٌ بّد اىا؛ دست ٍایش تا حدِدی سّختُ ِ زىانی کُ از حياو بیرِن آىد؛ 

ُ ی دست ٍایش شدند ُ اش ىتّج  .ىادر ِ خام

 :فاختُ با دیدنش بر پشت دستش زد ِ با نگرانی گفت

 خدا ىرگً بدٌ دست ٍات سّختُ؟ -

ً ٍای خّد زیر ِ رِ ىی کرد تا  ِ ٍراسان بُ طرف اِ رفتُ ِ دست ٍایش را در ىقابه چش
مذا ٍيان گّنُ کُ دست ٍای شرِین را در . ىیزان سّختگی اش را دیدٌ ِ نظر دٍد

 :دست گرفتُ ِ با خّد ىی کشید، رِ بُ فخری کرد ِ گفت

 .آبجی خيیردندِن بدٌ تا بُ دست ٍاش بيامً -

 :فخری نیز دستی بر طاق صّرتش زد ِ رِ بُ شرِین گفت
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ُ ی خامُ ٍّایی بخّری ببین چی بُ ! ای خدا ىن رِ بُکشُ خامُ - حاال اِىدٌ بّدی خّن
 !رِزت اِىد

 :شرِین کُ بی تابی ىادر ِ خامُ را دید گفت

 .یُ سّختگی جزئیُ رفع ىیشُ! نگران نباشید ىاىان، خامُ، چیزی نشدٌ کُ -

 :فاختُ باز گفت

 !آبجی خيیردندِن -

 :فخری نگاٍی بُ خّاٍرش کرد ِ سری تکان داد ِ گفت

 .ىن االن درىّنش ىی کنً با چیزی بَتر از خيیردندِن! خيیردندِن چیُ خّاٍر -

 .این را گفت ِ بُ طرف آشپزخانُ رفت

بَزاد در آغّش ىادر بُ ٍّش آىدٌ ِ ىسعّد در کنارش بّد تا جزئیات آتش سّزی را از 
 .زیرا ىی دانست یک محظُ غفنت از بچُ چنین رخدادی را باعخ شدٌ بّد. اِ بپرسد

ُ ٍای پیاپی شرِین  فرٍاد کُ بُ نّعی باالی ىنبر رفتُ بّد ِ سخنرانی ىی کرد؛ عطس
ٍر کس . حال ٍنگاو بحخ ِ بررسی این اتفاق بّد. پارازیتی در کالىش ىی انداخت

چرا کُ اِ بّد . چیزی ىی گفت ِ نظری ىی داد؛ اىا بَزاد بَتر از ٍيُ از ىاجرا خبر داشت
ُ ی گاز پر کردٌ ِ سپس با زدن کبریت خّاستُ تا بامنی درست کند؛  کُ بادکنکش را از مّم
اىا با ترکیدن بادکنکِی پر از گاز ِحشت کردٌ ِ کبریت را رٍا کردٌ ِ باعخ آتش سّزی در 

ُ ٍای آتش از . انبار ىی شّد سپس با ترس ِ دمَرٌ در حیاط ىخفی شدٌ ِ با دیدن شعن
 .ٍّش ىی رِد

 :فخری از آشپزخانُ خارج شد ِ گفت
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 !نُ تاِل ىی زنُ ِ نُ ىی سّزٌ دیگُ! بفرىا خّاٍر این ًٍ رِغن کنجد درىّن سّختگی -

آب قندٍا ِ شربت ٍای گالبی کُ ىینّ پی در پی درست کردٌ ِ بُ از ٍّش رفتگان ِ 
ٌ زدگان خّرانیدٌ بّد، کارساز بّدٌ ِ ٍيُ را سرحال کردٌ ِ غً را از دمشان زدِدٌ  دمَر

بّد؛ زیرا از قبه شنیدٌ بّد یکی ازخّاص گالب زدِدن غً از دل بّدٌ ِ برای ٍيین است 
 .کُ در ىراسً ختً ِ ىصیبت گالب بر سر ىدعّین ىی پاشند

از ٍر فرصتی . با این اتفاق بار دیگر پچ پچ ٍای در گّشیِی سیيا با فخری شرِع شد
ز ِز ىی کرد ِِی  .استفادٌ کردٌ ِ در ٍر گّشُ ِ کناری کُ فخری را تنَا ىی دید، در گّشش 

نيی دِنستً با اِن خصّصیاتی کُ بُ شخصُ از این ىادر ِ ! خدا بُ دِر فخری جّن -
 !پسر کشف کردٌ بّدو، بدقدو ًٍ ٍستن

اِی اِی دیدی؟ دیدی ٍنّز از َگرد راٌ نرسیدٌ چُ بُ رِز خّنُ ِ زندگیت اِىد؟ یا از بدقدىی 
نيی دِنستً با اِن ٍيُ َدو ِ ! ایش ندید َبدیدٍا! شّوِی شّنُ یا چشً ِ چال شّن شّرٌ

تّن  ً شّن ىیاد ِ چشِی ُ ٍای شيا بُ چش دستگاٍی کُ خّدشّن دارن زندگی ِ تیر ِ تخت
 !ىی کنن

فخری ٍيان طّر کُ نيک خّرش را ىی چشید، نگاٍی حاکی از دمخّری بُ سیيا کردٌ ِ 
 :گفت

ٌ ی ىن رِ نجات بدٌ - فردا ! زن داداش، بندٌ خدا شرِین کُ بُ دل آتیش زد تا جّن نّ
 ...نباید پا رِ حق بذاریً ِ! یُ ِجب جا بیشتر کُ نيی گیریً

ً ٍایی فراخ شدٌ اداىُ داد  :سیيا نگذاشت حرفش را تياو کند ِ با چش

تّ ! این از سیاست شّنُ ىن این ٍا رِ ىی شناسً! نیگا باز حرف خّدش رِ ىی زنُ -
ٌ اش کشیدٌ ُ ٍایی برا عرِس آیند ٍنّز عرِس بیچارٌ ! نيی دِنی ٍيین فاختُ چُ نقش
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فقط این رِ از ىن بشنّ اگُ رِزی رِزگاری ! رِ پیدا نکردٌ گفتُ چنین ىی کنً ِ چنان
 .از ىا گفتن بّد! برای ىینّ پا پیش گذاشتن گّل حرف ٍاشّن رِ نخّری

ُ ی در آشپزخانُ ظاٍر شد ِ گفت  :در این ٍنگاو فاختُ در آستان

ُ او شرِین گرسنشُ با این دستاش کُ نيی تّنُ غذا بخّرٌ  - آبجی غذا آىادٌ است؟ بچ
 .باید خّدو دٍنش بذارو

 :فخری سری بُ طرفش چرخاند ِ با مبخند گفت

آرٌ عزیزو تا چند دقیقُ دیگُ ىیارو، فقط بی زحيت داری ىیری ىینّ رِ ! بيیرو امَی -
 .صدا کن بیاد کارِیش دارو

ٌ ای فاتحانُ کُ گّیی فتحی . فاختُ سری بُ عالىت ىحبت تکان داد ِ رفت سیيا با چَر
 :بزرگ انجاو دادٌ رِ بُ فخری کردٌ ِ بُ آٍستگی اداىُ داد

ُ او با این دست ٍاش؟. نگفتً؟ از حاال ىنت سرت ىی ذارٌ - ! دیدی چطّر ىی گفت بچ
ٌ اش ریخت ِ گفت  :سپس گردنی تاب داد ِ ادایی بُ چَر

ُ ست - ُ ی دِ سام ُ اش بچ  !انگار بچ

ی "الامُ اال اهلل"فخری کُ از حرف ٍای خامُ زنک سیيا طاقتش طاق شدٌ بّد، زیر مب 
 :گفت ِ مبی برچید ِ گفت

بُ حرف ٍات فکر ىی کنً ِ . ىينّن زن داداش کُ بُ فکر خّشبختی دختر ىنی -
 ...نيی ذارو

 :در این محظُ ىینّ ِارد شد ِ گفت

 !بنُ ىاىان، خامُ گفت کاَرو داری -
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ُ ان -  .قربّن دستت ىاىان، اِن سفرٌ رِ بردار ِ ببر پَن کن تا غذا رِ بکشً ٍيُ گرسن

سیيا نیز کُ فخری را بُ خّبی . ىینّ سفرٌ را برداشت ِ بُ طرف پذیرایی رفت
ىی شناخت ِ از دٍن بینی اِ ىطنع بّد ِ ىطيئن بّد حرف ٍایش تا حدِدی بر فخری 

 :اجر کردٌ؛ فاتحانُ کفگیر در دست گرفت ِ گفت

فخری جّن بدٌ بُ ىن برنج رِ بکشً، تّ خّرش بکش کُ گّشت ٍاش رِ درست تّ  -
 .ظرف ٍا قسيت کنی

ُ ی برنج را جنّی سیيا گذاشت ِ خّد ىتفکرانُ در حامی کُ  فخری با گفتن یا عنی قابني
ٌ اش بُ خّبی نشان ىی داد کُ بُ حرف ٍای سیيا ىی اندیشد؛ ىالقُ بُ دست بُ  چَر
ُ ای  جان خّرش افتاد تا پس از یک رِز تالش بی ِقفُ ِ مبریز از دمَرٌ ِ اضطراب مقي

 .نان خّردٌ ِ استراحت نيایند

حرف ٍای سیيا چنان گه انداختُ بّد ِ از ٍر دری حرف بُ ىیان ىی کشید کُ گّیی 
امبتُ این فاختُ بّد کُ پیش . ىی ترسید فرصت کً آِردٌ ِ حرف ٍا در دمش تننبار شّند

ُ اش را پیش کشیدٌ ِ گفت  :از سیيا حرف شیرین دختر یکی یکدان

طفنی دخترو ِقتی ىدرک دکتراش رِ گرفت ِ در بُ در دنبال جایی برای ىطب  -
ىی گشت تا بتّنُ ىطب بزنُ، یُ دعّتناىُ از مندن برای کیانّش اِىد کُ بُ تخصصش 

نیاز دارن ِ باید بُ ىاىّریتی چند ىاٍُ برٌ تا تّی بیيارستان اِنجا پیّند قنب انجاو 
ٌ ش رِ بزنُ ِ کالً اِن جا . بدٌ دخترو ًٍ ىجبّر شد با شٍّرش راٍی بشُ ِ قید خّنّاد

 !ىّندگار بشن

 :سیيا کُ ىی خّاست در ىقابه حرف فاختُ حرفی زدٌ باشد، گفت

 .فاختُ جّن ىن کُ کالً با کار کردنِی دختر بیرِن از خّنُ ىخامفً -
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 :ىینّ کُ ِقت را ىناسب دید گفت

ُ ی ىا با شيا فرق کردٌ - دخترٍا ٍیچ فرقی با پسرٍا ندارن ِ ! زن دایی االن دِرٌ ِ زىّن
ُ ىّن پا بُ پای ىردٍاشّن کار ىی کنن االن خّدِی ىن؛ قرارٌ برای فرِدگاٌ . زن ٍای جاىع

 .آزىّن بدو ِ اگُ قبّل شدو کارىند اِنجا ىیشً

ٌ اش  ً ٍای ىیشی رنگ ِ پر ىژٌ ِ کشید بعد دستی بُ صّرتش کشید ِ در حامی کُ چش
 :را خيار ىی کرد، قدری عشٌّ ِ ناز در صدایش ریخت ِ اداىُ داد

اصالً خدا رِ چی دیدی شاید ًٍ ىَيّن دار ٍّاپیيا شدو ِ از اِن مباس ُفرو  -
ٌ ای ًٍ تّ دٍنً ! خّشگه ٍا پّشیدو ىن کُ چَار ستّن بدنً ساميُ ِ دندِن کرو خّرد

 !نیست، باباو ًٍ راضیُ ِ کيکً ىی کنُ

 :ِ با چشيکی رِ بُ پدرش اداىُ داد

 !ىگُ نُ بابا؟ -

پدرش نیز در حامی کُ در جّابش مبخند ىی زد، سری بُ پایین تکان داد ِ ًٍ زىان 
ً ٍا را نیز بستُ ِ گفت  :چش

آرٌ بابا جّن ىن راضی او ِ خینی ًٍ خّشحال ىیشً کُ دختر یکی یُ دِنُ ِ عزیزو  -
 !جایی کار کنُ کُ خّدو قبالً بّدو ِ با ىحیطش آشناو

ٌ ٍایشان ىی بارید ً ٍای ٍيُ بعد از شنیدن این خبر دیدنی شدٌ ِ تعجب از چَر  .چش

 :بَناو با مّدگی مبخندی زد ِ گفت

 !خدا شانس بدٌ ِهلل، کاش ىن دختر ىی شدو -

ٌ ی سرِر کرد ِ با ٍيان محن شّخ اداىُ داد  :ِ نگاٍی بُ چَر
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 نُ؟ -

 :سرِر نیز خندید ِ در جّابش گفت

 !حاال کُ نشدی -

سیيا کُ از شنیدن این خبر در حال انفجار بّد، نیشخندی بُ مب نشاند ِ بدِن این کُ 
 :بتّاند حسادت خّد را پنَان کند، بدِن ابا با دٍان کجی کُ بُ سنیيی نيّد، گفت

َپ چطّر بتّنید خسارتی رِ کُ خّردید، جبران کنید؟ باید ًٍ با افتخار ! بنُ دیگُ -
ِ این جينُ را در حامی بیان کرد کُ ! دخترتّن رِ سرکار بفرستید ِ بگید بُ بُ ِ َچُ َچُ

 .گردنش را تاب دادٌ ِ یک تای ابرِیش را باال بردٌ بّد

فرٍاد کُ بُ خّبی اِ را ىی شناخت ِ از رفتارش شرىگین شدٌ ِ خجامت ىی کشید، بُ 
 .صّرت سنیيی نگاٌ کند، با تحّکيی ىردانُ اِ را صدا زد

 !سیيا -

سیيا کُ رفتار فرٍاد را ىبنی بر کّچک کردن . این را گفت ِ سرش را پایین انداخت
 .خّیش ىی دید، با عصبانیت از جایش بنند شدٌ ِ بُ اتاق ىجاِر رفت

ً تر رِی  ُ ٍای تسبیح را کُ در دست داشت، ىحک فرٍاد زیر مب استغفرامنَی گفت ِ دان
سعی کرد . ًٍ انداختُ ِ سپس تسبیح را در دست ىچامُ کردٌ ِ در جیب کتش انداخت

ُ تر گفت  :قدری آراىش در صدایش بریزد ِ رِ بُ افسانُ کردٌ ِ آىران

 .بابا برِ بُ ىادرت بگّ آىادٌ شّ بریً -

افسانُ نیز کُ ٍّا را پس دیدٌ بّد، با خشً ِ انزجاری کُ از چشً پدر دِر ىاندٌ بُ 
سپس با افسّس بُ شرِین نگاٍی انداخت ِ بُ . پدرش نگاٍی کرد ِ از جا برخاست

 .طرف اتاقی کُ ىادر رفتُ بّد، بُ راٌ افتاد
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فخری کُ برای پذیرایی بُ آشپزخانُ رفتُ ِ نیيی از حرف ٍا را نشنیدٌ بّد، ِقتی با 
سینی چای بُ سامن آىد ِ سیيا ِ فرٍاد ِ افسانُ را آىادٌ ِ چيدان بُ دست در حال 

خداحافظی کردن با ىَيان ٍا دید، سینی را از دستش رِی گه ىیز نَاد ِ با تعجب 
 :گفت

 !کجا زن داداش؟ چی شد یَّ؟ اتفاقی افتادٌ؟ -

سیيا صّرتش را بّسید ِ در حامی کُ ٍنّز آجار ناراحتی ِ خشً در صّرتش ٍّیدا بّد 
 :گفت

 .حاال ُکنی ًٍ تّ راٍیً تا برسیً. ىرخصی فرٍاد دارٌ تيّو ىیشُ! ىا بریً دیگُ -

 .ِ خداحافظی کرد ِ از سامن بیرِن آىد

ُ شان کنند  .فخری ِ ىسعّد بُ دنبامشان آىدٌ تا بدرق

 :فخری با دمخّری گفت

 !آخُ چی شد چرا یُ دفعُ پا شدید؟ -

سیيا کُ در پشت سر آنَا حرکت ىی کرد، پا . فرٍاد ِ افسانُ بیرِن از حیاط رسیدٌ بّدند
سپس سر را بُ فخری . سست کرد ِ ىنتظر شد تا ىسعّد بُ دنبال دایی اش بیرِن برِد

ُ تر کُ ىسعّد ىتّجُ نشّد گفت  :نزدیک ِ کج کرد ِ با صدایی آٍست

دختری کُ با ىرد جياعت سر ِ ! فخری جّن نذاری دخترت برٌ ِ بیرِن از خّنُ کار کنُ -
فردا ىيکنُ برات آبرِریزی ًٍ بُ بار بیارٌ ِ ! کار داشتُ باشُ خیرٌ سر ىیشُ ِ پررِ
ُ تّن رِ ببرٌ  دختر با ىرد جياعت زیر یُ سقف کار کنُ؟! آبرِی چندین ِ چند سام

 :ِ برای بزرگ تر جنٌّ دادن این کار سری تکان داد ِ با افسّس گفت
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 !ُنچ نچ نچ -

ٌ ای کرد ِ بُ ٍيان آٍستگی اداىُ داد  :ِ با چشً ِ ابرِ بُ در سامن اشار

گّل ظاٍرشّن رِ نخّری ِ ىفت ىفت ! یادت نرٌ چی در ىّرد این ٍا بَت گفتً -
 !دخترت رِ اسیرشّن نکنی

. فخری کُ با حیرت بُ حرف ٍایش گّش ىی داد، سری در ىقابنش بُ تایید تکان داد
 .سپس سیيا باری دیگر خداحافظی گفت ِ از در خارج شد

فخری کُ ٍنّز از حرف ٍای سیيا بَت زدٌ بّد، بُ سامن برگشت تا بُ دیگر ىیَيانانش 
 .برسد

*** 

 ارزینُ، ارزینُ دخترِ ُکجّی ننُ؟ -

طاقتش طاق شدٌ بّد کُ این بار بنندتر . ٍر چُ پیرزن صدا ىی کرد، خبری از ارزینُ نبّد
 .از پیش اِ را صدا کرد

ی ننُ؟ -  ارزینُ، ارزینُ اِىدِی

ُ ی داىن  ً ٍایی پف کردٌ ِ خّاب آمّد در حامی کُ با یک دست گّش ارزینُ با چش
ً ٍایش را ىی ىامید،  چین دار ِ رنگارنگش را در دست گرفتُ ِ با دست دیگر چش

 :رِبرِیش ظاٍر شد ِ گفت

داو کِیردی؟ -  ننُ َبرِیی چی چی صِی

 :پیرزن نگاٍی بُ اِ کرد ِ گفت

 !خّاُسّو بِیری دِ تّ نّنّ بّسّنی. کاکّ َیدیت کُ رفت دِکّنّ -
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 :ارزینُ با بی حّصنگی سری خاراند ِ گفت

 حامّ کُ چیطّ شُ؟ -

ُ اش را ىی خّرد، باز در جّابش  پیرزن کُ عادت بُ سحرخیزی داشت ِ صبح زِد صبحان
 :اداىُ داد

 !ىّ کُ َنيتَّنً از ای نُّن بّخّرو -

ارزینُ کُ خّاب َدو صبحش خراب شدٌ بّد بُ اجبار ِ با کج خنقی در حامی کُ 
ٌ ای طّالنی ىی کشید گفت  :خيیاز

 .باش رِ چیُشً ننُ َامّنّ ىیُرو -

این را گفت ِ سپس بُ طرف حیاط رفت تا آبی بُ صّرتش زدٌ ِ اىر ىادربزرگ را 
 .اطاعت کند

از ِقتی کُ پدر ِ ىادرش ُىردند، ىادر بزرگش کُ ىادرِی ىادرش ىی شد با آنَا زندگی 
گر چُ پیر بّد؛ . ىی کرد ِ این خّاٍر ِ برادر دِقنّ را بُ قّل ىعرِف، تر ِ خشک ىی کرد

ارزینُ ِ یداهلل ٍر دِ در ىرز بیست ِ پنج سامگی بّدند؛ اىا . اىا ٍنّز چست ِ چابک بّد
 .ىادربزرگ عقیدٌ داشت کُ آنَا ٍنّز بُ یک بزرگ تر نیاز دارند

تا دخترش زندٌ بّد اِ با پسرش بَين ِ عرِسش زندگی ىی کرد؛ اىا از ِقتی کُ 
دخترش بُ ٍيراٌ شٍّرش در تصادف کشتُ شدند ِ پسرش بَين بُ خاطر شغنش بُ 

بدین ترتیب ًٍ . شَری دیگر نقه ىکان کرد، اِ نیز ترجیح داد با دِقنٍّا زندگی کند
 .آنَا تنَا نيی ىاندند ِ ًٍ خّد با پسرش ىجبّر بُ ترک دیارش نيی شد

ٍّای پاک صبحگاٍیِی رِستا را . ارزینُ چارَقدش را در سر ىحکً کردٌ ِ از خانُ بیرِن زد
ُ ٍا فرستاد ُ ی گنجشکان بر درخت ٍای . با نفسی عيیق بُ ری صدای جیک جیک ىستان
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سرسبز ِ بنند قاىت چّن سيفّنی بسیار زیبا در گّشش نّاختُ ىی شد ِ ٍيین باعخ 
ٌ تر گردد رِستایشان سرسبز ِ تّریستی . شد تا خّاب از سرش پریدٌ ِ شاداب تر ِ سرزند

 .بّد ِ ٍر سامُ تعداد زیادی بُ دیدن این رِستای زیبا ِ خّش آب ِ ٍّا ىی رفتند

ارزینُ دختر فعال ِ کّشایی بّد ِ ٍنرٍای دستی زیادی از ىادربزرگ آىّختُ بّد؛ اىا بُ 
. خاطر صّرتی نُ چندان زیبا، خّاستگاری نداشت ِ تا بُ این سن ىجرد ىاندٌ بّد

. درست است کُ با یداهلل دِقنّ بّد؛ اىا ٍیچ شباٍت ظاٍری با یکدیگر نداشتند
. باامعکسِی اِ یداهلل کُ َیدی صدایش ىی کردند، از صّرتی زیبا ِ قدی رعنا برخّردار بّد

ٍيیشُ در دل این حسرت را داشت کُ اگر اِ نیز با یداهلل ٍيسان بّد، حال کّدکانی قد 
چرا کُ در . ِ نیً قد داشت ِ برای خّدش زندگی تشکیه دادٌ بّد ِ خانً خانُ بّد

ُ ی بخت ىی رفتند ِ چّن اِ ىجرد ِ سرشان بی  رِستا دختران در سنی پایین بُ خان
 .کالٌ نيی ىاند

 .در این فکر ِ خیال بّد کُ بُ نانّایی رسید

 رِسری: چارقد*

 بگیری: بّسّنی*

 ىغازٌ: دِکّنّ*

با یک دست نان گرو ِ . ٍّای پاک رِستا در تک تک سنّل ٍای ارزینُ نفّذ کردٌ بّد
تازٌ را گرفتُ ِ با دست دیگر یک طرف داىن پرچین مباس ىحنی اش را گرفتُ بّد تا از 

از جّی پرید ِ قدری کُ پیش رفت، باز . جّی آبی کُ در ىسیرش بّد؛ راحت تر بپرد
ُ ی ىنتَی بُ کّچُ را باال برِد ُ ٍای خشتی ِ کَن  .دست بُ داىن شد تا این بار پن

خً شد ِ سفرٌ را انداخت ِ . تا بُ ىنزل رسید، اجری از خّاب آمّدگی در اِ دیدٌ نيی شد
 .نان را رِی سفرٌ گذاشت ِ ىادربزرگ را صدا کرد
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 .ننُ، ننُ بُی ُصبّنُ بّخّر -

سپس قّری را از رِی سياِر بنند کرد ِ دِ فنجان چای برای خّدش ِ ىادربزرگش 
 .ریخت ِ در کنار اِ دِر سفرٌ نشست

*** 

ٌ ی فرٍاد، ىینّ نفسی بُ آسّدگی کشید حال ىی تّانست محظاتش را . با رفتن خانّاد
ُ ی خّش تیپش کُ ىدت ٍا بّد حس  ُ ی عزیز ِ پسرخام بُ خّبی ِ خّشی در کنار خام

 .ىی کرد ىَرش بُ دمش افتادٌ ِ احساس خّبی نسبت بُ اِ دارد، بگذراند

ُ تر شدٌ بّد حرف ٍای سیيا ىداو در سرش رژٌ . رفتار فخری نسبت بُ خّاٍرش ریزبینان
خیال . از آنجا کُ دٍن بین بّد، ىداو بُ ىحبت ٍای فاختُ نیز ىشکّک ىی شد. ىی رفتند

ىی کرد ٍر حرفی کُ ىی زند ِ ٍر بذمُ کُ ىی گّید ِ یا حکایتی کُ تعریف ىی کند، ىنظّر 
ٍيین باعخ بُ ًٍ ریختگی اعصابش شدٌ ِ گاٍی در . خاصی در پسش نَفتُ دارد

 .رفتارش نيّد پیدا ىی کرد

از آن طرف سنیيی بُ فکر بّد تا در ىدتی کُ آنان قصد ىاندن دارند، محظات شاد ِ 
دِست داشت زىانی کُ از شَر ِ دیارشان ىی رِند، با . خّبی را برایشان فراًٍ کند

ٌ ای خّش بازگردند درست است آتش سّزی کُ پیش آىد، کنی خسارت بُ اِ . خاطر
ُ ی کّتاٌ خاتيُ دٍد ِ گفت  :ِارد کرد اىا؛ ٍيان را نیز سعی کرد با چند جين

ٌ ی عزیزو چیزیش نشدٌ ِ بُ مطف خدا شرِین خان ًٍ  - ٍيین کُ ٍيُ ساميیً ِ نّ
ُ ای جزئی دیدٌ؛ یعنی رحيت خدا ضرر ىامی چیزی ! ضرر نباید بُ جّن بخّرٌ! صدى

 .نیست، جبران ىیشُ
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ُ ی خّیش را  ُ ی از دست رفت ُ ی اعضای خانّادٌ رِحی ٍيین چند جينُ کافی بّد تا ٍي
ٌ اش را در ذٍن ىرِر نکنند تا  ٌ ی بد این اتفاق گذشتُ ِ حتی خاطر باز یابند ِ از خاطر

 !ىبادا خاطرشان را ىکدر سازد

*** 

. در ٍيین رِزٍا بّد کُ ىینّ بُ ٍيراٌ پدر برای آزىّن فرِدگاٌ بُ ىحه تعیین شدٌ رفت
ٌ ای عجیب داشت از صبح پریشان بّد ِ کارٍایش . رِزی کُ نتایج اعالو ىی شد دمشّر

بُ ٍيین خاطر یا ظرفی از دستش بُ زىین . را با بی دقتی ِ عجنُ ِ دمَرٌ انجاو ىی داد
 ...افتادٌ ِ ىی شکست ِ یا

قرار بر این بّد تا ىیَيانان بعد . فنجان ٍا را از چای داغ پر کرد ِ از آشپزخانُ خارج شد
از نّشیدن چای بُ ٍيراٌ بَناز کُ نقش راٍنيا را برایشان داشت، برای خرید بُ بازار 

بَناو ِ . برِند ِ فخری ِ ىینّ در خانُ ىاندٌ ِ تدارک ناٍار را ببینند تا آنَا بازگردند
ىسعّد پس از چند رِز ىرخصی کُ بُ خّد دادٌ بّدند، حال بُ ىغازٌ ِ آتنیُ برگشتُ ِ 

 .ٍر کداو بُ کار خّد ىشغّل شدند

ٍيین کُ ىینّ با سینی چای از آشپزخانُ خارج شد، ىَرداد از پشت سیستً بنند شدٌ ِ 
 :با عجنُ از اتاق خارج شد ِ با شّر ِ ٍیجان رِ بُ ىینّ گفت

 !آجی بدِ بیا نتایج رِ اعالو کردن -

پایی تند کرد تا سریع تر چای را . حرف ىَرداد باعخ شد تا نگاٍش بُ طرف اِ بچرخد
ُ ی ىیز برخّرد کرد ِ  ...تعارف کند کُ ناگَان پایش بُ گّش

در یک آن سکندری خّرد؛ اىا پیش از آن کُ بُ زىین برسد، بازِانش از پشتِی سر تّسط 
تعدادی از فنجان ٍا ِاژگّن شدٌ ِ بعضی . دست ٍایی قدرتيند ِ ىردانُ نگُ داشتُ شد

تعدادی دیگر ٍيان جا . از آنَا با برخّردِی ىیز شکستُ ِ ىحتّیاتشان پخش شدٌ بّد
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درِن سینی افتادٌ ِ چایشان ریختُ ِ ٍیچ کداو سامً بُ ىقصد کُ ىقابه ىیَيانان 
 .بّد، نرسید

ُ ی ىقابنش نگاٌ ىی کرد خامُ فاختُ با دیدن این صحنُ، با . ىینّ شّک زدٌ بُ صحن
 :ٍراس ِ نگرانی گفت

 !یا خدا -

ُ ی دستانش نجات داد  ىینّ با صدای ناجی اش از پشتِی سر، بازِانش را بُ آراىی از حنق
 .ِ سری بُ عقب برگرداند

ً ٍایش را بُ ًٍ زد ِ سعی کرد حرفش را پیش خّد  ُ ی شرِین چش با تکرار جين
 .حالجی کند تا بتّاند پاسخش را بدٍد

 :شرِین در ىقابنش سری کج کرد ِ با محن شّخی گفت

 کجایی دخترخامُ؟ ىیگً حامتّن خّبُ طّری تّن نشد؟! دامی -

ُ اش از شرو عنابی شد ِ چشً از دیدگان جذاب  ىینّ کُ تازٌ ناجی اش را دیدٌ بّد، گّن
در حامی کُ طبق عادت مب ٍایش را با زبان خیس ىی کرد، با شرىی . شرِین گرفت
 :دخترانُ گفت

 ...شاید االن! اگُ شيا نبّدید نيی دِنً چی ىی شد؟ -

ٌ ی ىینّ را شرو زدٌ ندیدٌ بّد، نگذاشت بیش از این خجامت  شرِین کُ تا بُ حال چَر
 :بُ ٍيین جَت حرفش را قطع کردٌ ِ سریعًا گفت. بکشد ِ یا با این فکر خّد را بیازارد

 !مطفا بیشتر ىّاظب باشید. شکرخدا اتفاقی براتّن نیفتاد -
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ىینّ کُ در حسی دِگانُ اسیر شدٌ بّد، سّزش دستانش را کُ از ریختن چای سّختُ 
 :مذا با ٍيان شرو گفت. بّد، حس نيی کرد

 ىينّنً ازتّن -

ٌ ی فنجان ٍا را از زىین جيع کند ُ ٍای شکستُ شد  .این را گفت ِ با عجنُ نشست تا تک

 :سنیيی گفت

 .بابا چقدر عجنُ ىی کنی؟ امَی شکر بُ خیر گذشت -

فاختُ نیز کُ شاٍد حرف زدن دِ جّان ىقابه یکدیگر بّد ِ بدش نيی آىد تا پسرش را 
در این رابطُ اسیر کند، مبخندی بُ مب نشاند ِ رِ بُ سنیيی در حامی کُ با چشً ِ ابرِ 

ٌ ای بُ شرِین ِ ىینّ ىی کرد؛ آٍستُ کُ خّدشان ىتّجُ نشّند، گفت  :اشار

 !چُ مفظ قنً با ًٍ حرف ىی زنن -

اِ نیز ىحتاطانُ بُ ٍيان . سنیيی سری بُ تایید حرفش تکان داد ِ مبخندی پدرانُ زد
 :آٍستگی گفت

ُ ٍاو حیا دارن - ٌ ای کُ ىرد ِ زن، پیر ِ . باید بُ داشتن شّن افتخار کنیً! بچ تّ دِر
ی کردن؛ شرو ِ حیا کیيیاست ِ داشتن  جِّن حیا رِ قّرت دادن ِ خجامت رِ قِی

 !ٍيچین دختر ِ پسری افتخارٌ

ُ اش یعنی شرِین را نیز جزء پسرانش شيردٌ بّد  .ِ این جين

فخری کُ تازٌ از دست زن ٍيسایُ نجات پیدا کردٌ بّد، بُ سامن آىدٌ ِ ٍيان طّر کُ 
 :چادر از سرش برىی داشت پّفی کشید ِ گفت
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ش! این ًٍ ِقت گیر آِردٌ. باالخرٌ رفتش - ! رِو نشد بگً ىَيّن دارو، ىاشااهلل بُ َفکِی
 ...پشت سر ًٍ

ُ ی فنجان ٍا کُ ٍنّز رِی ىیز باقی ىاندٌ بّد افتاد ُ ٍای شکست . ناگَان چشيش بُ تک
ُ ی حرفش را خّرد ِ دستی پشت دست دیگرش کّفت ِ با حیرت رِ بُ ىینّ کُ در  اداى

 :حال جيع کردن آنَا بّد کردٌ ِ گفت

 !خدا ىرگً بدٌ چُ کردی ىینّ؟ -

 :از آن طرف نیز ىَرداد از اتاق داد زد

 !آجی َپ چُ ىی کنی چرا نيیای؟ بیا اسيت رِ این جا زدن -

ىینّ در کنار ىَرداد چشً بُ ىانیتّر . ىیَيانان بُ قصد خرید از خانُ خارج شدٌ بّدند
 .دِختُ بّد ِ با شّق چند بار ناىش را بنند خّاند

ُ ی ىیَيانان بُ تازگی ِارد سامن شدٌ بّد، با صدای شاد ىینّ مبخندی  سنیيی کُ از بدرق
ٍنّز چند قدىی بُ طرف اتاق نرفتُ بّد کُ فخری با گاو ٍایی سریع ِ . بر مب نشاند

بُ طّری کُ در با صدای . غضبناک از سنیيی پیشی گرفت ِ با شتاب در اتاق را باز کرد
 :حسابی عصبی بّد کُ بی ىقدىُ رِ بُ ىینّ غرید. گّشخراشی بُ دیّار اصابت کرد

 !چشً بابات رِشن -

سنیيی از یک سّ ِ ىینّ ِ ىَرداد از سّی . ِ شرِع بُ کف زدن با حامتی عصبی کرد
ٍیکه نُ چندان . دیگر با چشيانی دریدٌ ِ از حدقُ درآىدٌ ىبَّت بُ اِ ىی نگریستند

 .چاقش در آن حامت دیدنی بّد
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حرف ٍای سیيا کُ تاجیر خّدش را بر رِح ِ رِان فخری گذاردٌ بّد ِ حال اِ بُ چیزی 
جز کنياتی ٍجّ کُ در ىغزش رژٌ ىی رفتند؛ نيی اندیشید، دندان ٍایش را کنید کردٌ ِ 

 :اداىُ داد

از فردا ! حاال خینی خّشحامی کُ تّ آزىّن قبّل شدی؟ ِ حتيًا با خّدت ىیگی بُ بُ -
 !جنّی ىَيّن ٍا الف ىی زنی کُ ىن فالن ىی کنً ِ باباو راضیُ؟... ىیرو فرِدگاٌ ِ

ُ ای  فخری کُ حال خّدش را ىتّجُ نيی شد، این جيالت را با محنی زنندٌ ِ مب ِ مّچ
 .کج ِ ىاِج ادا کرد

سپس بُ سنیيی کُ حال در کنارش ایستادٌ ِ حیرت زدٌ از رفتارش اِ را نگاٌ ىی کرد، رِ 
 :کردٌ ِ گفت

 !ىگُ ىن ُىردٌ باشً کُ بذارو پات رِ تّ فرِدگاٌ بذاری ِ اِن جا کار کنی -

ُ اش گذاشت ِ دست دیگرش را رِ بُ پایین تکان دادٌ  سنیيی با ىتانت دستی رِی شان
 :ِ گفت

 خانيی آرِو باش -

ِقتی . ِ سپس دست اِ را گرفت ِ بُ دنبال خّیش کشید ِ بُ سّی ىبه ٍدایت کرد
 :فخری رِی ىبه نشست، سنیيی اداىُ داد

 حاال بگّ ببینً ىشکه کجاست؟ چی شدٌ؟ چرا نباید برٌ اِن جا کار کنُ؟ -

ُ اش گذاشت ِ با نّک انگشتانش بُ ٍر دِ  فخری سردرگً دست ٍایش را رِی شقیق
ً ٍایش را بست تا شاید از دردِی سرش . طرف فشاری ِارد کرد پّفی کشید ِ اندکی چش

 .باز این درد معنتی بُ سراغش آىدٌ بّد. بکاٍد

ً ٍا را گشّد ِ گفت ٌ ای ندارد، چش  :ِقتی دید فاید
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 !ٍنّز گدا نشدو کُ ىحتاج کارش بشً. ىن دمً نيی خّاد دخترو برٌ بیرِن کار کنُ -

ُ او ِ بُ دخترو ! چُ باید ىی گفت؟ باید ىی گفت تحت تاجیر حرف ٍای سیيا قرار گرفت
 اعتياد ندارو؟

ُ ای برای ىخامفتش بتراشد ٌ ای نداشت، نيی دانست چُ بَان  .چّن دمیه قانع کنند

ٌ گر آنان بّد، با دیدن پریشانی  ىینّ کُ ىغيّو ِ دل گرفتُ سر بُ دیّار تکیُ دادٌ ِ نظار
 :ىادر پیش آىد ِ دست مرزان ىادرش را در دست گرفت ِ با نگرانی گفت

 .چی شد ىاىان؟ حامت خّب نیست؟ صبر کن االن ىیاو -

ىقداری آب ِ . درِی کابینت را باز کرد ِ میّانی برداشت. با سرعت بُ طرف آشپزخانُ رفت
چند حبُ قند درِنش ریخت ِ ٍيان طّر کُ با یک دست بطری عرق بَارنارنج را از 

 .کابینت بیرِن ىی کشید، با دست دیگرش قاشق را درِن میّان ىی چرخاند

 .میّان را با عجنُ بُ دست گرفت ِ بُ طرف ىادر رفت

 !بعد بگّ چی شدٌ. ىاىان جان قربّنت برو یُ کً از این بخّر آرِىت ىی کنُ -

نگاٍی قدرشناسانُ بُ اِ . فخری بُ آراىی دستش را باال آِرد ِ بُ دِر میّان حنقُ کرد
ُ ای از شربت نّشید خنکای شربت آتش ُگر گرفتُ در درِنش را اندکی . انداخت ِ جرع

 :سپس نفس عيیقی کشید ِ در چشيان ىینّ زل زد ِ گفت. کاٍش داد

 اگُ دمیه خاصی نداشتُ باشً ِ فقط دِست نداشتُ باشً بری؛ باز ًٍ ىیری؟ -

ُ ی دل ِ ىَر ىادری اسیر شدٌ ِ نيی دانست کداو را باید انتخاب  ىینّ کُ بین خّاست
 .کند، سری بُ سکّت پایین انداخت
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ُ ی ىادرش سکّت اختیار کند تا این  ترجیح ىی داد در این ِضعیت ِ با این حالِی آشفت
ُ اش را بر زبان آِردٌ ِ باز ىادر را پریشان کند  !کُ خّاست

ً ٍای ىادر خیرٌ  ً ٍایش چيباتيُ زدٌ بّد؛ سری بنند نيّد ِ در چش با غيی کُ در چش
 :شد ِ آٍی کّتاٌ از سینُ بیرِن داد ِ گفت

 .شربتت رِ تا تُ سر بِیکش؛ بعد راجب این ىسئنُ حرف ىی زنیً -

سپس سعی کرد خّد را نبازد ِ با مبخندی تصنعی ِ در حامی کُ کنياتش را ىقطع اىا 
 :کشدار ادا ىی کرد؛ اداىُ داد

یادت کُ نرفتُ ىَيّن داریً ِ االن گشنُ ِ تشنُ برىی گردن نُ؟ ِ سریع ! ن...ىا... ىا -
ُ ی حرفش را گرفت ِ گفت  :اداى

 !ىن ىیرو بُ ناٍار سر بزنً نسّزٌ -

این را گفت ِ از جا جستی زد ِ بُ طرف آشپزخانُ بُ راٌ افتاد، تا پدر ِ ىادر را تنَا 
یعنی عنتش رِ بُ بابا ! شاید بخّان حرفی بزنن، ىن نباشً بَترٌ»با خّد گفت . بگذارد

 «ىیگُ؟ آخُ چرا نيی ذارٌ برو؟ چی شدٌ؟ اتفاقی افتادٌ؟

ِ چّن پاسخی برای سّاالتش پیدا نکرد؛ با کالفگی دستش را ىشت کردٌ ِ با تياو قّا 
 .عصبانیتش را رِی کابینت خامی کرد

ً ٍایش از نً اشک خیس شد ِ . ىقاِىت ىی کرد تا اشکی نریزد اىا ىگر ىی شد؟ چش
 .چکُ چکُ رِی مباسش فرِد آىد

ً ٍای خیس ِ  چند ىشت آب بُ صّرتش زد تا اگر ىادر بُ آشپزخانُ آىد، با چش
 .اشکی اش ىّاجُ نشّد
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نَایتًا کُ نذارٌ برو، ىگُ چی ىیشُ؟ »باز با خّد گفت . سعی کرد خّد را دمداری دٍد
ىگُ تا حاال کاری تّ فرِدگاٌ داشتً کُ بخّاو االن ناراحتش باشً؟ ِ دِبارٌ از خّد 

ً ٍایش « ؟...داشتً؟ پس چرا حاال: پرسید ِ دِبارٌ بغضش ترکید ِ اشک بُ چش
 .نشست

ُ ی دخترش آگاٌ بّد ِ ىی دانست کُ چُ شّقی برای  از آن طرف سنیيی کُ از عالق
ٌ ای بیندیشد . استخداو دارد، از این برخّرد فخری خینی ناراحت شد درصدد بّد تا چار

شاید دخترش را دِبارٌ شاد ببیند؛ زیرا اِ را ىی شناخت ِ ىی دانست غً را بُ دل 
 .ىی ریزد ِ برِزش نيی دٍد

 .ىینّ در این فکر ِ خیال بّد کُ صدای پدر اِ را بُ خّد آِرد

 .ىینّ، ىَرداد، اىشب یُ سّرپرایز دارو براتّن -

ىینّ نیز صّرتش را با حّمُ خشک نيّد ِ دستی بُ صّرتش . ىَرداد از اتاق بیرِن آىد
ُ ی آٍستُ بُ آن زد. کشید سپس مبخند را تيرین نيّد تا بتّاند با مبی خندان . چند ضرب

ُ رِ شّد ِ در پسش بُ سامن آىد  .با پدر رِب

ٌ ی ٍيسرش نگریست تا عکس امعينش را ببیند  .سنیيی این را کُ گفت بُ چَر

سنیيی ِقتی آنان را ىشتاق دید، . ٍيُ بُ نّعی چشً بُ دٍانش دِختُ بّدند
 :شیطنتش گه کرد ِ گفت

حاال کُ خّب فکر ىی کنً، ىی بینً اگُ بذارو ىَيّن ٍا ًٍ برسن ِ بعد بگً خینی  -
 ...آخُ این جّری ٍيُ با ًٍ سّرپرایز ىیشن! بَترٌ

ِ آب ِ تابش را زیادتر کرد ِ شّقی بُ چشيانش ریخت تا سّرپرایزش را بزرگ تر جنٌّ 
 :سپس اداىُ داد. دٍد
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ُ تّن تّپ -  .عامیِی عامی! یُ برناىُ دارو برای ٍي

ٌ شان ىی بارید، گفتند  :ٍر سُ نفر در حامی کُ تعجب از چَر

 چی؟ -

ٌ ی زىخت ِ  ٌ ای زنانُ کُ بُ چَر سنیيی قدری صدایش را نازک تر کرد ِ با عشّ
ُ اش نيی آىد گفت  :ىردان

 .یُ کً صبر کنید تا ىَيّن ٍا ًٍ بیان! ىن کُ گفتً ىیگً اىا نُ حاال -

بَناز ٍيان طّر کُ چادر را از سر درآِردٌ ِ بُ جا مباسی آِیزان ىی کرد رِ بُ فخری کرد ِ 
 :گفت

ردو ىانی - ردو نِیدِنی چُ خبر بید! ُسس کِی  !َمس کِی

 :فخری سینی ىحتّی شربت را جنّی اِ گرفت ِ گفت

ُ ی قشنگت دختر گنً -  !حاال شربتی بزن تّ رگ تا سرحال شی. ىانی بُ فدای مَج

 :ىینّ کُ در آشپزخانُ بّد، ِقتی صدای ىادر را شنید با صدای نسبتًا بنندی گفت

 !ىاىان جان راٌ افتادی ىخِی مّتیا حرف ىی زنی! بِینازو ىاىانً رِ -

ٌ اش گرفت ِ اداىُ داد  :فخری از محن ىینّ خند

 !نباس از جِّن ٍا جا بیفتیً! چُ کنیً دیگُ داش -

 :سنیيی نیز مبخندی زد ِ بُ ىینّ کُ حال از آشپزخانُ بُ سامن آىدٌ بّد، رِ کردٌ ِ گفت

 !کجاش رِ دیدی؟ ىاىانت راٌ نيی رفت ىی ُدِید -

 .با این حرف، خندٌ ىیَيانِی مب ٍيُ شد
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ُ اش پیدا بّد چُ قدر گشت ِ  ُ ٍای گه انداخت فاختُ نیز کُ خستُ ِ کّفتُ شدٌ ِ از گّن
ُ ٍایش را کنار صّرتش  ٌ ی رِسری اش را باز کردٌ ِ گّش ُ اش کردٌ؛ گر گذار در بازار خست

 :قدری کُ خنک شد، رِ بُ فخری گفت. تکان داد

 یعنی ىیشُ یُ رِز ىن ًٍ ىحه تّ با عرِس قشنگً حرف بزنً؟ -

 :فخری سینی را ىقابنش گرفت ِ با ابرِیی کُ باال ىی انداخت، گفت

ِا چرا نشُ خّاٍرجّن؟ ان شااهلل ٍر چُ زِدتر تّ ًٍ بُ رِز ىن گرفتار ىیشی ِ نگاٍی  -
سپس در َپسش نگاٍی بُ شرِین . بُ بَزاد انداخت کُ ًٍ چنان شیطنت ىی کرد

 .انداخت ِ با ایياء ِ اشارٌ بُ فاختُ گفت تا اِ نیز نگاٍش کند

شرِین کُ بُ ظاٍر تبدیه بُ باربرِی ىادر شدٌ بّد، ناینّن ٍای مبریز از خریدٍای رنگارنگ 
 :را از دستش رِی زىین گذاشت ِ پّفی کشید ِ گفت

یکی نبّد بُ ىن ! اىّاتِی آدو رِ جنّ چشيش ىیارن. با زن جياعت خرید رفتن حراىُ -
 بگُ نّنت نبّد آبت نبّد، خرید رفتنت چی بّد؟

 :فاختُ مبخندی زد ِ رِ بُ اِ گفت

ىاىان جان ىگُ پیرزنی کُ نق ِ نّق ىی کنی؟ ىی خّای بگی بار اِمتُ با ىاىان بازار  -
 ىیری؟

 :شرِین رِ بُ سنیيی کرد ِ سری تکان داد ِ گفت

 !ىی بینی عيّ؟ تا دِ کنيُ حرف ىی زنیً ىتًَ ًٍ ىیشی ِ کارِیت زارٌ -

ٌ ای کرد ِ در جّابش گفت  :سنیيی تک خند
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ُ ٍای خدا رِ ىن ىی شناسً - . ٍنّز ىّندٌ تا تّ این ٍا رِ بشناسی! عيّجان این اعجّب
از ىن بُ تّ نصیحت، اگُ ىی خّای ِ دِست داری باقی عيرت رِ با آسّدگی ِ بدِن 
دغدغُ سپری کنی گّش بُ حرف این نّع ىخنّقات خدا باش ِگرنُ حسابت با کراو 

 !امکاتبینُ

شرِین تبسيی با مب ٍای بستُ کرد کُ تنَا احتراو ِ ادب ِ نزاکت اِ را نشان ىی داد ِ 
 :گفت

 ِقتی عيّ شيا این حرف رِ بزنید پس ىن زبّن بُ کاو بگیرو بَترٌ، نُ؟ -

 :فاختُ کُ دید اگر دخامت نکند کار بُ جاٍای باریک تر ىی کشد رِ بُ شرِین گفت

ی ! حاال ٍر کی ندِنُ فکر ىی کنُ کٌّ َکندی! ُخبُ خبُ - ٍِی یُ خرید اِىدی غیر از اینُ؟ 
 !ٍیچی نيیگً فایدٌ ندارٌ

ُ ای انداخت ِ رِ بُ سنیيی گفت ٌ ای ساخت  :فخری نیز بُ ابرٍِایش گر

 داشتیً آغّ؟ -

 :شرِین با تعجب نگاٍی بُ خامُ ِ سپس بُ سنیيی کرد ِ گفت

 !چی شد؟ -

 :ِ در آخر نگاٍی بُ ىینّ انداخت ِ رِ بُ اِ گفت

خامُ انگار ىی دِیدٌ ِ ىا فقط تاتی تاتیش رِ ! دخترخامُ بدجّر یَّ با عيّ ىّافق شدو -
 !دیدیً

یک دفعُ شرِین جا خامی داد ِ در یک آن میّان خامی از شربت را در . ٍيگی خندیدند
 :ٍّا قاپید ِ رِ بُ خامُ گفت
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 :سپس اداىُ داد! ُنچ ُنچ ىتاسفً خامُ تیرت خطا رفت -

عيّ اتاق خامی سراغ نداری اىشب رِ ىن ِ شيا با ًٍ سر کنیً؟ فکر کنً دیگُ جاىّن  -
 !این جا نیست

ٌ ی جيع بنند شد سنیيی رِ بُ شرِین چشيکی زد ِ بُ آٍستگی . دِبارٌ صدای خند
 :گفت

 .نگران نباش االن حنش ىی کنً -

 :سپس رِ بُ جيع گفت

ٌ ی ٍيُ را از . حضار ىحترو ٍيگی گّش کنید؛ یُ سّرپرایز دارو براتّن - تک تک چَر
 :نظر گذراند ِ اداىُ داد

 با یُ سفر ىّافقید؟ -

 :ٍيگی با تعجب گفتند

 !سفر اِن ًٍ این ىّقعِی سال؟ -

 .خستُ شدو: ُسس کردو*

 .از پا افتادو: مس کردو*

 .صدای ٍّرا گفتنِی جيع با ًٍ بنند شد

با این کُ ىینّ خینی ناراحت بّد ِ ِضع پیش آىدٌ حسابی حامش را گرفتُ بّد؛ اىا 
ٌ اش آِرد  .ترفند سنیيی کارساز شد ِ ذِق ِ شّق را بُ چَر

ً ٍایش از خّشحامی  ُ رِ شدٌ بّد، چش سنیيی کُ با استقبال گرىی از طرف ٍيُ رِب
 «!انگار ترفندو گرفت ِ ىّفق شدو»برقی زد ِ با خّد گفت 
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ُ ٍا ذِق کردٌ ِ گفت  :فاختُ کُ ىترصد چنین فرصتی بّد؛ چّن بچ

 حاال این سفر کجا ٍست؟ -

 :سنیيی نیز کُ استقبال آنان اِ را بُ ِجد آِردٌ بّد؛ با شیطنت اداىُ داد

 بُ ىن اعتياد دارید یا نُ؟! اِنِیش با ىن -

فاختُ سری بُ عالىت ىحبت تکان داد ِ فخری کُ انگار نُ انگار تا چند ساعت پیش آن 
 :جنجال را بُ پا کردٌ بّد، با خّشحامی ِ اندکی عشٌّ کُ دِر از انتظار بّد، گفت

 یعنی نيی خّای بگی قرارٌ کجا ببریيّن؟ -

 :سنیيی ابرٍِایش را باال انداخت ِ کش دار گفت

 :ِ نگاٍی بُ شرِین کرد ِ گفت! ُنچ نگً باحال تر ىیشُ -

 نُ؟ بگً یا نگً؟ نظرت؟ -

ُ ای  شرِین دست را ىشت کردٌ ِ بُ صّرت عيّدی جنّی دٍانش گرفت ِ تک سرف
ُ ای حق بُ جانب گفت  :کرد ِ با قیاف

از اِن جا کُ ىن بُ عيّ اعتياد کاىه دارو ِ ىی دِنً کارش درستُ؛ پس ىّافقت خّدو  -
 !رِ از ٍيین حاال اعالو ىی کنً

 .ِ رِ بُ سنیيی ابرِیی باال انداخت بُ این ىعنی کُ نگّ

ٌ ی این سفر نظر ىی دٍند گفت  :بَناز کُ دید ٍيُ با شّر ِ شّق دربار

 ىّ چُ؟ ىا ًٍ با خّتّن ىی برید؟ -

 :سنیيی رِ بُ اِ کرد ِ گفت
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سرِر رِ ًٍ ىی بریً؛ اىا یُ کً ىسیرش ! شٍّرت نتّنُ بیاد ىی بریً، چرا نبریً -
 طّالنیُ، کسی ىشکنی ندارٌ؟

 یکی ىی گفت شيامُ؟. پچ پچ زنان شرِع شد ِ ٍر کس برای این سفر حدسی ىی زد

ٍيُ سرکاریً، ٍيین قنعُ نصّری خّدىّن ىیریً، شاید ًٍ ىّزٌ ! نُ بابا: ىَرداد گفت
 !رئیس عنی دمّاری

 :سنیيی زیر چشيی با سری کج کردٌ نگاٍی بُ ىَرداد کرد ِ گفت

 !داشتیً آقا ىَرداد؟ یعنی تّ حرف نزنی ىیگن المی؟ -

ُ جایی زدٌ  فخری رِ بُ ىَرداد مبی بُ دندان گزید ِ بُ اِ فَياند کُ حرف نسنجیدٌ ِ ناب
 .است

 .ىَرداد سرش را پایین انداخت ِ با ببخشیدی کّتاٌ از پدر عذرخّاٍی کرد

 ٍيدان ِ غار عنیصدرٌ؟: ىینّ گفت

 زیارتگاٍُ؟: فاختُ گفت

 :سنیيی رِ بُ اِ گفت

 ىگُ قرار نبّد بُ خّدو بسپرید؟ بیست سّامیُ؟ -

 :ِ اداىُ داد

تنَا کاری کُ شيا باید انجاو بدید اینُ کُ بار ِ بندینتّن رِ جيع کنید ِ خّدتّن رِ  -
حدِدًا . از حاال ًٍ بگً کُ بعد نق ِ نّقی تّش نباشُ. برای یُ سفر چند رِزٌ آىادٌ کنید
 .اگُ تا فردا آىادٌ ىی شید ٍيین فردا حرکت ىی کنیً. یُ پنج ساعتی تّ راٍیً تا برسیً

 .این بار صدای ٍّرای ىَرداد ِ بَزاد با ًٍ بنند شد
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شب ِقتی ىسعّد ِ بَناو نیز بُ جيع پیّستند؛ باری دیگر بحخ ىسافرت پیش کشیدٌ 
 :ىسعّد گفت. ش؛ اىا ىسعّد ِ بَناو ٍر دِ بُ خاطر شغه شان از این سفر سرباز زدند

ٌ ٍای آخر فصه فرِش ِ کار ىنُ -  .االن آخر سامُ ِ این ىا

 :بَناو نیز گفت

اىا سرِر ! ىن ًٍ کُ االن پیش از ىحرىُ ِ ِقت ىراسً عرِسی ِ اگُ بیاو ضرر کردو -
 .رِ اگُ دِست داشت با خّدتّن ببرید

 :سرِر نیز نگاٍی بُ بَناو کرد ِ گفت

 بی تّ؟! اگُ تّ نیای ىن ًٍ نيیرو -

ُ ای کُ جيع ىی کرد، آٍستُ رِ بُ اِ  بَناو دستی بُ گردنش انداخت ِ با مب ِ مّچ
 :گفت

 !فدای تّ خانً قشنگً -

 :این حرکت بَناو از چشً ىینّ دِر نياند ِ رِ بُ برادر مبی گزید ِ سری تکان داد ِ گفت

 !حیا کن داداش -

 :بَناو دستی برایش تکان داد ِ گفت

رُدو؟! ِمّو بکن کا -  یعنی خالف شرع کِی

ً ٍایی حیرت زدٌ رِ بُ اِ جّاب داد  :بَناز با چش

ُ ی ىّنُ ىسخرٌ کِیردی؟ -  االن یعنی مَج

ٌ ی جيع دِبارٌ بُ ٍّا بنند شد  .صدای خند
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این جيع خانّادگی در حامی صّرت گرفت کُ ٍيُ ِسایه را جيع کردٌ ِ فردا عازو 
 .سفری ىی شدند کُ بُ جز سنیيی کسی ىقصد را نيی دانست

 ىن: ىّ*

 خّدتّن: خّتّن*

 ِمً: ِمّو*

 برادر: کا*

قنعُ نصّری ِاقع در شَر بندر طاٍری از تّابع بخش ىرکزی شَرستان کنگان یکی از *
 .اجرٍای تاریخی ِ از نقاط دیدنی استان بّشَر است کُ بُ قنعُ شیخ ًٍ ىشَّر بّدٌ

ٌ ی رئیس عنی دمّاری در شَر دمّار از تّابع شَرستان تنگستان ِاقع شدٌ* . ىّز
 کینّىتری شَر ۴۵ساختيان این ىّزٌ خانُ ِ ىحه زندگی رئیس عنی دمّاری بّدٌ کُ در 

 .بّشَر قرار دارد

*** 

 .صبح زِد پس از ادای فریضُ، ٍيُ بُ تکاپّ افتادند

ٍيُ چیز برای یک سفر خّب ِ عامی ىَیا شدٌ ِ تياو ِسایه خینی زِد درِن خّدرٍِا 
ىسعّد ىاشینش را در اختیار شرِین گذاشت تا ىشکنی برای ٍيراٍی در . جای گرفت

 .این سفر نداشتُ باشند

ٌ ی ىاشین پدر داخه برد ِ رِ بُ اِ گفت  :ىسعّد سر از پنجر

ُ او - اِن ٍا رِ دست شيا ىی سپرو ىّاظب شّن ! آقا جّن، جّنِی شيا ِ جّن زن ِ بچ
 .باشید
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 :سنیيی مبخندی بُ مب نشاند ِ در جّاب گفت

اِنی کُ نگَدارٌ یکی . ىن یُ ِسینُ بیشتر نیستً! بچُ جّن ىن کی او تا خدا ٍست؟ -
ُ ست  !دیگ

 :ىسعّد کُ با حرف پدر حسابی قانع شدٌ بّد، بُ تایید سری تکان داد ِ گفت

 !دٍنً رِ قفه کردی دیگُ چی بگً -

 :سپس بُ طرف شرِین رفت ِ سفارشی نیز بُ اِ کرد ِ گفت

 !حّاست باشُ کُ سّگنی ىن رِ با خّدت داری ىی بری! شرِین جان سرعت نری -

این بار . ِ در آن ٍنگاو عاشقانُ بُ بَناز چشً دِخت کُ در صندمی عقب جا گرفتُ بّد
 :بُ بَناز گفت

 !ىّاظب بَزاد باش بال َىالیی سر خّدش نیارٌ -

 :بَناز با اطيینان رِ بُ ٍيسرش سری کج کرد ِ گفت

 !خیامت تخت باشُ جُّنً ىحه چشاو ىّاظبِیُشً -

ً ٍایش از خّاب  ِ در آن حال دستی در ىٍّای بَزاد کُ سر بر پایش نَادٌ بّد ِ چش
 .خيار شدٌ بّد، کشید

شرِین نیز دستی نزدیک گّشش برد ِ با حامتی کُ نشان از احتراو نظاىی داشت، رِ بُ 
 :ىسعّد گفت

 !ًٍ ىّاظب سّگنی خانيت ىیشً ِ ًٍ ىّاظب این عرِسکً! چشً قربان -

 .ِ این جينُ را در حامی ادا کرد کُ دستش را بُ آراىی رِی فرىان ىاشین ىی کّبید
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ُ ی ىسافران آىدٌ ِ  بَناو نیز پیش از آن کُ بُ طرف ىحه کارش راٍی شّد، بُ بدرق
 :گفت

 برید ببینً بُ کی خّش ىی گذرٌ بی ىن؟. برید بُ خدا سپردٌ -

 :ىَرداد از صندمی عقب انگشتش را باال برد ِ گفت

 !چّن دیگُ کسی نیست گیر بًَ بدٌ! بُ ىن -

 :بَناو نگاٍی بُ اِ کرد ِ با چشيانی سرشار از شیطنت گفت

 !کّفتت بشُ ناىرد -

 .ِ ىَرداد ریز خندید

 :فخری نیز سفارشات الزو را بُ بَناو ِ ىسعّد کرد ِ گفت

 .حیف شد کُ نيیشُ با ىا بیاین -

 :رِ بُ بَناو اداىُ داد

 !شیر گاز رِ باز نذاری! ىاىان ىّاظب خّدت باش -

 :ِ سپس رِ بُ ىسعّد کردٌ ِ در اداىُ گفت

ُ تّن رِ قفه کنی -  !ىاىان تّ ًٍ ىیای ِ ىیری؛ در ِ پیکرِی خّن

 .ٍر دِ در جّاب ىادر چشيی گفتند ِ خیامش را آسّدٌ نيّدند

 :سنیيی رِ بُ فخری کرد ِ گفت

 دیگُ سفارشی چیزی جا نيّندٌ خانً؟ حرکت کنیً؟ -
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با ذکر بسً اهلل امرحين امرحیً زِدتر از آنچُ تصّر ىی نيّدند؛ . فخری با سر تایید کرد
 .سفر آغاز ِ حرکت نيّدند

بَناز ِ بَزاد، با فاختُ ِ شرِین ٍيراٌ شدٌ ِ ىینّ ِ فخری ِ ىَرداد نیز با سنیيی در 
 .یک ىاشین نشستند

ابتدا سنیيی حرکت . ٍیچ کس ىقصد را نيی دانست ِ این بُ شیرینی سفرشان ىی افزِد
 .کردٌ ِ شرِین بُ دنبامش ىی راند

قدری کُ پیش رفتند، خّرشید کً کً از پس کٌّ باال آىدٌ ِ با طنّع زیبایش ٍيُ جا را 
 .رِشن ِ مذتبخش نيّد

ٌ ی زیبایی را بُ نيایش گذاشتُ بّد ٍّای . خّرشید کً کً از پس کٌّ باال ىی آىد ِ ىنظر
ُ ٍای ىسافران ىی رسید ِ از ٍيین ابتدای راٌ، نشاطی شّرانگیز  خّب صبحگاٍی بُ ری

تنَا کسی کُ ىقصد را حدس زدٌ ِ تا حدِدی از حدسش . بُ دل ٍایشان ٍدیُ ىی نيّد
چرا کُ پس از سال ٍا زندگی ىشترک با سنیيی، از دمش آگاٌ . ىطيئن بّد، فخری بّد

ُ پاتی با یکدیگر داشتند ٍر چُ پیش تر رفتُ ِ راٌ را بُ ىقصد . بّد ِ شاید نّعی تن
 .نزدیک تر ىی نيّدند؛ ىناظر زیباتر ِ چشً انداز آن ٍا جامب تر ِ دیدنی تر ىی شد

 :سنیيی رِ بُ فخری کرد ِ گفت

خانً ٍيین طّر کُ ىناظر رِ نگاٌ ىی کنی اگُ جایی ىناسب دیدی بگّ ِایسً تا بساط  -
ًٍ یُ کً خستگی ىن در ىیرٌ ِ ًٍ ىَيّن ٍا از این ٍّا مذت . صبحّنُ رِ ردیف کنی

 !ىی برن ِ دیگُ قطعًا گرسنُ ًٍ ٍستن

ٌ ای کشید ِ گفت  :فخری خيیاز

ُ ان -  !آرٌ زشتُ حتيا گرسن
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ُ جا  ً ٍایش را باز نيّد ِ در جایش جاب ىَرداد کُ اسً خّردنی بُ گّشش خّرد، چش
 :در حامی کُ کيرش را صاف تر کردٌ ِ بَتر تکیُ بُ صندمی ىی زد گفت. شد

 کجا رسیدیً؟ اصال کجا ىیریً؟ کِیی صبحّنُ ىی خّریً؟ -

 :ىینّ کُ تا بُ حال ساکت نشستُ ِ فقط بُ ىناظر نگاٌ ىی کرد رِ بُ اِ کردٌ ِ گفت

ً ٍات رِ باز کردی کُ این ٍيُ سّال ردیف کردی؟ -  چُ خبرتُ؟ ٍنّز چش

 :سنیيی مبخندی زد ِ گفت

داریً جایی ىیریً تا رِ زىین خدا، . ىن جای بدی نيی برىتّن! نگران نباش بچُ -
ُ ای از بَشت رِ نگاٌ کنید بُ ىادرتّن . بَتر صبّرتر باشی! حتيا خّشتّن ىیاد. قطع

 .گفتً اگُ جای خّبی دید بگُ نگُ دارو تا صبحّنُ بخّریً

کً کً ٍّا خنک تر ىی شد ِ درختانی کُ کً ِ بیش در ىسیر دیدٌ ىی شد؛ تغییر ىدل 
 .دادٌ ِ شاخ ِ برگ ِ رنگشان زیباتر ىی شد

ُ ٍایی از دِر دیدٌ ىی شد ٌ ٍا ِ تپ ً انداز دِرتری داشتند، . کً کً کّ ٌ ٍا کُ چش کّ
ُ ٍا کُ نزدیک بّدند، ردی از سرسبزی داشتُ کُ کً کً رِ  پّشیدٌ از برف بّدند؛ اىا تپ

ٍر چُ جنّتر ىی رفتند؛ پاییز بیشتر خّدنيایی ىی کرد ِ ىناظر را برای . بُ زردی ىی رفتند
 .ىینّ دمفریب تر ىی نيّد

ٌ ای کردٌ ِ گفت  :باز ىقداری پیش رفتند کُ یک دفعُ فخری با دست اشار

 !اِن جا خّبُ آقا نگُ دار -

ٌ اش را از نظر گذراند ٌ ی دستش کرد ِ ىنظر از دِر زیبا ِ جای . سنیيی نگاٍی بُ اشار
 .ىناسبی ىی آىد
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سنیيی با احتیاط سرعتش را کً کردٌ ِ کنار زد تا شرِین نیز بُ اِ برسد ِ پشت سر ًٍ 
ُ ی جادٌ رفتُ ِ ىسیر خاکی را تا جایگاٌ ىّرد نظر پیش برِند  .بُ حاشی

پس از تّقف خّدرٍِا، ىسافران یکی . فضایی سبز ِ دمچسب در انتظار ىسافران بّد
 .یکی پیادٌ شدٌ ِ کش ِ قّسی بُ بدن خّد دادند

درخت ٍای نخنی کُ . بخش ِسیعی از درخت ٍا را درخت ٍای نخه تشکیه دادٌ بّد
ٍيُ پشت بُ پشت . قاىت بنندشان خبر از گذر عيری ىی داد کُ پشت سر نَادٌ بّدند

ٌ ای بزرگ را تشکیه دادٌ ِ چشً بینندٌ را با ِجّدشان خیرٌ  ِ کنار ًٍ خانّاد
 .ىی نيّدند

در بُ ٍيسایگی  اندکی جنّتر از درختان نخه، صفی از درختان آکامیپتّس ِ درختان سِی
 .ًٍ رِییدٌ بّدند

فخری نیز پیک نیک را رِشن ِ . سنیيی ِ ىَرداد با کيک ًٍ زیراندازٍا را گستردند
ُ ای رِیش قرار داد  .ىاٍیتاب

ٌ ی خّش رنگی ِسط  در عرض چند دقیقُ سفرٌ گستردٌ ِ تخً ىرغ ٍای نیيرِ شد
 .سفرٌ قرار گرفت

صدای شرشر آب کُ از جّی کناری بُ طرف نخنستان ىی رفت، ٍيراٌ با صدای 
ٌ ی  ُ ی ساد گنجشکان درآىیختُ ِ ٍيین صدای طبیعت، باعخ دمچسب شدن صبحان

ٍيُ گرسنُ دِر سفرٌ حنقُ زدند ِ در آن جيع صيیيی ِ دِستانُ صبحانُ . آن ٍا ىی شد
 .را صرف نيّدند

ٌ ای ىشغّل مقيُ گرفتن بّدند کُ فخری کتری را رِی پیک  ٍنّز سفرٌ جيع نشدٌ ِ عد
ىَرداد ِ شرِین کُ صبحانُ خّردٌ بّدند از فرصت استفادٌ کردٌ ِ تّپ . نیک گذاشت
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پالستیکی را از صندِق بیرِن کشیدٌ ِ کيی آن طرف تر سرگرو ِامیبال بازی ِ جیغ ِ سر 
 .ِ صدا شدند

سنیيی نیز کُ ىنتظر بّد تا چای آىادٌ شّد، ٍيین کُ سفرٌ را جيع کردند، رِی زیرانداز 
ً ٍایش را بُ در  ً ٍایش را بست تا قدری خستگی کير ِ چش دراز کشید ِ اندکی چش

 .فخری ِ فاختُ نیز ِسایه اضافُ را جيع کردٌ ِ درِن صندِق جا دادند. کند

 :ىینّ نیز با دیدن بازی پسرٍا ِسّسُ شد ِ ٍيان طّر کُ جنّ ىی رفت گفت

 .سُ نفرٌ بَترٌ! ىن ًٍ بازی ىی کنً -

 :شرِین ٍيان طّر کُ تّپ را از ىَرداد ىی گرفت بُ طرف ىینّ پرتاب کرد ِ گفت

 .بگیر کُ اِىد -

ىینّ سرش را دزدید ِ با عجنُ تّپ را با دست ٍایش دِر کرد تا ىبادا بُ صّرتش 
 .اصابت کند

ُ ای ىعین، ىحنخ ِار ایستادند ِ نّبت بُ نّبت تّپ را از این دست  ٍر سُ نفر بُ فاصن
 .بُ آن دست ىی فرستادند

ُ ٍا شد ِ رِ بُ فخری گفت  :فاختُ با مذت شاٍد بازی بچ

یادتُ چقدر تّ حیاط ِامیبال بازی ىی کردیً ِ عین پسرٍا یا شیشُ ىی شکّندیً ِ یا  -
 صدای ٍّار بابا رِ درىی آِردیً؟

سپس آٍی از . فخری نیز فنجان چای را جنّی فاختُ گذاشت ِ رد نگاٍش را دنبال کرد
 :سینُ بیرِن داد ِ گفت
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چُ قدر فرٍاد عصبی ىی شد ِ ىی گفت ىگُ پسرید ! یادش بُ خیر چُ دِرانی داشتیً -
 عشق تّپید؟

ٌ قاٌ ىی خندیدیً ِ براش شکنک در ىی آِردیً ِ امفرار در ىی رفتیً  !ِ ىا قا

ٌ ای دیگر را . با یادآِری خاطرات کّدکی ٍر دِ خّاٍر خندیدند گّیی این خاطرٌ؛ خاطر
 .بُ یادشان ىی آِرد ِ پشت سر ًٍ یاد خاطرات دیگرشان ىی افتادند

ُ ٍای کّچک بَزاد را در دست داشت تا بَزاد آراو آراو جّیدٌ ِ قّرت  بَناز کُ ٍنّز مقي
 :دٍد، رِ بُ آن ٍا گفت

 !اِن قدٌ خُّشً ىیاد از خاطرات قدیيی کُ نگّ -

 :فخری رِ بُ اِ کردٌ ِ دِبارٌ آٍی کشید ِ گفت

ت قدیيی نيیشن ِ ٍر چی قدیيی تر بشن ِقخاطرات تنَا یادگاری ٍستن کُ ٍیچ  -
ً تر ِ مذت بخش ترن. انگار شیرین تر ِ دمچسب تر ىیشن  !در اصه قدیيی شّن خّش طع

ً ٍا نيیشُ  ُ ی خان ُ ٍا ِ حرف ٍای تازٌ گه انداخت سنیيی کُ دید با سر ِ صدای بچ
 :استراحت کرد، در جایش نشست ِ گفت

 !خانً اِن چایی ىنً بدٌ بخّرو تا راٌ بیفتیً -

 :فخری فنجان چای را جنّیش گذاشت ِ گفت

ُ ٍا نیستن نيی خّای بگی کجا ىیریً؟ -  حاال ًٍ کُ بچ

 :سنیيی رِ بُ فاختُ کرد ِ گفت

 .جایی ىیرو کُ خّاٍر زنً دِست دارٌ -

ً ٍایی گرد شدٌ در حامی کُ جا خّردٌ بّد گفت  :فاختُ با چش
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 .خّش بُ حامً کُ شٍّر خّاٍرو ٍّاو رِ دارٌ -

 :فخری گفت

 .ىن کُ ىی دِنً! اِنی کُ نيی دِنُ براش ىعياست -

ىَرداد کُ دید بَزاد بُ طرف شان . در این حال بَزاد نیز بُ طرف عيُ ِ عيّیش رفت
 :ىی دِد با صدای بنندی گفت

 !نیا، نیا تّپ تّ سرت ىی خّرٌ -

*** 

نی حیاط را آب پاشی کرد سپس جارِ را برداشت ِ دست . ابتدا با شیننگ قسيت ٍای گِی
بّی خاک خیس خّردٌ، ىشاىش را پر کرد ِ حس خّشی سراسر ِجّدش . بُ کار شد

ِقتی حیاط . بخشی از حیاط کُ کف پّشی از سیيان داشت را با آب شست. را فرا گرفت
 .کاىال تيیز شد، بُ سراغ ىادربزرگ رفت

آٍستُ ِ آراو خّد را پشت سرش رساند ِ . ىادربزرگش در آشپزخانُ سرگرو آشپزی بّد
 :با صدایی سرشار از شیطنت پرسید

 ننُ چی چی ىی خّی بِیدی بّخّریً؟ -

 :ىادربزرگ کُ با صدایش یکُ خّردٌ بّد؛ بُ طرف اِ سر برگرداند ِ گفت

مّو بُریدی ننُ - خ آدىی زادِ بی یّی؟ َبندِ دِی  !نيی ُشد ىِی

ارزینُ خندید ِ از پشت سر دست ٍایش را دِر گردن پیرزن انداخت ِ حنقُ کردٌ ِ 
ُ اش را بّسید ِ گفت  :گّن

ی! قیّىت تّ سرت ننُ جّنّو - ردو ترسیدِی  !ىّ کُ کاری َنکِی
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 :ِ سپس دست ٍا را باز کرد تا نفس پیرزن را بُ تالش نیندازد ِ اداىُ داد

ردو ِ ُشسُتً، حامّ حسابی ُگشنيُ - کِیی دست پختّ . ىّ حیاطّرِی آب ِ جارِ کِی
ٌ ات آىادٌ ىیشُ؟  خّشيز

ٌ ی زرنگش را دِست داشت، مبخندی تحّینش داد ِ با بیانی طنز  ىادربزرگ کُ خینی نّ
 :رِ بُ اِ گفت

ت - ُِ ُکيِی نّ ىّندٌ آىادٌ بشُ! کاردِ بخّرِی ا ٍَ. 

 :ارزینُ از حرف ىادربزرگ خندٌ بر مبش نقش بست ِ دِبارٌ گفت

ًِی شیرازی پنّ پختِیی؟ - ٍَ  حامّ َبری چی چی ای 

ِ با گفتن این جينُ درپّش دیگ را برداشت ِ سری بُ غذا نزدیک تر نيّد ِ با نفسی 
ُ ٍایش فرستاد  .عيیق، عطر خّش زعفران را بُ ری

 :ىادربزرگ با کفگیری کُ در دست داشت، بُ رِی دستش زد ِ گفت

 !نّخُّنک ىّقّف -

ارزینُ آخی گفت ِ با عجنُ درپّش ظرف را گذاشتُ ِ در جا چرخی زد ِ با خندٌ از 
 .آشپزخانُ بیرِن پرید

ُ ی چند پنُ از حیاط فاصنُ گرفتُ ِ پایین . باز بُ حیاط رفت بُ طرف اتاقی کُ بُ ِسین
 .تر ىی رفت؛ رفتُ ِ بُ اتاق ِارد شد

ُ ی دیگر آن دار قامی بنا  از این اتاق ًٍ بُ عنّان انباری استفادٌ ىی کردند ِ ًٍ در گّش
 .شدٌ بّد
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با دست ٍای ٍنرىندش رج بُ رج پشت سر ًٍ گرٌ ىی زد ِ پیش . پشت دار نشست
باید ىنتظر برادرش یداهلل ىی شد تا اِ . ىی رفت تا سرگرو شدٌ ِ گرسنگی آزارش ندٍد

ٌ ی نجاری داشت ِ در . نیز از ىغازٌ بازگشتُ ِ ٍيُ با ًٍ ناٍار ىی خّردند َیدی ىغاز
 .رِستا ناىی بُ ًٍ زدٌ ِ ٍيُ اِ را بُ استادی ِ کار درستی ىی شناختند

 .صندمی را عقب کشید ِ از پشت دار بنند شد. صدای چرخاندن کنید در قفه را شنید

نيی دانست چند دقیقُ آن پایین ىشغّل قامی بافی بّد؛ اىا بُ شدت گرسنُ شدٌ ِ 
ٌ ی ىادربزرگ برسد ُ ٍا را دِ تا یکی باال آىد تا ٍر چُ زِدتر بُ غذای خّشيز  .پن

 :با دیدن یداهلل کُ از در حیاط ِارد شد؛ نیشش تا بناگّش باز شد ِ با شادىانی گفت

ی حیف کِی یُ کً دیر . جّنّو جّن ناٍارِ اِىد - سنّو بر داش یدی، خّش اِىدِی
ی  !اِىدِی

 ىن: ىّ*

 این: ای*

ًِی *  ٍيُ: ٍَ

 ىی خّای: ىی خّی*

ت*  شکيت: ُکيِی

 چاقّ: کاردِ*

 حیاط را: حیاطّرِی *

غذایی بسیار خّشيزٌ کُ از برنج، ىرغ، بادىجان، زعفران دو کردٌ، ىاست، : شیرازی پنّ*
 .زرشک ِ نيک ِ فنفه تَیُ ىی شّد
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*** 

ىینّ با دیدن بَزاد کُ بُ طرف آن ٍا ىی دِید، خّد را جنّی تّپ انداخت ِ سپر بَزاد 
ىینّ در یک محظُ . آبشاری کُ شرِین با تياو قدرت زد، ٍدفش صّرت ىینّ شد. شد

 .کنترمش را از دست دادٌ ِ عقب عقب پایی برداشت ِ رِی زىین افتاد

با صدای جیغ بَناز تّجُ فخری ِ فاختُ ِ سنیيی جنب شدٌ ِ بُ طرف آن ٍا چشً 
 .انداختند

ىینّ دستش را جنّی صّرتش گرفتُ ِ در . شرِین ِ ىَرداد با عجنُ بُ طرف ىینّ رفتند
 .جا نشستُ بّد

 :شرِین کُ بُ ىینّ نزدیک تر بّد، بُ اِ رسید ِ گفت

 چی شد ببینً طّری شدی؟ -

ِ با شتاب دستش را رِی دست ىینّ گذاشت ِ آن را از صّرتش جدا کرد ِ نگاٍی بُ 
ٌ اش انداخت  :با نگرانی اداىُ داد. صّرت قرىز شد

 ...ىعذرت ىی خّاو دخترخامُ نيی خّاستً -

 .باقیِی حرفش را نزد ِ با عجنُ از جا برخاست ِ دِان دِان بُ طرف ىاشین بُ راٌ افتاد

بَناز نیز بُ . فخری با نگرانی ِ پایی برٍنُ، یا ابّامفضه گّیان بُ طرف ىینّ دِید
 .دنبامش رِان شد

ىاشین با صدای جیغ . شرِین سّار ىاشین شد ِ پا را رِی پدال گاز فشرد
ُ ای از خاک بنند شد ِ ردی از الستیک ٍا رِی زىین . الستیک ٍایش از جا کندٌ شد حنق

شرِین با سرعت بُ طرف . این تنَا نشانی بّد کُ از ىاشین بُ جا ىاند. نقش بست
 .رِستای کناریشان کُ چندی پیش از آن جا گذشتُ بّدند؛ برگشت
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ُ ای . بُ این طرف ِ آن طرف چشً ىی گرداند ِ پیش ىی رفت تا سرانجاو چشيش بُ دک
 .آراو ىاشین را بُ کنار جادٌ ٍدایت کردٌ ِ کيی باالتر از دّکُ تّقف کرد. کنار جادٌ افتاد

 :فرِشندٌ گفت. سریع پیادٌ شد ِ از فرِشندٌ یخ درخّاست کرد

 .ٍنّز ٍّا اِن قدرا گرو نیست! عيّ این ىّقع سال کُ یخ نداریً -

 :شرِین رِ بُ اِ گفت

ُ ای دیگُ نیست؟ -  این دِر ِ اطراف دک

فرِشندٌ کُ از تیپ شرِین ىتّجُ شدٌ بّد ىسافر است، رِ بُ اِ سری بُ باال تکان داد 
ُ ی حرفش گفت  :ِ در اداى

ُ ٍا رِ بزنی ِ از ! ُنچ عيّ نگرد نیست - اگُ یخ ىی خّای باید بری در یکی از این خّن
 !اِن ٍا یخ بگیری اِن ٍا ىيکنُ فریزری داشتُ باشن

ُ ٍای رِستا را بُ اِ نشان داد  .ِ با دست خان

 .شرِین تشکری کرد ِ سریعًا سّار شدٌ ِ ىاشین را بُ طرف رِستا راند

ُ اش را بُ خّد جنب کرد ُ ای کُ درش باز بّد، تّج ىرغ ِ خرِسی بُ ٍيراٌ . خان
ُ ٍایشان از آن خارج شدند خرِس بُ ىحض رسیدن بُ کّچُ پر ِ بامی تکان داد . جّج

ىرغ نیز پایی در خاک گرداند . ِ انداىی از خّد نشان دادٌ ِ قّقّمی قّقّیی راٌ انداخت
ُ ٍا بُ تبعیت . ِ خاک ٍا را بُ پشت سرش انداخت ِ نّکی بُ زىین زد تعدادی از جّج

تعدادی دیگر نیز گّیی از زندان آزاد شدٌ ِ با سرعت خّد را . از ىادر کار اِ را تکرار کردند
 .بُ کّچُ رساندند

ٌ ی زنگی کُ از چرک رِ بُ سیاٍی  ُ ی ساد شرِین پیش رفت ِ انگشتش را رِی دکي
 .رفتُ بّد فشرد
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طّمی نکشید زنی با مباسی سادٌ کُ نخ ٍای طالییِی بُ کار رفتُ در مباسش در نّر 
ُ ی در ظاٍر شد ٌ ای خاص بُ آن بخشیدٌ بّد، در آستان داىن رنگارنگ ِ . خّرشید جنّ

پر چینی کُ از زیر مباسش زِدتر از زن خّد را بُ شرِین نشان دادٌ بّد، نگاٍش را بُ 
 .پایین انداخت

 :زن با دیدن ىردی شیک پّش ِ غریبُ با محنی ىَربان رِ بُ اِ گفت

 بفرىایید -

 .شرِین بُ خّد آىدٌ ِ سر بنند کرد ِ سالىی گفت

ُ ی چند جانیُ پیش را تکرار کرد  .زن با خّشرِیی پاسخش را دادٌ ِ باز کني

 :شرِین مب بُ سخن گشّد ِ گفت

ىا ىسافریً اگُ مطف کنید ِ اگُ ٍست یُ دِنُ یخ . ببخشید خانً ىزاحً شدو -
ىجبّر شدو ىزاحً . ىشکنی براىّن پیش اِىدٌ ٍر جا رفتً یخ پیدا نکردو. ىی خّاو

 .شيا بشً

 :زن مبخندی زد ِ گفت

 .ٍا کاکاو االن ىیاُرو برات-

 .شرِین با پا ریتيی رِی خاک گرفتُ بّد تا زن برگردد. این را گفت ِ بُ داخه برگشت

زن با ناینّنی کُ دِ قامب یخ در آن خامی کردٌ بّد، برگشت ِ آن را بُ دست شرِین داد 
 :ِ گفت

 .کاکاو اگُ چی دیگُ ًٍ خّاسی تعارف نکن -
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با . سپس از اِ خداحافظی نيّد. شرِین ناینّن را گرفت ِ سری خً کرد ِ تشکر کرد
 .عجنُ سّار ىاشین شدٌ ِ بُ ىکانی کُ اتراق نيّدٌ بّدند، برگشت

 برادرو: کاکاو*

 خّاستی: خّاسی*

 بنُ: ٍا*

 تّقف گاٍی کّتاٌ در سفر: اتراق*

 .شرِین با سرعت خّد را بُ دیگران رساند تا ىبادا یخ ٍا آب شدٌ ِ زحيتش ٍدر رِد

بُ جيع کُ رِی زیرانداز . ِقتی بُ ىقصد رسید، ناینّن یخ را بُ دست گرفت ِ پیادٌ شد
نشستُ بّدند ِ چشً بُ اِ دِختُ ِ ٍر کداو سّامی را در ذٍن خّد ىرِر ىی کردند، رِ 

 .کردٌ ِ سالىی گفت ِ بُ طرف ىینّ رفت

شرِین دستی داخه ناینّن برد ِ یخ ٍا . پیشانی ىینّ ِرو کردٌ ِ رِ بُ کبّدی ىی رفت
در یک آن، یخ ٍا شکستُ ِ یک قطعُ از آن را برداشتُ ِ . را درآِردٌ ِ ىحکً بُ ًٍ زد

 .بُ طرف ىینّ گرفت

 .بگیر دخترخامُ این رِ رِش بذار، ِرىش ىی خّابُ ِ کيتر کبّد ىیشُ -

ٍيین کُ احتیاط . ىینّ نگاٍی تشکرآىیز بُ اِ کرد ِ دست پیش برد تا یخ را بگیرد
ىی کرد تا دستش بُ دست شرِین برخّرد نکند، یخ از الی انگشتانش میز خّرد ِ رِی 

 .زىین افتادٌ ِ غرق در خاک شد

 :شرِین با تعجب نگاٍی بُ ىینّ کرد ِ گفت

 چرا این جّری گرفتی؟ ىگُ دستً نجسُ؟ -
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ُ ٍای ىینّ از شرو قرىز شد ِ با خجامت نگاٍش را بُ یخ سرنگّن شدٌ انداخت ِ با  گّن
ن گفت ن ِ ىِی  :ىِی

 ...نُ آخُ -

ُ اش داشت ِ ىنظّرش را دریافتُ بّد، مبخندی  ُ ٍای گه انداخت شرِین کُ چشً بُ گّن
این بار یخ را بُ طرفش گرفت ِ . زد ِ دِبارٌ دست درِن ناینّن کرد ِ یخی برداشت

 :گفت

 .بیا این رِ بگیر -

 .تا ىینّ دست پیش برد، شرِین شیطنتش گه کرد ِ دستش را عقب کشید

ٌ ی خندانش انداخت؛ اىا شرِین بُ یک بارٌ یک دستش را پشت سر  ىینّ نگاٍی بُ چَر
 .ىینّ زد ِ با دست دیگر قطعُ یخ را رِی پیشانی اش گذاشت

ىستقیً بُ . این بار ىینّ نتّانست تکانی بُ خّد دادٌ ِ خّد را از آن حال برٍاند
ً ٍای ىعشّقش خیرٌ شد با حسی کُ ِجّدش را سرشار از گرىایی ىطبّع کردٌ . چش

 .بّد، در حامی کُ ِجّدش آىیختُ بُ شرو بّد، سرخّشانُ درد را بُ فراىّشی سپرد

یعنی شرِین ًٍ »ٍجّو فکرٍایی عاشقانُ ذٍنش را درگیر کردٌ ِ با خّد گفت 
ُ ای بُ ىن دارٌ؟  «عالق

 :سپس بُ اندیشیدن اداىُ داد. ِ خّدش سعی کرد جّابی قانع کنندٌ برایش بیابد

 ىی رفت؟ اصالً این یخ ٍا رِ از کجا آِرد؟! اگُ عالقُ نداشت کُ نيی رفت دنبال یخ -

فقط . آن قدر غرق سّال ِ جّاب ذٍنش شدٌ بّد کُ نفَيید چقدر در آن حامت بّد
 .زىانی کُ دست شرِین از پشت سرش برداشتُ شد، سرىای یخ را تازٌ حس کرد
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 .بُ خّد آىد ِ دید کُ یخ رِی پیشانی اش آب شدٌ ِ صّرتش را خیس کردٌ است

 :شرِین دستيال کاغذی را بُ طرف ىینّ گرفت ِ گفت

 !بفرىا با این ًٍ صّرتت رِ خشک کن کُ مباست ًٍ دارٌ خیس ىیشُ -

ُ تر بُ طّری کُ کسی ىتّجُ نشّد اداىُ داد  :ِ آٍست

 ٍپرِت خّش گذشت؟ -

ّ  ٍاج ِ ِاج اِ را نگریست؛ اىا شرِین مبخندی زد ِ چشيکی نحارش کردٌ ِ بُ طرف  ىین
 .ىاشین حرکت کرد

ٍر چُ پیش ىی رفتند، ىناظر سرسبزتر شدٌ ِ . ىسافران دِبارٌ بُ راٌ خّد اداىُ دادند
درختانی با برگ ٍای ىتفاِت ِ رنگ ٍایی ىتفاِت تر از رنگ درختان جنّب بُ چشً 

 .دیدٌ ىی شد

گر چُ ٍّا اندکی سرد شدٌ بّد؛ اىا باز از مذت . ٍيُ غرق در زیبایی طبیعت شدٌ بّدند
 .طبیعت کاستُ نيی شد

 .ىّزیک ىالیيی کُ از پخش ىاشین پخش ىی شد، فضا را رِیایی تر ىی کرد

در این . سرانجاو سنیيی ىقصد را مّ دادٌ ِ ىسافران ىقصد را ىشخص شدٌ ىی دیدند
بین فخری تنَا کسی بّد کُ قبالً بُ آن جا سفر کردٌ ِ ىی دانست بُ چُ تفریح گاٌ 

 .زیبایی ىی رِند

ىاشین ٍا . جادٌ باریک تر ِ سرباالیی تندی در پیش رِ بّد. راٌ دشّارتر از قبه شدٌ بّد
بُ کندی حرکت ىی کردند ِ ٍر چُ باالتر ىی رفتند؛ پرتگاٍی پدیدار ىی شد کُ ًٍ دیدنی 

 .ِ ًٍ رعب انگیز بّد
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ىَرداد از پنجرٌ چشً بُ پایین دِخت ِ رِ بُ ىینّ کُ سر در کیف دستی اش فرِ بردٌ ِ 
 :دنبال چیزی ىی گشت، کردٌ ِ با تعجب گفت

 !آبجی ىینّ اِن پایین رِ نگاٌ کن، ىاشین ٍا چُ کّچّمّ شدن! َاٌ -

ٌ ای کُ ىَرداد اشارٌ کردٌ بّد  ىینّ نیز کُ برایش تازگی داشت ِ با شّق بُ ىنظر
 :ىی نگریست؛ خّد را نباخت ِ با محنی تيسخرآىیز گفت

 !انگار از عَد بّق اِىدٌ ِ ندید َبدیدٌ! ُخبُ خبُ -

ىَرداد کُ محن ىینّ ضدحامی بُ حامش زدٌ بّد، با دمخّری رِ بُ پنجرٌ برگرداند ِ 
ُ ی حرفش ىی شد گفت  :اعتراض آىیز ِ زیر مبی بُ طّری کُ بیشتر خّد ىتّج

 !ىن رِ باش کُ خّاستً تّ مذتً شریک باشُ ِ این ىنظرٌ رِ از دست ندٌ -

 .سپس خّد سرگرو تياشای اطراف شد

قدری کُ پیش تر رفتند ِ از سراشیبی تا حدِدی گذشتند ِ عيق پرتگاٌ کيتر از پیش 
ُ ی جادٌ ِ پارکینگ نگُ داشت تا آىپر پایین آىدٌ ِ  شد، سنیيی ىاشین را در حاشی

 .قدری آب بُ رادیاتّر اضافُ کند

شرِین نیز ىاشین را پشت . بُ تبعیت از اِ ٍيُ پیادٌ شدند. ىینّ از ىاشین پیادٌ شد
 .سر آنان نگُ داشت ِ کنار زد

 .ٍيُ بُ جز بَزاد کُ بُ خّابی خّش فرِ رفتُ بّد، پیادٌ شدند

ُ ی پرتگاٌ نُ چندان عيیق برداشت ِ نگاٍی بُ پایین انداخت درختان َبنُ . ىینّ پایی مب
ٌ ٍای خّد را بُ نيایش گذاشتُ بّدند  .ِ باداو تنخ چند ىتر پایین تر ىیّ

 :ىینّ با دیدنشان انگشت اشارٌ را بُ طرفشان کشید ِ با شّق گفت
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 !ِای بابا اِن جا رِ؟ ىن بنُ ىی خّاو، ببین چُ برگ ٍا خّش رنگی دارن -

سنیيی در حامی کُ بطری آب را درِن رادیاتّر خامی ىی کرد، سری بنند نيّد ِ با دست 
ٌ اش کردٌ ِ گفت ٌ ای بُ شکً برآىد  :اشار

ه  - ُ ی پرتگاٌ برسُ قِی آخُ بابا جّن ىن با این شکً ىی تّنً از این جا پایین برو؟ پاو مب
 !ىی خّرو ِ شبیُ تّپ تا اِن تُ ىیرو

 :صدای فخری بنند شد ِ گفت

 !الامُ اال اهلل... ىحال زدنت ًٍ! خدا نکنُ ىرد -

 :سپس سری تکان داد ِ رِ بُ ىینّ اداىُ داد

 حاال بنُ نخّری بالیی سرت ىیاد؟ -

ُ ای مجباز پایی زىین کّبید ِ با ناراحتی ِ کش دار گفت  :ىینّ ىحال بچ

 !حاال یُ بار اِىدیً ىسافرت! ن..ىا..ىا -

 :شرِین جنّ آىدٌ ِ گفت

 چیُ دخترخامُ چی شدٌ؟ چی ىی خّاین؟ -

ٌ ای بُ صدایش ریخت ِ سری پایین انداخت ِ با اشارٌ بُ درخت بنُ گفت  :ىینّ عشّ

 !بنُ ىی خّاو از اِن جا -

 :شرِین مبخندی زد ِ دستی بُ سینُ کّفت ِ گفت

 !خّدو براتّن ىیارو یُ دخترخامُ ىینّ کُ بیشتر نداریً -

 .این را گفت ِ قدىی جنّ نَاد
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 :فاختُ کُ بُ قابنیت ٍای پسرش آشنا بّد گفت

 .احتیاط کن پسرو -

ٍنّز چند . شرِین رِ بُ ىادر سری بُ عالىت ىحبت تکان داد ِ آٍستُ پایین رفت
 .قدىی پایین نرفتُ بّد کُ سنگی از زیر پایش در رفت

بنُ یا پستُ ِحشی در کٍّستان رِییدٌ ِ بُ ىیٌّ پیّندی بنُ گنخک ِ بُ نّع ترش *
ٌ ی آن چاتالنغّش ِ چتالنغّچ ىی گّیند. آن بنشتُ گّیند اعراب بُ . در زبان ترکی بُ ىیّ

گه درخت قرىز است ِ در رنگرزی از آن .ىیٌّ این درخت حب امخضراء ىی گّیند
ُ ی آن بُ طّر طبیعی یا با دادن .استفادٌ ىی شّد درخت بنُ دیر خزان ىی کند ِ از تن

شکاف، صيغی خارج ىی شّد کُ بُ آن در فارسی سقز ِ در عربی بطً گّیند کُ در 
 .آداىس ىّرد استفادٌ قرار ىی گیرد

ُ ای کنترمش را از . سنگ از زیر پای شرِین غنت خّرد ِ تا پایین رفت شرِین برای محظ
ه داد، ىحکً رِی زىین افتاد ِ در  ٍُ دست داد ِ بُ طّری کُ گّیی کسی اِ را بُ عقب 

با این کار بُ . بالفاصنُ سری بُ عقب گرداند ِ دست ٍایش را باال برد. جایش نشست
ٍيراٍان نگرانش کُ با نگرانی ِ دمَرٌ اِ را از باال ىی نگریستند نشان داد کُ سامً است 

 .ِ اتفاقی نیفتادٌ

 .فخری، فاختُ، بَناز ِ ىینّ ٍر چَار نفر نفسی عيیق از سینُ بیرِن دادند

 :فخری با ناىَربانی نگاٍی بُ ىینّ کرد ِ با خشّنت گفت

حاال نيی شد از ! کارد بخّرٌ اِن شکيت! اگُ بالیی سر َجِّن ىردو بیاد ىقصر تّئی -
ُ ات  ...خیر این ِیار بگذری؟ ترسیدی بچ

 :فاختُ نگاٍی بُ خّاٍر کرد ِ با دمخّری گفت
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حاال کُ . نترس شرِین ىی دِنُ کارش رِ چطّر انجاو بدٌ! اِیٌ آبجی؟ قباحت دارٌ -
 !اتفاقی نیفتادٌ

 :فخری دِبارٌ با رِیی ترش کردٌ اداىُ داد

 !آخُ اگُ خدای نکردٌ اتفاقی براش بیفتُ ىن تا عير دارو خّدو ِ ىینّ رِ نيی بخشً -

ُ اش گذاشت ِ چشيی باز ِ بستُ کرد ِ با این عيه اِ را بُ سکّت  فاختُ دستی رِ شان
 .ِ آراىش دعّت نيّد

فخری با حامتی کُ کالفگی بُ خّبی در آن ىشَّد بّد، نفسی از بینی بیرِن داد ِ 
باز بی ارادٌ چشً بُ طرف شرِین گرداند کُ حال بُ درخت ىّرد نظر . سکّت اختیار کرد

ٌ ٍای سبز ِ ریزش شدٌ بّد  .رسیدٌ ِ ىشغّل چیدن ىیّ

سپس از آن جا باز ىقداری پایین . شرِین ٍر چُ ىی چید درِن جیب شنّارش جا ىی داد
 .رفت

ٌ ای درشت تر از بنُ آنجا رِییدٌ ِ با  درخت باداو با برگی ىتفاِت از درخت قبنی با ىیّ
آراىشی ژرف ایستادٌ ِ بُ رٍگذران مبخند ىی زد ِ با ٍر نسیً برگ ٍایش را رقصان بُ 

 .این سّ ِ آن سّ ىی گرداند

پّست ضخیً سبز . سپس از آن نیز ىقداری باداو چید. شرِین خّد را بُ آن رسانید
 .رنگی باداو ٍا را در خّیش جای دادٌ ِ حجً ٍر باداو را بیشتر کردٌ بّد

ِقتی کُ جیبش ىينّ از باداو شد، سرانجاو دست از درخت کشید ِ راٌ باال را پیش 
 .این بار با احتیاط بیشتری قدو برداشت. گرفت

شرِین نگاٍی بُ . زىانی کُ بُ باال رسید، ىَرداد دستش را گرفت ِ بُ سيت باال کشید
 :جيع انداخت ِ مبخندی تحّینشان داد ِ گفت
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ً ٍا از این کُ نگرانتّن کردو ىعذرت ىی خّاو؛ اىا -  ...اىا...خان

چشً سّی ىینّ گرداند ِ با شّری . قدىی بُ سيت ىینّ برداشت ِ از جيع فاصنُ گرفت
ً ٍای شیطنت بارش ىّج ىی زد اداىُ داد  :کُ در چش

ُ ی -  ...اىا با دست پر اِىدو تا دخترخام

ٌ ای ىناسبش پیدا نيی کرد نی کرد ِ ىستقیً در . ىکحی کرد ِ گّیی ِاژ ن ِ ىِی ىِی
ً ٍایش خیرٌ شد  :سپس گّیی بُ کشفی رسیدٌ باشد گفت. چش

ٌ ی بدی از سفر نداشتُ باشُ - ُ ی شکيّی بندٌ حسرت بُ دل نيّنُ ِ خاطر  .تا دخترخام

ُ ی ىّرد نظر را از زبان شرِین بشنّد کُ با  ىینّ ىست از نگاٍش شدٌ ِ بی تاب تا کني
ُ ی شکيّ مب ٍایش را جيع کردٌ ِ رِی ًٍ فشرد ِ مبخندی زد سری . شنیدن دخترخام

 :تکان داد ِ چّن نتّانست تالفی کند، دستی پیش کشید، تشکر کرد ِ گفت

ُ ی تالشتّن؟ -  حاال کّ نتیج

 :شرِین دستش را درِن جیب فرِ برد ِ ىتّاضعانُ سری خً کرد ِ گفت

 !بنُ چشً االن ىیدو خدىت تّن -

ٌ ی ىینّ خامی کرد ُ ٍا را درِن دست کشید ىینّ . سپس دستش را از بنُ پر کرد ِ بن
ٌ اش چسباند تا بَتر  چشً بُ دستش داشت ِ دست دیگرش را نیز بُ دست کشید

ُ ٍا را درِن دستش خامی کرد کُ دستش با . بتّاند آنَا را از اِ بگیرد شرِین بُ طّری بن
حسی شیرین درِنِی جان ىینّ بُ غنیان افتاد ِ مبی بُ دندان . دست ىینّ برخّرد کرد

ٌ ی شرِین انداخت  .گزید ِ سر بنند کردٌ ِ نگاٍی بُ چَر

 :شرِین مبخندی دمنشین بُ رِیش زد ِ دست بُ جیب دیگرش زد ِ گفت
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 از این ٍا ًٍ ىی خّای؟ -

 :ىینّ با شّقی سرشار از سرىستی گفت

 !بدٌ بدٌ ىی خّاو -

 :شرِین با قَقَُ خندید ِ با محنی ىَربان تر گفت

 !نترس بَت ىیدو؛ اىا فکر باقی ًٍ باش! اِخی برای دِ دِنُ بادِو جّن ندی حاال؟ -

ٌ ای بُ جيع کرد  .ِ اشار

ىینّ در حامی کُ از عشق، شّر ِ حامی خّش داشت؛ اىا دندان ٍایش را با حرص رِی 
 :ًٍ فشرد ِ آٍستُ بُ شرِین گفت

 !دارو برات -

 .شرِین باز خندید ِ بُ طرف جيع رفت

 !شاید راٌ را اشتباٌ آىدٌ باشً اىا ىی دانً ىرا زین راٌ بازگشتی نیست

 "زینب ىیشی"

بُ شیراز رسیدٌ بّدند، شّر ِ حال شان بیشتر شدٌ بّد ِ ٍر یک در ذٍن خّیش 
 .تصّیری از آنجا را در افکارش ىجسً کردٌ ِ بُ آن ىشغّل بّد

 .تنَا کسی کُ ىداو سّال ىی پرسید؛ بَزاد بّد

چّن تّقف ٍای زیادی در بین راٌ داشتند، ساعت ناٍار شدٌ ِ سنیيی در ىقابه 
شرِین نیز کُ در پشت سرش حرکت ىی کرد، خّدرِ را . رستّرانی شیک تّقف کرد

 .پشت سر اِ پارک نيّد
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ٌ ای کُ چرتی زدٌ بّدند، خّاب آمّد پیادٌ شدٌ ِ بی خبر از این کُ کجا ٍستند با  عد
 .چشيی نیيُ باز اطراف را ىی کاِیدند

کً کً ٍيُ از ىاشین ٍا پیادٌ شدٌ بّدند، بعضی کش ِ قّسی بُ بدنشان دادٌ ِ 
 .مباس شان را دستی کشیدٌ ِ ىرتب ىی کردند تا با ظاٍری آراستُ بُ رستّران ِارد شّند

ٌ اش انداخت ُ ی سيت رانندٌ نگاٍی بُ چَر دستی در . شرِین خً شد ِ ىقابه آین
ُ ٍایش نیز  ىٍّایش کشید ِ با دست آنَا را بُ پشت سر ٍدایت کرد ِ از کنار شقیق

ِقتی از حامت دادن ىٍّایش فارغ شد؛ دستی بُ شنّارش کشید . این عيه را تکرار کرد
در تياو این ىدت ىینّ اِ را زیر نظرداشت ِ با مذت حرکات اِ را در . ِ آن را ىرتب نيّد
 .ذٍن ضبط ىی کرد

پس از دقایقی با شنیدن ناو ناٍار ٍيُ جانی تازٌ گرفتُ ِ آىادٌ شدند ِ بُ طرف در 
 .ِرِدی رستّران حرکت نيّدند

ىدیر رستّران با دیدن ىشتری ٍای جدیدش از پشت ىیز با خّشرِیی ِ مبخند از آنَا 
 .استقبال نيّد ِ با تّجُ بُ تعدادشان آنَا را بُ سيت مژ خانّادگی راٍنيایی کرد

تک سفارش غذا گرفت ِ بُ گارسّن با ىنّی غذا سر ىیز آنَا آىد ِ سنیيی از تک 
 .گارسّن انتقال داد

ُ ای خاص چیدٌ شدٌ بّد،  ٍيُ یکی یکی رِی صندمی ٍا دِر ىیزٍای گردی کُ با سنیق
 .نشستند ِ ٍرکس چشً بُ اطراف گرداند تا زِایایش را از نظر بگذراند

 :ناگَان بَزاد دست بُ سّیی کشید ِ با تعجب رِ بُ ىادرش گفت

 !چُ ىاٍی ٍای بزرگی! َاٌ ىاىان اِنجا رِ -

 .ٍيُ سر بُ طرفی کُ بَزاد اشارٌ کردٌ بّد، گرداندند
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 .آکّاریّو شیک ِ بزرگی با ىاٍی ٍایی کّچک ِ بزرگ ِ زیبا چشً بینندٌ را خیرٌ ىی کرد

 :ىَرداد از پشت ىیز بنند شد ِ دست بَزاد را گرفت ِ گفت. ٍيُ ىحّ تياشایش شدند

 .بیا عيّ ببرىت از نزدیک ببینشّن -

 :بُ دنبامش ىینّ نیز بنند شد ِ گفت

 .ىَرداد ِایسا ىن ًٍ باٍات بیاو -

 .این را گفت ِ صندمی را عقب کشید ِ بنند شد

 .بُ طرف آکّاریّو ىی رفتند کُ ىینّ حس کرد کسی پشت سرش راٌ ىی رِد

در جا ایستاد ِ تا خّاست سر برگرداند ِ بُ پشت سرش نگاٌ کند، از پشت با برخّرد 
 .فرد ىّرد نظر عصبی چشً سّی اِ گرداند

نفسی تازٌ کرد تا با ىَاجً برخّرد تندی نشان دٍد کُ دید شرِین گّشی بُ دست در 
حامی کُ با گّشی ٍيراٍش حرف ىی زد، با دست دیگرش با اشارٌ از اِ ىعذرت خّاٍی 

 .کرد

ىیشُ بُ . ىسافرتً ىتّجُ ٍستید؟ تَران نیستً! آقا ىن گفتً االن براو ىقدِر نیست -
 بعد ىّکّل بشُ؟

 .ِ از آن سّی خط با جّابی کُ ىخاطب داد، خداحافظی کردٌ ِ گّشی را قطع کرد

 :سپس با اخيی زیر مب گفت

 !عجبا! این جا ًٍ ِل کن ىعاىنُ نیستن -

 :این را گفت ِ رِ بُ ىینّ کُ اِ را ىی نگریست گفت
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ىداو بَش ىیگً ىسافرتً گّش نيیدٌ عجب . عيدی نبّد! ىعذرت ىی خّاو دخترخامُ -
اِن ِر رِ نگاٌ ىی کردو ِ ىی اِىدو کُ شرىندٌ بُ شيا خّردو ِ دستی بُ ! گیر افتادیً

 .عالىت کالفگی در ٍّا تاب داد

ً ٍایش را از ًٍ باز کردٌ ِ گفت  :ىینّ نیز اخ

ُ ست ِ از عيد این کار رِ کردٌ، خّدو رِ آىادٌ کردو تا حقش رِ کف  - فکر کردو غریب
 !دستش بذارو کُ دیدو شيایی

 :شرِین مبخندی زد ِ اداىُ داد

 !پس خدا بِیًَ رحً کرد -

ُ رِی آکّاریّو بُ تياشا ایستادند  .ٍر دِ خندیدند ِ پا بُ پای ًٍ رِب

ٌ ای رنگ ِ دیگری ىشکی با خال ٍای  دِ عدد ىاٍی ُاسکار یکی نارنجی با خال ٍای قَّ
ٌ ٍای  نارنجی از نّع گّشت خّار ِ سُ عدد پنگّسی ِ دِ عدد ىارىاٍی ِ تعدادی سبز

ُ ی قطّر آن . طبیعی ىخصّص آکّاریّو در آن دیدٌ ىی شد در ٍر دِ طرفِی شیش
ىاٍی ٍای مجن خّار تّسط دٍانشان بُ شیشُ چسبیدٌ ِ سرگرو تيیز نيّدن ِ ىکیدن 

جنبک ٍایی کُ بُ شیشُ بّد؛ گشتُ ِ با حامتی دیدنی دٍانشان را باز ِ بستُ کردٌ ِ 
 .یک شکً سیر غذا ىی خّردند

بَزاد با ذِق ِ شّق انگشت بُ شیشُ زدٌ ِ دنبال ىاٍی ٍا بُ این طرف ِ آن طرف 
ُ ای ىی داد. ىی رفت  .ىَرداد نیز با شّق تياشا کردٌ ِ ٍر از گاٍی رِ بُ شرِین نظری

ُ ی زیبایی شدٌ بّد، در  ىینّ نیز از این کُ در کنار شرِین ایستادٌ ِ ناظر چنین صحن
ُ ای مذت ىی برد ِ از بّی خّش عطری  ُ ای فرِ رفتُ ِ از دیدن چنین صحن حس عاشقان

 .کُ در ىشاىش پیچیدٌ بّد، سرخّش شدٌ بّد
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سرانجاو سنیيی بَزاد را بُ طرف خّد خّاند ِ بُ آنان فَياند کُ غذا آىادٌ شدٌ ِ ٍيُ 
 .برای صرف ناٍار بُ دِر ىیز برگردند

پّل پرداخت شد ِ ٍيگی بُ سّی ىقصد کُ . باالخرٌ در ىحیطی آراو غذا صرف شد
 .حدِدًا پانزدٌ کینّىتر بُ آن ىاندٌ بّد، بُ راٌ افتادند

ُ ی  ىینّ باِر نيی کرد پس از ىدت ٍا ىی تّاند ىادربزرگش را ىالقات کردٌ ِ از مَج
در کّدکی اِ را دیدٌ بّد ِ تصّیری کُ از اِ در ذٍن داشت، با حال . شیرینش مذت ببرد
 .قطعًا ىتفاِت بّد

ً نّاز بّد رِستا سطحی پایین تر از جادٌ قرار گرفتُ ِ از چشً . از دِر ىناظر رِستا چش
ٌ ٍای سرسبزش قابه ىشاٍدٌ  ُ ٍا ِ کّ انداز دِر نیز درخت ٍای سر بُ فنک کشیدٌ ِ تپ

 .بّد

درخت ٍای رنگارنگی کُ با برگ ٍای زرد ِ قرىز نيایان بّدند ِ بعضی نیز سرسبزیشان را 
 .در ىقابه پاییز غارتگر حفظ کردٌ ِ ٍيین بُ زیبای طبیعتش افزِدٌ بّدند

ُ ٍایی قدیيی ِ بعضی نّساز بُ چشً دیدٌ ىی شد؛ اىا تا ِارد رِستا نيی شدی،  خان
 .نيی شد نظری قطعی در این بارٌ داد

 .ٍر چُ بّد دیدن این ىناظر بُ یاد ىاندنی، ٍيُ را بُ سر شّق آِردٌ بّد

 .رِستا دیدنی بّد. سرانجاو بُ ىقصد رسیدند

ٌ ٍای طبیعی بسیار زیبا ِ باغ ٍایی ِسیع کُ  ً اندازٍا ِ جنّ رِستایی کٍّستانی با چش
باغ ٍای ىیٌّ در داخه ِ اطراف رِستا، برای گردشگران . ردپای خزان در آن دیدٌ ىی شد

ً نّاز بّد ُ ٍای . ِ ىسافران چش ٌ ی کٍّستانی، کّچ بافت ِ کامبد ىعياریِی خیرٌ کنند
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پرپیچ ِ خً کُ جّیبارٍای زالمی در ىیانشان جاری شدٌ، جذابیت ىنحصر بُ فردی بُ 
 .این رِستا بخشیدٌ بّد

ٌ ٍایی کُ انتَای رِستا را ىسدِد ىی کردند  ُ ی رِستا کُ از ىیان صخر آبشارٍای سُ گان
ٌ ای را  ُ ٍا ِ زیبایی ٍای طبیعی رِستا بُ شيار آىدٌ ِ چشً ٍر بینند سرازیر شدٌ، از جاذب

 .خیرٌ ىی کرد

دل در دل نداشتند تا بُ گردش در رِستا . ٍيُ ىجذِب این ٍيُ زیبایی شدٌ بّدند
ُ ٍای دیدنی اش دیدن کنند  .بپردازند ِ از جاذب

ُ ی پدری اش ٍدایت نيّد تا پیش از  اىا بَين سنیيی ىستقیً اتّىبیه را بُ سيت خان
ُ ٍای پی در پی . این ىخنّق ىقدس خدا دیدار نياید" ىادر" ٍر کار با  ىاشین از کّچ

ُ ٍای رِستا نیز دیدنی بّد. گذشت ُ ٍا از سنگ . ٍر کداو از خیابان ٍا ِ کّچ بعضی خان
 .ِبعضی ٍا نّساز ِ آجری بّد

ُ ٍا پنکان ٍایی بُ چشً ىی خّرد کُ بُ ىسیری دیگر ىنتَی شدٌ ِ یا  در بعضی کّچ
ُ ای قدیيی ىی رسید  .آخر پنُ بُ خان

ُ ٍا شنّغ ِ پر رفت ِ آىد ِ سراسر پر از . در شَر این خبرٍا نبّد خیابان ٍا ِ کّچ
 .دمگیری ِ یکنّاختی بّد؛ اىا اینجا با شَر از زىین تا آسيان فرق داشت

با این کُ ىی گّیند آسيان ٍيُ جا یک رنگ است؛ اىا در این جا گّیی ِاقعًا بُ رنگ 
 .دیگری بّد

ُ ٍا جانی . آسيانی خّش رنگ ِ تيیز ِ سرشار از ٍّای پاک ٍّایی کُ با یک نفس بُ ری
 .تازٌ ىی بخشید ِ رِح را بُ آراىش ىی رساند

ٌ ای تّقف نيّد  .سنیيی جنّی در بزرگ آٍنی زنگار خّرد
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ٍيگی از ىاشین ٍا پیادٌ شدند ِ چشً بُ در بزرگ . شرِین نیز پشت سرش پارک نيّد
 .دِختُ ِ آن را برانداز نيّدند

ٍر یک با خّد ىی اندیشید کُ . شرِین ِ فاختُ نگاٍی ىعنادار بین ًٍ رد ِ بدل نيّدند
چگّنُ ىّرد استقبال قرار ىی گیرد؟ آیا صاحب خانُ از دیدنشان شّکُ نخّاٍد شد؟ آیا 
پشت این در بزرگ کسی از دیدنشان خّشحال ًٍ ىی شّد؟ ِ سرانجاو این کُ پشت 

ُ ای ِسیع در انتظارشان ٍست یا  ؟...این در، خان

 !چُ ىاجرایی در انتظارشان بّد؟

طّمی نکشید پسری الغر انداو ِ سفیدرِی با قدی بنندتر از . زنگ در را بُ صدا درآِردند
صّرت کشیدٌ ِ چشيان سبز خّش رنگش ٍيراٌ با . شرِین رِبرِی آن ٍا ظاٍر شد

مب ٍایی خّش فرو، چنان بر دل ىی نشست کُ بی اختیار زبان آدىی را بُ گفتن فتبارک 
 .اهلل احسن امخامقین دعّت ىی نيّد

با دیدن افرادی کُ ىقابه در ایستادٌ بّدند، اندکی ابرٍِایش را باال آِرد ِ با نشاطی کُ 
ً ٍای چَينی رنگش نشست، ذِق ِ شّقش را از دیدن ىیَيانانِی ناخّاندٌ نشان  در چش

 .داد

فخری با دیدنش مبخندی بُ پَنای صّرت زد ِ زیر مب صنّاتی فرستاد تا ىبادا بُ 
 !چشيش آىدٌ ِ چشً زخيش زند

فاختُ نیز نگاٍی بُ شرِین کرد ِ مبخندی تحّینش داد ِ بی اختیار آٍستُ ٍزار 
 .ىاشاامّنَی گفت

ىینّ نیز با دیدنش مب ٍایش را در ًٍ کشید ِ با این عيه نشان داد کُ طرف ىقابه را 
 .جذاب ِ دمربا یافتُ است
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جّان کُ نسبت بُ این ِاکنش ٍا عادت داشت، با مبخندی جنّ رفت ِ پیش از ٍيُ با 
بُ طّری کُ دست چپش را نیز رِی دست اِ گذاشت ِ دستکش ِار . دایی دست داد

دست ٍایش را در ًٍ فشرد ِ با این کار صيیيیت خّد را بُ نيایش گذاشتُ ِ سپس اِ 
ُ ٍایش را غرق بـ ـّسُ ساخت  .را در آغّش کشید ِ خّش آىد گفت ِ گّن

در حیاط را . سپس رِ بُ جيع کردٌ ِ ضين خّش آىدگّیی تعارفات الزو را بُ جا آِرد
بُ داخه راٍنيایی نيّد ِ " بفرىّیین صفا آِردین"کاىه باز کردٌ ِ ىیَيانان را با گفتن 

 .در ٍيان حال ىادربزرگ ِ ارزینُ را صدا زد

 .ارزینُ ارزینُ، ُکجّیی بیّ دِیی اینا اِىدن! ننُ، ننُ بیّ شا پسرت اِىدٌ -

با دیدن پسر ِ عرِسش کُ بعد از سال ٍا آنَا را ىی دید، . پیرزن منگ منگان پیش آىد
 :شّقی در چشيانش دِید ِ رِ بُ جيع گفت

 .سالو قدو رِ چیشِی ىا ُگُذشتین -

 .ابتدا سنیيی پیش رفت ِ ضين سالو ِ احّال پرسی دست ىادر را بّسید

ُ ٍای فرزندش نيّد با . ٍنگاىی کُ سنیيی سر بنند نيّد، ىادر نیز شرِع بُ بّسیدن گّن
ُ ٍایش زد ِ احّال پسرش را خاص تر از بقیُ  ٍیجان چَاربّسُ نّبت بُ نّبت بُ گّن

 :پرسید ِ گفت

. درد ِ بالت بُ جّنً خّش اِىدی ُگيپ گُنً قدىت رِ چیشاو ُگذِشتی. سالو عزیُزو -
 .خّش اِىدی بفرىّ بفرىّ تّ

ً تر احّامپرسی ِ  سپس نّبت بُ عرِسش رسید ِ با اِ نیز چّن پسرش؛ اىا اندکی ىالی
 .از اِ احّال ٍيُ را پرسید. خّش آىدگّیی کرد



 

www.lovelyboy.blog.ir 

ُ ایرىان  83 زینب ىیشی| خیال  تابّت بر ىّریان  

حال خّدت خّبُ؟ سالىتی؟ خّاٍرا، برادرا، پدر، ىادر، کِیس کاراتّن خّبن امحيدهلل؟  -
 کاکات فرٍاد کسامت ندارٌ سرحامُ؟

ىینّ ِ ىَرداد نیز بُ نّبت در آغّش . از فاختُ ِ شرِین ِ بَناز نیز استقبال نيّد
 .ىادربزرگ شیرین زبانشان جای گرفتند

 :ىادربزرگ رِ بُ ىَرداد نيّد ِ در جّاب سالىش گفت

 .بزنً بُ تختُ ٍزار ىاشاامنّ چیُشً! چُ َقدی او کشیدٌ. خّبی؟ َبَبً ىاشاامنّ! سالو رُِدو -

ُ ی بَزاد زد ِ گفت  :بَناز رِی شان

 سالو کن -

ُ ی شیرینش گفت ُ ای بر سرش زد ِ باز با مَج  :ىادربزرگ نگاٍی بُ اِ کرد ِ بـ ـّس

ردٌ بی سالو عزیزٌ -  !سالو کِی

 :سپس رِ بُ ٍيُ کرد ِ اداىُ داد

 .امَی بی قضا باشین -

ُ تر بّدند گفت  :ِ رِ بُ فاختُ ِ شرِین کُ قدری غریب

 !بفرىّ تّ قربّن قدبامّت برو غریبی نکن -

 .ارزینُ نیز با تک تک احّامپرسی کردٌ ِ ىیَيانان بُ پذیرایی راٍنيایی شدند

ُ ی بااجازٌ بُ طرف پذیرایی رفتند  .ىیَيانان با کني

 :ىادربزرگ در جّاب گفت

ٌ ی ىاو دس شيان -  .اجاز
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ُ جا نيّد تا ىیَيانان راحت نشستُ ِ بُ آنَا تکیُ زنند  .یداهلل پشتی ٍا را تک تک جاب

 بَترینً. عزیزو. قسيت باال ِ اصنی گه: گيپ گنً*

 عزیزو. فرزندو. پسرو: رِدو ببً ىاشاامنّ*

 دست شياست: دس شيان*

 برادرت: کاکات*

 قد ِ باالت: قدبامّت*

 ىا ًٍ: ىاو*

 چشً: چیش*

یداهلل ِ ارزینُ جَت پذیرایی بُ آشپزخانُ رفتُ ِ بی بی . ىیَيانان بُ پشتی ٍا تکیُ زدند
ُ ای یک بار خّش آىدی ىی گفت ِ  فرح گه ىقابه ىیَيانان عزیزش نشستُ ِ چند دقیق

 .باز با آنان حال ِ احّال کردٌ ِ از کارشان جّیا ىی شد

فخری نیز با افتخار از شغه ِ ىدارک ِ زندگی پسرانش تعریف ىی کرد، سپس رِ بُ 
ُ اش زد ِ بُ بی بی گفت  :فاختُ کرد ِ دستی رِی شان

 بی بی جّن فاختُ خّاٍرو یادتّنُ؟ -

 :بی بی مبی جيع کرد ِ با این کار آب دٍانش را قّرت داد ِ گفت

 !دخترِ آتیشپارٌ بّد! ٍا ُگيپ گنً یاُدىُ-

 :فاختُ در حامی کُ مبخند ىی زد گفت

 :گیس سفید کردو ِ سپس آٍی کشید ِ اداىُ داد! بی بی حاال کُ پیر شدو رفت -
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 ...بیٌّ شدو ِ -

 :بی بی نگذاشت حرفش را اداىُ دٍد ِ گفت

ُ ای قدِ بامّ داری - خ ! ننُ کّ پیری گُنً؟ ىاشاامنّ َجِّن ب َِ ایشامنّ عرِس ىی اِری اِ
 !بّگّ پیر ُشدی

 :ِ خّدش در جّاب خّدش بُ صّرت سّامی از اِ پرسید

 عرِس َنداری ننُ؟ -

ً ٍای پر از شیطنت شرِین انداخت ِ رِ بُ بی بی گفت  :فاختُ نیز نگاٍی بُ چش

 !نُ بی بی اىا تّ فکرش ٍستً -

 .بُ این بحخ خاتيُ داد" ایشامنّ بُ زِدی" ِ بی بی فرح گه با گفتن 

 .آقای سنیيی از سکّت استفادٌ کردٌ ِ از جایش بنند شد ِ در کنار ىادر نشست

ُ ی شیرین شَرش رِ بُ اِ با ریتيی خاص  دستی دِر گردن ىادر پیرش انداخت ِ با مَج
 :این گّنُ خّاند

ُ ننُ ىُ"  اِ کُ ٍر ُجّ ىن باُشً پشت ِ پناىِی

ُ ننُ ىُ  "اِ کُ عشقش تّ دُمً َقّد ُخداىِی

 :بی بی فرح گه دستی بُ صّرت پسرش کشید ِ با ىحبت گفت

 .گيپ گنً، رُِدو ننُ -

ُ ای نّاخت  .سپس دستی رِی ىٍّایش کشیدٌ ِ بر سر فرزندش بـ ـّس
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در این ٍنگاو ارزینُ کُ بُ سراغ سياِر ٍيیشُ رِشن ىادربزرگ رفتُ بّد، با سینی چای 
 .ِارد شد

ٌ ی رِسری اش را رِی سر بستُ بّد تا ىزاحً کارش نشدٌ ِ تسنط بیشتری رِی  گر
با ٍر قدو کُ برىی داشت، چین ٍای در ًٍ داىن رنگارنگش بُ این . کارش داشتُ باشد

 .سّ ِ آن سّ ىی رفت

رِ بُ سّی ىیَيانان کردٌ ِ با رِیی گشادٌ ِ مبی خندان باری دیگر بُ ىیَيانان خّش 
 .آىد گفت

 :ابتدا سینی را بُ طرف دایی گرفت ِ گفت

 بفرىّیین آق دِیی -

ٌ ای بُ محن صدایش ریخت ِ اداىُ داد  :ِ غيز

را - َّ  !عجب دِیی از ای

ُ ای چّن اِ  ٌ اش کرد ِ در جّاب با مَج سنیيی نیز نگاٍی پر از ىحبت بُ خّاٍرزاد
 :گفت

خ اینجّ نیس! گرفتاریً دِیی -  .اِنجّ ىِی

ُ ٍا با مبخند چشً بُ سنیيی دِختُ بّدند؛ زیرا تا بُ حال حرف  شرِین ِ فاختُ ِ بچ
 .زدن اِ را بُ زبان ىادری نشنیدٌ بّدند

چای داغ در حامی کُ در استکان ٍای شیشُ ای، رنگِی ِسّسُ انگیزشان را بُ نيایش 
ُ ی تازٌ از راٌ رسیدٌ چشيک ىی زدند  .گذاشتُ بّدند؛ بُ رِی ىسافران خست
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در این رِستا نعنبکی کاربردی . چای بُ ٍيُ تعارف شد ِ ٍر یک استکانی برداشتند
 .نداشت

پس از آن یداهلل با ىیٌّ خّری ىينّ از پرتقال ٍایی . سرانجاو چای ٍا نّشیدٌ شدند
 .درشت ِ پّستی پررنگ تر از پرتقال ٍای بّشَر ِارد اتاق شد

یداهلل . ارزینُ نیز پیش دستی ٍا را کُ از قبه آىادٌ کردٌ بّد، ىقابه ىیَيانان گذاشت
ً ٍا را بُ سّی خّیش جنب ىی کرد ُ ٍای گه . بی اختیار چش ٌ ی پر از شرو ِ گّن چَر

ُ اش کُ بُ سرخی ىی گرایید ِ ٍيین سفیدی پّستش را بیشتر بُ نيایش  انداخت
 .ىی گذاشت، بینندٌ را جذب خّیش ىی کرد

ُ ای چشيش بُ  ٌ خّری بردارد، برای محظ ٍيین کُ نّبت بُ ىینّ شد تا ىیٌّ از ىیّ
ٌ ی یداهلل افتاد ِ پرتقامی را کُ از ظرف برداشتُ بّد از دستش رٍا شد ِ رِی زىین  چَر

 .افتاد

یداهلل کُ خیال ىی کرد خّد کّتاٍی کردٌ ِ ظرف را باالتر از حد ىعيّل گرفتُ، شرو زدٌ ِ 
ُ ٍایی کُ حال قرىزتر از پیش شدٌ بّد؛ ٍيان گّنُ کُ چشً بُ زىین داشت با  با گّن

ُ ای شیرین از ىینّ ىعذرت خّاست  .مَج

خ َِ  آن ِقت: اِ

 جّر: ُجّ

 از این طرفا: ایّرا

 دایی: دِیی

 ىی آِری: ىی اِری
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ارزینُ کُ از ٍيان ابتدا از چَرٌ ِ تیپ ىینّ خّشش آىدٌ بّد؛ کنارش نشست ِ با 
ُ ای دمنشین شرِع بُ صحبت کردن ِ سّال ِ جّاب نيّد  .مَج

 :ارزینُ با ىحبت نگاٍی بُ ىینّ کرد ِ گفت

رَدن تّ شَر چیطّرٌ؟ -  دختر دِیی تعریف بُکن زندگی کِی

 :ىینّ مبخندی بُ رِیش زد ِ گفت

 .خّبُ، اىکاناتش فراِِنُ ِ راضی ٍستیً -

 :ارزینُ ابرِیی باال داد ِ با حیرت گفت

 !َىگُ قرارٌ ناراضی باشین -

ُ ی دمنشینش شدٌ بّد، خندید ِ گفت ُ ی مَج  :ىینّ کُ شیفت

ُ ی قشنگی دارین -  !شيا چُ مَج

 :سپس اداىُ داد

 .ىنظّرو اینُ کُ اىکانات زیادٌ ِ کالس ٍای زیادی برای آىّزش ِ یادگیری ٍست! نُ -

ُ اش زد ِ  ُ ی حرفش شدٌ بّد، با خندٌ دستی بُ شّخی رِی شان ارزینُ کُ حال ىتّج
 :قدری اِ را بُ عقب راند ِ گفت

 .ىاو اینجّ دختراىّن ٍّيی چیُ از ىادراشّن یاد ىی گیرن! از ٍاىّ اِل ٍيیِی بّگّ! ٍا-

سپس با سرعت تغییری در . این را گفت ِ بُ یاد ىادر آٍی سّزناک از سینُ بیرِن داد
 :چَرٌ داد ِ در اداىُ با شّق بُ ىینّ گفت

ٌ تّنّ بّخّرین تا یُ چیزیّ نّشّنت بِیُدو -  .حامّ بفرىّیین ىیّ
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 .ِ با دست پیش دستی حاِی ىیٌّ را بُ ىینّ نزدیک تر کرد

ُ اش را تکرار کرد  .پس از این کار با خّشرِیی رِ بُ جيع نيّد ِ جين

 !بفرىّیین ناقابنُ -

 .از جا برخاست ِ استکان ٍای چای را جيع کردٌ ِ بُ سّی آشپزخانُ رفت

پرتقال ٍای درشت ِ . ٍر کُ پّست از پرتقامش ىی گرفت، مبخندی بر مبش ىی نشست
ُ ای بُ دل ىیَيانان انداختُ بّد  .آب دار، شیرین ِ خّنی رنگ، ِسّس

ٌ ای  ٌ ی پرتقال را ىی چشید، مب بُ تشکر ِ تعریف ِ تيجید ىی گشّد ِ شکّ ٍر کُ ىز
ٌ ٍا نیست  !ىی نيّد کُ در شَر ىا چنین است ِ چنان ِ خبری از این ىیّ

 :سنیيی گفت

 .بّشَر کُ تا دمت بخّاد خرىای ناب دارٌ -

 :فاختُ نیز گفت

ُ ست ِ ٍيّن بَتر کُ ٍیچ نگً - امبتُ پرتقال ٍای ! شَر ىا ًٍ کُ اکحر ىحصّالتش عاری
ٌ ان ِ ىن از طعيشّن خّشً نيیاد ُ ی حرفش ! شَر ىا از شَسّار ىیاد ِ دِ ىز در اداى

 .ایشی گفت ِ نارضایتی اش را این گّنُ نشان داد

 :بی بی فرح گه نگاٍی بُ اِ کرد ِ گفت

 .بّخّر نّش ُجّنت ننُ -

یداهلل نیز رسً ىَيان نّازی را ادا کردٌ ِ تعارفی بُ شرِین کردٌ ِ اِ را ىخاطب قرار داد 
 :تا شاید یخش باز شّد ِ گفت
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درِی خّناىّن درخت پرتقال ِ نارنج داریً ِ کسی کار . بیبین ىا اینجّ ٍّيی چی در َاىّنِی  -
َینی َنيیاد طرف ُدزی کنُ ِ اسيشّ تّ رِستا ٍّ بندازِی بِیخاطرِی یُ پرتقال یا . بِی کسی ندارٌ

ی ٍيّ دارن! نارنج ُّ ٍَ  .ٍيُ آشنّی ٍيدیگن ِ 

 :شرِین نیز با دقت بُ حرف ٍایش گّش سپردٌ بّد ِ در جّابش گفت

ىا کُ تّ شَرىّن بُ ٍیچی رحً نيی کنن ِ تا چشً باز کنی خّدت رِ ًٍ ! چُ خّب -
 !قاپیدن ِ در رفتن

ٌ ی جيع بنند شد ُ تری بُ خّد . صدای خند کً کً یخ ىجنس باز شد ِ رنگ دِستان
 .گرفت

ُ ریزی برای یک گردش ِ تفریح ٍيگانی ریختُ شد  .سپس برناى

 ٍيّن: ٍاىّ

 بگّ: بّگّ

 ٍيُ: ٍّيی

 نشّنت: نّشّنت

 بخّر: بّخّر

ُ ٍاىّن: خّناىّن  خّن

 دزدی: ُدزی

 شایعُ پراکندن: ٍّ

ی ُّ  ٍّا: ٍَ
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 آشنا: آشنّی

 :ارزینُ دست ىینّ را گرفت ِ از جا بنند نيّد ِ گفت

 .دختر دِیی بیّ تا نّشّنت بدو -

ٍيان گّنُ کُ قدو بُ قدو پشت سرش راٌ . ىینّ با شّق با تکیُ بُ ارزینُ بپاخاست
قامی ٍای . زندگی سادٌ ِ تيیزی داشتند. ىی رفت؛ زِایای اتاق ٍا را از نظر گذراند

دستباف کف اتاق ٍا را پّشاندٌ ِ با رنگ بندی ِ طرح زیبایی کُ داشتند، بُ خانُ رِنق 
 .خاصی بخشیدٌ ِ ٍيین سادگیِی زندگی رِستایی را بُ نيایش گذاشتُ بّد

ُ ٍای ِرِدی اتاق کُ ٍنگاو ِرِد از آن گذشتُ بّدند؛ بُ پایین  ىینّ بُ دنبال ارزینُ از پن
 .رفتُ ِ ِارد حیاط شد

ُ ی خاصی داشت، حیاط سیيانی نیز بُ دمش  از آنجا کُ ىینّ بُ زندگی رِستایی عالق
نشستُ ِ از دیدن بخش خاکی آن کُ بُ تازگی آب ِ جارِب شدٌ ِ بّی خاک خیس 

 .خّردٌ از آن بنند ىی شد، مذت برد ِ نفسی عيیق کشید

 :ارزینُ کُ رفتارش را زیر نظر داشت بُ اِ مبخندی زد ِ گفت

ت ىیاد؟ -  خّشِی

 :ىینّ سری بُ عالىت ىحبت تکان داد ِ گفت

 .خینی بّش رِ دِست دارو -

ٌ ای بُ آن طرف کردٌ ِ ىنظّرش را بُ اِ رساند  .سپس اشار

ُ ٍای ىنتَی بُ اتاق انباری پایین رفتند ىینّ با ٍر قدو کُ با احتیاط بر . با ًٍ از پن
 .ىی داشت چشً بُ در ِ دیّار اتاق دِختُ بّد
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ىیخ ٍای ىتعددی بُ دیّار زدٌ ِ با چیزی شبیُ بُ نخّد اشکامی مّزی شکه درست کردٌ 
 .ِ بُ دیّار آِیختُ بّدند

 :ىینّ ٍيان طّر کُ پنُ پنُ پایین ىی رفت، بُ آنَا نیز دست کشید ِ گفت

 !اینا چی ان؟ چُ قشنگن -

 :ارزینُ مبخندی زد ِ گفت

ُ ی اسپندٌ برا چشً زخً ىیزِینن -  !اینا دِن

 :ىینّ گفت

ُ ی اسپند رِ تّ پّستُ ندیدٌ بّدو! چُ جامب -  !ىن دِن

ُ ی آخر کُ رسیدند، ىینّ ٍین بنندی کشید ِ با ذِق ِ شّقی کّدکانُ گفت  :بُ پن

 ىگُ قامی ىی بافی؟! دارِی قامی! ِای -

ٌ اش  ارزینُ بادی بُ غبغب انداخت ِ غرق در مذت شد ِ در حامی کُ ىباٍات از چَر
 :ىی بارید ِ بُ ٍنر دستانش ىی نازید، گفت

 حامّ ُکجاشّ دیدی؟ -

ٌ ی قامی را از نظر ىی گذراند ِ بُ آن دست  ٍيان طّر کُ ىینّ بند بند رج ٍای بافتُ شد
ُ ای در  ىی کشید ِ نرىی نخ ٍا را زیر دستش حس ىی کرد، ارزینُ بُ سراغ صندِقچ

ُ ی اتاق رفت ِ با صدای قیژی در آن را گشّد  .گّش

ٌ ی سفید رنگ درآِرد ِ با  ُ ی قدیيی ِ رنگ ِ رفتُ، یک جفت گیّ از داخه صندِقچ
ٌ ٍا را قدری باالتر گرفت ِ گفت  :اشتیاق بُ طرف ىینّ رفت ِ گیّ

یکّ -  اینارِی ُب َدسّی خّدِو بافتً، چیطّرٌ؟! دختر دِیی ایّ سِی
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 .ىینّ چشً از قامی برداشت ِ بُ دست ٍای ارزینُ نگاٌ کرد

ُ اش را بُ خّد جنب کرد ٌ ٍایی سفید در دستان اِ تّج دستی بُ طرفش کشید ِ . گیّ
قدری ىیان دست ٍایش زیر ِ رِیشان کرد ِ از ٍيُ سّ . آنَا را از دست ارزینُ جدا نيّد

 :سپس با مبخندی در حامی کُ ابرٍِایش را باال ىی داد گفت. بُ دِختشان چشً دِخت

 !نيی دِنستً ىاشااهلل یُ پا ٍنرىندی! خینی قشنگ شدٌ دختر عيُ -

چُ فایدٌ؟ »ارزینُ از این تعریف ىینّ شاد شد ِ در دل بُ خّد بامید ِ بُ خّد گفت 
 «...دست ٍایی بُ این ٍنرىندی نباید کسی باشُ تا براش آشپزی کنً ِ

 :غرق در افکارش بّد کُ ىینّ با سّامش اِ را از تفکراتش بیرِن کشید ِ پرسید

 حاال اینا رِ برا آقا یداهلل بافتی؟ -

 :ارزینُ سری پایین انداخت ِ آٍی از سینُ بیرِن داد ِ گفت

 .ایّ یادگاری َبرِیی بابّو بافتً! نُ -

ٌ ای غيگین بُ طرف صندِقچُ رفت  ٌ ٍا را از دست ىینّ گرفت ِ با چَر با این حرف گیّ
ُ ای ىخينی پیچید ِ بُ جایش بازگرداند  .ِ باز آنَا را درِن پارچ

ُ ریزی ٍای خّد را کردٌ ِ  ِقتی بُ اتاق برگشتند، بزرگترٍا برای گردش فردا برناى
 .صحبت شان بُ ىسائه رِزىرٌ کشیدٌ شدٌ بّد

 نگاٌ کن: سیکّ

 باباو: بابّو

" پیش بُ سّی گشت ِ گذار " ٍيُ سّار شدٌ ِ ىاشین ٍا با حرف سنیيی کُ گفت 
 .حرکت نيّدند
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سنیيی با رفتارش حال ِ ٍّای جّانی اش را زندٌ ىی نيّد ِ فخری بُ یاد خاطرات 
 .گذشتُ، غرق در افکارش گاٍی مبخندی بر مب راندٌ ِ اطراف را از نظر ىی گذراند

ٍّا اندکی سرد بّد کُ ٍيُ سعی کردٌ بّدند مباسی ىناسب فصه پّشیدٌ تا ىشکنی 
 .پیش نیاىدٌ ِ گردش بُ ٍيگی خّش بگذرد

ٌ ٍا ِ عرِسش از صبح زِد تدارک این گردش را دیدٌ ِ کنً  بی بی فرح گه بُ کيک نّ
پنّیی شیرازی آىادٌ ِ برای جّان ٍا نیز قدری ىرغ برای کباب کردن فراًٍ کردٌ بّد تا 

ُ ای بُ کنً پنّ نداشتند، با جّجُ کباب از خّد پذیرایی کنند  .اگر عالق

ارزینُ ِ ىادربزرگ با ىیَيانان ٍيراٌ شدٌ بّدند؛ اىا یداهلل بُ خاطر برخی سفارشات، بُ 
 .ىغازٌ سر زد تا سفارشات الزو را بُ شاگردش نيّدٌ ِ سپس با ىّتّر بُ آنان بپیّندد

درختان سر بُ فنک کشیدٌ با برگ ٍایی قرىز رنگ، تّجُ ٍيُ را بُ خّد جنب کردٌ 
 .بّدند

باغ ٍایی ِسیع کُ درختانی چّن بنّط ِ انار ِ انجیر ِ باداو در خّد نَفتُ داشتند، 
برخی باغ ٍا؛ حصاری دِر خّد داشتُ ِ نشانگر نظً ِ . زینت بخش رِستا شدٌ بّدند

 .انضباط صاحب باغ بّدٌ ِ ىستقه بّدنش را بُ نيایش ىی گذاشت

ُ ٍا نیز  ُ ی کٌّ دیدٌ ىی شد کُ ٍر چُ بُ طرف کٌّ باال رفتُ، خان ُ ٍایی در داىن خان
 .ارتفاع بیشتری از زىین ىی گرفتند

ُ ی خّد  ُ ٍا با سقف ٍایی از امّارٍای درًٍ چیدٌ ساختُ شدٌ کُ باز بُ نّب برخی خان
 .برای ىسافران دیدنی ِ جامب بّد

ىناظری دیدنی ِ زیبا کُ تا سال ٍا در ذٍن آدىی ىاندگار ىی ىاند، در این رِستا بُ 
 .چشً ىی خّرد
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ُ ی خّد جای دادٌ بّدند ُ ٍای دیدنی را در برناى ىقداری . ىسافران نّبت بُ نّبت جاذب
 .از ىسیر را با ىاشین ِ قدری از راٌ را با پای پیادٌ طی نيّدند

ً انداز جامبی داشت ِ در ٍيان اطراف  ُ ی کٍّی کُ آبشار زیبایش چش بزرگ ترٍا در داىن
ٌ ٍا بّد، بساطی پَن نيّدٌ ِ نشستند  .رستّرانی برای بازدید کنند

سنیيی ِ بی بی فرح گه ِ فخری ِ فاختُ ٍيان جا اتراق نيّدند؛ اىا ارزینُ ِ بَناز ِ 
شرِین ِ ىینّ ِ ىَرداد ِ بَزاد بُ راٍنيایی ارزینُ بُ راٌ اداىُ دادند تا از رِدخانُ ِ 

 .ىناظر اطراف دیدن کنند

ٌ ٍا جای خامی ٍيسرش را بُ خّبی حس ىی کرد ِ چقدر دِست  بَناز با دیدن آن ىنظر
بُ خّبی ىی دانست کُ حال فصه . داشت تا در این سفر اِ نیز ٍيراٍیشان ىی کرد

ٌ شان ىی آىد؛ سال نّیی بی برکت را  فرِش اجناس ىغازٌ بّد ِ اگر ىسعّد نیز بُ ٍيرا
بایست پشت سر ىی نَادند؛ پس راضی بُ این سفر گشت تا پسرش بَزاد از این 

 .ىسافرت بی بَرٌ نياند

کّدک درِنشان با دیدن ىحیطی بُ . ٍيُ شاد ِ خّشحال بُ دنبال یکدیگر ىی دِیدند
 .این زیبایی فعال شدٌ ِ سن ِ سال خّد را فراىّش کردٌ بّدند

آب سرىست از ىیان سنگ ٍا با سرعت عبّر کردٌ ِ بُ پایین . صدای آبشار رِح نّاز بّد
آب رِدخانُ بُ قدری تيیز بّد کُ اگر دقت ىی نيّدی سنگ کف رِدخانُ . سرازیر ىی شد

 .اىا جریان آب تند بّد ِ قدری نیز عيیق ِ برای بینندٌ ترسناک بّد. را با چشً ىی دیدی

پنی ساختُ شدٌ از چّب ِ . پنی چّبی ىسافران را بُ آن سّی رِدخانُ ٍدایت ىی نيّد
حفاظ ٍایش از طنابی ىحکً کُ برای عبّر از آن ىی بایست بُ آراىی ِ با دقت از آن 

 .گذشت

ٌ ای بُ طرفش کشید ِ با ٍیجان گفت  :ىینّ با دیدن په انگشت اشار
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ُ ٍا - ُ ٍا ىی ىّنُ! ِای اِن جا رِ بچ  !ىحه تّ قص

این را گفت ِ بُ طرف په دِید تا ٍر چُ زِدتر بُ آن رسیدٌ ِ از آنجا بُ آب خیرٌ شّد 
 .ِ شرشر رِدخانُ را زیر پایش حس کند

ُ ی  چنان کّدکانُ ىی دِید ِ بُ ٍيراٍانش اشارٌ ىی کرد تا تندتر حرکت کنند کُ ىتّج
 .حرف ٍای ارزینُ نشد

دست بُ طناب گرفتُ بّد ِ سر پایین . خّد را بُ په رساند ِ آٍستُ قدو برىی داشت
 :برد ِ بُ تياشای آب ایستاد ِ با جنب ِ جّش ِ صدای بنندی گفت

 !ىَرداد بدِ بیا اینجا رِ ببین! بیاین دیگُ چقد طّمش ىی دید -

این را گفت ِ بر اجر جنب ِ جّشی کُ از خّد نشان داد، ناگَان دستش از طناب رٍا 
ُ الی طناب بُ پایین ِ درِن رِدخانُ سقّط کرد  .شد ِ از الب

 .نرِ ِ تنَایً ىگذار کُ ىن بی تّ قادر بُ نفس کشیدن نیستً! بيان

 "زینب ىیشی"

 "!یا فاطيُ زٍرا"

ُ اش بُ زبان آِرد ُ ای بّد کُ بَناز با زدن دست رِی گّن  .این جين

 :شرِین ٍراسان ِ با عجنُ بُ طرف په دِید ِ ضين دِیدن بُ ىَرداد گفت

 .ىَرداد بدِ برِ کيک بیار -

بَناز دست بَزاد را ىحکً در دست گرفتُ ِ یا فاطيُ گّیان تند ِ با عجنُ بُ طّری کُ 
 .بَزاد بتّاند ٍيپایش شّد، بُ طرف په رفت

 .ارزینُ ِ شرِین نیز ٍر دِ بُ طرف په ىی دِیدند
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ٌ ٍا ىی زد ِ بُ راٌ خّیش اداىُ ىی داد در این . آب ِحشیانُ خّد را بُ سنگ ٍا ِ صخر
 .ىّج ٍا دخترکی اسیر شدٌ ِ بی پناٌ در خشيش گرفتار شدٌ بّد

ُ ای درنگ . شرِین کُ قدو ٍایش بزرگتر از ارزینُ بّد، زِدتر از اِ بُ په رسید بدِن محظ
ُ ی گرفتار در اىّاج،  ُ ای در آب زد ِ سریع بُ دنبال دخترخام ٍيچّن غریق نجاتی شیرج

 .شنا کرد

ىینّ دست ِ پا زنان در حال خفُ شدن بّد ِ جرعُ جرعُ آب از گنّیش پایین ىی رفت 
گاٍی رِی آب آىدٌ ِ گاٍی بُ زیر . بُ طّری کُ نفس کشیدن را برایش سخت ىی نيّد

 .آب در حال غرق شدن بّد

گر چُ رِدخانُ عيق بسیار زیادی نداشت؛ اىا جریان تند آب اِ را ٍر محظُ دِرتر ِ 
ٌ ای کنار په جيع شدٌ بّدند؛ اىا کاری از . دِرتر ىی کرد ُ ی ِحشتناکی بّد، عد صحن

چّن پس از آبشار بّد، جریان آب بُ قدری تند بّد کُ کسی جرات . کسی برنيی آىد
شرِین با نگرانی، تياو تالشش را ىی کرد تا بتّاند خّد را بُ . پریدن در آب را نداشت

در این بین جریان آب نیز بُ سرعتِی شنای اِ افزِدٌ بّد؛ اىا ٍيان گّنُ کُ . ىینّ برساند
 .اِ را با سرعت بُ پیش ىی راند، بُ ٍيان ىقدار نیز ىینّ را از اِ دِر ىی کرد

شرِین بُ سرعتِی شنا کردنش افزِد؛ اىا ناگَان ىینّ در پیچ ِ خً رِدخانُ از دیدش 
 .خارج شد

ٌ ی عبّر بُ آنان . ىَرداد بُ ٍيراٌ پدر ِ ىادرش بُ کنار په رسیدند ازدحاو جيعیت اجاز
از ٍيَيُ ِ حرف ٍای جيعیتی کُ جيع شدٌ بّد فخری ىتّجُ شد کُ اجری از . نيی داد

 .ىینّ ِ شرِین کُ برای نجاتش رفتُ، نیست

با شنیدن این حرف ٍا ِ ِضع پیش آىدٌ؛ پریشانی ىادر بیشتر از پیش شدٌ ِ باز ٍيان 
 .سردرد ٍيیشگی اش عّد کردٌ ِ آزارش ىی داد
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بدن شرِین از سرىای آب کرخت شدٌ بّد؛ ِمی باز سعی ىی کرد تا خّد را نبازد ِ بُ 
 .تالشش اداىُ دٍد

 .ناگَان با ىّجی خشيگین، بُ ىسافتی طّالنی تر از پیش بُ جنّ پرتاب شد

بُ . با زحيت زیاد دِبارٌ بُ خّد ىسنط شد. جرعُ جرعُ آب از گنّیش پایین ىی رفت
 .خّد کُ آىد، از دِر مباس ىینّ را پف کردٌ رِی آب دید

ُ ٍای  خّد را بُ اِ رساند ِ دستش را ىیان ىٍّای پریشان ِ بنندش کُ حال بر اجر تازیان
ُ ی آب پّششی در برنداشتند، فرِ بردٌ ِ با قدرت بُ طرف باال کشید تا سرش را  ِحشیان

 .از زیر آب باال آِردٌ ِ نجاتش دٍد

ً ٍای ىتعددی برداشتُ بّد ٌ اش ىانند گچ سفید شدٌ ِ پیشانی ِ صّرتش زخ . چَر
ً ٍای ىینّ ٍيچنان *دستش را دِر سی ُ اش حنقُ کرد ِ بُ دنبال خّد کشید؛ اىا چش ن

 .بستُ بّد

شرِین بدنش از سرىای آب کرخت شدٌ بّد؛ اىا با آن حال ىینّ را بُ کنار رِدخانُ 
 .ابتدا خّد بدنش را بُ کنار آب رساند ِ کشان کشان ىینّ را نیز از آب خارج نيّد. رساند

. ىینّ را رِی سنگ ٍای کنار آب خّاباند. ٍیچکس در اطراف نبّد تا از اِ کيک بخّاٍد
ابتدا دست ٍای خّدش را بُ ًٍ ىامید تا خّنی در آنَا بُ جریان بیفتد ِ بتّاند 

ُ ی الزو را برای بُ ٍّش آِردن ىینّ انجاو دٍد  .کيک ٍای اِمی

. ٍایی بُ دست ٍایش نيّد ِ ىداو آنَا را بُ ًٍ ىامید ِ اندکی گرىا در آنَا حس کرد
بسً اهلل امرحين امرحیيی گفت ِ ابتدا ىٍّای . نگرانی تياو ِجّدش را احاطُ کردٌ بّد

گّشش را رِی قنبش قرار داد تا ضربانش را چک کند . پریشان ىینّ را از صّرتش کنار زد
 .ِ در ٍيان حال نبضش را گرفت
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ٌ ی ظریف ِ دِست داشتنی اش انداخت دمش بُ حامش سّخت . سپس نگاٍی بُ چَر
ُ اش پیش از سقّط در آب پیش چشيش ىجسً شد اىا اکنّن درنگ . ِ شادی کّدکان

ابتدا دٍان ىینّ را از گه ِ الی ِ . کردن جایز نبّد زیرا ٍر جانیُ بستُ بُ جان ىینّ بّد
س ٍایش *ىی نف*صّرتش را بُ صّرت ىینّ نزدیک کرد بُ طّری کُ گر. شن پاک کرد

ٍان ىینّ چسباند ِ بُ آراىی تنفس *سپس دٍانش را بُ د. بُ صّرت ىینّ ىی خّرد
 .دٍان بُ دٍان بُ اِ داد

ٌ اش ٍدر ىی داد ُ ٍا ِ ىعد چرا كُ با دادن . نبايد ِقت را براي خارج كردن آب از ري
ُ ٍا جذب بدن ىی شد  .تنفس ىصنّعي قّي ِ ىناسب تياو آب از ري

در اِايه، تنفس ىصنّعی قدری ىشكه است؛ ِمی با جذب آب بُ بدن، تنفس دادن 
اگر طی عينيات احيا استفراغ ىی كرد، فّرًا ىی بایست اِ را بُ پَنّ . راحت تر ىی شد

ُ ٍایش نشّد (ريكاِری)خّابانیدٌ ِضعيت بَبّدی  . برگرداندٌ تا ىّاد ىستفرغُ ِارد ري
ٌ اش شدٌ كُ خطر  چرا کُ ىيكن است طی تنفس ىصنّعی ىقداری ٍّا ِارد ىعد

 .استفراغ داشتُ

در چنين ىّاردی باید اِ را بُ شكً خّابانيدٌ ِ دست ٍایش را بُ صّرت ضربدر بُ دِر 
ٌ اش خارج شدٌ چرا کُ  شكيش حنقُ نيايد ِ ىختصری باال بكشد تا ٍّا ِ آب از ىعد

 .اين عيه تنَا در ىّاردی كُ اشكال تنفسی ِجّد داشتُ انجاو ىی شّد

شرِین ٍيان طّر کُ آراو ِ ىّ بُ ىّ این نکات را رعایت ىی کرد تا ٍر چُ زِدتر اِ را بُ 
ٍّش آِرد، خّشحال نیز بّد کُ از قبه چنین آىّزشی را برای رِز ىبادا دیدٌ است تا 

 .حال بتّاند جان ىینّ را نجات بخشد

اِ این را بُ خّبی ىی دانست در فردی كُ بُ داخه آب ٍای كً عيق شيرجُ رفتُ ِ با سر 
 .بُ زىين برخّرد كردٌ است، خطر قطع نخاع گردنی ِ فنج انداو ٍا ِجّد دارد
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ُ جايی ِ عيه احيا، بايد بسيار احتياط نيّد ِ  ِ در ىّاجَُ با چنين ىّاردی ٍنگاو جاب
 .سعی كرد تا كّچكترين حركتی بُ سر ِ گردن اِ ِارد نشّد

پس از انجاو این اعيال، آب ِارد شدٌ بُ شکً ىینّ جرعُ جرعُ از دٍانش بیرِن ریخت 
ُ ی ىتّامی کرد  .ِ سپس چندین سرف

ٍنّز دست ٍایش بُ حامت ضربدر بُ . شرِین کُ این گّنُ دید؛ خدا را زیر مب شکر کردٌ
ِقتی بُ خّد آىد؛ ىتّجُ شد در آن . رِی شکً ىینّ بّد ِ آراو تر از قبه فشار ىی داد

سرىا بدنش خیس از عرق شدٌ ِ چکُ چکُ عرق ٍایش بُ رِی مباس ىینّ کُ از 
 .بخش ٍایی اندکی پارٌ شدٌ بّد، ىی افتاد

ً ٍایش را باز نيّد اىا، دندان ٍایش از شدت سرىا بُ  ىینّ بُ آراىی ِ با ناتّانی چش
 .رِی ًٍ ىی خّرد ِ صدایش ىیان سکّت ىحیط ِ شرشر آب ىخنّط ىی شد

شرِین نگاٍی بُ اطراف انداخت ِ باغی سرسبز دید کُ در حصاری از سنگ پنَان شدٌ 
ٌ ی باغ سر از حصار آن باال آِردٌ ِ بُ دیّار سنگی . بّد درخت ٍای سر بُ فنک کشید

 .تکیُ دادٌ بّدند

. ش گرفت ِ بُ طرف باغ بُ راٌ افتاد*دستی زیر بدن ىینّ زد ِ بُ آراىی اِ را بُ آغّ
 .ىٍّای ىّاج ىینّ از از رِی دستش رِ بُ پایین آِیزان شدٌ بّدند

ً ٍایش را بستُ ِ در ىیان دست ٍای گرو شرِین جا خّش کردٌ  ىینّ بی رىق باز چش
 .بّد

 .جنّتر کُ رفت، ىتّجُ شد در بزرگ باغ نیيُ باز است

 .باید ٍر طّر شدٌ، ىینّ را از این سرىا ىی رٍانید

 اىدادگران ایران: ىنبع آىّزش*
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*** 

فخری از استرس ِ نگرانی زیاد از ٍّش رفتُ ِ بَناز ِ فاختُ سعی در بُ ٍّش آِردنش 
 .ىی کردند

ارزینُ نیز بُ کنار ىادربزرگ . سنیيی گرٌِ اىداد نجات را خبر کردٌ ِ ىنتظر رسیدنشان بّد
ىَرداد نیز بی تابانُ دستّرات پدر را یک . پیرش برگشتُ بّد تا نگران نشدٌ ِ تنَا نياند

 .بُ یک انجاو ىی داد

*** 

شرِین بُ در باغ رسید ِ ٍيان گّنُ کُ ىینّ را بیَّش ِ یخ زدٌ در آغّش داشت، 
چندین بار ِ ٍر بار بنندتر از پیش . پیش رفت ِ با صدایی بنند صاحب باغ را صدا کرد

 .صدا زد اىا؛ ٍیچ صدایی جز صدای پرندگان ِ صدای شرشر رِدخانُ بُ گّش نيی رسید

ُ ای کُ اتاقکی دیدٌ ىی شد، افتاد  .داخه باغ شد ِ چشيش بُ گّش

پیش رفت ِ با پا در َحنبیِی اتاقک را . دِبارٌ ِ چندبارٌ صدا زد ِ کسی جّابش را نداد
ه داد  .در با صدای قیژی باز شد ِ ىحکً بُ دیّار کّبید. ٍُ

ُ ی اتاق با ٍیزو ٍایی نیيُ سّختُ در . گنیيی کَنُ ِسط اتاق پَن بّد ُ سّزی گّش ٍیي
 .آن، بُ چشً ىی خّرد

کيدی چّبی کُ رنگ چّبش کندٌ ِ گّشُ ِ کنار کيد خّردٌ ِ پّسیدٌ شدٌ بّد، یک 
ُ ای از . طرف اتاقک، تنَا زینت اتاقک بّد سياِری قدیيی ٍيراٌ با بساط چای نیز گّش

اتاق را بُ خّد اختصاص دادٌ بّد ِ این نشان ىی داد کُ باغبان ٍيین نزدیکی حضّر 
 .دارد ِ شاید برای سرکشی بُ قسيتی از باغ رفتُ است
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بّی نا از اتاق ساطع بّد ِ با یک نظر ىی شد حدس زد کُ این اتاقک ىتعنق بُ نگَبان 
 .باغ ِ یا ٍيان باغبان است

. نُ ِ آغّش خّد جدا کردٌ ِ اِ را رِی زىین خّاباند*شرِین بُ آراىی سر ىینّ را از سی
 .مباس ٍای ٍر دِ نفرشان خیس بّد ِ ٍنّز از آنَا آب ىی چکید

ٌ ای نداشت چرا کُ پس از . شرِین ىّباینش را از جیب شنّارش بیرِن کشید؛ اىا فاید
آن ٍيُ آب کُ بُ خّرد ىّبایه رفتُ بّد، حتی رِشن نيی شد چُ رسد بُ این کُ بخّاٍد 

 !تياسی گرفتُ ِ بُ دیگران خبر نجات ىینّ را بدٍد

حس . بُ سراغ کيد چّبی رفت ِ پیراٍنی ىردانُ ِ رنگ ِ رِ رفتُ از آن بیرِن کشید
حس ىی کرد بُ حریً دیگران تعدی کردٌ کُ بدِن اجازٌ ِارد شدٌ ِ . خینی بدی داشت

حس ىی کرد در حال دزدی از اىّال دیگران است ِ . از ِسایه دیگران استفادٌ ىی کند
 .ٍيین از خّیش ىتنفرش ىی نيّد

چطّر ىيکنُ درِی باغِی بُ این بزرگی باز باشُ اىا خبری از باغبّن یا صاحب »با خّد گفت 
 !«باغ نباشُ؟

پیراٍن ىردانُ را برداشت ِ . سعی کرد قدری بی تفاِت باشد تا ابتدا بُ فریاد ىینّ برسد
 .سریع بُ طرف ىینّ رفت

ٌ ای دیگُ ندارو ِ تنَا کار برای گرو کردن بدن یخ »در دل گفت  خدایا ىنّ ببخش چار
 «!زدٌ ِ نجات جّنش ٍيینُ

ُ ٍای ىانتّی ىینّ را باز کرد آستین ٍایش را نیز از دستش . این را گفت ِ یکی یکی دکي
ُ ای انداخت ُ ی ىینّ ىقابه . جدا کردٌ ِ ىانتّ را درآِردٌ ِ بُ گّش بدن ظریف ِ دختران

 .چشيش اِ را بیشتر ترغیب بُ این کار نيّد
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ُ اش بُ رِی مب ٍای بی رنگش سّق داد ً ٍای بست بعد از یک ىکخ . نگاٍش را از چش
 طّالنی

ُ ٍا ِ بازٍِایش ىتيرکز کرد  .نگاٍش را رِی شان

ُ ی ظریفش کشید ِ قدری تا  دستش را نّازش ِار رِی گّنُ ِ سپس بازٍِا ِ بعد شان
پایین اداىُ داد؛ اىا سریع بُ خّد آىدٌ ِ زیر مب استغفرامنَی گفت ِ پیراٍن رنگ ِ رِ 

 .رفتُ را تنش کرد تا ىبادا دست بُ کار خطا ِ جبران ناپذیری بزند

ُ ای بر کيرش فریادش بُ ٍّا  ُ ٍای آخر پیراٍن را کاىه نبستُ بّد کُ با ضرب ٍنّز دکي
دستش را بُ کير گرفت ِ نقش بر زىین . برخاست ِ فرصت سر برگرداندن پیدا نکرد

 .شد

 شّىینُ: ٍیيُ سّز*

دمً خّش ! کاش زبّنً الل ىی شد ِ ٍيچین پیشنَادی نيی دادو! عجب غنطی کردو»
ٌ او رِ بگردِنً ِ از اِن حال ِ ٍّا بیرِن بیارو حاال اگُ دخترو ! بّد ىی خّاو خانّاد

 «...چیزیش بشُ چُ کنً؟ جّاب ىادرش رِ چی بدو؟ اگُ خدای نکردٌ بالیی سرش بیاد

: ناگَان با درىاندگی زانّ بر زىین زد ِ دست ٍایش را رِ بُ آسيان بنند کردٌ ِ داد زد
 .دخترو رِ نجاتش بدٌ! خدا

ًِی . سنیيی حال خّدش را نيی فَيید ِ ىداو خّدش را سرزنش ىی کرد ىیان آن ٍيُ غ
تننبار شدٌ در قنبش با حامی غیر عادی ِ دیّانُ ِار؛ مبخند ىحّی بر مب نشاند ِ زىزىُ 

 :کرد

ُ اس  یُ دختر دارو یُ دِن

ُ اس  نيیدو کسی، َجِّن
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ُ نَامُ  !جَِّنيِی

 !ىیدو کسی کُ خانِیُ

 زینب ىیشی

ُ ٍایش اداىُ داد  :این را خّاند ِ ىردانُ گریست ِ بُ زىزى

ُ او؟... حاال -  کّ؟ کّ دختر یُ دِن

ُ اش زد ِ کيک کرد تا از جا برخیزد ِ  ىَرداد کُ حال زار پدر را دید، دستی رِی شان
 :گفت

پاشّ بیا خّب نیست . بابا گرٌِ اىداد دنبامش رفتن ِ ىن ىطيئنً پیداش ىی کنن -
 !ىاىان تّ رِ با ٍيچین ِضع ِ حامی ببینُ

سپس دستی بُ مباسش زد ِ . سنیيی با ناتّانی برخاست ِ اشک  ٍایش را پاک نيّد
ىَرداد زیر بغنش را . خاکش را تکاند ِ با گاو ٍایی بی رىق در کنار ىَرداد بُ راٌ افتاد

 .گرفتُ بّد تا بتّاند قدری تعادمش را حفظ کند

یکی ىی گفت . جيعیت پراکندٌ شدٌ ِ ٍر کس چیزی ىی گفت ِ بُ راٌ خّیش ىی رفت
ٌ اش  !بیچارٌ خانّاد

 !دیگری ىی گفت چُ دمی داشتُ باشُ ىادرش

 !آن یکی ىی گفت بعیدٌ کُ دیگُ زندٌ پیداشُ

ً شان را چند برابر  ٌ ی ىینّ زخيی بزرگ ىی زد ِ غ ُ ٍا بُ دل خانّاد ِ ٍيین زىزى
 .ىی نيّد

*** 
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ٍيُ جا غرق در سکّت ِ تاریکی . صدای جیرجیرک ٍا در ىیان عنف ٍا بُ گّش ىی رسید
گرىایی ىطبّع . بّد ِ صدای پارس سگی در ٍيان نزدیکی ِحشتی در دل ىی انداخت

حس خّشی داشت کُ عنتش را . در اتاق پیچیدٌ ِ در جانش رخنُ کردٌ بّد
ً ٍایش را کُ نیيُ باز نيّد، از تاریکی اطرافش خّف کرد. نيی دانست اطراف . چش

 .پتّیی نازک ِ رنگ ِ رِ رفتُ بُ رِیش کشیدٌ شدٌ بّد. برایش غریب بّد ِ ناشناختُ

 نيی دانست کجاست ِ چرا اطرافش تاریک ِ چنین ظنيتی حاکً بر آن است؟

قدری در جایش . بدنش کّفتُ بّد ِ گّیی کسی با چّب حسابی کتکش زدٌ است
ُ اش بُ ٍّا رِد ُ جا شد کُ باعخ شد آٌ ِ نام  .جاب

ُ ای فانّس بُ دست ِارد اتاق  ُ اش در با صدای رِح خراشی باز شد ِ سای با صدای نام
 .شد

ً  ٍایش تا آخرین حد ىيکن باز شد تا  ترس ِ ِاٍيُ سراسر ِجّدش را پر کرد ِ چش
 .شاید بتّاند سایُ را بَتر دیدٌ ِ تشخیص دٍد

ن ِ آٍستُ از گنّ خارج شد ن ِ ىِی  .در جایش نشست ِ تکیُ بُ دیّار زد ِ صدایش با ىِی

 تّ کی ٍستی؟ چی ىی خّای از جّنً؟ ىن کجاو؟ -

 .ٍنّز پاسخ سّامش را دریافت نکردٌ بّد کُ با زدن کنید برق ٍيُ جا رِشن شد

خّد . در ىقابنش پیرىردی دید با صّرتی چرِکیدٌ ِ ىٍّایی نسبتًا پشت بنند ِ ژِمیدٌ
ُ ی پتّ را در ىشتش چالند ِ با این عيه تياو ترسش را در دست ٍا ِ  را جيع کرد ِ گّش

 .بُ رِی پتّ خامی کرد

ُ  ٍایش را از پا درآِردٌ ِ فانّس را خاىّش ِ بُ دیّار بیرِنی اتاقک  پیرىرد، چکي
 :ٍنّز جّاب سّامش را ندادٌ بّد کُ ىینّ با دمَرٌ گفت. آِیخت ِ بُ اتاقک ِارد شد
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 !بُ ىن نزدیک نشّ ِگرنُ جیغ ىی کشً! جنّ نیا -

ٌ ی ىینّ انداخت ِ گفت ٌ ی ِحشت زد  :پیرىرد نگاٍی بُ چَر

پّشّ عاىّ پّشّ دِ مقيُ ! حامّ چیطّ شدٌ ىی ترسی؟ ىن کِی کارِیت ندارو! نترس عاىّ -
 .نّنّ بّخّر حامت خّش نیس

ُ ی اتاق رفت ِ استکانی چای برایش ریخت ِ قدری نان ِ پنیر کنارش  پیرىرد بُ گّش
 .درِن سینی گذاشت

. ىینّ کُ حرف پیرىرد قدری دمش را آراو تر کردٌ بّد، در جایش راحت تر نشست
 .چشيش بُ دست پیرىرد بّد کُ یک دفعُ با صدایی شاد ٍر دِ بُ در خیرٌ شدند

 !دخترخامُ ىینّ -

بی اختیار اِ را در آغّش فشرد ِ . شرِین این را گفت ِ با شّق بُ طرف ىینّ دِید
 :گفت

ً ٍات رِ باز ىی بینً -  .خدایا شکرت کُ باز چش

حس خّشی از آغّشش بُ اِ دست . ىینّ با حیرت ِ شرو نگاٍی بُ رفتار شرِین کرد
سر پایین انداخت ِ . داد؛ اىا قدری از اِ فاصنُ گرفت کُ این کار شرِین را بُ خّد آِرد

 :گفت

 !نيی دِنی فکر کردو از دست رفتی. ببخشید دست خّدو نبّد -

 :ٍنّز ىینّ چشً بُ دٍانش دِختُ بّد کُ شرِین اداىُ داد

 .رفتً ِ با دایی ِ زندایی تياس گرفتً ِ گفتً حامت خّبُ ِ نگران نباشن -
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گر چُ نزدیک بّد جّن ىّن رِ بگیرٌ ِ . باید از عيّ کاظً ىينّن باشیً کُ کيک ىّن کرد
با گفتن این جينُ نگاٍی بُ باغبان پیر انداخت ِ مبخندی ! عزرائیه ىّن بشُ اىا

 .تحّینش داد

 :پیرىرد سینی را بنند نيّد ِ جنّی ىینّ گذاشت ِ گفت

 !دیگُ خجامُتً ندٌ َجِّن -

 :ِ رِ بُ ىینّ گفت

ىن برو در باغّرِی قفه بَزنّو ِ . بّخّر یِی کً جّن بگیری! بفرىّ عاىّ تعارِف َنکّ -
رُدو  .برگِی

 .پیرىرد کُ رفت؛ شرِین شرِع بُ تعریف ىاجرا نيّد

 :رِ بُ ىینّ کرد ِ گفت

رفتً در بُ در دنبال درىّنگاٌ گشتً ِ دکتر باال سرت آِردو ِ آىپّمت زدٌ تا بُ ٍّش  -
اِىدی، شکرخدا شکستگی نداری ِ فقط ٍر چی ٍست کّفتگیُ کُ خینی تّ آب ىّندی 

ٌ ٍا خّردی  !ِ بُ سنگَا ِ صخر

ىینّ کُ انگار تياو ىاجرا را حال بُ یاد آِردٌ بّد، ِحشت ِ سقّطش در آب اِ را غرق 
 .در افکارش نيّد

ُ اش زد ِ گفت ٌ ی ىغيّىش انداخت ِ دستی رِی شان  :شرِین نگاٍی بُ چَر

ی - ٌ ای، بُ فکر این باش ! کجا سیر ىی کنی؟ اِن رِ ِل کن دیگُ گذشت! ٍِی شکر خدا زند
 کُ شب رِ چطّر این جا سر کنیً؟
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آخُ خینی از ىسیر دِر افتادیً ِ . باید یُ اىشب رِ اینجا باشیً تا فردا بیان دنبال ىّن
 .ظاٍرا تا یُ ىسیری ىاشین رِ ٍستش

ُ ی ىینّ در اتاق پیچید بالفاصنُ پس . ٍنّز حرف شرِین تياو نشدٌ بّد کُ صدای عطس
ُ ای کرد  .ٍر دِ غیر ىنتظرٌ تکانی خّردٌ ِ خندیدند. از آن نیز شرِین عطس

 :شرِین گفت

 سرىا ًٍ خّردی کُ طبیعیُ، ىگُ نُ؟! این یکی یادو رفتُ بّد! ٍان-

 .ىینّ با مبخند سری بُ تایید تکان داد

ُ ای نان ِ پنیر برای ىینّ گرفت مقيُ را بُ طرف دٍانش . سپس شرِین دست برد ِ مقي
 :برد ِ کّدکانُ رِ بُ اِ گفت

 !آآآ دٍنتّ باز کن -

ُ ای را کُ بُ سبک خّیش گرفتُ  ُ ی ىردان ىینّ خندید ِ دٍانش را باز کرد ِ شرِین مقي
 .بّد، در دٍانش جای داد

ىینّ با دٍانی کُ بیش از حد پر شدٌ بّد ِ جایی برای حرف زدن نداشت، با ایياء ِ 
 :اشارٌ ِ تکان دادن دستش گفت

 !خفُ شدو... اِ -

 :شرِین گفت

 .حاال از رِدخّنُ جّن سامً بُ در بردی باید این جّری خفُ شی -

ُ ای کرد  .ِ تک سرف

 .ىینّ چپ چپ نگاٍش کرد ِ دِبارٌ ٍر دِ خندیدند
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 عيّ: عاىّ*

 نّن: نّنّ*

 پاشّ: پّشّ*

*** 

 :عيّ کاظً گّیی چیزی را بُ خاطر آِردٌ باشد، نزد شرِین ِ ىینّ برگشت ِ گفت

نّری بخّاُبً شّىا راحت ُبشین  - عاىّ اگِی چیز احتیاج ندارین ىن برو خّنِیّ ٍيسایِیّ کِی
 !نيی شُ کِی اینجّ بخّاُبً

 :شرِین با شرىساری نگاٍی بُ آقا کاظً کرد ِ گفت

 !ىا اِىدیً ِ شيا رِ آِارٌ کردیً! شرىندٌ ىی کنید عيّ -

عيّ کاظً کُ بر خالف تیپ ِ ظاٍر ژِمیدٌ ِ ناىَربانش دمی ىَربان داشت؛ مبی تر کرد 
 :ِ اداىُ داد

؟! نُ بابّ جُّنً -  یعنی شّىاو دمتّن خّاسِی

ُ ای کُ در کنار دیّار گذاشتُ بّد کردٌ ِ گفت ٌ ای بُ پتّ ِ بامش اضاف  :ِ سپس اشار

 .بابّ اینً َبرِیی شّىا آِردو -

ُ جا کرد ِ گفت  :ىینّ نیز پتّ را رِیش جاب

ٌ ىّن ىیاد ِ زحيت رِ کً ىی کنیً! ببخشید عيّ کُ ىزاحً شدیً -  !فردا خانّاد

ُ اش را از جا مباسی برىی داشت ِ بُ تن  آقا کاظً ٍيان طّر کُ کت رنگ ِ رِ رفت
 :ىی کرد، گفت
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 !ای حرفّ چی چیِی عاىّ؟ شّىاو ىخ دختر خّدِو ىی ىّنی -

 .شرِین ِ ىینّ ٍر دِ از اِ تشکر کردند

 :آقا کاظً ضين رفتن، رِ بُ شرِین کرد ِ گفت

 !ای نِیَگبانّ خّبیِی ! ای سگّ ًٍ ایجّ ٍس نترسید ٍا. بابّ جّن بیّ درِی باغّرِی قفنش بزن -

 .شرِین بُ دنبال آقا کاظً راٌ افتاد تا در باغ را قفه زدٌ ِ برگردد

ُ ٍای درختان سر بُ . ِقتی کاظً رفت ِ در را قفه زد، نگاٍی بُ باغ بزرگ انداخت سای
ٌ ىند بّد، حال . فنک کشیدٌ سیاٌ ِ خّفناک بّدند برخالف صبح کُ از زیبایی خاصی بَر

صدای جیرجیرِی جیرجیرک ٍا ىیان عنف ٍای . خّف انگیز ِ ِحشتناک بُ نظر ىی رسید
اندکی کُ بُ طرف اتاقک پیش رفت؛ صدای نفس زدن . باغ سکّت باغ را ىی شکست

ُ الی درختان  سگ نگَبان بُ گّشش خّرد ِ صدای پایش کُ از ىیان عنف ٍای ٍرز ِ الب
 .عبّر ىی کرد

زیرا . پایی تند کرد تا ٍر چُ زِدتر بُ اتاقک رسیدٌ ِ داخه شّد ِ در را از پشت ببندد
حال کُ ىینّ نیز بُ نّعی . شناختی بُ آن اطراف نداشت ِ ٍيین بر ِحشتش ىی افزِد

 .بُ اِ سپردٌ شدٌ بّد؛ باید بیشتر ىراقب باشد

اندکی آراىش بُ دمش . سریع خّد را بُ اتاقک رساند ِ در را از پشت قفنی آِیز زد
بامش ِ پتّ را بُ دست گرفت ِ بُ دنبال جایی ىی گشت تا بتّاند بُ راحتی . سرازیر شد

زیرا با آن عرض کً اتاقک ِ ِساینی کُ در آن بّد، جایی آن چنان باقی . بخّابد
 .نيی ىاند

 :ىینّ کُ دید شرِین قصد خّابیدن کردٌ؛ دىغ ِ گرفتُ گفت

 ىی خّای از حاال بخّابی؟ -
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ً ٍایی گرد شدٌ نگاٍی بُ اِ انداخت ِ گفت  :شرِین با چش

 سرکار عنیُ ىیگید چیکار کنً؟ خّبُ تنّیزیّن رِشن کنیً نُ؟ -

ُ اش را خاراند ِ اداىُ داد  :سپس چان

 !نُ، بَترٌ بریً سینيا -

 :ِ در حامی کُ ىَنت حرف زدن بُ ىینّ نيی داد گفت

 یُ فکر بَتر کردو، بیا یُ قه دِ قه بازی کنیً، چطّرٌ؟! آٍان -

ٌ اش را  ىینّ کُ تا بُ حال ساکت چشً بُ دٍانش دِختُ بّد ِ سعی ىی کرد جنّی خند
 :بگیرد، زد زیر خندٌ ِ گفت

 !نيی دِنستً بُ جا رِدخّنُ تّ آب نيک افتادی! نيکدِن -

ٌ ی آن ٍا در سکّت باغ پیچید ٌ شان را کنترل کنند ِ صدای خند  .ٍر دِ نتّانستند خند

 :ٍر دِ در یک محظُ سکّت کردند ِ شرِین گفت. ناگَان صدای پارس سگ بنند شد

این باغبّنُ ىيکنُ بخّاد صبح زِد بیاد . بَترٌ بخّابیً کُ صبح زِد از خّاب بنند شیً -
 !ِ ىا خّاب باشیً بیچارٌ پشت در ىی ىّنُ

 :ىینّ نیز بدنش را زیر پتّ سّق داد ِ گفت

 !باشُ؛ اىا ىن خّابً نيیاد -

 :شرِین رِ بُ اِ با محنی جدی گفت

 ىی خّای برات قصُ بگً تا خّابت بیاد؟ -

ٌ اش ریخت ِ در جّابش گفت ً ٍایش را غيگین کرد ِ قَری کّدکانُ در چَر  :ىینّ چش
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 بگً آرٌ ىیای بگی؟ -

ُ ی ىینّ خّشش آىدٌ ِ تا بُ حال اِ را با چنین ناز ِ ادایی  شرِین کُ از محن کّدکان
ندیدٌ بّد، بامش ِ پتّ را رٍا کرد ِ بر بامین ىینّ چَار زانّ نشست ِ کف پاٍایش را در 

دست گرفت ِ بدنش را رِ بُ ىینّ جنّتر داد ِ ٍيانند ىادری کُ با کّدکش حرف 
 :ىی زند، گفت

ُ ی چی بگً برات؟ -  خب عزیزو کّچّمّ قص

 .ِ شرِع کرد

 ...یکی بّد یکی نبّد

ُ ی عزیزىی کُ از دٍان  ُ ی ىینّ بُ ٍّا برخاست ِ درد را در پس کني این بار صدای قَقَ
 :با دست ىحکً رِی پای شرِین کّبید ِ گفت. شرِین شنید گً کرد

 !عجب نشناختيت برِ بخّاب -

گّیی سگ نگَبان بُ صدایشان . شرِین نیز خندید ِ دِبارٌ صدای پارس سگ بنند شد
ُ ی ىَيان ٍای باغ آراىش اِ را نیز بر ًٍ زدٌ بّد  .حساسیت داشت ِ صدای غریب

ٌ اش را بُ بینی اش چسباند ِ گفت  :شرِین با شنیدن صدای سگ انگشت اشار

 .آرٌ آرٌ بخّابیً بَترٌ. عصبی شد! ٍیس -

 .این را گفت ِ ٍر دِ مبخندی زدند

 .سپس پتّ ِ بامشش را در دست گرفت ِ با قدری فاصنُ از ىینّ خّابید

ُ ٍای شب ىینّ نفسش بُ شيارٌ افتادٌ ِ احساس خفگی ىی کرد گّیی کابّس . نیي
 .رِدخانُ بُ سراغش آىدٌ بّد
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 ٍيسایُ کناری: ٍيسایّ کنّری*

 اینجا ٍست: ایجّ ٍس*

 نگَبان: نگبانّ*

*** 

فخری پس از تياس شرِین کُ از سالىت ىینّ خبر دادٌ بّد، اندکی آراو تر شدٌ بّد؛ 
ٍيیشُ ٍيین طّر بّد کُ با کّچک ترین استرسی . ِمی سردرد اىانش را بریدٌ بّد

گر چُ این بار نیز استرسش . سردرد بُ سراغش آىدٌ ِ دست از سرش برنيی داشت
 !ٍيچّن رِز آتش سّزی زیاد بّد

. درست است کُ اندکی خیامش راحت شدٌ بّد؛ اىا باز خّاب بُ چشيش نيی آىد
دست بُ سرش گرفت ِ در . آٍستُ بُ حیاط آىد ِ در آن ٍّای سرد رِی پنُ نشست

 .فکر فرِ رفت

این چُ سرنّشتی بّد کُ برایش رقً خّرد؟ یعنی بُ گردش ِ تفریح آىدٌ بّدند؛ اىا در 
ٍيان . این دِ رِز بُ قدری بال بر سرشان نازل شدٌ بّد کُ از این سفر پشیيان شدٌ بّد

محظُ تصيیً گرفت تا در اِمین فرصت پیشنَاد برگشت را بُ سنیيی بدٍد ِ ٍر چُ 
 .زِدتر بُ دیار خّیش برگردند

دست از سرش برداشت ِ . در این فکر ِ خیال بّد کُ حضّر کسی را کنارش حس کرد
 .سر بنند کرد ِ نگاٍی بُ اِ کُ کنارش نشست، انداخت

ُ اش گذاشت ِ گفت  :سنیيی دستی رِی شان
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اِن ! ىگُ ندیدی شرِین چی گفت. شکرخدا کُ ىینّ ساميُ! خانيً نگران نباش -
خّدش گفت کُ ىینّ رِ از رِدخّنُ گرفتُ ِ حتی دکتر ًٍ براش خبر کردٌ تا ىحض 

 !احتیاط سالىتش رِ چک کنُ

فخری دست رِی دست سنیيی گذاشت ِ با درىاندگی ِ خستگی زیادی کُ حتی در 
 :صدایش بُ خّبی ىشَّد بّد، گفت

خیال اِن گفت؛ اىا ىن ىادرو، نيی تّنً دمً رِ گّل بزنً ِ ٍيُ چی رِ بی ! چرا خب -
ىگُ ىيکنُ االن تّ فکرش نباشً کُ شب رِ چطّر ! ٍر چی باشُ دخترىُ. بشً

 ىی گذرِنُ؟

ُ اش کشید ِ گفت  :سنیيی دست بر دستان زنان

اىا شرِین ٍيراشُ خیامت راحت باشُ، ٍر چی باشُ شرِین ! ىن نيیگً ىادر نیستی -
برای خّدش ىردی شدٌ ىگُ بُ این شک داری؟ نکنُ بُ پسر خّاٍرت اطيینان نداری؟ 

 .پاشّ بگیر بخّاب قّل ىیدو صبح زِد بریً دنبامشّن

 :فخری اِىی گفت ِ اداىُ داد

 !...آخُ -

ُ ی حرفش را بزند ٌ ی . اىا نتّانست اداى چُ ىی گفت؟ ىی گفت کُ حرف ٍای خّبی دربار
شرِین نشنیدٌ است؟ ىی گفت کُ سیيا تياو اعتيادش را نسبت بُ شرِین بُ ًٍ 

 ریختُ است؟

. چرا کُ دِدش ابتدا در چشً خّدش ىی رفت. نيی شد این حرف را بُ زبان بیاِرد! نُ
شرِین ِ سیيا ٍر کداو از اقّاو خّدش بّدند ِ ٍر حرفی زدٌ ىی شد، باعخ ىی گشت 

 .تا دید سنیيی نسبت بُ آنان خراب شّد
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فقط بُ . پس ترجیح داد سکّت کند ِ این حرف را ٍيچنان در دل خّیش نگُ دارد
گفتن تّکه بُ خدا بسندٌ کرد ِ ٍيراٌ سنیيی بُ اجبار از جایش برخاست ِ بُ داخه 

 .ىراجعُ نيّد

*** 

صدای ریتً نفس ٍای ىنظً ىینّ، شيردٌ شيردٌ بُ گّش شرِین ىی رسید ِ برای اِ 
زیر مب خدا . چّن آٍنگی ىالیً ِ رِح نّاز بّد کُ بُ قنبش آراىشی دمچسب ىی بخشید

را شکر کردٌ کُ تّانستُ بّد با تالش ِ زحيت جانش را نجات بخشد ِ این بخشی از 
 .مطف خدا بّد

دارٍِای ىسکن دکتر اجر بخشیدٌ ِ ىینّ را زِدتر از آن چُ تصّر ىی کرد، بُ خّابی 
 .عيیق فرِ بردٌ بّد

ىینّ بُ خّاب رفتُ ِ شرِین بُ خاطر استرسی کُ داشت؛ خّاب بُ چشيش نيی آىد ِ 
 .از این پَنّ بُ آن پَنّ ىی شد

حتی تصّرش ِحشتناک بّد ِ . تياو ِقایع رِز از ىقابه دیدگانش چّن فینيی گذشت
گر چُ کالس شنا رفتُ ِ آىّزش ٍای الزو را . تا بُ حال در چنین ىّقعیتی قرار نگرفتُ بّد

ُ ٍایش استفادٌ نکردٌ بّد  .دیدٌ بّد؛ اىا ٍیچ گاٌ بُ این سان از آىّخت

نیيُ شب بّد ِ سکّت بر باغ حاکً شدٌ ِ شرِین بی اختیار گّش ٍایش تیزتر از قبه 
 .کار ىی کردند

 .شاید ًٍ اندکی دمَرٌ از نااىنی ىکانشان باعخ شدٌ بّد تا گّش ٍایش تیزتر عيه کنند

ٌ تر از قبه نيّد ُ ای پشت در را سیا . در این فکر بّد ِ از پَنّ بُ آن پَنّ ىی شد کُ سای
ٌ ی دفاع نيّد کُ یک دفعُ با صدای پارس  نفسش را در سینُ حبس کرد ِ خّد را آىاد
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ُ ای درنگ خّد را بُ ىینّ رساند ِ در آغّشش پناٌ گرفت . سگ از جا جست ِ بدِن محظ
دست بُ . چّن کّدکی کُ بُ ىادر پناٍندٌ ىی شّد، خّد را درِن آغّشش جيع کردٌ بّد

ً ٍایش را بست*دِر گر ىاىنی گرو یافتُ بّد؛ . دنش انداخت ِ بُ خّد ىی مرزید ِ چش
اىا چنان ىحکً گردنش را ىی فشرد کُ ىینّ با نفس ٍایی بُ شيارٌ افتادٌ از خّاب بیدار 

 .شد

ُ ای  کابّس بُ سراغش آىدٌ بّد ِ ٍنّز در رِیایش ىیان آب سرد رِدخانُ برای جانی
 .زندگیِی دِبارٌ تالش ىی نيّد ِ دست ِ پا ىی زد

احساس خفگی داشت ِ ٍر چُ تالش ىی کرد نفسش بیشتر بُ شيارٌ افتادٌ ِ بند شدٌ 
 .ٍر چُ سعی داشت از دٍان نفس بکشد باز نيی شد ِ نفس کً ىی آِرد. بّد

حس ىی کرد سرش ىیان تختُ سنگ ٍا گیر کردٌ ِ ٍر چُ بُ خّد فشار ىی آِرد، 
ً ٍای تنش ىی سّخت ِ کّفتگی ٍا درد داشتند. نيی تّاند رٍایش کند تا این کُ . زخ

 .یک دفعُ احساس گرىایی شدید اِ را از خّاب پراند

ً ٍایش را نیيُ باز نيّد ُ جا شد کُ . سرش گّیی بُ جایی قالب شدٌ بّد. چش قدری جاب
ُ ی دستی بُ دِر گردنش شد سری پیدا نبّد ِ فقط دستی دِر گردنش حنقُ . ىتّج

از ترس این کُ در داو کسی گرفتار . شدٌ ِ اىکان تکان خّردن را از اِ سنب کردٌ بّد
 .شدٌ جیغی کشید ِ با صدای بنند شرِین را صدا زد

 .شرِین ٍراسان ِ با عجنُ دست از گردنش برداشت

با صدای بنندِی جیغش، صدای عصبیِی سگ بنند شد ِ این بار بُ ىدت طّالنی تری پارس 
 .نيّد

دست دیگرش را از زیر پتّ بیرِن آِرد ِ تکان داد ِ با . شرِین بیشتر در خّد ىچامُ شد
 :صدای خفُ ِ مرزانی گفت
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 !ىینّ ىن اینجاو، نترس -

. با ٍر پارس سگ آن شب را بُ یاد ىی آِرد. ٍنّز ترس کّدکی در ِجّدش بیداد ىی کرد
ُ ٍای . نیيُ شب بّد کُ بُ ٍيراٌ ىادرش بُ طرف خانُ ىی ر فت سگ ٍای ِمگرد در ىحن
 !کحیف پایین شَر تَران با دیدنشان چُ بنّایی بُ پا کردند

شرِین بُ پاٍای ىادر پیچیدٌ بّد ِ زن بیچارٌ بُ ٍيراٌ کّدک ىعصّىش دِان دِان ِ 
اگر رئیسش با اِ بُ مجبازی نيی افتاد ِ تنبیَی برایش در نظر . ٍراسان ىی دِید

ٌ تر بُ خانُ ىی رسید  .نيی گرفت، کارش تا بُ این ساعت طّل نيی کشید ِ آسّد

ىینّ ىتعجب از رفتار شرِین، در آن ِضعیت کُ فکر ىی کرد بحرانی ِ خطیر است، با 
 :قَقَُ خندید ِ در ىیان خندٌ گفت

ىرد گندٌ از سگ ىی ترسی؟ ىگُ ىيکنُ کسی کُ برای نجات جّن ىن از په پایین  -
 ىی پرٌ از سگ بترسُ؟ شّخی ىی کنی نُ؟

سعی کرد . شرِین کُ دید صدای سگ قطع شدٌ، آٍستُ سرش را از زیر پتّ بیرِن آِرد
بُ مرزش صدایش غنبُ کند ِ در حامی کُ اشک در چشيانش جيع شدٌ بّد، در جا 

 :نشست ِ با نگاٍی حاکی از شرىساری بُ ىینّ، سرش را پایین انداخت ِ گفت

 !ىتاسفانُ حقیقت دارٌ ِ ىن از پارس سگ ِحشت دارو! نُ -

 .ِ داستان کّدکی اش را برایش تعریف نيّد

ىینّ با دیدن اشک ٍای مجّجی کُ در چشيان شرِین جا خّش کردٌ ِ قصد پایین 
ُ ای کُ چند جانیُ پیش بُ زبان  آىدن نداشتند، بغضی سنگین گنّیش را فشرد ِ از جين

 .آِردٌ بّد؛ پشیيان شد

 .با خجامت ِ بغضی در گنّ، سرش را غيگینانُ پایین انداخت ِ از اِ ىعذرت خّاست
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 .تن صدایش از بغضِی نشستُ در گنّیش تغییر کردٌ ِ صدایش زىخت شدٌ بّد

ٌ ای بُ بامش کردٌ ِ با ٍيان صدای زىخت شدٌ رِ بُ اِ گفت  :با دست اشار

 !بخّاب ِ نترس ىن کنارتً! بخّاب پسرخامُ جان -

ُ ی شرِین کرد کُ چّن کّدکی ىعصّىانُ سر بُ  سپس نگاٍی بُ چشيَای غً گرفت
ً ٍایش را بست  .بامش نَاد ِ این بار با قدری فاصنُ از ىینّ دراز کشید ِ چش

ٍنّز از حرفش . حس خّشی از این کُ کسی کنارش ٍست، در تياو ِجّدش پخش شد
بُ آراىش کاىه نرسیدٌ بّد کُ ىینّ دست در ىٍّایش کشید ِ آن ٍا را نّازش نيّد ِ 

ُ ی حرفش گفت  :در اداى

پس ! در کُ قفنُ ِ سگِی بداخالق این باغبّنُ ًٍ نيی تّنُ در رِ ِا کنُ ِ داخه بشُ -
 .خیامت راحت ِ بخّاب

ٌ ی ىینّ کُ پر از  ً ٍایش را باز کردٌ ِ با نگاٍی عيیق بُ چَر یک دفعُ شرِین الی چش
حس دمسّزی بّد ِ سعی ىی کرد چّن طفنی دِ سُ سامُ با اِ رفتار کند، خیرٌ شد ِ بُ 

 :آراىی گفت

 حاال چُ حسی داری؟ -

 .ىینّ بُ دستش نگاٍی انداخت کُ بی اختیار در ىٍّای شرِین بُ حرکت افتادٌ بّد

این چُ کاری بّد کُ »دستش را رِی ٍّا ِ باالی سر شرِین نگُ داشت ِ در دل گفت 
 «کردو؟ حاال چی جّاب بدو؟

ُ ٍایش از شرو سرخ شدٌ ِ دستش را کنار کشید ِ گفت  :حس کرد گّن

 ...ىعذرت! تکرار نيیشُ. ببخشید بی اختیار بّد -
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 :شرِین نگذاشت حرفش را تياو کند ِ گفت

 یعنی جنس ىٍّاو این قدر خشک بّد؟ -

ً ٍایش کرد ِ شیطنتی را کُ در  ىینّ کُ از حرفش حسابی جا خّردٌ بّد، نگاٍی بُ چش
ً ٍایش ىّج ىی زد را دید ناگَان بامش خّدش را بنند نيّد ِ . آن نیيُ شب در چش

ىحکً چندین بار بر سر شرِین کّبید ِ ٍيان طّر کُ دندان ٍایش را با حرص رِی ًٍ 
 :فشار ىی داد؛ با شّخی ِ خندٌ گفت

 !ىنّ دست انداختی؟ ىنّ باش کُ گنّو دارٌ از غصُ ىی ترکُ -

دست ننداختً فقط ! نُ بُ خاک باباو: شرِین دست ٍایش را حایه سرش نيّد ِ گفت
 !حس کردو یَّ ىحه یُ ىاىان دمسّز شدی، ٍيین

شرِین یک دفعُ از . اىا ىینّ بی تّجُ بُ حرفش ٍنّز سعی در کتک کاری اش داشت
ٌ ای خشک ِ جدی ِ خشيی کُ در نگاٍش ریخت،  جا بنند شد ِ نشست ِ با چَر

 :ىحکً ِ کّبندٌ گفت

 !بسُ دیگُ -

 :ىینّ بُ خّد آىد ِ دست از زدنش برداشت ِ باز سرش پایین افتاد ِ با خجامت گفت

 ...ىعذرت -

 .شرِین با ٍيان خشً چشً در چشيش دِخت

 چی شد، باِر کردی؟ -

ُ ِر شد ِ . ىینّ سر بنند کرد ِ نیشخند شرِین را دید دِبارٌ با بامش بُ جانش حين
 :گفت
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 !شّخی ِ جدیت ىعنّىُ پسر؟! دِی جنی شدو از دستت این نصف شبی -

ُ ای داشت سپس با . شرِین خندید ِ از این کُ اِ را سر کار گذاشتُ بّد، حس فاتحان
ً تر بُ اِ  ُ ای درآِرد کُ باعخ شد ىینّ ىحک دٍانش صداٍای عجیب ِ غریب ِ کّدکان

 .ضربُ بزند تا نفسش گرفت ِ بُ سرفُ افتاد ِ دست ٍایش بی حس شد

ىینّ میّان را از دستش . شرِین بُ سرعت میّانی آب برایش ریخت ِ بُ دستش داد
ُ ای نّشید  .گرفت ِ جرع

ُ اش ساکت شد، شرِین گفت  :قدری کُ سرف

 !چُ خّب کُ کنار ٍيیً ِ تنَا نیستیً -

 .ىینّ سری بُ تایید تکان داد

ُ ای  اگُ بدِنی چُ قدر دِستت دارو ِ حاضرو تياو عير کنارت باشً چی ىیگی؟ این جين
 .بّد کُ در دل با خّد گفت

 خدایا یعنی شرِین ًٍ ىنّ دِست دارٌ؟

ِ این سّامی کُ در ذٍنش جای گرفت اىا خجامت ىی کشید تا بر زبان آِردٌ ِ ٍر دِ را 
 .از اِ بپرسد

*** 

ُ ٍای ىحکيی کُ بُ در باغ ىی خّرد، نشان از آىدن صبح ِ پایان یک شب  صدای ضرب
 .خاطرٌ انگیز ِ رِیایی برای ىینّ بّد

ُ ای قابه تّجُ از اِ خّابیدٌ بّد، صدا زد  .در جا غنتی زد ِ شرِین را کُ با فاصن

 !پسرخامُ، شرِین خان -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

ُ ایرىان  121 زینب ىیشی| خیال  تابّت بر ىّریان  

 !اٍِّو -

ُ تر داد  .این جّابی بّد کُ شرِین با دٍان بستُ ِ چشيَایی بست

ُ ست -  !پاشّ در ىی زنن فکر کنً این باغبّن

 :شرِین غنتی زد ِ در حامی کُ سعی داشت خّاب از چشيانش گریزان نشّد، گفت

 .ِمش کن خستُ ىیشُ خّدش ىیرٌ -

 :ىینّ با تعجب اداىُ داد

 !داری خّاب ىی بینی ِ جّابً رِ ىیدی؟ ىیگً این باغبّنُ اِىدٌ پاشّ در ىی زنُ -

شرِین گّیی تازٌ یادش آىدٌ بّد کُ کجاست؛ در بستر نشست ِ دستی داخه ىٍّای 
 .پریشانش برد ِ با اندکی خشً آنَا را پخش تر نيّد ِ از جا بنند شد

تياو استخّان ٍایش درد ىی کرد؛ اىا خّابیدن را . ىینّ نیز آٍستُ ِ آراو از جا برخاست
آراو آراو قدو برداشت ِ پتٍّا را ىرتب کرد ِ یک گّشُ رِی . بیش از این جایز ندانست

 .ًٍ قرار داد

سياِر را رِشن نيّد ِ آن حّامی را قدری جيع ِ جّر ِ ىرتب نيّد کُ شرِین بُ ٍيراٌ 
 .آقا کاظً یااهلل گّیان ِارد شدند

ىینّ سالو ِ صبح . در دست آقا کاظً نان سنگک گرو ِ تازٌ ِ ناینّنی دیدٌ ىی شد
 .بخیری گفت

 .آقا کاظً احّال اِ را پرسید

 چیطّری عاىّ خّشی سرحامی؟ -

 :ىینّ بُ رِیش نیيچُ مبخندی زد ِ گفت
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بُ مطف شيا کُ اجازٌ دادید ِ اینجا ىّندیً ِگرنُ خدا ىی دِنُ سر از کجا در آِردٌ  -
 !بّدیً

ُ ای آىادٌ ىی کرد، گفت  :باغبان پیر ٍيان طّر کُ برای ىیَيانانش صبحان

سیهِی اِنیً. تا اِ ٍس ىا ٍیچ کاریً! ای حرفّ چی چیِی عاىّ؟ مطف خدا بّدِی  - َِ ! ىا فقط 
 .بیّ بابّ جّن بیّ جنّ ُصبّنُ بخّر جّن بگیری

سپس نان سنگک ِ دِ استکان چای برای ٍر دِ درِن سینی گذاشت ِ پنیر تازٌ خریدٌ 
 :را بُ ٍيراٌ کرٌ ِ ىربا کنارش نَاد ِ گفت

 .بفرىّیین دیگُ تعارف نکّنین -

از جا بنند شد ِ از اتاق بیرِن رفت " ىن برو بُ باغّ برسً"سپس یا عنی گفت ِ با گفتن 
ُ شان را صرف کنند  .ِ آنان را تنَا گذاشت تا بُ راحتی صبحان

 .ٍيان طّر کُ آراو آراو مقيُ ىی گرفتند ِ ىی خّردند، زبان بُ تکریً پیرىرد گشّدند

ُ ای نان  شرِین کُ در حین خّردن حّاسش بُ ىینّ بّد ِ ىی دید کُ اِ با زحيت تک
 :جدا ىی کند، کرٌ را رِی نان ىامید ِ گفت

 ىی خّای برات مقيُ بگیرو؟ -

ىینّ نگاٍی بُ اِ کرد کُ با دمسّزی ِ ىحبت این جينُ را ادا کردٌ بّد ِ در جّابش 
 :گفت

 کً عذاب دادو از دیرِز تا حاال؟! نُ -

ُ ی گرفتُ شدٌ را ىقابه ىینّ گرفت؛ اىا ىینّ فقط نگاٍش کردٌ ِ گفت  :شرِین مقي

 .نُ خّدت بخّر ىن خّدو ىی تّنً ِ یّاش یّاش ىی خّرو -
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شرِین نگاٍی بُ مقيُ کرد کُ ىربایش در حال آِیزان شدن ِ چکُ کردن بّد ِ چّن 
ً تر پیچاند ِ آن را در دٍان ىینّ  بدش ىی آىد دستش نّچ شّد، با سرعت مقيُ را ىحک

 :فرِ کردٌ ِ ابرِ در ًٍ کشیدٌ ِ با رفتاری کُ خشيی ساختگی در آن ریخت گفت

ببینً رِز چی دارٌ کُ یَّ ! نُ بُ دیشبش نُ بُ حاالش. براو ناز ىی کنُ! بخّر دیگُ -
 تعارفیت ىی کنُ؟

ُ ٍایش سرخ شد ِ سرش را پایین انداخت ِ سعی در  ىینّ از یادآِری دیشب گّن
ُ ای داشت کُ شرِین بُ زِر در دٍانش جای دادٌ بّد ِ بُ ٍيین ىنظّر با  جّیدن مقي

ٌ ای بُ دٍانش نيّد ِ از پاسخ دادن طفرٌ رفت ٍر چند طفرٌ ًٍ . انگشت اشار
نيی رفت؛ نيی تّانست با آن دٍان ىينّ از نان سنگک کُ چّن الستیک از زیر دندانش 

 !ِیراژ دادٌ ِ از جّیدن در ىی رفت، کالو کند

 :بعد از صبحانُ، شرِین بُ ىینّ گفت

 .بیا بریً تا دایی اینا نیّىدن یُ گشت تّ باغ بزنیً -

 :ابرِیی باال دادٌ ِ پرسشی نگاٍی بُ ىینّ کرد ِ پرسید

 ىی تّنی کُ راٌ بری آرٌ؟ -

ىینّ سری بُ تایید تکان داد ِ پیراٍن رنگ ِ رِ رفتُ را با دِ انگشتش از تن فاصنُ داد 
 :ِ گفت

فقط صبر کن بساط صبحّنُ رِ ًٍ جيع کنً ِ یُ ! آرٌ ىی تّنً؛ اىا با این کُ نيیشُ -
پیرىرد از دیشب بُ خاطر ىا . چایی برای باغبّن با خّدىّن ببریً، خّشحال ىیشُ

 !آالخّن ِاالخّن شدٌ
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شرِین ٍيان طّر کُ از جا بنند ىی شد ِ بُ در اتاقک ىی رفت تا با چشً آن اطراف را از 
 :نظر بگذراند ِ از نبّد سگ ىطيئن شّد، گفت

صبر کن ىانتّت رِ االن . خستگیش در ىیرٌ ِ مذت ىی برٌ. فکر خّبیُ درست ىیگی -
 .ىیارو، تا حاال خشک شدٌ

ُ ی درخت جدا کردٌ ِ از در اتاق آن را بُ  سپس پایی تند کرد ِ ىانتّیش را از رِی شاخ
 :داخه پرت کرد ِ اداىُ داد

 !پس ىن ٍيین بیرِن ىی ىّنً تا بیای -

ٌ ی نان را درِن ناینّن گذاشت ِ بُ دست ٍایش سرعتی بخشید ِ با  ىینّ باقی ىاند
 .شرِین را دعّت بُ رفتن نيّد" باشُ برِ االن ىیاو " گفتن 

سپس پیراٍنش را تعّیض کردٌ ِ استکانی چای ریخت ِ درِن سینی گذاشت ِ از جا 
 .بنند شدٌ ِ سینی را بنند نيّدٌ ِ بُ دنبال شرِین بُ راٌ افتاد

ٌ ای  از در باغ کُ ِارد ىی شدی، درخت ٍای زیبا ِ گه ٍای رنگارنگ بر شاخسار ىنظر
دِر تا دِر باغ گه ٍای ىتنّع کاشتُ شدٌ ِ در . چشً نّاز را بُ نيایش گذاشتُ بّدند

ٌ ای بُ چشً ىی خّرد کيی آن . ىیان انبٍّی از درختان سر بُ فنک کشیدٌ، درختان ىیّ
ُ ای از باغ سرِیس بَداشتی قرار داشت درخت ٍای انجیر ِ . طرف تر از درختان در گّش

ُ ٍایشان آِیزان شدٌ بّد، سراسر باغ را  ُ ای ترک خّردٌ از شاخ انار کُ انارٍایی با سین
فرا گرفتُ ِ گه ٍای شیپّری ِ ىحيدی ِ گه ٍای کاغذی طبیعت زیبایی را بُ ِجّد 

 .آِردٌ بّدند

 .شرِین سینی را از دست ىینّ گرفتُ ِ عيّ کاظً را صدا زدٌ ِ پیش ىی رفتند
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ىحّ زیبایی باغ شدٌ ِ در کنار ًٍ بُ آٍستگی بُ طّری کُ ىینّ بتّاند قدو از قدو 
 .بردارد، قدو ىی زدند

عيّ کاظً با بیه بُ جان قسيتی افتادٌ بّد ِ جّی آبش را سر ِ ساىان ىی داد کُ 
 :صدای شرِین را شنید ِ داد زد

 !ٍا عاىّ اینجّو-

آقا کاظً تشکر نيّد ِ استکان را . شرِین خّد را بُ اِ رساند ِ سینی را بُ طرفش گرفت
 .بنند کرد تا چای بیش از آن سرد نشدٌ سر بکشد کُ صدای کّبیدن در، در باغ پیچید

حتً داشت عيّ بَين . شرِین سینی را بُ دست ىینّ داد ِ دِان دِان بُ طرف در رفت
 .است کُ بُ دنبامشان آىدٌ است

*** 

 .یداهلل پشت در سّار بر ىّتّر ىنتظر بّد

 !شرِین انتظار دیدن ٍر کسی را پشت در داشت، ااّل این بچُ خّشگه ِ نی قنیّن را

ً ٍای گرد شدٌ پس از سالو، در باغ را قدری بیشتر باز نيّد تا ِارد شدٌ ِ از اِ  با چش
 :پرسید

 اِن ٍا کجان؟! فکر کردو دایی اینا اِىدن -

ُ ای پارک کرد دستی تّی ىٍّای پریشانش کُ با باد . یدی ىّتّر را ٍدایت نيّد ِ گّش
 :بُ ًٍ ریختُ بّدند؛ کشید ِ گفت

ستن. بین راٌ ىّندن - ىنّ فرستادن تا شيارِی ! یُ ىقدار پیادٌ راٌ اِىدن خستُ شدن َنشِی
 .با ٍّنداو ببرو
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 .سپس بُ اشارٌ دستی رِی باک ىّتّر زد ِ از آن پیادٌ شد

 :شرِین با حامتی نیيُ عصبی دستی درِن ىٍّایش رِ بُ عقب کشید ِ گفت

 آخُ ىینّخانً رِ چطّر با ىّتّر ببریً؟ -

 :یدی ٍيان طّر کُ با شرِین ًٍ قدو شدٌ ِ بُ طرف باغ ىی آىد، با تعجب گفت

 چیطّ دارٌ؟ ىگُ ىینّ خانّو َا ىّتّر ىی ترسُ؟ -

ُ ای خاراند ِ گفت  :شرِین چان

ُ ای بّد! ىن نيی دِنً -  !اىا ىنظّرو چیز دیگ

یداهلل کُ گّیی بی خیال تر از این حرف ٍا بّد ِ ىنظّرش را بُ درستی ىتّجُ نشدٌ بّد، 
ُ ای باال انداخت ِ اداىُ داد  :شان

 !ٍيیطّ سّار ىیشیً را ىُیفتیً ِ ىیریً نُ -

 :شرِین با خشً مبی برچید ِ گفت

 .حاال بریً بُ خّدش بگیً ِ نظرش رِ بدِنیً شاید ىشکنی نداشت -

 :در دل گفت. ىینّ از دِر یدی را دید کُ بُ ٍيراٌ شرِین پیش ىی آىد

 این بچُ ىاىانی ىّتّرسّاری ًٍ بندٌ؟! پس باباو کّ؟ این ِاسُ چی اِىدٌ؟ اٌِ -

پس از احّامپرسی با ىینّ ِ باغبان، یدی ِقتی حسابی سر تا پای . ٍر دِ نزدیک شدند
 :ىینّ را ىشکّکانُ از نظر گذراند گفت

 .دختردِیی برِ آىادٌ شّ بریً -

 :ىینّ با تعجب گفت
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 با چی؟ با شيا ِ ىّتّر؟ -

 :یدی خندید ِ گفت

 نکنُ دختردِیی َا ىّتّر ىی ترسُ؟ سّار نشدی ُت حامّ؟ -

ىینّ کُ از رفتار یدی ِ طرز نگاٍش ٍنگ کردٌ ِ خّشش نیاىدٌ بّد، با خّد گفت این 
ً ٍای! چقد راحتُ؟ انگار صد بارٌ تا حاال ىن رِ دیدٌ خّاست ناسزایی نحار ...! با اِن چش

ً  ٍایش گّیی سحر شد ِ زبانش بند آىد ً ٍایش کند کُ با رنگ چش  .چش

 .با صدای یدی از خیال بیرِن پرید

 ٍا؟ جّاُبً ندادی کُ؟-

 :ىینّ گفت

 ىگُ ىّتّر ترس دارٌ؟ چرا باباو نیّىد؟. نُ سّار نشدو؛ اىا نيی ترسً -

 .ىن َا ىیّن ُبر با ىّتّر اِىدو!  او تّ را نتّنستن بیان ِ نشستن! اِىدن کُ -

 :ىینّ دِبارٌ گفت

 یعنی ٍر سُ نفر رِ ىّتّر بشینیً؟ -

 :ِ بدِن این کُ ىنتظر جّاب باشد اداىُ داد

 .ىن پیادٌ ىیاو -

 :شرِین با درىاندگی نگاٍی بُ ىینّ کرد ِ گفت

ٌ ای نیس دخترخامُ -  !ظاٍرًا چار

 :یدی گفت
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بدِ آىادٌ شّ ! اگُ ىی شد پیادٌ اِىد کُ ىاىان ِ بابّت تّ را نيی نشستن! را دِرٌ کُ -
 .بریً اِنا بیچارا دل نگرِنن

از باغبان پیر تشکر کردٌ ِ از باغ . ىینّ بُ اجبار قبّل کرد ِ بُ اتاقک رفت ِ زِد برگشت
 .بیرِن آىدند

جای زیادی برای ىینّ نياند ِ با این کُ ًٍ ! یدی نشست ِ شرِین ًٍ پشت سرش
ُ ای استخّانی ِ الغر داشت ِ ًٍ ىینّ؛ اىا باز جای زیادی نبّد  .یدی جح

شرِین خّد را بُ یدی بیشتر چسباند تا پشت سرش جای بیشتری برای ىینّ باز شّد ِ 
 .راحت تر سّار شّد

 .ىینّ با استرس ِ قدری درد پا را باال برد ِ سّار شد

 :یدی نگاٍی بُ این طرف ِ آن طرف ىّتّر کرد ِ گفت

ش کن ال چرخّ َنرٌ - مّ ىیشیً! دختردِیی ای ىانتّرِی َجيِی ِِی يُ رِ زىین  ٍَ رِی   .اگُ بِی

ُ ٍای ىانتّیش را زیر پایش گیر انداخت؛ اىا  ىینّ قدری خّد را جيع ِ جّر کرد ِ گّش
این از شب ! عجب بساطی بّد. این کار باعخ شد تا بُ شرِین بیشتر نزدیک تر شّد

 !پیش ِ این از حال

 .یدی کُ از نشستن ىینّ خیامش راحت شد، حرکت کرد

قنبش گّیی . ىینّ فکرش را ًٍ نيی کرد رِزی سّار بر ىّتّر ِ پشت سر شرِین بنشیند
بّی تن شرِین ىستقیً در بینی اش ىاُنّر ىی داد ِ با ٍر . تحيه این نزدیکی را نداشت

چرا کُ . پستی ِ بنندی راٌ ىجبّر بّد تا پاٍایش را از پایین رِی پای شرِین بگذارد
ىی ترسید نکند یک اشتباٌ ِ تکان . ىّتّر جز رانندٌ فقط جای پای یک سرنشین داشت

ُ ی پیراٍن شرِین را . بی جا از طرف اِ باعخ سقّطشان شّد با یک دستش گّش
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ُ ی َترک را از پشت سر گرفتُ بّد تا ىبادا  ىحکً در دست گرفتُ بّد ِ با دست دیگر ىین
 .با ٍر ىانع از ىّتّر بُ پایین پرت شّد

گّیی . درِغ چرا؟ ِقتی چشيش بُ پایین ىی افتاد، ترس تياو ِجّدش را پر ىی کرد
! عجب غنطی کردو خدا» رِ بُ آسيان کرد ِ با خّد گفت. زىین بُ دِر سرش ىی چرخید

 «تياو ىاجراٍا یُ طرف این ىّتّر سّاری آخر چی بّد دیگُ؟

ٍنّز نگاٍش را از آسيان نگرفتُ بّد کُ چرخ ىّتّر رِی سنگی رفت ِ اندکی کنترمش از 
یدی سریع پایش را . دست یدی خارج شد ِ با تکان ِ سپس پیچش بدی ىتّقف شد

 .حایه کرد ِ رِی زىین گذاشت ِ از افتادن جنّگیری کرد

با آن پیچش ىینّ جیغ کّتاٍی کشید ِ از رِی ىّتّر میز خّرد اىا بُ زِر خّد را کنترل 
 .کرد تا سرپا بایستد ِ نیفتد

 :یدی کُ از صدای جیغش شّکُ شدٌ بّد با ترس گفت

 چی چی شد ىگُ؟ ترسیدی؟! بندِی دمً بریدی کُ -

 :ىینّ با ترشرِیی نگاٍی بُ اِ کرد ِ گفت

 این چُ طرز رانندگی کردنُ؟ اگُ بند نیستی چرا قبّل کردی بیای؟ -

ٌ ای ناراحتی گفت ٌ ی ىینّ خندید ِ بی خیال ِ بدِن ذر  :یدی از دیدن عصبانیت ِ چَر

 .ىگُ چیطّ شدِی حامّ؟ چیز نشدٌ کُ؟ بیّ سّار شّ بریً -

ُ اش آتش گرفتُ ِ خّنش بُ جّش آىدٌ بّد، مجّجانُ گفت  :ىینّ کُ از رفتار خّنسردان

 !ىن ترجیح ىیدو پیادٌ بیاو تا سّار این ابّطیارٌ بشً. ىن نيیاو شيا برین -

ٌ اش این بار شرِین را نیز عصبی کرد ِ گفت  :یدی دِبارٌ خندید کُ خند
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 .آقا یداهلل بگید از کجا بیایً ىا پیادٌ باقی راٌ رِ ىیایً -

یداهلل دِبارٌ سر تا پای ىینّ را با ىیه ِ خّاٍشی نفسانی برانداز کرد ِ در حامی کُ 
 :مبخند ىی زد اداىُ داد

 سّار ابّ چی چی؟ -

 .ِ دِبارٌ خندید

ٌ ٍایش سٍّان بُ رِح ىینّ ِ شرِین ىی کشید شرِین پّفی عصبی کشید تا . خند
 .بتّاند خّد را کنترل کند

 !حامّ چرا سّار نيی شید نُ؟ -

ٌ ای نیست  شرِین با نگاٍی مبریز از خّاٍش از ىینّ خّاست تا سّار شّد ِ زیر مب چار
 .گفت ِ ٍر دِ سّار شدند

شرِین نیز خّد را . این بار ىینّ نزدیک تر رفتُ ِ بُ شرِین تکیُ داد تا دِبارٌ میز نخّرد
ً تر گرفت تا جنّی اتفاقی احتيامی را بگیرد  .ىحک

تنَا فکری کُ در ذٍن ىینّ رژٌ ىی رفت این بّد کُ چُ قدر رفتار یدی رِی اعصاب است 
آخ این نُ ِ کُ » ِ با این فکرش دندان ٍایش را رِی ًٍ فشار داد ِ در دل گفت

ُ اش چقدر رِ ىخُ  «!گفتن ٍای آخر جين

 راٌ: را

 برٌ: برِی 

 چرخ: چرخّ

 ىانتّ را: ىانتّرِی 
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 شيا را: شيارِی 

 اىا: اوُ 

*** 

 .سرِر ىیز ناٍار را چید ِ بَناو را صدا زد

ٌ ست بُ آقا ىسعّد ًٍ بگّ تشریف بیارٌ -  .بَناو جان ناٍار آىاد

 :بَناو دستی بُ شکيش کشید ِ گفت

شکرخدا کُ خانيی دستی ! صبر ندارد بسازد بُ ٍیچ* این شکً بی ٍنر پیچ پیچ  -
 !جنبّند ِ ناٍار رِ آىادٌ کرد ِگرنُ رِدٌ کّچیکُ رِدٌ بزرگُ رِ خّردٌ بّد

ُ ی . سرِر چپ چپ نگاٍی بُ بَناو کرد کُ یک ریز حرف ىی زد بَناو کُ اسیر ِ شیفت
ُ ٍای سرِر را با فشاری در ًٍ ىچامُ کرد ِ  این طرز نگاٍش بّد، دستی پیش برد ِ گّن

 :دندان ٍایش را رِی ًٍ فشرد ِ گفت

ً ٍای نازت - ٍزار دفعُ نگفتً این جّری نگاًٍ نکن آتیش ىی گیرو ! آی قربّن اِن چش
 ِ کار دست ٍر دِىّن ىیدو؟

ُ ی ىسعّد را از اتاق ىجاِر دید کُ ِارد  ٍال ىی شد؛ مبی بُ دندان گزید ِ  سرِر کُ سای
 :آٍستُ گفت

 .خجامت ىی کشً آقا ىسعّد دارٌ ىیاد! ٍیس بَناو -

ُ اش نشاند ِ اداىُ داد ُ ای بر گّن  :بَناو سرش را جنّ برد ِ بُ سرعت باد بـ ـّس

خب بیاد ىگُ چیُ؟ گـ ـناٌ کردو؟ ىال خّدىی دِست دارو مپت رِ ىچامُ کنً ِ شاید  -
 ...ًٍ گازش گرفتً ِ
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ُ اش زد ِ گفت  :ىسعّد کُ حال بُ پشت سرش رسیدٌ بّد، دستی رِی شان

خّنُ خامی کُ گیر نیاِردی؟ یُ کً طاقت داشتُ باش ! داداش کّچیکُ ىن اینجاو -
 !بچُ

 :سپس سری بُ تاسف رِ بُ سرِر تکان داد ِ گفت

 !زن داداش ىن بُ جاش ىعذرت ىی خّاو کُ ىّقعیت شناس نیست -

ُ ٍایش از خجامت گه انداختُ بّد، سرش را پایین انداخت ِ تا خّاست  سرِر کُ گّن
 :حرف بزند؛ بَناو ابرِیی در ًٍ کشید ِ با دمخّری گفت

یُ بـ ـّسُ ناقابه ! ٍِّ حاال انگار چُ کردو؟ چُ ٍر دِ تاشّنً دست بُ یکی کردن -
 !بردو حاال تنبّن عحيّنش کنید

 :ىسعّد خندید ِ رِ بُ سرِر گفت

اِن ِقت ىن انتظار دارو ىحه آدو ! این ٍنّز ضرب اميحه ٍا رِ ًٍ یاد نگرفتُ! بیا بفرىا -
 .رفتار کنُ

 :سرِر با تعجب ِ قدری عشٌّ رِ بُ ىسعّد گفت

 !آقا ىسعّد؟! اِی  -

ىسعّد کُ ىی دانست این دِ ىرغ عشق چگّنُ یکدیگر را ىی پرستند، با ٍيان مبخند رِ 
 :بُ بَناو سری جنباند ِ گفت

 !اِن پیرٍن عحيّنُ، نُ تنبّنش -

بَناو این بار خّدش ًٍ خندید ِ با چنگال برش خیاری از ظرف ساالد برداشت ِ بُ 
 :دٍان گذاشت ِ گفت
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سرِرجّن زحيت کشیدٌ ِ غذا بُ این . بیا غذا یخ کرد! داداش عجب حّصنُ داری باِ -
 خّشيزگی پختُ دمت ىیاد نیای تا سرد بشُ؟

این در حامی بّد کُ ٍنگاو ادای ناو عشقش مب ٍا را رِ بُ اِ غنچُ کردٌ ِ چشيکی ریز 
 .نیز چاشنی نگاٍش کرد

 :ىسعّد ٍيان طّر کُ بُ طرف رِشّیی ىی رفت گفت

 ... دست ٍاو رِ بشّرو ىیاو -

 :ِ چّن دِرتر شدٌ بّد قدری تن صدایش را باالتر برد ِ اداىُ داد

ِگرنُ تا ! ًٍ دست باباش درد نکنُ کُ ای نقدر اجازٌ دادٌ بیاد ِ براىّن غذا آىادٌ کنُ -
 !حاال ىن ِ تّ ٍالک شدٌ بّدیً

سرِر کُ عاشق این رفتارٍای بَناو بّد، مبریز از حس خّش شدٌ ِ سرىستانُ صندمی را 
کنار کشید ِ کنار دست بَناو نشست ِ ىنتظر شد تا ىسعّد نیز بُ آنَا بپیّندد ِ سپس 

 .غذا در ظرف کشیدٌ ِ بسً اهلل گفتُ ِ شرِع کنند

. ىسعّد با حّمُ دست ٍا را خشک کرد ِ صندمی رِبرِی آنَا را انتخاب کردٌ ِ نشست
 :دستی بُ اشارٌ بُ طرف ىیز کشید ِ گفت

 .بسً اهلل، ببخشید ىعطه شدید -

دیس را از رِی ىیز بنند کرد ِ کفگیر را بُ دست بَناو داد تا ابتدا آنَا برای خّد برنج 
پیش از شرِع مب بُ تشکر ِ تيجید گشّد . کشیدٌ ِ سپس خّدش پس از آنَا کشید

 :ِ با یک نفس عطر خّش غذا را باال کشید ِ گفت

ٌ ست -  .از بّش ىعنّىُ خّشيز
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 .ِ شرِع بُ خّردن نيّد

 .قاشق اِل را بُ طرف دٍانش برد" نّش جان" سرِر تشکر کرد ِ با گفتن 

 :ٍيان طّر کُ ىشغّل خّردن بّدند بُ بَناو گفت

 .بخّر تا ىن رِ برسّنی کُ صدا باباو درنیاد -

 :بَناو دست رِی چشيش گذاشت ِ گفت

 !بذار اِل بُ داد این فنک زدٌ برسً بعد بُ داد شيا. ای بُ چشً -

ٌ ای کرد  .ِ بُ شکيش اشار

 .ىسعّد ِ سرِر از محنش خندیدند ِ سرِر در دل خدا را شکر گفت

*** 

ُ اش منگ منگان دِید  .ىینّ با شّق از ىّتّر پیادٌ شد ِ بُ طرف پدر ِ ىادر ِ خام

اِ چّن گنجشکی بی پناٌ در آغّشش . سنیيی ىینّ را در آغّش گرفت ِ سرش را بّسید
ُ ی سنیيی کُ شکيی برآىدٌ داشت، ىینّ ریزٌ ِ کّچّمّ . کز کردٌ بّد در برابر جح

 .ىحسّب ىی شد

اشک شّق در چشيان سنیيی نشست ِقتی کُ دِبارٌ دخترش را صحیح ِ سامً 
 :سنیيی شرِین را نیز ىحکً در آغّشش فشرد ِ گفت. ىی دید

نيی دِنً چطّر ىی تّنً تشکر . جّن دخترو رِ اِل بُ خدا ِ بعد بُ تّ ىدیّنً پسرو -
 !کنً کُ دمً راضی بشُ

ُ ی سنیيی جدا نشدٌ بّد، کنار گّش شٍّر  شرِین ٍيان گّنُ کُ سرش ٍنّز از شان
 :خامُ گفت
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ُ و رِ انجاو دادو - ىن ًٍ خینی خّشحامً کُ ! این چُ حرفیُ عيّ؟ ىن ِظیف
ُ او سامً ِ سرحال بُ آغّش پدر ِ ىادرش برگشت ِ باعخ شد تا سفرىّن با  دخترخام

ٌ ای بد تيّو نشُ  !خاطر

 .سپس با ابرِ بُ ىادر ِ دختر اشارٌ کرد تا عيّ نیز آنَا را بنگرد

فاختُ نیز با ىحبت بسیار پسرش را بُ آغّش کشید ِ پیشانی اش را بّسید ِ خدا را بُ 
 :خاطر سالىتی اش شکر کردٌ ِ با ىباٍات گفت

 !افتخار ىی کنً کُ تّ پسر ىنی -

 :شرِین سری در پیشگاٌ ىادر خً کرد ِ گفت

 چاکرتً ىاىان -

ُ اش کّبید ِ گفت  !" پدر صنّاتی: " فاختُ با خندٌ دستی رِی شان

ٌ ی فخری را کُ بُ سّیش دراز شدٌ بّد را در دست گرفت ِ  ىینّ دست کشیدٌ شد
 .سپس زیر بغه ىادر را گرفت ِ کيک کرد تا از رِی قنٌّ سنگ ٍا بُ پا خیزد

فخری ىینّ را بُ آغّش کشید ِ با دست ٍایش صّرت ىینّ را در ًٍ گرفتُ ِ با سر 
ُ ٍایش را نّازش داد  .انگشتانش گّن

ُ دار کرد؛ اىا  ً ٍا ِ کبّدی ٍای صّرتش بیشتر بُ چشً آىدٌ ِ قنب ىادر را جریح زخ
ُ ی  ٌ اش بّد، خدا را شکر کردٌ ِ ِقتی نگاٌ دمسّزان ىینّ ٍيین کُ دِبارٌ در کنار خانّاد

 :ىادر را بُ خّد دید گفت

 !ىاىان چیزیً نیست ساميً ببین -

 .سپس دست ٍا را از ًٍ باز کردٌ ِ قدری از ىادرش فاصنُ گرفت تا ىادر بَتر اِ را ببیند
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ُ ٍایی مجّج بُ سراغ ىینّ آىدٌ ِ یکی پس از دیگری خّد را در ىعرض  ناگَان عطس
 .نيایش گذاشتند

 :فخری با ناراحتی گفت

 بيیرو امَی دخترو چُ بُ سرت اِىدٌ؟ -

ُ اش را بّسید ِ گفت  :ىینّ گّن

 .ىاىان نگران نباش یُ سرىاخّردگی جزئیُ -

ُ ی ىادر چسباند ِ با ِحشت ِ نگرانی گفت  :ناگَان پشت دستش را بُ گّن

 !تّ کُ انگار حامت از ىن ًٍ بدترٌ! چقدر داغی! ىاىان -

 :ىادر دست ىینّ را در دست گرفت ِ بُ آراىی گفت

 .چیزی نیست باز یُ کً سرو درد ىی کنُ، خّدش خّب ىیشُ -

آٍستُ آٍستُ کُ سنگالخ ٍا پایشان را اذیت نکند ٍيگی بُ راٌ افتادند تا بُ ىحه پارک 
 .در این فاصنُ ىینّ ِقایع را جستُ ِ گریختُ زیر گّش ىادر زىزىُ کرد. ىاشین برسند

یدی نیز پس از دریافت تشکرات دایی ِ زن دایی اش ىّتّر را از راٍی آسفامتُ ٍدایت 
 .نيّد تا پیش تر از ىَيان بُ خانُ برسد ِ ىقدىات پذیرایی را برایشان فراًٍ کند

ىینّ باری دیگر ىّرد استقبال گرو ىادربزرگش قرار . سرانجاو ٍيگی بُ ىنزل رسیدند
ٌ ی عزیزش ىی شد. گرفت ُ ی نّ ىَرداد . بی بی فرح گه راٌ بُ راٌ ىی رفت ِ قربان صدق

ٌ ی ىینّ ىی نگریست ِ گفت  :نیز با دمسّزی بُ چَر

 آجی خّشحامً برگشتی ِگرنُ دیگُ کی بُ ىن پس گردنی ىی زد؟ -

ٌ اش خندیدند ُ ی بُ کار برد  .ٍيُ از محن دمسّزانُ اىا جين
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 :ارزینُ رِ بُ اِ گفت

؟ بیّ ىن َقُفت بزنً کار ندارِی کُ -  !َبرِیی یُ َقُف دِست داشتی َدَدت برگردِی

 :ىَرداد کُ ىعنی قفا را نيی دانست رِ بُ ارزینُ گفت

 قفا چیُ؟ -

ارزینُ آراو پشت سر یدی رفت ِ شاپالقی پس گردنش زد ِ آٍستُ کُ کسی ىتّجُ 
 :نشّد با چشيی دریدٌ بُ اِ گفت

 !درِیش کن -

 :سپس رِ بُ ىَرداد خندید ِ اداىُ داد

ُ ای ىی گیً قُف  -  !ىا ب

ً ٍای اِ بار سفر  ٌ ی از ٍيُ جا بی خبر کُ ىحّ تياشای ىینّ بّد ِ در عامً چش یدیِی بیچار
 «!کاش ىن بُ جای ای پسر تَرِنی سّسّل نجّتش دادِی بّدو»بستُ ِ با خّد ىی گفت 

ُ ی ارزینُ را ىامید ِ با حیرت بُ  با سّزش گردنش، دستی پشت گردنش زد ِ جای ضرب
ٍيین عيه ارزینُ اِ را از تفکراتش جدا کردٌ ِ حس کرد با صدای ىَیبی از . اِ نگریست

 .آسيان تخینش بُ زىین سقّط کردٌ ِ خصيانُ نگاٍی گذرا بُ ارزینُ انداخت

ٌ ی جيع را شنید اِ نیز بُ اجبار مبخندی زد ِ از جيع جدا شد  .ِقتی خند

با این کُ فخری ىسکنی خّردٌ بّد اىا ٍنّز درد داشت ِ گّیی ىسکن ٍیچ اجری بر اِ 
 .نداشتُ است

بی بی فرح گه ِقتی دید حال عرِسش خّب نشدٌ، از جا برخاست ِ قدری 
 .اسطّخّدِس بُ ٍيراٌ ىقداری آب در قّری ریخت ِ رِی اجاق گذاشت
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ً ٍایش را بستُ بّد،  رِ بُ فخری کُ دست بُ سرش گرفتُ ِ تکیُ بُ دیّار زدٌ ِ چش
 :گفت

رت دارِ گیّیی ىیارو بِیختر شی! عرِس گُنً، جّن دمً - ِِی  !امّنّ َب

ٌ اش بزند  .سپس از جا بنند شد ِ بُ آشپزخانُ رفت تا سری بُ جّشاند

 پس گردنی: قُف 

 االن: امّنّ

 برایت: َبرِیت

 گیاٍی: گیّیی

 بَتر: بختر

. فخری با دارِی گیاٍی بی بی اندکی بَتر شدٌ بّد؛ اىا خّب نشدٌ ِ ٍنّز گیج ىی زد
تا دیگران را " خّبً"فقط ِ فقط بُ خاطر آراىش دیگران مبخندی بر مب نشاند ِ گفت 

 .نگران نکند

تصيیً گرفتُ ِ . ٍر چُ سنیيی اصرار نيّد تا اِ را بُ درىانگاٌ ببرد، فخری زیر بار نرفت
با خّد عَد کردٌ بّد کُ ِقتی از سفر بازگشتند، بُ تنَایی نزد پزشک برِد تا اگر ىّردی 

دِست . بّد، چّن راز نزد خّیش نگُ دارد ِ دردش را بُ ٍیچ کس حتی سنیيی نگّید
نداشت بیَّدٌ آنان را نگران ِ پریشان کند؛ زیرا خیال ىی کرد این سردردٍای ىشکّک 

ٍر چند برای این خیاالت نیز دمیه . عنتی خاص دارد کُ دست از سرش برنيی داشتند
ٌ ی کافی نبّد نيش بُ انداز  .ىحکيی نداشت چرا کُ عِی

 :با بَتر شدن حال فخری، سنیيی گفت
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 حاضرید فردا بریً ِ از کنیسا دیدن کنیً؟ -

 .صدای ٍر کس بُ نّعی بنند شد

 :فخری با دمَرٌ گفت

 .برگردیً بَترٌ! نُ دیگُ -

 :فاختُ با دمخّری گفت

 از حاال برگردیً؟! ىا کُ ٍنّز گشت ِ گذاری نرفتیً! اِی آبجی -

آن ٍا ٍنّز گردش . حق با فاختُ بّد. فخری با تردید اِ را نگریست ِ در فکر فرِ رفت
ٍيان یک رِز ًٍ کُ رفتند؛ با آن ِضع ِ بساط خراب . درست ِ حسابی نرفتُ بّدند

 .شدٌ بّد

 :شرِین نیز اعالو آىادگی کرد ِ گفت

 !ىن حاضرو اىا این دفعُ خّدو چَار چشيی ىینّ رِ ىی پاو تا دستُ گه بُ آب ندٌ -

 :مبخندی چاشنی حرفش کرد کُ یدی از فرصت استفادٌ کردٌ ِ در جّابش گفت

 ای چُ کاریُ؟ دختردِیی نیاد ِ ٍيینجّ بيّنِی نُ؟ -

ً ٍایش را تنگ نيّد ِ نگاٍی خبیحانُ بُ ىینّ انداخت  .سپس چش

ىینّ کُ از نگاٍش خّشش نيی آىد، با این حرفش حس ناخّشایندی بُ اِ دست داد ِ 
 :صّرتش را از اِ برگرداند ِ رِ بُ پدر گفت

ىی تّنً کُ راٌ برو چیزیً نیس، یُ . بابا جّن اگُ قرارٌ برید ىن ًٍ ىیاو! الزو نکردٌ -
 !کً بدنً درد ىی کنُ کُ شب استراحت کنً تا فردا بَتر ىیشً
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ُ اش رِ کرد ِ  سنیيی ىَر پدری اش را در نگاٍش ریخت ِ بُ دختر یکی یکدان
 :مب  ٍایش را جيع نيّد ِ گفت

 .باشُ بابا جّن اگُ ٍيُ ىّافق باشن ِ ىاىانت حامش بَتر باشُ ٍيُ با ًٍ ىیریً -

 .شرِین ِ ىینّ ٍيزىان نگاٍی فاتحانُ بُ یدی انداختُ ِ نیشخندی زدند

 :یدی کُ تیرش بُ سنگ خّردٌ بّد، از جا برخاست ِ گفت

شِی ! اِی دیدین چیطّ شد؟ - نّکّ َدسگاٍّ رِ بکِی  .َاىری رِ یاُدو َرف بگً پِی

ُ ی آشپزخانُ رفت ِ گفت  :سپس در آستان

 .ننُ ىن برو دِکّنّ ِ زِد برىی گرُدو -

 .با این حرف سریع از جنّی دید ىَيان ٍا ناپدید شد

این بار ىینّ آراو آراو قدو بر . صبح پس از صرف صبحانُ ٍيگی عازو گردش شدند
ٍر از گاٍی شرِین در کنارش قدو بر ىی داشت ِ آٍستُ در گّشش زىزىُ . ىی داشت

 :ىی کرد

 حامت خّبُ؟ ىشکنی نیست؟ ىی تّنی راٌ بیای؟ -

ُ ی دخترانُ بُ اِ ىی گفت  :ىینّ نیز با قدری کرشي

 .ىی تّنً راٌ برو یّاش یّاش ىیاو! یُ کً پاو درد ىی کنُ اىا ىًَ نیست -

 .بُ کنیسای ىعرِف رِستا رسیدند

کنیسای قدیيی کُ ىعياری سنگی ِ جامب تّجَی داشت، در ىیان درختان بنند 
ُ ٍای آراو رِستا بُ جا ىاندٌ بّد این کنیسا کُ در گذشتُ عبادتگاٌ ىسیحیان . کّچ

 .ساکن در رِستا بّدٌ، اینک بُ دمیه ىَاجرت آنان رِ بُ تخریب گذاشتُ بّد
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این سفر برای ىَرداد جامب بّد ِ حس ىی کرد اطالعات . ٍيگی ىحّ تياشا بّدند
 .تاریخی زیادی از این سفر در کّمُ بارش ریختُ ِ با خّد بُ دیارش ىی برد

بدِن ٍیچ اتفاقی گردش اىرِزشان بُ پایان رسید ِ پس از آن سنیيی ساز بازگشت 
نّاخت؛ اىا پیش از آن بی بی فرح گه بُ اِ گفت کُ برای تعطیالت نّرِز بُ ٍيراٌ 

ُ ٍا بُ بّشَر سفر خّاٍند کرد؛ زیرا اتفاقات خّشایندی را پیش بینی ِ در شرف  بچ
 .افتادن ىی دید

 پالک دستگاٌ: پالکّ دسگاٍّ

 ىخفف اىراهلل: اىری

 ىغازٌ: دِکّنّ

 رفت: رف

*** 

ُ ای رِشن رِی صندمی انداختُ بّد ِ ىینّ  نّر ىَتاب بُ داخه اتاق سرک کشیدٌ ِ سای
 .چشً بُ آن دِختُ بّد

چند رِزی ىی شد کُ از . ٍنّز در جا غنت ىی زد ِ خّاب از چشيش گریزان شدٌ بّد
 .سفر بازگشتُ بّدند؛ اىا نتّانستُ بّد یک شب راحت چشً بر ًٍ بگذارد

ُ ی شرِین  ُ ریزی شدٌ بّد تا اِ بیشتر از پیش عاشق ِ دل باخت گّیی سفرشان برناى
 .شّد

ُ ی خاطراتش را بارٍا ِ بارٍا در ذٍن ىرِر کردٌ بّد تياو ىاجراٍایی کُ . محظُ بُ محظ
ٌ ٍایی کُ بین آنَا رد ِ بدل شدٌ بّد؛ ٍيُ ِ ٍيُ در تار ِ پّد  اتفاق افتادٌ ِ تياو نگا

 .جانش بافتُ شدٌ ِ یک محظُ جدایی از آنَا برایش غیر ىيکن گشتُ بّد
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از ابتدای سفر ِ ىاجرای بنُ چیدن بگیر تا غرق شدن در رِدخانُ ِ آغّش گرو ِ شب 
 ...باغ ِ بازدید از کنیسا ِ

ُ جا شد ُ ی یدی را بُ یاد . با یادآِری ناو کنیسا مبخندی زد ِ در بسترش جاب نگاٌ خصيان
 .آِرد کُ با دیدن ىحبت ٍای شرِین بُ اِ قند در دمش آب ىی کرد

چُ قدر مذت ىی برد ِقتی یدی بُ شرِین حسادت ىی کرد ِ اِ ىفَيّو نگاٍش را درک 
 .ىی کرد

شرِین نیز پس از ىاجرای رِدخانُ، جسّرانُ پیش ىی آىد ِ بدِن شرو از حضّر 
ٌ تر گاو بردارد آن . دیگران در کنار ىینّ قدو برىی داشت ِ بُ اِ کيک ىی نيّد تا آسّد

ٌ ٍای  رِز را بُ یاد آِرد ِ حس خّش عشق در ِجّدش چّن پیچکی بی تاب بر دیّار
ُ ٍاشً ىحه خّدش بُ دل »با خّد گفت . قنبش پیچیدٌ ِ خّد را باال کشید عاشقان

اِی اِی دیدی چُ طّر حّاسش بّد تا پاو پیچ خّرد سریع خّدش رِ رسّند ِ ! ىیشینُ
 «!دستً رِ گرفت ِ کيک کرد تا بشینً ِ بُ پاو فشار نیارو؟

ٌ اش ٍيراٌ شدٌ ِ بر مبش نشست بدِن آن کُ ىخاطبی در . ِ مبخندی با شیرینی خاطر
 :آن نیيُ شب داشتُ باشد با خّد اداىُ داد

 ... !تّ ىاىان رِ بگّ -

بُ طّری کُ صدایش از حنجرٌ بیرِن نپرد ِ دیگران را از خّاب . این بار بی صدا خندید
 .سعی کرد بُ ىرِر خاطراتش اداىُ دٍد. بیدار نکند

. انگار ارث باباش رِ خّردٌ بّد! چطّر خّنی بُ شرِین نگاٌ ىی کرد! تّ ىاىانّ بگّ ...-
ً  ٍایش را در آن تاریکی تنگ نيّد ِ دِبارٌ از خّدش پرسید  :اىا یک دفعُ چش
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چرا ىاىان رفتارش با شرِین جامب نیست؟ ىگُ شرِین چی کار کردٌ؟ تازٌ اگُ شرِین  -
ٍر کی جای ىاىان باشُ باید ىينّن ! نبّد کُ خدا ىی دِنُ چُ بالیی سر ىن اِىدٌ بّد

یعنی شرِین چُ ! اىا ىن دمیه این خشً ِ غضب ىاىان رِ نيی فَيً! دارِیَشً باشُ
 گناٍی کردٌ؟

در جا . ٍجّو فکرٍای گّناگّن در ىغزش خّاب را حسابی از سرش بیرِن راندٌ بّد
 .نشست ِ پتّ را قدری پایین تر کشید ِ دستش را زیر چانُ زد ِ بُ اندیشیدن اداىُ داد

زن دایی سیيا بّد کُ ىاىان . یادو اِىد! ىاىان دیرِز با کی تنفنی حرف ىی زد؟ آٍان -
یعنی زن دایی حرفی زدٌ؟ اىا زن دایی ىگُ چی . ازش در ىّرد دایی فرٍاد پرسید

ٌ ست؟  کار

ٌ اش را  !خّدش ىی پرسید ِ خّدش پاسخ ىی گفت سّال ٍای گیج کنند

آخُ ِقتی ىاىان بَش گفت کُ قرارٌ برای عید ىاىان بزرگ ! باید تُ تّشّ دربیارو -
بعد ًٍ کُ ىاىان بُ بابا گفت فرٍاد این ٍا برای . این ٍا بیان کنی زن دایی ذِق کرد

 از کی تا حاال زن دایی تَران ُبرِ شدٌ؟! عید ىی خّان برن تَران پیش فاختُ

 .ٍيان طّر کُ با خّدش فکر ىی کرد؛ رِی آرنج تکیُ داد ِ کً کً سرش رِی بامش افتاد

 .سپس خّدش را زیر پتّ جيع کرد ِ پس از آن بُ خّابی عيیق فرِ رفت

*** 

دیگر نُ دارِی گیاٍی اجری بر . سردردٍای ىکّررش اِ را عاجز ِ از زندگی نااىید کردٌ بّد
 .آن داشت ِ نُ دارٍِای ىسکنی کُ ىداو بُ تجّیز خّدش ىی خّرد

تنفنی نّبتی از پزشک . فایدٌ نداشت، باید فکری اساسی برای این ىعضنش ىی کرد
 !گرفت تا در تاریخ ىقرر بُ پزشک ىراجعُ کند، شاید ىداِا شّد این درد بی درىانش
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*** 

ُ ی جانش را  از ِقتی فاختُ ِ شرِین بُ دیار خّیش بازگشتُ بّدند؛ ىینّ حال ِ حّصن
 .نیز نداشت

ُ رِی آینُ زدٌ ِ بر آن تکیُ زدٌ ِ ىقابه آینُ ىرغ خیامش را بُ پرِاز  صندمی را رِب
 .درآِرد

ٍيان طّر . خبر جدیدی کُ شنیدٌ بّد، بر اعصابش فشار آِردٌ ِ اِ را عصبی کردٌ بّد
ُ ی خّاستگار را زیر مب تکرار کرد  .کُ چشً بُ آینُ دِختُ بّد، چندین بار کني

بُ یاد رِزی کُ ىادر با کار در فرِدگاٌ ىخامفت کرد ِ ىانع از . بُ یاد چند ىاٌ پیش افتاد
ٍیچ گاٌ فرصت نشد تا از ىادر . رفتن ِ داشتن شغنی شد کُ ىدت ٍا آرزِیش را داشت

ٌ ی این ىّضّع سّامی بپرسد چرا کُ سردردٍای ىادر اىانی بُ اِ . بُ طّر جدی دربار
 .نيی داد تا ُخنق ِ خَّیش چّن گذشتُ شّد ِ راحت بتّاند با اِ کالو کند

چرا ىاىان، آخُ چرا؟ چرا ىانع از کار کردنً شدی ِ حاال ًٍ این برناىُ رِ براو چیدی؟  -
اگُ ىخامف کار کردنً بّدی چرا گذاشتی برو ِ آزىّن بِیدو ِ تّ ىصاحبُ شرکت کنً؟ چرا 

آخُ این برناىُ چیدنت چی بّد ! گذاشتی بی خّد اىیدِار بشً؟ ِ حاال این برناىُ؟
 !دیگُ؟

ٌ ٍای اشک بی صدا ِ آراو از چشيش سرازیر شدند . حالِی خّدش را نيی فَيید. قطر
شاید در این بین دمتنگی اش برای شرِین بیشتر از پیش شدٌ بّد ِ چّن حالِی دمش را 

 !ىتّجُ نيی شد، بَانُ گیر شدٌ ِ در خیامش بُ ىادر ِ رفتارش گیر دادٌ بّد

ِقتی ابرٍای چشيانش سبک تر شدند، از جا برخاست ِ دستيامی از جعبُ بیرِن کشید 
 .ِ اشک  ٍایش را پاک نيّد
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ُ رِشّیی رفت ِ پیش از آن کُ کسی چشيانش را ببیند، صّرتش  ً ٍایی قرىز رِب با چش
 .را شست ِ بُ طرف پدرش رفت

ُ ی  ٌ ی سرخ ُکن را باز کردٌ ِ بُ آن ىشغّل بّد تا شاید بتّاند نقط سنیيی دل ِ رِد
فخری ىی گفت ٍنگاو استفادٌ جرقُ زدٌ ِ اِ نیز ٍراسان سیيش . اتصال برقش را بیابد

 .را از برق بیرِن کشیدٌ است

 .ٍيان طّر کُ سنیيی سر در سرخ کن داشت، حضّر ىینّ را باالی سرش حس کرد

 :زىزىُ ِار حرف زد؛ اىا در اصه ىخاطبش ىینّ بّد ِ گفت

رِیس  - ُ ٍا ًٍ بُ خاطر راحتی کار خّدشّن اکحر قطعات اجناسشّن رِ پِی این کارخّن
چقدر دِز ِ ! ىی کنن تا از پیچ ِ ىَرٌ استفادٌ نکنن کُ شاید یُ پیچ بُ نفعشّن بشُ

 !کنک زیاد شدٌ ِ دزدی ِ غارت گریِی ىخفیانُ جاىعُ رِ، رِ بُ زِال کشّندٌ

ىینّ کُ خّد بی حّصنُ بّد ِ این بحخ چّن ىّتُ بُ رِحش بّد بی اعتنا بُ حرف پدر، 
 :مبی زد ِ گفت

 بابا جّن سّیچ ىاشین رِ ىیدی؟ -

 .سنیيی سر بنند کرد ِ با حیرت اندکی نگاٍش کرد تا حرفش را در ذٍن حالجی کند

ُ ی مباسِی بیرِن ىینّ شد گفت  :چّن ىتّج

 جایی ىی خّای بری بابا؟ -

ُ تر از قنبش گفت  :ىینّ با دمی پر از غً سری جنباند ِ در جّاب با چشيی غً گرفت

 .آرٌ اگُ اجازٌ بدی ىی خّاو برو ٍّایی تازٌ کنً زِد برىی گردو -

ُ ی بی حّصنگی اش شد دِبارٌ پرسید  :سنیيی ِقتی ىتّج
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 اتفاقی افتادٌ بابا؟ -

ً ٍایش را رِی ًٍ نَاد ِ آٍی از سینُ بیرِن داد ِ گفت  :ىینّ چش

ُ او برو ِ بیاو بَتر ىیشً! نُ چیزی نشدٌ -  !یُ کً بی حّصن

 :سنیيی کُ این گّنُ دید، دستی بُ طرف اتاق کشید ِ گفت

 !فقط احتیاط کن بابا. برِ تّ جیب شنّارىُ َبرش دار -

 .ىینّ چشيی گفت ِ تشکر کردٌ ِ بُ طرف شنّار پدر کُ بُ رخت آِیز بّد، رفت

 :سپس با صدای بنندی خطاب بُ ىادر گفت

 .ىاىان ىن ىیرو بیرِن ِ برىی گردو -

 :فخری سر از آشپزخانُ بیرِن کشید ِ گفت

 !دیر نیای. برِ ىاىان بُ سالىت -

ای گفت ِ بُ سراغ خّدرِی سفید "نُ"ىینّ با صدایی کُ بُ زِر بُ خّدش ىی رسید 
 .رنگ پدر رفت

بُ تازگی ٍّا گرو . بُ ىحض آن کُ از خانُ خارج شد، کّمر ِ پخش ىاشین را رِشن کرد
با این کُ چند رِزی بُ سال جدید ىاندٌ بّد؛ اىا ٍّا قدرت خّد را بُ نيایش . شدٌ بّد

 .گذاشتُ ِ با تياو قّایش خّدنيایی ىی کرد

 .کً ِ بیش ٍنّز زنانی با برقع در خیابان دیدٌ ىی شدند. ىردو در حال رفت ِ آىد بّدند

دکيُ را کُ فشرد، آٍنگ دمخّاٍش حرف دمش را بر زبان ىی راند ِ گّیی پّیا بیاتی از 
 .حال ِ رِزش خبر داشت کُ برای اِ ىی خّاند
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 ىیری کُ ٍر محظُ بُ یادت؛ دمتنگی ٍاو آرِو نگیرٌ

 بد کردی اىا خّبی ٍاتّ ىی ىیرو ِ یادو نيی رٌ

ُ ٍای خستُ او  شاید برای خستگی ٍات کً بّد؛ شّن

 شاید یُ ِقتی اشتباٍی یُ ذرٌ قنبتّ شکستً

 .بیاتی ىی خّاند ِ ىینّ با نّایش آراو آراو پشت فرىان اشک ىی ریخت

ُ ای  تحيه آىدن خّاستگاری جز شرِین را نداشت؛ اىا حال، ىادرش برای اىشب برناى
ُ ریزی شدٌ حضّر  ترتیب دادٌ بّد ِ اِ ىی بایست اىشب در این ىَيانیِی از قبه برناى

 .یابد ِ ِجّد خّاستگاری کُ شناختی از اِ نداشت را تحيه کند

ىاشین را بُ طرف دریا راند تا در ساحه ىرِر خاطرات سفر کند شاید بُ آراىشی نسبی 
 .برسد

 رِبند: برقع*

ٌ او؛  از بس تّ را حکایت کرد

ُ ٍا نیز ىرا ىی شناسند  .قص

 "زینب ىیشی"

با ٍر رفت ِ آىد آب ِ برخّرد ِ گرٌ خّردن . خیرٌ ِ بدِن پنک زدن بُ آب ىی نگریست
گّیی حال کُ از اِ دِر افتادٌ بّد؛ . ٍر ىّج بُ ًٍ، افکارش بُ رِزٍای پیش ىی رفت

تا پیش از ىسافرت نیز اِ را دِست داشت ِ . قدرش را بیشتر از پیش ىی دانست
ُ ی اِ گشتُ؛ اىا این بار خّد را بُ اِ نزدیک تر از قبه ىی دید  .ىی دانست کُ دمباخت

 :ناخّدآگاٌ این شعر در ذٍنش نقش بست کُ ىی گفت
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 "نُ در آن ىّقع کُ افتاد ِ شکست** قدر آن شیشُ بدانید کُ ٍست "

ُ اش را دِر از دسترس ِ شاید با رفتار ىادرش بُ نحّی آن را شکستُ  ِ اِ اینک شیش
 .نیز ىی دانست

ٍیاٍّی ىردو ىانع از آراىش ِ بُ سکّن رسیدن رِحش در صدای آراو بخش آب 
غرق شدن در خاطراتش را طامب بّد ِ در حال حاضر جز این چیزی . ىی شد

 .نيی خّاست

برای . حس ىی کرد خاطرات غرق شدنش تبدیه بُ شیرین ترین خاطراتش شدٌ بّد
ُ ی باغبان کاظً را فراىّش کند ُ ای نيی تّانست خاطرات اتاقک کّچک ِ غبار گرفت . محظ

باِرش نيی شد بُ . با یادآِری ترس شرِین از پارس سگ، مبخندی گذرا بر مبش نشست
ٌ اند  .این زِدی آن محظات تبدیه بُ خاطرٌ شد

سّیچ ىاشین را دِر انگشتان . آٍی سّزناک از سینُ بیرِن داد ِ چشً از آب گرفت
باز غرق . چندین بار این عيه را تکرار کرد! نُ یک بار ِ نُ دِ بار. ظریفش تابی داد

یادش دِری چرخید ِ در شب . افکارش شد؛ اىا این بار ذٍنش جای دِری نرفت
 :با خّد گفت. ىتّقف شد

حاال این آقای ذاکری کُ ىی خّاد تشریف بیارٌ ىی دِنُ ىن یُ عاشق شیداو؟ اصالً چی  -
ٌ ست؟ حتيا از اِن بچُ پّمداراست کُ بُ خاطر شَرت بابا پا پیش گذاشتُ ِ چشً  کار

 «!طيع بُ ىال ِ اىّال باباو دارٌ

 .پّفی کشید

یعنی چی؟ چرا دیِّنُ بازی درىیارو؟ یُ کنيُ ىیرو بُ ىاىان ىیگً نيی خّاو ىگُ چی  -
 !ىیشُ؟ ىن ىی خّاو باٍاش زندگی کنً یا ىاىان؟



 

www.lovelyboy.blog.ir 

ُ ایرىان  149 زینب ىیشی| خیال  تابّت بر ىّریان  

ُ شّن با ىا فرق دارٌ ىی گفت بابای پسرٌ زرگر ِ طال . ىاىان ىی گفت آذری ان ِ مَج
پس حتيًا از اِن آدو ٍان کُ ٍيُ ىعیارٍاشّن با پّل سنجیدٌ ىیشُ ِ . فرِشی دارٌ

 !ىنطق ِ حرف حساب، یّخدی

ُ ی خّدشّن ىیگً ُ رِش ِایيیستً ِ با مَج  :اصالً ىیرو رِب

 !نيی خّاو... رِ... تّ... ىن! ىن سنی ایستيیرو ِ ِامسالو -

 یعنی زِر زِری کُ یکی رِ عرِس نيی کنن، ىی کنن؟

 :سپس با تاسف سری تکان داد ِ گفت

 ...چی ىی شد اىشب بُ جای ذاکری، شرِین ىی اِىد خّاستگاری ِ! آخ! آخ -

 :باز بُ یاد شرِین افتاد ِ اداىُ داد

چُ کردی با ىن کُ نيی تّنً یُ محظُ فراىّشت کنً؟ حتی ترس ِ مرزت براو شیرین  -
ُ ی نجاتً از رِدخّنُ بیَّش بّدو ِ از گرىای ِجّدت ىحرِو! بّد  !آٌ افسّس کُ محظ

تّ چی؟ تّ بُ ىن فکر ىی کنی؟ تّ خاطرات اِن شب رِ یادت ىیاد؟ یا ٍيین کُ رفتی 
 ٍيُ چی رِ فراىّش کردی؟

 تّ بَترین ِ زیباترین تعبیر رِیاٍای ىنی

 !پس چرا تعبیر نيی شّی؟

 "زینب ىیشی"

دِبارٌ آٍی کشید ِ با این فکر کُ اىشب قاطعانُ در برابر ىیَيانان نُ را خّاٍد گفت؛ 
 .سّار ىاشین شد ِ بُ طرف ىنزل حرکت کرد

*** 
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ىیَيانان در پذیرایی نشستُ . مباسی ىناسب ىجنس پّشید ِ حجابش را کاىه نيّد
اِ نیز در اتاقش ىنتظر بّد تا ىادر صدایش زدٌ ِ طبق رسً سینی چای را با خّد . بّدند

 .بردٌ ِ بُ آنان تعارف کند

 :سرانجاو ىادر اِ را صدا زد ِ گفت

 .ىینّ جان دخترو چای رِ بیار -

ىینّ کُ از قبه فنجان ٍای چای را آىادٌ گرفتُ ِ ىنتظر بّد تا صدایش کنند، سینی را 
 .برداشت ِ بُ طرف اتاق بُ راٌ افتاد

 :ٍنّز بُ آستانُ در نرسیدٌ بّد کُ با خّد گفت

ً  ٍان -  حاال اگُ جناب دِىاد چای خّر نبّد چی؟ باید بُ زِر چای بخّرٌ؟! ىیگ

با این تفکر مبخندی بر مبش نشست ِ بُ آستانُ پذیرایی رسید ِ مبخندش با ِرِدش 
 .ىطابق شد

ٌ ٍا بُ طرفش چرخید ِ ىادر داىاد با . سالىی گفت ِ سینی بُ دست ِارد شد نگا
 :دیدنش مبخندی زد ِ گفت

 .جیرانیً قّربانین اِمّو -

 ىن تّ رِ نيی خّاو: در گّیش ترکی، ىن سنی ایستيیرو*

 نازنینً قربانت برو: جیرانیً قّربانین اِمّو*

با قدری مرزش در دست ٍایش، سینی را ىحکً گرفتُ بّد تا از برخّرد . سرش پایین بّد
ُ ای آذری بُ مطف یکی از . فنجان ٍا بُ یکدیگر استرسش برىال نشّد چند جين



 

www.lovelyboy.blog.ir 

ُ ایرىان  151 زینب ىیشی| خیال  تابّت بر ىّریان  

ُ ی ىادر داىاد را . دِستانش کُ بُ کالس گنسازی ىی آىد، آىّختُ بّد برای ٍيین جين
ُ ٍایش را حس کرد  .حدِدًا ىتّجُ شد ِ داغی گّن

پدر ِ ىادر داىاد با این کُ سنی از آن ٍا گذشتُ . ابتدا بُ بزرگان ىجنس چای تعارف کرد
ً ٍایشان دید چنان با ذِق ِ شّق . بّد؛ اىا ٍنّز ىی شد شّر ِ شّق زندگی را در چش

ُ ای دست ِ پایش را گً کرد  .سر تا پای ىینّ را برانداز ىی کردند کُ ىینّ برای محظ

 .با استرس ِ تپش قنبی کُ گرفتُ بّد؛ سرانجاو سینی بُ دست ىقابه داىاد رسید

ریشی گرد ِ ىرتب صّرتش را پّشاندٌ بّد . داىاد قدی کّتاٌ ِ چّن ىینّ ریز انداو بّد
ٌ اش شنیدٌ بّد  !کُ بیشتر بُ ذاکری ىی خّاند تا تعریفی کُ ىینّ از شغه ِ خانّاد

ٌ اش را  ُ اش چَر ىینّ سینی را ىقابنش را گرفت ِ ٍيان طّر کُ با شرو ِ حیای دختران
 :آنامیز ىی کرد، بی اختیار گفت

 بّیّرِن -

ُ ای ِارد نشّد،  ِ از تصّر این کُ داىاد چایخّر نباشد ِ بُ اجبار بردارد تا بُ رسّو خدش
 :در دل جّاب تصّرش را داد ِ با دٍن کجی بُ خیال ِ تصّرش گفت

 !ىًَ نیس گّگّمیِی ریزٌ ىیزٌ! حاال برنداشتی ًٍ برنداشتی -

ٌ اش را  این را جّاب داد ِ در دل قاٌ قاٌ خندید؛ اىا بُ ظاٍر خینی سعی کرد تا خند
ُ ِارِی خیامی بر مبش  ٌ ی قَقَ کنترل کردٌ کُ آن چنان ىّفق نشد ِ مبخندی ىحّ از آن خند

 .نشست

ُ ی مبخندش شد ِ بفرىایید آذری اِ را حيه بر جّاب  داىاد کُ حین برداشتن قند ىتّج
ىحبتش گذاشتُ ِ فکر نيی کرد با چنین عرِس خّش خنق ِ شیرین زبانی ىّاجُ شّد؛ 



 

www.lovelyboy.blog.ir 

ُ ایرىان  152 زینب ىیشی| خیال  تابّت بر ىّریان  

ً ٍایش بُ رقـــص آىدٌ بّد فنجان ِ قند را یکی یکی برداشت ِ  با شادىانی کُ در چش
 :با مبخندی کُ بُ مب نشاند زیر مب تشکری کرد ِ گفت

 تشکّر اِیمیرو -

سپس سرش را پایین انداخت؛ اىا از آن محظُ بُ بعد حضّرش در ىجنس تضيینی 
ٌ ی گیرا ِ رفتار ىناسبش خیال . نبّد چرا کُ در ابرٍا سیر ىی کرد ِ با دیدن ىینّ ِ چَر

 .بازگشت از پرِاز رِیایی اش را بُ زىین نداشت

 .ىینّ سینی را رِی ىیز گذاشت ِ ىبه کناری ىادرش را برای نشستن انتخاب نيّد

کً کً حرف ٍایشان بُ . چادرش را رِی سر ىرتب کرد ِ سرش را پایین انداخت
ُ ی اصنی کشیدٌ شد  .ىسئن

ابتدا از داىاد گفتند ِ این کُ شغنش دفتردار دادگاٌ خانّادٌ است ِ چند سال سن دارد ِ 
 .چُ اىکاناتی برای زندگی ىشترک دارد

فخری نیز قدری از ىینّ گفت کُ تحصیالتش در چُ ىقطعی ِ چُ ٍنرٍایی دارد ِ چُ 
ُ داری ىشغّل است  .کالس ٍایی رفتُ ِ ًٍ اکنّن در خانُ کنار اِ بُ خان

داىاد ٍر از گاٍی بُ زىین تشریف آِردٌ ِ نیً نگاٍی بُ ىینّ انداختُ ِ باز ىرغ خیال را 
 .بُ پرِاز ِاىی داشت

ىینّ در آن جيع ىعذب بّد ِ خدا خدا ىی کرد کُ ٍر چُ زِدتر این ىراسً بیَّدٌ بُ 
اتياو برسد ِ اِ ىخامفت خّد را صریحًا اعالو کند؛ اىا گّیی تازٌ حرف ٍای فخری خانً 

ٌ ی داىاد بدش نیاىدٌ ِ بُ دمش نشستُ بّدند  .گه انداختُ بّد ِ از خانّاد

ُ ای مبخند از مب ٍای فخری دِر نيی شد ِ از ٍر فرصتی استفادٌ ىی کرد تا  برای محظ
ُ تر نياید ٌ اش را بُ زبان راندٌ ِ ذاکری ٍا را شیفت  .تعریف ِ تيجید از خانّاد
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 .ذِق ِ شّق را در چشيان ىشتاق آنان دیدٌ بّد ِ بُ این ِصنت اىیدِار بّد

 :گفت ِ گفت تا سنیيی رِ بُ اِ گفت

 اجازٌ ىی دی فخری خانً؟ -

 :فخری سکّت کرد ِ آقای ذاکری بزرگ رشتُ کالو را بُ دست گرفت ِ گفت

ٌ شّن تصيیً  - اگُ اجازٌ بدید دختر ِ پسر با ًٍ حرف بزنن تا خّدشّن برای آیند
 !بگیرن

ُ ی نگاٌ تب دار آقا داىاد را نداشت گفت  :ىینّ کُ حّصن

ٌ ی بزرگ ترٍای ىجنس ىن جّابً -  ...با اجاز

ُ تر اداىُ داد ٌ ٍای حضار را از نظر گذراند ِ آٍست ن ِ ىنی کرد ِ یک محظُ چَر  :ىِی

 !جّابً ىنفیُ ِ مزِىی برای حرف زدن نيی بینً -

مبخندٍا بر مب ٍایشان خشکید ِ از این . ٍيُ با حیرت چشً بُ دٍانش دِختُ بّدند
 .ٍيُ صراحت گیج ِ ىنگ نگاٌ ىی کردند

 :فخری چَرٌ در ًٍ کشید ِ با اخً ِ خشً رِ بُ اِ گفت

 !چی؟ جّابت ىنفیُ؟ -

 .بفرىایید: بّیّرِن*

 .تشکر ىی کنً: تشکّر امیرو*

پدر داىاد کُ با شنیدن حرف ىینّ خّدشان را حقیر شدٌ دید ِ حرف ىینّ را تٍّینی 
 :تنقی کرد، با عصبانیت از جا برخاست ِ با خشً رِ بُ سنیيی گفت
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 بیز سیزین خّش آدیزا آمالندیخ -

 :سپس رِ بُ ٍيسر ِ پسرش کردٌ ِ اداىُ داد

 !دِرِن دِرِن ایاخ اِستُ گداخ یاالننان بیالرین ىسخرٌ سی اِمدِخ -

سنیيی کُ جا خّردٌ بّد رِ بُ پدر . سنیيی ِ فخری با دٍان باز آنَا را تياشا ىی کردند
 :داىاد کردٌ ِ بازِیش را گرفت ِ قدری اِ را بُ سيت خّد کشید ِ گفت

 !الاقه فارسی ىی گفتید ىتّجُ بشیً -

داىاد کُ از آسيان سقّط کردٌ ِ بُ یک بارٌ خّد را در تُ چاٍی تاریک دید، با نااىیدی 
 :ِ حامی گرفتُ رِ بُ سنیيی کرد ِ گفت

 !پاشین پاشین بریً، بی خّد َىچه اینا شدیً. ىیگُ ىا گّل خّشناىیتّن رِ خّردیً -

ُ ای درىاندٌ  داىاد این را گفت ِ با کالفگی دستی بُ ریشش کشید ِ بُ اجبار چّن جّج
 .بُ دنبال پدر ِ ىادرش بُ راٌ افتاد

سنیيی ِ فخری کُ بُ . با غرِمند از خانُ بیرِن رفتند ِ در پشت سرشان بستُ شد
دنبامشان راٌ افتادٌ بّدند رفتن آنَا را نگاٌ کردٌ ِ با بَت ِ حیرت از رفتارشان بُ داخه 

 .ىراجعُ کردند

تعّیض مباس کردٌ ِ از اتاق خارج . ىینّ چادر از سرش برداشت ِ بُ رخت آِیز آِیخت
 .شد کُ با بدخنقی ىادر ىّاجُ شد

 .فخری چّن آتشفشانی فّران کرد ِ با صّرتی برافرِختُ از خشً بُ ىینّ پرخاش کرد
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تّ خجامت نکشیدی با پررِیی اِن حرف ٍا رِ زدی؟ فکر خّدت نبّدی فکر آبرِی  -
بابات ًٍ نبّدی؟ آخُ با این سرعت نُ ىیگن؟ نگفتی ٍر کاری قّاعد ِ قانّنی دارٌ؟ آخ 

 !آخ چُ کردی ىینّ؟ از تّ ٍيچین تّقعی نداشتً

ُ ٍایش گرفت ِ در جا نشست  .این را گفت ِ دست ٍایش را از دِ طرف بُ شقیق

بُ یاد رفتار ذاکری کُ ىی افتاد، خّن در رگ ٍایش ىنقبض . خانُ دِر سرش ىی چرخید
 .ىی شد ِ خّن بُ ىغزش نيی رسید

زیر مب غرِمند ىی کرد ِ سرش را ىیان ٍر دِ دست فشار ىی داد کُ ناگَان صدای آخ 
 .بنندش در خانُ طنین انداخت ِ نقش بر زىین شد

 .سنیيی ِ ىینّ ٍر دِ ٍراسان بُ طرفش دِیدند

سنیيی سرش را از زىین بنند کردٌ ِ بُ آغّش کشید ِ با عجنُ ِ نگرانی رِ بُ ىینّ 
 :گفت

 !ىینّ زنگ بزن بُ اِرژانس زِد باش -

*** 

ً ٍات رِ ِا کن عزیزو -  چی شدی یَّ؟. ىاىان جّنً غنط کردو چش

ىینّ یک دستش بُ برانکارد بّد ِ پا بُ پایش ىی دِید ِ با اشک این جيالت را بیان 
 .ىی کرد

. سنیيی نیز از آن طرف برانکارد پا تند کردٌ ِ حامش دست کيی از ىینّ نداشت
ُ ای . پرستاران سریع بیيار را رِی تخت خّاباندند دکتر اِرژانس پس از ىعاینُ نسخ

 .برایش پیچید ِ سریعًا آراو بخشی بُ اِ تزریق شد ِ سُرو ِ اکسیژن بُ اِ ِصه نيّدند
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سنیيی ِ ىینّ بی تابُ پشت در قدو زدٌ ِ ٍر کداو شان چیزی ىی گفت ِ دمینی برای 
ُ ی فخری ىی آِرد طّمی نکشید کُ ىسعّد ِ بَناو نیز با رنگی پریدٌ ِ پر از . حال آشفت

 .اضطراب بُ آنان ىنحق شدند

سعی ىی کردند تا در ىقابه پدر ِ تک . آشفتگی ِ سراسیيگی از سر ِ صّرتشان ىی بارید
خّاٍرشان خّددار باشند، اىا ىگر ىی شد؟ آن ًٍ در آن ىّقعیت حساس کُ ٍیچ کداو 

 .نيی دانستند چُ بالیی بر سرشان آىدٌ است

ُ برداری برای آزىایش ِ سُرو بُ پایان ىی رسید ِ  باید صبر ىی کردند تا ىعاینات ِ نيّن
 .سپس از دکتر بخش حامش را جّیا ىی شدند

ىینّ خّد را ىقصر حال بد ىادر ىی دانست ِ ىداو از این طرف بُ آن طرف قدو ىی زد ِ 
یا رِی نیيکت نشستُ ِ دست رِی پایش ىی کّبید ِ بُ خّدش بد ِ بی راٌ ىی گفت ِ 

 .بی صدا اشک ىی ریخت

بَناو کُ حال پریشان خّاٍرش را دید، سعی کرد بغضش را قّرت دادٌ ِ سپس اِ را 
 .دمداری دٍد

کنارش رِی نیيکت نشست ِ سرش را ىیان آغّشش گرفت ِ دستش را رِی سر خّاٍر 
 .نَاد ِ نّازش کرد

ُ اش را آزاد نيّد*ىینّ سر بُ س ُ اش چسباند ِ ٍق ٍق گری  .ین

-  ُ ىاىان بُ خاطر ىن اِن جا افتادٌ ِ االن دارٌ درد . ش تقصیر ىن بّدداداشی ٍي
 !ىی کشُ ِ بیَّشُ

ٌ اش نداشتند؛  ُ ی زیادی با چَر ً ٍای بَناو کُ فاصن ً ٍای اشک بار بُ چش سپس با چش
ُ اش زد ِ تکرار کرد  :خیرٌ شد ِ دست رِی سین
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 !تقصیر ىن -

بَناو اشک ٍایش را با دست پاک کرد ِ کف ٍر . ِ دِبارٌ صدای ٍق ٍقش اِج گرفت
ٌ اش را ىیان دست ٍای  دِ دست را دِ طرف صّرت ىینّ گذاشت ِ صّرت ریز

ُ اش زندان کرد ِ با دمسّزی ِ بغضی کُ سعی ىی کرد کيتر نيّد پیدا کند، گفت  :ىردان

ً ٍای قشنگت برو ىن - گریُ نکن، یُ محظُ بُ ىن گّش ! آجی کّچّمّ قربّن اِن چش
 .کن تا بَت بگً

صدای باال کشیدن بینی اش آن ًٍ چندین بار . ىینّ سعی کرد قدری بُ خّد ىسنط شّد
 :پشت سر ًٍ، مبخندی بی اختیار رِی مب ٍای بَناو نشاند ِ گفت

 !ٍِّ چُ خبرتُ دختر؟ االن ىن ًٍ باال ىی کشی -

ُ ای آِیختُ گفت  :ىینّ ىیان آن ٍيُ اشک مبخندی زد ِ با دمخّری ِ مب ِ مّچ

 !داداش چُ ِقتُ شّخیُ االن؟ -

ُ ٍایش اشک ٍایش را زدِد ِ  بَناو بی تّجُ بُ حرف اِ با نّک انگشتان َشستش از گّن
 :گفت

 ...آٍان بخند تا بَت بگً -

 :سپس اداىُ داد

ُ ىّن این رِ ىی دِنیً - ىگُ خّدتّن تعریف نکردید . ىاىان چند ِقتُ ىیگرن دارٌ ِ ٍي
 کُ تّ ىسافرت حامش بد شدٌ ِ ىاىان بزرگ براش دارِ گیاٍی درست کردٌ؟

چّن جّابی از ىینّ نشنید، ابرِیی باال داد ِ مب ٍا را جيع کرد ِ سرش را بُ عقب تکانی 
 :دادٌ ِ گفت
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 ٍّو؟ -

 :ىینّ شرىسار ِ غيگین سر پایین انداخت ِ ٍيراٌ با بغض گفت

 .اِن ًٍ باز ىقصر ىن بّدو -

بَناو کُ خّد تحيه ِضع ىّجّد را نداشت ِ با ناز حرف زدن ىینّ بر اعصابش سٍّان 
 :ىی کشید، کنترل از دست داد ِ قدری صدایش را باال بردٌ ِ با اندکی خشً اداىُ داد

 !ىن چی ىیگً این چی ىیگُ. خّاٍر ىن تّکه بُ خدا کن! ای بابا -

 .این را گفت ِ از جا بنند شدٌ ِ دست ٍایش را درِن جیب ٍایش فرِ کرد

 :ىسعّد کُ شاٍد حرکت بَناو بّد با صدایی آراو رِ بُ بَناو گفت

 !بَناو یّاش اینجا بیيارستانُ -

 :بَناو طنبکارانُ یکی از دست ٍایش را از جیب بیرِن کشید ِ بُ ىینّ اشارٌ کرد ِ گفت

 !خّ ٍر چی ىیگً باز حرف خّدش رِ ىی زنُ -

ً ٍایی . ىینّ از رِی نیيکت بنند شد ِ دِبارٌ سیه اشکش بی صدا راٌ افتاد با چش
 .ىنتيس نگاٍی بُ ىسعّد انداخت

ُ اش گذاشت بُ طّری کُ دستش را  ىسعّد ىقابش ایستاد ِ سرش را بین گردن ِ شان
 :پشت سرش گذاشت ِ گفت

ٌ ست کُ زِد رفع ىیشُ، ! ىینّجان ان شااهلل چیزی نيیشُ، نگران نباش - ُ ی ساد یُ حين
 !یُ کً تحيه کن

 :این را گفت ِ ٍنّز سرش را از شانُ جدا نکردٌ کُ دکتر از در خارج شد ِ گفت
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 .بیيارتّن بُ ٍّش اِىد جای نگرانی نیست -

 .ٍيُ خّشحال بُ طرفش پا تند کردٌ ِ از اِ سّاالتی نيّدند

 :دکتر با یک جينُ جّاب ٍيُ را داد ِ گفت

آزىایشش چیز خاصی نشّن ندادٌ؛ اىا باید پیش ىتخصص برٌ ِ از بی خطریِی درد  -
 .ىطيئن بشُ

این را گفت ِ در حامی کُ با خستُ نباشید ِ تشکر سنیيی ِ پسرانش بدرقُ ىی شد، 
 .راٍرِ را پیيّد

*** 

. از ِقتی فخری ىرخص شدٌ بّد؛ ىینّ اجازٌ ندادٌ بّد تا دست بُ بند سیاٌ ِ سفید بزند
تياو کارٍا را خّد بُ عَدٌ گرفتُ بّد تا شاید خطایش را جبران کردٌ ِ دل ىادر را نرو 

 .کند

ٍر چُ فخری بُ اِ ىی گفت کُ . بستری برای ىادر گستردٌ ِ از اِ پرستاری ىی کرد
 .حامش خّب شدٌ ِ نیاز بُ استراحت ِ پرستاری ندارد؛ ىینّ زیر بار نيی رفت

بَناز ِ ىسعّد ِ ٍيچنین سرِر در کنار بَناو . سنیيی نیز از این رفتار ىینّ راضی بّد
 .ىداو بُ ىاىان فخری سر زدٌ ِ حامش را جّیا ىی شدند

خطر از سرشان گذشتُ ِ ٍيُ خّشحال بّدند کُ فخری ىشکه خاصی برایش پیش 
گر چُ ٍنّز پس از ىراجعُ بُ پزشک ىتخصص . نیاىدٌ ِ اکنّن حامش خّب شدٌ بّد

 !جّابی از آزىایشش دریافت ننيّدٌ بّدند

فخری نیز . چند رِزی بُ عید ىاندٌ ِ ٍيُ در تکاپّی خانُ تکانی ِ استقبال از عید بّدند
 .از بستر جدا شدٌ ِ بُ کارٍای رِزىرٌ پرداختُ بّد
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دِ رِز پیش از عید تنفن بُ صدا درآىد ِ چّن ٍيیشُ . رِزٍا بُ سرعت ىی گذشتند
 .فخری گّشی را برداشت

 .بنُ بفرىایید -

 سالو فخری جّن خّبی؟ شنیدو حامت خّش نبّدٌ، رفع کسامت شدٌ؟ -

سالو زن داداش، چطّری؟ یاد فقیر فقرا کردی؟ داداش فرٍاد خّبُ؟ افسانُ جّن  -
 چطّرٌ؟

 :پس از احّامپرسی ٍای ىعيّل؛ سیيا بُ فخری گفت

ان شااهلل فردا بُ طرف تَران حرکت . غرض از ىزاحيت، خّاستً خداحافظی کنً -
فرٍاد یَّ نگران خّاٍر کّچیکش . ىی کنیً تا سال تحّیه رِ پیش فاختُ جّن باشیً

 ...شدٌ ِ

 :در حامی کُ شّق ِ ذِقی کّدکانُ را چاشنی حرفش نيّد، اداىُ داد

 !ىا ًٍ گفتیً حاال کُ فرٍاد ىیگُ یُ سفر بریً ِ بیایً -

فخری از این کُ ىی دید زن برادرش پس از سال ٍا بُ ىسافرت ىی رِد خّشحال شد ِ در 
 :جّابش گفت

ُ سالىتی زن داداش - خینی خّشحال شدو، باالخرٌ شيا ًٍ احتیاج بُ یُ سفر ِ ! ب
 .تفریح دارید ِ چُ بَتر از این کُ سری ًٍ بُ آبجی فاختُ بزنید ِ خّشحامش کنید

 :سیيا کُ از شّق در پّست خّدش نيی گنجید اداىُ داد

ٌ ای از یُ ىسافرت  - آرٌ فخری جّن باالخرٌ ىا ًٍ نصیب ىّن شد بریً اِن ِرٍا ِ خاطر
 !داشتُ باشیً
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سیيا نیز اِ را خاطر جيع . فخری امَی شکری گفت ِ تاکید کرد کُ ىّاظب خّد باشند
 .کرد ِ از اِ خداحافظی نيّد

پس از گذاشتن گّشی، فخری بُ رفتار سیيا ىی اندیشید کُ چّن کّدکان ذِق کردٌ ِ 
 .حرف ىی زد

 :با خّد گفت

 !نکردٌ کار کُ کار کنُ؛ پرِردگار نگاٌ کنُ! خدا بُ دادىّن برسُ ِقتی از تَران برگردٌ -

ُ ی کار ِ گردگیری اش رسید  .سری تکان داد ِ مبخندی بر مب نشاند ِ بُ اداى

ٌ ی ىسعّد رفتُ بّد تا ًٍ کيکی بُ اِ دٍد ِ ًٍ خّد عالف  سنیيی طبق ىعيّل بُ ىغاز
 .ِ بی کار نگردد

ىینّ نیز بُ سراغ یکی از دِستانش رفتُ بّد تا پس از ىدت ٍا اِ را دیدٌ ِ گپی دِستانُ 
 .با ًٍ بزنند

فخری ٍيان طّر کُ بُ کارش ىشغّل بّد برای تعطیالت برناىُ ریزی ىی نيّد ِ در دل 
 :گفت

حاال بعد از سال ٍا بی بی فرح ىیاد باید براشّن سنگ تيّو بذارو ِ کاری کنً کُ  -
اِن بیچارٌ تياو این ىدت بُ خاطر دِقنٍّا از خّشیِی خّدش ! بَشّن خّش بگذرٌ

گذشتُ تا این دِ تا جِّن رِ بُ جایی برسّنُ ِ حاال کُ شکرِی خدا بزرگ شدن ِ یُ کً 
 !خیامش آسّدٌ شدٌ تّنستُ بُ فکر ىسافرت بیفتُ ِ یُ کً از اِن رِستا بزنُ بیرِن

اىا ِقتی یاد سرسبزی ِ زیبایی رِستا افتاد؛ حرفش را پس گرفت ِ جّاب خّدش را داد 
 :ِ گفت

 !ىا کُ این جا فقط اسیر گرىا شدیً ِ بس! امبتُ حق دارٌ از رِستا دل َنکنُ -
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 .این را گفت ِ بُ طرف آشپزخانُ رفت تا سری بُ غذای در حال پختش بزند

*** 

با این کُ سال نّ شدٌ ِ بُ اصطالح بَار طبیعت شرِع شدٌ بّد؛ اىا بّی گرىا بُ ىشاو 
 .ىی رسید ِ این ٍّا برای ىسافران تازٌ از راٌ رسیدٌ ، اندکی گرو بّد

 .یدی بُ تازگی پژِیی صفر خریدٌ ِ با ٍيان بُ دیدار دایی شتافتُ بّدند

ٌِی بعدازظَر از تن بُ در کردٌ بّد، از  ىادربزرگ پس از این کُ خستگی سفر را با خّاب کّتا
 :عرِسش طنب چای کرد ِ گفت

 !فخری ننُ یُ چّیی ىی دی بّخُّرو؟ بعدِی ای خّابّ چّیی ىی چسبِی  -

فخری کُ از قبه تدارک دیدٌ ِ آب در کتری جّش کردٌ ِ ىنتظر بیدار شدن ىادر 
 :شٍّرش بّد رِ بُ اِ جّاب دادٌ ِ گفت

 .بُ رِی چشيً بی بی جّن امساعُ ىیارو خدىت تّن -

ُ رِی سیستً نشستُ بّد ِ با ًٍ فّتبال بازی ىی کردند صدای . یدی کنار ىَرداد رِب
 .رایانُ را تا آخرین حد پایین آِردٌ ِ ٍر دِ نّبت بُ نّبت بازی را گزارش ىی کردند

 .ٍر کداو بُ گنی نائه ىی آىد، ٍّارش بنند شدٌ ِ با صدای بنندی گه را اعالو ىی کرد

ىادربزرگ کُ ٍر از گاٍی صدایشان را ىی شنید ِ با ٍر ٍّارشان دمش ىی مرزید؛ طاقت 
 :نیاِردٌ ِ رِ بُ ىینّ گفت

 نکنِی بنّیی سرشّن ىیارن؟! ِِی ننُ  ای دِ تّ چی کار ىی کنن؟ بندِی دمّو بریدن -

ٌ ای  ُ ی آخرش را شّخی باىز ُ ی شیرین ىادربزرگ غرق مذت شدٌ ِ جين ىینّ کُ از مَج
 :تنقی کردٌ بّد، خندید ِ گفت
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 !دارن بازی ىی کنن! نُ ىاىان بزرگ نگران نباشید، بالیی سرشّن نیّىدٌ -

ً ٍایش را از تعجب فراخ نيّد ِ گفت  :پیرزن چش

ُ؟! ِِی ننُ - ٍِی  ای چی بازیّ 

 :ىینّ با مبخند اداىُ داد

ٌ تّن ننُ - ُ ی باىز  .فّتبامُ عزیزجّنً، با کاىپیّتر فّتبال بازی ىی کنن! قربّن مَج

 :بی بی فرح گه گفت

رَدن ِ دنبال تّپّ ىی دِِیدن! پنٌّ بر خدا - َّ فّتبال بازی ىی کِی ختّ تّ کّچِی َِ حامّ تّ ! اِ
 خُّنَّ نِیَشستن ِ با جعبِیَّ دنبامش ىی دِِن؟

فخری سینی بُ دست ٍيراٌ چای ِارد شد ِ ٍيان طّر کُ بُ طرفش ىی رفت تا چای 
 :تعارفش کند، گفت

االن یُ ! بی بی االن ٍيُ چی تغییر کردٌ؛ عنً پیشرفت کردٌ ِ ٍيُ چی اختراع کردن -
ُ ای شدٌ کُ از تّ ٍيین جعبُ ًٍ پسرا زن برای خّدشّن ىی ستّنن ِ عاشق  دِرٌ زىّن

 !ىیشن ِ ٍزار کّفت ِ زٍر ىار دیگُ راٌ ىی ندازن

ُ ی حرف  سنیيی کُ تازٌ ِارد  ٍال شدٌ ِ نیيی از حرف ٍای فخری را شنیدٌ بّد در اداى
 :ٍيسرش گفت

 !ىگُ درِغ ىیگی؟! ِاال -

ٌ ی نعنبکی شدٌ ِ بُ اصطالح چَار تا شدٌ بّد،  ً ٍایش بُ انداز پیرزن کُ از حرف اِ چش
 :گفت

 !چی چیزِیی کِی نيی شنّیً! خدا بُ دِر -
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ارزینُ کُ تا بُ حال ساکت بّد ِ بُ حرفشان گّش ىی داد، چایی از سینی برداشت ِ 
ُ جا کند ِ  بالفاصنُ قندی باال انداخت ِ با دٍانی کُ سعی ىی کرد قند را درِنش جاب

 :حرف بزند، رِ بُ ىادربزرگ گفت

؟ نُ! آرٌ ننُ - َّ ىّندِی برِ بیبین ىردو چی کارا ! چی خیّل کِیردی؟ کِی ٍنّ دنیا ىخ گذشتِی
 !کِی نيی ُکنن

 .پیرزن سری تکان داد ِ چایش را بُ مب نزدیک کرد ِ زیر مب اهلل اکبری گفت

 :سنیيی بُ ارزینُ رِ کرد ِ دستی ىّاج تکان داد ِ با نیشخندی گفت

ٌ ی ىا تّ چَه سال پیش ىّندٌ بندٌ خدا -  !ىاىان ساد

 :ارزینُ نیز در جّاب دایی گفت

ستِی از کجّ خبر دارٌ؟! ندیدِی نُ -  ای بندٍّ تّ خُّنَّ َنشِی

 .سنیيی ِاقعًا ای در جّابش گفت ِ اِ نیز در کنارشان نشست تا چای بنّشد

 :دِبارٌ صدای فریاد یدی بنند شد کُ

ز بخّن کُ ىن قّی ترو! دیدی، دیدی! دیدی آق ىَرداد ىن بردو - ی َرجِی ٍِی  !حامّ 

 :ىَرداد کّتاٌ اِىدٌ ِ گفت

 !دِر بعد اگُ تّنستی ببر! باشُ برا دِر بعد -

یداهلل این را گفت ِ از اتاق بیرِن آىدٌ ِ نفسی عيیق کشید ِ در حامی کُ ىادربزرگ را 
 :ىخاطب قرار دادٌ؛ اىا چشيش ىینّ را ىی کاِید، گفت

 ننُ تنَّ َتنَّ چّیی ىی خّری؟ -
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 :فخری بُ رِیش مبخندی زد ِ گفت

 .بیا این جا تا خّدو براتّن بیارو! بیا پسرو -

 .این را گفت ِ از جا برخاست تا برایش چای بیاِرد

 بازی ٍست: بازیّ ٍُ*

 پناٌ: پنٌّ*

 خیال: خیّل*

 آن ِقت: اِِختّ*

 تنَا: تنَّ*

ٌ ٍای گاٌ ِ بی گاٌ یدی بُ ىینّ  بی بی فرح گه زن سادٌ ِ زِدباِری بّد؛ اىا از نگا
 .حدس ٍایی زدٌ ِ در صدد بّد تا بیشتر از حدسش ىطيئن شّد

این دختر زبه ِ ریز نقش بُ دمش . از شيا چُ پنَان خّدش نیز ىینّ را دِست داشت
مذا بُ این خاطر ىداو قربان . نشستُ ِ در قنبش جایی برای خّیش باز کردٌ بّد

ُ ی چشً ِ ابرِی ىینّ رفتُ ِ نگاٍش بُ اِ نسبت بُ قبه پر ىحبت تر ِ  صدق
ُ تر شدٌ بّد ُيً: " راٌ بُ راٌ بُ اِ ىی گفت. خریداران ٍُ  ً ٍُ  " گه 

بُ ٍيین ىنظّر تصيیً گرفت تا ىّضّع را با پسر ِ عرِسش در ىیان بگذارد؛ اىا پیش 
از آن الزو بّد تا با یداهلل صحبتی پنَانی داشتُ ِ ابتدا از خّاب ِ خیال اِ اطيینان پیدا 

 .کند

ُ ای خنّت کشاند ِ بُ آراىی کُ کسی ىتّجُ نشّد رِ بُ اِ گفت  :یدی را گّش

ش بّگّ ُت خّدِو َبرِییت آسینّو بامّ بزنً -  .ُگيپ گُنً رُِدو ننُ؛ یِی بِّیی ُبردِو راسِی
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آن ًٍ حرف ٍایی کُ بُ صّرت پچ پچ بر . یدی از حرف ٍای ىادربزرگ سر در نيی آِرد
 .زبان ىی راند

 :ٍنّز ىیان بَت ِ حیرت حرف  ٍایش بّد کُ بی بی بدِن ىقدىُ پرسید

 !پات ُسریدٌ ننُ نُ؟ -

یدی یک بارٌ ىنظّر حرف ىادربزرگ را دریافت، سری بُ عالىت ىحبت ِ شرو پایین 
 .انداخت ِ با ایياء ِ اشارٌ حرفش را تایید کرد

ٌ اش انداخت ِ گفت  :بی بی خّشحال شد ِ با شّق نگاٍی بُ چَر

 !بِیسُپر بُ ىن گيپ گنً -

 .این را گفت ِ از جا بنند شد ِ بُ طرف ٍال کُ عرِس ِ پسرش نشستُ بّدند؛ رفت

*** 

ارزینُ ِقتی دید ىینّ رانندگی . ىینّ ِ ارزینُ از صبح برای خرید با ًٍ بُ بازار رفتُ بّدند
ىی کند ِ چّن ىردان رفتار کردٌ، از این کُ کنار دستش ِ رِی صندمی شاگرد نشستُ 

 .بّد، بُ خّد ىی بامید ِ با فخر از پنجرٌ بُ بیرِن نگاٌ ىی کرد

احساس خّشی سر تا سر ِجّدش را . گّیی خّد رانندٌ است ِ ىاشین از آنِی اِست
ٍیچ گاٌ خّاٍری نداشت تا طعً خّاٍر بّدن را بچشد؛ اىا اینک در کنار . گرفتُ بّد

ُ اش خّشش ىی آىد ِ ًٍ حس . ىینّ حس خّشی را تجربُ ىی کرد ًٍ از رفتار ىردان
 .اىنیتی کُ در کنار اِ داشت را بُ جان ِ دل ىی خرید

ٌ ٍای رنگارنگ ِ دست فرِشان کنار خیابان ِ زنان عابری کُ ٍنّز از برقع استفادٌ  ىغاز
 .ىی کردند، تّّجُ ارزینُ را بُ خّد جنب کردٌ بّد
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برایش جامب بّد کُ در این دِرٌ ِ زىانُ ٍنّز ًٍ انگشت شيار کسانی بّدند کُ برقع بر 
 .صّرت زدٌ ِ از خانُ خارج شّند

ىینّ ىاشین را درِن پارکینگ پارک کرد ِ بُ ٍيراٌ ارزینُ بُ طرف بازار ِ پاساژٍا بُ راٌ 
از این ىغازٌ بُ آن ىغازٌ ىی رفتند ِ ٍر چُ کُ بُ چشً ارزینُ ىی آىد، ىینّ برایش . افتاد

 .خریدٌ تا بُ عنّان یادگاری ِ سّغات با خّد بُ شَر ِ رِستایش ببرد

*** 

از نبّد دخترٍا استفادٌ کرد ِ ابتدا ىحسنات ىینّ را . بی بی فرح در کنار پسرش نشست
 :شيرد ِ رِ بُ فخری گفت

رَدنت -  !ىاشاامّ ننُ، چیُشً کف پات با ای تربیِیت کِی

ىنتظر بّد تا پیرزن باقی . فخری با بَت از حرف ىادرشٍّر بُ دٍان اِ چشً دِخت
حرفش را بُ زبان کشاند ِ اِ را از حیرت درآِرد کُ انتظارش طّل نکشید ِ بی بی اداىُ 

 :داد

ٌ  ی تیکَّ جّاٍر! ىاشاامّ عرُِسً کار ُدُرسُ - رد  !دختر تربیِیت کِی

فخری از تعریف اِ نیشش تا بناگّش باز شد ِ خّاست زبان بُ تشکر باز کند کُ بی بی 
 :اجازٌ نداد ِ انگشتی بُ اشارٌ بُ اطراف گرداند ِ اداىُ داد

یکّ! ای ٍيُ دخترِ ٍنر دارٌ ىاشاامّ - ن ِ بُ ! ای ُگنّی ىصنّعیّ سِی عین خّد ىینّ َقشنگِی
 !دل ىی شینن

 :ِ رِ بُ یدی کُ ىبنی آن طرف تر نشستُ ِ سر بُ زیر افکندٌ بّد، کردٌ ِ گفت

 !ٍا ننُ یدی درِغ ىی گّو؟-
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ُ  ٍایش از شرو گه انداختُ ِ بر پّست سفیدش غنبُ کردٌ بّد؛ ٍيان طّر  یدی کُ گّن
 :کُ سر بُ زیر داشت، بُ آراىی گفت

 !چی چی بّگّو ننُ -

سنیيی کُ از شرو ِ حیای یداهلل تا حدِدی دِ زاری اش افتادٌ بّد، ابرِیی در ًٍ کشید 
 :ِ با اخً رِ بُ ىادرش گفت

 ننُ ىنظّرت چیُ از این حرف ٍا؟ -

ن کرد ِ این بار با  ن ِ ىِی ٌ ی اخً آمّد بَين قدری ىِی پیرزن مبی تر کرد ِ با دیدن چَر
 :احتیاط بیشتر اىا ِاضح تر گفت

 !اگِی اجازٍّ بِیدی ىینّ رِ بِیَری یدی خّاستگّری کنً -

 :سنیيی ابرٍِایش بیشتر از قبه در ًٍ گرٌ خّرد ِ گفت

 یُ دفعُ اِىدی ىیگی ىینّ رِ ىی خّای؟! ننُ این کارٍا رسً ِ رسّو خّدش رِ دارٌ -

فخری کُ از رفتار سنیيی جا خّردٌ ِ ىی خّاست بر رفتار اِ سرپّش گذاشتُ ِ از طرفی 
حسابی ىَر یدی بُ دمش نشستُ بّد ِ بدش نيی آىد داىادی بُ آن زیبایی ِ رشیدی ِ 

ً ٍای رنگی داشتُ باشد، مبخندش را بُ پَنای صّرت زد ِ رِ بُ ىادرشٍّر گفت  :چش

ٌ ی ىا ًٍ دست شياست -  !دختر کُ دختر خّدتّنُ ِ اختیارش رِ دارید! بی بی اجاز

ُ تر شدٌ بّد، با عصبانیت از جا برخاست ِ  سنیيی در حامی کُ از خشً صّرتش برافرِخت
 :رِ بُ فخری غرید

 فخری چی ىیگی برای خّدت؟ -
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این را گفت ِ بُ طرف حیاط ىی رفت کُ در سامن باز شد ِ ىینّ ِ ارزینُ بُ ٍيراٌ 
 .خریدٍایشان ِارد  ٍال شدند

*ً ٍُ  ً ٍُ  کيیاب، نادر: گه 

 نگاٌ کن، ببین: سیکّ*

با ِارد شدن ىینّ بُ سامن، سنیيی نگاٍی دمسّزانُ ِ پدرانُ بر اِ کرد ِ از کنارش رد شد 
 .ِ بُ حیاط رفت

 :بُ ىحض ِرِد ِ سالىش، ىادربزرگ جّاب سالىش را این گّنُ داد

 !سالو بُ رِی ُىُ عرِس گُنً -

ىینّ کُ انتظار چنین جّابی را نداشت، با دٍانی باز بُ دٍان ىادربزرگ چشً دِختُ ِ 
 .گّیی پس از چند جانیُ جيالت در ىغزش جا افتادٌ ِ سیگنال شان را دریافت کرد

ناگَان ِسایه خریداری شدٌ کُ شاىه سّغات شَرش بّد، از دستش رِی زىین افتاد ِ 
 .ٍيُ پخش شدند

خاَرک ٍای پختُ ِ حنّا سنگک ٍای چیدٌ شدٌ در ظرف ٍای ىخصّص، با صدایی رِی 
 .زىین افتادٌ ِ ظرف خّش نقش شان شکست

ُ ی ! " چی؟" ىینّ  ٍاج ِ ِاج نگاٍی بُ پایین پایش انداخت ِ با گفتن  کُ نشان
 .تعجبش بّد، با سرعت بُ طرف اتاقش دِید

ٌ ای خندان ِ پر شّق رِ بُ  ٍيان طّر کُ از کنار یدی ِ ىادربزرگ ىی گذشت، یدی با چَر
 :اِ گفت

 چیطّ شدی؟ -
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 :یدی با نیشخند اداىُ داد. ىینّ تعّننی کرد ِ با خشً نگاٍی بُ اِ انداخت

ُ ای خّش تیپی داشتُ باشی؟ - ت ىیاد دِىّیی ب ىاشاامّ عین تنّیزیّن ! ٍا ىگِی بدِی
 !رنگیّ ىی ىّنُ

ُ ی مباسش  این را گفت ِ دستی پیش برد ِ با ٍيان نیشخند سرگرو صاف نيّدن یق
 .شد

ٌ ی دست  بُ اِ گفت ِ بُ راٍش " برِ بابایی " ىینّ کُ حال عصبی شدٌ بّد، با اشار
 .اداىُ داد

ىقابه آینُ نشست ِ آرنج ٍایش را رِی ىیز تکیُ داد ِ سرش را ىیان گریبان فرِ برد ِ 
سپس آٍستُ . اندکی بُ آن حامت ایستاد ِ پّفی کشید. ٍر دِ دست را حایه سر نيّد

ُ ٍای ىانتّیش را باز نيّد حس . نیً نگاٍی در آینُ بُ خّد کرد ِ با یک دست دکي
ُ ٍایش این حس را از خّد دِر کند  .خفگی داشت ِ سعی کرد با باز نيّدن دکي

 :چشً در چشً خّد در آینُ انداخت ِ خیرٌ بُ اِ گفت

حاال چی کار کنً؟ این رِ کجای دمً بذارو؟ ىاىان بزرگ با خّدش چی فکر کردٌ؟ یعنی  -
 ىّضّع رِ بُ ىاىان ِ بابا گفتُ کُ بابا عصبی بّد؟

فکر ! تّ اِن یدی رِ بگّ. سپس مبی با عصبانیت برچید ِ دندان ٍایش را رِی ًٍ فشرد
 کردٌ کیُ؟ اِیمّیس پریسنیُ یا تاو کرِز؟

 .پّزخندی تحّیه آینُ داد ِ خّدش جّاب خّدش را داد

 !" ىردو چُ خّش خیال ِ از خّد ىتشکرن "

؟ چی کار باید بکنً؟ اگُ باز بگً نُ ىاىان رِ چُ کنً؟ باز سردرد ِ بیيارستان ...اىا حاال
 !نُ؛ نُ...! ِ
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ُ ی ُادکننش را از جنّی آینُ برداشت ِ با عصبانیت بُ طرف آینُ  سر درگً ِ آشفتُ شیش
 .پرتاب کرد

 .آینُ با صدای ىَیبی در ًٍ شکست ِ بّی خّش ِ تند ادکنن در فضای اتاق پیچید

ُ ی آینُ چندین برابر شد ُ ٍای شکست اطرافش پر شد از تصّیرٍای . تصّیرش ىیان تک
ىینّیی کُ آشفتُ ِ پریشان شدٌ ِ نيی دانست با تقدیری کُ سرانجاىش ناىعنّو بّد 

 !چُ کند

ُ ی در  ىادر ِ ىادربزرگش با شنیدن صدا بُ طرف اتاق ٍجّو آِردند ِ ٍراسان در آستان
 .نيایان شدند

ً ٍایی از حدقُ درآىدٌ انگشتی بُ دندان گزید ِ گفت  :فخری با چش

 ىینّ چی کار کردی؟ -

 :ِ ىادربزرگ رِ بُ فخری کردٌ ِ با بَت گفت

 خدا ىرُگً بدٌ جنی شدی دخترِ؟! ِِی ننُ -

ُ اش بنند  ىینّ نگاٍی بُ ٍر دِ کرد ِ سپس سرش را رِی ىیز گذاشتُ ِ ٍق ٍق گری
 .در این محظُ بیش از ٍر زىان دیگر بُ ِجّد شرِین نیاز داشت. شد

خارک را پس از . در اصطالح ىحنی بُ خرىای نارس، خاَرک ىی گّیند: خارک پختُ*
چیدن بُ ٍيراٌ شکر با رِش ىخصّصی ىی پزند ِ پس از پخت رِی حصیر پَن 

خارک پختُ پس از خشک شدن، خّش خّراک است ِ بُ . ىی کنند تا خشک شّد
 .عنّان شیرینی ىحنی ىصرف ىی شّد

در این . پختن این نّع حنّا در بسیاری از ىناطق استان بّشَر رِاج دارد: حنّا سنگک*
ٌ اند؛ با ضخاىت کً در ظرفی  ٌ ی خرىایی را کُ با حرارت دادن سفید کرد نّع حنّا، شیر
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حنّا . شبیُ بُ سینی ىی ریزند ِ قبه از این کُ سرد شّد، کنجد بّ دادٌ بر آن ىی پاشند
ٌ ی ىصرف ىی شّد  .پس از سرد شدن سفت شدٌ ِ آىاد

 "!ىاىان خّاٍش ىی کنً"

ُ ی در ىحترىانُ  ُ ای بّد کُ ىینّ بر زبان راند ِ فخری ِ ىادربزرگ را از آستان این جين
 .جّاب کرد ِ آن ٍا را بُ طرف سامن ٍدایت نيّد

 :فخری دست ىادرشٍّرش را گرفت ِ اِ را بُ طرف سامن کشاند ِ گفت

از ىقابه . چند جانیُ دیگُ حامش خّب ىیشُ! بی بی بیا بریً این حامش خّش نیس -
 :اتاق کُ دِر شدند، فخری اداىُ داد

نِیقِیش تّ دستيُ بعد سر بُ راٍش ىی کنً -  .قِی

فخری ِ بی بی رفتند ِ پس از آن ىینّ دِبارٌ سرش را ىیان دست ٍایش گرفت ِ سر را 
 .پایین انداخت

یدی سری بُ . اىا ٍنّز نفسی تازٌ نکردٌ بّد کُ صدای یدی اِ را از حامش جدا نيّد
سپس مب ٍا را غنچُ کرد ِ . تاسف تکان داد ِ نیشخندی زد کُ از ٍر ناسزا بدتر بّد

 :گفت

ی دختردِیی - ردی َاَقه بُ آینَّ رحً ىی کِیردی! ُنچ ُنچ چی کردِی  !بُ خّدت رحً نکِی

ُ ی یدی  ٌ ی سفید ِ ىعصّىان ىینّ با عجنُ سرش را بنند نيّد ِ با خشً ِ نفرت بُ چَر
 :نگاٍی انداخت ِ در حامی کُ دندان ٍایش را رِی ًٍ ىی فشرد گفت

 !مطفًا بیرِن -

 :یدی نیشخندش را تبدیه بُ مبخند نيّد ِ با پررِیی اداىُ داد
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 حیفُ  ای قیافَّ نی عینِیَّ ُبرج َزرِی ىارش کِیردی؟ -

 :ىینّ عصبی تر شد ِ صندمی را عقب کشید ِ از جا برخاستُ ِ بنندتر از قبه گفت

 !بیرِن -

سپس در اتاقش را بست ِ دِبارٌ برگشت ِ رِی صندمی نشست ِ این بار صدای 
ُ اش در اتاق پیچید  .گری

ٌ ی ىظنّو ِ ىعصّىش، این چنین ! در عجب بّد از اطرافیانش چُ طّر یدی با این چَر
رِی اعصاب راٌ ىی رفت ِ ىادرش از این یدی خّشش آىدٌ ِ تحّینش ىی گرفت؛ اىا 

 !...شرِین را

یعنی ىادر ذات خبیخ یدی را نيی دید؟ یا این خباجت را فقط ىینّ ىتّجُ ىی شد کُ از 
 !اِ خّشش نيی آىد ِ رفتارش را رِی ىخ ِ غیر قابه تحيه ىی دید؟

آٍی کشید ِ قدری کُ رفتار ىتین شرِین را با یدی ىقایسُ کرد؛ ىتّجُ شد چُ قدر 
 .دمتنگش شدٌ ِ حس ىی کرد اکنّن بُ شدت بُ بّدنش نیاز دارد

ً ٍای رنگین یدی کُ آدىی را بُ اشتباٌ  ٌ ی سفید ِ چش کاش بّد ِ بُ جای چَر
ً ٍای ىیشی رنگ شرِین را ىی دید ِ ىیان آن ٍيُ زیبایی غرق  ىی انداخت، چش

 .ىی شد

 .اىا اِ نبّد ِ نبّدش چّن نیشتری بُ قنب ىینّ فرِ ىی رفت

کاش بّد ِ در این شرایط کُ ٍّا نیز قصد خفُ کردنش را داشت، اِ با تنفسش ٍّا را 
 !برای استشياىش قابه تنفس ىی کرد

ِقتی با خّدش اندیشید کُ ٍّا قصد خفُ کردنش را دارد ِ بّدن شرِین ٍّا را برایش 
 .قابه استشياو ىی کند، بی ارادٌ مبخند زد
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ٌ ای آراو ِ بی صدا شدٌ ِ تعجب  مبخندی در آن ِضعیت آشفتُ کُ تبدیه بُ خند
 .خّدش را نیز برانگیخت

 :زیر مب زىزىُ کرد

آخُ ىگُ شرِین بیچارٌ ٍّا رِ پيپاژ ىی کنُ کُ انتظار داری ! ىینّ دیِّنُ شدی رفت -
 اِن باشُ ِ ٍّا رِ برات قابه تنفس کنُ؟

ٌ اش را  این را زىزىُ کرد ِ دِبارٌ خندید؛ اىا بُ یک بارٌ مبخندش ىحّ شد ِ غيی چَر
 .پّشاند

ٌ ٍای یدی بی عنت نیست - از ٍيّن اِل از ! آخُ چی کار کنً؟ ىن ىی دِنستً این نگا
 حاال این رِ چُ طّر بگً نُ؟. طرز نگاٍش خّشً نيی اِىد

با این کُ تّانی در دست ِ پا نداشت؛ اىا . اشک ٍایش را از گّنُ گرفت ِ از جا بنند شد
ٌ ٍای آینُ انداخت ِ گفت  :نگاٍی بُ ریز

ىاىان کُ فقط بندٌ پشتیبان پسرٍا ِ . ىطيئنً بابا ٍّاو رِ دارٌ ِ تنَاو نيی ذارٌ -
 !عرِس ٍاش باشُ

حتيًا بابا راضی نيیشُ . پس ىن ًٍ دست بُ داىان بابا ىیشً ِ اِن رِ جنّ ىیندازو
 ...این یدیِی خه ِ چه

 دستی بُ طرف در کشید ِ ًٍ زىان شکنکی درآِرد ِ دٍن کجی نيّد

 .دِىادش بشُ ... -

با این تصّر کُ حاىی اِ پدرش ٍست ِ اِ ىی تّاند از پس ىادر برآید، نیرِیی تازٌ 
 .یافت ِ دستی جنباند تا اتاقش را از آن ِضعیت نجات دٍد
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*** 

بُ ىحض ِرِد بُ پایتخت چنان بُ کّچُ ِ خیابان ٍا ُزل زدٌ کُ گّیی از ِالیت آىدٌ ِ 
انگار از عشایری چادرنشین بّد کُ در چادر ِ . ٍیچ آشنایی با شَر ِ شَر نشینی ندارد

 .بیابان زندگی ىی کرد

ُ اش شد، گفت  :فرٍاد کُ ىتّج

ً ٍات استراحت بدٌ زن - ً ٍات آبرِی ىا رِ ! چیُ؟ یُ کً بُ چش تّ کُ با این چش
 !انگار ندید بدیدی کُ  ٍاج ِ ِاج بُ در ِ دیّار شَر زل زدی ِ پنک نيی زنی! ىی بری

ُ ای  افسانُ از عقب خندید ِ سیيا نگاٍی خصيانُ بُ اِ کرد ِ با دمخّری ِ مب ِ مّچ
ٌ ای غرق در تيسخر گفت  :کج ِ چَر

 !تّ رانندگیت رِ بکن بال َىالیی سرىّن نیاری ِ دندٌ ِ کالج رِ اشتباٌ نگیری! ُخبُ خبُ -

ُ ی فاختُ در ىیان ساختيان ٍایی آپارتيانی چّن نگینی بُ زیبایی ىی درخشید  .خان

تک ىنزمی ِیالیی ساز در بین آپارتيان ٍایی سر بُ فنک کشیدٌ گر چُ ناٍياٍنگ بّد؛ 
ٌ ی بیرِنی چشً نّاز بّد ِ بینندٌ را ناخّدآگاٌ ىجذِب خّیش  اىا از ٍيان ىنظر

 .ىی کرد

ُ ٍایی کاشتُ بّدند ِ در  ٌ ی ساختيان درختچ در دِ طرف ىنزل بُ طّل دیّارٍای کشید
ٌ ٍایی کُ از بیرِن، داخه حیاط دیدٌ ىی شد، خّدنيایی  ىنزل با آن عظيت با نرد

 .ىی کرد

ً ٍایی از حدقُ درآىدٌ ِ  ىسافران از ىاشین پیادٌ شدٌ ِ طبق ىعيّل سیيا با چش
ٌ ٍای در خیرٌ شدٌ ِ با ٍيان حال گفت  :دٍانی باز بُ نرد

 !ىردو کجا زندگی ىی کنن ِ ىا کجا -
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فرٍاد ٍيان گّنُ کُ در ىاشین را ىی بست، سری بُ تاسف تکان داد ِ نگاٍی بُ افسانُ 
 .انداخت

ُ ی نصب شدٌ رِی در را بُ سيت خّیش تکانی  افسانُ نیز پّزخندی تحّینش داد ِ آین
ٌ اش را ِارسی کند ىبادا خط مب ِ رژش ىشکنی داشتُ باشد  .داد تا چَر

ِقتی ىطيئن شد، بُ دنبال ىادر بُ راٌ افتاد ِ خّد را بُ در ىنزل رساند ِ ىنتظر شدند تا 
 .ىیزبان در بُ رِیشان باز کند

طّمی نکشید کُ در با صدای تیک . حیاط در نگاٌ اِل چّن باغی بزرگ بُ نظر ىی رسید
 .باز شد ِ صدایی کُ آنَا را بُ داخه دعّت نيّد

. کف حیاط شبیُ حیاط نبّد. یکی یکی ِارد ىنزل شدٌ ِ در را پشت سر خّیش بستند
سنگ فرش ریزنقش ِ رنگارنگی کف را پّشاندٌ ِ در دِ طرف حیاط درخت ٍای سبز ِ 

ٍيان طّر کُ پیش . بنند با شاخ ِ برگی آِیزان چشً بینندٌ را بُ سّی خّد ىی کشاند
ُ ی طّیه کُ . ىی رفتند، عطر ِ بّی گه ٍای بَاری بُ ىشاو ىی رسید بخشی از این باغچ

ىیَيانان را بُ طرف ساختيان ٍدایت ىی نيّد، ىختص گه ٍا بّدٌ ِ زیبایی حیاط را دِ 
 .چندان کردٌ بّدند ِ رِح را نّازش ىی دادند

ٌ ای زیبا قرار داشت کُ آب از اطراف نّبت بُ نّبت بُ  ُ ای با فّار در ىرکز حیاط حّضچ
چنین اىکاناتی برای یک خانُ کُ . ٍّا پرتاب ىی شد ِ باز بُ حّضچُ ىی ریخت

ٌ ای بیش نبّد، اندکی سّال برانگیز ِ حیرت آِر بّد  .صاحبش بیّ

ُ ی دختر زیبایی در ِسط آن قرار گرفتُ ِ آب از اطراف  سیيا با دیدن حّضچُ کُ ىجسي
دخترک بُ ٍّا پرت ىی شد، نگاٍی حسرت بار بُ آن انداخت ِ تحقیرِار بُ طرف فرٍاد 

 :چشيی گرداند ِ گفت

 ٍر آن کُ افزِدٌ گشت سیً ِ زرش -
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 نباریدٌ از آسيان زر بُ سرش

 از کجا آِردٌ این ٍيُ ىال؟

 !یا خّدش دزد بّدٌ یا پدرش

فرٍاد با خشً نگاٍی بُ سر تا پای سیيا انداخت ِ افسانُ کُ انتظار چنین حرفی را از 
 :ىادر نداشت، با دمخّری بُ ىادر گفت

 !اِی ىاىان؟ زشتُ بُ خدا -

 :سیيا نیز تابی بُ سر ِ گردن داد ِ با پشت چشيی کُ نازک ىی کرد اداىُ داد

 درِغ ىیگً؟ -

فرٍاد کُ دید بحخ کردن با آدىی کُ چنین تفکری دارد بی فایدٌ است، ترجیح داد 
 .فقط پّفی کشید ِ مبی رِی ًٍ فشرد ِ سری بُ افسّس تکان داد. سکّت اختیار کند

بُ ساختيان ِرِدی نزدیک ىی شدند کُ پسری جّان ِ الغر انداو با مباسی شیک ِ تيیز 
 .ىقابنشان ظاٍر شد

ُ ی ىرىرین دیدٌ ىی شد ُ ٍا . جنّی ساختيان چندین پن سیيا اِمین نفری بّد کُ از پن
 .باال رفت ِ پسرک جّان بُ استقبال آنان پیش آىد تا آنَا را بُ داخه دعّت کند

ُ ٍا باال نرفتُ بّدند کُ فاختُ ِ شرِین نیز بُ استقبال از ىیَيانان  ٍنّز ٍيگی از پن
 .شَرستانی خّد بُ حیاط ىراجعُ نيّدند

پسرک جّان تعظیيی کّتاٌ نيّد ِ خّش آىد گفت ِ دستی بُ دعّت بُ طرف ساختيان 
 .کشید کُ در آن ٍنگاو، فاختُ ِ شرِین نیز بُ پیشّاز آىدند

 .ىیَيانان ىّرد استقبال گرو صاحبخانُ قرار گرفتُ ِ بُ داخه راٍنيایی شدند
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ُ ی ىیَيانان را بُ خّد جنب نيّدٌ بّد ُ ی خّیش تّج  .داخه ساختيان نیز بُ نّب

دیّارٍا با پّششی از کاغذ دیّاری ٍای سفید ِ خّش نقش ِ نگاری پّشیدٌ شدٌ ِ 
نقش یک دستُ گه رز بُ درب چّبی اتاق ٍا بُ چشً ىی خّرد کُ با رنگ سفید دیّارٍا  

 .ٍارىّنی چشيگیری را بُ ِجّد آِردٌ بّد

تابنٍّایی گران قیيت ِ بزرگ با قاب ٍایی سنطنتی بُ دیّارٍا نصب شدٌ ِ ىبه ٍایی از 
 .چرو خامص ىطابق ِ ٍيخّان با رنگ دیّارٍا، سامن را پر ساختُ بّدند

سیيا نیز بُ ىحض نشستن . فرٍاد بُ ٍيراٌ خانّادٌ ٍر کداو رِی ىبنی نشستند
فرصت یافت تا اطراف را بَتر بکاِد ِ در دل ظاٍر زندگی آن ٍا را با زندگی خّیش 

 .ىقایسُ کند

ُ ای از نشستن آنَا نگذشتُ بّد کُ پسرک جّان سینی بُ دست یکی  ٍنّز چند دقیق
یکی ىقابه آنَا خً شدٌ ِ شربت ٍای سرخ ِ خّش رنگی را کُ در میّان ٍای بنّری 

 .ریختُ بّد، تعارفشان کرد

سیيا با دیدی ىشکّک بُ میّان شربت نگاٍی انداخت ِ با اخيی بُ فاختُ کُ ىبه 
 :ىقابه اِ نشستُ بّد، رِ کردٌ ِ گفت

 آب شنگّمیُ؟ -

پسرک ٍيان گّنُ کُ خً ىقابه سیيا ایستادٌ ِ ىنتظر بّد تا میّانی بردارد، با تعجب 
 «اینا دیگُ از کجا اِىدن؟»نیً نگاٍی بُ اِ کرد ِ در دل با خّد گفت 

 :فاختُ کُ از حرف زن برادرش دمخّر شدٌ بّد، با ناراحتی گفت

آب شنگّمی چیُ دیگُ؟ شربت آمبامّئُ، اگُ ! ِا زن داداش؟ از شيا بعیدٌ این حرف ٍا -
 .دِست ندارین بگً براتّن عّض کنُ
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سیيا کُ فَيید بد سّتی دادٌ ِ از حرف خّدش پشیيان شدٌ بّد، ىصنحتی نیشش را 
 :تا بناگّش باز کردٌ ِ میّان را از سینی برداشتُ ِ گفت

 !فاختُ جّن شّخی کردو، چُ زِد بُ دل گرفتی -

 .شرِین سری بُ تاسف تکان داد کُ از چشً دایی دِر نياند

 :فرٍاد کُ از رفتار سیيا شرو زدٌ شدٌ بّد رِ بُ شرِین کرد ِ بُ خاطر تعّیض جّ گفت

 خب دایی جّن کار ِ بار چطّرٌ؟ چرختّن خّب ىی چرخُ؟ -

پیش از آن کُ شرِین فرصت کند تا مبی تر کردٌ ِ پاسخ گّید، سیيا نگاٍی بُ در ِ 
ٌ ای رِ بُ ٍيسرش گفت  :دیّار ِ اطراف انداخت ِ با اشار

 ىعنّىُ کُ خّب ىی چرخُ، نيی بینی؟! تّ ًٍ حرف ٍا ىی زنی فرٍاد -

 :فرٍاد خّنش بُ جّش آىد ِ بُ اِ گفت

 زبّن بُ دٍن ىی گیری یا نُ؟! سیيا -

ُ ای نّشید ِ گفت  :سیيا با ترش رِیی میّان را بُ دٍن نزدیک کرد ِ جرع

 ىگُ چی گفتً کُ ٍنّز از راٌ نرسیدٌ خّاٍر ِ برادر ُترش کردین؟ -

 :سپس قری بُ گردن داد ِ رِ بُ افسانُ کردٌ ِ گفت

 .ىاىان جان شربتت رِ بخّر این طّر کُ پیداس زیاد این جا نيی ىّنیً -

ُ ی ناراحتی سیيا شد، ظرف کریستال را از رِی ىیز برداشت ِ بُ طرف  فاختُ کُ ىتّج
 :سیيا گرفت ِ گفت

ُ ٍا -  !زن داداش از این ٍا بردار با شربتت بخّر، این قدر جّش نزن پّستت چرِک ىیش
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سیيا کُ باز این حرف فاختُ را ىبنی بر زخً زبان ِ تيسخر ىی دید، دستی بُ ظرف زد ِ 
ُ ای آِیزان گفت  :آن را بُ عقب ٍه داد ِ با مب ِ مّچ

 .نيی خّرو ىرسی فاختُ جّن -

 :فاختُ خندید ِ رِ بُ اِ گفت

ىن قصد ! چیُ زن داداش جان؟ اِىدی گردش ِ تفریح پس خّن خّدت رِ کحیف نکن -
حرص ِ جّش پّست رِ خراب ىی کنُ، حاال باز اگُ ! ىسخرٌ کردنت رِ ندارو جدی گفتً

 !دِست داری اداىُ بدٌ

ُ ای بُ بی تفاِتی باال انداخت ِ دِبارٌ رِی ىبه نشست  .فاختُ این را گفت ِ شان

 :سیيا کُ حس کرد زیادی نادانی بُ خرج دادٌ، نیشخندی زد ِ رِ بُ فاختُ گفت

 اِی ِا جدی گفتی؟ -

ً ٍا را بر ًٍ نَاد ِ سری بُ تایید تکان داد سیيا نیز . فاختُ این بار با ىحبت چش
مبخندی بر مب نشاند ِ ِانيّد کرد کُ اشتباٌ از اِ بّدٌ ِ برای طرحی کُ در ذٍن از قبه 

 :ریختُ بّد، از اِ ىعذرت خّاست ِ رِ بُ فاختُ گفت

 .ببخشید فاختُ جّن یَّ کنترمً رِ از دست دادو -

 .شرِین پّفی کشید ِ از نادانی زن دایی در عجب بّد

*** 

سنیيی نیز ىَرداد را . فخری با بَناو ِ ارزینُ بُ بازار رفتُ تا برای ناٍار ىقداری خرید کند
ٌ ی ىسعّد ٍيراٍی کردٌ بّد  .تا ىغاز
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ىینّ نیز در خانُ ىاندٌ تا در کنار ىیَيانان بّدٌ چرا کُ ىادربزرگ پای بازار رفتن نداشت 
 .ِ یدی نیز ترجیح دادٌ تا در خنّت با ىادربزرگش حرف بزند

ظرف . ىینّ از کارٍای آشپزخانُ فارغ شد ِ پیش بندش را از تن جدا کردٌ ِ آِیزان نيّد
ىیٌّ را در دست گرفت تا برای پذیرایی بُ سامن بیاِرد کُ صدای پچ پچ نُ چندان آراو 

ُ اش را بُ خّد جنب کرد  .ىادربزرگ ِ یدی تّج

 .صدای ىادربزرگ با اندکی عصبانیت بُ گّشش رسید

ُ دار* ُارسی َپَسک پیشک ندار  -  رسیدٌ بُ کفش پاشن

 رسیدٌ بُ ئی درِییجُ* خدا دِنُ خجیجُ * چُ کنً بُ کار کردگار؟ 

چرا کُ زبان ىحنی ىادربزرگ را ىتّجُ نشد؛ . جز عالىت سّامی در ذٍنش شکه نگرفت
 !اىا ٍر چُ بّد ىی دانست کُ حرف جامبی نباید باشد

 .شاید ِرِدش برای آن دِ ىزاحيت باشد. ترجیح داد قدری بی خّدی در آشپزخانُ بياند

 .خّد را سرگرو نيّد تا حرف ٍای نٌّ ِ ننُ بُ اتياو برسد

ظرف ىیٌّ را رِی کابینت گذاشت ِ پیش دستی ِ چاقّ را آىادٌ کرد تا در ِقت ىناسب 
 .برای پذیرایی ببرد

از ترس ٍيان جا کنار دیّار . یک دفعُ صدای یدی بنندتر از حد ىعيّل بُ گّش رسید
 .باِر نيی کرد این صدای ٍيان یدی آراو ِ ىعصّو باشد. تکیُ داد ِ نشست

ت بیگیر بّگّ گه پّدنک -  !چی چی ىی گّی ننُ َبرِیی خّدِت؟ َدىِی

 .از حرف ٍایشان چیزی ىتّجُ نيی شد. ىینّ گیج ِ ىنگ ِ مرزان ٍيان جا کز کردٌ بّد
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ُ ی ىادربزرگ اِ را بُ خّد آِرد با این کُ . دمش بُ حامش سّخت. اىا ناگَان صدای گری
از ىادربزرگ نیز دمخّر بّد ِ از بحخ آنَا چیزی نفَيیدٌ بّد؛ اىا تّانی در پایش ریخت 

 :ِ با ظرف ىیٌّ بُ سامن آىد ِ رِ بُ ىادربزرگ گفت

 اتفاقی افتادٌ ىاىان بزرگ؟! قربّن اشک ٍاتّن چی شدٌ؟ نبینً اشک ىی ریزین؟ -

 :بی بی فرح گه آب بینی اش را با صدا باال کشید ِ دستی بُ طرف یدی کشید ِ گفت

ردٌ! بُ  ای زِو َبسُ بّگّ -  !رایِیشِی گّو کِی

 :ىینّ با اخيی غنیظ چشيی بُ طرف یداهلل گرداند ِ گفت

ٌ ست؟ -  آتیشی کُ دیرِز سّزِندین کً بّد، حاال نّبت این پیرزن بیچار

 :یدی از اِج عصبانیت فرِد آىدٌ ِ مبخندی ىستانُ بُ مب نشاند ِ در جّابش گفت

ِ! تّ نيی خّاد دمت بُ حامّ ای پیرِ بّسّزِی  - ُّ  !ای خّدِش زبّنّ دارٌ  ای ٍ

 .این را گفت ِ با دست آرنج دست دیگرش را نشان داد

دستيال کاغذی برداشت ِ . ىینّ کُ دید از پس زبانش برنيی آید ترجیح داد سکّت کند
ُ ی ىادربزرگ زدِد ِ با محنی کّدکانُ بُ اِ گفت  :اشک ٍا را از گّن

 !بذارید تا باباو بیاد باٍاش حرف بزنُ. ىاىان بزرگ ِمش کنید -

 :ىادربزرگ دستيال را از دست ىینّ گرفت ِ آب بینی اش را درِنش خامی کرد ِ گفت

 !ای پامّن سّییدیِی ىن گّتش کِیردو -

ىینّ باز با تعجب نگاٍش کرد ِ چّن دِبارٌ ىتّجُ نشد، ظرف ىیٌّ را ىقابه ىادربزرگ 
 :گذاشت ِ گفت
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 .االن ىاىان ِ بابا ىیان اِن ٍا کيک تّن ىی کنن. بفرىایید ىاىان بزرگ، فکرش رِ نکنید -

ٌ ٍا رفت ِ ىینّ نفسی بُ راحتی کشید ِ ىی دانست  دست ىادربزرگ بُ طرف ىیّ
ُ ی . بححشان با خّردن ىیٌّ پایان ىی یابد چقدر برایش سخت بّد ِقتی ىتّج

 .کاش اِ نیز قدری بُ زبان پدر ِ ىادرش ىسنط بّد. حرف ٍایش نيی شد

ضرب اميحنی کنایُ بُ آدىی تازٌ بُ دِران رسیدٌ ِ کً : ارسی پسک پیشک ندار امی آخر
 .ظرفیت است

 حرف اضافی نزن: دىت بیگیر بّگّ گه پّدنک

 زبان بستُ: زِو بسُ

 راٍش را گً کردٌ: رایش گّو کردٌ

 این پیرزن بسّزٌ: ای پیرِ بّسّز

 خّدش: خّدِش

 این ٍّا: ای ٍِّ

ُ گر: پامّن سّییدٌ  ىکار ِ حین

 بزرگش کردو: گّتش کردو

*** 

. بخشی از زىین با پّششی از سنگ ٍایی تراشیدٌ ِ صیقه دادٌ شدٌ پّشیدٌ شدٌ بّد
ٌ رٍِا را ىی پّشاند! چیزی شبیُ سنگ فرش  .اىا نُ آن سنگ فرشی کُ پیاد

ٍيگی ٍيان ىسیر را طی ىی کردند ِ در ٍيین حال فاختُ چّن راٍنيایی برای 
 .ىیَيانان تّضیح ىی داد
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پنکانی سنگی کُ با پیچ ِ . این ىسیر آن ٍا را بُ پنکانی بُ ٍيان سبک ِ سیاق رساند
ُ ٍا دیّاری بُ بنندی ٍفتاد سانت بُ ٍيان شکه ِ . خيی رِ بُ باال ىی رفت در کنار پن

رنگ دیدٌ ىی شد کُ در پس دیّار، درخت ٍایی سرسبز ِ بنند قاىت کاشتُ شدٌ ِ در 
ُ ٍایی کّتاٌ ِ در ًٍ با برگَایی بُ رنگ بنفش ِ  ىقابه درختان بُ آن بنندی، درختچ

ٌ ی پارک را زیباتر جنٌّ دادٌ تا بینندٌ  ً ٍا پرداختُ ِ ىنظر ُ ای بُ نّازش چش سبزی پست
 .نتّاند چشً از آنَا بگیرد

سیيا رِ بُ ىردان کُ شاىه فرٍاد ِ شرِین بّدٌ کرد ِ ىخاطبش را فرٍاد قرار داد ِ با 
ٌ ای بُ افسانُ، گفت  :اشار

این افسانُ رِ ًٍ با خّدتّن ببرید ِ بگردِنید تا ىن ِ . شيا کُ ىی تّنید جنّتر برید -
ُ ٍا رِ باال بیایً  .فاختُ کُ سنگین ِزن تریً یّاش یّاش پن

ٌ ای بُ خّد کرد ِ گفت  :فاختُ با تعجب نگاٍی بُ زن داداش کرد ِ با دست اشار

 !ىن؟ -

سیيا رِ بُ اِ چشيکی زد کُ فاختُ ىنظّر حرفش را گرفت ِ ىتّجُ شد حتيا سیيا بُ 
بُ ٍيین . این بَانُ دنبال تنَایی است تا آنَا را بُ جنّ فرستادٌ ِ ٍر دِ تنَا شّند

 :دمیه اِ نیز رِ بُ شرِین گفت

آرٌ ىاىان، دایی ِ افسانُ جّن رِ ببر ِ شيا چرخ ِ فنک سّار شید تا ىن ًٍ زن دایی  -
ُ ٍا رِ باال بیاد  .رِ کيک کنً کُ پن

ُ ی ىتنک اِ شدٌ ِ خّد  ِ با این حرف جّانی خّد را بُ رخ سیيا کشاند تا بگّید ىتّج
 .بنکُ اِ جّان تر ِ قّای بدنی اش بیشتر از اِ است. را ٍيسن زن برادر نيی داند
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شرِین نیز چشيی بُ ىادر گفت ِ چّن چند پنُ باالتر از افسانُ بّد، رِ بُ اِ با چَار 
ٌ ای کرد کُ بیا ِ خّد بُ دایی پیّست ِ پا بُ پای اِ باال رفت  .انگشتش اشار

 .افسانُ نیز پایی تند کرد ِ پنُ پنُ باال رفت ِ در کنار شرِین ِ پدر قدو برداشت

 :فاختُ ٍيان طّر کُ زیر بغه سیيا را گرفتُ بّد تا در باال رفتن کيکش کند گفت

 .کاش آبجی فخری این ٍا ًٍ بّدن بیشتر خّش ىی گذشت -

 :سیيا در جّابش گفت

ٌ ٍاش اِىدٌ بّدن ِ سرشّن . اِن ٍا ىَيّن شَرستانی داشتن - بی بی فرح گه ِ نّ
سپس از ٍيین ىّقعیت استفادٌ کردٌ ِ ِقتی دید ىردان از آنَا فاصنُ . شنّغ بّد

 :گرفتند، رِ بُ اِ اداىُ داد

 !حقیقتش ٍيّن بَتر کُ نیّىدن -

ً ٍایی گرد شدٌ بُ زن برادرش خیرٌ شد ِ گفت  :فاختُ با چش

 چرا؟ -

ُ ی حرفش را گرفت ِ گفت  :سیيا رِیی ترش کردٌ ِ دنبام

ٌ ایُ کُ فقط خدا ىی دِنُ * ىینّ دختر ٍر . دِست ندارو دخترو ٍينشین ىینّ باشُ - ز
 !چیُ

ُ اش را باز کردٌ ِ بُ دندان گرفت ِ برعکس ! این را گفت ِ الی انگشت شصت ِ سباب
ُ ٍا کرد ِ اداىُ داد  :سپس رِ بُ دیّار سنگی کنار پن

 !رِو بُ دیّار بذار نگً بَترٌ -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

ُ ایرىان  186 زینب ىیشی| خیال  تابّت بر ىّریان  

ٌ ای از خشً صّرتش را پّشاندٌ بّد، سعی کرد بر خّد ىسنط شّد تا از  فاختُ کُ رد
بُ ٍيین ىنظّر مبخندی . ىاجرا سر درآِردٌ ِ عنت این حرف زن برادر را پیدا کند

 :ساختگی بُ مب نشاند ِ دستی بُ طاق صّرتش زد ِ گفت

این چُ حرفیُ؟ چیزی شدٌ؟ چیزی راجبش ىی دِنی؟ ىینّ ! خدا ىرگً بدٌ زن داداش -
 چی کار کردٌ آبجیً ىی دِنُ؟

ٌ ی فاختُ ىی دید ِ نگرانی فاختُ اِ را بیشتر از  سیيا کُ اجر حرفش را بُ ِضّح در چَر
ُ ی کارش ىی کرد ِ در درِن خّشحال از ِاکنش فاختُ بّد، سعی  پیش تشّیق بُ اداى

کرد آب ِ تابی بُ حرفش دادٌ ِ پیاز داغش را زیاد کردٌ تا بیشتر با رِح ِ رِان اِ بازی 
 .کند

 :مذا صدایش را زىخت تر کردٌ ِ بُ صّرت کش دار گفت

یادت رفتُ سفر شیرازتّن چی شد؟ . امبتُ کُ خّدت ًٍ بی خبر از ىاجراش نیستی! آرٌ -
 این ىینّ بّد کُ یُ شب با پسر تّ ِ کنار شرِین خّابید، ىگُ غیر از اینُ؟

*** 

 :ىادربزرگ رِ بُ ىینّ کرد ِ آٍی کشیدٌ ِ صبّرانُ گفت

َدن َازی َبححّ چیزی نگّ - َنيی خّاو اِنارِی نارِحت . ىینّ گيپ گنً بابا ِ ىاىانت کِی اِىِی
 !ای پامّن سّییدٌ رِ خّدِو ىی سازِىش. ُکنً

ىینّ با تردید سری تکان داد ِ اِ را ىطيئن کرد کُ حرفی نخّاٍد زد تا دل پیرزن را 
 .بیش از این نگران نساختُ ِ خیامش را راحت سازد

پیرزن مبخندی زد ِ دستی بُ ىَر بر سر ىینّ کشید ِ خّاست بُ زبان اِ حرف زدٌ ِ 
 :گفت
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 ُدُرس گفتً؟! َفدِت ىیرِو ننُ -

ُ ی ىادربزرگ خندید ِ گفت  :ىینّ بُ مَج

 .نُ عزیز درستش ىیشُ فدات بشً کُ اِن ًٍ خدا نکنُ! خدا نکنُ ىاىان بزرگ -

 :بی بی فرح با مب ٍای پر از چین ِ چرِکش خندید ِ اداىُ داد

نیدو حامّ خّدِت درستش کن! نيی دِنً ننُ -  !یِی چیزِیی شِی

یدی کُ از قضای حاجت بُ سامن ىراجعُ کردٌ بّد، بُ آخر حرفشان رسید ِ خّدت 
 .درستش کن رِ از زبان ىادربزرگ شنید

ٌ ٍای شنّارش ىی کشید تا خیسی آنَا را گرفتُ ِ  ٍيان طّر کُ دست ٍایش را بُ کنار
 :دست ٍا را خشک کند، گفت

چی چیّ قرارِی ىینّ درست کنُ؟ اگِی کاریّ قرار بّد درست کنُ کِی جّاب ىحبت ىی داد ِ  -
 !ىارِی با دل شاد بُ ِالیت ىی فرِیسّد تا عیش را بندِزیً ِ خالص

ىینّ با انزجار نگاٍی بُ دست ٍای خیسش انداخت کُ با شنّارش خشک ىی کرد ِ 
 .ٍنّز فرٍنگ استفادٌ از حّمُ را نداشت

 " !چُ پر تّقع ًٍ ٍست بچُ خّشکهِی بی تربیت"در دل با خّد گفت 

این را با خّد گفت ِ با نگاٍی سرشار از خشً از کنارش رد ىی شد ِ بُ آشپزخانُ 
 .ىی رفت تا نگاٍی بُ غذا بیندازد

یدی کُ انگار خشً ىینّ اِ را بُ شّق ىی آِرد ِ حتی خشيش بُ دمش ىی نشست، با 
ُ ی عبّسش داد ِ  نگاٍی سرشار از ىحبت ِ عشق بُ اِ نگریست ِ مبخندی تحّیه قیاف

 :آٍستُ کُ ىادربزرگ ىتّجُ نشّد رِ بُ اِ گفت
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 !خّدِو ای رفتاراتِی ُدُرس ىی کنً دخترِ خّشکه ریزٌ ىیزٌ -

 :ىینّ با رِیی ُترش کردٌ ِ با سرعت بُ طرفش رِ برگرداند ِ گفت

 .ىنتظر اِن رِز بيّن تا عنف زیر پات سبز بشُ -

ُ اش اداىُ داد ِ دِبارٌ گفت  :یدی بُ مبخند خبیحان

 !حامّ ىی بینی چی چی ىیشُ، صبّر باش دختر دِیی -

ىینّ بُ آشپزخانُ رفت ِ در قابنيُ را برداشت ِ با عصبانیت آن را رِی کابینت کّبید ِ 
 :خشيش را رِی آن بیچارٌ خامی کرد ِ زیر مب زىزىُ کرد

پس این ىاىان ِ بابا کی ىیان؟ بابا کی ىی خّاد جّاب ىنفی ىن رِ بُ گّش این  -
ٌ ی پررِ برسّنُ؟  پسر

معنت بُ این شانس خشکیدٌ کُ شرِین نازنینً رِ در کنار چُ ىّجّد عجیب ! َاٌ
ُ ای باید تّ ذٍنً جا بدو  !امخنق

*** 

درِن استخر . سیيا ِ فاختُ رِی نیيکتی کُ رِ بُ استخری بزرگ بّد، نشستند
ٍر از گاٍی نّک خّد را زیر آب بردٌ ِ آب را با . اردک ٍایی رنگارنگ در حال شنا بّدند

 .نّک خّد جستجّ ىی کردند

فاختُ بی صدا ِ . سیيا آن قدر گفت ِ گفت تا دٍان فاختُ را گّیی ىَر ِ ىّو کردٌ بّد
ُ ای زبانُ ىی کشید کُ نيی تّانست آن  آراو بُ اردک ٍا چشً دِختُ؛ اىا در درِنش شعن

فقط این احساس بُ ِجّدش چنگ انداختُ بّد کُ . را خاىّش ِ یا اندکی سرد کند
 کُ اگر این گّنُ بّد؛ چُ کند؟! نکند یک درصد از حرف ٍای زن برادرش صحیح باشد
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ٌ ی ىینّ ِ شرِین گرفتُ بّد،  ٍشداری بُ خّاٍر بزرگش دادٌ یا از تصيیيی کُ برای آیند
 ىنصرف شّد؟

قبّل حرف ٍای سیيا برایش اندکی سخت بّد؛ اىا بین اِ ِ خّاٍرش نیز رِزی شاٍد 
دشينی نبّدٌ تا بخّاٍد حرف زن برادر را ىبنی بر دشينی گذاشتُ ِ بگّید سیيا با 

نُ این اىکان نداشت؛ چرا کُ ٍيیشُ آن ٍا را ىَربان در کنار ًٍ ! فخری دشينی دارد
 .دیدٌ بّد

بُ راستی آن شب . گریزی بُ عقب زد تا بتّاند حرف ٍای سیيا را در ذٍن حالجی کند
 !ىیان پسر اِ ِ دختر خّاٍرش ىینّ چُ اتفاقی افتادٌ بّد؟ آیا حق با سیيا نبّد؟

ٌ ی افسانُ اِ را بُ خّد آِرد  .تياو فکر ِ ذٍنش درگیر این سّال بّد کُ صدای خند

ُ پای شرِین ِ فرٍاد از دِر ىی آىد  .افسانُ شادىان ِ خندان پاب

افسانُ دختری بنند قاىت با انداىی جذاب بّد کُ ٍر گاٌ گه خندٌ بر مبانش ىی نشست، 
ٌ ی  ُ ٍا را تزیین ىی داد ِ بر زیبایی چَر ُ ٍایش شدٌ ِ آن گّن چال زیبایی ىیَيان گّن

 .افسانُ کُ چّن افسّنی رِیایی بّد، ىی افزِد

شرِین با یک دست دِ ظرف . چّن کّدکی بستنی قیفی را زبان زدٌ ِ پیش ىی آىد
بستنی ىخصّص گرفتُ ِ با دست دیگر بستنی قیفی خّد را میس ىی زد ِ بُ طرف ىادر 

 .ِ زن دایی آىد

 :سیيا از فرصت استفادٌ کردٌ ِ رِ بُ فاختُ گفت

 این دِ تا چقدر بُ ًٍ ىیان، نُ؟! فاختُ جّن ببین تّ رِ خدا! قربّن دختر قشنگً -
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ٌ ی فاختُ انداخت تا شاید بتّاند  این را گفت ِ ابرِیی باال داد ِ نیً نگاٍی بُ چَر
ٌ اش بخّاند ِقتی فاختُ عکس امعينی نشان نداد ِ . جّاب سّامش را پیشاپیش از چَر

 :تنَا سر بنند نيّد ِ بُ ٍر دِ نگاٍی انداخت، سیيا اداىُ داد

ببین ٍر دِ رعنا ِ ! با ىن ًٍ عقیدٌ نیستی؟ یُ نگاٌ بنداز! ِا؟ فاختُ جّن با تّ بّدو -
ُ ن  !پا بُ پای ًٍ چُ ٍيقّار ٍيدیگ

ُ ی افسانُ داشت کُ ٍنّز از شّخی چند محظُ قبه اِ  در این حال شرِین چشً بُ قیاف
ُ اش قصد ِیران نيّدن اِ را کردٌ بّد چرا کُ حسابی چامش . خندٌ بر مب داشت ِ گّن

 .را بُ نيایش گذاشتُ ِ اِ را جذاب تر نيّدٌ بّد

این نگاٌ از دید فاختُ دِر نياند ِ ٍيان طّر کُ غرق در تفکرات خّیش بّد، شرِین بُ 
 .آنَا رسید ِ بستنی ٍا را بُ دستشان داد

 .سیيا با تعارف ِ با این حرف ظرف بستنی را از دست شرِین گرفت

ان شااهلل شیرینی ! چرا زحيت کشیدی پسرو؟ آخ کُ چقدر این بستنی ىی چسبُ -
 .دِىادیت پسرو

 .فاختُ ىسخ شدٌ نگاٍی بُ سیيا انداخت ِ سپس نیً نگاٍی بُ شرِین ِ افسانُ

*** 

سنیيی ِ فخری تياو تالش خّد را بُ کار گرفتُ ِ سخت در تکاپّ بّدند تا در زىانی کُ 
بی بی فرح گه ىیَيان آنان است، ىراسً ازدِاج بَناو ِ سرِر را برگزار کردٌ ِ دل بی بی 

 .را از این شادی سرشار کنند

بُ ٍيین ىنظّر این رِزٍا حسابی سرشان شنّغ ِ در رفت ِ آىد بّدند تا بتّانند 
 .ىراسيی شایستُ برگزار کردٌ کُ در خّرِی ىنزمت یک پسر باشد
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ُ پای ًٍ، ٍر رِز از این پاساژ بُ آن پاساژ رفتُ تا ِسایه زندگی را  بَناو ِ سرِر نیز پاب
تکيیه کردٌ ِ پس از ىراسً ازدِاج ىستقیً بُ ىنزل خّیش رفتُ ِ سکنی گزیدٌ ِ 

 .ىزاحً زندگی پدر ِ ىادر نگردند

ِقتی اِضاع را این گّنُ دید، فرصت را غنیيت شيردٌ . یدی زرنگ بّد ِ فرصت طنب
بّد تا خّدی نشان دادٌ ِ دل اطرافیان را بُ دست آِردٌ شاید بتّاند خّد را در دل 

 .سنیيی ِ ىینّ جا دٍد

زیرا از ىحبت زن دایی ىطنع بّد ِ نگاٌ دایی ِ دختر دایی را عاری از ىحبت ِ بنکُ 
 .سرشار از نفرت نیز ىی دید

چّن برادری دمسّز پا بُ پای ىسعّد ِ بَناو دِندگی کردٌ تا کارٍا را سریع تر پیش 
 .ببرند

ٍر جا ناىی از کار پیش ىی آىد، یدی در ىرکز آن قرار ىی گرفت ِ خّد را در آن سَیً 
ىی کرد تا از این راٌ حسن نیت خّد را بُ دایی جابت کند، شاید بتّاند صاحب اختیار 

ُ اش شدٌ ِ آتش دل را در دل خّیش خاىّش کند  .دختر یکی یکدان

چنان سرگرو عشق ىینّ شدٌ بّد کُ کار ِ زندگی اش را از یاد بردٌ ِ ٍر رِز کار را بُ 
ُ ای عقب ىی انداخت  .شاگرد ىی سپرد ِ بازگشت بُ شَر ِ دیارش را بُ بَان

این تالش بی ِقفُ، از دید فخری ِ بَين دِر نياند ِ فخری نیز در تالش بّد تا ىَر 
 .یداهلل را در دل بَين بنشاند

زن ِ شٍّر این را بُ خّبی ىی دانستند کُ کيک ٍای یدی چُ ىنظّری در پس خّیش 
ُ ای بر مب نيی راندند  .پنَان دارند؛ اىا ٍر کداو فکر ِ خیال خّد را داشتند ِ نظری
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ُ اش بر ىنطقش غنبُ کردٌ ِ از یدی تعریف ىی نيّد ِ این  گاٍی فخری احساس زنان
ٌ ی ىینّ ِ نگرانی را در دل  تعاریف ذِق ِ شّق را بُ دل یدی رِانُ کردٌ ِ غً را بُ چَر

 .بَين ىی نشاند

ُ ٍا ریختُ ِ قرارٍا گذاشتُ ِ  سرانجاو پس از تالش ٍای دستُ جيعی خانّادٌ، برناى
حتی از گرٌِ ارکست ىحنی با نّای نی انبان نیز دعّت بُ عيه آىدٌ ِ پس از پایان این 

 .تالش ٍا ىّعد جشن فرا رسید

ٌ ی عرِس تّافق کردٌ بّدند تا طبق رسّو بّشَر ىراسً  سنیيی ِ فخری بُ خاطر خانّاد
آن ًٍ طبق رسّو قدیً کُ کيتر کسی دیگر پایبند بُ این رسً ِ . ازدِاج را برگزار کنند

 .رسّو بّد

. بُ ٍيین ىنظّر یک ٍفتُ پیش از ىراسً اصنی جشن، ىراسً رخت برِن برگزار نيّدند
این ىراسً کً کً ىراسً بعدی را پیش رِ آِردٌ تا یک بُ یک سر ىّعد ىقرر برگزار 

 .گردند

ُ ی عرِس  ٌ ی داىاد مباس بُ خان ىراسً رخت برِن بُ این صّرت بّد کُ خانّاد
ُ ی مباس عرِس ِ داىاد ًٍ رخت برِن ىی گفتند  .ىی بردند ِ بُ بریدن پارچ

ُ ی ىّرد نظر سرِر را کُ از قبه تَیُ کردٌ بّد، درِن سینی چید ِ  فخری مباس ٍا ِ پارچ
 .بدین ترتیب ٍيُ چیز آىادٌ ِ ىنتظر اجرا بّد. رِی آن ٍا رِسری سبزی کشید

سپس با جيعی از زنان فاىیه کُ در این شب دِر ًٍ جيع شدٌ بّدند، با ٍنَنُ ِ 
ُ ی عرِس حرکت نيّدند  .شادی ِ کِیه کشیدن بُ طرف خان

این ىراسً برای این یک ٍفتُ پیش از جشن برگزار ىی شد تا عرِس فرصت كافی برای 
 .دِختن مباسش را داشتُ باشد



 

www.lovelyboy.blog.ir 

ُ ایرىان  193 زینب ىیشی| خیال  تابّت بر ىّریان  

ُ ی عرِس  زن خياط کُ یکی از فاىیه بّد، مباس ٍا را يكی يكی بُ ىدعّینی کُ در خان
گرد ًٍ جيع شدٌ بّدند، نشان ىی داد ِ در عّض اين كار بُ اِ ٍدايايی تقديً 

 .ىی نيّدند

قيچی زدن مباس عرِس را بايد يك زن خّشبخت ِ دِمتيند؛ يعنی اين كُ شٍّرش زن 
دِو نداشتُ باشد، دل سّختُ نباشد ِ از شٍّرش جدا نشدٌ باشد انجاو ىی داد کُ 

ٌ ای برای اين كار . ىریً خانً تياو این خصّصیات را دارا بّد در بعضی ىناطق زن سيد
در نظر ىی گرفتند؛ اىا فخری برای این کار ىریً را انتخاب کردٌ بّد کُ ًٍ فاىیه ِ ًٍ 

 .خیاط بّد

ُ رِ شدند ِ ب ٌ ی عرِس ر ٌ ی داىاد با ٍنَنُ ِ استقبال خانّاد جّان ترٍا بُ . خانّاد
ُ ٍای ىحنی ِ  رقـــص ِ پایکّبی ىشغّل شدٌ ِ ٍر برش پارچُ را با رقـــص ِ تران

ُ ی ىدعّین را بُ شّق  شّخی ِ خندٌ بُ دست فرد ىنتخب ىی رساندند ِ این کار ٍي
آِردٌ ِ پیرترٍا بُ یاد جّانی ِ عَد شباب ِ شـب زفــاف خّد افتادٌ ِ با کشیدن آٍی 

 .این خاطرٌ را از سر گذراندند

سرِر از خّشحامی در پّست . با شربتی خنک پذیراییِی سرپایی از ىیَيانان صّرت گرفت
پس از ىدت ٍا بُ ِصال یار نزدیک ىی شد ِ این خّشایندترین اتفاق . خّد نيی گنجید

 .اىسامش ىحسّب ىی شد

دخترٍای جّان در حسرت ِ آرزِی . ٍيُ با دمی شاد در این ىراسً شرکت کردٌ بّدند
چنین رِزی نگاٌ حسرت بار خّد را بُ سرِر ىی انداختند ِ در دل ٍزاران بار آرزِ 
ىی کردند کُ کاش جای اِ بّدٌ ِ ٍيسری چّن بَناو تّر کردٌ ِ از زندگی مذت 

 .ىی بردند
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. فخری شادىان چشً بُ عرِسش دِختُ ِ از داشتن چنین عرِسی بُ خّد ىی بامید
ً چنان در ذٍن تدارک ىراسً بعدی را ىی چید ىراسً بعدی دعّتی بّد ِ سر تراشّن . ٍ

ُ ی خّد برِ ِ بیایی داشتند  .کُ آنَا نیز بُ نّب

 .دعّتي تّسط اقّاو عرِس ِ داىاد صّرت ىی گرفت

ٍنگاو دعّت در ظرفی ىقداری گنبرگ ِ گه ىحيدی ريختُ ِ نقه ِ نبات نيز رِی آن 
ُ ٍا ىی رفتند ُ ی حريرِی سبز رِی آن را پّشاندٌ ِ بُ در خان . گذاشتُ، سپس با پارچ

صاحبخانُ تعداد گنبرگ ِ نقه را برداشتُ ِ با ذكر  دعای خير ِ خّشبختی اعالو آىادگی 
گه ِ نقه . بُ اين عيه طنبّن نيز ىی گفتند. برای حضّر در جشن عرِسی ىی نيّد

 .طنبّن را جّانان دو بخت برای طنب ىراد ىی خّرند

فخری برای این کار بُ نيایندگی از خّیش بَناز را کُ عرِس بزرگش بّد بُ ٍيراٌ سیيا 
 .ِ فاختُ کُ با ًٍ از تَران برگشتُ بّدند برگزیدٌ بّد

 .بُ این ترتیب ىراسً دعّتی نیز انجاو شد ِ ىَيانان برای جشن طنبیدٌ شدند

 .ىنزل سنیيی شنّغ ِ پر رفت ِ آىد بّد. رِز جشن فرا رسید

یکی ىی رفت ِ دِ تا ىی آىد ٍر کُ ِارد ىی شد، بُ یين این رِز ِ این پیّند با صدای 
 .بنند کِیه کشیدٌ ِ صدایش در فضای خانُ ِ کّچُ ىی پیچید

کارٍا بُ سرعت پیش رفتُ ِ از صبح بَناو سرِر را بُ ٍيراٌ بَناز بُ آرایشگاٌ بردٌ ِ 
خّد برگشتُ بّد تا با کيک سایرین باقی کارٍا را ردیف کردٌ کُ شب، ٍنگاو رسیدن 

ُ ی کارٍا رِ بُ راٌ ِ طبق برناىُ پیش برِد  .ىدعّین ٍي

 .خانُ ٍر محظُ شنّغ ِ شنّغ تر ىی شد ِ بر جيع ىیَيانان افزِدٌ ىی شد
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ٌ ی  از ارکست ىحنی دعّت شدٌ بّد تا از عصر ِ ىراسً سر تراشّن در خدىت خانّاد
 .گرٌِ ارکست بُ ىحض رسیدن در جایگاٍش ىستقر گردید. داىاد باشد

سرتراشّن بُ این صّرت بّد کُ بعد از ظَر شب عرِسی، داىاد بعد از رفتن بُ حياو ِ 
ُ ای كُ ِسط حياط درست شدٌ بّد ىی نشست  .پّشيدن مباسی نّ در حجن

بَناو نیز بُ این سنت عيه کردٌ ِ پس از حياو بُ حیاط ِ جایگاٌ حجنُ رفت ِ 
 .نشست

ٍيگی با ٍنَنُ ِ شادی گرد اِ جيع شدٌ ِ با ساز نی انبان کُ صدای دمنشین ِ آٍنگ 
شادش دل ٍر جّانی را بُ سّی آرزٍِایش ىی کشاند، بُ دِر اِ رقـــص ِ پایکّبی 

 .نيّدند

ُ ای را دِر گردن داىاد بست ِ ىّی سر ِ صّرت اِ را اصالح  كرد ٌِی ىحه پارچ . آرایشگا
 .ىدعّین نيز پّل ِ شيرينی رِی سر بَناو  ريختند

در اين ىراسً نیز . ٍنگاو سرتراشّن دعايی خّاندٌ  شد ِ ٍيگی صنّات فرستادند
 .ىیَيانان با شربت ِ شيرينی پذيرايی شدند

ُ ٍای نابی بّد کُ آٍستُ  ُ ٍای عير فخری ِ بَين ٍيین محظ یکی از زیباترین محظ
 .آٍستُ ىی گذشتند

 .پس از اصالح، داىاد سر ِ صّرتش را از ىّ شست ِ باالخرٌ مباس داىادی بُ تن کرد

ٌ ای از خّانندگان ىعرِف بّشَر بُ جيع ارکست اضافُ گردید ِ بُ جشن  کً کً خّانند
 .حال ِ ٍّایی پر شّر بخشید

با صدای خّانندٌ، جّانان باری دیگر بُ حرکات ىّزِن پرداختُ ِ ٍر کداو سعی داشت 
 .تا در این زىینُ خّدی نشان دادٌ ِ بر دیگری برتری یابد
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ىینّ نیز مباس زیبایی کُ خامُ فاختُ بار قبه از ىسافرت برای اِ بُ ارىغان آِردٌ بّد را بُ 
ُ ٍایی پنج  تن کردٌ ِ با آن مباس تياو قد، قدش بنندتر نشان دادٌ ِ کفش ٍایی با پاشن

 .سانتی بر زیبایی ِ قاىتش افزِدٌ بّد

ىینّ نیز چّن دیگر خّاٍران داىاد از این اتفاق خّشحال ِ با جيع بُ دِر برادر 
 .سرخّشانُ چرخید

. از رقـــص کُ خستُ شد ِ کناری ایستاد، با چشً در ىیان جيع بُ دنبال شرِین گشت
در حامی کُ . طّمی نکشید کُ شرِین را دست بر کير ِ ًٍ پای افسانُ ىیان ىجنس دید

گّیی . ٍر دِ شانُ بُ شانُ ِ چشً در چشً ًٍ ىستانُ ىی خندیدند ِ ىی چرخیدند
 .اىشب آن دِ گه سرسبد ىجنس بّدند

 .ىینّ با دٍانی باز ِ چشيی از حدقُ درآىدٌ شاٍد حرکات آن ٍا بّد

 چرا دل بُ تّ سپردو؛

 !ِقتی ىی دانستً از دنیای ىن تا دنیای تّ سامَا فاصنُ است

 "زینب ىیشی"

ً ٍایش سیاٍی رفتُ ِ ساختيان با  با ٍر چرخش شرِین ِ افسانُ حس ىی کرد، چش
 .تياو ىدعّین بُ دِر سرش ىی چرخند

ُ ی تنخ ِ سختی بّد ِقتی ىی دید شرِین با ٍر چرخش سر کنار گّش افسانُ  چُ محظ
ُ ٍای عاشقانُ باشد؟. بردٌ ِ آٍستُ با اِ حرف ىی زند  نکند حرف ٍایشان زىزى

نکند شرِین از عشق ىی گّید ِ افسانُ غرق در مذت شدٌ ِ از این اعتراف عاشقانُ 
 سرخّش است؟
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نگاٍی بُ اطراف چرخاند ِ زن دایی سیيا را دید کُ با مذت بُ آن دِ ىی نگرد ِ شّر 
ً ٍایش ىّج زدٌ بُ طّری کُ بنّایی در  پنَان شدٌ در قنبش ىیان نی نی چش

ً ٍایش ٍّیداست  .چش

بد غافنگیر شدٌ بّد ِ انتظار دیدن . با دیدن این ىنظرٌ شّک ِار بُ آن دِ ىی نگریست
ُ ای را نداشت  .چنین صحن

ُ ی زیبایی را با ًٍ رقً  ُ ٍای عاشقان چقدر چشً انتظار آىدن شرِین بّد تا بیاید ِ محظ
چقدر چشً بُ راٌ بّد تا بیاید ِ چّن قَرىانی اِ را از دست یداهلل بی چشً ِ رِ . بزنند

 .نجات دٍد

 :چّن سرمشکری کُ تياو سربازانش را از دست دادٌ، با خّد مب زد

ُ ش خّاب ِ خیال بّد؟ -  یعنی ٍي

دیگر طعً خّش ازدِاج برادر را . حس شادی ِ جشن ِ سرِر در قنبش رنگ باخت
 .نيی چشید

چطّر ىيکن بّد عشق اِ، عزیز جان . دِست نداشت آن چُ را بُ چشً ىی بیند؛ باِر کند
اِ، شرِین بی ٍيتایش کُ حاضر بّد ىینّ نباشد ِ جانش را فدای ىَر ِ ىحبتش نياید، 

ٌ ای ِ از دىاغ فیه افتادٌ، ًٍ پا شدٌ باشد  !حال با افسانُ این دختر افاد

نيی دانست . ٍر چُ در ذٍن ىی گشت دمینی برای بریدن شرِین از خّد پیدا نيی کرد
چُ اتفاقی رخ دادٌ کُ شرِین گرایشی بُ سيت افسانُ پیدا کردٌ ِ با اِ ِقت 

 .ىی گذراند

اىا ىگر در آن ىّقعّیت حساس چنین چیزی . سعی کرد تيرکز کردٌ تا عنتش را پیدا کند
 اىکان داشت؟
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دِست داشت بُ اتاقش پناٌ بردٌ ِ فقط ِ فقط در این ىاتً اشک بریزد؛ ِمی اکنّن با 
 .این ٍيُ ىَيان اىکانش ِجّد نداشت

خّن خّنش را ىی خّرد کُ نُ ىی تّانست بُ اتاقش پناٌ بردٌ ِ تنَا باشد ِ نُ 
ىی تّانست شرِین را صدا زدٌ ِ با اِ در خفا ِ تنَایی صحبت کند کُ چرا اِ را فراىّش 

 .کردٌ ِ با افسانُ جفت ِ جّر شدٌ است

ُ اش فشار آِرد ِ با خّد بیندیشد  .با آن حالِی خراب با زحيت تّانست اندکی بُ ىخین

 !ٍر چُ ذٍنش را ىی کاِید بُ یاد نيی آِرد رِزی شرِین از عشق با اِ سخن گفتُ باشد

فقط ِ فقط این خّدش بّد کُ بُ اِ عشق ىی ِرزید ِ اِ را چّن بتی در ىعبد خاطرش 
 .ىی پرستید

 پس چُ جای شکٌّ ِ شکایت بّد؟

اصالً دِست نداشت شرِین را ىقابه افسانُ ببیند چُ برسد بُ این کُ اِ را از آنِی افسانُ 
 !بداند

 :با خّد گفت. خّاست اندکی خّد را دمداری دادٌ ِ زِد نااىید نشّد

ٌ ٍا فقط دارن با ًٍ ىی رقصن! بابا! ىینّ دیِّنُ شدی رفت ٍان - خب ! این بیچار
 شرِین تّ تَران بزرگ شدٌ ِ با شرایط جنّب کُ آشنا نیست، ٍست؟

 :در این ٍنگاو فخری اِ را صدا زدٌ ِ گفت

ىینّ ىعنّىُ چُ ىی کنی؟ چرا خشکت زدٌ دختر؟ کجا رِ نگاٌ ىی کنی؟ خینی ِقتُ  -
 تّ برای چی این جا ىّندی؟! ىیدِن خامی شدٌ ِ کسی اِن ِسط نيی رقصُ
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ّ ٍاج ِ ِاج نگاٍی بُ جایی کُ تا چند دقیقُ پیش شرِین ِ افسانُ ایستادٌ بّدند،  ىین
 :سپس چشيی بُ طرف ىادر گرداند ِ با ٍيان بَت گفت. انداخت ِ کسی را ندید

 ٍان؟ چی گفتی؟-

 :فخری دستی بُ طاق صّرتش زد ِ ِحشت زدٌ گفت

فکر کنً بیش از اندازٌ بَت فشار اِىدٌ ِ ! خدا ىرگً بدٌ دخترٌ خه ِ چه شد رفت -
بیا دست ىاىان بزرگ رِ بگیر ِ ببر باال تا استراحت کنُ، انگار سر ِ صدا . سرپا ىّندی

ُ اش کردٌ دارٌ ىداو غر ىی زنُ ِ کً حّصنُ شدٌ  !خست

 .باشُ ىاىان، شيا برید بُ ىَيّن ٍا برسید ىن االن ىیاو -

 .اِ را تنَا گذاشت ِ بُ طرف سیيا کُ اِ را صدا ىی زد، رفت" دیر نکنی"فخری با گفتن 

سیيا از اِل جشن، یداهلل را زیر نظر داشت ِ چشيَای رنگی ِ پّست سفیدش دل اِ را 
 .نیز بردٌ بّد

ُ ای کرد ِ گفت  :زیر مب با خّد زىزى

چند ساعتُ ! عجب زحيتکش ًٍ ٍست! این ُمعبت کجا بّد کُ ىن ندیدٌ بّدىش -
 !سرپاست ِ آخ نگفتُ

باید در ىّردش از فخری پرس ِجّ کنً حیفُ ٍيچین ! خّدشُ این بَترین گزینُ است
 !معبتی از دست برٌ

ُ ای بیابد ِ تصيیيش را با اِ در ىیان  این را با خّد گفت ِ ىنتظر ىاند تا فخری را گّش
 .بگذارد

 .بسیار در تصيیيش ىصيً بّد
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 ٍیچ گاٌ عشق کسی را در ِجّدش نيیران

 .کُ اگر عشق ىردنی بّد از ابتدا زادٌ نيی شد

 "زینب ىیشی"

 چشً رنگیُ کیُ؟... سفیدٌ... فخری ىیگيا این بچُ خّشگنُ -

 بچُ خّشگه؟ -

 !ٍيین پسر َجِّنُ کُ پا بُ پای پسرٍات کار ىی کنُ ِ خً بُ َابرِش نيیارٌ! آرٌ دیگُ -

فخری کُ از تعریف سیيا قند در دمش آب نيّدند، بادی بُ غبغب انداخت ِ پشت 
 :چشيی نازک کردٌ ِ با فخر رِ بُ سیيا گفت

یادت نیس؟ نجاری ! پسر خّاٍر فقیدِی سنیيیُ دیگُ. این اسيش یداهلل ست! آٍان -
ُ ست ٌ ٍای گرِن قیيت ِ کار ِ بارش سک ُ ای دارٌ با دو ِ دستگا برای خّدش ! پیشرفت

ُ دارٌ ٌ. یُ سرىای ِِی تّ رِستای خّدشّن ! نبینش حاال ىحه کارگرا از این ِر بُ اِن ِر ىی ُد
 .برِ ِ بیایی دارٌ ِ فقط بُ شاگرداش دستّر ىی دٌ، االن خّاستگار پر ِ پا قرصِی ىینّئُ

 :سیيا کُ انگار بُ کشفی بزرگ رسیدٌ، ابرِیی باال انداخت ِ با مبخندی ىّذیانُ گفت

اِی جدی؟ خّش بُ حال ىینّ ِ خّش بُ حامت فخری جّن اگُ ٍيچین دِىادی  -
نصیبت بشُ از این بَتر کی رِ ىی خّای دیگُ؟ کاش این بچُ خّشگه خّاستگار 

ُ ی ىن بّد خینی خّشً اِىدٌ . یعنی درنگ نيی کردو ِ دخترىّ ىی دادو ىی رفت! افسان
 .ازش

 :دستی در ٍّا تاب داد کُ

 .ىشخصُ آدو حسابیُ! ًٍ قیافُ دارٌ ًٍ زبر ِ زرنگ ِ کاریُ! ىاشااهلل ٍزار ىاشااهلل -
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ٌ ای درًٍ کشید ِ صّرتی ترش کرد ِ اداىُ داد  :سپس چَر

ُ ی ىن چند تا خّاستگار دارٌ کُ ٍيُ فدای یکی - قربّنشّن برو یکی از یکی ! افسان
 !ىفنس تر ِ خدا بدش نیاد عینَّ َاجنُ

 .فخری با آٍی کُ از سینُ بیرِن داد، ناراحتی خّد را نشان داد

 !این ىینّی احيق خّشش نيیاد ِ ىداو با دیدنش رِ ترش ىی کنُ! چُ فایدٌ -

 :سیيا کُ ىّقعیت را ىناسب دید حیرتی بُ چَرٌ نشاند ِ با ٍيان حال گفت

 ِا؟ یُ چیزی بگً ناراحت نيیشی فخری جّن؟ -

ُ ی حرفش پرداخت ِ گفت  :فخری سری بُ تایید تکان داد ِ سیيا با اندٌِ بُ اداى

نگّ خر سر ىینّ رِ گاز گرفتُ ِ این ٍيُ قشنگی ِ قد رعنا ِ زرنگی پسرٌ رِ نيی بینُ کُ  -
 !باِرو نيیشُ

 :ِ با تعجب گفت

فخری جّن یعنی ىینّ ناراضیُ؟ ىگُ ىیشُ؟ ىگُ ىینّ ىغز خر خّردٌ؟ بَتر از این  -
 ىی خّاد؟ اگُ این رِ نيی پسندٌ پس چی ىی خّاد؟ نکنُ کسی رِ زیر سر گرفتُ؟

 .این را گفت ِ در چشيان فخری خیرٌ شد

ُ اش زد ِ با محنی دمسّزانُ ِ  چّن فخری را غرق در تفکر دید، دستی رِی شان
ُ ی سخنش را گرفت ِ سعی کرد تحکً بیشتری در صدایش ریختُ،  نصیحت ِار اداى

 .شاید تاجیری بر رِح ِ رِان فخری بگذارد
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ىطيئن باش کُ اگُ تّ . بَتر از این گیرت نيیاد. از ىن ىی شنّی دخترت رِ بَش بدٌ -
ىینّ رِ بَش ندی ىن اِن رِ ىی قاپً ِ نيی ذارو گیر دخترت بیاد ِ اِن رِ دِىاد خّدو 

 !این حرفً رِ نصیحت تنقی نکن این یُ ٍشدارٌ. ىی کنً

ُ ی در ظاٍر شد ِ گفت  :در این ٍنگاو ىینّ در آستان

 ىاىان ٍيُ ىیگن ىادر دِىاد کجاست؟ -

 :فخری ىتفکرانُ نگاٍی بُ ىینّ انداخت ِ گفت

اِىدٌ بّدو برای پیشّاز عرِسً زغال رِشن کنً تا اسپند دِد کنً از . برِ بگّ دارو ىیاو -
 !چشً بد دِر بشُ

ىینّ مبی جيع کرد ِ با خشً نیً نگاٍی بُ زن دایی انداخت ِ با گفتن چشً بُ طرف 
 .ىیَيانان رفت

 اىا چگّنُ؟. باید شرِین را بُ خنّت ىی کشاند ِ با اِ صحبت ىی کرد

 !بُ ظاٍر سخت بّد در تنَایی ِ خنّت شرِین را بُ داو انداختن

 .اىا اگر دقت ىی کردی ِ اندکی حّصنُ بُ خرج ىی دادی؛ چنان کار شاقی ًٍ نبّد

ُ ای تنَایش نيی گذاشت؛ اىا ٍر طّر بّد،  درست بّد کُ افسانُ ٍر جا با اِ بّدٌ ِ محظ
 !ىینّ باید سر از کارش در ىی آِرد

ُ اش نيی گنجید کُ چرا یک دفعُ شرِین تغییر  این رفتارٍا برایش عجیب بّد ِ در ىخین
 .ىّضع دادٌ بّد

 .این ٍيان چیزی بّد کُ ىینّ ىشتاق شنیدنش بّد

 .در این فکر ِ خیال بّد کُ دید شرِین از افسانُ جدا شد ِ بُ طرف سرِیس ىی رفت
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چشً بُ اِ داشت ِ با سرعت بُ ٍيان طرف ىی رفت تا پیش از . از فرصت استفادٌ کرد
ٍيان طّر کُ از پشت سر قد . رسیدن شرِین بُ سرِیس بَداشتی، خّدش بُ اِ برسد

چند قدو ىاندٌ بُ اِ، شرِین بُ سرِیس . ِ باالی شرِین را زیر نظر داشت پیش رفت
 .رسید

 " !اگُ دیر بجنبً از کفً رفتُ: " ىینّ با خّد گفت

تا صدایی در گنّ انداخت کُ اِ را صدا کند، ناگَان با شدت بُ کسی برخّرد کرد ِ 
 .صدایش ٍيان جا در گنّ خفُ شد

 .سر بنند کرد تا ىعذرت بخّاٍد کُ خّد را شانُ بُ شانُ ِ تنگ در آغّش یداهلل دید

سراسیيُ ِ ٍراسان پایی عقب برد تا قدری از اِ فاصنُ بگیرد اىا ٍر چُ تالش کرد 
ُ جا نشد ٌ ای جاب  .ذر

ٌ ی دمفریب یداهلل نگاٍی انداخت  .با انزجار تياو بُ چَر

گر چُ از اِ نفرت داشت؛ اىا حال کُ این قدر نزدیک ِ چسبیدٌ بُ اِ بّد؛ برایش حال ِ 
عطر خّش بّیی کُ یدی بُ گردن ِ مباسش زدٌ بّد، تا عيق . ٍّای دیگری داشت

در آن ازدحاو کُ . نفس کشیدن در آن شرایط برایش دشّار شدٌ بّد. گنّیش را سّزاند
ٍر کس بُ فکر رقـــص ِ پایکّبی بّد ِ در دنیای خّد ِ حال ِ ٍّای جشن غرق شدٌ 

ُ ای بُ آن ٍا نداشت اىا ىینّ باز تالش نيّد تا از اِ فاصنُ بگیرد کُ . بّد، ٍیچ کس تّج
 .صدای یدی تياو ذٍنیاتش را بُ ًٍ ریخت

ی ىی خّی در بِیری؟ - ٍِی  جات راحتِی نُ؟! حامّ چُ عجنتُ 
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ُ ٍایی گه . این را گفت ِ نگاٍی شیطنت بار بُ سر تا پای ىینّ انداخت ىینّ با گّن
ُ ای"انداختُ  گفت ِ خّد را از درِن بازِانی کُ از دِ طرف حنقُ شدٌ ِ اِ را ىحاصرٌ " ن

 .کردٌ بّدند، بیرِن کشید

ُ اش داشت، آب دٍانش را قّرت داد ِ اداىُ داد ُ ٍای گه انداخت  :یدی کُ چشً بُ گّن

 حامّ چرا ُسپات ُگه اِفتیدٌ؟ -

ُ ی ُسپات را تکرار کرد  .ىینّ با تعجب کني

ُ ی ىینّ برد ٌ ی ُسپ را نشنیدٌ، دستی بُ طرف گّن ىینّ . یدی کُ ىتّجُ شد ىینّ ِاژ
ُ ای"ِحشت زدٌ ِ با محنی جیغ ِار   .گفت ِ پایی عقب تر رفت" ن

ٌ ای کرد ِ گفت  :یدی از رفتارش خند

 !آخرش چی چی؟ ُباید آُىختُ شی دختردِیی -

 .این را گفت ِ اِ را بُ حال خّیش رٍا کرد

 :ىینّ با عصبانیت مبی برچید ِ زیر مب زىزىُ کرد

 !کّرخّندی بچُ خّشکه -

 .ِ چشً بُ در سرِیس دِخت تا اگر شرِین بیرِن آىد، اِ را ببیند

خّد را ىقابه در رساند؛ ِمی خبری از شرِین نبّد ِ در . اىا با تعجب دید کُ در باز بّد
 !حینی کُ ىینّ با یدی سرگرو بّد، اِ رفتُ بّد

 .ناراحت ِ دمگیر پّفی کشید ِ از حیاط بُ داخه ىراجعُ نيّد

چرا کُ حال باید بُ ىراسً بعدی . سعی کرد بی خیال ىّضّع شّد تا بعد از جشن
 .ىی رسیدند ِ اِ تنَا خّاٍر داىاد بّد
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بدِن این کُ ىینّ ىّفق بُ حرف زدن با شرِین شّد، جشن بُ خّبی ِ خّشی برگزار 
 .شد ِ بُ پایان رسید

ُ ی خّد برگشت ِ ٍيُ چیز بُ حامت عادی برگشت جز این کُ یدی ِ  ٍر کس بُ خان
 .ىادربزرگ ِ ارزینُ فردا راٍی ِالیت خّیش ىی شدند

رِ بُ فخری ِ سنیيی . بی بی ِقتی خانُ را خنّت دید، دِبارٌ تقاضایش را بیان کرد
 :کردٌ ِ گفت

دِس دارو تا َصبّ ! ننُ ىن تا جّابّو نگیُرو َدس خّمی ُشيارِی َتنَّ نيی ذارىّ نيی َرو -
 جّابتّن چی چیُ؟. ُصب دختر برگ گنيّ نّشّنش ُکنً بعد برو

 :سنیيی با تردید نگاٍی بُ فخری کرد ِ با تشر گفت

 ننُ ىن کُ قبالً نظرو رِ گفتً ِ ىخامفت خّدو رِ اعالو کردو چرا اصرار ىی کنی؟ -

 :فخری شتاب زدٌ دستی رِ بُ سنیيی تکان داد تا حرفش را اداىُ ندٍد ِ گفت

بی بی کی بَتر از شيا آخُ؟ پسر بُ این خّش آب ِ رنگی کی دارٌ؟ ىاشااهلل ٍزار  -
ىینّ از این بَتر ! زبر ِ زرنگ ًٍ کُ ٍست ِ این رِ این چند رِزٌ جابت کردٌ! ىاشااهلل

 !چی ىی خّاد؟

سنیيی کُ از حرف ٍای فخری ِ بی بی کالفُ شدٌ بّد، فنجان را ىحکً رِی نعنبکی 
 :کّباند بُ طّری کُ فنجان خرد ِ خاکشیر شد ِ با ٍيان عصبانیت گفت

یعنی عَد َدقیانّسُ کُ ىی خّاین بُ زِر دختر نشّن کنین؟ ىن ىگُ ُىردو کُ شيا  -
ُ او رِ بُ زِر ببرین؟  ىی خّاین دختر یکی یُ دِن
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اگُ تّ دخترت رِ بُ "فخری حرف ٍای سیيا در سرش ىداو رژٌ ىی رفت کُ ىی گفت 
ُ او رِ بُ عقدش درىیارو ِ یدی رِ از چنگت بیرِن ىی کشً این . یداهلل ندی ىن افسان

 " !یُ ٍشدارٌ نُ نصیحت

درگیر این فکر ِ خیال بّد کُ دیدن چنین رفتاری از سنیيی ِ خرد شدن فنجان با آن 
شدت، اعصابش را ىتشنج کرد ِ از جا بنند شد تا بُ طرف سنیيی برِد کُ ناگَان باز 

سردرد معنتی بُ سراغش آىدٌ ِ چنان سرش تیر کشید کُ گّیی خنجری داغ در سرش 
ٌ اند  .فرِ کرد

ُ ی تنَا دخترش فکر کند . فخری در آن ِضعیت حتی نيی تّانست بُ خّاستُ ِ عالق
فقط ِ فقط زیبایی ِ زرنگی یداهلل پیش چشيش خّدنيایی ىی کرد ِ اِ را با 

 .خّاستگاران قبنی اش ىقایسُ ىی کرد کُ ٍيُ بُ نّعی بچُ ننُ ِ ىاىانی بّدند

ُ ای آسيانی ىی دید آن ًٍ از  ىی دانست در انتخابش اشتباٌ نکردٌ ِ یداهلل را چّن فرشت
ىینّ را در مباس . نّع ىرد کُ برای بردن ىینّ ِ خّشبخت شدنش بُ زىین آىدٌ است

 .سپید عرِس دید کُ شاد ِ خندان دست در دست یداهلل بُ دِر دست ىی رفت

مبخندی بر مب نشاند ِ . تياو این رِیاٍا در کيتر از چند جانیُ از ذٍنش گذشتند
ٍيان طّر کُ دست ٍایش را دِر سرش گرفتُ ِ سرش را ٍيچنان ىیان دست ٍا 

ً ٍایش  ىی فشرد، با مبخندی شیرین بر مب در حامی کُ پاٍایش سست ىی شد، چش
ُ ی ىیز خّرد ِ سپس نقش بر زىین شد  .سیاٍی رفت ِ سرش گّش

صدای جیغ کشیدن ارزینُ ِ فریاد یا ابرفضه گفتن بی بی در خانُ طنین انداخت ِ ىینّ 
 .ِ ىَرداد را از اتاق ىجاِر بیرِن کشید

 .یداهلل زن دایی را از جا بنند نيّدٌ ِ بُ دِش گرفت ِ بُ طرف حیاط دِید

 فردا صبح: صبّ صب*
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 تنَا: تنَّ*

 شيا را: شيارِی *

 .دِبارٌ ٍيُ بی تابانُ دِر ًٍ در بیيارستان جيع شدٌ بّدند

ٌ ٍا زیاد ِ آرزِی ٍيُ در این محظُ یک چیز بّد؛  ٍیچ کس ". سالىتی فخری "دمشّر
ٍیچ کس دِست نداشت بالفاصنُ پس از جشنی بُ آن خّبی، . آرزِیی جز این نداشت

خصّصًا سرِر کُ اگر خدای نکردٌ چنین اتفاقی ىی افتاد، ٍيُ این ! ىراسً ختيی بگیرد
ٌ ٍا را بر سر اِ شکستُ ِ ٍيُ ىتفق امقّل  اتفاق را از چشً اِ دیدٌ ِ تياو کاسُ کّز

 :ىی گفتند

 !دیدی عرِسش چُ بد قدو بّد کُ تا اِىد خّدش بُ فنا رفت؟ -

ٌ ٍای سرِر ىی افزِد ِ اِ را بی تاب تر  تصّر شنیدن این جيالت ًٍ بر نگرانی ِ دمَر
 .ىی کرد

بَناو ِقتی بی تابی سرِر را دید اِ را بُ حیاط بیيارستان برد تا آبی بُ صّرت زدٌ ِ 
گرچُ خّد نیز بی قرار سالىت ىادر بّد؛ اىا با این حال مب بُ دمداری . نفسی تازٌ کند

 .ٍيسرش گشّد

ىی دِنً تحيه ٍيچین ِضعی سختُ؛ . این قدر خّدت رِ عذاب ندٌ! خدا بزرگُ سرِر -
 .تا خدا ٍست جای نگرانی نیست! اىا ىا باید تّکه ىّن بُ خدا باشُ

ِای تصّرش ًٍ براو ! ِای بَناو این چُ بالیی بّد کُ نازل شد یَّ؟ تّ نيی دِنی -
 !ِحشتناکُ اگُ خدای نکردٌ ىاىان چیزیش بشُ
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این یعنی ٍر چی . ِ این جينُ فقط یُ دمداری نیست! خانيً گفتً تّکنت بُ خدا باشُ -
یعنی خدا ! این یعنی خدا ىّاظب دل ٍاىّن ٍست! خدا صالح بدِنُ ٍيّن ىی شُ

ٌ ٍاش نيی خّاد  !ٍیچ ِقت بد برای بند

 !باشُ باشُ بَناو، قانع شدو -

سری رِ بُ آسيان بنند کرد ِ زیر . این را گفت ِ آبی بُ صّرتش زد ِ نفسی عيیق کشید
ُ ٍایی بین اِ ِ خدایش نيّد  .مب زىزى

ىینّ سرش را بُ شیشُ چسباندٌ بّد ِ با دمی گرفتُ ِ اشک در چشيانش بُ ىادر چشً 
 !دِختُ بّد کُ زیر آن ٍيُ دو ِ دستگاٌ ِ بُ زِر ٍيان ٍا نفس ىی کشید

این دِىین بار بّد کُ ىادر بُ خاطر اِ راٍی . خّد را ىقصر حال ىادر ىی دانست
 .بیيارستان شدٌ ِ بُ چنین رِزی ىی افتاد

اِ نیز بُ نّعی خّد را ىقصر . بَين نیز کيی آن طرف تر حامی بَتر از ىینّ نداشت
ىی دانست ِ ٍيان طّر کُ چشً بُ فخری داشت کُ رِی تخت دراز کشیدٌ ِ پرستار 

 :باالی سرش دستگاٌ تنفس را برایش تنظیً ىی نيّد، در دل گفت

چرا؟ چی شد کُ دِبارٌ بُ ! کاش بیشتر صبّری ىی کردو ِ با محن بَتری حرف ىی زدو -
آخُ ىن ! این رِز افتادی فخری؟ نکنُ بری ِ تنَاو بذاری؟ ىن بی تّ نيی تّنً دِاو بیارو

 بی تّ چطّر این دِ طفه ىعصّو رِ سرِساىّن بدو؟

ُ اش . ِ نگاٍی زیر چشيی بُ ىینّ انداخت چُ قدر دمش بُ حال دختر یکی یکدان
 !ىی سّخت

کيی آن طرف تر ىادرش ِ ىَرداد رِی نیيکت نشستُ ِ سر ىَرداد را بُ داىن گرفتُ 
 .بّد
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 .یدی تحيه نکرد ِ از کنار ىادربزرگ بنند شدٌ ِ بُ طرف ىینّ ِ سنیيی رفت

 .چیزی بُ صبح نياندٌ؛ اىا ٍنّز فخری بُ ٍّش نیاىدٌ بّد

 :سنیيی چّن ِضع ىادر ِ ىَرداد را دید، رِ بُ یداهلل کرد ِ گفت

انگار خبری نیست کُ حاال حاالٍا بُ ٍّش بیاد، آخُ دکترش گفت ىيکنُ تا صبح  -
ُ ٍا رِ بُ خّنُ برسّنً ِ برگردو. طّل بکشُ سپس رِ بُ ىینّ . ىن برو ىاىان ِ بچ

 :اداىُ داد

 .بیا تّ ًٍ خستُ شدی! بیا بریً بابا جان -

 :ىینّ سرش را از شیشُ برداشت ِ نگاٍی بُ پدر کرد ِ با صدایی از چاٌ درآىدٌ گفت

. ىقصر ىنً، باید کنارش بيّنً شيا برید استراحت کنید ِ برگردید. نُ بابا ىن نيیاو -
 .ارزینُ رِ ًٍ با خّدتّن ببرید

دمً نیّىد تازٌ عرِس بیچارٌ شب رِ تّ . بابا ارزینُ رِ قبال با بَناو ِ سرِر فرستادو -
 .بیيارستان بگذرِنُ برای ٍيین اِن ٍا رِ راٍی کردو

 .باشُ بابا شيا برید ىن ٍيین جا ىی ىّنً -

ُ ی  این را گفت ِ نیً نگاٍی بُ یدی انداخت کُ دست در جیب فرِ کردٌ ِ بُ شیش
 .ضخیً چشً دِختُ بّد

 :سنیيی تسنیً شد ِ گفت

 .باشُ پس ىن ىیرو ِ زِد برىی گردو اگُ خبری شد خبرو کنید تا برسً -

 .پس از اتياو این جينُ بُ طرف ىادر رفت ِ ىَرداد را از خّاب بیدار نيّد
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ُ ی چادرش را بُ دندان گرفت ِ با ذکر یا عنی از جا بنند شد ِ بُ طرف در  بی بی گّش
 .خرِجی بُ راٌ افتادند

ِقتی بُ . یدی حرف ٍای زیادی داشت تا با ىینّ بگّید؛ اىا ىّقعیت ىناسب نبّد
ُ ی ىینّ ىی نگریست، در دمش ىصیبتی برپا ىی شد ِ دل را مباسی سیاٌ  ٌ ی غً گرفت چَر

 .بر تن ىی پّشاند ِ بر گّر آرزٍِایش نشستُ ِ فاتحُ ىی خّاند

ٌ ی ىینّ کرد ِ ىنتيسانُ گفت  :نگاٍی بُ چَر

جّن ! زن دِیی حاُمش خّب ىیشُ. دختر دِیی یدی بيیرٌ این قدٌ خّدخّری نکن -
 .بُ جّن خّدِو خندٌ بُ اِن مُبت بیشتر ىیاد. یدی یُ مبخند کّچّمّ بزن

ُ اش عيه کند چرا کُ . ىینّ با خّد عَد کردٌ بّد اگر ىادر حامش خّب شّد، بُ خّاست
ىادرش گٍّری گران قدر بّد کُ اگر از . زندگی خّدش را بر زندگی ىادر ترجیح نيی داد

 .دستش ىی داد، نظیرش را بُ عامً ٍستی نيی یافت

بر ىبنای این عَد سعی کرد قدری از نگاٌ نفرت بارش بکاٍد ِ با نگاٍی سرد ِ غً انگیز 
ٌ ی یدی ِ بُ تقاضایش، مبخندی تنخ بر مب نشاند  .بُ چَر

در بین آن مبخند تنخ کُ بُ رِی یدی زد، . دو صبح بّد ِ صدای اذان بُ گّش رسید
ً ٍای فخری باز شد ِ اطراف را نگاٍی کرد چشيش بُ ىینّ ِ یداهلل افتاد کُ در . چش

اِ نیز بی اختیار ِ ناتّان مبخندی بر . کنار ًٍ پشت شیشُ بُ رِی ًٍ مبخند ىی زدند
 .مبش ىیَيان شد

ً ٍا ِ مبخند بی رىق ىادر ىّاجُ شدٌ ِ تا حدِدی  ٍيین کُ ىینّ سر برگرداند، با چش
 .شادىانی ىادر را دریافت



 

www.lovelyboy.blog.ir 

ُ ایرىان  211 زینب ىیشی| خیال  تابّت بر ىّریان  

با خّشحامی مبخندی از عيق دل بر مب نشاند ِ بی اختیار با شادىانی رِ بُ یدی کردٌ ِ 
 :گفت

 !یدی ىاىانً -

ٌ اش را بُ طرف ىادر نشانُ رفت  .ِ انگشت اشار

یداهلل نیز نگاٍی بُ زن دایی کردٌ ِ سپس مبخندی بُ رِی ىینّ زد ِ با دمی سرشار از 
 :عشق گفت

َشنگت  ٍا - یکّ! فدِیی دارٌ اِن مبخندِ قِی ردٌ! حامّ شد سِی  !چُ  ای مبخندِ مُبتِی باحامّ کِی

ًٍ خّشحال بّد کُ زن دایی ِ حاىی پر . این را گفت ِ خّدش با شّر ِ شّق مبخند زد
 .ِ پا قرصش برگشتُ ِ ًٍ مبخند ىینّ جانی تازٌ در کامبدش دىیدٌ بّد

فخری از آن سّی شیشُ سری بُ آٍستگی بُ طرف آنَا چرخاند ِ چّن دِبارٌ مبخند را 
 .بر مب ٍای آنان دید نفسی بُ آسّدگی کشید

دکتر سریعًا خّدش را بُ اتاق . پرستار خبر بُ ٍّش آىدن فخری را بُ اطالع دکتر رساند
 :فخری ىی رساند کُ ىینّ با دیدنش با سرعت جنّ رفت ِ گفت

 آقای دکتر بیيار ىا بُ ٍّش اِىدٌ، ىشکنش چیُ؟ ىشکنش جدیُ؟ -

ُ جا کرد ِ سر تا پای ىینّ را برانداز کرد ِ گفت  :دکتر عینکش را رِی چشً جاب

 شيا چُ نسبتی با بیيار دارید؟ -

 :ىینّ با سرعت گفت

 دخترشً دکتر -

 :دکتر دستی تکان داد ِ گفت
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ٌ ست؟ -  ٍيسر بیيار زند

 :ىینّ باز گفت

 !باباو بنُ، االن رفت تا خّنُ ِ برگردٌ -

 :دکتر دستی تکان داد ِ اداىُ داد

 !باباتّن کُ اِىد بُ ایشّن ىیگً نگران نباشید جانً -

ً ٍایش را اندکی بست ِ ىکحی کرد خّاست مب باز کند؛ اىا پشیيان . این را گفت ِ چش
 .راٍی اتاق شد تا فخری را ىعاینُ کند" تّکنتّن بُ خدا باشُ"شد ِ با گفتن 

 :پس از ىعاینُ دکتر از اتاق بیرِن اِىد ِ رِ بُ ىینّ گفت

 .یداهلل کیُ؟ بیيار ىی خّاد با یداهلل حرف بزنُ -

 :ىینّ با تردید نگاٍی بُ سر تا پای یدی کرد ِ یدی با شّق دستش را باال برد ِ گفت

 ىی تُّنً االنّ پیشش بُرو؟! ىن -

 :دکتر مبخندی ىنیح بر مب نشاند ِ در جّاب گفت

ُ تّن رِ تيّو کنید - چّن تازٌ بُ ٍّش اِىدن باید . بنُ جانً برید؛ اىا زِد ىکامي
 .استراحت کنن

 :ىینّ قبه از رفتن دکتر با عجنُ گفت

 ىن ًٍ ىی تّنً بعد از ایشّن یُ محظُ برو ِ برگردو؟! ببخشید جناب -

 :دکتر دستی بُ سر کً ىّیش کشید ِ دِبارٌ قاب عینکش را باال دادٌ ِ گفت

 !بُ شرط این کُ چند جانیُ بیشتر طّمش ندید -
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دکتر رفت ِ ىینّ از پشت . ىینّ مبخندی زد ِ سری بُ تایید تکان داد ِ از اِ تشکر کرد
چقدر دِست داشت بداند ىادر . شیشُ چشً بُ ىادر ِ یدی دِخت ِ خدا را شکر کرد

اىا نيی شد ِ باید صبر ىی کرد، شاید بعدٍا یکی از آن دِ ! چُ ىی خّاٍد بُ یدی بگّید
 .این ىکاميُ را بُ زبان ىی آِرد

 :فخری با دست اندکی ىاسک اکسیژنش را برداشت ِ رِ بُ یدی گفت

ٌ ای تا دخترو رِ خّشبخت کنی؟ -  آىاد

ُ ٍایش  یدی با شرو سرش را پایین انداختُ ِ حس ىی کرد چّن دختران دو بخت گّن
ُ ٍایش را حس ىی کرد. گه انداختُ باشد  !چرا کُ ُگر گرفتگی گّن

با ٍيان شرو، اندکی سرش را باال آِرد تا ٍنگاو جّاب دادن بی احتراىی نکردٌ باشد ِ 
 :دست ٍا را در ًٍ قفه کردٌ ِ گفت

ىن بُ ُشيا ٍيین حامّ قّل ! زن دِیی ىینّ جّاب ىحبت بدٌ دنیا رِ بُ پاش ىی ریُزو -
ش اداىّ بدٌ  !ىیُدو کِی حتی ىینّ رِ دانشگاٌ جبت ناو کنً تا َدرسِی

فخری کُ قند در دمش آب ىی کردند ِ با قّل ِ قرار یدی بیياری اش را بی خیال شدٌ 
 :بّد، گفت

 !امَی بُ پای ًٍ پیرشین پسرو -

ُ ی فخری، سری بُ عقب چرخاند نیً نگاٍی ٍيراٌ با مبخندی بُ ىینّ . یدی با این جين
کُ ىنتظر پشت شیشُ آنَا را ىی نگریست تحّیه داد ِ ىینّ بی خبر از حرف ٍای آنَا 

 .مبخندی بُ رِی ىادر زد

*** 

 یکسال بعد
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 ننُ اِ اتاقّرِی جارِ کِیردی ِ گنیيّرِی َاندِختی تّش؟ -

ٌ ی پذیرایی از . بنُ ىاىان بزرگ ًٍ جارِش کردو ًٍ گنیيش رِ پَن کردو - آىاد
 !ىَيّنُ

يی َبَبً جان! ٍا ىاشاامنّ ننُ- ٍُ  ً ٍُ  !قیّىت بُ سرت گه 

 .بی بی فرح این را گفت ِ سپس با صدای بنندتری ارزینُ را صدا زد

 !ارزینُ، ارزینُ ننُ -

ارزینُ با مباس ٍایی کُ دیگر خبری از داىن چین دار ِ رنگارنگ نداشت ِ سعی در ىد رِز 
 :کردن سر ِ ِضعش داشت، نزد ىادربزرگ آىد ِ گفت

 چی چی ىی خّی ننُ؟ -

 :بی بی نفسی بنند کشید ِ صدایی بُ گنّ انداخت ِ اداىُ داد

ٍّ بیگیر ِ ُبدِ بیّ - ِّی ردٌ َچَپری برِ دِکّنّ ىی  !ننُ یدی دیر کِی

 :ارزینُ اخيی بُ چَرٌ نشاند ِ با ترشرِیی گفت

 َینی حامّ خّاسگّریيُ؟ خّدِو بِیرو ىیٍّّ بیگیرو؟ -

این را گفت ِ چادر گه دارش را برداشت تا از در بیرِن برِد کُ بی بی بار دیگر با صدایی 
 :بنندتر گفت

یی بیگیر َجندی بیّی دخترِ - ُّ  !َس

 :ارزینُ ٍيان طّر کُ چادر بُ سر ىی انداخت، نگاٍی بُ اطرافش کرد ِ گفت

؟ -  ای ُارسیّو ُکجّیِی
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 :بی بی تکانی بُ بدن خّد داد ِ گفت

سینُ - ٍِی يّنجّیِیُ کنارِی  ٍَ! 

ُ ی پنُ گذاشتُ بّد کرد ِ کفش ٍایش را  ارزینُ نگاٍی بُ طرف گندان سفامی کُ رِی مب
 .دید ِ بُ پا کرد ِ با سرعت از خانُ بیرِن رفت

ٌ ی ىیٌّ فرِشی رفت تا برای ىیَيانان یا بَتر است بگّیً برای  با عجنُ بُ طرف ىغاز
خّاستگاری کُ قرار بّد بُ ٍيراٌ خّاٍرش بُ ىنزمشان بیاید، ىقداری ىیٌّ خریداری 

 .کند

ُ ی . سرانجاو پس از سال ٍا انتظار یکی بُ خّاستگاری اش ىی آىد یکی کُ بُ گفت
ُ شان شرایط ىناسبی برای ازدِاج با ارزینُ داشت؛ اىا تا پیش نيی آىد ِ ارزینُ اِ  ٍيسای

 .را نيی دید، نيی شد نظر قطعی در این بارٌ داد

ارزینُ چنان شاد بّد کُ سر از پا نيی شناخت ِ اینک برای این خرید اجباری ترشرِ ِ 
نگران بّد ىبادا برای خرید ىعّطه شدٌ ِ تا اِ بُ ىنزل نرسیدٌ، . عصبی پیش ىی رفت

 .ىیَيانان پیش تر از اِ بُ خانُ برسند ِ باعخ آبرِریزی ِ خجامتش شّد

 :با خّد گفت

 حامّ ای یدی خیر ندیدٌ ُکجّ ىّندٌ؟ -

ُ ای بعد بی خیالِی یداهلل شد ِ پایی تند کرد تا ٍر چُ زِدتر کارش را بُ اتياو رساندٌ  محظ
 .ِ بُ خانُ بازگردد

 اتاق را: اتاقّرِی *

 گنیً را: گنیيّرِی *
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 انداختی، پَن کردی: اندِختی*

 قربانت شّو: قیّىت بُ سرت*

 کيیاب ِ نادری: گه ًٍ ٍيی*

 عزیز ِ ىحبّب ىنی: ببً جان*

 ىی خّاٍی: ىی خّی*

 سریع: چپری*

 ىغازٌ: دِکّنّ*

 ىیٌّ بگیر: ىیٍّّ بیگیر*

 بیا: بیّ*

 خّاستگاری او ٍست: خّاسگّریيُ*

یی* ُّ  جدا کردن: َس

 فّری: جندی*

 کفش ٍایً: ارسیّو*

 کجاست: کجّیُ*

 ٍيانجاست: ٍيّنجّیُ*

 گندان سفامی: ٍسینُ، ٍسین*

*** 
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بی بی فرح . شَرِز در کنار خّاٍرش نشستُ ِ از شغه ِ ىّقعیت اجتياعی اش ىی گفت
 .گه ِ یدی نیز در ىقابه آنَا نشستُ ِ بُ حرف ٍایش گّش ىی دادند

 .در این بین شیرین خّاٍر شَرِز نیز حرف ٍایی برای گفتن داشت

 .یدی نیز در بین حرف ٍایشان سّال ٍایی از شَرِز ىی پرسید

سرانجاو بی بی ارزینُ را صدا کرد تا چای ىعرِف را برای پذیرایی آِردٌ ِ چشيش بُ 
 .جيال داىاد رِشن گردد

ُ ٍایش چّن دختران چَاردٌ سامُ گه . ارزینُ با سینی چای ِارد اتاق شد در حامی کُ گّن
 .انداختُ بّد

 .با ِرِدش نگاٍی بین شیرین ِ شَرِز رد ِ بدل شد

ٍيان گّنُ کُ سینی بُ دست . ارزینُ از ٍيُ پذیرایی نيّد ِ نّبت بُ داىاد رسید
. ىقابنش ایستادٌ بّد، نگاٍی بُ چَرٌ ِ سپس بُ سر کً ىّ ِ نیيُ کچه اِ انداخت

ٌ ای داشت ٌ ی نيکین ِ باىز  .چَر

 .شَرِز نیز ىتقابالً بُ اِ نگریست ِ مبخندی بر مب نشاند

 :ٍنگاىی کُ ارزینُ در کنار یداهلل نشست، شَرِز مب گشّد ِ گفت

اگُ اجازٌ بدید ىن با ارزینُ خانً حرف ٍا ِ شرِطی دارو کُ حتيًا باید زدٌ ِ شرایط  -
 !گفتُ بشُ

 :یدی نگاٍی بُ ارزینُ کرد ِ گفت

 .پاشّ آقّ رِ ببر اِ اتاقّ ِ حرفاتّن رِ بزنین -
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پیش افتاد ِ شَرِز ًٍ از جا . ارزینُ از جا برخاست ِ چادرش را رِی سر ىرتب نيّد
 .بنند شد ِ بُ دنبامش حرکت کرد

ارزینُ از  ٍال گذشت ِ بُ طرف اتاق ىجاِر ىی رفت کُ صدایی از اتاق یداهلل برخاست ِ 
 :شَرِز بُ ارزینُ گفت

 ؟...غیر از شيا -

 :ارزینُ نگاٍی بُ پشت سر ِ بُ اِ کرد ِ دستی بُ طرف اتاق یداهلل کشید ِ گفت

 .زن داداشً اینجّیُ! ٍا-

 :شَرِز در جّاب گفت

فکر ىی کردو با ىادر ِ داداش تنَا زندگی . ىرضیُ خانً نگفتن زن داداش دارید -
 !ىی کنید

 .بُ اتاق رسیدٌ ِ ارزینُ با گفتن بفرىّیین ىسیر صحبت را تغییر داد

 :ِارد اتاق کُ شدند، شَرِز بی ىقدىُ گفت

اىا الزو دِنستً خّدو در ىّرد ! نيی دِنً ىرضیُ خانً در ىّرد ىن بُ شيا چی گفتُ -
ُ او یُ تّضیحاتی بدو  .زندگی گذشت

ارزینُ در ىغزش جستجّ ىی کرد تا بُ یاد آِرد ىرضیُ خانً در ىّردش چُ گفتُ بّد کُ 
ُ اش را جنب کرد  .صدای شَرِز تّج

ُ ی حرف ٍاو شدید؟ حس کردو حّاستّن جيع حرف ٍاو نیست ِ -  ...ىتّج

 :ارزینُ با شرو اندکی سرش را باال آِرد ِ گفت

 ٍا ببخشیدا اصالً نشنیدو ىیشُ حرفتّنِی تکرار کنین؟-
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ُ جا شد ِ گفت  :شَرِز اندکی جاب

عرض کردو از ٍيسر خدا بیاىرزو سُ یادگار دارو کُ یُ ىادر ىَربّن ىحه شيا  -
 سامُ ِ اِن کّچیکُ سُ سامشُ ِ ۷کُ دخترٍاو یکیشّن . یُ پسر ِ دِ دختر. ىی خّان

 !شدیدًا ىحتاج بُ ىحبت ىادر

 ...حاال شيا این مطف رِ در حق بندٌ ىی کنید تا

 :ارزینُ نگذاشت شَرِز حرفش را تياو کند ِ با اخيی کُ بُ چَرٌ نشاند گفت

ُ ٍات ىی خّی -  !َینی بفرىّیین َمنِیَّ َبرِیی تّم

 :شَرِز کُ از محن ارزینُ جا خّردٌ ِ عصبی شد، با شتاب از جا برخاست ِ با خشً گفت

 !اخالق َگندتّن ٍيین بّدٌ کُ تا حاال ترشیدید! چُ بی ادب -

ارزینُ کُ ضد حال حسابی خّردٌ بّد، در حامی کُ اخيش غنیظ تر شدٌ بّد دستی تکان 
 :داد ِ گفت

 !چی چی خیال کِیردی کِی ُکنَفت ِ َمنِیُ دخترِت ىیشً؟! برِ بابّ -

 :شَرِز با عصبانیت بُ طرف شیرین رفت ِ دستش را گرفت ِ گفت

 این مقيُ بّد براو گرفتی؟! پاشّ خّاٍر پاشّ بریً -

 :یدی ِ بی بی با تعجب بُ رفتن آن ٍا چشً دِختُ بّدند کُ یدی رِ بُ شَرِز گفت

 چیطّ شد؟ -

!" برِ بابا، با این دختر بددٍنتّن"شَرِز نیز رفتاری چّن ارزینُ نشان داد ِ با گفتن 
 .راٍش را گرفت ِ بُ ٍيراٌ خّاٍرش از خانُ خارج شدند
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*** 

 .فخری شال ِ کالٌ ىی کرد تا سفری دیگر را آغاز کند

. باید بُ ٍيراٌ سنیيی عازو ىی شد تا شاید برای آخرین بار حرف ٍایش را با اِ بزند
از آن رِز کُ در بیيارستان بُ دکتر اجازٌ نداد . دمش گّاٍی ىی داد فرصت چندانی ندارد

ُ ای  تا جریان بیياری اش را بُ ٍيسرش بازگّید، ىی دانست کُ تا سفر تنَایی اش فاصن
 .ندارد

اینک با این حس کُ شاید این آخرین فرصت برای گفتن حرف ٍای تننبار شدٌ در قنبش 
 .باشد، راٍی دیار ىی گردید

دیرِز ِقتی سیيا با اِ تياس گرفت ِ خبر ازدِاج دخترش افسانُ را داد؛ بُ یکبارٌ ِیران 
در خّد شکست ِ ىتّجُ شد چُ اشتباٍی کردٌ کُ گّشش را بُ دست سیيا . شد

 !سپردٌ بّد

چقدر از انجاو کارش پشیيان بّد اىا؛ اکنّن کار از کار گذشتُ ِ فرصتی برای پشیيانی 
 .نبّد

چُ خّب ىی شد اگر پیش از انجاو کار بُ عاقبتش ىی اندیشید ِ پافشاری بی ىّرد 
 .نيی کرد

یدی ىدرک تحصینی اش تا راٍنيایی . گّیی اکنّن چشً بُ رِی حقیقت گشّدٌ بّد
بیشتر نبّد ِ شرِین ىدرک تحصینی اش سر تا پای یدی را ىی ارزید؛ اىا افسّس کُ اِ 
ٌ ی یدی ِ حرف ٍای ضد ِ نقیض سیيا  چشً بُ رِی حقیقت بستُ ِ فقط ِ فقط چَر

 .اِ را خاو کردٌ ِ باعخ شد تا دستی دستی دخترش را گرفتار این سرنّشت سازد

 .بُ خّبی ىی دانست ىینّ از اقبامش راضی نیست گر چُ اِ بُ رِی خّد نیاِردٌ بّد
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ٍیچ ِقت فکرش را نيی کرد . ىینّ سّار ىاشین شدٌ ِ بُ سّی رِدخانُ پیش ىی رفت
گرچُ رفتار ىادربزرگ با اِ بسیار خّب بّد ِ ! رِزی این چنین تقدیری را ىتحيه شّد

 .این ٍيُ ىَربانی از اِ در خاطرش نيی گنجید؛ اىا اِ دمش در پی دیگری بّد

ٌ ی دست زدن بُ اِ را . یک سال از ازدِاجش گذشتُ بّد در حامی کُ ٍنّز بُ یدی اجاز
 .ندادٌ بّد

آخر چگّنُ ىی تّانست اجازٌ دٍد، کسی کُ بُ شدت از اِ بیزار است بُ اِ نزدیک شدٌ 
 !ِ یا حتی بتّاند انتظارات زناشّیی اش را برطرف نياید؟

 .ىگر ىيکن بّد؟ اگر بُ خاطر ىادر نبّد، زیر این بار نيی رفت

ُ ای پارک نيّد، از آن پیادٌ شد ِ بُ طرف رِدخانُ قدو . بُ رِدخانُ رسید ىاشین را گّش
 .برداشت

تختُ سنگی را انتخاب کردٌ ِ کفش ٍا را از پایش درآِرد ِ بُ آب زد تا رِی تختُ سنگ 
 .نشستُ ِ دِبارٌ در خاطراتش گً شّد

ٍيین کُ پای در آب فرِ . خاطراتی کُ شاید تنَا دمخّشی اِ از رِزگار ىجردی اش بّد
دست ٍایش را بُ دِر . برد، خنکای آب تنش را مرزاند ِ سرىایی خفیف در جانش پیچید

 .بازِانش گرفت ِ رِی تختُ سنگ انتخابی اش نشست

سکّت اینجا آراىشی ژرف بُ جانش ٍدیُ ىی کرد ِ نگریستن بُ آبی کُ رِزگاری جانش 
در ىیان اىّاجش باال ِ پایین شدٌ ِ ٍر آن اِ را بُ کاو ىرگ ىی کشاند، مذتی خاص بُ 

مذتی کُ خاطرات شرِین را بُ دنبال داشت ِ آن شب تنَایی ِ غرق . اِ ىی بخشید
 .شدن در احساسش را تنَا یادگار نیک از عشق ىی دانست
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ُ ای  گرچُ ٍیچ ِقت نفَيید چرا شرِین پا پیش نگذاشت ِ بُ راحتی عشق دمباخت
 .اِ ٍنّز ًٍ بُ یادش بُ آراىش ِ سکّن ىی رسید! چّن اِ را از دست داد، اىا

اِ ىی خّاست از این زندگی . غرق در تفکراتش بّد کُ تصيیيش را در ٍيان حال گرفت
 .اجباری خالص شدٌ ِ خّد را از این بند برٍاند

 !ٍیچ ِقت اجازٌ ندٌ کسی رنج کشیدنت رِ ببینُ

ُ ای بّد کُ با خّد تکرار کرد ِ بُ تيسخر خندید بُ ظاٍر ىشکنی نداشت اىا . این جين
 !...در باطن

 .آٍی از سینُ بیرِن داد ِ در خاطر بُ یک سال قبه برگشت

 .ٍيُ خّشحال بّدند جز اِ ِ پدرش. در بَترین تاالر شَر جشن برگزار ىی شد

چرا کُ ٍر دِ بُ خاطر پافشاری یک نفر زیر این بار . اىا کاری از ٍیچ کداو شان برنيی آىد
 .رفتُ بّدند

 .خانُ ىينّ از ىَيان بّد تا در ساعتی ىعین ٍيُ بُ تاالر رفتُ ِ جشن را برگزار کنند

 .عرِس ِ داىاد با ًٍ بُ آتنیُ رفتند ِ این آتنیُ بُ بَناو ِ سرِر تعنق داشت

از رقـــص ِ پایکّبی ىیَيانان گرفتُ تا پچ پچ ٍای سیيا ِ . خاطرات را ىرِر کرد
ٌ ٍا ٍّیدا ىی شد ٌ ی داىاد در چَر ُ ٍایی کُ با دیدن چَر . حسادت ٍای زنانُ ِ دختران

 .ىرِر کرد ِ ىرِر؛ تا زىانی کُ خانُ خنّت شد ِ عرِس ِ داىاد تنَا شدند

این جا بّد کُ عرِس راضی بُ تيکین نشد ِ داىاد عصبی ِ خشيگین اِ را رٍا کرد ِ 
 .شب نیز بُ ىنزل برنگشت

 .ىینّ بدِن آن کُ ىتّجُ شّد، اشک ىی ریخت ِ خاطراتش را ىرِر ىی کرد
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نُ تنَا آن شب، بنکُ شب ٍای دیگر نیز یدی کً ِ بیش در بیرِن از ىنزل شب را بُ 
 .صبح ِ در ىحفه دِستان ىی گذراند

 .ِ ارتباط آن دِ شکه نگرفتُ، فاصنُ پادرىیانی کرد ِ اِضاعشان بدتر شد

اکنّن ىینّ رِی تختُ سنگ ىیان رِدخانُ نشستُ ِ خاطرات شرِین ِ پس از آن یک 
 .سال اخیرش را ىرِر ىی کرد

قدری با خّد اندیشید ِ پشیيان از ! کاش سال پیش در ٍيین رِدخانُ جان سپردٌ بّد
 :این فکر، با خّد گفت

 ...اگُ جّن ىی دادو کُ اِن شب براو رقً نيی خّرد ِ! نُ -

 .دِبارٌ آٍی کشید ِ با خّد سخن گفت

کجایی؟ االن داری چی کار ىی کنی؟ اصالً تّ یادی از ىن ىی کنی؟ یا ! شرِین، آٌ شرِین -
 !فقط ىنً کُ بُ یاد تّ شب ِ رِز ندارو؟

 یادت ىیاد؟ اِن شب چُ طّر از پارس سگ ترسیدی ِ تّ بغنً ىچامُ شدی؟

با یادآِری آن خاطرٌ مبخندی بُ پَنای صّرت زد ِ سری تکان داد؛ اىا ِقتی دید خبری 
ٌ اش  از آن رِزٍا نیست، سریع مبخندش را جيع کرد ِ با غيی کُ دِبارٌ بر چَر

 :ىی نشست اداىُ داد

تا کی ىی تّنً این ِضع رِ تحيه ! ىن نيی تّنً اداىُ بدو باید ٍيین جا تيّىش کنً -
اىا پس دل خّدو چی؟ تا کی بُ یاد شرِین ! کنً؟ ىاىان بزرگ رفتارش خّبُ درست

ُ ی یدی سر باز بزنً ِ از  باشً ِ تّی اتاق یدی رِ ببینً؟ اصالً تا کی ىی تّنً از خّاست
ُ اش ندو؟ پس زن گرفت برای چی؟ زن گرفت تا َاخً  خّدو دِرش کنً ِ تن بُ خّاست

 ِ َتخً ىن رِ تحيه کنُ؟
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 !ٍر چُ بادا باد. ٍيین جا تيّىش ىی کنً! ىن نيی تّنً! نُ! نُ

 !باالتر از سیاٍی کُ رنگی نیست، ٍست؟ ىن قنبً سیاٍُ ِ با این زندگی نیست

 !کاش این رِ ىاىان ىی فَيید ِ پافشاری نيی کرد

 ...کاش ىاىان این رِز رِ براو نيی خّاست ِ

 .پّفی کشید ِ از جا برخاست ِ رِی تختُ سنگ بُ سختی ایستاد

 از گفتن این حرف ٍا ِ تکرارشّن چُ حاصه؟ ىگُ تکرارشّن دردی رِ ًٍ دِا ىی کنُ؟

ً تر شد  .سری بُ تاسف ِ نُ تکان داد ِ در تصيیيش ىصي

 .نگاٍی بُ اىّاج خرِشان رِدخانُ انداخت ِ خّد را آىادٌ کرد

 .باید بُ این ِضع خاتيُ ىی داد

ُ ی ِحشی داشت ِ خّد را غرق در اىّاجش سرگردان  چشً بُ اىّاج خرِشان رِدخان
 .دید

بُ طرف ىاشین حرکت کرد ِ . از تختُ سنگ جدا شد ِ آٍستُ ِ قدو زنان از آب گذشت
. ٍر دِ دست را رِی فرىان تکیُ داد ِ سرش را رِی دست ٍایش گذاشت. سّار شد

ً ٍایش را بست  .اندکی بُ آن حال ىاند ِ چش

ُ ی این زندگی را نداشت. باید تصيیيش را عينی ىی کرد نُ . تّان تحيه اداى
ىی تّانست خّد را راضی بُ ٍيبستری کند ِ نُ ىی تّانست با اندیشیدن بُ دیگری در 

 !کنار یکی دیگر زندگی کند

 چُ باید کردٌ ِ بُ راستی کداو راٌ را ىی بایست انتخاب ىی کرد؟
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در بین دِ راٍی ىاندٌ بّد؛ اىا چنان دمش با شرِین ٍيراٌ بّد کُ جایی برای یداهلل 
ٍر چند گاٍی دمش برای اِ ىی سّخت؛ زیرا خّدش عاشق بّد ِ ىی دانست . نبّد

اىا نيی تّانست ! عاشقی بد دردی ست ِ تنَا درىانش دیدار ِ در کنار یار بّدن است
 .خّد را نیز با این تقدیر ًٍ گاو سازد

استارت زد ِ ٍيراٌ با رِشن شدن ىاشین، صدای پخش نیز فضای ىاشین را آکندٌ از 
 .آٍنگی ىالیً ِ سّزناک کرد

 .خّانندٌ گّیی از دل اِ ترانُ ىی خّاند

 ىی تّانستً فراىّشت کنً* کاش ای تنَا اىید زندگی 

 در ىزار سینُ خاىّشت کنً* یا شبی چّن آتش سّزان دل 

ٌ او   نیيُ شبَا یاد رِیت ىی گریخت* کاش چّن خّاب گران از دید

 از دیار آرزِیت ىی گریخت* ىرغ دل افسردٌ حال ِ بستُ پر 

 از ِجّدو چّن ِجّدت دِر بّد* کاش احساس نیاز دیدنت 

 کاش آن شب چشيَایً کّر بّد* در دمً آتش نيی زد آن نگاٌ 

 عنیرضا شجاع پّر

ُ اش اشک ىی ریخت ِ  چنان خّانندٌ با سّز ىی خّاند کُ ىینّ بی اختیار با کنيُ کني
 .رانندگی ىی کرد

ناگاٌ خّد را ىقابه . بُ قدری دل گرفتُ ِ غيگین بّد کُ ىتّجُ نشد کی بُ خانُ رسید
 .خانُ دید
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صّرتش را از اشک پاک نيّد ِ . خً شد ِ برگی دستيال کاغذی از جعبُ بیرِن کشید
ٌ اش انداخت ِ پیادٌ شد در را قفه نيّد ِ بُ طرف در . سپس در آینُ نگاٍی بُ چَر

 .رفت، کنید در قفه چرخاند ِ ِارد شد

ابتدا بُ سراغ شیر آب کُ در حیاط بّد، رفتُ ِ پای حّضچُ نشست ِ آبی بُ صّرتش 
 :با خّد گفت. زد

یدی کُ رسید ِ شاو خّرد حرف آخرو رِ . اىشب آب پاکی رِ رِی دستش ىی ریزو -
آخُ ىگُ گـ ـناٌ . ىیگً کُ نيی تّنً این ِضع رِ تحيه کنً ِ با اِن نيی ىّنً. ىیگً

 نیست کنارش زندگی ىی کنً اىا دمً با شرِینُ؟

ُ ی ِرِدی ساختيان . ِ سری بُ تایید حرف دمش تکان داد ِ از جا برخاست ٍنّز از پن
ُ ی در ظاٍر شد ِ با نگرانی گفت  :باال نرفتُ بّد کُ ىادربزرگ منگ منگان در آستان

خ گنگیشکی ىی زد ننُ - نگفتی ىن پیرزن دیِّنِیی ! ُکجّی رفتِی بّدی ُگيپ گُنً؟ دُمً ىِی
 ىیشً ُت بیّی؟

ىینّ ِقتی نگرانی ىادربزرگ را دید، دست ٍایش را از دِ طرف رِی گیسّان سپید پیرزن 
با زحيت مبخندی . کُ از دِ طرف رِسری اش بیرِن زدٌ بّد، قرار داد ِ آنَا را نّازش کرد

 :تنخ بُ مب نشاند ِ گفت

قربّنت برو ىاىان بزرگ، چرا نگران شدی؟ یُ کً کار داشتً کُ رفتً بیرِن انجاو دادو ِ  -
 .اِىدو

 :ىادربزرگ ِقتی مبخندش را دید نفسی بُ آسّدگی کشید ِ گفت

ُِی  -  ىادرو نُ ننُ؟! خّ ننُ دمً دیِّن
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ً ٍایش را بست ِ باز  سرش را بُ عالىت تایید تکان داد ِ ىینّ نیز در ىقابنش چش
 .نيّد ِ حرفش را با این عيه تایید کرد

 :ىادربزرگ زانّیش را با دست ىاساژی داد ِ گفت

ُ ای خّرِیشّ باشُ تُ نگیرِی ىن یِی تّک ُپ بِیُرو پیش زن َىش  - ت ب شِی ننُ حامّ کِی اِىدی چِی
ٌ یادِیش ىیرٌ بُ ارزینُ سُپردو. قربّنعنی ِ برگردو ِِی  !؛ او اِ پشت دار قامیّ

 .این را گفت ِ َنً َنيک ِ آٍستُ از پنُ پایین آىد

 .ىینّ نیز با این جينُ خیامش را آسّدٌ کرد

 .باشُ ىاىان بزرگ خیامتّن راحت باشُ ىن حّاسً ٍست شيا برید -

ُ اش رفت ُ ی چندین سام ُ ی ٍيسای  .پیرزن سالنُ سالنُ از در خارج ِ بُ طرف خان

ِقتی ىینّ تنَا شد، تعّیض مباس نيّد ِ در ابتدا سری بُ آشپزخانُ زد تا از چگّنگی 
 .اِضاع آنجا خبردار شّد

سپس بُ  ٍال آىد ِ فنجان خامیِی چای ىادربزرگ کُ ٍنّز اندکی گرو بّد را از زىین 
 .برداشت ِ درِن سینک ظرفشّیی گذاشت ِ بُ طرف اتاقشان رفت

شب ٍایی کُ یدی در کنار دِستانش شب . اتاقی کُ تنَا شاٍد شب ٍای تنَایی اش بّد
را بُ صبح ىی رساند ِ اِ در تنَایی اتاقش یا اشک ىی ریخت یا بُ یاد رِزگار خّش 

 .دِران تجردش خاطراتش را ىرِر ىی کرد

یدی از زیبایی چَرٌ چیزی کً نداشت؛ اىا از ِقتی رفتار ىینّ را دیدٌ بّد کُ بُ ٍيسرش 
ُ اش را  بی ىَر ِ نسبت بُ ِظایف زناشّیی اش بی تفاِت است ِ رفتارٍای عاشقان

نادیدٌ ىی گیرد، اِ نیز ترجیح ىی داد شب را در کنار دِستان ِ در پای بساط قنیان بُ سر 



 

www.lovelyboy.blog.ir 

ُ ایرىان  228 زینب ىیشی| خیال  تابّت بر ىّریان  

برد تا این کُ شاٍد انداو دل ربای ىینّ شدٌ ِ حسرت یک دست کشیدن بُ آن تن ِ 
 .بدن در دمش بياند

 !ِقتی ىینّ ىی خّابید کّدکی را ىانند بّد در خّاب ناز

این کُ اِ اجازٌ نداشت تا بُ ٍيسر خّد نزدیک گشتُ ِ از حق طبیعی اش برخّردار 
گردد، اِ را عصبی ِ بدخنق ىی کرد ِ ٍر رِز بیشتر از پیش اِ را القید زن ِ زندگی 

 .ىشترک ىی نيّد

گر چُ باعخ ِ بانی اش تا حدِدی خّدش . این القیدی ِ الابامی بّدن ىینّ را ىی آزرد
بّد؛ اىا ىینّ بر این عقیدٌ بّد کُ یدی از قبه القید بّدٌ ِ اکنّن بدتر از پیش شدٌ 

 ٍر چند اِ از این کُ یدی. است

ُ اش را با اِ حفظ کند، خّشحال بّد؛ زیرا این گّنُ با خّد خیال ىی کرد بُ عشق  فاصن
 .شرِین خــ ـیانـت نکردٌ است

 تّ دمً را بردٌ بّدی؛ حق نداشتی ىرا تنَا گذاشتُ ِ برِی

 پس تکنیف دمً چُ ىی شّد؟

 "زینب ىیشی"

*** 

عصر یدی با خانُ تياس گرفت ِ گفت کاری پیش آىدٌ ِ اىشب بُ خانُ نيی آید تا 
 .ىادربزرگش نگران نشّد

در ىدت این چند سامی کُ گاٌ ِ بی گاٌ شب ٍا را در بیرِن از ىنزل ِ پا بُ پای رفقا 
آن ًٍ بُ . سپری ىی نيّد، این اِمین بار بّد کُ بُ ىادربزرگ خبر نیاىدنش را ىی داد

ُ ی کار  !بَان
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چرا کُ ٍر گاٌ بُ سراغ دِستان ىی رفت، از نیيُ شب ِ خّاب ىادربزرگ ِ ارزینُ 
ُ اند، از خانُ خارج نيی شد بُ . استفادٌ کردٌ ِ تا ىطيئن نيی شد ٍر دِ در خّاب فرِ رفت

ٍيین دمیه ىادربزرگ ِ ارزینُ از کارٍایش بی اطالع بّدٌ ِ نيی دانستند اِ اکحر شب ٍا 
 .را در کنار دِستان ىی گذراند

ُ ی ىضحک پایان ببخشد، یدی بیشتر از  حال کُ ىینّ تصيیً گرفتُ بّد بُ این رابط
 .پیش خّد را نشان ىی داد

ىینّ دل گرفتُ ِ غيگین آٍی کشید ِ آٍنگی آراو ِ بی کالو گذاشتُ ِ بُ سراغ آمبّو 
. آمبّىی کُ عکس ٍای بُ ظاٍر بَترین شب عيرش را در خّد جای دادٌ بّد. رفت

ُ ای آمبّو را یکی یکی نگاٌ ىی کرد ِ ِرق ىی زد  .برگ ٍای سنگین ِ شیش

ٌ ای برایش بُ دنبال داشت . بُ عکس تکی خیرٌ شدٌ بّد. تک تک عکس ٍا خاطر
ً ٍایش را استادانُ طرحی زیبا زدٌ ِ  عکسی کُ ىَارت آرایشگر را نشان دادٌ ِ چش

ُ ٍایی زرین ِ طالیی زینت دادٌ بّد در این عکس ىینّ بُ . پشت پنک ٍایش را با دان
تّر از صّرتش باال زدٌ ِ بُ یک . دِردست خیرٌ ِ نگاٍش ًٍ چنان غيگین ىی زد

سيت سرش ٍدایت شدٌ بّد ِ چّن عکس نیً رخ گرفتُ شدٌ بّد، زیباتر از باقی 
 .عکس ٍا بّد

با دیدن ٍر عکس یاد رفتار ِ شّخی ٍای بَناو افتادٌ ِ در ىیان آن ٍيُ غً مبخندی 
 .ىحّ مب ٍایش را در بر ىی گرفت

غرق در ىّسیقی شدٌ ِ ٍيراٌ با دیدن عکس ٍا ِ خاطراتش، سیه اشک را رٍا کرد ِ در 
 .تنَاییِی اتاقش یک دل سیر اشک ریخت

ً ٍایش قرىز ِ پشت پنک ٍایش ىتّرو شدٌ بّد  .چش
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ٌ ی ىتّرىش انداخت. آمبّو را جيع کرد ِ از جا برخاست با . نگاٍی در آینُ بُ چَر
ُ اش پاک کرد تا بتّاند از اتاق خارج شدٌ ِ  ٌ ی اشک را از گّن دستيال کاغذی باقی ىاند
خّد را بُ آب رساندٌ ِ صّرتش را بشّید کُ بدِن ىقدىُ ِ دق امبابی در اتاق باز شد ِ 

ُ ی در دید  .ىادرش را در آستان

ً ٍایی  ُ ی ىادر در آن ِضعیت اِ را شّک زدٌ کرد ِ با بَت ِ چش دیدار غیر ىترقب
ُ ای کُ تصّیر ىادر را پشت تصّیر خّدش نشان . ىتعجب در آینُ خیرٌ شدٌ بّد آین

 .ىی داد

ىادر با مبخند پیش آىدٌ ِ با . خشکش زدٌ ِ قدرت تحرک از بدنش رخت بربستُ بّد
نزدیک شدنش بُ اِ، تّانست تکانی بُ خّد دادٌ ِ بُ طرف ىادر برگشتُ ِ با اِ 

 .احّامپرسی ِ خّش آىدگّیی کند

 اىا برای صّرت ىتّرىش چُ دمینی داشت؟

ىادر اِ را تنگ در آغّش گرفت ِ با نگرانی چشً بُ صّرت دخترش دِخت ِ دِبارٌ 
 :سرش را بُ آغّش فشرد ِ گفت

ً ٍای نازت، چی شدٌ دختر گنً؟ کسی اذیتت کردٌ؟ -  ىاىان بُ قربّن چش

 :ىینّ ٍيان طّر کُ سرش را بُ آغّش ىادر چسباندٌ بّد با طيانینُ گفت

 !نُ چیزی نشدٌ، فقط دمً براتّن تنگ شدٌ بّد، ٍيین -

ىادر سرش را از سینُ جدا کرد ِ با دِ دست صّرتش را ىیان دست ٍایش جا داد ِ بُ 
 :اِ کُ نگاٌ غيگینش را از ىادر ىی دزدید، گفت

ً ٍاو کن ِ حرفت رِ تکرار کن -  یعنی باِر کنً؟! نگاٌ تّی چش

 :ٍنّز ىینّ با خّد در جدل بّد کُ فخری اداىُ داد
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تّ اِن قدر گریُ کردی کُ پنک ٍات ! اگُ ىن دختر خّدو رِ نشناسً کُ ىادر نیستً -
ىن اشتباٌ ! ِرو کردٌ، اِن ِقت تّقع داری ىن حرفت رِ باِر کنً؟ ىن یُ ىادرو ىینّ

یُ چیزٍایی راجع بُ یدی شنیدو کُ ! نباید ٍيچین زندگی رِ برات ىی ساختً. کردو
 .اىیدِارو غنط باشُ ِ اِن شخص بُ ىن درِغ گفتُ باشُ

 ىاىان از کی شنیدی؟ -

. اِىدو تا در ىقابه دخترو بُ اشتباًٍ اعتراف کنً. از یُ فاىیه دِر! از کی ىًَ نیست -
اِن با . ىن گّل حرف ٍای سیيا رِ خّردو. اِىدو تا ىن رِ بُ بزرگّاری خّدت ببخشی

ناىردی تيّو با حرف ٍاش ذٍن ىن رِ شستشّ داد تا ذٍنً نسبت بُ تّ خراب بشُ ِ 
 ...حاال خّدش

ً ٍایش حنقُ بست ِ  این را گفت ِ آٍی سّزناک از سینُ بیرِن دادٌ ِ اشک در چش
 :اداىُ داد

اگُ بُ . اِىدو برای آخرین بار با یداهلل حرف بزنً. اِىدو تا از این ِضعیت نجاتت بدو -
 .ِ اگر نداد باید ازش جدا بشی! حرفً گّش داد کُ فبَا

ُ اش را پیش گرفتند ٌ ٍای اشک راٌ گّن ُ ی اشک در چشيش بزرگ تر شد ِ قطر  .حنق

ىادر آىدٌ بّد تا بُ دخترش دمداری دادٌ ِ اِ را دل گرو بُ زندگی کند؛ اىا ! جامب بّد
 .حال خّدش کً آِردٌ بّد

 !یدی پیش از ازدِاج یُ قّل بُ ىن دادٌ بّد کُ ٍنّز بُ اِن قّمش عيه نکردٌ -

 :ىینّ ابرِیی باال انداخت ِ چینی بُ پیشانی داد ِ گفت

 قّل؟ چُ قّمی؟ -

 :ِ ىنتظر حرف ىادر نشدٌ ِ اداىُ داد
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 .ىن این ىدت بی کار ننشستً ِ یُ کارٍایی انجاو دادو! نیازی بُ قّل ِ قرار نیست -

فخری با شنیدن این حرف ذٍنش ىنحرف شد ِ بُ یاد حرف ٍای سیيا کُ ىبادا حقیقت 
داشتُ باشند، پا سست کرد ِ چيباتيُ در جا نشست ِ دست بر سرش گرفت ِ درىاندٌ 

 :گفت

 !چُ کاری؟ دیدی چُ خاکی بُ سرو شد؟ دستی دستی دخترو رِ بدبخت کردو -

ٍنّز ىینّ مب باز نکردٌ بّد تا ىادر را از نگرانی دربیاِرد کُ سنیيی ِ بی بی فرح گه در 
ُ ی در پیدا شدٌ ِ سنیيی با مبخند گفت  :آستان

 !خّب ىادر ِ دختر خنّت کردید ِ یادتّن رفتُ کُ این دختر پدری ًٍ دارٌ -

 :ىینّ با دیدنش بُ طرفش پا تند کرد ِ خّد را در آغّشش جای داد ِ با شادىانی گفت

 !بابا جّن -

 :سنیيی بُ آغّش فشردش ِ دستی بُ سرش کشید ِ آراو گفت

 .چقدر دمً برات تنگ شدٌ بّد! جّن بابا -

ُ ای بر سر دخترش نّاخت  .سپس بـ ـّس

ً ٍایش خانُ گزید ً  اشکی در نی نی چش  .ىینّ بّی تن پدر را با ِمع باال کشید ِ باز ن

تّ چرا اِن جا "سپس فخری نیز از جا بنند شد ِ در جّاب سنیيی کُ بُ اِ گفت 
 :گفت" نشستی

 !یُ کً زانّو درد ىی کرد الىصب در جا نشّندو -

 :سنیيی نیز دستی دِر گردنش انداخت ِ با نگاٍی عاشقانُ کُ بُ اِ کرد، گفت
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 :ِ نگاٍی بُ بی بی کرد ِ گفت! آخی خانً قشنگً پیر شدٌ دیگُ -

 !نُ ننُ؟ عرِس گيپ گنت پیر شدٌ -

ُ اش را بّسید ِ گفت  :بی بی نیز نگاٍی بُ عرِسش کرد ِ گّن

ُ ات پیرِی پدر صنِّتی - ؟! نن  عرِس برگ گنً ٍنّز ىخِی ىا شب چارَد ىی ىّنِی ُکجّش پیرِی

سنیيی بُ قَقَُ خندید ِ یک دست بُ دِر گردن فخری ِ دست دیگرش را گردن 
ىادرش انداخت ِ ٍردِ را تا  ٍال ٍيراٍی ِ سپس ٍيگی دِر ًٍ بُ اتاق پذیرایی رفتُ 

 .ِ نشستند

 :ارزینُ سفرٌ بُ دست بُ پذیرایی آىد ِ گفت

ٍّ پس ىی گیرین - ِّی  !خّب دل ىیدین قن

 :ىینّ نگاٍی بُ اِ کرد ِ گفت

ارزینُ جّن ان شااهلل بُ زِدی یکی ًٍ پیدا ىی شُ ىیاد ِ برای تّ ًٍ قنٌّ سیخ  -
 !بنُ دیگُ... ىی کشُ ِ

ٌ ی نُ چندان ظریفش ریخت، سرش را کج کرد ِ  ارزینُ با شرىی دخترانُ کُ بُ چَر
 .سفرٌ را انداخت ِ ٍیچ نگفت

 :ىینّ نیز در دل با خّد گفت

 !چی بکشُ؟! بیچارٌ اِنی کُ در آیندٌ باید این قیافُ رِ تحيه کنُ -

سفرٌ چیدٌ شد ِ غذایی با دست پخت بی بی رِی آن جا گرفت ِ ٍيُ دِر آن 
 .نشستند

 :فخری قاشق را از غذا پر کرد ِ بُ دٍان گذاشت ِ گفت
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 یدی برای شاو نيیاد؟ -

 :ارزینُ کفگیر را درِن دیس گذاشت ِ گفت

 !نُ زنگ زد ِ گفت کار پیش اِىدِی اىشب َنيیاد -

 :فخری نگاٍی بُ ىینّ کرد ِ سپس رِ بُ ارزینُ گفت

 !عجب شبی ىا رسیدیً -

 :ارزینُ ىتعجب گفت

 اتفاقی افتادِی زن دِیی؟ -

 :فخری ىقداری خّرش رِی برنجش ریخت ِ اداىُ داد

 .اىا دِست داشتیً دِىاد قشنگيّن رِ ببینیً! نُ عزیزو -

 :ارزینُ نیز در جّابش گفت

 .فردا بعد از ظَر ىیاد -

ُ اش گذاشت ِ قنبش را در ىشتش فشرد ِ گفت  :فخری دست رِی سین

 !ىا باید زِد برگردیً، ىَرداد رِ تنَا گذاشتیً ِ اِىدیً! فردا بعدازظَر؟ خینی دیرٌ -

جشن ازدِاج دخترداییشُ ِ زن داییش دِست . اِىدیً ىینّ رِ با خّدىّن ببریً
 .داشت کُ ىینّ ِ یداهلل ًٍ حتيا باشن

 :ىینّ ىتعجب گفت

 باالخرٌ افسانُ ًٍ عرِس ىیشُ؟ دِىاد کی ٍست؟! اِی  -
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سنیيی میّانی آب برایش . در این ٍنگاو مقيُ بُ گنّی فخری پرید ِ بُ سرفُ افتاد
 :گرفتُ ِ گفت

این را گفت ِ میّان را بُ دستش ! آخُ زن این حرف ٍا رِ ًٍ ىیشُ بعد از سفرٌ زد -
 .داد

ُ ای آب نّشید ِ مقيُ را بُ زِر آب قّرت داد ِ گفت  :فخری جرع

 .باید دید! زن داییت کُ خینی تعریف داىادش ىی داد -

*** 

فخری خّن خّنش را ىی خّرد ِ در دل بُ ! ٍر چُ ىنتظر ىاندند، یدی نیاىد کُ نیاىد
 .خّد معنت ىی فرستاد کُ باعخ ِ بانی چنین ِصنتی شدٌ است

ىینّ بستری گستردٌ بّد ِ پدر از خستگی بُ خّابی عيیق فرِ رفتُ بّد؛ اىا فخری در 
بستر غنت ىی زد ِ خّاب بُ چشيش نيی آىد ِ ِقتی دید شب از نیيُ گذشت ِ باز 

 :خبری از یدی نشد، رِ بُ ىینّ کُ اِ نیز ٍنّز نخّابیدٌ بّد، کرد ِ گفت

از کی زندگیت این شدٌ ىادر؟ از کی یداهلل شب . ىن رِ ببخش! ىن اشتباٌ کردو ىینّ -
 خّنُ نيیاد؟ شب کجا ىیرٌ ِ چی کار ىی کنُ؟ چرا تا حاال چیزی نگفتی؟

ً ٍای نگران ىادر انداخت کُ در  ُ جا کرد ِ نگاٍی بُ چش ىینّ پتّ را رِی خّد جاب
ًِی اشک در ىیانشان برق ىی زد ِ گفت  :تاریکی َن

چی باید ىی گفتً؟ باید ىی اِىدو ِ ىی گفتً ىاىان ىن ٍنّز دخترو ِ تا زىانی کُ تّ  -
ُ او دختر ىی ىّنً؟ باید ىی گفتً از یدی خّشً نيیاد ِ نيی ذارو ! آٌ ىاىان! آٌ... این خّن

 ىگُ خّد شيا براو این زندگی رِ تعیین نکردید؟
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پس شکایت از چی ىی کردو؟ اگُ شکایت ىی کردو خّدِی شيا نيی گفتی بشین سر خّنُ 
 ِ زندگیت ِ زندگیت رِ بکن؟

ٌ تر از قبه شد ِ آٍی کشید ِ دستی بُ طاق صّرتش زد ِ گفت  :فخری شرىند

 ؟ پس ازدِاجت رِ تکيیه نکردی ِ این رِ االن داری ىیگی؟...ٍنّز -

 :سپس اداىُ داد

ن  - ن ِ ىِی ىن صبح با بابات ىیرو ىحه کارش ِ ٍيّن جا باٍاش حرف ىی زنً ِ اگُ ىِی
ٌ ای برای کارش نداشت، ىی برو ِ آزادت ىی کنً از این زندگی این ! کرد ِ دمیه قانع کنند

اِن ٍيُ کالس ٍای ىختنف فرستادىت کُ ! ٍيُ زحيت برات کشیدو ِ بزرگت کردو
 این بشُ زندگیت؟

اگُ . تّ این جا ِ ىن کینّىترٍا از تّ دِرو! ىن نيی ذارو بُ این شکه اداىُ بدی! نُ، نُ
چرا پیش ! قرار باشُ شب ٍا رِ تنَایی تا صبح سر کنی کُ ىن از نگرانیت دیِّنُ ىیشً

ىن فکر ىی کردو یدی آدو سر بُ راٌ ِ ! خّدو نباشی؟ ىا کُ از نّنت سیر نشدٌ بّدیً
 !درستیُ کُ اصرار بُ این ازدِاج داشتً ِگرنُ صد سال ٍيچین کاری نيی کردو

 :ىینّ ِقتی دمشّرٌ ِ نگرانی ىادر را دید گفت

ىگُ قرار . ىاىان جان این قدر حرص ِ جّش نخّر حاال، ًٍ ٍيُ چی درست ىیشُ -
 قرارٌ یا نُ؟! نیست ىن برای جشن افسانُ با شيا بیاو؟

 :ىادر با سر حرفش را تایید کرد ِ ىینّ اداىُ داد

 .ىن با شيا ىیاو ِ دیگُ برنيی گردو -

 ؟...یعنی -
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 .بنُ ىاىان مطفا اداىُ ندٌ -

 .این را گفت ِ رِ از ىادر گرفت ِ در بستر غنتی زد

دِست نداشت در ىّرد ىّضّعی کُ . در سرش غّغایی بّد ِ در دمش آشّبی بی پایان
ُ ای بُ آن نداشت بحخ کند  .ٍیچ عالق

برای اِ این زندگی ِ یدی تياو شدٌ بّد ِ خّد را ىتعنق بُ عشق ِ شرِین ىی دانست 
 !ِ بس

ُ ی پدر باقی ىاندٌ است  .خّشحال بّد کُ ٍنّز ٍيان دختر خان

ٌ اند بُ خّاب رفت  .با این افکار کُ ىعنّو نبّد از کجا بُ سراغش آىد

*** 

 :فخری پس از صرف صبحانُ مباس پّشید ِ آىادٌ رِ بُ بَين گفت

 .بیا ىن رِ ببر یُ گشت ِ گذاری تّی رِستا بزنً ىی خّاو رِستا رِ ببینً ِ زِد برگردیً -

اىا ارزینُ . سنیيی نیز مباس پّشید ِ از ىادر ِ خّاٍر دعّت کرد تا با آنَا ٍيراٌ گردند
 :کار را بَانُ کردٌ ِ بی بی پا درد را ِ گفت

ىینَّرو ببرین با بابّ . نُ ننُ، خّتّن بیرین ىن با ای ُپ درد نيی تَّنً ٍيرِتّن بیّو -
 !ىاىّنش یُ تاب بّخّرٌ دمش ِاشُ

 :فخری نگاٍی بُ ىینّ کرد ِ سپس بُ بی بی ِ گفت

قرارٌ با خّدىّن بُ بّشَر ببریيش ِ اگُ یدی ًٍ اِىد اِن ًٍ . آرٌ بی بی ىی بریً -
 .ىی بریً ِ اگُ نشد فقط ىینّ رِ ىی بریً

 :بی بی در جّابش گفت
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ٍا ننُ خّب ىی کنین ای یدی ای رِزا کار ِ بارش زیاد شدِی نيی رسُ  ای طفه ىعصّىّ -
 !بیرین بُ سالىت ننُ! بِیگردِنِی 

 .ىینّ نیز حاضر ِ آىادٌ در کنار ىادر قرار گرفت ِ از خانُ خارج شدند

 :سّار ىاشین کُ شدند، بُ سنیيی گفت

 .برِ طرف ىحه کار یدی، ىی خّاو با یدی حرف بزنً -

ٌ ی نگران فخری انداخت ِ در حین رانندگی گفت  :سنیيی نگاٍی بُ چَر

 اتفاقی افتادٌ؟ -

 !نُ فقط برِ -

ِقتی بُ ىقصد رسیدند، فخری بُ . سنیيی ىتعجب ىاشین را بُ آن سيت ٍدایت نيّد
 :سنیيی گفت

 .نيی خّاو آبرِش رِ جنّی کارگرٍاش بِیبرو. برِ بُ یدی بگّ بیاد ٍيین جا کارو رِ بگً -

 :سنیيی کُ رفت، ىینّ رِ بُ ىادر گفت

 ىاىان چی ىی خّای بَش بگی؟ -

 :فخری سری بُ عقب ِ رِ بُ اِ گرداند ِ گفت

 ...اگُ درست ِ حسابی جّاب داد کُ. ىی خّاو باٍاش اتياو حجت کنً -

 .باقی حرفش را نزدٌ بّد کُ یدی بُ ٍيراٌ سنیيی بُ طرف آنَا آىد

 .فخری ِ ىینّ از ىاشین پیادٌ شدند

 .یدی با دیدن زن دایی شادىان خّش آىد گفت
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 چُ عجب زن دِیی از ای طرفا؟ -

سعی کرد تا بُ خّدش ىسنط شّد اىا . فخری فقط ِ فقط جّاب احّامپرسی اش را داد
 :زیاد ىّفق نشد ِ سپس رِ بُ اِ کرد ِ با خشيی کُ سعی ىی کرد کنترمش کند، گفت

تّ ىگُ قبه از ازدِاج قّل ندادٌ بّدی کُ بعد از ازدِاج ىینّ رِ بُ دانشگاٌ بفرستی تا  -
 اداىُ تحصیه بدٌ؟ چرا بُ قّمت عيه نکردی؟

یدی کُ فخری را تا بُ حال عصبی آن ًٍ در ىقابه خّد ندیدٌ بّد، آب دٍانش را قّرت 
 :داد ِ با پررِیی گفت

 !خّ نشد -

 :فخری عصبی تر شد ِ گفت

گفتی ٍر چی بشُ ىن شرایط اداىُ ! اِن ىّقع کُ دختر خّاستی نگفتی ىيکنُ نشُ -
 گفتی یا نگفتی؟. تحصیه رِ برای ىینّ فراًٍ ىی کنً

 :یدی کُ دید اِضاع غیر از آن است کُ تصّرش را دارد، مبخندی زد ِ ِقیحانُ اداىُ داد

 .اینارِی اِ ىّقعّ گفتً کُ ىینّ رِضی بشُ ِ شيا نُ نیارین -

 :فخری صدایش را باالتر برد ِ گفت

 حاال کُ خرِیت از په گذشتُ زدی زیرش نُ؟! ٍان-

 :یدی نیز کُ ناکاو از ىینّ ىاندٌ بّد، دل را بُ دریا زد ِ با صدایی بنندتر گفت

؟ تّ خری ىی بینی زن دِیی؟ ای دختر سرتقی کُ نصیبً شدِی  - کّ خر؟ خرو َا په گذشتِی
؟  رِزگّری ًٍ براو گذِشتِی
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ىینّ کُ تا بُ حال ساکت ِ سرش را پایین انداختُ بّد ِ بُ خاک ٍای رِی زىین نگاٌ 
 :ىی کرد، سر بنند کرد ِ گفت

 کسی خّاست؟! خّدت این رِزگار رِ برای خّدت خّاستی -

 :یدی کُ دید ىینّ بُ حرف آىدٌ گفت

 تّ حرف زِیدن ًٍ بِیَند بّدی؟! چُ عجب صدا عرِسً شنیدو بعدِی یِیی سال -

 :فخری کُ انتظار چنین جّابی از یدی نداشت گفت

ىا داریً ىینّ رِ با خّدىّن بُ بّشَر ىی بریً ِقتی آدو شدی ِ فَيیدی باید بُ قّل  -
 !ِ قراری کُ دادی پایبند باشی؛ بیا دنبال زنت

 .این را گفت ِ بُ سنیيی دستّر نشستن ِ حرکت داد

*** 

 .چند رِزی از آىدن ىینّ بُ بّشَر گذشتُ بّد ِ ٍیچ خبری از یداهلل نبّد

بَناو ِ ىسعّد ِ ٍيسرانشان ِ ىَرداد ٍر کداو خیال ىی کردند ىینّ برای تازٌ کردن 
 .آب ِ ٍّا ِ سر زدن بُ فاىیه بُ بّشَر آىدٌ است

گر چُ اِ نیز از درِن ِیران بّد؛ اىا . سنیيی حدِدًا ٍيُ چیز را بُ فخری سپردٌ بّد
 .سعی ىی کرد بُ ظاٍر خّددار بّدٌ ِ خّد را ىنطقی ِ ىقاِو نشان دٍد

ىینّ با این کُ حس آزادی ِ رٍایی از بند داشت؛ اىا شب ٍا تنَایی ٍایش را با اشک 
 .تقسیً ىی نيّد ِ نيی تّانست دل را آراو کند

ُ ی ٍّای آزادی را گّش ىی داد ِ با آن زىزىُ ىی کرد  .ىداو تران

 ٍّای آزادای ىی خّاو ِمی باٍات تّ قفسً
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 ...آخُ قشنگُ بند عشق

باز بُ اتاقش بازگشتُ ِ اندیشیدن بُ عشق شرِین را باری دیگر تجربُ ىی کرد ِ این 
 .حس خّب تا حدِدی زیر پّستش دِیدٌ بّد

اىا آىدن دایی بُ تنَایی ِ دعّت آنان بُ جشنِی افسانُ اِ را رسيًا آشفتُ ِ بُ ًٍ 
 .ریخت

ُ ی ىَيان نداشت . دایی خینی رسيی کارت را داد ِ قدری نشست ِ رفت ىینّ کُ حّصن
 .در حد یک احّامپرسی اِ را دید ِ بُ اتاقش برگشت

 :بعد از رفتن فرٍاد، فخری کارت را از رِی ىیز برداشت ِ باز نيّدٌ ِ چنین خّاند

ُ ای ىی سازیً در ِ دیّارش عشق؛  خان

 ٍر ستّنش بُ ستّن ٍيُ آِازش عشق

 .ٍنّز ىتن را کاىه بُ پایان نرساندٌ بّد کُ چشيش بُ اسً عرِس ِ داىاد افتاد

ران افتادٌ ِ تیر کشید َِ چند ِقتی ىی شد کُ درد سرش را اندکی از یاد بردٌ . سرش بُ د
ً ٍایش سیاٍی ىی رفت  .بّد؛ اىا حال دِبارٌ این درد بُ سراغش آىدٌ ِ چش

با زحيت از جا بنند شد ِ بُ طرف اتاق ِ سپس کشّی . کارت از دستش بُ زىین افتاد
 .ىیزش رفت

با دستانی مرزان ِ ناتّان دارٍِایش را از کشّ بیرِن کشید ِ قرص ٍایش را قّرت دادٌ 
. تّانی در دست ِ پایش نيی دید تا باز بُ  ٍال برگردد. ِ میّانی آب پشت سرش خّرد

بی اختیار اشک ىی ریخت ِ تسنطی بُ رِی . رِی تخت افتاد ِ سیه اشک را رٍا کرد
 .احساساتش نداشت
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ُ ی آخر از  ُ ی داىاد اىا در محظ ُ ی عرِس باشد ِ ًٍ خام چطّر ىيکن بّد اِ ًٍ عي
 !ازدِاج ٍر دِ خبردار شدٌ باشد

چرا بُ اِ چیزی نگفتُ بّدند؟ چرا اِ را بُ عنّان بزرگ تر احتراو نکردٌ ِ ارزشی برایش 
 !قائه نشدٌ بّدند؟

اتاق دِر سرش ىی چرخید ِ حرف ٍای سیيا کنيُ بُ کنيُ در ذٍنش بُ صف ایستادٌ ِ 
 .خّدی نشان ىی دادند

یعنی سیيا اِ را تا بُ این اندازٌ نزد خّاٍر کّچک کردٌ بّد کُ برای ازدِاج پسرش اِ را 
 قابه نداند؟

ٍر چُ اشک ىی ریخت ! فقط خدا ىی داند سیيا چُ بدگّیی ٍایی پشت سرش کردٌ بّد
آبی بر رِی آتش دمش ریختُ نيی شد ِ ٍر محظُ بیش تر از پیش ِجّدش بُ آتش 

 .کشیدٌ ىی شد

ٌ ی شرِین بد گفتُ بّد ِ کاری کرد تا فخری گّل خّردٌ ِ دخترش را  چقدر سیيا دربار
بُ یداهلل سپردٌ ِ شرِین را ىناسب ىینّ نداند؛ اىا اکنّن سیيا افسانُ را بُ عقد شرِین 

 !درىی آِرد ِ فخرش را بُ آدو ِ عامً ىی فرِخت

ٍر دِ دست ِ پای خّد را گً . سنیيی ِ ىینّ با صدای ٍق ٍق فخری بُ بامینش آىدند
 .کردٌ ِ نيی دانستند چُ کنند

 :فخری در ىیان ٍق ٍق رِ بُ سنیيی گفت

 .کارو از این حرف ٍا گذشتُ! ىن چیزیً نیست نگران نباش -

 :سنیيی ٍراسان گفت

ٌ ای کرد ِ گفت -  :این حرف ٍا چیُ ىی زنی؟ بُ ىینّ اشار
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 .زِد باش ىینّ کيک کن ىاىانت رِ بُ بیيارستان برسّنیً -

ىینّ سریع جنّ دِید ِ دست زیر گردن ىادر انداخت ِ کيک کرد تا بنشیند؛ اىا فخری 
ِقتی نشست، آب بینی اش را باال کشید ِ دستی بُ عالىت صبر تکان داد ِ نفس نفس 

 :زنان گّیی ىسافت ٍا دِیدٌ باشد، بریدٌ بریدٌ بُ ىینّ گفت

ىن گّل حرف ٍای سیيا رِ . ىن باعخ بدبختیت شدو! تّ فقط باید از یدی جدا بشی -
 .خّردو ِ بُ پاکی دخترو شک کردو

 :سنیيی کُ حال بد فخری را ىی دید ٍراسان تر از پیش گفت

فخری چُ ِقت این حرف ٍاست حاال؟ بذار فعال بریً بیيارستان تّ حامت خّب  -
 !نیست، این حرف ٍا رِ بذار برای بعد

 :فخری سری بُ تاسف تکان داد ِ گفت

ىن یُ تّىّر تّی . بذار حرف ٍاو رِ بزنً، شاید دیگُ فرصتی براو باقی نباشُ! نُ بَين -
سرو دارو ِ ىی دِنً رِزٍای آخرو رِ ىی گذرِنً ِ ٍر آن ىيکنُ این تّىّر کار خّدش 

ىن اِن رِز تّ بیيارستان نذاشتً دکتر حقیقت رِ بُ شيا بگُ؛ چّن دِست ! رِ بکنُ
 .نداشتً شيا رِ ًٍ با خّدو از بین ببرو

ىی دِنی یعنی ! داغّن! حاال با دیدن اسً شرِین کنار اسً افسانُ داغّن شدو بَين
 چی؟

ُ اش بُ ٍّا رفت  .این را گفت ِ باز ٍق ٍق گری

ُ ٍا قدىی عقب رفت گرىی اشک . ىینّ با شنیدن اسً تّىّر ِ اسً شرِین ىحه برق گرفت
ُ ٍایش از آتشی کُ در درِنش شعنُ ىی کشید، بسّزد ُ ٍایش باعخ شد تا گّن  .رِی گّن

 کداو یک را باید باِر ىی کرد؟ تّىّر ىادرش را یا ازدِاج شرِین را؟
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 .ٍنّز شّک زدٌ اشک ىی ریخت کُ صدای پدر در گّشش زنگ زد

 !ىینّ چی کار ىی کنی؟ بدِ ىادرت از دست رفت -

*** 

ُ ی خّدش ىغایرتی نداشت سنیيی بُ خّبی . فخری خّن دىاغ شدٌ بّد ِ این با گفت
ُ ی خّبی نیست  .ىی دانست خّن دىاغ شدن ٍيراٌ با سردرد شدید نشان

ُ ی اتاق  اکنّن اِ بیَّش رِی تخت بیيارستان بّد ِ دِبارٌ بَين ِ ىینّ پشت شیش
ً ٍایش را باز کند ُ ای بّدند کُ فخری چش  .سی سی یّ در انتظار محظ

کً کً پسران ِ عرِسان نیز بُ جيعشان اضافُ شدند کُ بُ خاطر شنّغی بیش از حد با 
 .ٍشدار پرستار، بَناز بُ ٍيراٌ بَزاد ِ ىَرداد بُ خانُ برگشتند

بَناو ِ سرِر ِ بَين ِ ىسعّد نیز ىداو جای خّد را با ًٍ تعّیض نيّدٌ ِ گاٍی بَين 
ِ ىسعّد بُ حیاط بیيارستان آىدٌ ِ بَناو ِ ىینّ ِ سرِر پشت شیشُ ىی ىاندند ِ 
. گاٍی سنیيی ِ ىسعّد ِ ىینّ پشت شیشُ ىاندٌ ِ بَناو ِ سرِر بُ حیاط ىی آىدند

 .تنَا فرد جابت پشت شیشُ، ىینّ بّد

عذاب ِجدانی ىینّ را ىی آزرد کُ شاید خّدش در آن تقصیری نداشت؛ اىا اِ با این 
ُ ی سنب آراىش ىادر ىی دانست ِ ٍيین بر عذابش  حال در این بین ِجّدش را ىای

 .ىی افزِد

از یک سّ جان ىادرش در خطر بّد ِ از سّیی عشق . محظات تنخ ِ سختی را ىی گذراند
 !تا بُ حال زندگی را این قدر بی رحً ندیدٌ بّد. دمفریبش را از دست رفتُ ىی دید

رِزی کُ فاختُ ِ سیيا در جشن ِ شادی فرزندانشان بُ رقـــص ِ پایکّبی ىشغّل 
ٌ ی سنیيی بدترین ِ سخت ترین محظات زندگی شان را سپری ىی نيّدند  .بّدند، خانّاد
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خبر تّىّر ىادر ِ پخش شدن درد در تياو ِجّد اِ . جز دعا از کسی کاری برنيی آىد
ُ ی ىَنک بر سر تک تک فرزندان بّد  .بدترین ضرب

دمشّرٌ ِ نگرانی بر اعضای خانّادٌ ٍر محظُ بیشتر از پیش ىی شد ِقتی دکتر خبر از 
 .بدتر شدن حال فخری ىی داد

کيایی کُ ىعنّو نبّد گریزی از آن . سرانجاو فخری دِاو نیاِردٌ ِ خینی زِد بُ کيا رفت
 ٍست یا نُ؟

سنیيی ِ ىسعّد ِ بَناو ِ ىینّ شب ٍا نّبت بُ . چند شبانُ رِز درگیر بیيارستان بّدند
نّبت جای خّد را بُ یکدیگر دادٌ ِ برای استراحتی کّتاٌ بُ خانُ آىدٌ ِ سپس 

ٍر چند کُ در این استراحت ٍا خبری از خّاب نبّد؛ اىا ٍيین کُ تعّیض . بازىی گشتند
ُ ای قّرت ىی دادند، اندکی آنَا را برای  مباس نيّدٌ ِ دِشی ىی گرفتند ِ یا بُ زِر مقي

 .ىقابنُ با چنین درد بزرگی ىقاِو تر ىی ساخت

سعی ىی کردند بُ ًٍ دمداری دادٌ ِ ٍر کداو بُ نّعی تّکه بُ خدا کنند؛ اىا تقدیر برای 
 .نُ آن چُ آنَا ىایه بّدٌ ِ دِست داشتند! آنَا آن ىی خّاست کُ خّد ىی خّاست

ٍيُ پریشان ِ آشفتُ بّدند ِ از این کُ پیش تر بُ بیياری اِ ِاقف نشدند، خّد را 
 .سرزنش ىی کردند

 .سنیيی سر بُ شیشُ چسباندٌ ِ در دل با اِ سخن گفت

چرا فخری؟ چرا ىن رِ َىحرو اسرار خّدت ندِنستی ِ دردت رِ بُ ىن نگفتی؟ یعنی  -
 این قدر با ىن غریبُ بّدی؟ یا ىن رِ قابه نيی دِنستی کُ دردت رِ باٍاو شریک بشی؟

چرا ىی خّای ىن رِ تنَا بذاری ِ بری؟ ىا ٍيچین قراری با ًٍ داشتیً؟ رِز اِل ىگُ 
قرار نذاشتُ بّدیً کُ پا بُ پای ًٍ ِ کنار ًٍ باشیً؟ گذاشتیً یا نُ؟ اىا حاال تّ 
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ىی خّای رفیق نیيُ راٌ بشی ِ بری؟ این انصافُ؟ ىن چُ گناٍی کردٌ بّدو کُ حقیقت 
 رِ از ىن پنَّن کردی؟

بُ خّد کُ آىد، اشک ٍایش ردی از خّیش بُ شیشُ . سنیيی مب ىی زد ِ زىزىُ ىی کرد
 .گذاشتُ ِ تا پایین اداىُ پیدا کردٌ بّدند

ُ ی پدر گذاشت ِ دستش را در دست گرفت ِ اِ را بُ طرف نیيکت  ىینّ دستی رِی شان
 :سپس گفت. ٍدایت نيّد

با اِن جا ایستادن ِ زل زدن کُ ىاىان بُ ٍّش نيیاد، ! بابا جّن بیا الاقه یُ کً بشین -
 ىیاد؟

ُ اش فرِ کرد ِ درىاندٌ سری تکان داد ِ آٍستُ مب  سنیيی دستی درِن ىٍّای آشفت
 :زد

ُ ی زندگیِی ىنُ. نُ - تّ نيی دِنی ىا چُ رِزگاری رِ با ! بابا اِنی کُ اِن جا خّابیدٌ ٍي
 .اىا حاال اِن ىی خّاد ىن رِ تنَا بذارٌ ِ برٌ! ًٍ گذرِندیً

ُ اش را سر داد . دیگر بیش از این تحيه نداشت. این را گفت ِ بدِن شرو ٍق ٍق گری
 ىگر یک انسان چقدر ىی تّانست خّددار باشد؟

ٍيان شب فخری بدِن این کُ چشً باز کند، از دنیا رخت بربست ِ بُ تنَایی سفر آغاز 
 .کرد

ُ پّش شدٌ ِ ٍيُ در غً از دست دادن ىادر مباس عزا بُ تن کردٌ  ٌ ی سنیيی سی خانّاد
 .ِ در ىاتً فرِ رفتند

*** 

 ىادر، ای حریر احساس؛
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ُ ای ِ چشيانً را در فراغت دریایی از بَت ِ  حال کُ غریبانُ از این دشت بال رخت بربست
ٌ ای؛  اندٌِ کرد

ُ ٍایی برای درد ِ دل ندارو؛ در حجً  ٌ او ِ شان حال کُ از آغّش اىن ات بی نصیب ىاند
ٌ ات  بزرگِی نبّدنت، با بغضی طّسی ِ دمی خراشیدٌ، نامُ ىی کنً ِ در انتظار دیدار دِبار

 کُ ىی دانً تا قیاىت بُ طّل ىی انجاىد؛

 .کّچُ گردِی این عامً فریبندٌ ِ بی ِفا ىی شّو

ُ ٍای تنخ ِ شیرینً  !کبیر ترین غً خّار زندگی او! ٍيسفرِی محظ

ٌِی سرنّشتً؛ خّابِی ابدی ات، آراو باد  !ِ ىقتدر ترین رشتُ کّ

 "آیین کیانيَر"

 .نياز ىیت تّسط جيعیت خّاندٌ شد

، جيعیت بنند ٍيراٍی کردٌ ِ بَين ِ "بُ عزت شرف الامُ االاهلل بگّ الامُ االاهلل"با نّای 
 .ىسعّد ِ بَناو ِ شرِین چَار طرف تابّت را بنند نيّدٌ ِ جنازٌ را پای قبر رساندند

بَين قدری فاصنُ گرفت ِ . جنازٌ را از تابّت خارج کردٌ ِ ىراسً ىربّطُ صّرت گرفت
چقدر دردناک بّد کُ پس از سال ٍا زندگی در کنار ًٍ . جایش را بُ ىسعّد ِ یداهلل داد

غً ِ اندٌِ حاصنُ بُ اِ اجازٌ نيی داد . حال اِ نيی تّانست جسدش را بُ خاک بسپارد
 .تا درِن قبر رفتُ ِ خّدش با دست ٍای خّدش اِ را در خاک دفن کند

سپس محد را رِیش قرار دادٌ . ىسعّد ِ یداهلل در قبر رفتُ ِ جنازٌ را تّی قبر قرار دادند
 .ِ بیرِن آىدند

ً ٍای قرىز ٍر سُ با بیه ٍيراٌ ًٍ خاک بر  بَناو ِ ىسعّد ِ یداهلل با اشک ِ چش
 .سرش ریختُ ِ قبر را بستند



 

www.lovelyboy.blog.ir 

ُ ایرىان  248 زینب ىیشی| خیال  تابّت بر ىّریان  

ُ ی تنخی برای ٍر دِ بّد، ِقتی ىجبّر بّدند با  دل ىسعّد ِ بَناو ریش ىی شد ِ محظ
 .پا رِی قبر رفتُ ِ خاک ٍایش را زیر پا مُ کنند تا سفت ِ ىحکً شّد

 .قبر بستُ شد ِ ىردان از قبر فاصنُ گرفتند تا ابتدا زنان بُ سّگّاری بنشینند

ٌ شان درآىیختُ بّد ُ ی زنان در ىیان گّرستان ٍيراٌ با اشک ِ آ  .صدای جیغ ِ ضج

بدِن . چُ غریبانُ ِ سرد فخری بار بربست ِ کّچید. ٍیچ کس این کّچ را باِر نداشت
 .این کُ بتّاند کار ىینّ را بُ اتياو برساند، رفتُ ِ اِ را در این ىاتيکدٌ تنَا گذاشتُ بّد

ٌ ای اشک نيی ریخت ِ ٍيین  ُ ای خشک شدٌ پای گّر نشستُ ِ قطر ىینّ چّن ىجسي
فقط گاٌ گاٍی نگاٍی بُ اطراف کردٌ ِ جيعیت را از نظر . ٍيُ را نگران کردٌ بّد

ٌ ی شرِین بُ دِر دست افسانُ کُ . ىی گذراند ُ ای کز کردٌ بّد ِ بُ دست حنقُ شد گّش
ُ ٍایی کُ . از دِر ىی آىدند، خیرٌ شدٌ بّد از فشار رِحی ىرگ ىادر ِ دیدن صحن

ٍيیشُ در خیاالتش با شرِین تصّر ىی کرد ِ در ِاقعیت چیز دیگری ىی دید، 
ُ اش گرفتُ بّد کُ بند نيی آىد  .سکسک

 .سپس نگاٍی خاص بُ یداهلل کردٌ ِ باز بُ خاک ٍای نرو گّر چشً ىی دِخت

حتی افسانُ ِ شرِین ِ فاختُ نیز از تَران . تياو فاىیه در این ىصیبت شرکت نيّدند
آىدٌ ِ در ىنزل فرٍاد سکنی گزیدٌ تا این ىراسً را پشت سر گذاشتُ ِ سپس بُ 

 .دیارشان بازگردند

ٌ ی فخری کُ ٍنّز  ُ ای بر گّر تر ِ تاز ً ٍای اشک بارش فاتح در این بین سیيا با چش
ُ ی چادرش . سنگ قبری نداشت، خّاند ِ انگشت از قبر برداشت ٍيان طّر کُ با گّش

اشک ٍایش را پاک ىی نيّد، دٍان گشاد را بی ىّقعش باز نيّد ِ بدِن رعایت 
 :ىّقعیتی کُ در آن قرار داشت، رِ ترش کرد ِ با کنایُ گفت
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یِیُ؟ َتقی ىی افتن ِ ىی ىیرن ِ عیش ىردو رِ  - بعضی ٍا حتی نيی دِنن ِقت ىردن کِی
 !خراب ىی کنن

ُ تر از آن بّد کُ بخّاٍد دٍن بُ دٍن زن دایی بی درک ِ احيقش شّد . ىینّ دل سّخت
 ِقتی آدىش برایش ارزش نداشت، حرفش چرا ارزش داشتُ باشد؟

 .بُ قّل ضرب اميحه ىعرِف، جّاب ابنَان خاىّشی است

ُ ی چندانی با اِ نداشت ِ حرف سیيا در کنار داغی کُ دیدٌ بّد،  بی بی فرح گه کُ فاصن
 :آتش بر قنبش ىی زد آب بینی اش را باال کشید ِ در جّابش گفت

 !نيی دِنس تّ ُىَفّتش ُخدِیی ِ باس از تّ َجّاز بگیرِی  -

سیيا کُ انتظار چنین حرفی نداشت، پشت چشيی بُ بی بی نشان داد ِ چادرش را 
 :جيع تر گرفت ِ با بی حرىتی گفت

 !دِ کنيُ ًٍ از ىادر عرِس بشنّ! خّبُ ِاال -

 :فاختُ پیش آىد ِ سیيا را بُ طرف خّد کشید ِ آٍستُ ِ ىعترضانُ گفت

حرىت بزرگی رِ نگُ نداشتی مطفا حرىت قبرستّن رِ ! زن داداش؛ خّبیت ندارٌ اینجا -
 !نگُ دار

 :سیيا اخيی غنیظ تر نشان فاختُ داد ِ گفت

 .بَترٌ حرف نزنً! اىرِز ٍيُ برای ىن شيشیر رِ از رِ بستن -

 .ِ با گفتن پّف از جيعیتی کُ دِر قبر جيع شدٌ بّدند، فاصنُ گرفت

ُ ای جيع کرد ِ گفت  :بی بی نیز عصبی مب ِ مّچ

یفُ ریشيیز اینارِی ىی گن -  !ُىنجی ادب ندارِی طِی
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 :فاختُ رِ بُ بی بی کرد ِ سری کج کرد ِ ىنتيسانُ گفت

 !بی بی شيا بزرگّاری کنید -

 .بی بی نیز سری بُ تاسف تکان داد ِ ٍیچ نگفت ِ چشً بُ قبر تازٌ بستُ شدٌ انداخت

ُ ای بر  پس از ساعتی ىداح از زنان خّاٍش کرد کُ از قبر فاصنُ گرفتُ تا ىردان نیز فاتح
 .آن بخّانند

پس از فاتحُ ىداح اعالو کرد . زنان یکی یکی با آٌ بنند شدٌ ِ ىردان جای آنان نشستند
 .کُ ٍيگی برای صرف ناٍار بُ ىنزل ىتّفی برِند

ٌ ی یک ىشت: ىنج*  بُ انداز

 ىفتش خدایی: ىفتش خدِیی*

 اجازٌ: جّاز*

 باید: باس*

 طایفُ: طیفُ*

 ىّریانُ: ریشيیز*

*** 

ُ ی سنیيی  ُ اش بُ اتياو رسیدٌ ِ خان یک ٍفتُ از نبّد فخری ىی گذشت ِ ىراسً ىربّط
فقط یدی بُ ٍيراٌ ىادربزرگ ِ خّاٍرش . کً کً از ىیَيانان شَرستانی خامی شدٌ بّد

 .ىاندٌ بّد کُ اِ نیز کً کً عازو دیارش ىی شد

ُ ای را انتخاب کردٌ ِ  ٍيُ خستُ از پذیرایی ىیَيان ٍا، غيگین ِ ىصیبت زدٌ گّش
 .نشستُ بّدند
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ٌ ی گّشت تنش را نیز  ىینّ در مباس ىشکی ریزنقش تر شدٌ ِ ىصیبت ِاردٌ، باقی ىاند
 .تکاندٌ بّد

چُ . دمش بُ حال ٍيسر زیبایش ىی سّخت. یدی گاٌ ِ بی گاٌ اِ را زیر نظر ىی گرفت
قدر دمتنگش شدٌ بّد؛ اىا این ىینّ بّد کُ اِ را بی اعتنا کردٌ ِ نیً نگاٍی نیز بُ 

ٌ اش نيی انداخت  .چَر

ٌ دار ِظایفش گردد مذا چایی آىادٌ کرد ِ . ىینّ بُ آشپزخانُ رفت تا بُ جای ىادر عَد
ُ ای کُ با نان ىیکادِ از قبه آىادٌ کردٌ بّد در کنار چای چید تا بُ  ىقداری حنّای مقي

 :سامن آِردٌ ِ بُ ىیَيانان تعارف کند کُ ارزینُ خّد را بُ اِ رساند ِ آٍستُ گفت

 !یِیی حرفّیی دارِی کِی قبهِی رفتن ىی خّد بزنِی . ىینّ جّن بیّ یدی کارِیت دارِی  -

ً زدٌ ِ آراو گفت  :ىینّ ٍيان طّر کُ سینی را بنند نيّد، غ

 !ىن حرفی با یدی ندارو؛ اىا خّدو دارو بُ سامن ىیاو دیگُ -

ارزینُ کُ از ىّضّع سر در نيی آِرد، نیً نگاٍی ىشکّک بُ اِ کرد ِ ٍیچ نگفت ِ 
ُ پای ًٍ بُ سامن آىدند  .پاب

ِقتی ىینّ نشست، یدی نگاٌ . چای تعارف شد ِ ىینّ ىبنی انتخاب کردٌ ِ نشست
ُ ی زیادی با اِ نداشت، آٍستُ گفت  :ىنتيسش را بُ اِ انداخت ِ چّن فاصن

؟! َنخستُ خانّىً -  حامّت بِییَترِی

ىینّ سرش را اندکی باال آِردٌ ِ نیً نگاٍی سرد بُ اِ انداخت ِ ٍیچ نگفت ِ دِبارٌ 
 .سرش را پایین آِرد

 :یدی سرش را بُ اِ نزدیک تر کرد ِ آراو زىزىُ کرد
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ییَّیی . چند رِز پیشّ دِشتً از چاارِیی خیرات رد ىی شدو ییَّیی یّدت ُافتیدو -
ردو دمّو سیت یِیی َذرِ قد َارزنّوِی   !حس کِی

 :ىینّ دِبارٌ سرش را باال آِردٌ ِ سردتر از پیش ِ با دمخّری ِ آٍستُ چّن یدی گفت

 !تّ اگُ راست ىی گفتی شب ٍات رِ بیرِن نيی گذرِندی -

 :یدی ِقتی دید حرف ٍای زیادی برای گفتن دارند، از جا بنند شدٌ ِ رِ بُ جيع گفت

 .با اجازِیی ُشيّ ىا بیریً تّ حیاطّ االنّ برىی گردیً -

 .سپس بُ ىینّ اشارٌ کرد تا بُ دنبامش راٍی شّد

ُ ای را کُ باید بُ اِ بگّید، گفتُ ِ این  ىینّ ناگزیر بُ دنبامش رفت تا حرف ٍای ناگفت
 .قائنُ را بُ پایان برساند

دیگر ىادر نبّد ِ اگر ًٍ بّد، راضی بُ این جدایی بّد ِ باالخرٌ ىینّ از این ازدِاج 
 .اجباری خالص ىی شد

 :بُ حیاط کُ رسیدند یدی رِ بُ ىینّ کرد ِ گفت

 َىی  ُشيّ خیال برگشتن َندِری کِی آىادِ نيی شی تا بیریً؟ -

 :ىینّ قدىی برداشت ِ در حال قدو زدن در حامی کُ با ناخن ٍایش بازی ىی کرد گفت

 نُ -

 :یدی ىتعجب شد ِ گفت

ّز ُىنِی دربیّری؟ - ز ِ جِی  ای ُدب بّزیّ چی چیُ در ىیّری؟ ىی خّی عِی

 یک: یی*
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 حرف ٍایی: حرفّیی*

 خستُ نباشی: نخستُ*

 بَترٌ: بیترِی *

 پیش ٍا: پیشّ*

 داشتً: دِشتً*

ٌِی : چاارِیی*  چَاررا

 یادت افتادو: یّدت افتیدو*

 دمً برایت: دمً سیت*

 ذرٌ: ذرِ*

 ارزنی ٍست: ارزنّو*

 اجازٌ شيا: اجازی شيّ*

 االن: االنّ*

ی شيّ*  ىگُ شيا: ىِی

 نداری: ندِری*

 آىادٌ: آىادِ*

 برِیً: بیریً*

 مجبازی: دب بّزیّ*
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 امتياس: عز ِ جز*

 ىیاری: ىیّری*

 بیاری: بیّری*

ً ٍای چينی رنگش  ىینّ ىسیر نگاٍش را بُ سيت یداهلل باال آِردٌ ِ این بار در چش
ً ٍای "خیرٌ شد ِ اندکی بُ ٍيان حال ىاند ِ در دل با خّد گفت  حیفُ از این چش

 " !خّش رنگ ِ معاب ِ حیف از این قیافُ کُ خدا بُ تّ دادٌ

 :سپس آٍی از سینُ بیرِن داد ِ گفت

ىی خّاو با باباو برو ِ تقاضای طالق بدو، خستُ شدو از . نُ قرار نیست با شيا بیاو -
 !این ِضع زندگی

شب ًٍ کُ باید باشی نيیای ِ اصالً انگار نُ انگار کُ زن . تّ کُ ٍیچ ِقت خّنُ نیستی
 اگُ ىی خّاستی شب رِ با دِست ٍات بگذرِنی چرا زن گرفتی؟! گرفتی

 :ىینّ کُ بی اختیار صدایش باال رفتُ ِ مرزشی در صدایش افتادٌ بّد، اداىُ داد

 جّاب بدٌ چرا زن گرفتی؟ -

ٌ اش  یدی با نگرانی ٍر دِ دست را رِ بُ پایین تکان داد ِ اندکی عصبانیت چاشنی چَر
 :کرد ِ گفت

دِت بکش پّیین - و ! صِی َّ ُزر ُت ی، بِی مّوِی شکّندی، اِفِی ت ىی بری بامّ؟ دِی مّىِی ُِ ی  ٍِی چُ خبرتِی 
مّت بّسّزٌ رِ خّدِت نيیگی کِی ىخ دِمکً ىّندی؟! دِی  چِی

ُ ی آن ٍا خّشش ىی آىد ِ حال چنگی بُ دمش نيی زد،  ىینّ کُ تا قبه از ازدِاج از مَج
 :عصبی تر شدٌ ِ اداىُ داد
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ٌ ات! بفرىا - ُ ی ىسخر اصالً برات ىًَ ! این ًٍ یُ دمیه دیگُ کُ نفرت دارو از این مَج
 .حرف خّدت رِ ىی زنی. نیست ىن حرف ٍات رِ ىتّجُ ىیشً یا نُ

ٌ ی دِمکً را تکرار کرد  .نُ یک بار ِ بنکُ چندبار. سپس با دٍن کجی ِاژ

 :یدی بُ تيسخر خندید ِ اداىُ داد

تّ . تّ نيی دِنی چی چی ىیگً بّگّ برِییت فرنگ مغتّ َشُرو ىیارو. ٍا ِامّ راس ىیگی-
 .اگِی راس ىیگی ىشکنت ایجّریاس حنش ىی کنً ای کِی کار ندارِی 

یداهلل با . دست پیش برد تا دست ىینّ را در دست بگیرد کُ ىینّ دستش را پس کشید
ً ٍای گیرایش کُ ىینّ  این کُ دمخّر شدٌ بّد؛ اىا بُ رِی خّد نیاِرد ِ سپس با چش

ُ اش  ٍیچ ِقت نخّاست آن ٍا را ببیند، چشيکی بُ رِی ىینّ زد ِ دست رِی سین
 :گذاشت ِ تعظیيی کّتاٌ در برابر خانيش کرد ِ گفت

خانً چُ دستّری ىی فرىایند تا بندٌ اجرا کنً؟ فقط ىشکه سرکار عنیُ ! خب بفرىایید -
ُ ی ىن بّد؟  مَج

ً ٍایی دریدٌ در حامی کُ دٍانش از حیرت باز ىاندٌ ِ چنین رفتاری را از  ىینّ با چش
ُ اش را غیرىنتظرٌ ِ بعید ىی دانست، بُ اِ خیرٌ شدٌ بّد . یدی ندیدٌ ِ حرکات ِ مَج

 .قدرت حرف زدن نداشت ِ ٍیچ حرفی بر زبانش نيی آىد تا بگّید

یدی کُ حیرت اِ را دید ِ دمش غنج ىی رفت کُ باالخرٌ تّانستُ بّد اِ را حیرت زدٌ 
 :کند، اداىُ داد

 :نگذاشت ىینّ حرف بزند ِ گفت. خانيی دستّر بعدیت چیُ؟ بفرىا تا انجاو بدو -

ً ٍا برىی گردن ِ با ٍيسر زیبایشان زندگی رِ اداىُ ىیدن؟  - اگُ انجاو بدو خانً خان
 ٍيراٌ باباجّنشّن نيیرن ِ تقاضای طالق نيیدن؟
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ً ٍایش پر از اشک شد ِ گفت ُ ٍاج ِ ِاج خیرٌ شدٌ بّد، چش  :ىینّ ٍيان طّر ک

 ...ىن... ىن. ىن نيی تّنً تّ رِ دِست داشتُ باشً! دیرٌ یداهلل؛ دیر -

 .ِ نتّانست باقی حرفش را بزند

ٌ اش نشست ِ گفت  :یداهلل کُ کً کً نااىید ىی شد، غيی در چَر

دیگُ ىشکنت چیُ؟ ىن بُ خاطر تّ این ٍيُ سختی بُ خّدو دادو تا بتّنً زبّن  -
 ...ىادریً رِ تغییر بدو ِ بدِن مَجُ حرف بزنً؛ اىا تّ

ً ٍای گریان بُ طرف ساختيان رِی  ىینّ دستش را بُ عالىت سکّت باال آِرد ِ با چش
ً ٍا نيّدٌ دِان دِان ِ با ٍق ٍق بُ . گرداند در حامی کُ دست ٍایش را حایه چش

 .اتاقش دِید

 صدات: صدِت*

 پایین: پّیین*

 تن صدایت، ِمّو: ِمّىت*

 دمً را شکستی: دمّو شکّندی*

 بذار: بذر*

 کنایُ از خنک شدن دل: اِفی*

و* َّ  تّ ًٍ: ت

 دمت: دمّت*

 چرا خّدت: چرِ خّدِت*
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 دِست دخترو: دِمکً*

 آرٌ ِاال راست ىی گّیی: ٍا ِامّ راس ىیگی*

 فرٍنگ مغت: فرنگ مغتّ*

 شَرو: شُرو*

 این طّر ٍست: ایجّریاس*

 باال: بامّ*

یداهلل بُ جيع پیّست ِ ىادربزرگ نگاٍی تنخ بُ یدی کرد ِ با عالىت چشً ِ ابرِ بُ اِ 
ُ ی ىینّ را پرسید  .عنت گری

ً ٍایش گفت ُ ی حرفش شد با تکان سر ِ حرکت چش  :یدی کُ ىتّج

 !ٍیچی ىًَ نیس -

 :سپس رِ بُ سنیيی کرد ِ گفت

ُنً زن دِیی خدابیّىرز ىیّو ِ ىینّ رِ ىی برو -  .دِیی ىن ىیرو ِ بعد از چِی

ٌ اش غرق در غً ِ اندٌِ بّد، نگاٍی ىستبدانُ بُ یداهلل کرد؛ اىا سعی در  سنیيی کُ چَر
 :کنترل خّیش کرد ِ خینی آراو ِ شيردٌ گفت

ٌ ت نيیاد؟ -  ىگُ ىینّ بَت نگفت کُ ٍيرا

ٌ ای مبریز از امتياس ِ با ایياء ِ اشارٌ بُ دایی گفت تا سکّت اختیار کند ِ  یداهلل با چَر
 .آبرِیش را نزد ىادربزرگ نبرد

 .سنیيی اهلل اکبری گفت ِ سری تکان داد
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ُ ی حرفش گفت  :یدی در اداى

بِیش حرف ىی زنیً -  .حامّ بعد رِجِی

سنیيی چّن ىّقعیت را ىناسب نيی دید، سکّت اختیار کرد ِ ترجیح داد پیگیری بُ 
 .این ىّضّع را بُ بعد ىّکّل کند

 :یدی بُ ىادربزرگ ِ ارزینُ رِ کرد ِ گفت

ٌ این؟ -  آىّد

یدی . نگاٌ ىادربزرگ ِ ارزینُ بُ ًٍ خیرٌ شد ِ با نگاٌ این سّال را از یکدیگر پرسیدند
ٌ ای کرد ِ سّیچ بُ ارزینُ سپرد ِ گفت  :اشار

 .خدِفظی کنین بیرین تّ ىاشین بیشینین االنّ ىنً ىیّو -

 .ارزینُ ِ ىادربزرگ ٍيان کار را انجاو دادند؛ اىا یدی خّد بُ طرف اتاق ىینّ حرکت کرد

ُ ی در اتاقش رسید ِ در زد  .در آستان

غيگین بّد . ىینّ رِی صندمی ىقابه آینُ نشستُ ِ دست ٍایش را رِی ىیز گذاشتُ بّد
ً ٍایش ىیه بارش داشتند ً ٍایش خّد را نشان . ِ ٍنّز چش نيی از اشک ٍنّز در چش

 .ىی داد

یدی ِارد . با صدای در، ىینّ بُ طرف اِ نگاٍی کرد ِ دِبارٌ نگاٍش را بُ آینُ دِخت
 :نشد ِ از ٍيان جا بُ اِ گفت

اىیدِارو تّی این فرصت کُ تا چَنً زندایی ٍست، خّب فکرٍات رِ . ىن دارو ىیرو -
 !بکنی ِ جّاب بدی

 :ىینّ نگاٍی سرد بُ اِ انداخت ِ با محنی یخ زدٌ گفت
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ُ ات . ىن فکرٍاو رِ تّی این یُ سال کردو. نیازی بُ فکر کردن نیست - با تغییر مَج
دیگُ کسی نیست پشتیبانت ! دیگُ حاىیت ىردٌ یدی. نيی تّنی دل ىن رِ نرو کنی

 !باشُ ٍر چند ٍيّن پشتیبانت ًٍ نظرش ٍيین بّد، جدایی

چُ غریبانُ ىادر کّچ کردٌ ِ . با یادآِری ىرگ ىادر دِبارٌ صدای ٍق ٍق ىینّ بنند شد
 .اِ را تنَا گذاشتُ بّد

یدی ِقتی دید ىینّ در خیال خّد غرق شدٌ ِ بحخ با اِ بی فایدٌ است، خداحافظی 
 .گفت ِ آنجا را ترک کرد

باید بُ ٍر طریقی . تا چَنً زن دایی فرصت داشت تا فکری بُ حال برگشتن ىینّ کند
. حتی خیال جدایی از ىینّ تنش را ىی مرزاند. شدٌ اِ را بُ زندگی اش برگرداند

اگر داشت پس چرا . نيی تّانست این جينُ را درک کند کُ ىی گفتند دل بُ دل راٌ دارد
 !اِ ىینّ را این قدر دِست داشت ِ ىینّ از اِ فراری بّد؟

در طّل ىسیر . َپکر ِ نااىید از دایی خداحافظی کرد ِ سّار ىاشین شد ِ حرکت کرد
آٍنگ ٍای ىّرد پسند ىینّ را درِن پخش گذاشتُ ِ ساکت رانندگی ىی کرد تا این کُ 

 .صدای ىادربزرگ اِ را بُ خّد آِرد

رِ زنت نیّىد؟ -  ننُ چِی

یدی از آینُ نگاٍی بُ ىادربزرگ کُ در صندمی عقب خّد را پَن کردٌ ِ نشستُ بّد، کرد 
 :ِ گفت

 .فعننا دمخّرِی  -

 :ىادربزرگ سری خاراند ِ گفت

 َینی چی چی؟ حرفّتّن شدِی ننُ؟ -
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 :یدی کُ در خیال خّیش بُ دنبال راٌ حنی ىی گشت، دِبارٌ با بی حّصنگی جّاب داد

 .نُ -

 :پیرزن کُ از چیزی خبر نداشت اداىُ داد

سّن فسّنشّنِی نيی کِیشُ! ُِی -  !حرفّتّن نشدِی َاىّ دمخّرِی؟ ای دختر َشریا تِیرِیمی چِی

یدی کُ حال ِ ٍّای خّدش را ىتّجُ نيی شد ِ در خیامش سیر ىی کرد، بی ٍّا پردٌ از 
 :کار برداشت ِ گفت

ردو! نُ ننُ، ىینّ َا اِناش نیس - ختی دیدو َشبا عرِس ندارِو، رفتً . ىن کّتّیی کِی َِ ىن 
 !پِیی رفیقّو

 :ىادربزرگ ِحشت زدٌ دستش را تّی صّرتش زد ِ گفت

ی ننُ - ًِی اتفاقّ افتیدٌ حامّ بِیی ىن ىیگی؟! ُخدِ ىرگً بدِی ٍَ  ای 

یدی با صدای برخّرد دست ىادربزرگ بُ صّرتش بُ خّد آىد ِ چشً از جادٌ گرفت ِ 
ُ جا کرد ِ از آن نگاٍی بُ بی بی کرد ِ گفت  :باز آینُ را جاب

 !ٍا بی بی؟ چی چی گفتی؟ َحِّسً ایجّ َنبید-

 ترینی: ترمی*

ٌ ٍاشّن: چسّن فسّنشّن*  افاد

 شَری ٍا: شریا*

 اىا: اىّ*

 کّتاٍی: کّتّیی*
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 ِقتی: ِختی*

 خدا: خدِ*

 اینجا: ایجّ*

 نبّد: نبید*

خینی زِدتر از آن چُ ىینّ فکر ىی کرد، رِزٍا سپری شدند ِ چَه رِز از ىرگ ىادرش 
 .ٍيُ در تکاپّی برگزاری ىراسً بّدند. گذشت

بَناز ِ سیيا دست بُ کار شدٌ ِ حنّای ىراسً را پختُ ِ قسيتی از آن را رِل کردٌ ِ 
ُ ای تزیین کردند  .قسيتی دیگر را حب

ٌ ٍا را خشک کردٌ ِ درِن ظرف ىی چید تا با خّد بُ ىسجد بردٌ ِ برای  سرِر نیز ىیّ
 .پذیرایی از حضار آىادٌ باشند

 .ىینّ نیز پادِی ٍيُ بّد ِ ٍر کُ کاری بُ اِ ىی سپرد، انجاو ىی داد

گردٍيایی ٍيسایگان ِ برخی اقّاو کُ آدرس ىسجد را نداشتند، باعخ شدٌ بّد تا خانُ 
ٌ ای نیز خاطرات فخری . شنّغ شّد بعضی حرف ىی زدند ِ برخی قرآن ىی خّاندند ِ عد

 .را ىرِر کردٌ ِ شرح دادٌ ِ قطرٌ اشکی بُ یادش ىی ریختند

ىینّ ِقتی ِارد آشپزخانُ ىی شد، داغ دمش تازٌ شدٌ ِ با نفرت بُ سر تا پای سیيا 
ىی نگریست کُ اکنّن با انجاو این کارٍا ىی خّاست نشان دٍد حاىی ِ دمسّزشان 

ُ اش . است حضّرش در این ىراسً اِ را عصبی ىی کرد ِ بُ یاد عشق از دست رفت
 .ىی افتاد

ُ ای داشت ُ ٍایش نبّد، اکنّن در کنار شرِین زندگی عاشقان  .چُ بسا اگر اِ ِ فتن
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یدی قّل اىرِز را دادٌ ِ تا اىرِز . اىا اىرِز اِ ىی بایست تصيیً نَایی را ىی گرفت
 .ىَنت اندیشیدن بُ اِ دادٌ بّد

ٍر چُ ساعت ىی گذشت ِ زىان ٍای باقی ىاندٌ را پشت سر ىی گذاشت، اِ بی تاب تر 
 .شدٌ ِ خشً ِ غً ٍر دِ بر ِجّدش ىستّمی ىی گشت

اِ بدِن آن . تا بُ این محظُ ٍنّز خبری از یدی نبّد؛ اىا ٍر محظُ اىکان آىدنش بّد
 .کُ ىتّجُ شدٌ باشد، انتظار یداهلل را ىی کشید

اىرِز بُ دالینی شرِین نتّانستُ بّد خّد را بُ ىراسً برساند ِ فاختُ بُ تنَایی آىدٌ ِ 
 .تازٌ از راٌ رسیدٌ ِ گنُ ِ شکایت از ٍّای بّشَر داشت

ُ ی در ظاٍر شد ِ  ٍنّز فاختُ ننشستُ ِ خستگی در نکردٌ بّد کُ ىَرداد در آستان
 :گفت

ً ٍا بگّ اتّبّس رسیدٌ ٍر کی ِسینُ ندارٌ بیاد ِ سّار بشُ تا حرکت  - آجی بُ خان
 .کنیً

ُ ای بُ راٌ افتاد. ىینّ بُ جای جای خانُ سر زد ِ ٍيُ را ىطنع کرد  .ٍيَي

بَناز ِ سرِر ِ ىینّ ٍر کداو چیزی بُ دست گرفتند تا بُ ىسعّد برسانند ِ ٍيراٌ بَناز 
 .زِدتر حرکت کردٌ تا قبر را برای ِرِد دِستان ِ آشنایان آىادٌ کنند

با رسیدن آنَا بُ حیاط، ىسعّد ِ بَناو ِ ىَرداد بُ کيک شتافتند ِ ِسایه را از 
 .دستشان گرفتُ ِ درِن صندِق جا دادند

 .بَناز ٍيراٌ ىسعّد رفت ِ ىینّ ِ سرِر حاضرین در ىجنس را ىشایعت نيّدند

 .ٍيُ سّار شدٌ ِ بُ طرف ىسجد حرکت نيّدند
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ٍر . سنیيی کُ بانی ىجنس بّد، دست بُ سینُ گذاشتُ ِ ىقابه در ِرِدی ایستادٌ بّد
ُ ای ىی نشست تا پس از پذیرایی بُ طرف قبر رفتُ  کُ ىی آىد سر سالىتی ىی داد ِ گّش

ُ ای نیز بخّانند ىسجد ىتعنق بُ قبرستان بّد ِ فقط ِ فقط برای ىراسً ختً . ِ فاتح
آنجا ساختُ شدٌ بّد تا کار عزاداران داغدیدٌ آسان تر ِ راٍشان بُ قبر ىتّفایشان 

 .نزدیک تر شّد

اتّبّس ىقابه ىسجد ایستاد ِ زنان ِ ىردان پیادٌ ىی شدند کُ ىینّ ىتّجُ شد 
 .اتّبّسی دیگر نیز پشت سرشان ىتّقف شد

ٌ ای زن ِ ىرد غریبُ کُ اِ  نگاٍی بُ آن طرف انداخت کُ دید یداهلل بُ ٍيراٌ بی بی ِ عد
 .آنَا را نيی شناخت از اتّبّس پیادٌ شدند ِ بُ طرف ىسجد بُ راٌ افتادند

. پایی تند کرد ِ خّد را بُ بی بی ِ یداهلل رساند تا جای حرف ِ حدیحی باقی نگذارد
سپس دست . سالىی گفت ِ از آنَا تشکر نيّد کُ این ٍيُ راٌ را برای ىراسً پیيّدند

ُ ای از ىسجد بنشیند  .بی بی را گرفت ِ اِ را کيک کرد تا در گّش

با خّدش کُ تعارف نداشت؛ اىا حسابی از این کار یدی خّشش آىدٌ ِ این آىدنش را 
با این تعداد آدو کُ نيی دانست کُ ٍستند، احتراىی بُ پدرش ىی دید ِ نيی تّانست از 

بُ نّعی خینی خّشحال شدٌ بّد کُ یدی چنین ىعرفتی بُ . این احتراو اِ چشً بپّشد
خرج دادٌ ِ این ٍيُ آدو را برای ىراسً ىادرش ِ احتراو بُ بازىاندگانش بُ دنبال خّد 

 !آن ًٍ این ٍيُ راٌ. کشاندٌ بّد

شاید اکنّن با این کار بَتر یداهلل را ىی شناخت ِ در دل بُ قضاِتش ىی نشست کُ 
 !انگار آن قدرٍا ًٍ کُ ىی پنداشت بد نبّد

 .بُ ٍر حال بعد از ىراسً این تعداد حتيًا بُ ىنزمشان رفتُ ِ سپس باز راٍی ىی شدند
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ُ ی . درست حدس زدٌ بّد پس از پایان رِضُ خّانی ىداح ِ فاتحُ، ٍر کُ بُ طرف خان
ُ ی دایی بُ راٌ افتاد. خّد رفت  .یدی نیز ىدعّینش را سّار اتّبّس کردٌ ِ بُ طرف خان

 .باید اىرِز ىینّ را بُ زندگی اش بازىی گرداند. یدی تصيیيش را گرفتُ بّد

ىیَيانان ٍيگی در سامن نشستُ ِ ریش سفیدٍا با سنیيی ِ ىسعّد ِ بَناو حرف زدٌ 
 .ِ ٍر کداو چیزی ىی گفتند

ٌ ٍای یدی بّدند ِ تعدادی ًٍ از ٍيسایگان آنان بّد کُ بُ احتراو  ُ  عيٍّا ِعيّزاد ٍي
یدی ِ بی بی فرح گه بُ ىراسً آىدٌ بّدند ِ اینک ىقابه آقای سنیيی ِ دیگر اعضای 

ُ ای تشکیه دادٌ ِ قصد داشتند بُ خاطر ىشکه خانّادگی یدی  خانّادٌ نشستُ ِ جنس
 .پا در ىیانی کردٌ ِ ریش گرِ بگذارند

ُ ی سپیدشان کار خّد را کرد . امحق کُ کارشان را درست انجاو دادند ِ ریش گرِ گذاشت
آن قدر گفتند ِ گفتند تا سنیيی کّتاٌ آىدٌ ِ ىخامفت بیش از این را دِر از ادب  دید ِ 

ٌ ای بُ ىسعّد ِ بَناو کردٌ کُ سکّت اختیار کنند ِ قرار بر . دمش نرو شد سپس اشار
این شد کُ ىّقتًا ىینّ بُ زندگی اش بازگردد ِ اگر یدی بُ قّل ِ قراری کُ در جيع دادٌ 

بّد، عيه کرد ِ ٍيان شد کُ ىینّ ىی خّاست پس جای ٍیچ اعتراضی نيی ىاند؛ اىا اگر 
زیر قّمش زدٌ ِ ىینّ کّچکترین شکایتی از اِ داشت، آن ِقت بدِن ىعطنی از ًٍ جدا 

 .شّند

ُ ی کارش را دید، از خّشحامی در پّستش نيی گنجید ِ در دل گفت  :یدی ِقتی نتیج

 !دیدی یدی کارش رِ بندٌ! دیدی ىینّ خانً -

ىینّ کُ خّد شاٍد حرف ٍای بزرگان ىجنس بّد، از جا برخاست ِ بُ اتاقش رفت تا 
 .ِساینش را جيع کردٌ ِ ٍيراٌ آنان راٍی شّد
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سپس . با تردید ِ دِدمی بُ سراغ کیفش رفت ِ ٍر چُ ىی خّاست درِنش جای داد
یدی در . ساکش را از کيد بیرِن کشید ِ مباس ٍا ِ باقی مّازىش را درِنش ریخت

ُ ی در ظاٍر شد ِ یک دستش را درِن جیبش فرِ کرد ِ با مبخندی ىنیح رِ بُ اِ  آستان
 :گفت

قّل ىیدو زندگی جدیدی . ىينّنً عزیزو کُ تنَاو نيی ذاری ِ باز ٍيراٍیً ىی کنی -
 .برات بسازو کُ ٍيُ حسرتش رِ بخّرن

 :ىینّ سر بنند کرد ِ نیً نگاٍی بُ اِ کرد ِ ٍيان طّر کُ ىشغّل کارش بّد گفت

 !اىیدِارو؛ خّاٍیً دید -

ُ ٍا ذِق کردٌ ِ دست رِی چشيش گذاشت ِ اداىُ داد  :یدی ىحه بچ

شّو - ًِی َىَطه ىان. َصبّ ُصب نّشّنت ىیُدو. بُ رِی چِی  !حامّ َجندی بیّ ٍ

ٌ ی نعنبکی از ًٍ باز  ً ٍایش بُ انداز ُ اش حیرت زدٌ شدٌ ِ چش ىینّ کُ دِبارٌ از مَج
 .شدٌ بّدند، دستش بی حرکت رِی مباس ٍای ساک ىاندٌ بّد

ٌ ی اِ را دید، دست از جیبش بیرِن کشید  ً ٍای حیرت زدٌ ِ گشاد شد یداهلل ِقتی چش
ُ رِی ىینّ رِی زانّ تکیُ داد ِ بُ قَقَُ خندید ِ با تکان سر گفت  :ِ جنّ آىد ِ رِب

َشنگت شّخی کردو -  .ترسیدی؟  ٍا قربّن اِن چشيّی قِی

ٌ اش اداىُ داد کُ باعخ شد مبخندی بر مب ىینّ نشستُ ِ مباسی از ساک  دِبارٌ بُ خند
 :بیرِن کشید ِ با مباس بُ سر ِ صّرت یدی زد ِ گفت

 ىنّ دست ىیندازی؟ -
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ُ ٍای  یدی با شتاب از جایش برخاست ِ دست ٍایش را دِر مباس حنقُ کرد ِ ىانع ضرب
 :ىینّ شد ِ گفت

 غنط کردو، پشیيّنً، خّبُ خانيی؟ -

 .ىینّ این بار دمش نرو تر شدٌ ِ مبخندی تحّینش داد

یدی خّشحال شد ِ نفسی عيیق کشید ِ از جا برخاست ِ ٍيان طّر کُ بُ طرف سامن 
ٌ ی ظریف ىینّ دِخت ِ  ىی رفت، سر بُ پشت سرش برگرداند ِ نگاٌ عيیقش را بُ چَر

 :گفت

 .ىن این جياعت رِ دستّر حرکت ىیدو، زِد بیا -

 .ىینّ سری بُ تایید تکان داد ِ یدی رفت

ٌ اش خداحافظی کرد ِ در ىقابه پدر  ِقتی ٍيُ از خانُ بیرِن رفتُ بّدند، ىینّ از خانّاد
بَين اِ . سری پایین انداخت ِ از اِ ىعذرت خّاٍی کرد کُ باعخ اذیت ِ آزارش شدٌ

 :را در آغّش گرفت ِ بر سرش بـ ـّسُ زد ِ گفت

ُ او رِ انجاو ىیدو دخترو! اذیت ِ آزار چیُ؟. بابا امَی خّشبخت بشی - برِ . ىن ِظیف
 .باباجّن ان شااهلل زندگیت آرِو ِ بی دغدغُ باشُ

 .ىینّ دِبارٌ تشکر کرد ِ با بار غيی کُ دِر دمش را گرفتُ بّد، سّار اتّبّس شد

ٌ ای را انتخاب کردٌ بّد تا ىینّ نیز ىجبّر شدٌ ِ کنارش بنشیند چرا . یدی صندمی دِ نفر
 .ىینّ اجبارًا کنارش نشست. کُ تنَا صندمی خامی ٍيین بّد

ُ ی سنیيی ٍا حرکت کرد  .ٍيُ رِی صندمی ٍا جا گرفتُ ِ اتّبّس با بدرق
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یدی از تاریکی استفادٌ کردٌ ِ آراو . کً کً شب از راٌ ىی رسید ِ ٍيُ جا تاریک ىی شد
ً ٍایش گرو ِ . دست رِی دست ىینّ گذاشت ىینّ کُ با کار زیاد خستُ شدٌ بّد، چش

زِدتر از آن چُ فکرش را بکند بُ خّاب رفت ِ سرش بُ کناری . بدنش بی حس شدٌ بّد
ُ اش افتاد یداهلل خّد را بُ ىینّ چسباند ِ سرش را بُ آراىی بنند کرد ِ رِی . رِی شان

ُ ی خّد گذاشت سرش را کج . این اِمین بار بّد کُ بُ اِ این قدر نزدیک شدٌ بّد. شان
ٌ ی ىینّ کُ ىظنّىانُ بُ خّاب رفتُ بّد، انداخت چُ احساس . کرد ِ نگاٍی بُ چَر

نفس ىینّ درست ىقابه . تا بُ حال چنین حامی را تجربُ نکردٌ بّد. خّبی داشت
ُ ی زندگی اش بّد آرزِ کرد کاش . نفسش دو ِ بازدو ىی شد ِ این شیرین ترین محظ

 .جادٌ انتَایی نداشت تا بتّاند ٍيیشُ نفس ىینّ را ىیان نفسش دو ِ بازدو کند

 .ىعطه ىا ٍستن: ىطه ىان*

*** 

حس ىی کرد ! ٍّا گرو شدٌ بّد یا اِ احساس گرىا ىی کرد ِ نفسش بُ شيارٌ افتادٌ بّد
نفسی کشید کُ ناگَان . عرق از تياو بدنش سرازیر گشتُ ِ راٍی برای چکیدن ندارد

سرش بر جایی نرو تکیُ داشت کُ ٍر چُ فکر . بّی عطری خّش ىشاىش را پر ساخت
 !کرد یادش نیاىد کجاست ِ بُ چُ تکیُ دادٌ است

ً ٍایش را باز نيّد نگاٍش را کج کرد کُ با . کش ِ قّسی بُ بدنش داد ِ الی چش
ُ رِ شد ُ ی یدی . مبخند ىحبت آىیز یداهلل رِب ُ ٍا سر از شان فّری ٍيانند برق گرفت

دست ٍایش را در ًٍ گرٌ زد ِ رِی پاٍایش قرار . برداشت ِ خّدش را جيع ِ جّر نيّد
ُ جا . خجامت ىی کشید ِ نيی دانست اطرافش چُ خبر است. داد قدری در جایش جاب

اکحر ىسافران خّاب . شد ِ ٍيان طّر زیر چشيی پشت سر ِ اطرافش را از نظر گذراند
ٌ ی یداهلل . بّدٌ ِ ٍيُ جا تاریک بّد قدری خیامش راحت شد ِ باز نگاٍی بُ چَر

 .انداخت
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 :یدی با ىَربانی ِ مبخندی کُ بر مبش نشاند، رِ بُ اِ بُ آراىی گفت

 چی شد ترسیدی؟ -

ُ اش زد ِ اداىُ داد  :سپس دستش را چّن کّدکی رِی شان

ُ او بّد خّب خّابیدی؟ -  سرت رِ شّن

. ىینّ کُ حس ىی کرد حالِی دختری را دارد کُ بُ تازگی ناىزد کردٌ ِ از ناىزدش شرو دارد
با خجامت سر پایین انداخت ِ سپس نیً نگاٍی بُ اِ کردٌ ِ دِبارٌ سرش را پایین 

 :انداخت ِ گفت

 ىن خّابیدو تّ اذیت شدی؟ -

ً ٍای یدی از خّشحامی برقی زد در نّر گاٌ ِ بی گاٌ ىاشین ٍایی کُ با سرعت از . چش
 .کنارشان ىی گذشتند، این نّر شفاف تر بُ چشً دیدٌ ىی شد ِ از نگاٌ ىینّ دِر نياند

 :با ٍيان شادىانی حرف در دٍانش چرخاند ِ گفت

طّل ای بیست ِ . ىن ای چند ساعت رِ از عيرو نيی دِنً! اذیت؟ حرفا ىی زنی ٍا -
 حامّ تّ ىیگی اذیت شدو؟. ٍفت سال زندگیً این قدٌ بًَ خّش نگذشتُ بّد

ُ ی دِ مَجگی یداهلل شدٌ بّد، مبخندی بُ مب نشاند ِ ىتّجُ شد کُ یدی  ىینّ کُ ىتّج
فَيید کُ پیش اِ . بُ خاطر اِ حاضر است ٍر کاری بکند ِ این برایش باارزش بّد

ُ ی ىادری اش بُ خاطر رضایت ِ شادىانی اِ بگذرد  .ارزش دارد کُ حاضر شدٌ از مَج

ُ ی کّتاٌ بُ یک بارٌ تصيیً گرفت تا اِ نیز برای رضایت یدی تالش  ىینّ در این محظ
 :مذا با ٍيان مبخند رِ بُ اِ گفت. نيّدٌ شاید زندگی اش رنگ بَتری بگیرد

 .خینی خستُ بّدو نفَيیدو کی خّابً برد. ىعذرت ىی خّاو نيی خّاستً اذیت بشی -
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یدی کُ از محن ىالیً ىینّ قند در دمش آب ىی کردند ِ تالشش را ىحير جير ىی دید، با 
 :خّش رِیی اداىُ داد

ُ او باشُ ِ  - ردو راٌ طّالنی باشُ ِ تُ نداشتُ باشُ تا برای ٍيیشُ سرت رِ شّن آرزِ کِی
 .ىن بّت کنً

ُ اش جایی کُ تا چند دقیقُ پیش سر ىینّ قرار داشت، بّ کرد  سپس سر کج کرد ِ از شان
 :ِ نفسی عيیق بُ ریُ فرستاد ِ گفت

 .نيی دِنی از بّی بَار خّش ترٌ! ٍا قربّن بّت-

ُ ٍایش داغ شدٌ بّد ِ نيی دانست چُ جّابی بُ این ٍيُ ىحبت  ىینّ کُ از شرو گّن
ُ تر کرد ِ بُ ٍيان آراىی قبه جّاب داد  :یدی بدٍد، دست ٍایش را در ًٍ ىچام

 !خجامتً ىیدی -

ُ اش آِیزان شدٌ بّد، ىرتب کرد ِ چشً بُ جادٌ  این را گفت ِ بند کیفش را کُ از شان
 .دِخت

یدی کُ شرو ِ حیای ىینّ را دریافتُ بّد، در دل بُ خّد معنت فرستاد کُ چرا تا قبه از 
بارٍا شنیدٌ بّد کُ زبان ىحبت تیزتر ِ . این از سالح ىَر ِ ىحبت استفادٌ نکردٌ بّد

 .برندٌ تر از ٍر شيشیری ست ِ اکنّن بُ این جينُ ایيان پیدا کردٌ بّد

 :پیش از آن کُ در تخیالتش سیر کند رِ بُ ىینّ گفت

ىن بُ تّ قّل دادو تا زندگی برات بسازو . از حامّ بُ بعد ىن ِ تّ تعارفی با ًٍ نداریً -
 !کُ ٍيُ حسرتش رِ بخّرن، پس خجامت بی خجامت
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ىینّ در حامی کُ خّددرگیری پیدا کردٌ ِ در عجب بّد کُ ىبادا سر یدی ضربُ خّردٌ 
باشد کُ چنین تغییر رِیُ دادٌ است، مبخندی بُ رِیش زد ِ سری بُ عالىت تایید تکان 

 .داد

 :چشً بُ ىقابه ِ جادٌ دِخت کُ یدی گفت

 !رسیدیً، این ًٍ خّنُ -

*** 

چرا کُ . چند ِقتی ىی شد کُ ىینّ بُ زندگی اش بازگشتُ ِ سعی کردٌ بّد تا آن را بپذیرد
ٌ ی این بشر را از نّ سرشتُ  ىی دید رفتار یدی از زىین تا آسيان تغییر کردٌ ِ گّیی خيیر

گّیی خط بطالنی بُ دِرشان . شب ٍا دیگر پای بساط ِ دِر دِستان نبّد. بّدند
 .کشیدٌ ِ در این ىدت کاىالً این بخش را از زندگی اش حذف کردٌ است

ىینّ صبح زِد با صدای قّقّمی قّقّی خرِس ٍيسایُ کُ با تياو قّا فریاد ىی زد ِ 
رسیدن صبح را بشارت ىی داد، چشً باز کردٌ ِ پس از ادای فریضُ ِ راز ِ نیاز ِ 

ُ ای ِ نحار آن بُ رِح ىادرِی تازٌ ىرحّىش رِزش را آغاز ىی کرد  .خّاندن فاتح

سپس بُ کنار بی بی فرح گه کُ اِ نیز صبح زِد از خّاب بیدار شدٌ ِ عقیدٌ داشت 
 .سحرخیز باش تا کاىرِا باشی، ىی آىد

ٍر چند پس از بازگشت، حس ىی کرد رفتار بی بی ىحه قبه نیست ِ گاٍی سرد با اِ 
 :این سردی دل ىینّ را اندکی غً بار کردٌ؛ اىا با خّد ىی گفت. برخّرد ىی کند

 .نباید ِل ىی کردو ِ ىی رفتً ِ حاال ًٍ باید چّب کارو رِ بخّرو! خب ىقصر خّدىً -

ُ اش نداشت ِ گاٍی سرد برخّرد کردن ارزینُ  اىا این حرف ٍا آن چنان تاجیری در رِحی
 .نیز بر سردی رفتار بی بی اضافُ شدٌ ِ دل ىینّ را تا ىرز سّختن پیش ىی برد
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ُ ای بُ دِر ىینّ ىی چرخید ِ خّشحال از این  شب یدی کُ بُ خانُ ىی آىد، چّن پرِان
کُ تّانستُ نظرش را اندکی بُ خّد جنب کند، اِ را ىحبت نيّدٌ ِ پیش چشً ىادر ِ 

آن ًٍ بُ زبان ِ . ارزینُ زبان بُ تعریف ِ تيجید از کارٍا ِ دست پخت ىینّ ىی نيّد
ُ ی ىحنی کُ بی بی ناراحت نشدٌ ِ حرف ِ حدیحی را عَنً نکند چرا کُ بُ تازگی ! مَج

بی بی حساس شدٌ ِ ٍر چیزی را بَانُ ىی کرد تا زبان بُ شکایت باز کردٌ ِ نقصی بر 
 .کار گذاشتُ ِ زبان بُ غرِمند باز کند

ىینّ کً کً با دیدن رفتارٍای آنَا بیش تر از پیش بُ حال یدی دل سّزاند ِ بر ىحبتش 
اِ در شرایطی قرار داشت کُ با از دست دادن ىادر، حس ىی کرد تياو پشت ِ . تکیُ کرد

پناٍش را از دست دادٌ ِ اکنّن کُ ىحبت یدی را ىی دید، بیشتر بُ اِ ِابستُ شد ِ 
 .ىحبتش بر دمش نشستُ بّد

یکسرٌ ِ . تنَا نشستُ بّد کُ یک دفعُ یدی ِارد اتاق شد ِ در را پشت سرش بست
بدِن ىقدىُ بُ طرف ىینّ آىد ِ سر بر داىنش گذاشت ِ پاٍا را کشید ِ نفسی عيیق ِ 

 :بُ آسّدگی کشید ِ گفت

 .خدا ای داَىن رِ از ىن نگیرٌ! اِفی -

دِبارٌ نفسی عيیق کشید ِ چشً بُ چشً ىینّ دِخت کُ از باال نگاٍش ىی کرد ِ 
 :گفت

 تّ ىی دِنی ای داىنّ چی چی دارِی؟ -

ىینّ مبخندی بُ رِیش زد ِ دست در ىٍّای ىّاج ِ کّتاٍش فرِ برد ِ شرِع بُ 
 :نّازش کرد ِ گفت

 .ىن باید این سّال رِ ازت بپرسً! تّ بگّ کُ داری طعيش رِ ىی چشی -
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یدی عيیق ِ ژرف بُ مب ٍایش چشً دِخت ِ آب دٍنش را قّرت داد، تکانی بُ بدنش 
ُ اش را از آن  داد ِ قدری خّد را باال کشید ِ سریع ِ در یک چشً بُ ًٍ زدن کاو تشن

ُ انگیز سیراب نيّد ِ باز بُ داىن ىینّ پناٍندٌ شد ِ در برابر  عنابی رنگ ٍای ِسّس
ُ ی ىینّ کُ ىعترضانُ اِ را ىی نگریست ِ اخيی ساختگی بُ چَرٌ نشاندٌ  اعتراض ِ قیاف

 :بّد بُ قَقَُ خندید ِ اداىُ داد

ٌ ای ىی کنُ -  !آخ کُ نيی دِنی ای داىن چُ ىعجز

 :ىینّ چنگ در ىٍّایش زد ِ گفت

 ...تّ کِیی فرصت کردی بپری باال؟ ای فرصت طنبِی ! بنُ دیدو -

 :یداهلل باز خندید ِ گفت

 فرصت طنبِی چی؟ -

 :ابرِیی باال انداخت ِ تکرار کرد

 ٍا؟-

ُ اش را تکيیه کند، دست  ٌ ای ىناسب پیدا نيی کرد تا جين ىینّ کُ ٍر چُ فکر ىی کرد ِاژ
ُ ای دارد" اِو"دیگرش را در ٍّا تاب داد ِ با گفتن   .نشان داد کُ قصد پیدا کردن کني

ُ ی حرفش را گرفت  .یدی بدِن این کُ ىنتظر جّاب بياند با محنی شّخ دنبام

 !حامّ جّش نزن عزیزو شیرت خشک ىیشُ گنً -

ٌ اش گرفت ِ یدی با گفتن  سر بر داىنش فرِ برد ِ دست " ای جّنً"ىینّ از محنش خند
 .برد ِ بُ آراىی دست ىینّ را گرفت ِ آن را ىیان ىشتش فشرد
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ٍر دِ غرق در مذت بّدند؛ غافه از این کُ رِزگار ساکت نخّاٍد نشست ِ چشً دیدن 
 .خّشی آدو ٍا را ندارد

*** 

شب بُ بستر رفتن مذت خاص خّدش را داشت ِ داشتن یک ٍينفس، اىیدی تازٌ در 
 .دل ىی نشاند

این مذت را فقط کسی درک ىی کرد کُ زندگی ىشترک تشکیه دادٌ ِ از این اىر امَی 
 .سرپیچی نکردٌ باشد

خداِند ىتعال خّد ىی دانست چُ مذتی در این اىر گذاشتُ کُ در قرآن بُ آن سفارش 
اىا ىا گاٍی چنان غرق در اىّر دنیا ىی شّیً کُ غافه از خدا ِ . اکید کردٌ است

 .دستّرات ىَيش شدٌ ِ آن ٍا را از یاد بردٌ ِ گاٍی نیز کفر نعيت ىی گّییً

ىینّ از ِقتی طعً خّش ٍيبستری را چشیدٌ بّد، تازٌ بُ خّد آىدٌ ِ چشيان 
ً ٍایش را بُ جنگنی تشبیُ ىی کرد کُ آبی رِان ِ . خّش رنگ یداهلل را ىی ستّد چش

پاک در آن جریان داشت ِ این آب دریای ىحبت یدی بّد کُ حاکً بر قنبش جریان 
 .داشت ِ اکنّن ىینّ طعً این آب گّارا را ىی چشید

ُ سرایی ىی کرد ِ پدر نیز شادىان کُ  ِقتی با پدر تياس ىی گرفت، از خّشی رِزگار تران
 .پس از ىدت ٍا دخترش را شاد دیدٌ، نفسی بُ آسّدگی ىی کشید ِ شکرگزار خدا بّد

برای ىینّ غیر قابه باِر بّد کُ چگّنُ پس از عشق شرِین تّانستُ بّد دل بُ ىحبت 
در حامی کُ ٍيیشُ ىی اندیشید ٍیچ ِقت ِ ٍیچ کس در قنبش چّن ! یدی بسپارد

شرِین نخّاٍد نشست؛ اىا اکنّن ِقتی خّد را ىی دید کُ اسیر در غه ِ زنجیر ىحبت 
. یدی شدٌ است، بُ این باِر رسیدٌ بّد کُ اگر خدا خّاٍد، ناىيکن ٍا ىيکن ىی شّند
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پس با خّد عَدی بست کُ تا زندٌ است بُ حکيت خدا گردن نَد کُ اِ ىصنحت 
 .بندگان خّیش را بَتر ىی داند

. حتی در این ىدت گّیی آب ِ ٍّای رِستا نیز تغییر کردٌ ِ زیر پّست ىینّ دِیدٌ بّد
صدای قّقّمی قّقّی خرِسان رِستا ِ قدقدای ىرغ ٍای ٍيسایُ نیز برایش سيفّنی 

 .ىحبت ىی نّاخت ِ زندگی را زیباتر جنٌّ ىی داد

ُ ی یدی غرق در خّشی ِ مذت ىی شد ِ فکر جدایی را از سر بیرِن  ُ ٍای شبان از عاشقان
ُ ی اِ را با مذت بخش ترین نّاٍا تعّیض کند. انداختُ بّد ُ ٍای عاشقان  .حاضر نبّد زىزى

ِقتی یداهلل چنگ در ىٍّایش ىی انداخت ِ ٍر محظُ خّد را بُ اِ نزدیک تر ىی دید ِ 
ُ ی اشتباٍش ىی شد کُ یک سال از  گرىای ِجّدش را بُ جان ىی خرید، ىتّج

ٌ ای کُ سرانجاو نداشت؛ سپری ِ تباٌ کردٌ  زندگی اش را با ناسازگاری ِ فکرٍای بیَّد
 .بّد

از آن طرف نیز یدی کُ . در صدد جبران بّد تا بُ نّعی این خطایش را جبران کند
ُ اش پشیيان ِ سعی  ىی دید ىینّ چقدر دِست داشتنی ِ ىطیع شدٌ، از کار گذشت

ٍيان زندگی کُ قرار . ىی کرد بُ قّمش عيه کردٌ ِ زندگی را طبق قّمی کُ دادٌ بسازد
 .بّد ٍيُ با دیدنش حسرت بخّرند

بُ ٍيین ىنظّر تالشش را چند برابر کرد ِ سفارشات بیشتری ىی پذیرفت تا جایی کُ 
ٌ اش در شَرٍای ىجاِر پیچید  .آِاز

بدِن این کُ ىینّ خبردار شّد، زىینی خریداری نيّد تا کً کً آن را بُ دمخّاٌ ساختُ ِ 
 .رِزی کُ ساختش بُ پایان رسید، ىینّ را غافنگیر کردٌ ِ بُ آن ىکان اسباب کشی کنند

از طرفی بی بی فرح گه ِ ارزینُ نتّانستند بر حسادت خّیش غامب آىدٌ ِ از این کُ 
ىی دیدند ىحبت یدی بُ ىینّ بیشتر از ىحبت بُ ٍر دِی آنَاست، دست بُ دست ًٍ 
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دادند تا بتّانند اندکی از خشً خّد را بر سرش فرِد آِردٌ ِ آتش دل را قدری فرِ 
 .بنشانند

*** 

. یداهلل طبق ىعيّل ٍر رِز بُ ىغازٌ رفتُ ِ ىینّ پس از فراغت از کار بُ اتاقش رفت
 :ٍنّز پشت سرش در را کاىه نبستُ بّد کُ بی بی در اتاق را باز نيّد ِ رِ بُ اِ گفت

بیّ یِیی َدسی ُتّ صّرتش ! زن َىش قربّنعنی اِىد ىی خّد صّرتش یِیی بندِ بندازی ننُ -
ش  .بِییکِی

ىینّ کُ با صدای در برگشتُ ِ اِ را نگاٌ کردٌ ِ صبر کرد تا حرفش را بُ اتياو برساند، 
 .َمختی فکر کرد ِ بُ ناچار بُ اِ جّاب ىحبت داد

 .باشُ ىاىان بزرگ برِ بگّ االن ىیاو -

بُ تازگی بی بی . ىینّ بی خیال کارٍای شخصی اش شد ِ بُ دنبال بی بی بُ راٌ افتاد
ٌ ای برایش دیدٌ بّد بُ طرز عجیبی بُ اِ چشً دِختُ ِ انگار از دیدنش . خّاب ٍای تاز

 .نفرت دارد

ىی دانست بعد از کّچ ىادرش رفتار بی بی با اِ تغییر کردٌ؛ اىا بدِن این کُ مب تر کند 
ٍر چُ بّد اِ . ِ بُ یدی حرفی در این ىّرد بزند، رفتار بی بی را تحيه ىی کرد

 .ىادربزرگش بّد ِ احتراىش بر اِ ِاجب

ُ ٍا را برای اصالح ِ آرایش صّرت پیش  این دِىین بار بّد کُ بی بی یکی از ٍيسای
ىینّ آِردٌ ِ از اِ ىی خّاست تا ىجانی صّرتش را بند انداختُ ِ از این طریق بُ 

ُ ٍا فخر بفرِشد کُ ببینید عرِس ىن ٍيُ فن حریف است ِ عرِس ٍای شيا  !...ٍيسای
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ىینّ با کيترین اىکانات صّرت اِ را بند انداخت ِ اخگر خانً . از این حرف ٍا بگذریً
 .راضی ِ خّشحال با یک تشکر خشک ِ خامی از اِ خداحافظی کرد ِ رفت

چرا کُ از صبح پس از اتياو کار خّدش ٍنّز استراحتی . ىینّ حسابی خستُ شدٌ بّد
 .نکردٌ بّد کُ بی بی این کار اجباری را بُ اِ سپردٌ بّد

میّانی آب نّشید ِ ٍيین کُ خّاست بُ اتاقش رفتُ ِ استراحت کند، دِبارٌ بی بی اِ را 
 .صدا کرد

ىینّ ننُ یِیی آب ِ جارِ ای حیاطّرِی بیزن عصر زن َشفی عرِس ننُ قنبر ىیّد صّرتش  -
شنیدو . ُگف اِیمّ بِیّنّ ىی خّو عرِست صّرتً بند بندازِی . شب عیش دارن. بندِ بندازی

 !بِیش گفتً خّش اِىدی قدىت رِ چیشّو ننُ! َدس کارش تيیزِیی

ىینّ پّفی کشید ِ کً کً عصبی ىی شد کُ بی بی بُ جای اِ سفارش قبّل کردٌ ِ بُ اِ 
خستگی از آن . آن ًٍ سفارشی ىجانی کُ ٍیچ دستيزد ِ جيری نداشت. چیزی نگفتُ

 !ىینّ ىی شد ِ فخرش از آن بی بی

ىینّ بدِن حرف بُ سراغ حیاط رفت تا آب ِ جارِیی بُ حیاط زدٌ ِ برای ِرِد ىیَيان 
ٌ ای کُ نيی دانست ناىش را ىیَيان گذاشتُ یا ىشتری بدِن ِجُ  .آىادٌ کند! ناخّاند

ٌ ی درخت  ُ ٍای برید آبی بُ حیاط پاشید ِ صدای خش خش جارِی دستی کُ از شاخ
بُ اتاق زیرزىینی کُ نزدیک شد، صدای . نخه درست شدٌ بّد در گّشش طنین انداخت

ُ ی قامی بافی ارزینُ با صدای جارِ درآىیخت ارزینُ در کنار کارٍای خانُ، . تق ِ تّق کّب
گاٍی قامی ٍا سفارش ىشتری بّدند ِ گاٍی نیز زیر پای خّدشان . قامی نیز ىی بافت

 .افتادٌ ِ خانُ را زینت ىی دادند

قامی ٍای دستباف از قیيتی گزاف برخّردار بّدند؛ اىا ٍر قامی چند ىاٍی ِ گاٍی سامی، 
 .اگر ِقفُ نيی افتاد، طّل ىی کشید تا قامی بافتُ ِ بُ دست ىشتری برسد
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ُ ای نان بُ عنّان ناٍار بخّرد . ىینّ حیاط را جارِ کرد ِ بُ ساختيان برگشت تا مقي
 !خستُ بّد خستُ

ساعت از ظَر گذشتُ بّد ِ اِ ٍنّز ناٍار نخّردٌ ِ ٍيچنان سرگرو . آبی بُ صّرتش زد
اىرِز ًٍ یدی برای ناٍار نيی آىد ِ ٍيین باعخ شدٌ بّد تا ىینّ نیز تا دیرِقت . کار بّد

 .گرسنُ بياند

ُ او ٌ او شاید کٍّی کندٌ باشً ِ یادو نیاید! خست  !آن قدر کُ شک کرد

 دنیا ىا را نيی خّاٍد عزیز ىن

 دنیا ىن را نيی خّاٍد جان جانان

 حاال تّ ٍی بگّ چرا ىداو ٍّایت ابری ست

 حاال تّ ٍی بپرس چرا بارانی ىی شّی ىداو دیّانُ؟

 !حاال تّ پیش خّدت فکر کن ىن جز نداشتن رِیا ٍیچ ىرگً نیست

 !حاال تّ فکر کن خّشی از زىین ِ آسيان ىی بارد

 ببین عزیز دمً

 یک جاٍایی آدو نيی تّاند بگّید این غً را دارد

 ىی دانی چرا؟

ٌ تر است  !چّن زخً زبان ِ حرف ٍای بعدش ِیران کنند

 !چّن نیشخند شنیدن ٍا دردٍا دارد جان ىن

 خدا را ىی بینی آن باال؟
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 :دارد نگاًٍ ىی کند ِ با خّدش ىی گّید

 این ٍيُ جنّن را از کجا آِردٌ اىشب؟

 خدا تّی کار ىن ىاندٌ عزیز دمً

ٌ او  !رِی دست خدا ىاند

 نيی داند چُ کار کند کُ راضی شّو

 کُ بخندو

 کُ نيیرو

 !کُ غر نزنً بُ جان خّدش ِ دنیایش

 امبتُ ىی داند ٍا؛

 ...ىی داند ىن با چُ چیزٍایی آراو ىی شّو ِ ىی شدو

 اىا چشً بست

 اىا ندید

 اىا نخّاست

 اىا نيی دانً چرا رِیاٍایً را برد ِ پس نیاِرد

 ...اىا نيی دانً چرا آرزٍِایً را

 .از خدا بگذریً

 !ٍر کُ بخّاند ىی آید ِ ىی گّید باز کفر گفتی کُ
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 ِ ىن جانش را ندارو کُ بگّیً کفر نیست

ُ او  !کُ بگّیً ىن فقط خست

 (سایُ)فاطيُ خاِریان 

*** 

ٍر رِز فشارٍای کاری بیشتر از رِز پیش ىی شد ِ ٍر رِز خستگی ىینّ بیشتر از رِز قبه 
. ىی گشت؛ اىا تياو این فشارٍا را بُ خاطر یداهلل ِ بُ خاطر زندگی اش تحيه ىی کرد
ُ ی خّد دستّراتی داشت را در ازای  تياو غرِمندٍای بی بی ِ ارزینُ کُ اِ نیز بُ نّب

شب ٍا خستُ ِ کّفتُ بُ بستر ىی رفت بدِن اینکُ . ىحبت یدی بُ جان ىی خرید
ٌ ای از این رفتارٍا نيّدٌ ِ خدای نکردٌ باری بر دِش یدی اضافُ کند اِ . بخّاٍد شکّ

بُ خّبی ىی دانست کُ یدی ىدتی ست بُ خاطر رضایت اِ کارش را چندین برابر کردٌ ِ 
پس اِ نیز خّد را ىّظف ىی دانست تا ِضعیت ىّجّد را . مب بُ شکایت نيی گشاید

 .تحيه کردٌ، شاید خدا دری بُ رِیشان بگشاید

 .گندان ٍای حیاط را آب ىی داد کُ ارزینُ از اتاق زیرزىین صدایش زد

یقُ بیّ پّیین -  !زن داداش یِیی دِی

بّی نای اتاق . ىینّ گندان آخر را آب داد ِ پارچ را کناری نَاد ِ پنُ پنُ پایین رفت
 .سراسر فضا را پر کردٌ ِ نفس را بُ شيارٌ ىی انداخت

ِقتی ىینّ ىقابه ارزینُ قرار گرفت، ارزینُ ىَنتی برای سّال پرسیدن بُ اِ نداد ِ 
 :ٍيان طّر کُ رِی صندمی نشستُ بّد، رِ بُ طرفش چرخاند ِ گفت

سفارشاو زیادٍّ کيک بِیدِی تا . اِ صندمیّرِی بِییزن ایجّ بیشین نِییگا َدسّو تا یاد بیگیری -
 .َتّیه بیدیً پّمّ بُ جیبّ بزنیً
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ىینّ صندمی را از جایی کُ ارزینُ اشارٌ دادٌ بّد آِرد ِ کنار دست ارزینُ نشست ِ چشً 
 .بُ دار قامی دِخت

ارزینُ ِقتی دید آىادٌ چشً بُ قامی دِختُ، در حین بافت ٍيچّن استادی گرٌ بُ گرٌ 
 .تّضیح دادٌ ِ آىّزشش را شرِع کرد

ُ ی فراگیری ِ آىّختن بّد، خینی زِد  ىینّ کُ ٍّش تیزی داشت ِ ىانند ٍيیشُ تشن
درس ارزینُ را آىّخت ِ ارزینُ از جا برخاست تا ىینّ بُ جایش نشستُ ِ درسی را کُ 

 .آىّختُ با تّضیحات تشریح کند

ىینّ با انگشتان استخّانی ِ قنيی اش تار ِ پّد را رِی ًٍ انداخت ِ آراو ِ آٍستُ یک 
 .گرٌ زد ِ با شانُ ىرتب کرد ِ سپس جا انداخت

ُ ی آن را بررسی نيّد ِ مبخند  ارزینُ نگاٍی دقیق بُ گرٌ انداخت ِ با انگشت الیُ الی
 :رضایتی بر مب نشاند ِ گفت

 !ٍا ىاشاامنّ چُ زِد آُىختی-

ٌ اش کُ حال با بدذاتی اش درًٍ آىیختُ بّد، انداخت ِ زٍرخندی  ىینّ نگاٍی بُ چَر
 :بُ مب نشاند ِ در دل با خّد گفت

ُ تر ىیشُ -  !قربّن خدا برو با ای خنقتش. ٍر چی بد ذات تر ىیشُ قدرت خدا کری

ٌ ای دیگر زد ِ دِبارٌ چشً بُ ارزینُ دِخت تا عکس امعينش را  سپس با دقت بسیار گر
 .ببیند

ُ اش زد ِ گفت  :ارزینُ دستی رِی شان

 .خّبُ ٍيیجّر برِ جنّ، االنّ برىی گردو -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

ُ ایرىان  281 زینب ىیشی| خیال  تابّت بر ىّریان  

ُ ٍا باال آىد ِ بُ طرف سرِیس دِید  .این را گفت ِ دِان دِان از پن

ُ اش . ىینّ گرٌ ىی زد ِ با تردید پیش ىی رفت سکّت اتاق با تق ِ تّقی کُ بُ بافت
 .ىی کّبید شکستُ ىی شد

ُ ای آرزِ کرد کاش بُ جای آن ٍيُ کار ریز ِ درشت، در این سکّت کارش را  برای محظ
 .اداىُ ىی داد

ٍیچ صدایی از باال نيی آىد ِ دیگر غرِمندٍای بی بی . سکّت اتاق بُ دمش نشستُ بّد
 .اعصابش را بُ ًٍ نيی ریخت

اینجا از تياو ٍیاٍٍّا بُ دِر بّد ِ ىی تّانست در ذٍن پریشانش بُ گذشتُ برگشتُ ِ 
 .خاطرات رِزٍای خّشش را ىرِر کند

ُ ی  ُ ی پدرش بُ اینجا رسیدٌ باشد کُ حال، در این دخي باِر نيی کرد از آن زندگی شاٍان
اِ کجا ِ دار قامی کجا؟ اِ کجا ِ این . تنگ ِ تاریک پشت دار قامی نشستُ ِ قامی ببافد

 زندگی رِستایی کجا؟

 .برای خّدش نیز غیر قابه باِر بّد

 یک دقیقُ: یی دیقُ*

 پایین: پّیین*

 دست ٍاو: دسّو*

 یاد گرفتی: آىختی*

 تحّیه: تّیه*

*** 
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 سُ ىاٌ بعد

ُ اش بّد، گرٌ ىی زد ِ جنّ ىی رفت با صدایی . ىینّ ٍيان طّر کُ غرق در خاطرات گذشت
 .کُ از پشت سرش شنید، رِ بُ عقب برگرداند کُ با غرِمند ارزینُ ىّاجُ شد

 :ارزینُ دست بُ پَنّ زدٌ ِ با اخً گفت

ًِی اینارِی کِی بّفتی ىی ذاری َرج؟ پّشّ پّشّ نیگا چی چی  - ای چی چیِی کِی بّفتی؟ اس
 !کِیردی

ارزینُ ٍيان طّر کُ بُ . رجی را کُ ىینّ بافتُ بّد، گرٌ در گرٌ شدٌ ِ کج بافتُ شدٌ بّد
ُ ی زیرزىین کرد ِ  ٌ ی گّش ً ٍای تننبار شد ٌ ای بُ پش غرِمندٍایش اداىُ ىی داد، اشار

 :گفت

 .اگِی َگندکّری نيی کنی ای َپشيارِی ریسِی کن -

 :انگار ىطيئن نبّد ِ باز تاکید کرد

؟ یِیی دِنِی َا ریسارِی نّشیّنُ بِییبندی حسابت ىی رسً -  !بندی کِی

 :ىینّ زٍرخندی زد ِ در دل گفت

 !...اگر ىحبت یداهلل نبّد. دستِی چُ ٍیّالیی افتادو! بیچارٌ ىن -

. از پشت دار قامی بنند شدٌ ِ کش ِ قّسی بُ بدنش داد. سپس از خیال بیرِن شد
 .صدای شکستن ىفصه ٍایش بُ گّش رسید

نفسی آٌ ىانند، از سینُ . ٍيیشُ با شکستن آنَا قدری از خستگی اش را کً ىی کرد
 !ریسُ کردن پشً سخت نبّد؛ اىا شاید کار اِ نبّد. بیرِن داد ِ بُ سراغ گّمُ پشً رفت
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اِیی کُ با چنین زندگی طاقت فرسایی آشنایی نداشت ِ ٍر محظُ نفس کشیدن در 
 .این دخيُ برایش حکً سال ٍا حبس داشت

 !اىا چُ ىی شد کرد ِقتی انسان را تّان ىقابنُ با سرنّشت نبّد

ُ ی پشً را در دست گرفت ِ آراو آراو پشً را از ًٍ باز کردٌ ِ بُ ٍيان رِشی کُ قبالً  گّم
. ارزینُ یادش دادٌ بّد، آن را کشید ِ باز با سر انگشتانش از ًٍ باز کرد ِ دِبارٌ کشید

بُ ٍيین ترتیب ىقداری از پشً را ریسُ کردٌ ِ آن را بُ شکه گنّمُ درًٍ ىی پیچاند کُ 
 .ناگَان با کشش دستش پشً برید ِ از ریسُ جدا شد

ٌ ٍای بافتُ شدٌ تّسط ىینّ را ىی شکافت، گاٍی ًٍ زیرچشيی  ارزینُ ٍيان طّر کُ گر
 .کار اِ را زیر نظر داشت

با تعجب چشً بُ . بُ ناگاٌ برقی در انگشت ظریف ىینّ تّجُ ارزینُ را بُ خّد جنب کرد
انگشت ىینّ خیرٌ داشت کُ با برق انگشتر طالیی کُ شب گذشتُ یداهلل بُ ىناسبت 

ناگَان خشً ِ عصبانیت ِ . تّمدش بُ اِ ٍدیُ دادٌ بّد، زیباتر ِ دل رباتر شدٌ بّد
حسادت ارزینُ در ًٍ آىیخت ِ بریدن ریسُ را بَانُ کرد ِ با خشً صندمی را بُ عقب 

ُ ِر شد  .راند ِ از جا برخاست ِ بُ طرف ىینّ حين

 .بازِی ىینّ را در دست گرفت ِ اِ را با شدت از رِی زىین بنند نيّد

ىینّ کُ بازِیش از فشار دست ارزینُ درد گرفتُ بّد، با ناراحتی ِ اندکی نفرت کُ در 
ٌ اش ریخت، گفت  :چَر

 !چی کار ىی کنی؟ ىگُ چی کار کردو؟ بازِو رِ از جا درآِردی -

ُ ٍا راند ِ گفت  :ارزینُ اِ را بُ طرف پن
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ٌ ی ایکبیری - نيی دِنً ! ٍر چی کّتِّ ىیاو ٍیچی نيیگً پررِتر ىیشُ! برِ گً شّ دختر
 !ای یدی خیرندیدِی بُ چی چیِی تّ رفتِیی

 :ىینّ مب بُ شکٌّ گشّد ِ گفت

 !بذار یداهلل برگردٌ بَش ىیگً با ىن چُ کردی تا حسابت رِ کف دستت بذارٌ -

ٌ ی کافی از خشً یداهلل ِاٍيُ داشت، ىداو از پشت سرش اِ را  ارزینُ کُ خّد بُ انداز
ُ ٍا یکی یکی باال رفت سپس از حیاط نیز گذشت ِ اِ را از خانُ . بُ جنّ ىی راند تا از پن

 :بیرِن انداخت ِ با تغّیر بُ اِ گفت

 !حامّ برِ گً شّ ٍر غنطی ىی خّی بکن -

 .سپس در را ىحکً بُ رِیش بست

ىینّ کُ اشک در چشيش جيع شدٌ بّد، نگاٍی بُ در بستُ کرد ِ با صدای نسبتًا 
 :بنندی گفت

 !تقاص این کارت رِ پس ىیدی، ىطيئن باش -

این را گفت ِ با عجنُ بُ طرف جّی آب رفت ِ ٍيان جا چيباتيُ زد ِ ناگَان از درِن 
 .آشّب شدٌ ِ ُعق زد

 بافتی: بّفتی*

 پاشّ: پّشّ*

 گندکاری: گندکّری*

ً ٍا را: پشيار  پش

ُ ٍا را: ریسار*  ریس
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 کّتاٌ: کّتِّ*

ٌ اش از دٍانش بیرِن خّاٍد زد؛ اىا ٍنّز  بُ قدری عق زد کُ حس ىی کرد دل ِ رِد
ٍنّز . دمش آشّب بّد ِ دمیه این امتَاب ِ تغییر حال ناگَانی را ىتّجُ نيی شد

ٌ اش باال آىدٌ بّد، دمش ضعف  ُ اش ىی سّخت ِ از بس ٍر چُ بّد ِ نبّد در ىعد سین
 .شدیدی داشت ِ رنگ از رخش پریدٌ ِ نایی در دست ِ پایش نداشت

انگار . با ناتّانی از جا برخاست ِ در زد؛ اىا ارزینُ با ِقاحت تياو در را بُ رِیش باز نکرد
 !نُ انگار کُ کسی در ىی زند

خّبَیت نداشت در ىیان کّچُ با آن مباس . بی بی ًٍ خانُ نبّد تا در بُ رِیش باز کند
ٌ ی یداهلل ًٍ راٌ زیادی بّد ِ نيی تّانست با پای پیادٌ بُ آنجا برِد. بياند در . تا ىغاز

ضين، شاید این ٍيُ راٌ تا آنجا ىی رفت ِ یدی برای سفارشی بُ ىکان ىّرد نظر رفتُ ِ 
 در ىغازٌ حضّر نداشت آن ِقت با آن ِضع چُ باید ىی کرد؟

ُ اش تّان فکر کردن را از اِ گرفتُ بّد بُ ٍيین ىنظّر . ذٍنش کار نيی کرد ِ حال آشفت
ُ ی ٍيسایُ برِد ِ بگّید کُ کنید بُ ٍيراٌ ندارد ِ چّن  تنَا راٌ را در این دید تا بُ خان

 .بی بی خانُ نبّد، پشت در ىاندٌ است

ُ بر بُ راٌ افتاد؛ اىا ٍنّز زنگ در را نفشردٌ  ُ ی استاد حبیب شیش با این فکر بُ طرف خان
ُ ی ىش قربّنعنی بیرِن زد ِ سالنُ سالنُ بُ طرف خانُ بُ راٌ افتاد  .بّد کُ بی بی از خان

ً ٍایش را گشاد کرد ِ با اندکی خشً رِ بُ اِ گفت  :با دیدن ىینّ چش

شُ؟ ىی خّی آبرِ ىارِی ببری؟ َبرِیی چی اِىدی؟ با ىعصّىُ کار دِری؟ -  ای چی چی ِضِی

 :ىینّ با بی حامی ِ ناراحتی گفت

 .ٍر چی در زدو در رِ باز نکرد. نُ ارزینُ از خّنُ بیرِنً کرد ِ در رِ بست -
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ُ اش جاری شد ِ بی بی دست اِ را گرفت ِ بُ دنبال خّد  سپس قطرٌ اشکی بر گّن
 :کشید ِ گفت

ردِی  (تيساح)َبرِیی ىن اشک تيسا -  !ىی ریزی؟ حتَينی یِیی غنطی کِیردی کِی ارزینُ بیرِنت کِی

ِقتی دید ارزینُ . این را گفت ِ اِ را بُ زِر دنبال خّد کشید ِ ىقابه در ایستاد ِ در زد
 :در را باز نکرد از پشت در صدایش زد ِ با صدای بنند گفت

 در رِ ِا کن دخترِ کجّیی؟! ارزینُ ٍّی -

با تعجب دید کُ ىینّ . ارزینُ با صدای ىادربزرگ دِان دِان بُ حیاط آىد ِ در را باز کرد
 .نیز پشت سرش ِارد شد

 :ارزینُ سر در گّش ىینّ برد ِ بُ آراىی ِ تَدیدِار گفت. ىادربزرگ قدىی جنّ رفت

 .ِِی بُ حامّت اگِی یی کنيُ َازی حرفّ بُ بی بی یا یدی بزنی؛ رِزگّرت سیا ىی کنً -

ىینّ دندان ٍایش را با حرص رِی ًٍ فشار داد؛ اىا طّمی نکشید کُ دِبارٌ عق زد ِ بُ 
 .طرف سرِیس بَداشتی دِید ِ حال دگرگّنش باعخ شد تا نتّاند جّاب ارزینُ را بدٍد

 .بی حال تر از پیش از سرِیس بیرِن آىد ِ بُ طرف اتاقش رفت

شب ِقتی یدی بُ ىنزل آىد، ىینّ نتّانست بُ جيع آنَا آىدٌ ِ شاو را در کنارشان 
بُ قدری دمش سنگین ِ غً زدٌ بّد کُ شاو . ترجیح داد شاو نخّردٌ بخّابد. صرف کند

اىا یدی پس از این کُ خّد شاو خّرد ظرفی برایش پر کرد ِ بُ ! بُ چُ کارش ىی آىد؟
 .اتاق برد تا ٍر ِقت گرسنُ شد بُ اِ دادٌ ِ سر بی شاو زىین نگذارد

ِارد اتاق شد کُ با تعجب دید ىینّ سر بر زانّ گذاشتُ است ِ زانّی غً بغه گرفتُ ِ 
ُ ای کز کردٌ ِ ٍنّز بیدار است  :بُ ىحض دیدنش گفت. گّش
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ُ ات  - اِی؟ تّ ٍنّز بیداری؟ فکر کردو خّابیدی برات غذا آِردو کُ اگُ بیدار شدی ِ گرسن
 .بّد بخّری

 :ىینّ سر بنند کرد ِ نگاٍی سرد بُ اِ انداخت ِ گفت

ُ او نیس بذار برای بعد -  .گرسن

یداهلل کُ نيی تّانست شاٍد ناراحتی اش باشد کنارش زانّ زد ِ دستی رِی ىٍّای 
سپس سرش را گرفت ِ بُ آغّش . پریشانش کشید ِ قدری بُ نّازش آنَا پرداخت

ٌ اش تياىًا در ىیان بازِانش اسیر  ُ ی ریز رساند ِ این بار اِ را بُ طرف خّد کشید تا جح
 .شّد

ُ ای زد ِ با  ُ اش کشید ِ آراو بر پیشانی اش بـ ـّس پشت دستش را نّازش ِار بُ گّن
 :دست دیگر قاشقی از غذا برداشت ِ بُ دٍان اِ نزدیک کرد ِ کّدکانُ گفت

 ...آ. آ کن -

ً زىان دٍانش را باز کردٌ تا ىینّ دٍان گشّدٌ ِ قاشق را بُ دٍانش بگذارد  .ِ خّد ٍ

ىینّ با تياو غً درِنش مبخندی بُ مب نشاند ِ دٍانش را باز کرد ِ یدی قاشق را تا آخر 
ىینّ دٍان را بُ رِی قاشق بست، احساس خفگی اِ را بُ خندٌ . در دٍانش فرِ کرد

دستش را زیر دٍانش گرفت ِ از جا برخاست . ِاداشت ِ خندید کُ غذا بُ گنّیش پرید
 ...تا سرفُ کند کُ ناگَان حامت تَّعش عّد کرد ِ دِبارٌ

 .اشک در چشيانش جيع شدٌ بّد. ٍراسان بُ طرف حياو دِید

ىگر بدتر از این ىی شد؟ این از زندگی اش کُ ىجبّر بُ تحينش بّد ِ این ًٍ از حامش 
ُ ای غذا بُ طرف دٍانش ىی برد دمش آشّب شدٌ ِ بُ ًٍ ىی خّرد  .کُ تا مقي

 .ِقتی حسابی رنگ از رخش پرید ِ چند برابر قاشق غذا را پس داد، از حياو بیرِن آىد
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ُ ای نُ چندان . یداهلل پشت در نگران ِ آشفتُ انتظارش را ىی کشید در حامی کُ بُ فاصن
ٌ اش در آن خّدنيایی ىی کردند،  دِر بی بی با مبی خندان با دٍانی کُ دندان ٍای افتاد

 :کِیه کشید ِ رِ بُ یدی گفت

 ىبارکِی ننُ -

 :یدی عصبی شد ِ با ترشرِیی گفت

 زنً حامّش خّب نیس ننُ، بعد تّ ىیگی ىبارکُ؟ -

ٌ ی ىینّ کرد ِ دِبارٌ رِ بُ یدی مبخندی زد ِ در حامی کُ  بی بی نگاٍی بُ رنگ پرید
ً ٍایش را برایش تنگ ىی کرد اداىُ داد  :چش

چیُ حامّ تنگ ِ ُترش کِیردی ِ مّ ِ مّچت اِزِن کِیردی براو؟ بابّ شدن ترش کردن  -
 دارٌ؟

 !قیافش براو ىی گیرٌ

ً ٍا را گشاد کرد ِ سرش را رِ بُ پایین خً  یدی با تعجب بُ بی بی نگاٍی کرد ِ چش
 " آرٌ؟"کرد ِ گفت 

ِقتی بی بی با تکانِی سر حرفش را تایید کرد، یدی با شّق بُ طرف ىینّ دِید ِ دست 
 .زیر بدنش زد ِ اِ را از جا بنند نيّد ِ رِی دست ٍایش خّاباند ِ تا اتاق اِ را برد

بی بی خّشحال از این کُ بُ زِدی یک نفر بُ جيع آنَا اضافُ ىی شّد مبخند زد ِ بُ 
 :ارزینُ گفت

 .بدِ یی اِ قندی َبرِیی زن داداشت بیار -
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اىا ارزینُ کُ از دِر شاٍد حرکات یدی بّد ِ دستّر ىادربزرگ چّن پتکی بر سرش فرِد 
ٌ ای غرق در نفرت زیر مب گفت  :آىدٌ بّد، با چَر

 !دخترٌ خر شانسِی پامّن سّییدٌ -

 .این را گفت ِ بنند شد تا دستّر بی بی را اطاعت کند

 ".آنچُ را اِ بخّاٍد، ٍيان خّاٍد شد. ٍیچکس را تّان ىبارزٌ با حکيت خدا نیست "

 زینب ىیشی

 ىا را: ىارِی *

 ِای: ِِی*

 از این: ازی*

 رِزگارت: رِزگّرت*

ُ ات: مّ ِ مّچت*  مب ِ مّچ

 آِیزان: اِزِن*

 بابا: بابّ*

 ترشرِیی: ترش کردن*

 آب قندی: اِ قندی*

 برای: بری*

*** 
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شاید این خّاست خدا بّد تا با . با انجاو آزىایش ٍای ىتعدد، بارداری ىینّ جابت شد
ُ ای نّ بُ رِی زندگی اش باز شدٌ ِ رنگ ىحبت ِ عشق ِ طعً یک  این نّید دریچ

 .زندگی ِاقعی را بچشد

خبر بارداری اش بُ سرعت در ىیان فاىیه پیچید ِ سنیيی ِ برادران ىینّ شاد ِ 
 .خّشحال از این اتفاق یکی یکی تياس گرفتُ ِ تبریک گفتند

رفتار بی بی دِبارٌ تغییر کرد ِ چّن گذشتُ کُ فخری زندٌ بّد، ىَربان شد ِ ٍّای ىینّ 
ُ ای بُ جنینش ِارد شّد  !را داشت تا ىبادا صدى

پس از آن . در این تغییر رفتارٍا، ارزینُ شيشیرش را غالف کرد ِ دست از آزار اِ برداشت
کُ دید رِز بُ رِز شکً ىینّ باالتر ىی آید، اِ را از قامی بافی ِ ریسُ کردن پشً ىعاف 

 .کرد ِ خّد بُ تنَایی قامی بافی را اداىُ داد

یداهلل چَار چشيی ىّاظب خّرد ِ خّراک ىینّ بّد تا کيبّدی نداشتُ باشد ِ جنینش 
ٌ ی کافی تقّیت شّد  .بُ انداز

چند ىاٍی گذشت ِ در این ٍیاٍٍّا، ساخت خانُ بُ پایان رسید ِ یداهلل با کنیدی در 
 :دست بُ ىنزل آىد ِ رِ بُ ىینّ ِ بی بی ِ ارزینُ گفت

 .آىّدٌ شین یِیی جّیی ببرىتّن ُت دٍنتّن ِا بيّنِی  -

ُ ای از پیراٍنش را در دست گرفت ِ بُ جنّ کشید ِ گفت  :بی بی نگاٍی بُ اِ کرد ِ گّش

 ىن ای َقبارِی پّرسّل َبرِیی عیش دختر عاىّت دِختً؛ خّبُ ٍيین؟ -

 :یدی چشيی بُ طرفش گرداند ِ گفت

 .تّ بیّ ننُ تّ ىاشینّ تا اِناو بیان. خّ حامّ اِنا یِیی ىانتِّ چیزی بّپَّشن ِ بیان -
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ُ گاٍش زد ِ از جا بنند شد ِ بُ طرف ىاشین حرکت  بی بی یا عنی گفت ِ دستش را تکی
 .کرد

با این کُ . طّمی نکشید کُ ارزینُ ِ ىینّ نیز بُ جيع شان اضافُ شدند ِ یدی حرکت کرد
 .راٌ زیادی نبّد اىا یدی دِست داشت با ىاشین این ىسیر را طی کند

ُ ای نّساز در ٍيان نزدیکی ىتّقف شد ُ ای باریک شد ِ ىقابه خان از ىاشین . داخه کّچ
پیادٌ شد ِ کنید انداخت ِ در را باز کرد ِ ىاشین را بُ داخه راند ِ در را بست ِ درٍا را 

 .یکی یکی برای ىسافرینش باز ِ از آنَا تقاضا کرد تا پیادٌ شّند

 :ٍيُ با تعجب بُ در ِ دیّار خانُ ىی نگریستند ِ یکی یکی پرسیدند

 این جا کجاست؟ -

ُ ی کّتاٌ بُ پرسش ٍایشان پاسخ داد  .ِ این یداهلل بّد کُ با یک جين

ِّی  - ِّی ىن ِ ىین شنگِی نُ؟. ایجّ خّن  قِی

ٌ ٍا را تک تک از نظر گذراند تا ِاکنش ٍایشان را ببیند ِاکنش ىینّ از ٍيُ جامب تر . چَر
ً ٍایش ىّج ىی زد ِ شادی زایدامّصفی در دمش بُ یکبارٌ . بّد برق شادىانی در چش

 .النُ کرد

باِرش نيی شد کُ این حیاط بزرگ ىتعنق بُ آنَا باشد ِ از فردا خّدش خانيی ِ 
ُ ی زیبا را بُ عَدٌ خّاٍد داشت ارزینُ ِ ىادربزرگ تبریکی گفتند ِ . کدبانّیی این خان

امبتُ کُ باز ارزینُ حس حسادتش گه کرد ِ نتّانست کنترل زبانش را در دست گرفتُ ِ 
 :گفت

 دیگُ چی چی کً دِرین؟! خدا شانس بدٌ ِامّ -
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حیاط خانُ . ِ نگاٍی با افادٌ ِ ىخنّطی از خشً ِ حسادت بُ سر تا پای ىینّ کرد
نسبتًا بزرگ بّد کُ قسيتی از آن با دِ پنُ از کنار جدا شدٌ ِ حیاط را بُ دِ بخش 

در ىقابه آنَا پارکینگی نُ چندان بزرگ بّد کُ با سقفی پّشیدٌ شدٌ ِ . تقسیً کردٌ بّد
ىینّ پایی تند کرد ِ با . در سيت راست پارکینگ در ِرِدی ساختيان بُ چشً ىی خّرد

 :شّق گفت

 .ىن ىیرو داخه ساختيّن رِ ببینً -

. در بُ راٍرِیی باریک راٌ داشت. از سيت چپ پارکینگ کُ دری کّچک تر بّد، ِارد شد
باالی تخت . از راٍرِ گذشت ِ بُ اتاقی رسید کُ تختخّابی دِ نفرٌ در آن دیدٌ ىی شد
" کارینا کاپّر"پّستر بزرگی بُ دیّار نصب شدٌ بّد کُ تصّیر زیبایی از بازیگر زن بامیِّد 

ً ٍای زیادی از اِ دیدٌ . را نشان ىی داد ىینّ این بازیگر را بُ خّبی ىی شناخت ِ فین
ُ ای کُ بُ راٍرِی باریکی ىنتَی . بّد با دیدنش مبخندی بُ مبخند کارینا زد ِ بُ طرف پن

 .راٍرِ اِ را بُ باالتر از اتاق خّاب راٍنيایی ىی کرد. ىی شد؛ رفت

ُ ای بّد کُ ىینّ با خّد در ذٍن . چُ ساختيان عجیب ِ پیچ در پیچی بّد این جين
 .گفت

 .بُ انتَای راٍرِ رسید کُ باز با دِ پنُ اِ را بُ سطحی باالتر از راٍرِ کشاند

ُ ی کابینت شدٌ درآِرد باال ِ پایین کابینت بّد . از پنُ باال آىد ِ با تعجب سر از آشپزخان
 .ِ یک گّشُ از آشپزخانُ ىیز غذاخّری با صندمی ٍای ستش خّدنيایی ىی کرد

پذیرایی با پشتی ٍایی قرىز . آشپزخانُ اِپن بّد ِ ىینّ از ٍيان جا ِارد پذیرایی شد
 .رنگ پّشیدٌ ِ قامی ٍایی بُ ٍيان رنگ کف اتاق را پّشاندٌ بّد
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ٌ ای آٍنی؛ اىا ىدرن قرار  از آشپزخانُ کُ خارج ىی شدی، در سيت چپ پنکانی با نرد
داشت ِ در زیر پنکان دری بُ عنّان انباری دیدٌ ىی شد ِ سپس در کنارش در ِرِدی 

 .ساختيان بّد کُ ارزینُ ِ ىادربزرگ از این در ِارد شدٌ بّدند

ُ ٍا باال رفت ُ ٍا با پیچی از ًٍ جدا ىی شدند ِ در آن پیچ کُ ىربعی . ىینّ آراو از پن پن
ُ ٍا فاصنُ انداختُ بّد، گندان بزرگ ِ زیبایی بُ چشً ىی خّرد  شکه بّد ِ بین دیگر پن
ُ ٍا زینت خاصی بخشیدٌ بّد ٌ ی گندو تزیین ِ پر شدٌ ِ بُ پن ُ ٍای خشکید  .کُ با شاخ

ُ ی اتاق ٍا سرِیس بَداشتی ِ  ُ رِی ًٍ دیدٌ ىی شد کُ بین فاصن در باال دِ اتاق رِب
 .حياو بّد

اتاق ٍا را ىی شد اتاق . ىینّ اتاق ٍا را نیز از نظر گذراند ِ سری بُ حياو ِ سرِیس ًٍ زد
 .چرا کُ اتاق خّاب پایین بّد ِ فعال نیازی بُ این دِ اتاق نبّد. ىَيان ناىید

ُ ٍا پایین آىد کُ دید یداهلل با شّق اِ  ىینّ پس از این کُ ٍيُ جا را از نظر گذراند از پن
 :را نگاٌ ىی کند ِ از اِ پرسید

 چطّریاس بُ دمت بّد؟ -

 :ارزینُ نگذاشت ىینّ جّاب دٍد ِ پشت چشيی نازک کرد ِ گفت

مشً بخِّد، بِییتر از ای ىی خّد؟ -  دِی

ُ ای جيع کرد ِ رِ از اِ گرفت ِ با شّق بُ آغّش یدی رفت ِ  ىینّ مب ِ مّچ
دست ٍایش را بر گردنش حنقُ کرد ِ صّرتش را بُ اِ نزدیک کرد تا نفس ٍایشان با 

 .ًٍ تالقی کردٌ کُ ناگَان با صدای ارزینُ بُ خّد آىد

ی ٍُ. حیاو خّب چیزیُ! ٍّی چی کاریُ -  !اِینگّر نُ انگّر یِیی دخترِی چش ِ گّش َبسِی

ٌ ای بُ خّد کرد  .ِ اشار
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ٌ ی یدی شد  .ىینّ دست از گردنش جدا کرد ِ از اِ فاصنُ گرفت کُ باعخ خند

ٌ ای کُ سعی داشت تا غيش را  ىینّ کُ ضد حال خّردٌ بّد، دمش گرفت؛ اىا با چَر
ُ اش را ستّد  .پنَان کند، از یداهلل تشکر کرد ِ سنیق

 :یداهلل گفت

 .بار ِ بندینت َجندی ببند. کارگر گرفتً دِ رِز دیگُ چیاکشی ىی کنیً -

ٍيین جينُ ذِق ِ شّق را دِبارٌ بُ چَرٌ ِ قنب ىینّ راٍی کرد ِ این بار ىینّ با 
 .مبخندی ِاقعی ِ با کج کردن سر بُ یدی پاسخ داد

ُ اش مبخند ىی زد  .در حامی کُ در دل بُ مَج

 بُ ىنظّر مباس. قبا را: قبار*

 پارسال: پّرسّل*

 عرِسی: عیش*

 عيّت: عاىّت*

 بپّشن: بّپّشن*

 آىادٌ بشید: آىّدٌ شین*

 اینجا: ایجّ*

ُ ی: خّنّ*  خّن

 آنَا ًٍ: اِناو*

 دارید: دِرین*



 

www.lovelyboy.blog.ir 

ُ ایرىان  295 زینب ىیشی| خیال  تابّت بر ىّریان  

 بخّاٍد: بخِّد*

 خطاب بی ادبانُ: ٍّی*

 انگار: انگّر*

 چشً: چش*

 بستُ ٍست: بسُ ٍُ*

 اسباب کشی: چیاکشی*

 فّری: جندی*

ُ ات: بار ِ بندینت*  اسباب ِ اجاجی

*** 

ىینّ اندکی خرید داشت کُ ترجیح داد با یداهلل بُ خرید رفتُ ِ ِسایه خانُ را تکيیه 
 .کند

یدی ًٍ زِدتر از ىغازٌ آىدٌ بّد تا اِ را بُ بازار ببرد؛ زیرا با ِضعی کُ داشت ِ شکيی 
کُ ٍر رِز سنگین تر از رِز پیشش ىی کرد، نيی تّانست ىسافت زیادی راٌ رفتُ ِ بُ 

 .تنَایی خرید کند

از این رِ پیش از این ىینّ یا . با شغنی کُ یداهلل داشت فرصتی برای این کارٍا نداشت
 .بُ تنَایی خرید ىی کرد ِ یا با ارزینُ بُ بازار ىی آىد

ٌ رِی ِ خرید آنَا ىی گذشت از این ىغازٌ بُ آن ىغازٌ رفتن ِ با این . ساعتی از پیاد
 .فرِشندٌ ِ آن فرِشندٌ بحخ کردن یداهلل را خستُ کردٌ بّد

ُ ی خرید را نداشت ِ از نظر اِ این ىزخرف ترین کار دنیا بّد  .ٍیچ ِقت حّصن
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اعصابش ىشّش شدٌ ِ کً کً طاقتش طاق ىی شد؛ اىا سعی کرد بُ رِ نیاِرد تا ىینّ 
 .اذیت نشّد

سرانجاو پس از چند ساعت رفت ِ آىد ىینّ رضایت داد ِ خرید را بُ پایان رساند ِ 
 .ِسایه را درِن صندِق جا دادٌ ِ حرکت کردند

خیابان ٍا ىينّ از ىاشین ِ عابرانی بّد کُ ٍر کداو عجنُ داشتند تا زِدتر بُ ىقصد 
صّرت سفید یدی کً کً بُ سرخی ىی گرایید ِ عصبانیتش در آن ٍّیدا ىی شد؛ . برسند

ىاشین را بُ خیابان ٍدایت . اىا تا خانُ راٍی نياندٌ ِ برای یداهلل جای اىیدِاری بّد
ُ ی ىنزل شان رفتُ ِ ِسایه را ٍيان جا خامی کنند ٍيین کُ . کرد کُ از آن جا بُ کّچ

خّاست بُ کّچُ ِارد شّد، ىرد ٍيسایُ را دید کُ بیه ِ کننگ بُ دست گّدامی حفر 
 .کردٌ ِ راٌ کّچُ را سد کردٌ بّد

ُ ی فاضالب از زیرزىین شکستُ ِ اِ نیز ىاىّران آب را خبر دادٌ بّد تا بُ ىحه آىدٌ  مّم
 .پس ىی بایست زىین را حفر کردٌ تا بُ شکستگی برسند. ِ مّمُ را تعيیر کنند

ُ ی این بساط را نداشت، ٍيان جا ایستادٌ ِ سر از  یداهلل کُ خّد عصبی بّد ِ حّصن
 :پنجرٌ بیرِن کرد ِ دستی بُ طرف گّدال کشید ِ رِ بُ ىرد گفت

ِِی بند آِردی کِی  -  !عاىّ ای چی چیُ؟ چی ِضعیِی ُدُرس کِیردی ىرد حسابی؟ را کّچّ

 :ىرد پیش آىد ِ دستی بُ ادب بُ سینُ زد ِ گفت

رت ىی خّو عاىّ -  مّمٍّّ تِیرکیدِی تینفّنّ زدو االنّ ىاىّرا ىیّن َتيیرش کنن. َىذِی

 :یدی کُ ٍر محظُ کارش دیرتر ىی شد با عصبانیت اداىُ داد

 حامّ ای َىذرتت َبری ىن چی چی ىیشُ؟ راٍّ باز ىی کنُ؟ -

 :ىرد کُ دید یدی اٍه ىنطق نیست اندکی صدایش را باالتر برد ِ اداىُ داد



 

www.lovelyboy.blog.ir 

ُ ایرىان  297 زینب ىیشی| خیال  تابّت بر ىّریان  

؟ اتفاقُ ىیفتُ ىیگی ای خاکارِی  - حامّ ىی گی چی کار کنً؟ َینی َدس ىنِی مّمٍّّ ترکیدِی
 کجّ بذارو تا جنابعّمی رد شین؟

ُ ی ىرد بیچارٌ را گرفت ِ با خشً  یدی از ىاشین پیادٌ شد ِ ىحکً در را بست ِ یق
 :گفت

ردو - َيش تّ حنقت نکِی ٍَ  !با اِ بینّ ِاىّنَدت بزن کنار ىرتیکُ تا 

ُ اش را رٍا کرد ِ ٍيان طّر کُ بُ طرف ىاشین رفتُ تا سّار شّد  سپس با شدت یق
 :اداىُ داد

ردٌ دِ قّرت ِ نیيشً باقیُ - ِّ بند کِی  !کّچِی

 :ىینّ با دیدن این صحنُ تياو بدنش ىی مرزید ِ با صدای ىرتعشی رِ بُ یدی گفت

ُ ی ىاىان بزرگ ىی ذاریً بعد سر فرصت ىیاریً -  .یدی جان بیا بریً فعالً اجاجیُ رِ خّن

ٌ ای بُ ىرد کرد ِ رِ بُ ىینّ گفت  :یدی با ٍيان برافرِختگی اشار

 !الزو نکردٌ نیگا -

ُ ای دیگر پرت ىی کرد تا راٍی برای عبّر  ىرد تند ِ تند بیه ىی زد ِ خاک ٍا را بُ گّش
 .یدی درست شّد

 .یدی رِی فرىان ضرب گرفتُ ِ زیر مب غرِمند ىی کرد

سفارش آقای حشيتی ىّند ِ بدقّل . اىرِز تياو ِقتً ٍدر رفت ِ بُ کارٍاو نرسیدو -
 .شدو

 :ىینّ در حامی کُ شامش را رِی سر ىرتب ىی کرد با ناراحتی رِ بُ اِ گفت

 .تقصیر ىن شد، ىعذرت ىی خّاو -
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ٌ ای بُ شکيش کرد ِ اداىُ داد  :سپس اشار

 ...آخُ با ای ِضع -

ٌ ی خشيش کُ ٍنّز بُ قدر کافی فرِکش نکردٌ بّد، دستی رِ بُ اِ  یدی با باقی ىاند
 :تکان داد ِ گفت

 .نيی خّاد چیز بگی، ساکت! خب حامّ -

 .ىینّ کُ اِضاعش را درًٍ دید سکّت کرد

در این ٍنگاو ىرد کُ راٍی ٍر چند باریک برای عبّر ىاشین باز کردٌ بّد با دست اشارٌ 
ُ ی   .اِ را بُ رفتن دعّت نيّد" بفرىّیین آقّ"داد تا یداهلل رد شّد ِ با جين

یدی پا رِی پدال گاز فشرد ِ ىاشین با صدای جیغ ِ گازی درًٍ آىیختُ از جا کندٌ ِ 
 .ِارد کّچُ شد

 تعيیرش: تيیرش*

ُ ی: مّمٍّّ*  مّم

 ىعذرت: ىذرت*

 کّچُ رِ: کّچِّ*

 تنفن: تینفّنّ*

*** 

 .راس ىی گّی برِ ٍر غنطی دِس داری بکن! غنط کِیردی ىرتیکُ جفنگ باف -
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یکّ - حقّقّ . ىیُدو پدرتً دربیارن! ىی ُرو تا بیبینی با کی طرفی. ىی ُرو حامّ ىی بینی! سِی
 !ُىنِی ىی خّری؟ کاریت ىی کنً تا یاد بیگیری حق پادِت نخّری

با این حرف ِ شنیدن ناو پدر، یدی عصبی شد ِ بُ طرفش یّرش برد ِ با پا ىحکً 
 .مگدی نحارش کرد ِ اِ را با شدت بُ جنّ راند

ُ ی دیّار خّرد ِ  بر اجر فشار زیادی کُ بُ اِ ِارد شد، پخش زىین شد ِ سرش بُ گّش
ُ اش جاری گشت. شکست  .خّن از سرش رِی ابرٍِا ِ کً کً بر گّن

ً ٍایش سیاٍی رفت؛ اىا با ناتّانی از جا برخاست ِ بُ طرف خانُ بُ راٌ افتاد باید . چش
 .بُ درىانگاٌ ىی رفت ِ ابتدا سرش را بخیُ زدٌ ِ پانسيان ىی کرد

ُ ی چندانی نداشت ِ زِد بُ در خانُ رسید ُ ی آنَا تا ىغازٌ فاصن ٍيین کُ دست . خان
ً ٍایش تار شد دستش از زخً سرش غرق . رِی زنگ گذاشت ِ آن را فشرد، دید چش

با ٍيان تاری دیدش نگاٍی بُ دست غرق در خّنش کرد ِ ناگَان از . خّن شدٌ بّد
 .ٍّش رفت ِ ٍيان جا بر زىین افتاد

چنان عصبی بّد . یدی زِدتر از ٍيیشُ ىغازٌ را تعطیه کرد ِ بُ طرف خانُ حرکت کرد
 .کُ ىرتب بد ِ بی راٌ ىی گفت ِ با سرعت جنّ رفتُ ِ پا را از رِی پدال برنيی داشت

ىاشینی کُ از چراغ سبز گذشتُ . بُ چَارراٌ رسید ِ بدِن تّجُ بُ چراغ قرىز جنّ رفت
از . یدی با عجنُ کنار کشید ِ پا رِی ترىز فشار داد. بّد با شتاب از ىقابنش گذشت

ُ ای از ىاشینش ىشخص بّد،  ٌ ای کُ اکنّن فقط سای ىاشین پیادٌ شد ِ رِ بُ رانند
 .ناسزا ِ دشناو ٍای رکیکی داد

 .سپس عصبی تر از چند دقیقُ قبه سّار ىاشین شد ِ بُ راٍش اداىُ داد
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با ٍيان عصبانیت گّشی را برداشت . بُ خانُ نرسیدٌ بّد کُ تنفن ٍيراٍش زنگ خّرد
 :ِ گفت

 .چی چی ىیگی؟ زِیر بزن -

 :صدای ىرتعش ارزینُ در گّشش پیچید کُ گفت

 !یدی کجّیی؟ چرا َنيیای؟ زِد خّدِت برسّن، ىینّ دارٌ از دست ىیرٌ -

با این کُ راٌ زیادی . یدی گّشی را قطع کرد ِ آن را با خشً رِی داشبّرت پرتاب نيّد
 :تا خانُ نياندٌ بّد؛ اىا بر سرعتش افزِد ِ زیر مب غرید

 !ٍيینّ کً داشتً حامّ -

رنگش . ىینّ از درد بُ خّد ىی پیچید. بُ خانُ رسید ِ دِان دِان خّد را بُ اتاق رساند
 .کبّد شدٌ ِ تّان حرف زدن نداشت

 .یدی کيک کرد ِ بازِانش را از دِ طرف گرفت ِ آراو آراو اِ را بُ ىاشین رساند

 .ارزینُ ِ ىادربزرگ نیز سّار شدٌ ِ یدی با سرعت بُ طرف بیيارستان حرکت کرد

*** 

ُ ٍای رنگارنگش طاقت ىینّ را از سر  ُ ی آرىان فضای خانُ را پر کردٌ ِ بَان صدای گری
دِ سال ِ نیً از سن آرىان ىی گذشت ِ در این دِ سال ِ اندی چُ اتفاق ٍا . بردٌ بّد

 .کُ نیفتادٌ ِ چُ رازٍایی کُ برىال نشدٌ بّد

ُ ای  سنیيی زن گرفتُ ِ اکنّن ىینّ یک ناىادری ناىَربان داشت ِ اِ حتی برای جانی
ُ ی پدری را نداشت ِ ِجّد ناىادری ِ درک این ىسئنُ برایش سنگین بّد  .تحيه خان
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از آن رِز کُ ىینّ شنید یداهلل با شاگردش جار ِ جنجال بُ پا کردٌ ِ شاگردش نیز از اِ 
شکایت کردٌ بّد ِ یدی چند رِز بعد از شکستن سر اِ بازداشت شد، حقیقت ٍای تنخ 

 .دیگری نیز برایش آشکار شد

ٌ ٍای قطّری در دادگاٌ داشت کُ ٍر کداو حکایت از اخالق نابساىان ِ  یدی پرِند
ٌ ٍا داستانی از زد ِ خّردٍای خیابانی یداهلل بّد . ىتشنج اِ داشت ٍر کداو از آن پرِند

 .کُ ىینّ اکنّن با ِجّد آرىان پی بُ این ىسائه بردٌ ِ در دل افسّس ىی خّرد

ُ ی اِ را چسبیدٌ  ىینّ بُ یاد آِرد آن رِز را کُ یدی با ىرد ٍيسایُ جر ِ بحخ کردٌ ِ یق
 .این کّچک ترین جنجال خیابانی یداهلل بّد کُ ىینّ حضّری بُ چشً دیدٌ بّد. بّد

پیش از آن ِ پس از آن نیز بُ کرات نظیر این اتفاقات افتادٌ بّد کُ ىینّ اکنّن از آنَا 
 .خبردار شدٌ بّد

ُ ٍای آرىان رِی ىخش رژٌ رفت ِ خننی در افکارش بُ ِجّد ىی آِرد  .باز صدای بَان

ُ ای از اِ پرسید. بُ کنارش رفت ِ اِ را بُ آغّش کشید ِ نّازش کرد  :با زبان کّدکان

 آخُ ىاىان جانً چی ىی خّای؟ چرا این قدر گریُ ىی کنی عزیزکً؟ -

ً ٍایش ىی ىامید ِ اشک از دیدٌ ىی گرفت،  ِ آرىان ٍيان طّر کُ با پشت دست بُ چش
 :گفت

 .بابایی؛ ىن بابایی ىی خّاو -

 :ىینّ اِ را از آغّشش جدا کرد ِ گفت

 بیا بریً برای گه پسر قشنگً سیب زىینی بذارو بخّری، ىی خّای؟ -
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ُ ای کُ ٍنّز . سپس دست اِ را گرفت ِ بُ طرف آشپزخانُ رفت ٌ ی گری آرىان با تُ ىاند
 :در گنّیش ىاندٌ بّد، گفت

 .دیب دىینی؟ آرٌ ىی خّاو -

ُ ای برداشت ِ ىقداری سیب زىینی خالمی ِ سرخ شدٌ درِنش ریخت ِ بُ  ىینّ کاس
آرىان با دست کّچکش خالمی برداشت ِ بُ دٍان گذاشتُ ِ گریُ را . دست آرىان داد

 .فراىّش کرد

چقدر در طّل این سال ٍا اِ را نصیحت کردٌ ِ بُ . دِبارٌ ىینّ در فکر ِ خیال غرق شد
آراىش فرا خّاندٌ بّد؛ اىا گّیی گّش یدی بدٍکار این حرف ٍا نبّد ِ بر سر 

ُ ای با ىردو درگیر ىی شد ِ جار ِ جنجال بُ پا ىی کرد حرص ِ جّش . کّچک ترین ىسئن
خّردن ىینّ نیز کاری از پیش نيی برد ِ یداهلل بُ جنجامش اداىُ ىی داد تا طرف ىقابه 

گاٍی نیز کّتاٌ نیاىدٌ ِ کار بُ این جا ىی کشید کُ االن دِ شب . کّتاٌ آىدٌ ِ از رِ برِد
ُ اش را ىی گرفت  .از بازداشتش ىی گذشت ِ خبری از اِ نبّد ِ آرىان کّچک بَان

حتی دخامت سنیيی ِ ىسعّد ِ بَناو نیز کاری از پیش نبردٌ ِ نتّانستُ بّدند تا 
 .تغییری در این رفتار یدی ایجاد کنند

 :ىینّ با خّد گفت

ً تر از این حرف ٍاست - ُ کار خینی بی رح ُ ی بابا کُ با ِجّد . زندگی ِ این دنیای ناب خّن
 !ىَری جای ىّندن نیست، پس بساز ىینّ، بساز

خیال ىی کرد یداهلل با پّل ِ زحيت خّدش این زىین را ! چُ خیال خاىی داشت ىینّ
 .خریدٌ ِ خانُ را ساختُ است
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ُ ی حقیقت  اىا آن رِز ىیان ىتنک ٍایی کُ ىَری زن پدرِی ناجّانيردش بُ اِ پراند، ىتّج
 .شد ِ آٌ از نَادش برآىد

ُ ی . گّیی تازٌ داشت یداهلل را ىی شناخت اکنّن بعد از تّمد پسرش تياو رازٍای نگفت
 .یداهلل کً کً آشکار ىی شد ِ ىینّ را بیش از پیش در غً فرِ ىی برد

 :چُ بی رحيانُ ىَری دٍان گشادش را باز نيّدٌ ِ گفت

بُ چی چیِی شٍّرت ىی نازی دختر؟ اِن ىعرفت نداشت بیاد ِ یُ تبریک خشک ِ  -
خامی بُ پدرت بگُ ِ بُ ىن بُ چشً یُ طياع نگاٌ کرد کُ ىی خّاو ىال ِ اىّال پدرت 

خّدش رِ نيیگُ کُ زىین ىفت ِ ىجانی پدرت رِ باال کشیدٌ ِ بُ اسً . رِ باال بکشً
آخُ این انصافُ ! خّدش ساختُ ِ تاَزشً با ناىردی تيّو نذاشتُ بُ گّش تّ برسُ

 خّدت بگّ؟

 :ِ ىینّ حیرت زدٌ با دٍانی باز اِ را نگاٌ کردٌ کُ پدر از راٌ رسید ِ گفت

ىَری ىن نگفتً ىینّ از این ىّضّع چیزی نفَيُ؟ چرا بَش گفتی؟ ىگُ ىن فی  -
 .سبیه اهلل بَش دادو؟ دادو بسازٌ تا گرٌ از کارش باز بشُ ِ بعد ًٍ از اِن ٍا ىی گیرو

ٌ اش را بُ طرف ىَری نشانُ رفت ِ اداىُ داد  :ِ سپس انگشت اشار

اِن زىین ِقف اىاو حسین . یاد بگیر تّی کاری کُ بُ تّ ىربّط نیس دخامت نکنی -
بّد ِ دمً خّاست فعال در اختیار داىاد ِ دخترو بذارو ِ بعد بُ ىّقعش از اِن ٍا 

 .ىی گیرو

 .ىینّ خانُ را چّن پتکی بر فرق سرش کّبیدٌ حس ىی کرد! چُ رِز سختی بّد آن رِز
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ُ ی آن بی خبر بّد ُ ی تنخ برایش اتفاق افتادٌ ِ اِ از ٍي خیال ىی کرد . این ٍيُ ِاقع
ُ ای کُ در آن نشستُ حاصه دست رنج ٍيسرش است جای سّامی در ذٍنش خامی . خان

 پس این ٍيُ سال یدی کار ىی کرد، دست ىزدش چُ ىی شد ِ بُ کُ ىی رسید؟. بّد

ُ ی ىادربزرگ ِ ارزینُ خرج داشت اىا، بُ یاد آِرد کُ قبالً از آنَا  درست است کُ خان
ُ ای دارد ِ ندار نیست؛ اىا حاال  !؟...شنیدٌ بّد یدی سرىای

 .باید ٍر طّر ىی شد از این راز پردٌ بردارد. رازی در این ىیان بّد کُ باز اِ بی خبر بّد

 :با خّد گفت

نکنُ پای کسی دیگُ در ىیّنُ؟ اگُ یدی زنی دیگُ داشتُ باشُ چی؟ ىن با یُ بچُ  -
خّدت ! یا خدا. باید چی کار کنً؟ االن کُ با ِجّد ىَری حتی خّنُ پدرو ًٍ جایی ندارو

 .بُ فریادو برس

*** 

دِبارٌ بعد از تایً کاری غیبش زدٌ ِ . کارٍای ىشکّک یدی رِز بُ رِز بیشتر ىی شد
شب ٍا گاٍی دیرِقت بُ ىنزل ىی آىد ِ اگر ىینّ بُ اِ گّشزد . غیبتش طّالنی ىی شد

 :ىی کرد، ىی گفت

 تّ کُ با بچُ درگیری، ىن رِ ىی خّای چی کار؟ -

خّابش بیشتر از حد ىعيّل شدٌ ِ تیک ٍای عصبی جدیدی پیدا کردٌ بّد کُ ىینّ تا 
 .پیش از این از اِ ندیدٌ بّد

ىحالً پنک زدن ٍایش تند ِ پشت سر ًٍ شدٌ ِ این از نگاٌ ىینّ آزاردٍندٌ ِ غیر قابه 
چرا . اخالقش تندتر شدٌ ِ شاٍد این رفتارٍای نابجایش فقط ِ فقط اِ بّد. تحيه بّد

کُ یدی در ىقابه دیگران چنان با احتراو ِ تّاضع رفتار ىی کرد کُ ٍر کس شاٍد 
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خّش بُ حال زنش، "رفتارش بّد؛ ناخّدآگاٌ بُ ٍيسرش غبطُ ىی خّرد ِ ىی گفت 
ُ اش نیست ِ رفتارش ًٍ  دیگُ چی کً دارٌ؟ این از خّنُ ِ زندگی، این از قیافُ کُ منگ

 "پس یُ زن از ىردش دیگُ چی ىی خّاد؟! کُ بیست بیستُ

ُ ِرتر ىی ساخت  ُ ٍا کً ِ بیش بُ گّش ىینّ ىی رسید ِ آتش درِنش را شعن این زىزى
ٌ اش خبر نداشت. ِ اِ را ىی سّزاند حتی نيی گذاشت خبر . ٍیچکس از درِن ِیران شد

این شب نشینی ٍای یدی بُ گّش برادرٍایش برسد؛ چرا کُ ىی دانست اگر بُ گّش 
بَناو برسد، بُ حساب یدی رسیدٌ ِ اِ را سامً نيی گذاشت ِ زیر ىشت ِ مگدش 

 .ىی گرفت

ِقتی دید نصیحت ٍایش بُ گّش یدی فرِ نيی رِد، سعی کرد تا حدِدی بی خیامش 
ٌ اش ىتيرکز کند  .شّد ِ تياو ذٍنش را بُ آرىان ِ آیند

ُ ٍا کُ از ٍر سّ بر سرش ىی بارید ىگر ىی شد بی خیال بّد  اىا با آن ٍيُ ىشکه ِ زىزى
 ِ ذٍن را درگیر نکرد؟

با ٍر کج . بدِن آن کُ بخّاٍد ذٍنش درگیر ىی شد ِ ساعت ٍا در فکر فرِ ىی رفت
خنقیِی یدی یاد بدرفتاری آن رِزش ىی افتاد کُ در خفا با ىادربزرگ داشت ِ تنَا اِ 

ٍيان رِز کُ فخری سنگش را بُ سینُ ىی زد ِ اِ عشق شرِین را در سینُ . شاٍدش بّد
 .ىی پرِراند

یاد شرِین ٍنّز ًٍ رِحش را نّازش دادٌ ِ غرق در مذتش ىی نيّد ِ ِجّدش را بُ 
ُ ای شیرین ىی برد؛ اىا اکنّن با زندگی در کنار یداهلل، باید تياو آن خاطرات را در  خنس

 .گّر سرد دفن ىی نيّد

ُ ی آرىان  این رِزٍا گذران زندگی برایش سخت ِ طاقت فرسا شدٌ بّد ِ ٍر گریُ ِ بَان
 .نیز بر رِحش چّن سٍّانی کشیدٌ ىی شد
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رفت ِ آىدٍای ىشکّک یدی فشار عصبی بر ِجّدش ِارد ىی آِرد ِ دیدار اِ با 
ُ ای کُ تا بُ حال آنَا را در رِستا ندیدٌ بّد، بر نگرانی ٍایش ىی افزِد  .آدو ٍای ناشناخت

ُ ٍایی کُ ىینّ در ىّرد رفت ِ آىدٍای ىشکّک در  رِستا باغ ٍای فراِانی داشت ِ زىزى
ُ ٍا دِر  باغ ٍا ىی شنید، خّدش ىاجرایی ىجزا بّد کُ باز ًٍ یدی را از این زىزى

 .نيی دید

*** 

چيباتيُ زدٌ بّد ِ یخچال را زیر ِ رِ ىی کرد تا بتّاند با سر ًٍ کردن ٍر چُ درِنش 
 .ٍست، غذایی برای شاو آىادٌ کند

ُ ی یخچال بُ ًٍ ریختُ ِ اندکی کحیف شدٌ است، تصيیً گرفت  ِقتی دید ٍر طبق
 .دستيال نيناکی برداشتُ ِ در حین گشتن طبقاتش را تيیز ِ ىرتب کند

ُ ٍای شربت اکسپکتّرانت ِ دیفن  بُ بخش داخنی درِی یخچال رسید کُ ىينّ از شیش
ُ جا کرد . ٍیدراىین کاىپاند ِ دارٍِای دیگر بّد ُ ٍا را از درِن طبقُ جاب یکی یکی شیش

ُ ٍا، ناینّنی کّچک ِ  ُ الی شیش ِ طبقُ را با دستيال نيناک تيیز ىی نيّد کُ ناگاٌ از الب
 .پیچیدٌ در ًٍ ِ ىچامُ شدٌ رِی زىین افتاد

ُ ای نّارچسب بُ ًٍ چسبیدٌ بّد. با تعجب ناینّن را برداشت بُ یاد . ناینّن با تک
چسب را جدا ِ پیچ ِ تاب ٍای ناینّن ! نيی آِرد چنین چیزی را در یخچال جا دادٌ باشد

 .را با حّصنُ از ًٍ باز نيّد

ُ ای درِنش بّد ٌ ای رنگ ِ ضخیً بُ بزرگی سک آن را با دِ انگشت گرفت ِ . قرصی قَّ
بّی خّبی نداشت ِ این بَت ِ . سپس آن را بّ کرد. جنّی دیدگانش زیر ِ رِ کرد

گّیی . این چُ بّد ِ این جا چُ ىی کرد؟ اندکی با خّد اندیشید. حیرتش را بیشتر نيّد
ً ٍایش را تنگ کرد ِ با خّد گفت  :ىطنبی را بُ یاد آِردٌ باشد، چش
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این قرص کير این جا چی ىی خّاد؟ ىگُ یدی ىشکه خاصی دارٌ کُ این قرص رِ  -
 ىصرف ىی کنُ؟

ِقتی جّاب سّامش را پیدا نکرد، دِبارٌ قرص را ناینّن پیچ کرد ِ از آن جا برداشت تا 
ُ اش بُ اشتباٌ بُ آن دست نزند  .آرىان با کنجکاِی کّدکان

شاید ىشکنی . باید شب آن را نشان یدی ىی داد ِ راجع بُ ىشکنش از اِ ىی پرسید
ُ ی . ىردانُ داشت کُ شرو ىی کرد تا در این بارٌ با ٍيسرش صحبت کند پس این ِظیف

اِ بّد کُ پا پیش گذاشتُ ِ کاری کند تا یدی خجامت را کنار گذاشتُ ِ با اِ صحبت 
 .کند

کار تيیزکاری یخچال را بُ اتياو رساند ِ تا آرىان خّاب بّد، بُ آشپزخانُ رفت تا با 
اىیدِار بّد اىشب یدی زِدتر بُ خانُ آىدٌ . آن چُ درِن یخچال یافتُ شاىی آىادٌ کند

 .ِ یک اىشب را بی خیال شب نشینی ىی شد

ٍنّز کاری از پخت غذا را پیش نبردٌ بّد کُ با بّی غذا چندشش شد ِ برای چندىین 
ٌ اش را بر ًٍ زد  .بار حامش دگرگّن شد ِ حامت تَّع شدیدی دل ِ رِد

در . جّاب آزىایشش را چند رِز پیش از آزىایشگاٌ گرفتُ ِ بُ ىتخصص نشان دادٌ بّد
این گیر ِ دار، اشتباٍی باز باردار شدٌ بّد؛ اىا ٍنّز در این بارٌ بُ یداهلل چیزی نگفتُ 

 .بّد

آخر در این ٍیاٍّ کُ خّد درگیر ىشکالت اخیر بّد چُ جای کّدک طفه ىعصّو دیگری 
 بّد؟

آخر چُ حکيتی در کار خدا بّد کُ در ! با این چُ ىی کرد حاال؟ در حکيت خدا ىاندٌ بّد
 چنین ىّقعیت بحرانی پای انسان بی گـ ـناٌ دیگری را بُ ىعرکُ باز ىی کرد؟
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 :در کيال تعجبِی ىینّ آن رِز عصر، یدی زِد از کار برگشت ِ بُ ىینّ گفت

ىینّ تا ىن ىیرو باک ىاشین رِ بنزین کنً تّ زِد بار ِ بندینت ببند، چند رِز ىیریً  -
ِقت ندارو، کار ىَيی پیش اِىدٌ، ! ىینّ زِد باش  ٍان. بّشَر یا شاید ًٍ چند ىاٌ

 .چند رِز ىیریً ىَيّنی پیش بابات

ىینّ . حتی فرصت جّابی بُ ىینّ نداد. یداهلل این را گفت ِ از خانُ با عجنُ بیرِن رفت
نیز کُ در این فرصت حسابی دمتنگ پدر ِ برادرٍایش شدٌ ِ بُ رِی خّدش نیاِردٌ 

 .بّد، از خدا خّاستُ بُ اتاق رفت ِ سرگرو بستن چيدان ٍا شد

ابتدا ِسایه آرىان را یکی یکی درِن ساک کّچکی ریخت ِ سعی کرد تا چیزی را از قنً 
 .نیندازد

سپس چيدان را از باالی کيد پایین آِرد ِ ابتدا مباس ٍا را یکی یکی از کيد خارج کردٌ 
 .ِ رِی تخت انداخت

با این خبر تياو دمخّری . چنان با سرعت این کار را انجاو داد کُ خّدش باِر نيی کرد
ٌ ای رنگ را نیز فراىّش کرد  .چند ساعت پیشش را از یاد برد ِ حتی قرص قَّ

فکرش ىشغّل بّد کُ نکند خبر بدی پشت این سفر ناگَانی خّابیدٌ کُ یدی با چنین 
 !آن ًٍ این ىّقع از سال. سرعتی تصيیً بُ ىسافرت گرفتُ بّد

ٌ ای عجیب بُ دمش چنگ ىی زد ِ نيی دانست چُ اتفاقی رخ دادٌ است ٍيان . دمشّر
 :طّر کُ با شتاب کارٍایش را انجاو ىی داد، در دل گفت

 نکنُ بابا طّریش شدٌ ِ یدی چیزی نگفت؟ -

ٌ ٍایش پاسخ داد ِ گفت  :اىا خینی زِد خّدش بُ دمشّر

 !در ٍر حال االن کُ یدی ىیاد. بَترٌ صبر کنً تا یدی بیاد ِ عجنُ نکنً -
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فّری بُ آشپزخانُ رفت ِ غذای آىادٌ شدٌ را درِن ظرف ٍای ىسافرتی ریخت ِ در کنار 
ُ ای کُ یدی گفتُ بّد، گذاشت  .بار ِ ُبن

اِ را بُ سرِیس بَداشتی برد ِ آبی بُ . سپس خّد آىادٌ شد ِ بُ سراغ آرىان رفت
. مباسش را تعّیض کرد ِ ىٍّایش را ىرتب ىی کرد کُ یدی از راٌ رسید. صّرتش زد

 :یدی با سرعت بُ طرفش رفت ِ گفت

 آىادٌ شدی؟ کّ چيدِن ٍات؟ -

ٌ ای بُ اتاق کرد یدی با عجنُ بُ طرف اتاق رفت ِ ٍيان طّر . ىینّ سالىی گفت ِ اشار
 :کُ ىی رفت با صدای نسبتًا بنندی گفت

 .شيا برید سّار شید تا ىن ِسایه رِ بیارو -

طّمی نکشید کُ یداهلل چيدان ِ ساک بُ دست از اتاق خارج شد ِ ىینّ را داخه حیاط 
 .دید

 چرا این دست، اِن دست ىی کنی ىینّ؟! گفتً برید سّار شید -

 :ىینّ از این ٍيُ عجنُ ىتعجب تر شد ِ گفت

 آخُ از بی بی ِ ارزینُ خداحافظی نکردیً، ٍيین طّری بریً؟ -

ُ ی ىینّ عصبی ىی شد گفت  :یدی کُ کً کً از رفتار خّنسردان

 .حاال برِ سّار شّ بعد تياس ىی گیریً ِ ىیگیً کار پیش اِىد با عجنُ رفتیً -

ٌ اش تغییر ىی کند، دست آرىان را  ىینّ کُ دید کً کً یدی عصبی شدٌ ِ رنگ چَر
در صّرتی کُ ٍنّز نيی دانست چُ جریانی پشت این . گرفت ِ بُ طرف ىاشین رفت

 .ىسافرت پرشتاب است
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ٍيین کُ سّار شدند، یدی پا رِی پدال گاز گذاشتُ ِ بُ سرعت رِستا را پشت سر 
ٌ ی اصنی قرار گرفتند. گذاشت  .طّمی نکشید کُ از رِستا خارج شدٌ ِ در جاد

ٌ ی ىتفکر ِ پریشان یدی ىی انداخت؛ اىا بُ خّد  ً نگاٍی بُ چَر ىینّ ٍر از گاٍی نی
دل در دمش نبّد شاید یدی بُ حرف . جرات نيی داد تا سّامی در این بارٌ از اِ بپرسد

 :ِقتی دید اِ قصد حرف زدن ندارد، بر ترسش غنبُ کردٌ ِ گفت. آید

 یدی نيی خّای بگی چرا با این ٍيُ عجنُ ىیریً؟ نکنُ اتفاقی افتادٌ ِ نيی خّای بگی؟ -

 " ٍّو؟" ِقتی دید یدی جّابش را نداد رِ بُ اِ ابرِیی باال انداخت ِ گفت

یدی کُ گرگ ِ ىیش شدن ٍّا را برای رانندگی خطرناک ىی دید، نیً نگاٍی با احتیاط 
 :بُ اِ کرد ِ سپس بُ جنّ خیرٌ شد ِ گفت

ُ ات چیُ؟ -  خّدت ىی فَيی، عجن

 :اىا نگرانی ىینّ بیشتر شدٌ ِ اداىُ داد

حتيًا اتفاق بدی . دل تّ دمً نیست، دیگُ نيی تّنً تحيه کنً! دارو ىی ىیرو از نگرانی -
 افتادٌ کُ بی خبر ِ با این ٍيُ عجنُ ىیریً، نُ؟

یدی گّشی را برداشت ِ بدِن سالو ِ . در این ٍنگاو تنفن ٍيراٌ یدی زنگ خّرد
 :احّامپرسی در حد دِ کنيُ گفت

 .دارو ىیرو -

 .ِ تياس را قطع کرد

 :ىینّ طاقت نیاِردٌ ِ با استرس ِ اندکی خشً گفت

 ...چی شدٌ یدی ىیگی یا -
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 :یدی ىَنتش نداد ِ گفت

 یا چی؟ چی کار ىی کنی؟ -

ً ٍای  فکری بُ سرعتِی برق از سر یدی گذشت ِ ناگَان بُ قَقَُ خندید ِ رِ بُ چش
ٌ ی ىینّ کرد ِ گفت  :غيگین ِ از حدقُ درآىد

 آخُ زن ىگُ شش ىاٍُ بُ دنیا اِىدی کُ ىَنت نيیدی؟ -

ُ ی یدی را دید، اندکی آراىش یافت؛ اىا با آن حال نتّانست جنّی  ىینّ ِقتی قَقَ
ً ٍایش نشست ِ با بغض گفت  :بغضش را بگیرد ِ اشک در چش

 خّدت باشی نگران نيیشی؟! عنتش رِ ًٍ نيیگی. آخُ تّ یَّ اِىدی ىیگی بریً -

ُ اش سرازیر شد  :یدی با یک دست سرش را نّازش کرد ِ گفت. اشک رِی گّن

یدی بيیرٌ امَی اگُ . آخی، عزیزِی دلِی یدی، نبینً خانً گنً نگران باشُ ِ اشک بریزٌ -
 !بخّاد دل کّچیک خانيش رِ بشکنُ

 :ىینّ با صدا آب بینی اش را باال کشید ِ آراو گفت

 حاال کُ داری دِبارٌ بابا ىیشی؟. خدا نکنُ -

ً ٍایش را گرد نيّد ِ رِ بُ اِ با شّق گفت  :یدی چش

 جّن یدی راس ىیگی؟! ای جّنً -

 .ىینّ مبخندی بُ رِیش زد ِ با سر تایید کرد

 :یدی با ذِق ِ شّق با ریتيی خاص شرِع بُ سّت زدن کرد ِ اداىُ داد

 .خب حاال کُ خانيً خبر خّبی بًَ دادٌ، جا دارٌ ىن ًٍ یُ خبر خّش بَت بدو -
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 :ىینّ با عجنُ پرسید

 .چی؟ بگّ زِد باش -

 :یدی گفت

جّنً برات بگُ کُ دارو خانً گنً رِ ىی برو تا برای داداش کّچّمّش برٌ خّاستگاری  -
 ...آق ىَرداد ًٍ دارٌ قاطی ىرغا ىیشُ ِ! ِ بنُ دیگُ

 :ىینّ با خّشحامی پرسید

 جّنِی ىن جدی ىیگی؟ -

 :یدی نگاٍی پر ىحبت بُ اِ انداخت ِ گفت

خّبُ؟ بابات اىرِز تياس گرفت گفت کُ تّ رِ برسّنً تا . جّن آرىان کُ باِر کنی -
ٌ شّن بُ ىراسً ببرن؛ اىا چّن خّدو ًٍ یُ ىقدار کار دارو یک  بتّنن تّ رِ ًٍ ٍيرا

 .ىاٍُ ىیریً تا بتّنً کارٍاو رِ انجاو بدو

 :ىینّ نگاٍی بُ اِ انداخت ِ با تردید پرسید

 کار؟ چُ کاری؟ چرا اِن جا؟ -

یدی کُ خّشش نيی آىد بُ چراٍایش جّاب بدٍد ِ ٍر چرایش را دخامتی در کارش 
 :ىی دانست با اندکی دمخّری گفت

 باز شش ىاٍُ شدی؟! کار کارٌ دیگُ -

با این محن، ىینّ ترجیح داد سکّت کند تا ىبادا حال خّشی را کُ از خبر ازدِاج برادر 
 .کّچکش شنیدٌ بّد، خراب کند

*** 
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ُ ٍای شب بّد کُ بُ ىقصد رسیدند ِ ىّرد استقبال گرو سنیيی قرار گرفتند؛ اىا  نیي
با . ىَری چّن خّابش حراو شدٌ ِ ىانع استراحتش شدٌ بّدند، عصبی ِ بدخنق بّد
سردی با آنَا برخّرد کرد ِ گاٍی نیز زیر مب حرف ٍای ناىفَّىی را جّیدٌ جّیدٌ 

 .ىی گفت ِ غرِمند ىی کرد

آرىان در آغّش ىینّ بّد کُ با گستردن رختخّاب تّسط ىَری، ىادر آن را از آغّشش 
 .جدا کردٌ ِ در آنجا خّاباند

ٍيگی قدری کنار ًٍ نشستند؛ اىا خستگی راٌ چنان بر آنان ىستّمی شدٌ بّد کُ 
ترجیح دادند بُ خّاب پناٌ بردٌ ِ صبح با ًٍ صحبت کنند؛ بنابراین ٍر کُ بُ بسترش 

 .رفتُ ِ زِد خّابید

 .صبح ىینّ با نّازش دستی درِن ىٍّایش در جا غنتی زدٌ ِ آراو آراو چشً گشّد

گّیی جا ِ ىکانش را . با دیدن دست پدر ىیان ىٍّایش ِحشت زدٌ در جا نشست
ٌ اند ُ ی پدر ىیَيان شد ً ٍای . فراىّش کردٌ ِ از یاد بردٌ بّد کُ در خان سنیيی کُ چش

ٌ ی ىینّ را دید دستش را سریع عقب کشید ِ سرش را بُ سینُ چسباند ِ  ِحشت زد
 :گفت

 !نترس بابا جان نترس -

 .ِ شرِع بُ نّازش سرش کرد ِ ىٍّایش را بّ ىی کرد

ً ٍایش را بست گّیی ىی خّاست با در آغّش . سنیيی نفسی عيیق کشید ِ چش
قطرٌ اشکی کُ مجّجانُ بر . کشیدن تک دخترش خاطرات فخری را در ذٍن زندٌ کند

ُ اش نشست را با پشت دست زدِد تا ىینّ اِ را در این حال نبیند  .گّن
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ىینّ نیز کُ از عطر پدر سرخّش شدٌ بّد، دل از آغّشش نيی گرفت ِ دِست نداشت 
گّیا کيبّد این چند سال را ىی خّاست . بُ این زِدی از حس ِ حال خّبش جدا شّد

ً ٍای پدر  ُ اش برداشت ِ نگاٌ در چش در این محظُ جبران کند؛ اىا بُ اجبار سر از سین
بعد از کّچ ىادر چقدر پای چشيانش چرِک افتادٌ ِ گرد پیری چّن طّفانی بر . کرد

 .ِجّدش زدٌ بّد

 :ىینّ دل بُ دریا زد ِ با صدای آراىی از پدر پرسید

 بابا از زندگی جدیدت راضی ٍستی؟ -

سنیيی کُ از سّال ناگَانی ىینّ جا خّردٌ بّد، آٍی از سینُ بیرِن داد ِ بُ ٍيان 
 :آٍستگی پاسخ داد

گاٍی نیازٍا . دخترو زندگی ٍيیشُ اِن جّری کُ ىا آدو ٍا دِست داریً پیش نيیرٌ -
ِ کيبّدٍاىّن رِ ىی خّایً از جای دیگُ ِ بُ طریقی دیگُ جبران کنیً؛ اىا ٍر چُ سعی 

ً چنان غافنیً ِ بُ راٌ اشتباٍی کُ رفتیً اداىُ ىیدیً تا از پا ! ىی کنیً نيیشُ ِ ىا ٍ
 .بیفتیً ِ ِقتی بُ خّدىّن ىیایً کُ دیر شدٌ ِ ٍيُ چی رِ باختیً

ىن از تنَایی کالفُ شدٌ بّدو ِ نيی تّنستً جای خامی ىادرت رِ تحيه کنً ِ راٌ 
 .باید اداىُ بدو تا آخر. اشتباٍی رفتً کُ االن دیگُ راٌ برگشتی ندارو

ٌ ای بُ جای خامی یداهلل کرد ِ گفت  :این را گفت ِ اشار

 .این شٍّرت از راٌ نرسیدٌ کجا غیبش زد؟ زِد عجنُ عجنُ رفت بیرِن ِ گفت کار دارو -

 :ىینّ با تعجب نگاٍی بُ بستر خامی اش انداخت ِ گفت

دیشب گفت کار دارٌ . فکر کردو زِدتر پاشدٌ ِ رفتُ صّرتش رِ آب بزنُ! اِی رفتُ بیرِن؟ -
 !ِ باید برٌ انجاىشّن بدٌ، حتيا ِاجب بّدن دیگُ
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 :سنیيی نیز برخاست ِ گفت. این را گفت ِ از جا برخاست ِ رختخّابش را جيع کرد

 .بابا زِد بیا صبحّنُ بخّر تا با ًٍ گپ بزنیً -

 .پاسخ پدر را داد" چشً"ِ ىینّ با گفتن 

*** 

یداهلل در شَر بّشَر ًٍ یک جا بند نيی شد ِ ىداو در حال رفت ِ آىد بّد ِ این 
ٍر کس از اِ در ىّرد کارش ىی پرسید بُ . رفتارٍای ىشکّکش ٍيُ را نگران کردٌ بّد

طریقی جّاب ىی داد کُ اصه ىاجرا را نگّید ِ دست از سرش بردارند ِ بُ نّعی 
 .ىخاطبش از پرسیدن سّامش پشیيان شّد

فقط ىینّ بّد کُ حسابی ذٍنش درگیر شدٌ بّد کُ یک نجار را چُ بُ کار در خارج از 
ىگر اِ در این شَر کسی را ىی شناخت؟ ! استان خّدش؟ آن ًٍ با این ٍيُ رفت ِ آىد

 یا آشنایی این جا داشت؟

این سّاالت ذٍنش را پریشان ِ پریشان تر ىی کرد؛ اىا با ىراسً خّاستگاری ىَرداد ِ 
 .درگیر شدن با کارٍای ازدِاج اِ، قدری از این ىسائه دِر شد ِ بُ کار برادرش پرداخت

*** 

بياند کُ گاٍی در این بین یداهلل خرج ِ ىخارج . بُ سرعت یک ىاٌ از سفر ىینّ گذشت
ٍر چند سنیيی . خّرد ِ خّراک را بُ عَدٌ ىی گرفت تا ىَری زبان بُ گالیُ باز نکند

ٌ ی یدی بّد، ىَری شاد ِ خّشحال، ىی گفت  راضی نيی شد؛ اىا رِزی کُ ىخارج بُ عَد
تا رِزی کُ یدی بُ عنّان کار ىینّ را رٍا کرد ِ بُ . ِ ىی خندید ِ بذل ِ بخشش ىی کرد

ُ ی خّدش، پس از انجاو کارٍای ِاجبش بازگشتُ ِ زن ِ  شَر ِ دیار برگشت تا بُ گفت
 .کّدکش را بُ ٍيراٌ ببرد
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ٌ ای ِحشی ِ افسار  رِزی کُ یدی خداحافظی کرد ِ رفت، زبان ىَری چّن درند
گسیختُ شدٌ ِ ٍر چُ از دٍانش درآىدٌ گفت؛ ِمی در خفا بُ دِر از چشً سنیيی ِ 

 .فقط در ىقابه ىینّ

ُ ی پدر  ٌ ای نداشت ِ اِ رفت ِ ىینّ در خان اصرار ىینّ برای بازگشت ٍيراٌ یدی فاید
ىیَيان ىاند ِ این عذابی سخت برای ىینّ شد؛ چرا کُ تحيه زبان ىَری را نداشت ِ 

 .شیطنت ٍای آرىان نیز ىزید بر عنت بّد

ُ ٍای رنگارنگ  رِزٍا گذشت ِ یدی تنَا با تياسی حامی از ىینّ ىی پرسید ِ ٍر بار با بَان
 .از آىدن سرباز ىی زد ِ ىینّ را با چراٍای ذٍنش تنَا ىی گذاشت

یدی کار را بَانُ کرد ِ گفت نُ خّد را ِ نُ ىادربزرگ را نيی تّاند بُ ىراسً ىَرداد 
 :برساند؛ اىا بُ ىینّ گفت

خانً . با اِن پّل ٍایی کُ برات گذاشتً برِ مباس ىجنسی قشنگی برای خّدت بگیر -
ٌ ای طالیی تّی ىجنس بدرخشُ ىینّ برای خّدت کً ! گه گالب یداهلل باید ىحه ستار

 !نذاری ٍا

 :ِ ىینّ شادىان از حرف یدی خندید ِ گفت

 !...آخُ بی تّ! باشُ؛ اىا کاش بّدی یدی -

ُ ای از پشت تنفن برایش فرستاد ِ  یدی کُ صدای ىینّ را شاد ِ خندان شنید، بـ ـّس
 .با این کار دل اِ را شادتر کرد

رِز بعد ىینّ بُ ٍيراٌ سرِر بُ بازار رفت ِ مباس ىجنسی شیک ِ زیبایی برای خّد ِ 
 .برای آرىان نیز مباسی ٍيراٌ با کراِات خرید
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پس از سال ٍا خانُ . خینی زِد ىقدىات ازدِاج ىَرداد ىَیا شد ِ رِز جشن فرا رسید
ُ ای دِر ًٍ جيع  رنگ ِ بّی شادی ِ جشن گرفت ِ دِبارٌ اقّاو دِر ِ نزدیک بُ بَان

 .شدند

ٍيُ باری دیگر از دیدن ًٍ خّشحال شدٌ ِ ٍر کس با یکی جفت شدٌ ِ ىی گفت ِ 
 .ىی خندید

جشن در باغی بزرگ کُ سنیيی چند سال پیش قبه از فّت فخری خریداری نيّدٌ بّد، 
چراغ ٍای رنگارنگ آِیزی، سر در باغ آِیزان کردٌ ِ از دِ طرفِی درِی ِرِدی . برگزار ىی شد

ُ ای ریزی رِی زىین کشیدٌ بّدند کُ تا درِی ِیالیی باغ اداىُ پیدا ىی کرد  .چراغ ٍای ریس

ُ ٍا درخت ٍای بنند با شاخ ِ برگی سبز ِ رقصان قد عنً نيّدٌ بّدند . ٍر دِ طرف ریس
ُ ٍای رنگی تزیین کردٌ ِ زیبایی باغ را چندین برابر کردٌ بّدند  .درخت ٍا را با ریس

ُ ی باغ مذت  ُ ی باغ را ىیز ِ صندمی چیدٌ بّدند تا ىدعّین از فضای شاعران تياو ىحّط
ٌ ای گرفتُ ِ رِی ٍر . ببرند رِىیزی ٍای سفید رنگ ِ براق تّسط پاپیّنی قرىز رنگ جنّ

 .ىیز ِسایه پذیرایی ىَیا بّد

دست آرىان . ىینّ مباس زیبایش را بُ تن کردٌ بّد ِ بُ کار خدىتکاران نظارت داشت
 :ىیان دستش بّد کُ با دیدن بَزاد، دست ىادر را رٍا کرد ِ بُ طرف اِ دِید ِ گفت

 .ىاىان ىن ىیرو پیش پسر دایی ىسعّد -

 .اِ را بدرقُ کرد" آرىان ندِ ىاىان ىیفتی"ىینّ با گفتن . این را گفت ِ رفت

ٍنّز ىینّ رِ برنگرداندٌ بّد کُ دخترکی زیبا با ىٍّایی بنند ِ صاف در حامی کُ آنَا را از 
پشت سر حصیری بافتُ بّد بُ طرفش آىد ِ دستُ گنی را کُ در دست داشت بُ اِ داد 

ُ اش گفت  :ِ با شیرین زبانی کّدکان
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 .خامُ بفرىا، عرِسیتّن ىبارک -

ٌ ی پدر ِ ىادر دخترک تّجُ  ىینّ مبخند بُ مب، دستُ گه را از اِ گرفت کُ صدای خند
ُ ای نُ چندان دِر بُ دخترش گفت. ىینّ را بُ خّد جنب کرد  :ىادر دخترک از فاصن

 .خامُ کُ عرِس نیست. ىاىان دستُ گه رِ باید بُ عرِس خانً بدی -

این را گفت ِ بُ ىینّ نزدیک شد، در حامی کُ دستش در ىیان دست ٍيسرش گرٌ 
 .خّردٌ بّد

در حامی کُ زن دست شٍّرش را رٍا کردٌ ِ خّد را زِدتر بُ . ىقابه ًٍ قرار گرفتند
 .ىینّ رساندٌ بّد

 :ىینّ با تعجب زیر مب زىزىُ کرد

 .خّش آىدی! افسانُ -

افسانُ مبخندی بُ اِ زد ِ قدری خً شد تا بتّاند با اِ رِبّسی . ِ اِ را در آغّش گرفت
پس از . با آن کفش ٍای پاشنُ بنند قاىتش خینی بنندتر از ىینّ شدٌ بّد. کند

 :خّش آىدگّیی افسانُ دستش را بُ طرف ىینّ کشید ِ گفت

 .با عرض ىعذرت، این رِ بدٌ بدو بُ آنّشا تا برسّنُ بُ دست عرِس خانً -

 :سپس پرسید". بفرىا"ىینّ نیز دستُ گه را بُ اِ داد ِ گفت 

 دخترتّنُ؟ -

 .افسانُ مبخندی زد ِ با فخر سری بُ تایید تکان داد

 .چشً از اِ گرفت ِ بُ پشت سر اِ خیرٌ شد" زندٌ باشُ دختر نازیُ"ىینّ با گفتن 

 .افسانُ آن را گرفت ِ بُ دنبال آنّشا کُ بُ طرف در ِرِدی ِیال ىی رفت، پا تند کرد
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ِ اکنّن ىینّ بّد ِ دنیایی خاطرٌ از دِران تجردش کُ از ىقابه خراىان خراىان بُ 
 .طرفش پیش ىی آىد

ُ اش دل ىی ربّد ِ چشً را خیرٌ ىی داشت. ٍنّز ًٍ ابَت داشت عجب . ٍنّز ًٍ جاذب
ٌ ی ىخرب؛ اىا شیرین ِ جان گداز! قدرتی دارد عشق ٍنّز ًٍ ىی تپید ِ نفس . این ِاژ

ُ ای ِیران شدٌ  !ىی کشید در پستّی سین

در دل با خّد . ىینّ ىات ِ ىبَّت شرِین بّد کُ در ىقابنش سالنُ سالنُ پیش ىی آىد
 :گفت

 ...چُ خّب کُ یدی نیست ِگرنُ االن رگ غیرتش باال ىی زد ِ -

ُ اش پشیيان شد ِ از خدا طنب بخشش کرد  .اىا زِد از گفت

کت ِ شنّاری خّش . شرِین چّن گذشتُ با مبخندی بر مب ِ خّش تیپ پیش ىی آىد
دِخت با رنگی رِشن پّشیدٌ ِ کرِاتی ىناسب با پیراٍنی کُ پّشیدٌ بّد، زینت بخش 

ىتین ِ باِقار ىقابنش تعظیً کّچکی . مباسش شدٌ ِ زیبایی اش را دِ چندان نيّدٌ بّد
ىٍّایش از کنار شقیقُ اندکی رنگ باختُ بّدند؛ اىا . نيّد ِ سالو ِ احّامپرسی کرد

ٌ اش افزِدٌ بّد  .ٍيان نیز بُ جذابیت چَر

ُ اش گشتُ کُ زبانش قدرت تکنً  ىینّ چنان غرق در خاطراتش شدٌ ِ ىبَّت جذب
 .نداشت

ن سالىی گفت ِ سپس خّش آىدی ن ِ ىِی با ٍزار زحيت تّانست زبان در دٍان ! با ىِی
ُ اش بگیرد  .بچرخاند ِ سراغی از خامُ فاخت

 :شرِین نیز کُ با دیدنش گه از گنش شکفتُ بّد، مبخندی گیرا بُ رِیش زد ِ گفت



 

www.lovelyboy.blog.ir 

ُ ایرىان  320 زینب ىیشی| خیال  تابّت بر ىّریان  

چطّری دخترخامُ؟ چُ عجب ىا شيا رِ زیارت کردیً؟ رفتید حاجی حاجی ىکُ؟  -
ُ ات دو در باغ با فاىیه ٍاش دارٌ حرف ىی زنُ، نذاشت تا از گرد راٌ برسُ  !خام

 .گفت ِ خّدش خندید

ىینّ قدری خّدش را جيع ِ جّر کرد ِ دستی بُ مباس بنند ِ زیبایش کشید ِ مبخند 
 :ىنیحی بُ مب نشاند ِ گفت

ىن رفتً حاجی حاجی ىکُ؟ این . چُ خّب، بذارید راحت باشن. تشکر پسرخامُ، خّبً -
 ...شيا بّدید کُ ازدِاج کردید ِ

ُ ٍای ِرِدی ِیال پایین ىی آىد ِ از ٍيان جا گفت  :در این محظُ افسانُ را دید کُ از پن

 !عرِس کُ نیّىدٌ ٍنّز -

ٌ ای کرد ِ گفت  :شرِین با نیً نگاٍی بُ افسانُ بُ ىینّ اشار

 .بعد در این ىّرد حرف ىی زنیً -

 .این را گفت ِ بُ طرف افسانُ رفت

ٍنّز از آرایشگاٌ نیّىدٌ، شيا "ىینّ بُ پیشّاز خامُ ىی رفت کُ ًٍ زىان بُ افسانُ گفت 
 ".ىَنت ندادی بگً ِ رفتی

 :افسانُ نگاٍی بُ باغ کرد ِ گفت

 .تّی باغ چرخی ىی زنً تا بیاد ِ چشييّن بُ جيامش رِشن بشُ -

بّی ىادر از اِ . ىینّ در این محظُ بُ خامُ رسیدٌ ِ اِ را سخت در آغّش گرفت
. چقدر بّی ىادر در این فضا کً بّد. چقدر اىرِز جای ىادر را خامی ىی دید. برىی خاست

 .از آغّشش جدا شد ِ اِ را بُ ِیال راٍنيایی کرد
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صدای خّانندٌ بُ ٍيراٌ . تعدادی نیز در سامن جيع شدٌ بّدند. ٍيُ در تکاپّ بّدند
ىّسیقی کُ با ارگ ىی نّاخت در باغ پیچیدٌ ِ فضا را عاشقانُ ِ ىناسب ىراسً ساختُ 

 .بّد

ٍر جّان با ناىزد ِ ٍر زن . با نّاختن ىّسیقی، جّانان ِ کّدکان در سامن جيع شدند
آنَا نیز کُ ٍنّز عاشق دختر . بُ ٍيراٌ شٍّرش بُ ىیدان آىدٌ ِ خّدی نشان ىی داد

ُ شان بّدٌ ِ دست بُ جایی نداشتند، آرزِ ىی کردند کاش اکنّن در کنارشان  ىّرد عالق
 .بّد ِ با ًٍ بُ ىیدان ىی رفتند

ُ ای از سامن زانّ زدٌ ِ مباس آرىان را در شنّارش ىرتب ىی کرد کُ صدایی  ىینّ گّش
 .ىخاطبش قرار داد

 یداهلل خان تشریف نیاِردن؟ -

 :ىینّ ٍيان طّر کُ کيربند آرىان را از نّ ىی بست گفت

 .نُ، کار داشت نشد کُ بیاد -

 :سپس بُ آرىان گفت

 .برِ پیش دایی بَناو ِ تّ ًٍ برقص -

 .از جا برخاست ِ نگاٍش را بُ پشت سرش انداخت

یکی را تا نیيُ خّردٌ ِ دیگری را برای ىینّ . شرِین دِ فنجان قٌَّ در دست داشت
 :آِردٌ بّد ِ گفت

ُ ای بُ . بخّرید خستگی تّن رِ در ىی کنُ - قطعًا چند رِزٌ سرپایید ِ ٍیچ کس ًٍ تّج
 خستگی تّن ندارٌ، درستُ؟
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اگر تایید ىی کرد، دیگران . جّابی برایش نداشت. ىینّ فنجان را از اِ گرفت ِ تشکر کرد
ُ ی فنجان ِمرو بّد ِ این نشان . را کّچک کردٌ بّد، پس ترجیح داد سکّت کند بدن

 .ىی داد شرِین صبر کردٌ تا اندکی خنک شّد ِ سپس برای اِ بیاِرد

ٌ ای بُ در ِیال نيّد ِ اداىُ داد  :شرِین اشار

 .بَترٌ بریً تّی باغ ِ قدری گپ بزنیً -

ن گفت ن ِ ىِی  :ىینّ با ترس از ىتنک پرانی دیگران با ىِی

 ...اىا -

اِ " خّاٍش ىی کنً، زیاد ِقت تّن رِ نيی گیرو"شرِین دستی بُ جنّ کشید ِ با گفتن 
 .را بُ سکّت ِ سپس ٍيراٍی دعّت کرد

ُ ی باغ رفتند  .ٍر دِ از ِیال خارج ِ بُ ىحّط

ُ ای دنج از باغ انتخاب کردٌ ِ ىقابه ًٍ نشستند فنجان ٍا را ىقابه . ابتدا ىیزی در گّش
سپس شرِین . خّد رِی ىیز گذاشتُ ِ ٍر کداو در دنیای خّد خیرٌ بُ آن شدند

ٌ ای بُ فنجان کرد ِ گفت  :اشار

 .نّش جّن کنید، سرد ىیشُ از دٍن ىیفتُ -

ِ ىینّ با مبخندی ِ تشکری آن را برداشتُ ِ با ِمعی کنترل شدٌ کُ سعی در ىخفی 
 .کردن ٍیجانش داشت، آن را جرعُ جرعُ نّشید

ً نگاٍی بُ شرِین انداخت ِ گفت  :فنجان را رِی ىیز گذاشت ِ با شرو نی

 .انگار تيّو خستگیً رِ در کرد. تشکر از ىحبت تّن، چقدر بَش نیاز داشتً -

 :شرو ِ حیا نگذاشت تا بگّید
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سال ٍاست در تب انتظار ِ عشقت ىی سّزو . سال ٍاست ىنتظر ٍيچین فرصتی بّدو -
شرو باعخ ىی شد . تا چّن االن در ىقابنت نشستُ ِ از ًٍ صحبتی با تّ غرق مذت شّو

 :تا نگّید

از عسه بُ کاىً شیرین تر بّد ِ کاش سال ٍا پیش چنین فرصتی نصیب ىّن ىی شد ِ  -
 .یا الاقه قدر محظاتی کُ سال ٍای پیش در کنار ًٍ گذرِندیً رِ ىی دِنستیً

. ٍر چُ بّد شرو ِ حیا احساس خّبی نبّد کُ ىانع از این حرف ٍای شیرین ىی شد
ُ اش ىی کرد  .حرف ٍایی کُ درِن قنبش تننبار شدٌ ِ باالخرٌ یک رِز خف

 .در دل با خّدش در حال کننجار بّد کُ تقاضای شرِین اِ را بُ خّد آِرد

 اگُ خّردید با ًٍ قدو بزنیً؟ -

ُ ی رِىیزی را دِر انگشتش  ىینّ کُ یک دستش زیر ىیز بّد ِ از استرس گّش
ابتدا با نگاٍش اطراف را . ىی پیچید، از جا بنند شد ِ با مبخندی دعّت اِ را پذیرفت

با این کُ نگران . کاِید تا ببیند اطرافش چُ ىی گذرد کُ ٍر کس را سرگرو کار خّد دید
 :آرىان بّد ِ خینی ِقت ىی شد کُ از اِ خبری نداشت؛ اىا با خّد گفت

ُ ٍا ًٍ بازی  - ىگُ قرارٌ از باغ بیرِن برٌ؟ خب تّی باغُ ِ بَزاد ىّاظبشُ ِ با بچ
 !ىی کنُ

 .با این حرف، دل خّد را قدری آراو کرد ِ ٍيپای شرِین تا آخر باغ رفتند

بّی عطر خّشش ِ صدای گاو ٍای ىحکً ِ پر . آراو آراو کنار ًٍ قدو برىی داشتند
ُ اش طنینی خّش بُ گّش ىینّ بّد ِ آراىشی ژرف از بّدنش  صالبت ِ ىردان

ٌ ای بُ جانش افتادٌ . ىی گرفت گر چُ در پستّی قنبش فکر یدی ِ زندگی اش چّن خّر
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ِ عذابش ىی داد؛ اىا باز حاضر نبّد تا ٍيین یک محظُ سرىستی از عشق را از خّد 
 .گرفتُ ِ بی خیامش شّد

ٌ ی جانش، در دل گفت  :در برابر خّر

ُ او راٌ رفتن گناٍُ؟ ىحالً ىی خّاو چی کار کنً در ىالء عاو  - ىگُ چند قدىی کنار پسر خام
کُ تّ ِجدان ناىراد سرزنشً ىی کنی؟ یعنی اجازٌ ندارو دِ قدو با فاىینً راٌ برو؟ یا یُ 

ُ او ىَيّنی ِ از اِن ٍا پذیرایی کردو باز ! کّفتی باٍاش بخّرو؟ فرض کن اِىدن خّن
ُ رِشّن نشستُ ِ حداقه چایی بخّرو غیر از اینُ؟  کُ باید رِب

 .خّدش سعی در قانع کردن ِجدان خّدش داشت

نيی دانست این رفتارش را کالٌ شرعی ىی گفتند یا نُ؟ اىا ٍر چی بّد اِ را راضی کرد تا 
صدای شرِین دِبارٌ اِ را از حال ِ ٍّایش . ًٍ قدو کسی شّد کُ زىانی عشقش بّد

 .بیرِن کشید

ىن از گفتن . حامتّن خّبُ؟ اگُ ىشکنی پیش اِىدٌ برگردیً! دخترخامُ با شياو -
 .حرف ٍاو صرف نظر ىی کنً

 :ىینّ با دستپاچگی گفت

 چُ ىشکنی؟! نُ، نُ -

شرِین ٍيان طّر کُ دست در جیبش فرِ کردٌ بّد ِ آراو قدو برىی داشت، ىکحی کرد ِ 
 :ایستاد ِ بُ طرف ىینّ چرخید ِ گفت

 آخُ انگار حّاستّن این جا نبّد، درستُ؟ -

 :ىینّ ىی خّاست نشان دٍد اتفاقی نیفتادٌ با مکنت زبان گفت
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 .نيی دِنً کجاست. نُ یُ کً حّاسً پرت آرىان پسرو شد -

 :شرِین با خّشحامی گفت

ٌ ی اِ کرد کُ باعخ  - ٌ ای بُ شکً برآىد چُ جامب، شيا یُ پسر دارید ِ سپس اشار
ُ ٍایی عنابی رنگ سرش را پایین انداخت  .شرىش شد ِ ىینّ با گّن

 .شرِین با شیطنت مبخندی زد کُ از دید ىینّ ىخفی نياند

 .ىینّ دمش ىامش رفت ِ آٍی کشید کُ ٍنّز شرِین شیطنتش را حفظ کردٌ بّد

کُ ىینّ ىعذرت خّاٍی ِ " اگُ براتّن ىقدِر نیست برگردیً"شرِین دِبارٌ تاکید کرد 
ُ ی شرِین را بشنّد  .پافشاری کرد تا حرف نگفت

ُ ی  .حرفش را شرِع کرد" خب"شرِین با کني

 .خب، پس با این حساب ىعذرت ىی خّاو کُ با این درخّاستً ىعذب تّن کردو -

ٌ ی پاسخ گّیی بُ ىینّ نداد ِ بالفاصنُ اداىُ داد  :این را گفت ِ اجاز

ىی دِنید سال ٍاست ىی خّاو این حرف ٍا رِ بَتّن بگً کُ فرصتش ٍیچ ِقت پیش  -
 .نیّىد

ٌ ی شرِین نشست ِ گفت  :بُ یک بارٌ غيی بزرگ در چَر

ُ ىّن -  اذیت کُ نيیشید؟. ىی خّاو گریزی بزنً بُ خاطرات گذشت

ً ٍایش را با ناراحتی بست ِ سپس باز نيّد ِ آٍی از سینُ بیرِن داد ِ  ىینّ چش
 :آٍستُ گفت

 .نُ -
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 .شرِین دِبارٌ آراو آراو قدو برداشت ِ ىینّ را ىجبّر بُ تبعیت کرد

ٍنّز ! اِن سال کُ با ًٍ ىسافرت رفتیً، ىن ٍنّز نيی دِنستً از زندگی چی ىی خّاو -
 .تکنیفً با خّدو رِشن نبّد ِ تّی بدىّقعیت شغنی قرار گرفتُ بّدو

تّ ٍيّن ِضعیت کُ ىن درگیر گرفتاری ٍای شغنی بّدو، بین ىاىان ِ خامُ فخری یُ 
بحخ ٍایی پیش اِىد ِ یُ کالغ خبرچین این ِسط ٍیزو بیار ىعرکُ شد ِ آتیشی 

ُ ٍاش فقط  ...رِشن کرد کُ شعن

ً ٍایش نشست ُ ی چش آٍی کشید ِ دست برد تا اشک از دیدٌ . نً اشکی در ىیان کاس
ُ ی حرفش را تکيیه کرد ِ گفت  :بگیرد کُ ىینّ دنبام

ُ ٍاش فقط شيا ِ ىن رِ سّزِند، درستُ؟ آتیشی کُ زن دایی سیيا رِشن کرد  - کُ شعن
... ِ تَيتی کُ بُ ىن زد باعخ شد نظر خامُ رِ نسبت بُ ىن تغییر بدٌ ِ اِن زن داییِی 

 !الامُ اال اهلل بَترٌ ٍیچی نگً

مب ٍایش را . ىینّ در این محظُ با عصبانیت دستش را ىشت کرد ِ بر پایش کّبید
 .برچید ِ با قّرت دادن آب دٍانش ِ پّفی کُ کشید تنفرش را از زن دایی نشان داد

 :شرِین کُ شاٍد حامش بّد با آراىشی کُ نيی دانست از کجا نشات گرفتُ گفت

ىسنط باش ِ باقیش رِ تعریف کن، انگار بَتر از ىن . بُ خّدت ىسنط باش دخترخامُ -
اِن ٍیزو بیار االن تّی آتیش . در جریانی ِ ىن یُ بخشی از ىاجرا رِ نيی دِنً

 .زىین گیر شدٌ ِ یکی ىی خّاد تا تر ِ خشکش کنُ. بدذاتیش دارٌ ذِب ىیشُ

ً ٍای ىینّ از تعجب گشاد شد؛ اىا شرِین نگذاشت از بحخ دِر شدٌ ِ اداىُ داد  :چش

شاید راٍی رِ کُ ! دِست دارو ببینً چی شد کُ نذاشتن بُ زندگی ىّن اداىُ بدیً -
 ...خّدىّن انتخاب ىی کردیً رِ رفتُ ِ حاال
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 .ِ در این جا آٍی سّزناک کشید

اىا خینی ىاینً بدِنً چی باعخ شد خامُ ! ٍر چند االن ٍيُ چی تيّو شدٌ ِ گذشتُ -
ُ ی بینشّن عيیق ِ عيیق تر بشُ تا خامُ بُ  فخری ِ ىاىانً بینشّن شکرآب شدٌ ِ فاصن

 !رحيت خدا برٌ ِ بعدش ًٍ کُ این شد زندگی ىا

ٌ ای بُ اطراف کرد ِ پیراىّنش را نشان داد  .با گفتن این حرف با دست اشار

 :ىینّ دِبارٌ آٍی کشید ِ با ناراحتی گفت

 این آب ریختُ شد ِ حاال چُ سّد؟! اىا آب ریختُ شدٌ جيع نيیشُ دیگُ -

در حامی کُ راٌ زیادی تا ِیال نياندٌ . شرِین باز دست از قدو برداشتن کشید ِ ایستاد
سپس نگاٍی ىنتيس بُ ىینّ کرد ِ دستی بُ جای خامی ریشش کشید ِ اداىُ . بّد
 :داد

شيا بَتر از ىن ىی دِنید ِ نذارید تنَایی بُ قاضی برو ِ قضاِت . خّاٍش ىی کنً -
ُ ای بّد؛ اىا بحخ جامب شد براو ِ از . کنً ىن درخّاستً برای حرف زدن ىّضّع دیگ

ُ ای پردٌ برداری شد کُ ىن خبر نداشتً ِ فکر کنً حق دارو بدِنً کی ىسیر زندگیً  قضی
 .رِ تغییر داد

 :ىینّ کُ اشتیاقش را برای شنیدن دید اداىُ داد

 !آخُ شاید گفتنش درست نباشُ اِن ًٍ حاال کُ ٍيُ چی تيّو شدٌ -

 :شرِین کُ سياجت اِ را دید دِبارٌ گفت

 !ىینّ خّاٍش کردو -
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ىینّ با شنیدن ناىش از زبان شرِین کُ بی اختیار بیرِن پریدٌ بّد، بند دمش مرزید ِ در 
باز ًٍ صدا بزن ناىً را تا با شنیدن ناىً از زبانت ! شیرین صدایً ىی کنی ىرد"دل گفت 

ٌ ای سبکبال خّد را بر فراز ابرٍا ببینً شاید ىن نیز . بُ اِج آسيان ٍا برسً ِ چّن پرند
 ." بُ این طریق پرِاز را آىّختً

ُ ی حرفش گفت" شرىندٌ"شرِین با گفتن  :نظر اِ را جنب کرد ِ ىینّ در اداى

از سادگی ِ دٍن بینی . زن دایی آدو پست فطرتی بّد کُ ذاتش رِ بعدٍا نشّن داد -
تعریف یداهلل اِن پسر دٍاتی رِ پیش ىاىان کرد ِ چپ ِ راست از . ىاىانً استفادٌ کرد

خّبی ٍاش ىی گفت ِ ىاىان رِ تَدید کرد ِ گفت کُ اگُ دخترت رِ بُ یدی ندی ىن 
ُ ی  ُ ی ىراو ِ قیاف افسانُ رِ بُ عقدش درىیارو ِ ىاىانً ًٍ کُ خدابیاىرز خّدش شیفت

امبتُ یداهلل ًٍ ىی دِنست چُ کنُ تا . جذاب یداهلل شدٌ بّد، گّل حرف ٍاش رِ خّرد
بدی کُ چُ . بعد از اِن ِر شرِع کرد بُ گفتن بدی ٍای شيا. تّی دل ىاىان جا باز کنُ

 !عرض کنً

 :سرش را پایین انداخت ِ گفت

ىاجرای ىسافرت ِ اِن اتفاق رِدخّنُ رِ نيی دِنً از کجا شنیدٌ بّد کُ ٍيّن رِ  -
ٍيّن یُ شب تنَاییيّن رِ ! بَّنُ کرد تا ىن ِ شيا رِ بدناو کنُ ِ ٍيین ًٍ شد

ی گفت ِ گفت تا ىاىانً رِ فریب داد ِ ىن رِ بُ عقد یدی  ٍِی ُ ی بدناىی کرد ِ  بَّن
 .ٍر چی باباو ىخامفت کرد فایدٌ نداشت ِ ىاىانً کار خّدش رِ کرد. درآِرد

 :شرِین مبخندی تنخ بُ مب نشاند ِ گفت

اىا ىن چند سال بعد فَيیدو بَترین شب عيرو ٍيّن شب بّد کُ تّی باغ ِ کنار  -
ُ ٍا پاک بّد ِ یُ دفعُ از زندگیً پر کشید ِ رفت ً ٍاو . حّری بّدو کُ ىحه فرشت تا چش

 .رِ بُ رِی حقیقت باز کردو اجری ازش ندیدو
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ُ ی  ىن اِن ىّقع کُ ىسافرت بّدیً بُ خاطر گرفتاری کاری ىغزو درگیر بّد ِ ىتّج
ُ ی کّچّمّو رِ از  شیرینی اِن اتفاق نبّدو؛ اىا ِقتی بُ خّدو اِىدو، فَيیدو فرشت

ُ ی ریزنقشً دیّی با ظاٍری انسان نيا ٍيخّابً شدٌ ِ کار  دست دادو ِ بُ جای فرشت
 .از کار گذشتُ بّد

ُ ٍای ىینّ از حرف ٍای شرِین داغ شدٌ بّد نيی دانست در جّاب اعتراف . گّن
ُ ی اِ چُ پاسخی بدٍد محظاتی کُ در آن قرار گرفتُ بّد ًٍ شیرین بّد ِ ًٍ . صادقان

ٌ ای بی شکر! تنخ  .تنخِی تنخ چّن قَّ

 :دل را بُ دریا زد ِ گفت

ُ ی احساس تّن ىی شدید - ىن از ٍيّن ! حاال خینی دیرٌ، خینی دیر. کاش زِدتر ىتّج
 ...ىّقع بُ شيا

نگاٍش را از زىین برداشت ِ نگاٌ نيناکش را بُ چشيان شرِین انداخت ِ از گفتن 
ُ ی حرفش پشیيان شد  .باز حس گـ ـناٌ گریبان گیرش شدٌ بّد. اداى

ٌ ای بُ جنّ کرد ِ گفت  :اشار

ٌ ی خّبی ندارٌ - ٍيیشُ ٍيّن ! بَترٌ بُ جشن بریً، خینی ِقتُ تنَاییً ِ این چَر
خینی ِقت ٍا خینی چیزٍا براىّن آرزِ ىیشُ کُ شاید در . نيیشُ کُ ىا دل ىّن ىی خّاد

چیزٍایی کُ شاید حق ىّن بّدٌ؛ اىا تبدیه بُ . حد آرزِ نباشن ِ خینی کّچیک تر باشن
آرزِیی دست نیافتنی با یُ حسرتی پر از آٌ ىیشن کُ ىيکنُ ىخرب باشن؛ چّن ٍيیشُ 

 !اختیار ٍيُ چی تّی دست ٍای ىا نیست

شرِین نیز بُ دنبامش حرکت کرد ِ بُ عنّان حرف آخر بُ اِ . این را گفت ِ حرکت کرد
 :گفت
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حاال . شاید این ِسط ىقصر ىنً بّدو کُ دیر ىتّجُ شدو. در ٍر حال ىعذرت ىی خّاو -
 از زندگی تّن راضی ٍستین؟

 :ىینّ مب ٍایش را رِی ًٍ فشرد ِ با دٍانی بستُ نفسی آٌ ىانند از بینی کشید ِ گفت

زندگی چُ خّب ِ چُ بد باالخرٌ یُ رِز . ِمش کنید، گذشتُ دیگُ گذشتُ ِ برنيی گردٌ -
پس بَترٌ بتّنیً خّدىّن رِ با . چُ راضی باشیً از تقدیرىّن چُ نباشیً. تيّو ىیشُ

 .شرایط ىّجّدىّن ِفق بدیً شاید کيتر عذاب بکشیً

حرف اِ را "درستُ"شرِین دست در جیب فرِ برد ِ سری بُ آراىی تکان داد ِ با گفتن 
 .تایید کرد

ِقتی دید بُ انتَای ىسیر رسیدند ِ باید بُ طرف ِیال رفتُ ِ یکی یکی ىدعّین ظاٍر 
 :ىی شدند، گفت

اىشب رِ ٍیچ . خّش گذشت. دخترخامُ ىينّنً کُ ِقت تّن رِ در اختیارو گذاشتین -
 .ِقت فراىّش نيی کنً

ِارد . ىینّ با مبخندی ىنیح پاسخ اِ را داد ِ از پشت درخت ٍا بُ طرف ِیال حرکت کرد
 :ىحّطُ کُ شد، آرىان را دید کُ بُ طرفش دِید ِ گفت

 .ىاىان ُگشنيُ، کجا بّدی؟ خینی دنبامت گشتً -

 :ىینّ جنّی پایش چيباتيُ زد ِ گفت

 !قربّن پسر قشنگً، باز کُ این شنّارت ناىرتب شدٌ -

ُ ی  در حامی کُ شنّار آرىان را ىرتب ىی کرد از کنار دستش ِ زیرچشيی نگاٍی بُ گّش
 .شرِین ٍنّز ٍيان جا دست در جیب فرِ رفتُ، اِ را ىی نگریست. درخت ٍا انداخت
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 :ىینّ از آن حال خارج شد ِ دست آرىان را گرفت ِ گفت

 .بیا بریً تا شاو بَت بدو گه پسرو -

ُ ی شرِین برپا  با ًٍ بُ طرف ِیال رفتند در حامی کُ در دمش غّغایی از اعتراف چند سام
آرزِ ىی کرد کاش این حرف ٍا را چند سال زِدتر از زبان اِ شنیدٌ بّد؛ اىا . شدٌ بّد

 ...اکنّن با این ِضع

*** 

با دیدن عرِس . عرِس را با ٍنَنُ ِ شادی ِ با ٍيراٍی ساقدِشان در جایگاٌ نشاندند
ُ ٍای . ِ داىاد باز ٍيگی بُ ىیدان آىدٌ ِ خّدی نشان دادند ً بردار نیز از این صحن فین

 .بُ یاد ىاندنی فینً برداری کردٌ تا جبت شدٌ ِ یادگاری برای عرِس ِ داىاد بياند

زىانی کُ عرِس ِ داىاد بُ صحنُ آىدٌ تا آنَا نیز ٍنر خّد را بُ نيایش بگذارند، 
ُ ای جامب ِ تياشایی بّد ٍيُ ىیدان را برایشان خامی کردٌ ِ کنار رفتند ِ در . صحن
 .جایگاٌ خّد بُ تياشا ایستادند

 .عرِس ِ داىاد ىقابه ًٍ قرار گرفتند. ریتً آٍنگ عاشقانُ شد ِ آراو

 .با شرِع آٍنگ آنَا نیز دست در دست ًٍ گرفتند

 تّ تپش قنبت بُ نفس ٍاو بندٌ

 غرق خندٌ ىیشً تا مبت ىی خندٌ

 فکرشً ىحامُ کُ یُ رِز ىا رِ بی ًٍ ببینن آدو ٍا عزیزو

 زل زدی تّ چشيً اسييّ گً کردو

 دِر ىن بيّنی دِر تّ ىی گردو
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 فکرشً ىحامُ کُ یُ رِز ىا رِ بی ًٍ ببینن آدىَا عزیزو

 کی فکرشّ ىی کرد کُ نتّنیً بشیً دِر از ًٍ

 کی فکرشّ ىی کرد کُ تا این حد بری تّ قنبً

 ىحه تّ کنارو کسی اصالً نبّدٌ قبالً 

 کسی شبیَت نیست کُ کنارش آرِىشُ قنبً

 عنی جَان دیدٌ: شاعر

چشً در چشً ًٍ با تک تک بیت ٍا غرق در نگاٌ ًٍ بُ صّرت تانگّ رقصیدند ِ قطعًا 
این یکی از بَترین محظات این جشن ًٍ برای عرِس ِ داىاد ِ ًٍ برای ىدعّین 

 .ىی شد

در این بین گاٌ گاٍی زیرچشيی نگاٍی بُ شرِین . ىینّ نیز با شادیِی برادر خّشحال بّد
ٌ گر صحنُ بّد ِ یا از دست کارٍای  ُ ای ایستادٌ ِ نظار کُ اِ نیز بُ تنَایی در گّش

افسانُ افسّس ىی خّرد کُ با آن مباس تنگ ِ ىجنسی چسبان سر از ٍيپایی با پسران 
شاید . اقّاو درىی آِرد، انداختُ ِ حرف ٍای یک ساعت پیشش را در ذٍن ىرِر ىی کرد

ٌ ی افسانُ اندکی بُ حال شرِین پی ىی برد  .با دیدن این رفتارٍای زنند

تا ىینّ غرق در خاطراتش شدٌ بّد ِ گاٌ گاٌ ىدعّین را زیر نظر ىی گرفت، زىان گذشت 
ِ جشن بُ پایان رسید ِ ىدعّین با دمی شاد ترک ىجنس کردٌ ِ عرِس ِ داىاد را تا 

ُ ی خّد بدرقُ نيّدند  .خان

*** 
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این بار آرىان نیز با زبانی . چند رِزی از جشن گذشت ِ دِبارٌ یدی با ىینّ تياس گرفت
یداهلل قّل داد کُ ٍر چُ زِدتر بُ آنَا . کّدکانُ با پدر حرف زد ِ اظَار دمتنگی نيّد

 .پیّستُ ِ آنَا را بُ خانُ بازگرداند

گذشت ِ گذشت ِ خبری از یداهلل نبّد ِ ٍر . ىینّ نیز بُ این اىید رِزٍا را سپری کرد
 .رِز با یک ِعدٌ ِ ِعید نّ ىینّ را بُ صبر دعّت ىی کرد

چند ىاٍی کُ برای ىینّ با ىتنک پرانی ٍای ىَری سخت ترین محظات . چند ىاٌ گذشت
سرانجاو زىان زایيانش فرا رسید ِ پدر باز بُ فریاد دخترش . عيرش ىحسّب ىی شد

رسیدٌ ِ اِ را با ىَر ِ ىحبتی کُ سعی ىی کرد جای خامی ىادرش را نیز پر کند، بُ 
 .بیيارستان رساند

طّمی نکشید کُ دخترکی سفید ِ چشً رنگی شبیُ پدرش یداهلل چشً بُ جَان گشّد ِ 
ٌ ی آنَا را با ِجّد خّد چَارنفرٌ نيّد ٌ ی سُ نفر  .خانّاد

 .ىینّ با دیدنش مبخند پرىَری بُ رِیش زد ِ اِ را نرو بُ آغّش فشرد

ُ ای  نّزاد نّ رسیدٌ با یداهلل شبیُ سیبی بّد کُ از ِسط بُ دِ نیً شدٌ باشد، با جح
 .ظریف کُ از ىخنّط شدنش با ىینّ حکایت داشت

از بس غیبت ٍای یدی طّالنی شدٌ بّد ِ ىداو یا ىّباینش خاىّش بّد ِ یا تياس 
نيی گرفت، شک ىینّ بُ یقین تبدیه شدٌ کُ حتيًا گرفتاری جدیدی برای خّدش 

 :با خّد ىی گفت. درست کردٌ است

 آخُ کدِو پدری تّمد دخترش رِ تبریک نيیگُ کُ یدی نگفت؟ -
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عرِسکی کُ نگاٌ بُ چشيانش جنگه ٍای . خدا بُ ىینّ عرِسکی زندٌ ٍدیُ دادٌ بّد
ُ ٍایش گه ٍای قرىز انار را بر شاخسار درختان  سبز شيال را بُ یاد ىی آِرد ِ دیدن گّن

 .پاییزی

ُ ٍایش . خدا را شاکر بّد کُ چنین عرِسک زیبا ِ ساميی نصیبش شدٌ بّد دیدن بچ
ً ٍا را از دمش ىی شست ِ ىی برد چُ بسا بارٍا تصيیً گرفتُ بّد از یداهلل جدا شّد؛ . غ

ِقتی نّزاد را رِی پایش . اىا ِجّد کّدکانش اِ را از این کار شّو ىنصرف کردٌ بّد
ٌ ی جانش بُ اِ ىی خّرانید با خّد عَد ىی بست کُ تحت ٍیچ  ىی خّاباند ِ از شیر
شرایطی کّدکانش را تنَا نگذارد، حتی اگر رِزگار با اِ نسازد ِ از این سخت تر با اِ 

 .ىعاىنُ کند

ٌ ٍا ِ نگرانی ٍایش  گر چُ مذتی از زندگی با یداهلل در دل احساس نيی کرد ِ دمشّر
چندین برابر زیادتر شدٌ بّد اىا؛ بّدن با کّدکانش را بُ ٍر چیزی ترجیح ىی داد، اگر 

 .ىی دانست تا آخر عير کنار کّدکانش خّاٍد ىاند ِ از آنَا جدا نيی شّد

اسً نّزاد را بُ انتخاب خّد رِىینا گذاشت تا ىخنّطی از اسً خّد را بُ ٍيراٌ داشتُ 
 .باشد

دِ ىاٌ از . خینی زِد رِىینا پّست نّزادی اش را انداخت ِ جانی بُ دست ِ پایش دِید
دِ ىاٌ کُ زن برادرٍای ىینّ ٍیچ گاٌ تنَایش نگذاشتُ ِ ٍر گاٌ از گرد . تّمدش گذشت

راٌ رسیدٌ ِ ىی دیدند ىَری با اِ ناىَربانی ىی کند ِ زبان بُ تنخی ِ نیش گشّدٌ 
 .است، اِ را بُ ٍيراٌ کّدکانش نّبت بُ نّبت نزد خّد بردٌ ِ از اِ نگَداری ىی کردند

ُ ی خّد ٍّای اِ را داشتند بَناو با زیرکی ِ کنجکاِی سرِر را . بَناو ِ ىسعّد نیز بُ نّب
ىاىّر کرد تا از زیر زبان ىینّ حقیقت را بیرِن کشیدٌ شاید بتّاند برای تک خّاٍر 

ُ اش کاری کند  .عزیزدردان
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ىدت ٍا بّد اِ غً را در چشيان ىینّ دیدٌ؛ اىا بُ رِی اِ نیاِردٌ بّد ىبادا از گفتن 
بُ ٍيین عنت سرِر را . حقیقت سرباز زدٌ ِ یا اینکُ شرو باعخ نگفتن اصه ىاجرا شّد

جنّ انداخت تا بتّاند ٍيچّن خّاٍری اِ را نّازش کردٌ ِ حرف دمش را برایش 
 .بازگّید

ىینّ نیز ناخّاستُ از زبانش پرید کُ یداهلل شب ٍا را بُ شب نشینی گذراندٌ ِ کيتر بُ 
 .خانُ ىی آید

 :بُ سرِر گفت. بَناو با شنیدن این ىّضّع تنخ شد ِ خّنش بُ جّش آىد

ٍر چی ىا ٍیچی نيیگیً اِن . آشی براش بپزو کُ یُ ِجب رِغن رِش باشُ -
ُ ىّن رِ بردٌ ِ . سّاستفادٌ کردٌ؟ حسابش رِ کف دستش ىی ذارو دختر یکی یُ دِن
یُ کً دیگُ صبر ىی کنً اگُ نیّىد . این جّری بُ چَارىیخ کشیدٌ؟ کّرخّندٌ بذار بیاد

 !خّدو ىیرو دنبامش

سرِر ىی دانست عصبانیت بَناو با چَارتا حرف فرِکش نيی کند ِ کيتر ِقتی دیدٌ کُ 
پس ترجیح داد سکّت کند شاید با گذشت رِزٍا ِ . بَناو بُ این شکه عصبی شّد

 .آىدن یدی، عصبانیت بَناو فرِ نشستُ ِ بُ این تنخی نباشد

این خشً اگر بُ این شکه ىی ىاند . اىا دمش حس خّبی نداشت ِ گّاٍی بد ىی داد
 .عّاقب خّبی بُ دنبال نداشت

دِست نداشت در زندگی خّاٍر شٍّرش کّچک ترین دخامتی نياید، بُ ٍيین ىنظّر بُ 
بَناو سپرد تا ٍر چُ خّدش صالح ىی داند انجاو دٍد شاید ىینّی بیچارٌ از این ِضع 

 .نجات یابد

ُ ای کردٌ ِ بزرگ تر ىی شد دِ ىاٌ دیگر گذشت ِ رِىینا . رِىینا ٍر رِز تغییر قابه تّج
 .چَار ىاٍُ شد
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ىینّ بُ زخً زبان ٍای ىَری عادت کردٌ بّد ِ سعی ىی کرد حرف ٍایش را بُ دل نگیرد؛ 
اىا گاٍی نیز چنان خنجرش را ىحکً در قنبش فرِ ىی کرد کُ نيی تّانست بی خیال شدٌ 

 .ِ بی اختیار دمش ىی شکست ِ جای خامی ىادر را بُ خّبی احساس ىی نيّد

ٌ اش بشّید کُ صدای در بنند شد  .بُ حیاط آىد تا اشک از دید

با شتاب آبی بُ صّرتش زد ِ با آستینش صّرتش را خشک ىی کرد ِ در این حال در را 
 .باز کرد

یداهلل با کت ِ شنّاری شیک ِ دستُ گنی زیبا ِ ! نيی دانست خّاب است یا بیدار
مبخندی بر مب، پشت در ایستادٌ ِ بُ ىحض باز شدن در ِ دیدن ىینّ کُ با دیدنش 

 :ىات ِ ىبَّت خشکش زدٌ بّد، گفت

ً ٍای گه گالب خّدو تعارف نيی کنی بیاو تّ؟ -  سالو خانً خان

دستُ گه را بُ طرف ىینّ گرفت ِ . ىینّ قدری از ىقابه در فاصنُ گرفت ِ یدی ِارد شد
 .ىینّ ىسخ شدٌ آن را از دستش گرفت

یداهلل اِ را . بُ یک بارٌ خّد را در جایی گرو ِ اىن دید ِ سیه اشک از دیدٌ فرِ چکاند
ُ ای نشاند ِ گفت  :بُ آغّش کشیدٌ ِ بر پیشانی اش بـ ـّس

 .چُ قدر دمً برات تنگ شدٌ بّد -

 .این را گفت ِ اِ را تنگ تر بُ خّد فشرد

ىَری پیش آىد ِ چّن ىی دانست . یداهلل یااهلل گّیان بُ ٍيراٌ ىینّ ِارد ساختيان شد
ُ اش را بُ ٍيراٌ بردٌ ِ شر ىزاحيان را از سرش کً ىی کند،  این بار یداهلل حتيًا زن ِ بچ

 .بُ گرىی از اِ استقبال نيّد

 .درست برعکس سنیيی کُ زیاد تحّینش نگرفتُ ِ با سردی با اِ برخّرد کرد
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پس از تعارفات ىعيّل، یداهلل سراغ دخترش را گرفت ِ یکسرٌ بُ اتاقی کُ ىینّ با 
دختری کُ چَار ىاٌ از عيرش ىی گذشت ِ اِ تازٌ چشيش . دست اشارٌ کردٌ بّد، رفت

اِ چّن عرِسکی زیبا . بر بسترش نشست ِ چشً بُ اِ دِخت. بُ جيامش افتادٌ بّد
ً ٍای رنگی اش را ببیند؛ اىا با این حال با شّق بُ اِ  خفتُ بّد ِ یداهلل نتّانست چش

 :نگاٌ کردٌ ِ رِ بُ ىینّ گفت

 !چُ پّست سفید ِ نازی دارٌ -

یداهلل با پشت انگشت بُ . ىینّ با خّشحامی سری تکان داد ِ حرفش را تایید کرد
ُ ی نّزادی کُ جز اسيش چیزی از اِ نيی دانست، کشید  .گّن

ً ٍایش را آراو باز کرد ِ بُ نق زدن افتاد یداهلل با شّقی . رِىینا تکانی خّرد ِ چش
 :بیشتر از پیش، رِ بُ ىینّ کرد ِ گفت

ً ٍاش رنگیُ -  !چُ قدر شبیُ ىنُ، این ًٍ چش

ُ اش شدت گرفت . سپس دست برد ِ اِ را از بستر جدا کرد ِ بُ آغّش کشید رِىینا گری
 .ِ در آغّشش بی تابی نيّد

 :ىینّ اخيی بُ چَرٌ نشاند ِ دست برد ِ نّزاد را از آغّشش جدا کردٌ ِ گفت

 !از بس باباش رِ ندیدٌ غریبی ىی کنُ! بدٌ بُ ىن بچُ رِ -

 :یداهلل با دمخّری ِ اندکی شرو سر پایین انداخت ِ بُ آراىی گفت

گرفتار ! چرا تخً مق تّ دٍن ٍا ىی شکّنی؟ بچُ چند ىاٍُ کُ غریبُ ِ آشنا نيی شناسُ -
 .بّدو نيی شد بیاو

ىینّ دمخّرتر از قبه بچُ را رِی پا خّاباند تا بُ اِ شیر دٍد ِ ٍيان طّر کُ کارش را 
 :اداىُ ىی داد گفت
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یعنی ىیگی دمخّر ًٍ نباشً؟ یُ سامُ کُ بُ اسً یُ ىاٌ ىن رِ آِردی این جا ِ خّدت  -
 رفتی ِ دیگُ پیدات نشد، ىعنّىُ چی کار ىی کردی؟

یدی دست دِر گردنش انداخت ِ تا خّاست از اِ دمجّیی کند، ىَری با سینی چای در 
 .آستانُ در ظاٍر شد ِ با انگشتی تا خّردٌ بُ در زد

اِ " بفرىایید چرا زحيت کشیدید"یداهلل با عجنُ دست از گردن ىینّ برداشت ِ با گفتن 
 .را بُ اتاق دعّت نيّد

 .ىَری سینی را جنّی اِ گرفت ِ یدی با تشکری کُ بر زبان راند، چای از سینی برداشت

 .پشت سر ىَری بَناو ِ سرِر ِارد شدند

ُ ای بُ در زد ِ گفت  :بَناو نیز تق

 ىَيّن ٍا ىَيّن اضافُ نيی خّان؟ -

یداهلل با دیدنش بُ رسً ادب از جا برخاست ِ باز تعارفات . سپس چشً بُ یدی دِخت
 .شرِع شد

 :بَناو اِ را بُ آغّش کشید ِ با محنی ٍيراٌ با ىتنک گفت

 !بُ بُ داىاد فراری حامش چطّرٌ؟ -

یدی تشکر کرد؛ اىا بَناو اِ را بُ آغّش فشرد ِ آراو کُ کسی ىتّجُ نشّد در گّشش 
 :گفت

 :بیا بیرِن کارت دارو ِ بنندتر اداىُ داد -

 .کاری فّری براو پیش اِىدٌ بُ کيک نیاز دارو. چُ خّب کُ یداهلل جّن اِىد -

 :سپس از اِ جدا شد ِ رِ بُ ىینّ گفت
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ىینّ جّن اجازٌ ىیدی یُ جانیُ دِىادىّن رِ ازت قرض بگیرو؟ یُ تّک پا خّاستً تا  -
 .جایی برو ىی خّاو یدی ىنّ برسّنُ

 :ىینّ ابرِیی باال انداخت ِ رِ بُ برادر گفت

 داداش ٍنّز از گرد راٌ نرسیدٌ کجا؟ -

ُ ی یدی زد کُ یعنی حرکت کن ِ بُ ىینّ با مبخند گفت  :بَناو دستی رِی شان

 .االن زِد برىی گردیً! نيی خّرىش نترس -

ٌ ای عجیب کُ بُ جانش افتادٌ بّد ِ عنتش را  یداهلل با اجازٌ از جيع حاضر با دمَر
 .نيی دانست، بُ دنبامش راٌ افتاد

باالخرٌ از ىتنک پرانی ٍای ىَری راحت . ىینّ از خّشحامی در پّست خّد نيی گنجید
 .ىی شد

ٌ ی  رِىینا را بُ سرِر سپردٌ بّد ِ خّد بُ سراغ ِساینش رفت تا آنَا را جيع کردٌ ِ آىاد
 .رفتن شّد

اىا ٍنّز یداهلل ِ بَناو برنگشتُ ِ از رفتن آنَا دِ ساعتی گذشتُ بّد ِ این بر نگرانی اش 
 .چرا کُ بَناو گفتُ بّد کارش طّل نکشیدٌ ِ زِد برىی گردند. ىی افزِد

ٍيان طّر کُ ِسایه آرىان ِ رِىینا را درِن ساک ِ چيدان ىی گذاشت، زیر مب با خّد 
 :زىزىُ کرد

 !یعنی چی شدٌ؟ بَناو چی کارش داشت کُ این قدٌ طّل کشید؟ -

 .در این ٍنگاو سرِر اِ را صدا کرد

 .بیا مباسش رِ عّض کن! آجی بیا کُ کارِیت دراِىد -
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ٌ کنان بُ اتاق ىجاِر رفت" اِىدو"با گفتن   .خند

*** 

بَناو ىاشین را . در این ىنطقُ پرندٌ ًٍ پر نيی زد. ٍيُ جا را سکّت فرا گرفتُ بّد
ُ ی پیراٍنِی یدی را چسبید  ُ ای پارک کرد ِ پیادٌ شد ِ بُ طرف در شاگرد رفت ِ یق گّش

با . ترس در چشيان یداهلل بیداد ىی کرد. ِ اِ را با عصبانیت از ىاشین بیرِن کشید
ُ ی ِرزشکاری ِ  ً ٍایی دریدٌ ِ زبانی کُ از ترس قدرت تکنً نداشت در برابر جح چش

ُ ی بَناو چّن ىّشی آب کشیدٌ بُ نظر ىی آىد ٍیکه باریک ِ بنندش در دستان . ىردان
نيی دانست بُ چُ عنت بَناو چنین رفتاری پیش . تنّىند بَناو گّیی کّچک تر شدٌ بّد

ن ِ ىن گفت. گرفتُ است  :با مکنت ِ ىِی

 ی کار کردو؟..چ..چ..ی...چ -

ُ اش را رٍا کردٌ ِ گفت  :بَناو عصبی تر شد ِ یق

 !تازٌ ىیگی چی کار کردٌ؟ عجب رِیی داری ِاال -

 :سپس با شدت اِ را زیر ىشت ِ مگد گرفت ِ با ٍيان خشً گفت

ُ ىّن رِ بدبخت کردی؟ شب ٍا  - ىعنّىُ داری چُ غنطی ىی کنی کُ خّاٍر عزیز دردِن
 !کجا ىیری ىرتیکُ ناحسابی

 .بَناو چّن کیسُ بّکسی بُ اِ ضربُ ىی زد ِ اِ را از این طرف بُ آن طرف پرتاب ىی کرد

ٌ اش اسیر ىشت ٍای بَناو شدٌ بّد بَناو بُ اِ فرصت دفاع کردن . بدن الغر ِ کشید
گرچُ گاٍی دستش را باال آِردٌ ِ سپر خّیش ىی کرد؛ اىا باز نيی تّانست در . نيی داد

 .ىقابه خشً اِ ىقابنُ کند

 .یداهلل امتياس ىی کرد ِ از بَناو ىی خّاست تا رٍایش کند
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 .تّ رِ بُ جّن دایی بَين بس کن. غنط کردو بَناو ِمً کن -

 :بَناو اىا ٍنّز اِ را رٍا نکردٌ بّد کُ یدی اداىُ داد

 .تّ رِ بُ خاک زن دِیی قسً ىیدو -

دست بَناو شه شد ِ اِ را رٍا کرد ِ ٍيان جا نشست ِ دست بر پیشانی اش نَاد ِ با 
 :تاسف رِ بُ اِ کُ ىیان خاک ٍا غنت خّردٌ بّد گفت

 آخُ چی کارت کنً خّدت بگّ؟ -

آن رِز در برابر . بَناو چنان زٍر چشيی از یداهلل گرفت کُ حساب کار دستش آىد
سّال ٍای دیگران کُ از یدی ىی پرسیدند چُ اتفاقی برایش افتادٌ، بَناو دخامت کردٌ ِ 

ُ ای حرف بزند ِ خّدش جّاب ٍيُ را دادٌ ِ گفت  :نگذاشت کني

اگُ بُ دادش نيی رسیدو االن بدتر از این ! چیزی نیست سرش گیج رفت ِ خّرد زىین -
 .شدٌ بّد

تا تّ "این را گفتُ ِ خّدش با نگاٍی ریز بُ یداهلل خندیدٌ ِ آٍستُ در گّشش گفت
 ".باشی دیگُ از این غنطا نکنی

*** 

سُ سال از این ىاجرا گذشت ِ یدی ِ ىینّ زندگی شیرینی را در کنار ًٍ ِ فرزندانشان 
ٍر . ىینّ سعی ىی کرد گذشتُ را فراىّش کند ِ فقط بُ آیندٌ بیاندیشد. سپری نيّدند

 .چند ٍنّز ًٍ یدی با بعضی کارٍای اِ ىخامفت ىی کرد

ٌ ی اداىُ تحصیه ِ دانشگاٌ رفتن بُ اِ داد ِ نُ گذاشت تا در کالس  ىحالً نُ اجاز
ُ ی زیادی بُ ٍر دِ داشت؛ اىا باز بُ خاطر . ىّسیقی جبت ناو کند با این کُ ىینّ عالق

ُ داری ِ رسیدگی بُ کّدکانش پرداخت ُ ٍایش بست ِ بُ خان  .یدی چشً بُ رِی عالق
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شاید در این سُ سال کُ گذشت ىینّ طعً زندگی ىشترک را چشید؛ اىا این چند سال 
 .نیز بدِن اتفاق بد سپری نشد

ىادربزرگ از دنیا رفت ِ برای ىدتی بازىاندگان را سیاٌ پّش کرد ِ ارزینُ را تنَاتر از 
سنی از اِ گذشتُ بّد ِ ٍنّز ًٍ . پیش نيّد ِ اِ اجبارًا در خانُ تنَا زندگی ىی کرد

یکی ًٍ کُ پیشقدو شدٌ . فردی شایستُ برای زندگی ىشترکش پا پیش نگذاشتُ بّد
ُ ای برای فرزندانش ىی خّاست تا ٍيسری برای خّدش . بّد، ىردی بّد کُ بیشتر دای
ُ ی قد ِ نیً قد از ازدِاج ناىّفقش داشت کُ  ىردی کُ از زنش جدا شدٌ ِ چند بچ

ُ ای ىناسب برای خّیش نيی دید ُ ای برای . ارزینُ اِ را گزین ترجیح ىی داد تنَا باشد تا َمن
 .ٍيچنان قامی ىی بافت ِ از این راٌ اىرار ىعاش ىی کرد. کّدکانی بی ىادر شّد

*** 

ُ ٍا را برای گردش بُ خارج از شَر بردٌ بّد کُ بعد از  آن رِز یدی از صبح زِد ىینّ ِ بچ
 .صرف ناٍار ناگَان ٍّا ىُ آمّد ِ سرد شد

راٌ طّالنی بّد ِ از خانُ . تصيیً گرفتند بساطشان را جيع کردٌ ِ بُ خانُ برگردند
ُ ی زیادی داشت جایی کُ . قسيتی از راٌ را باران باریدٌ ِ جادٌ مغزندٌ شدٌ بّد. فاصن

باران باریدٌ خبری از ىُ نبّد ِ جادٌ مغزندٌ ِ جایی کُ ىُ بّد، دید کافی برای رانندگی 
در چنین شرایطی رانندگی سخت تر شدٌ ِ اعصابی آراو ىی خّاست کُ . نداشت

 .ىتاسفانُ یداهلل این گزینُ را ٍنّز در خّیش تقّیت نکردٌ بّد

ٌ ٍای دیگر عجنُ  ىینّ ىداو بُ یداهلل گّشزد ىی کرد کُ احتیاط کردٌ ِ آراو برِد؛ اىا رانند
 .داشتُ ِ زِدتر بُ ىقصد رسیدن را بر ىاندن در ٍّای سرد ترجیح ىی دادند
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ٌ ٍا پنچر ىی شد، یکی دیگر بُ فریادش  ُ ای بّد کُ اگر ىاشین یکی از رانند ٍّا بُ گّن
ٍّا رِ بُ غرِب بّد ِ در گرگ ِ ىیش ٍّا با چنان شرایطی، احتیاط ِ آراو . نيی رسید

 .رفتن شرط عقه بّد

اىا گاٍی اِقات آدو ٍا ناخّاستُ ِ بدِن تفکر ِ از رِی احساس دست بُ کاری ىی زنند 
 .کُ برایشان نُ تنَا سّدی ندارد، بنکُ ىضر ِ عيری پشیيانی بُ دنبال خّاٍد داشت

ُ ٍای ىختنف رِی ىغز یدی رژٌ ىی رفتند ُ ٍا با سر ِ صدا ِ بَان اِ نیز تحينش را از . بچ
 .دست دادٌ ِ پا رِی پدال گاز فشرد تا زِدتر بُ ىقصد برسند

ٌ ی کناری کُ . از ىاشینی بُ سرعت سبقت گرفت کُ نزدیک بّد با اِ برخّرد کند رانند
جّانی بُ ٍيراٌ دِستش بّد، از این کارش عصبانی شدٌ ِ دستش را بُ طّر ىيتد رِی 

ىاشین با سرعت از جا کندٌ ِ خّد را . سپس با شتاب بُ دنبامش رِان شد. بّق فشرد
یدی . بُ کنار ىاشین یدی رساند ِ با اشارٌ ِ بّق از اِ خّاست تا سرعتش را بکاٍد

 .اندکی از سرعتش کً نيّد کُ شاگرد رانندٌ شیشُ را پایین داد ِ مب بُ ناسزا گشّد

یدی نیز عصبی تر شد ِ با داد ِ فریاد ٍيان طّر کُ بُ جنّ ىی راند ِ چشً بُ جادٌ 
 :داشت ِ گاٍی نیز ىاشین کناری را نگاٌ ىی کرد، برایش خط ِ نشان کشید کُ

 !اگُ راست ىیگی ىاشینت رِ نگُ دار تا حامیت کنً با کی طرفی -

ُ ای پارک نيّد  .رانندٌ مجبازتر از یدی با سرعت جنّ رفت ِ ىاشین را گّش

 :ىینّ امتياس یداهلل کرد ِ گفت

حاال اِن یُ چیزی گفت، تّ کُ نباید عقنت رِ دست ! یدی ٍّا خرابُ بذار برٌ ِمش کن -
 !اِن بدی
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. ٍر چُ تالش کرد تا اِ را سرد کند ىّفق نشد. اىا گّش یداهلل بُ حرفش بدٍکار نبّد
یدی نیز با عصبانیت قفه فرىان را برداشت ِ با شتاب پیادٌ شد ِ ٍيان طّر کُ جّاب 

 .ناسزاٍای اِ را ىی داد بُ طرفش رفت

بدِن تّجُ بُ اطرافش با شتاب . نگاٍی بُ ىاشین جنّیی کُ ىتّقف شدٌ بّد انداخت
ُ ی چندانی نگرفتُ بّد کُ ىاشین  بُ طرف آنَا رفت ِ ٍنّز از ىاشین خّدش فاصن

با عصبانیت بر سرعتش . چشيش بُ اِ افتاد کُ حرکت کرد. جنّیی بُ حرکت درآىد
افزِد؛ اىا ناگَان ىیان آسيان ِ زىین ىعنق شد ِ صدای جیغی کُ در گّشش پیچید ِ 

 .دیگر ٍیچ نفَيید

ىینّ ِقتی دید امتياس ٍایش در گّش یدی اجری ندارد، دل نگران شد ِ با دمشّرٌ اِ را 
ٌ ی گستاخ رفتُ ٍراسان ِ پشت سر ًٍ اِ را صدا زد؛ . نگریست کُ عصبی بُ طرف رانند

ٌ ای نداشت  .اىا فاید

یداهلل ىیان آسيان ِ . یک محظُ بعد، در کيال ناباِری ىینّ شاٍد اتفاقی ناگّار بّد
زىین ىعنق شد ِ قفه فرىان از دستش بُ سّیی پرتاب شد ِ جسً غرق در خّن 

 .خّدش بُ طرفی پرتاب شدٌ ِ بر رِی زىین نقش بست

 .ىاشینی با سرعت بُ یدی برخّرد کرد ِ با دیدن این حادجُ با شتاب از ىعرکُ گریخت

ٌ ی ىاشین را بردارد اِ فقط جسً غرق در خّن یدی را . ىینّ حتی فرصت نکرد تا شيار
ُ ای دِرتر نقش بر زىین شدٌ بّد ناالن ِ گریان بچُ را از آغّشش جدا . دید کُ با فاصن

 .کردٌ ِ از ىاشین پیادٌ شدٌ ِ دِان دِان خّد را باالی سر یداهلل رساند

سرش را از زىین بنند نيّد ِ بُ داىن گرفت ِ اِ را صدا زد؛ اىا صدایی از یداهلل باال 
 .نيی آىد
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از جا برخاست ِ ضجُ زنان بُ ىاشین ٍا عالىت ىی داد تا نگُ . داىنش غرق در خّن بّد
ٌ ای ىحض رضای خدا پا رِی ترىز  داشتُ ِ بُ آنَا کيک کنند؛ اىا ٍیچ رانند

ُ ی زیادی داشتند ِ در آن ىّقعیت حساس ىغز ىینّ از کار . نيی گذاشت تا شَر فاصن
ٍر چند از آنجا ىسیر بیيارستان را . افتادٌ ِ فراىّش کردٌ بّد کُ خّد رانندگی ىی داند

نيی دانست؛ اىا اىیدِار بّد شاید یک نفر دمش بُ رحً آىدٌ ِ آنَا را بُ بیيارستان 
 .برساند

حتی . ىینّ فقط بی ىَابا اشک ىی ریخت ِ بُ خّد ىی مرزید. ٍّا سردتر ِ سردتر ىی شد
ُ ٍا گریُ ىی کردند ِ ىینّ . دیگر ىاشینی از راٌ عبّر نيی کرد تا بُ آنَا کيک کند بچ

ٌ ی پیادٌ شدن بُ آنَا را نيی داد  .اجاز

ُ اش جان بر مب ىینّ  سرانجاو پس از گذشت یک ساعتی کُ بُ کندی گذشت ِ ٍر جانی
ُ اش برای یداهلل حیاتی بّد ِ زندگی ِ ىرگش را رقً ىی زد، اتّىبینی  آِردٌ ِ جانیُ بُ جانی

ُ ی آنَا، با سرعت آنَا را بُ نزدیک ترین بیيارستان  از راٌ رسید ِ با دیدن ِضع آشفت
 .رساند؛ اىا بُ عنت کيبّد اىکانات اِ را بُ بیيارستان ىجَز ِ ىعرِف شَر ىنتقه نيّدند

خبر تصادف یدی بُ سرعت در اقّاو پیچید ِ ٍر . ىینّ از آنجا با ارزینُ تياس گرفت
ُ ی خّیش برای سالىت اِ دست بُ آسيان بنند نيّد ِ خّد را در غً  کس بُ نّب

ٌ ی کّچک آنَا شریک دانست ُ ٍا بُ ارزینُ سپردٌ شدند ِ ىینّ ٍيراٌ بیيار . خانّاد بچ
 .ىعرفی شد

یداهلل بُ خاطر تصادف شدید بُ کيا رفت ِ بُ ٍّش آىدنش فقط ِ فقط بُ خدا 
 .بستگی داشت ِ از ٍیچ کس کاری برنيی آىد

ُ دار  ُ ی خّد غص ُ ی ناگّار ٍيُ در شّکی بزرگ فرِ رفتند ِ ٍر کس بُ نّب با این حادج
 .شد
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ُ ای کُ بر سرش ِارد شدٌ بّد، . یدی تحت ىراقبت ٍای ِیژٌ قرار گرفت بُ خاطر ضرب
ُ اش شکستُ ِ خّن در سرش مختُ شدٌ ِ خّنریزی داخنی کردٌ بّد دکترٍا . جيجي

عينی بر سرش انجاو دادٌ بّدند؛ اىا چّن ٍنّز بُ ٍّش نیاىدٌ ِ در کيا بُ سر ىی برد 
ِ خّنریزی اش قطع نشدٌ ِ از آن طرف ىدت زىان بی ٍّشی اش ىشخص نبّد، 

ُ اش را در شکيش قرار دادند کُ از بدنش دِر  شکيش را باز کردٌ ِ ىّقتًا نیيی از جيجي
ٌ اش شد، زیر تیغش کشیدٌ ِ عينش  نشدٌ ِ خراب نگردد تا زىانی کُ اىکان عيه دِبار

 .کنند تا شاید بتّانند دِبارٌ بدنش را احیا کردٌ ِ بُ زندگی بازگردانند

در این ىدت بَناو ِ . یک ىاٌ از ِضعیت بحرانی اش گذشت ِ خبری از سالىتش نشد
حتی سنیيی بُ . ىسعّد ِ سنیيی نّبت بُ نّبت بُ ىینّ سر زدٌ ِ اِ را تنَا نگذاشتند

بُ . ىی رِد ِ کارٍایش را انجاو دادٌ ِ باز برىی گردد تا ىدتی در کنار اِ بياند"ىینّ گفت 
بیيارستان ًٍ سپرد تا از ٍیچ کيک ِ درىانی دریغ نکنند ِ ٍر چُ بیيار نیاز داشت در 

ُ ی درىان را تياو ِ کيال خّاٍد پرداخت  .اسرع ِقت ىَیا کردٌ چرا کُ اِ ٍزین

یدی تنَا نشانی از حیات داشت کُ زندٌ است؛ اىا چندان اىیدی بُ بازگشتش نبّد ِ 
 .ىرگ ِ زندگی اش فقط در دستان خدا بّد ِ بس

ُ ٍای زیادی یک . سرش را کاىه تراشیدٌ بّدند تياو قسيت پیشانی اش فرِ رفتُ ِ بخی
ً ٍایش گّد شدٌ بّد. طرف از سرش را پّشاندٌ بّد با . صّرتش استخّانی ِ پای چش

فرِ رفتن پیشانی، حامت ابرٍِایش از دست رفتُ ِ از آن ٍيُ زیبایی چَرٌ چیزی باقی 
ٌ ای را بُ درد ىی آِرد. نياندٌ بّد  .دیدن آن ىنظرٌ دل ٍر بینند

ُ دار  ىینّ با ٍر چشً انداختن بُ اِ شفایش را از خدا ىی خّاست ِ ىاتً زدٌ ِ غص
 .دعاٍای ىختنف ِ سریع االجابُ را ىی خّاند
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زندگی کردن عننًا از اِ ِ . در این ىدت ىداو در بین خانُ ِ بیيارستان در رفت ِ آىد بّد
ُ اش را گرفتُ ِ در کنار ارزینُ بی تابی . طفالن ىظنّىش سنب شدٌ بّد ُ ٍا بَان بچ

 .ىی کردند

در ىدتی کُ یدی آنجا بستری شدٌ بّد، تياو پرستاران بخش ىینّ را ىی شناختند ِ بُ 
 .حامش دل ىی سّزاندند

پس از عيه ِ بررسی ٍای پزشکان ىربّطُ، دکتر ىّقت اعالو کرد کُ بیيار نیاز بُ ٍيراٌ 
ندارد ِ ىینّ ىی تّاند برای ىدتی بُ خانُ رفتُ ِ بُ کّدکانش برسد ِ فقط در ساعات 

 .ىالقات سر بزند

سپس بُ سراغ کّدکانش رفت تا . ىینّ با دمی خّن بُ خانُ برگشت ِ استحياو کرد
اِ ىاِقع را برای ارزینُ . برای ىدتی آنَا را بُ خانُ بازگرداند ِ استراحتی بُ ارزینُ بدٍد

 .ارزینُ سرش را بُ آغّش گرفت ِ ٍر دِ از سّز دل اشک ریختند. تعریف کرد

ُ ی رِح آىادٌ ىی کردند . فردا اِمین رِز از ىاٌ ىبارک رىضان بّد ِ ٍيُ خّد را برای تزکی
ىینّ نیز پس از ساعتی برخاست ِ در برابر تعارفات ارزینُ کُ از اِ خّاست آنجا بياند 

 :گفت

ٌ ی ىحبتت شدو - ُ ٍا اذیتت کردن ِ شرىند فردا اِلِی . نُ عزیزو این چند ِقت خینی بچ
ىن ًٍ . اىیدِارو خدا دعاٍاىّن رِ قبّل کنُ. ىاٌ رىضّنُ ِ باید برای رِزٌ آىادٌ بشیً

ٌ ست. برو ِ این ٍا رِ ببرو ِ یُ کً بُ خّنُ برسً ُ او ًٍ ىحه خّدو طّفان زد . خّن
خّنُ نباید بی صاحاب بيّنُ تا یدی برگردٌ ِ نگُ زن چرا ىن نبّدو دستی بُ سر ِ رِی 

ٌ اش کنً! خّنُ نکشیدی  ...بيیرو براش کُ با اِن ِضعش. باید برای برگشتنش آىاد

 .حرف کُ بُ اینجا رسید باز اشکش سرازیر شد ِ ٍق ٍق کرد

ُ اش گذاشت ِ گفت ُ ی خرابش را دید، دستی رِی شان  :ارزینُ ِقتی رِحی
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درستُ اتفاق خینی سنگینُ ِ کٌّ ىی خّاد تحيه کنُ؛ اىا اگُ ! زن داداش قّی باش -
 قرار باشُ تّ ًٍ خّدتّ ببازی َپ تکنیف ای طفه ىعصّىا چی چی ىیشُ؟

ُ ٍا کرد ٌ ای بُ بچ  .ٍيان محظُ با دست اشار

 :ىینّ نگاٍی بُ فرزندانش انداخت ِ آٍی کشید ِ اداىُ داد

 .این ٍا ًٍ باالخرٌ خدایی دارن، تّکه بُ خدا -

این را گفت ِ آرىان را صدا کرد ِ رِىینا را بُ آغّش گرفت ِ از ارزینُ خداحافظی کرد ِ 
 .راٍی خانُ شد

ىاٌ رىضان شد ِ تياو اقّاو برای یداهلل دست بُ آسيان بنند کردٌ ِ شفایش را از خدا 
ُ ی عيرش را . خّاستند ٍيُ از خدا طنب آىرزش برایش کردٌ ِ از خدا خّاستند تا پیيان

 .خامی ِ باری دیگر از نّ بنا کند

ٍرگاٌ چشيش بُ . چُ رِزٍای سخت ِ نفس گیری بّدند، رِزٍایی کُ ىینّ ىی گذراند
ُ ی پارکینگِی خانُ ىی افتاد، خاطرات تنخ آن رِز محظُ بُ محظُ  ىاشین پارک شدٌ گّش

 .در سرش جان ىی گرفت ِ دمش از غصُ پر شدٌ ِ در حال انفجار بّد

ٌ ی ىا در کار خدا ِ شاید ًٍ دعاٍایی بی جا سرنّشت ىا  گاٍی اصرار ِ پافشاری بیَّد
انسان ٍا را تغییر ىی دٍد؛ اىا این تغییر گرچُ بُ ظاٍر نیکّست؛ ِمی در باطن برخالف 

ُ جا  ُ ی ناب ُ ی این خّاست ُ ی خدا ِ تقدیر ىاست ِ ىا تنَا با گذر زىان ىتّج خّاست
سپس پس از آن ىا بُ ٍيین راحتی . ىی شّیً کُ آن ِقت دیر ِ کار از کار گذشتُ است

در حکيت خدا ىداخنُ کردٌ ِ آن چُ نباید بشّد؛ ىی شّد ِ این ىاییً کُ ىتضرر شدٌ ِ 
ُ ایً، دست ِ پنجُ نرو کنیً  .عيری باید با تقدیری نانّشتُ کُ بُ اجبار گرفت
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بارخدایا آن چُ را تّ صالح ىا ىی دانی "کاش ىی آىّختیً تا در دعاٍایيان بگّییً 
برایيان ىقدر کن نُ آن چُ را ىا خّاٍانیً ِ از تّ طنب ىی کنیً کُ از عاقبتش 

 ".ناآگاٍیً

ُ دار یداهلل شّد یدامنَی کُ چُ شب ٍا با تا صبح . فکرش را ًٍ نيی کرد رِزی چنین غص
ُ اش بّدٌ ِ اِ را  نیاىدنش اِ را آزردٌ ِ تنَایش گذاشتُ ِ در پی خّش گذرانی ٍای شبان

 .بُ باد فراىّشی سپردٌ بّد

اىا اکنّن ٍر قدو کُ برىی داشت اِ را از ىیان دست ٍای خدا ىی طنبید ِ خدا را بُ 
ُ ی یداهلل را از سر کّدکانش کً نکند . برگزیدگان درگاٍش قسً ىی داد تا سای

حتی فکرش نیز تنش را . نيی تّانست درد یتیيی را بر جان طفالن ىعصّىش ببیند
استغفاری کرد ِ با ذکر . ىی مرزاند کُ رِزی بیٌّ شدٌ ِ کّدکانش را بی پدر بزرگ کند

 .صنّاتی فکرٍای آشفتُ ِ ىنفی را از خّد دِر کرد

گر چُ دست ِ دمش بُ کار نيی رفت؛ اىا از صبح خّد را اجبارًا بُ کارٍای خانُ ىشغّل 
ٌ ای ناىعنّو بیندیشد  .ساختُ بّد تا کيتر بُ آیند

گر . رِزٍا بُ سختی ىی گذشت ِ ىینّ ٍر رِز را سخت تر از رِز پیش سپری ىی ساخت
ُ ی بیيار را پرداخت ىی کند؛ اىا ٍر شب  چُ پدر بُ بیيارستان سپردٌ بّد کُ تياو ٍزین
ُ ای سرساو آِر بُ دنبال داشت کُ ىینّ از  بستری ِ استفادٌ از اىکانات بیيارستان ٍزین

ُ ی پدر کُ . پدر شرو داشت تا ٍيُ را اِ پرداخت کند چُ بسا ٍنّز آنَا در ٍيان خان
 .زىینش را ِقف اىاو حسین ع کردٌ بّد، نشستُ بّدند

گر چُ پدر بُ جای آن زىین، زىینی بزرگ تر ِقف کردٌ بّد؛ اىا ىینّ خّد را در ىقابنش 
 .شرىسار ىی دید
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یعنی بالیی آسيّنی بُ سرش نازل شدٌ کُ دختردار شدٌ ِ ىن "با خّد ىی گفت 
 "نصیبش شدو؟ یا تا آخر عير باید جّر ىنّ بکشُ؟

ٍر رِز با ذِق ِ شّق بُ . کار ٍر رِزش طی کردن ىسافت بین بیيارستان تا خانُ بّد
بیيارستان ىی رفت ِ در دل اىیدِار بّد کُ شاید اىرِز یدی باری دیگر چشً بُ جَان 

 .گشّدٌ باشد

*** 

در این ىدت سنیيی بُ کيک ىینّ آىدٌ بّد؛ . قریب بُ دِ ىاٌ از بیَّشی یدی گذشت
اىا اِ نیز بُ عنت سختگیری ٍای بی ىّرد ىَری نتّانست در کنار دخترش بياند ِ ترجیح 

 .داد برِد تا بیش از این غرِمندٍای ىَری را نشنّد

اقّاو دِر ِ نزدیک ٍيُ . قصد رفتن کردٌ بّد ِ برای آخرین بار ٍر دِ بُ ىالقات رفتند
رِزٌ در ساعات ىالقات بُ بیيارستان ىی آىدند ِ از بیيار ىالقات کردٌ ِ قدری برایش دل 

 .سّزاندٌ ِ سپس آرزِی سالىتی کردٌ ِ ىی رفتند

حتی از شَرستان نیز اقّاو پدری اش آىدٌ ِ احّامپرس اِ ىی شدند؛ اىا اِ ٍيچنان 
بیَّش بّد ِ فارغ از این رفت ِ آىدٍای دنیّی گشتُ ِ در عامً خّیش سرگردان ِ 

 .حیران دست ِ پا ىی زد

سرانجاو در رِزٍای ىاٌ ىبارک رىضان ِ بُ ىرحيت خدا ِ مطف دِستان ِ آشنایان کُ 
ً ٍای یدی بار دیگر بُ رِی دنیا  با دعاٍایشان باعخ دمگرىی ىینّ شدٌ بّدند، چش

 .گشّدٌ شد تا زندگی را از نّ شرِع کند

پرستار سریعًا دکتر را خبر کرد . ىینّ از خّشحامی اشک ىی ریخت ِ خدا را شکر ىی گفت
بُ پرستار گفت تا . ِ دکتر نیز خّد را بُ باالی سرش رساند ِ ىعایناتش را شرِع کرد
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دکتر . سرو جدیدی بُ اِ ِصه کردٌ ِ پرستار نیز با سرعت دستّر پزشک را اجرا کرد
 .سرنگی را آىادٌ کرد ِ بُ دست پرستار داد تا در سرىش خامی کند

یدی بُ اطرافش نگاٌ کرد ِ از پشت شیشُ ىینّ را دید کُ اشک ىی ریزد ِ بُ رِیش 
 .مبخند ىی زند

اِ نیز با ناتّانی نیيچُ مبخندی بُ رِیش زد ِ سپس بُ دکتر خیرٌ شد کُ با دقت اِ را 
این طرف ِ آن طرف کردٌ ِ ىعاینات ىختنفی از اِ کردٌ ِ گاٍی نیز اِ را ىخاطب قرار 

ُ ی سّاالتش نيی شد ِ از ٍر دٌ کنيُ . دادٌ ِ سّاالتی ىی پرسید اىا یدی درست ىتّج
 .دِ کنيُ را شنیدٌ ِ تّان پاسخ گّیی نداشت

سرگیجُ . دٍانش ٍيچّن زٍر تنخ بّد ِ در سر ِ شکيش درد شدیدی احساس ىی کرد
ً ٍایش را باز نگُ دارد ً ٍا را ببندد. داشت ِ نيی تّانست چش . ترجیح داد دِبارٌ چش

تّان حرکت کردن نداشت ِ حس . تياو تنش مَیدٌ ِ گّیی آن را در ًٍ کّبیدٌ بّدند
ٌ اند ً ٍایش نيک پاشید  .ىی کرد در چش

 .خستگی ىفرطش باعخ شد بخّابد ِ دیگر چیزی ىتّجُ نشّد

دکتر کُ در این ىدت از چگّنگی تصادف یداهلل ىطنع شدٌ بّد، پس از ىعایناتش با 
ُ ی ىشخصات بیيار یادداشت کرد ِ از اتاق ِیژٌ  ٌ ای غرق در تاسف چیزٍایی در برگ چَر

 .خارج شد

از اتاق کُ بیرِن آىد، ىینّ با شّق بُ طرفش رفت؛ اىا پیش از آن کُ ىینّ حرفی بزند 
 :دکتر رِ بُ ىینّ کرد ِ گفت

ٌ ی ٍيسرتّن رِ بَتّن تبریک ىیگً - بُ یاری خدا تا پس فردا دِبارٌ سرش . تّمد دِبار
ُ اش رِ سر جاش برىی گردِنیً ِ ان شااهلل کُ بعضی ىشکالت  رِ عيه ىی کنیً ِ جيجي

ٌ ش با این عيه حه ىیشن ِ برای باقیشّن ىتاسفً  !پیش اِىد
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ُ ای " ىینّ دستش را جنّی دٍانش گرفت ِ  گفت ِ ابرٍِا را باال داد ِ با " ِای ن
 :ناراحتی گفت

 چُ ىشکنی؟ ىگُ چی شدٌ؟ -

دکتر زیرچشيی نگاٍی بُ ىینّ انداخت ِ ِقتی حال پریشانش را دید دست از جیب 
 :رِپّشش درآِرد ِ سری خاراند ِ گفت

امبتُ فعال سّند بَش ِصه کردیً ِ تا . بی اختیاری در ادرار ِ ناشنّایی در یک گّش -
 .اینجاست از این نظر ىشکنی ندارٌ

حرف دکتر کُ بُ اینجا رسید، ىینّ با دِ دست بر سرش کّبید ِ با ناراحتی در حامی کُ 
ً ٍایش حنقُ بستُ بّد گفت  :اشک در چش

 !خّنُ خراب شدو دکتر -

ُ ی حرفش را نزد ِ با محنی ىَربان اداىُ داد  :دکتر اداى

ُ ایً؛ اىا طبیب اصنی اِنُ. تّکنت بُ خدا باشُ دخترو - ىن کُ گفتً . ىا فقط ِسین
ُ اش ! ىيکنُ بعضی از ىشکالتش با عيه دِ رِز دیگُ حه بشُ دخترو اِن ٍنّز جيجي

سر جاش قرار نگرفتُ ِ درست در ٍيّن قسيت ىّیرگ ٍایی گرفتُ ِجّد دارٌ کُ نیاز بُ 
. ٍّشیاری ٍيسرتّن بّد تا بتّنیً عينش کنیً کُ بُ یاری خدا دیگُ ىیشُ عينش کرد

ىا ًٍ تياو ! پس از رحيت خدا نااىید نباشید کُ ٍر چی خّدش بخّاد ٍيّن ىیشُ
 .تالشيّن رِ ىی کنیً

دکتر این را گفت ِ بُ طرف انتَای سامن قدىی برداشت؛ اىا گّیی چیزی را بُ خاطر 
آِردٌ باشد سر بُ عقب برگرداندٌ ِ تنی ىایه بُ ىینّ چرخاند کُ با درىاندگی رفتنش را 

 :ىی نگریست ِ گفت
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فعال عنی امحساب ىبنغ دٌ ىینیّن بُ حساب بیيارستان ِاریز کنید تا برای ! راستی -
 .ىخارج فردا بُ ىشکنی برنخّریً

ٌ ای گرفتُ گفت  :ِقتی دکتر بُ اتاق رسید رِ بُ ٍيکارش دکتر حسینی کرد ِ با چَر

چنان با شنیدن ِضع ٍيسرش بُ ًٍ ریخت کُ نتّنستً باقی حرفً رِ ! زنِی بیچارٌ -
 .بَش بزنً

دکتر حسینی کُ سنی گذراندٌ بّد، ٍيان طّر کُ رِپّشش را تعّیض ىی کرد در جّابش 
 :گفت

 کی؟ ٍيین بیيار تصادفیُ رِ ىیگی؟ -

 :دکتر با سر تایید کرد ِ حسینی اداىُ داد

 چیُ ىَرزاد خّدت رِ باختی؟ -

 :دکتر ىَرزاد نگاٍی عيیق ٍيراٌ با تفکر بُ اِ انداخت ِ گفت

 !نُ ىا کُ از این ىسائه زیاد ىی بینیً؛ اىا بیچارٌ زنش، خینی جِّنُ ِ سنی ندارٌ -

ىینّ کُ حساب بانکی اش را قبالً خامی کردٌ بّد ِ اکنّن شاید دِ ىینیّن آن را پر کردٌ 
دکتر سری در . گفت ِ بُ فکری عيیق فرِ رفت" چشيی"باشد، با مکنت زبانی سنگین 

 .جّابش تکان داد ِ بُ راٍش اداىُ داد

 :ىینّ با خّد اندیشید

حاال چی کار کنً؟ بُ کی رِ بندازو؟ دِبارٌ بابا؟ آخُ با چُ ! عجب گرفتار شدو خدا -
 رِیی؟

ُ اش گفت  :سپس بُ فکر خّد سری تکان داد ِ بنندتر از اندیش
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نيیشُ کُ تا آخر عير سربار بابا ِ داداش ٍا ! نُ؛ این دفعُ باید رِ پای خّدو ِایسً -
انصاف نیس کُ ىن ًٍ قّز ! ٍر کی برای خّدش زندگی دارٌ ِ خرج ِ ىخارجی. باشً

 .باال قّز زندگیشّن باشً

ُ ی اتاق یدی برداشت ِ از پشت شیشُ اِ را نگریست کُ  دِبارٌ قدىی بُ طرف شیش
 .چّن کّدکی ىعصّو بُ خّاب رفتُ

 :رِ بُ اِ اداىُ داد

یُ بار حرفً رِ ! چقدر گفتً زِد عصبی نشّ ِ ِل کن! چقدر بَت گفتً جّش نیار -
 گّش کردی؟ یُ بار خّاستی ىن رِ ببینی ِ حرفً رِ گّش کنی؟

 ...حاال خّب بالیی سر خّدت ِ زندگیت آِردی؟ خّدت این جا با ٍيچین ِضعی

 .ِ بُ سيت سرش اشارٌ رفت

ُ ٍات آِارٌ ِ سرگردِن از این خّنُ بُ اِن خّنُ ِ این ًٍ حال ِ رِز ىن ... -  !بچ

حس . سپس نگاٍی بُ سر تا پای خّدش انداخت ِ دٍانش را بست ِ سکّت کرد
ٌ تر شدٌ است  .ىی کرد در این چند ىاٌ چند سال پیرتر ِ ژِمید

 ِاقعا جز خدا چُ کسی از حال ِ رِز درِنی اش خبر داشت؟ چُ کسی درکش ىی کرد؟

غیر از این بّد کُ ٍيُ سر خانُ ِ زندگی خّدشان بّدند ِ فقط اِ بّد کُ آِارٌ ِ در بُ 
در بیيارستان شدٌ ِ زندگی اش با کاری نسنجیدٌ ِ یک جانیُ عصبانیت بی جا بُ ًٍ 

 !ریختُ شدٌ بّد

فعال ِ در حال حاضر پّمی برای عيه یدی نداشت ِ این ىعضه . باید فکری ىی کرد
 .بزرگی بّد
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 :با خّد گفت. فکری ىحه برق از سرش گذشت. نباید دست رِی دست ىی گذاشت

ٌ ی تنخ اِن رِز . باید ىاشین رِ بفرِشً! آرٌ ٍيینُ - ىن کُ با ٍر بار دیدنش یاد خاطر
ُ دار نشً  .ىی افتً، پس بَترٌ نباشُ تا بیشتر از این غص

پّمش رِ برای عيه ىیدو شاید خدا ىرحيتی کرد ِ با ٍيین عيه نیيی از ىشکالت یدی 
 .حه شد ِ شفا پیدا کرد

ىینّ با کيک پدر کُ با یکی از دِستان تياس گرفتُ بّد، تّانست ىاشین را بُ پّل 
 .تبدیه کند ِ بُ دست بیيارستان بسپارد

ُ ٍا را بُ ارزینُ . اکنّن ساعت ٍا گذشتُ ِ ٍنّز یداهلل در اتاق عيه بّد ىینّ باز دِبارٌ بچ
بیچارٌ رِىینا کُ بُ این زِدی از شیر ىادر ىحرِو ِ . سپردٌ ِ بُ بیيارستان آىدٌ بّد
 .خّراکش شیر خشک شدٌ بّد

ٌ ٍایشان از دست نرفتُ ِ بُ کيک ىینّ  این بار ىَرداد ِ ىسعّد قصد دٌ رِز کردٌ تا رِز
ُ ٍا، سخت ِ طاقت فرسا در انتظاری کشندٌ . شتافتُ بّدند چُ ساعت ٍا ِ محظ

ىینّ حس ىی کرد محظُ بُ محظُ ٍراسان تر ِ پریشان تر ىی شّد ِ تحيه . ىی گذشتند
گّیی دستی بر گنّیش فشردٌ ىی شد ِ قصد . ٍّای خفقان آِر بیيارستان را نداشت

 !چقدر نفس کشیدن برایش ىشکه شدٌ بّد. خفُ کردنش را داشت

سرانجاو پس از ٍفت ساعت، دکتر از اتاق عيه بیرِن آىد ِ ٍر سُ نفر بُ طرف اِ 
 .دِیدند

 :ىسعّد جنّتر از ٍيُ رِ بُ دکتر گفت

 خستُ نباشید، چی شد دکتر؟ عيه چطّر بّد؟ -
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ٌ ٍای نگران شان  دکتر ٍيان طّر کُ کالٌ ىخصّصش را از سر برىی داشت نگاٍی بُ چَر
ٌ اش پیدا بّد، رِ بُ آنَا کرد ِ گفت  :انداخت ِ با تياو خستگی کُ در چَر

عيه ىّفقیت آىیز بّد؛ اىا باید دید ِاکنش بدنش در برابر . بُ خّدتّن ىسنط باشید -
اگُ بدنش قّی باشُ ِ دِاو بیارٌ کُ نیيی از ىشکالتش حه ىیشُ؛ ! این عيه چطّرٌ

اىا اگُ بدنش ِاکنش نشّن بدٌ کُ دیگُ از ىا کاری ساختُ نیست ِ باقیش دست 
 .تّکه تّن بُ خدا باشُ. خداست

این را گفت ِ با تشکرِی ٍيراٍان بیيار، راٍی اتاقش شد تا پس از چند ساعت کار 
 .نفس گیر استراحتی نياید

با نگاٍش از آنَا با تردید . دکتر کُ رفت، نگاٌ خّاٍر در نگاٌ برادرانش گرٌ خّرد
 ىی پرسید ىعنی این حرفش چُ بّد؟

ُ ی ىینّ گذاشت ِ با نفس  ىسعّد کُ بزرگ تر از ىَرداد بّد، دست ٍایش را رِی شان
ً ٍایش را باز ِ بستُ کرد ِ با آراىشی کُ  عيیقی کُ کشید بر خّد ىسنط شد ِ چش

 :خاص خّدش بّد گفت

خدایی . اگُ خّدش بخّاد ٍیچ اتفاقی نيی افتُ! نگران نباش آبجی کّچیکُ، خدا بزرگُ -
ُ ی درخت نیفتُ ِ ٍیچ برگی بی حکً  ٌ ی بُ خّاب رفتُ از رِی شاخ کُ ىّاظبُ تا پرند

خّدش بُ زىین نيی افتُ؛ پس ىطيئن باش تا حکيت خّدش نباشُ ٍیچ اتفاقی براش 
 !نيی افتُ

ً تر از قبه ىی تّنُ با این اتفاق  ىینّ با حرف ٍای ىسعّد آٍی کشید ِ حس کرد ىحک
 .کنار بیاد ِ با سر حرف ٍای برادر را تایید کرد
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ً ٍایش از غً ِ اشک مبریز شدٌ بّد؛ اىا ِارفتُ ِ بی حس عقب عقب رفت تا  گر چُ چش
نيی دانست چُ قدر ىّفق ىی شّد؛ اىا سعی کرد خّد را ىقاِو تر . رِی نیيکت نشست

 .نشان دادٌ ِ تّکه بُ خدا کند

سال ٍا بّد کُ اِ خّد را دست تقدیر سپردٌ ِ نيی دانست رِزگار بی رحً ٍنّز چُ 
 :پس با خّد گفت. بازی ٍایی برایش در پسِی پردٌ دارد

ُ ٍاو ىنً تا ! االن ىّقع کً آِردن نیست، باید ىحه کٌّ ىحکً باشً - االن تنَا اىید بچ
 !یدی دِبارٌ رِ بُ راٌ بشُ ِ بُ زندگی برگردٌ

پس از انتظاری طّالنی یدی بُ بخش ىنتقه شد ِ از آن محظُ بُ بعد چّن بیياری 
 ...عادی بستری گردید اىا

گرچُ ٍيچّن بیياری عادی بستری گردیدٌ بّد؛ ِمی با بیيارٍای عادی خینی فرق 
 .داشت ِ شاید بخشی از این فرق را خّد باعخ ىی شد

ٌ ی ىینّ  !در ٍر حال، باز نیاز بُ ٍيراٌ داشت ِ این یعنی ىصیبت دِبار

این بار یدی چشً باز کردٌ ِ . ِ این بار با دفعات قبه تفاِت ٍای فاحشی داشت
اطرافیانش را ىی شناخت ِ از این نظر ىشکنی . اطرافش را ىی دید ِ بیَّش نبّد

 .نداشت ِ دکتر از عينش رضایت داشت

چند رِزی گذشت ِ بُ نّبت ىَرداد ِ یا ىسعّد در بیيارستان ىاندٌ ِ ٍيراٌ یدی 
حال یدی نیز از . گشتند؛ اىا آنَا ٍر دِ ىسافر بّدند ِ ىی بایست بُ ِطن بازىی گشتند

نظر جسيی تا حدِدی تغییر کردٌ ِ اندکی بَتر شدٌ بّد؛ اىا درد غیرقابه تحينی داشت 
ُ ی آنَا ىی شد  .کُ طبیعی بّد ِ ىشکالتی خاص کُ ىینّ کً کً ىتّج
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ُ ی ىخصّص ىینّ کُ  پس از چند رِز ٍيراٍی ِ ىراقبت، ىسعّد ِ ىَرداد با بدرق
نيی دانست با چُ زبانی از آنَا تشکر کردٌ ِ چگّنُ ىحبتشان را جبران کند، راٍی دیار 

 .خّد شدند

ُ ی خّد ىی دانستند . ٍر دِ برادر ىنتی بر سرش نداشتند ِ کيک بُ تک خّاٍر را ِظیف
ُ گاٌ خّد ىی دید ٌ اش را چّن کٍّی تکی . ٍيین باعخ دمگرىی ىینّ شدٌ کُ ٍنّز خانّاد

 .آنَا رفتند ِ ىینّ ىاند ِ سرنّشت جدیدی کُ رِزگار برایش رقً زدٌ بّد

*** 

دِبارٌ ىینّ در کنار یدی ىاند ِ یکی از تفاِت ٍای فاحشی کُ گفتُ شد این بّد کُ یدی 
تحيه درد را نداشت ِ رعایت این کُ در بیيارستان بستری ِ بیيار بُ حساب ىی آىد را 

 .نيی کرد

ىینّ بر بامینش . اتاقش دِ نفرٌ بّد ِ جز اِ بیياری دیگر نیز در تخت کناری بستری بّد
ُ اش زل زدٌ بّد ِ با دمسّزی اِ را نگاٌ ىی کرد کُ گّیی  ً ٍای بست آىدٌ ِ بُ چش

 .حضّرش باعخ شد تا یدی چشً بگشاید

ٍيین کُ چشً گشّد با مبخند پر از ىَر ىینّ رِ بُ رِ شد ِ اِ نیز مبخند بی جانی بُ 
 .رِیش زد

ً ٍای قشنگت رِ باز کردی؟! قربّن اِن مبخندت -  باالخرٌ چش

 :یدی با زحيت زبانی بر مب کشید ِ مبی تر کرد ِ با ناتّانی گفت

تّ خینی براو زحيت کشیدی ِ ىن الیق این ٍيُ ! ىینّ ىن رِ ببخش اگُ اذیتت کردو -
 !ىحبت نبّدو

 :ىینّ مبی بُ دندان گزید ِ گفت
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ُ او رِ انجاو دادو! جانِی دمً این حرف رِ نزن - اگُ ىن ىّاظبت نباشً کی . ىن ِظیف
 باشُ؟

ً ٍایش را آراو بست ِ تياو تّانش را در دستش ریخت ِ دستش را اندکی از  یدی چش
تخت فاصنُ داد ِ دست رِی دست ىینّ گذاشت ِ بُ این صّرت ىحبتش را نشان 

درست بُ خاطر نداشت چُ اتفاقی برایش افتادٌ بّد؛ اىا در این ىدت کُ ىتّجُ . داد
شدٌ بّد در بیيارستان بستری شدٌ، شاٍد زحيات ىینّ بّد کُ ىداو از اِ پرستاری 

 .ىی کرد

ىینّ چشً بُ اِ دِختُ ِ خدا را در دل ستایش ىی کرد کُ پیشانی یدی بُ حامت اِمیُ 
ُ امينظر خبری نبّد ٌ ی کری اگر بُ آن ِضع ىی ىاند، قطعًا آرىان نیز . برگشتُ ِ از آن ىنظر

ٌ ی پدرش ِحشت کردٌ ِ ىی ترسید تا بُ اِ نگاٌ کند؛ اىا حال گر چُ سرش  از دیدن چَر
ُ ٍایی درشت ِ سیاٌ در برگرفتُ بّد؛ ِمی  تراشیدٌ ِ از این طرف تا آن طرف سرش را بخی

 .دیدنش اندکی قابه تحيه تر از قبه بّد

 :ٍيان طّر کُ یدی دست بر رِی دست ىینّ داشت آراو گفت

 .چشيً درد ىی گیرٌ. از اینجا نيی تّنً خّب نگاٍت کنً. ىینّ بیا اینّرِی تخت ِایسا -

ُ ای نگذشتُ بّد کُ رِ بُ اِ گفت ُ جا شد؛ اىا ٍنّز چند دقیق  :ىینّ بُ دستّر اِ جاب

 .ِایسا االن برىی گردو -

 :بُ ایستگاٌ پرستاری رفت ِ بُ پرستار گفت. سپس بُ طرف در اتاق رفت

  آب ىیٌّ بدو؟۴۰۵ببخشید ىن ىی تّنً بُ بیيار تخت . خستُ نباشید خانً ىحيدی -

 :خانً ىحيدی سر از رِی برگُ بنند کرد ِ بُ رِی اِ مبخندی زد ِ گفت

 !اجازٌ بدٌ. شيا خستُ نباشید خانً -
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 :پشت سیستً رفت ِ با صفحُ کنید عددٍا ِ کنياتی تایپ کرد ِ رِ بُ ىینّ گفت

 .تا فردا فقط آب ىیٌّ؛ اىا از فردا کيپّت ًٍ ىیشُ بدید -

 .ىینّ تشکر کرد ِ بُ اتاق یدی برگشت

ٌ ای از یخچال کّچک اتاق بیرِن کشید ِ نی را درِنش زد سپس تخت یدی را . آب ىیّ
نی را آراو رِی مب ٍای یدی . اندکی باال داد تا راحت تر بتّاند آب ىیٌّ را قّرت دٍد

 .گذاشت ِ قدری آن را بُ داخه دٍانش فرِ برد

 :یدی ىکی زد ِ در حامی کُ بُ سختی قّرتش ىی داد گفت

ٌ ست -  !بی ىز

 :ىینّ با ىَربانی گفت

چند ىاٍُ کُ جز ! ىگُ ىيکنُ بی ىزٌ باشُ؟ آب ىیٌّ بُ این شیرینی. بخّر یدی جان -
رو چیزی نخّردی  .دکتر گفتُ باید یّاش یّاش تقّیت بشی تا زِد حامت خّب بشُ. سِی

یدی ىانند کّدکی ىطیع حرفش را گّش کردٌ ِ با بی ىینی ىکی دیگر زد؛ اىا در دٍانش 
ٌ ای حس نيی کرد  .ىز

 :ىینّ نیز در دل گفت

بیچارٌ از بس دارِ بُ حنقش ریختن ِ طعً غذا نچشیدٌ حتی آب ىیٌّ ًٍ بُ دٍنش  -
 !ىزٌ نيیدٌ

ٌ ای بُ ىینّ کرد ِ گفت  :یدی دِبارٌ اشار

ٌ ی یدی بنند . بیا این ِر، ىن از این جا نيی بینيت - ُ جا نشدٌ بّد کُ عربد ٍنّز ىینّ جاب
 .شد ِ صدای آخ گفتنش در اتاق پیچید ِ بیيار تخت کناری اش ٍراسان از خّاب پرید
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در یک محظُ دِ پرستار بُ . ىینّ ٍر چُ تالش ىی کرد یدی ساکت نيی شد ِ فریاد ىی زد
 .یکی از آنَا بُ طرف یدی آىد ِ دیگری بُ طرف ًٍ اتاقی اِ رفت. اتاق آىدند

 :پرستاری کُ بُ سيت یدی رفتُ بّد با عصبانیت گفت

 !چتُ آقا؟ چی شدٌ؟ این جا بیيارستانُ خّنُ خّدتّن کُ نیست عربدٌ ىی کشی -

 :سپس رِ بُ ىینّ کرد ِ اداىُ داد

 چی شدٌ چرا یَّ اینجّری شد؟ -

ىینّ کُ ِحشت کردٌ ِ انتظار چنین فریادی را پس از آن ىحبت نداشت، با ترس ِ مرز 
 :ٍيراٌ با مکنت زبان گفت

فقط آخ ِ . قامب تَی کردو! نيی دِنً داشت آب ىیٌّ ىی خّرد یَّ داد زد.. نيـ... نـ -
 !ِاخ ىی کنُ ِ سرش رِ این طرف ِ اِن طرف ىی چرخّنُ

پرستار سریع آراو بخشی بُ اِ تزریق کرد ِ چند جانیُ بعد یدی آراو شد ِ خینی زِد بُ 
 .خّاب رفت

کالفُ شدٌ بّد . ىینّ رِی صندمی کنار تخت نشست ِ سرش را ىیان دست ٍایش فشرد
 !ِ نيی دانست چُ کند

ِقتی یدی را آراو رِی تخت دید، با درىاندگی نفسی عيیق کشید ِ بُ طرف ایستگاٌ 
 .پرستاری رفت تا عنت را بپرسد

 :پرستار در جّابش سری تکان داد ِ گفت
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ٌ ی سرد بَش ندٌ - سرىای آب ىیٌّ درد سرش . ىتاسفً ىن فراىّش کردو بگً آب ىیّ
باید قبه از خّردن از یخچال در بیاری تا کيی از سرىاش کً بشُ ِ بعد . رِ زیادتر کردٌ

 .بَش بدی

 :ىینّ با تاسف ِ ناراحتی در حامی کُ غيی سنگین بر دمش نشستُ بّد، گفت

 .نيی دِنستً -

 :پرستار اداىُ داد

نُ کُ خّدش گّشش ! چند رِز آیندٌ رِ رعایت کنی، بعدش بَتر ىیشُ ِ نیازی نیست -
 !ناشنّاست صدای فریادش رِ اِن جّری کُ باید، ىتّجُ نيیشُ

ً ٍایی از حدقُ درآىدٌ ِ دٍانی باز از حیرت رِ بُ اِ گفت  :ىینّ با چش

 یعنی چی ناشنّاست؟ یعنی یداهللِی ىن ناشنّاست؟ -

 :پرستار گفت

چُ طّر نيی دِنی؟ یعنی پزشک ىعامجش ! تّ پرِندٌ پزشکیش کُ این طّر نّشتُ -
بَتّن نگفتُ کُ بر اجر عيه ًٍ یُ گّشش ناشنّا شدٌ ِ ًٍ حس چشاییش رِ از دست 

دادٌ ِ ًٍ یُ چشيش بیناییش رِ تا حدِدی از دست دادٌ؟ یعنی نگفتُ اگُ بعضی 
 نکات رِ رعایت نکنُ باعخ کّری کاىه چشً کً سّش ىیشُ؟

ىینّ کُ صدای پرستار چّن ناقّسی در سر ِ گّشش ىی پیچید، دست بر گّش ٍایش 
فشرد تا شاید اندکی از صدا را کً کند ِ ىداو صدای دکتر در سرش با صدای پرستار 
ىخنّط شدٌ ِ در ًٍ ىی پیچید کُ بی اختیاری در ادرار ِ ناشنّایی گّش ِ نابینایی 

 ...چشً ِ از بین رفتن حس چشایی ِ

 :با خّد زىزىُ کرد
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یدی با خّدت چُ کردی؟ از خّدت چی جا گذاشتی؟ با یُ عصبانیت نا بُ جا چُ بُ  -
رِزگار خّدت آِردی؟ اصالً چیزی ًٍ جات ىّندٌ؟ یا اینی ًٍ کُ ٍست ٍنّز ناقصُ ِ 

 !ىن بی خبرو؟

 .ناگَان بر اجر شّکی کُ بر اِ ِارد شد از ٍّش رفت ِ نقش زىین شد

 .پرستار با دیدن اِ بُ طرفش دِید؛ اىا اِ از ٍّش رفتُ بّد

*** 

سرو بُ ىینّ ِصه شدٌ بّد ِ چّن آراو بخش بُ اِ تزریق کردٌ بّدند بُ خّابی عيیق 
 .فرِ رفتُ بّد

از بیيارستان با ارزینُ تياس گرفتُ ِ از اِ خّاستُ بّدند تا بُ آنجا رفتُ ِ بُ عنّان 
چرا کُ یداهلل بیدار شدٌ ِ چنان داد ِ فریادی راٌ انداختُ ِ . ٍيراٌ بُ فریاد یداهلل برسد

سراغ ىینّ را گرفتُ ِ اِ را بُ بامین خّاستُ کُ پرستارٍا درىاندٌ شدٌ ِ نيی دانستند چُ 
آنَا بیش از این تزریق آراو بخش را صالح نيی دانستند ِ از طرفی نيی شد بُ اِ ! کنند

بُ ٍيین ىنظّر بُ اجبار با . بگّیند کُ ىینّ حامش بد شدٌ ِ تحت ىراقبت قرار گرفتُ
با این فریادٍا ِ . ارزینُ تياس گرفتُ تا شاید با دیدن اِ یدی آراو شدٌ ِ فریاد نزند

. آزارٍا تخت کناری اش را خامی ِ ًٍ اتاقی بیيارش را بُ اتاقی دیگر ىنتقه کردٌ بّدند
 .فریادٍای یدی در سامن ىی پیچید ِ باعخ اذیت ِ آزار بیياران اتاق ٍای دیگر ىی شد

*** 

 :ِقتی زن قربانعنی در را باز کرد با عجنُ سالىی کرد ِ گفت. ارزینُ تند ِ تند در ىی زد

ت ىی ُدو جّن تّ ِ جّن اینا - برو بینً چُ خاکی بُ سُرو ! قیّىت تّ سرت، اینارِی َدسِی
 !ریختِی 
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 :سپس جستُ ِ گریختُ جریان از ٍّش رفتن ىینّ را گفت ِ رِ بُ آرىان گفت

 .عيُ برِ پیش خامُ بيّن تا بیاو -

ُ ای"آرىان کّدکانُ دست ٍا را در ًٍ گرٌ داد ِ با بغضی در گنّ  گفت ِ حرف عيُ را " باش
ُ ی ٍيسایُ شد  .گّش کرد ِ داخه خان

ُ ی شیرش را از اِ  زن قربانعنی رِىینا را از آغّش ارزینُ جدا کرد ِ با دست دیگر شیش
 :گرفت ِ در جّاب ارزینُ گفت

مّپس َىرِ. برِ ُگيپ گنً -  .دِی

 .ارزینُ تشکری کرد ِ سریع بُ طرف بیيارستان حرکت کرد

ِقتی باالی سرش رسید . طّمی نکشید کُ بُ بیيارستان رسید ِ از حال ىینّ جّیا شد
 .آٍستُ از اتاق بیرِن رفت ِ با پرستار از احّال یدی باخبر شد. خّاب بّد

با . ِقتی ِارد شد یدی از درد بُ خّد ىی پیچید. ارزینُ خّد را بُ اتاق یداهلل رساند
دیدنش اندکی صدایش را پایین کشید؛ اىا باز با بدخنقی از ارزینُ سراغ ىینّ را گرفت ِ 

 :گفت

ردٌ ِ رفتُ؟ - ل کِی ِِی ُ ست نُ؟ نيی دِنُ ىن درد دارو؟ باز ىنّ   چرا َنيیاد پیشً؟ خست

 :ارزینُ دستی از ىَر بُ سر برادر دِقنّیش کشید ِ با ىحبت گفت

ای حرفا چی چیُ ىی زنی کاکّو؟ ىینّ رفت ! چیطّ شدٌ بیيارسّنّ گذِشتی رِ سرت -
ُ ٍا بزنُ االنّ ىیاد  .ىن اِىدو پیشت تا اِ برگردٌ! یُ سر بُ بچ

 :یدی یک دندٌ ِ مجباز شدٌ ِ گفت

 درِغ ىیگی، نُ؟ -
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ارزینُ مبی تر کرد ِ مبخندی چاشنی حرفش کرد تا یداهلل حرفش را باِر کردٌ ِ قدری آراو 
ُ ای " شّد ِ با سر   :تحّینش داد ِ سریع ىّضّع را عّض کرد ِ گفت" ن

 از اِنا کِی خینی دِس دِشتی، ىی خّی؟. بذار یِیی استکانّ دو نّشّ بُ کاکّو بدو -

ً ٍایش  یدی کُ قدری از عصبانیتش کاستُ شدٌ اىا ٍيچنان درد داشت با بستن چش
 .تایید کرد ِ از درد نامُ کرد

ارزینُ از فالسکی کُ ٍر رِز ىینّ آب جّش کردٌ ِ بُ ٍيراٌ خّد آِردٌ ِ در کنار ِسایه 
ُ ی رِسری اش را باز . شخصی گذاشتُ بّد، آبی درِن استکان ریخت ٌ ی گّش سپس گر

ٌ ای رنگ جدا کرد ِ درِن استکان انداخت ِ آن را ًٍ  ُ ای کّچک از قرصی قَّ کرد ِ تک
قدری کُ سردتر شد سر یدی را بنند کرد ِ بامش را پشت سرش گذاشت ِ آراو آراو . زد

 .آن را بُ خّرد برادر داد

یدی کُ با خّردن آن گّیی آبی بر آتش درِنش ریختُ باشند، قدری آراو تر گرفتُ بّد، 
 .احساس خّشایندی پیدا کرد

 .طّمی نکشید کُ دردش ساکت شد ِ خینی زِد بُ خّاب رفت

در این ٍنگاو . ِقتی خّابید ارزینُ نفسی بُ آراىی کشید ِ نگاٍش را بُ برادر دِخت
 :پرستار ِارد شد ِ گفت

ٌ کش - باید اعتراف کنً اِمین بارٌ بیياری بُ این ! چُ عجب ساکت شد بیيار عربد
دردش خینی زیادٌ عّض این کُ کُ تحيه کنُ ىداو عربدٌ ىی زنُ ِ ٍّار . بدعنقی دیدو

 !راٌ ىیندازٌ

 :سپس اداىُ داد

 چی کارش کردی آرِو گرفت ِ خّابید؟ -
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 :ارزینُ مبخندی کج زد ِ گفت

ىن درد کاکّی جّنی دِقنّىّ ! دِاش پیش ىن بّد. باید زِدتر خّدو ىی اِىدو -
 !ىی دِنً چی چیُ

 :پرستار کُ ىحبت خّاٍر را بُ برادر دید با ابرِیی باال انداختُ گفت

 !اِی، دِقنّیید؟ چُ جامب -

رو یدی را تعّیض کرد  .ارزینُ با مبخندی تایید کرد ِ کناری ایستاد تا پرستار سِی

 :سپس رِ بُ پرستار گفت

 !ىن برو سراغ زن کاکّو ببینً چیطّ شد -

*** 

ً ٍایش را نیيُ باز کرد با این کُ دردی خفیف در بدنش احساس کردٌ ِ گّیا تياو . چش
تنش را کّفتُ بّدند اىا؛ چنان آراىشی داشت کُ حس ىی کرد ىدت ٍاست چنین 

ً ٍایش . احساس خّشایندی نداشتُ است آراو بدِن آن کُ کنجکاِ شّد کجاست، چش
 !را دِبارٌ بست تا از این حس خّش نَایت بَرٌ را بردٌ باشد

چُ با ىحبت ِ عشق بُ یکدیگر نگاٌ . پس از سال ٍا خّد را در کنار شرِین دیدٌ بّد
ُ ٍایش آِیزان ِ تا نزدیکی زىین  ىی کردند ِ بُ آن درخت بید ىجنّنی کُ شاخ

دست در . ٍيان درختی کُ بارٍا آن را در خّاب دیدٌ بّد. ىی رسید تکیُ دادٌ بّدند
دست ًٍ ىست از عطر ًٍ غرق در خّشبختی بُ دِردست ٍا خیرٌ شدٌ ِ از ٍر درد ِ 

ُ ی شرِین بگذارد، تند بادی ِزید ِ . ىصیبت بُ دِر بّدند تا خّاست سر بر شان
ُ ای جایی را . ىٍّایش را در باد پریشان کرد ىٍّا ىقابه دیدش را گرفتند ِ برای محظ

ىٍّا را کُ از صّرتش کنار زد، خبری از شرِین نبّد ِ اِ بّد ِ بیابانی خشک ِ . ندید
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ُ جا شد تا بَتر جاگیر ! برٍّت ِ بی آب ِ عنف ٍراسان چشً باز کرد ِ در جایش جاب
 .نً نً پنک ٍایش رِی ًٍ ىی افتاد کُ پرستار ِارد اتاق شد. شّد

ىی بینً کُ خانً کّچّمّی ىا بیدار شدن ِ دمشّن نيیاد تا دل از خّاب ! بُ بُ -
 !نازنینشّن بکنن

ٌ ی بیيارستان بّد، چشً باز  ُ کار ِ دنیا دید ىینّ با صدای خانً ىحيدی کُ پرستار کَن
گّیی تازٌ یادش آىدٌ بّد در بیيارستان . کرد ِ در برابر حرف ٍای اِ مبخندی بی رىق زد

ٌ اش افتاد ِ ! است ِ چُ ِضعی انتظارش را ىی کشد تازٌ بُ یاد کّدکان در بُ در شد
چقدر دِست داشت ىحه ! ٍيسری کُ ىشخص نبّد عاقبتش بُ کجا خّاٍد رسید

 .سابق، کّدکانش را در آغّش گرفتُ ِ بدِن دمَرٌ نّازش کند

رِیایی کُ با ِاقعیت . چُ دردناک بّد برایش کُ آن حس خّشایند رِیایی بیش نبّد
ُ ای کُ بُ ذٍنش . زندگی اش فرسنگ ٍا فاصنُ داشت ُ تر از ٍر خست خستُ بّد، خست

 .خطّر ىی کرد

ٌ ای بُ اِ تزریق کرد ِ اداىُ داد  :پرستار آىپّل تقّیت کنند

ُ ای داری - از دیرِز کُ بی ٍّش شدی بیيارستان رِ رِی ! عجب ٍيسر عاشق پیش
تياس گرفتیً خّاٍرش اِىد یُ ! نفس ىی زنُ ِ ىیگُ ىینّ رِ ىی خّاو! سرش گذاشتُ

 .ساعتی پیشش بّد ِ آرِىش کرد ِ رفت

ىینّ تّانی در خّیش نيی دید تا جّابش را بدٍد ِ تنَا بُ حرف ٍایش گّش ىی داد؛ 
 :اىا دمشّرٌ باز بُ جانش افتاد کُ

ُ ٍاو دست کی بّدن؟ -  اگُ ارزینُ اینجا بّدٌ پس بچ
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ُ اش جاری شد ِ با پشت دست آراو آن را زدِد تا از چشً پرستار  بی صدا اشک بر گّن
 .دِر بياند

اِ را تنَا گذاشت ِ " خب دیگُ این آىپّل حسابی رِ بُ راٍت ىی کنُ"پرستار با گفتن 
 .رفت

پس از رفتن پرستار، ىّعد غذا بّد ِ صدای جیرجیر چرخ ٍای ىیز رِانی کُ ىخصّص 
 .حيه غذای بیياران بّد در سامن پیچید

ُ اش شدٌ بّد  .پس از آن رِیا، ىینّ چقدر دل ضعفُ داشت ِ گرسن

پس از ىداِا ىینّ سری بُ خانُ زد ِ بُ سفارش پزشک ىعامج رِزی را در خانُ گذراند ِ 
 .بُ کّدکانش رسید

ُ ای ىقاِو تر ِ شکست ناپذیرتر از  ُ اش را بَتر کرد تا بتّاند با رِحی ٍيین رسیدگی رِحی
گرچُ . چرا کُ راٍی بس طّالنی ِ طاقت فرسا در پیش رِ داشت. ٍيسرش ىراقبت کند

حس ىی کرد با دیدن حال یداهلل خّدش آراو آراو در خّد فرِ رفتُ ِ ىی شکند ِ گّشُ 
ُ ی خّد ىی دانست کُ تا پای جان  ٌ تر ىی شّد؛ اىا این اىر خطیر را ِظیف گیرتر ِ درىاند

 .از پدر کّدکانش ىّاظبت کردٌ تا رِزی بتّاند سالىت خّد را باز یابد

غافه از این کُ دست تقدیر، برگ جدیدی را برایش رِ کردٌ ِ قصد داشت با اِ بازی 
بازی کُ شاید تاکنّن بازی اش نکردٌ ِ ٍیچ شناختی از آن . دیگری را شرِع کند

 .نداشت

در این چند رِزی کُ اِ بیيار ِ سپس بُ ىنزل سر زدٌ ِ از کّدکانش ىراقبت کردٌ بّد، 
 .ارزینُ جایگزینش شدٌ ِ ٍر طّر بّد، یداهلل را آراو کردٌ بّد
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آراىشی کُ پس از آن طّفانی ىَیب بُ ٍيراٌ داشت ِ ارزینُ از این طّفان باخبر ِ 
 .یداهلل ِ ىینّ بی اطالع بّدند

بُ قّل ارزینُ دو نّش ٍایش یداهلل را حسابی آراو کردٌ بّد ِ یداهلل از این دو نّش ٍا 
بسیار خّشش آىدٌ ِ شاید از این پس ٍيیشُ خّردن این دو نّش را بَانُ ِ از ارزینُ 

 .طنب ىی کرد

در حامی کُ حال یداهلل بَتر شدٌ ِ اِ را . ىینّ پس از چند رِز بُ بیيارستان بازگشت
 .سرحال تر از پیش دید ِ اىیدِار شد کُ شاید بُ زِدی حامش خّب شدٌ ِ ىرخص شّد

ٍنّز چند ساعتی از این حال خّش ىینّ نگذشتُ بّد کُ دِبارٌ فریاد یداهلل در اتاق 
این بار سّزش چشً را بر دردِی سر ِ دیگر دردٍا بَانُ کردٌ ِ بر سر این ٍيُ . پیچید

 :درد، ارزینُ را ىی خّاست ِ ىی گفت

این دکترٍا درد . ىن از اِن ٍا ىی خّاو. ىینّ بُ ارزینُ بگّ از اِن دو نّش ٍا براو بیارٌ -
ىن رِ نيی دِنن ِ بند نیستن حال ىن رِ خّب کنن؛ اىا ارزینُ با اِن دو نّش حامً رِ 

 !بَتر کرد

 :ىینّ با تعجب ِ ِحشت دستی بر طاق صّرتش کّبید ِ گفت

چی بُ ! چُ دو نّشی؟ تّ اجازٌ نداری بدِن تجّیز دکتر ٍر چی دِست داشتی بخّری -
 خّردت دادٌ؟

 :یدی عصبی تر شدٌ ِ صدایش را بر سر انداخت ِ اداىُ داد

یعنی ىی خّای بگی ىن حال خّدو رِ نيی فَيً؟ ىن ىیگً اِن دو نّش حامً رِ بَتر  -
 کرد تّ ىیگی براو خّب نیست؟

 :پرستار بُ اتاق آىد ِ رِ بُ یداهلل گفت
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باز چی شدٌ یدی؟ باز این زن بیچارٌ رِ دیدی ِ صدات رِ رِی سرت انداختی؟ خّب  -
ىراعات کن این جا بیيارستانُ ِ غیر از تّ بیيارٍای دیگُ ! برای خّاٍرت ساکت بّدی

 ًٍ ٍستن کُ نیاز بُ استراحت دارن

 :ِ رِ بُ ىینّ اندکی آراو تر ِ با ىالیيت اداىُ داد

 .مطفا ساکتش کن ِگرنُ ىجبّر ىیشً باز از آراو بخش استفادٌ کنً -

 :ىینّ با شرىندگی گفت

 .خانً پرستار ىیگُ چشيً ىی سّزٌ ِ درد دارٌ -

ٌ ای بُ یداهلل رفت ِ سپس رِ بُ ىینّ گفت  :پرستار چشً غر

ُ اش کنُ -  .االن دکتر رِ ىی فرستً ىعاین

 .این را گفت ِ دست در جیب رِپّشش کرد ِ از اتاق بیرِن رفت

حس ىی کرد ٍر محظُ دیدِی چشيش کيتر . یداهلل بی تابی ىی کرد ِ از درد چشً ىی نامید
ُ جا را تار ىی بیند  .شدٌ ِ ٍي

در این ىدت یداهلل با . ٍنگاو تعّیض شیفت بّد ِ تا آىدن دکتر ساعتی طّل کشید
 .خّردن دارٍِایش کُ سر ساعت ىقرر ىی خّرد، اندکی آراو شدٌ ِ بُ خّاب رفت

زىانی کُ دکتر برای ىعاینُ باالی سرش آىد از خّاب بیدار شد ِ دکتر نظر قطعی خّدش 
 :را این گّنُ اعالو کرد

ىتاسفانُ دید چشيش برای ٍيیشُ از دست رفتُ ِ از این بُ بعد باید با یک چشً  -
 !دنیا رِ ببینُ
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ِقتی ىّضّع دو نّش را دِر . ىینّ با شنیدن این حرف حس کرد آِاری بر سرش ریخت
 :از چشً یدی برای دکتر تعریف کرد، دکتر ٍيان را عنت نابینایی اش دانست ِ اداىُ داد

 .با آزىایش ٍيُ چی ىشخص ىیشُ. باید سریعًا از اِن آزىایش بگیریً -

آن دو نّشی کُ . آزىایش گرفتُ شد ِ جّابش جز بُ ِیران شدن ىینّ ختً نيی شد
ارزینُ دو از آن ىی زد ِ افتخار ىی کرد کُ درد برادر را کاٍش دادٌ، چیزی جز ىّاد ىخدر 

 .نبّد ِ جّاب آزىایش صحت این اعتیاد را نشان ىی داد

یدی بر اجر ىصرف ىّاد ىخدر بینایی کاىه یک چشيش را از دست داد ِ پس از آن، 
 .یک ىاٌ از آن ىاجرا گذشت ِ یدی ىرخص شد

ُ اش درد بّد ًٍ برای یدی ِ ًٍ برای ىینّ کُ دردش بدنی نبّد . یک ىاٍی کُ ٍر محظ
چنان این دردٍای ریز ِ درشت بر رِحش نشستند کُ خّد نیز دچار سردرد . ِ رِحی بّد

ِ کً کً ٍيان سردرد بُ سرگیجُ تبدیه شد؛ اىا بَایی بُ حال خّد نداد ِ فقط بُ حال 
 .یدی رسیدگی ىی کرد

دکتر بُ یدی گفتُ بّد کُ یک ٍفتُ پس از ترخیص ىی تّاند چّن گذشتُ کار کند ِ بُ 
 .زندگی اش بپردازد

در گذشتُ چشيش بینا بّد ِ گّشش شنّا؛ اىا اکنّن ًٍ حس ! اىا کداو گذشتُ
ٌ اش را حس نيی کرد ِ ًٍ با یک چشً کار  چشایی اش از بین رفتُ ِ ٍر چُ ىی خّرد ىز

 .کردن اندکی سخت بّد

زندگی اش ىتفاِت شدٌ ِ گرچُ پیشانی اش بُ حامت اِمیُ برگشتُ بّد؛ اىا ٍنّز اجراتی 
اجراتی کُ گر چُ کریُ نبّدند؛ اىا دیگر آن زیبایی ظاٍر را . در صّرتش دیدٌ ىی شد

 .نداشت ِ صّرتش از زیبایی افتاد
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 .عزت ِ احتراىش نیز نزد ىینّ بُ نصف رسیدٌ ِ چّن قبه اِ را ىحترو نيی دید

آن ًٍ رازی کُ . کسی کُ رازش فاش شدٌ باشد، چّن قبه ىّرد احتراو نخّاٍد بّد
 .نادانی ِ بی ارادگی اش را جابت ىی کرد

یدی چیزی کً نداشت کُ بُ سراغ ىّاد ىخدر برِد؛ اىا اِ آن شب اعتراف کردٌ بّد کُ 
قبه از کار ارزینُ، یکی دِ بار در باغ بُ ٍيراٌ دِستان ىّاد ىصرف کردٌ بّد ِ بُ ٍيین 

خاطر در بیيارستان بدنش دردی اضافُ بر درد تصادفش داشت ِ چّن ارزینُ از این 
ىّضّع خبردار بّد، برایش تَیُ کردٌ ِ بُ بیيارستان آِردٌ ِ بُ دِر از چشً پرستاران 

 .بُ اِ خّراندٌ بّد

در گذشتُ الاقه بُ جز . اکنّن با این ٍيُ تغییر، زندگی اش شباٍتی با گذشتُ نداشت
خانُ کُ از پدر ىینّ بّد، ىاشین ِ پس اندازی در بانک داشت؛ اىا حال ٍيُ صرف 

ُ ی بیيارستان ِ سالىتش شدٌ بّد حتی ىینّ بُ جز ىاشین از ِسایه گران قیيت . ٍزین
ُ ی بیيارستان را پرداختُ ِ یدی را ترخیص کند ُ اش نیز فرِختُ بّد تا بتّاند ٍزین  .خان

ُ ٍا بّدند تا آن را بُ . در اصه اکنّن آٌ نداشتند کُ با نامُ سّدا کنند ىحتاج پّل یاران
 .آن نیز بُ قدری کً بّد کُ کفاف نیيی از ىاٌ را نيی داد. زخيی زنند

ٌ ای کُ . یدی ِقتی از احّال زندگی اش باخبر شد، پس از ىدت ٍا بُ ىغازٌ رفت ىغاز
ٌ ی نجاری  !اکنّن بیشتر شبیُ ىترِکُ بّد تا ىغاز

درست است کُ چّن قبه تّان کار کردن نداشت؛ اىا با ناو خدا کرکرٌ را باال داد ِ بُ 
اىید خدا از سفارشات قدیيی کُ پیشش ىاندٌ بّد ِ پس از آن اتفاق نیيُ کارٌ رٍا 

 .شدٌ بّدند، کار را شرِع کرد

ٌ ی بخّر ِ  در عرض دِ رِز اٍامی رِستا از بازگشتش خبردار شدند ِ اِ تّانست بُ انداز
 .نيیری سفارش بگیرد
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ىینّ نیز پس از دیدن اِضاع ِ تالش یداهلل، پّمی از پدر قرض گرفت ِ ىقداری مباس 
خریداری کرد ِ پارکینگ خانُ را شبیُ ىغازٌ زینت داد ِ مباس زنانُ ِ بچگانُ درِنش 

ُ ٍا سپرد کُ جنس برای فرِش دارد کً کً تابنّیی کّچک بر سر در . ریخت ِ بُ ٍيسای
 ".فرِش انّاع مباس زنانُ ِ بچگانُ"خانُ آِیزان کرد 

با کيک ِ ٍيکاری زن ِ شٍّر زندگی شان از سقّط نجات پیدا کرد ِ دِبارٌ رِ بُ رِنق 
 ...گرفتن بّد کُ آن اتفاق افتاد

ناگَان صدای فریاد یدی در ىغازٌ پیچید ِ شیئی ٍيراٌ با خّن از رِی امّار بُ زىین 
ٌ داران ٍيسایُ با سرعت بُ کيکش شتافتند. پرت شد بُ عنت ىشکنی کُ برای . ىغاز

چشً یدی پیش آىدٌ بّد ِ اندکی سَه انگاری دستش زیر دستگاٌ برش رفت ِ خّن 
نایی برای خاىّش کردن دستگاٌ نداشت کُ ُىراد عنی صاحب . بر امّارٍا پاشیدٌ شد

ُ رِیش دِید ِ دستگاٌ را خاىّش کرد ٌ ی رِب ُ ی ىغازٌ برداشت ِ . ىغاز ُ ای از گّش پارچ
خّاست کيک کند تا یدی رِی صندمی بنشیند کُ . دست یدی را درِنش پیچید

ُ ای گّشت خّنین رِی زىین افتاد ٌ اش آن را برداشت .چشيش بُ قطع با دل ریش شد
 .ِ با فریاد پسرش را صدا زد

 .ىحيد بابا بدِ ىاشین رِ بردار بیار باید یدی رِ بُ بیيارستان برسّنیً -

 :یدی با ناتّانی رِ بُ ىراد عنی گفت. ٍیاٍّیی بُ پا بّد ِ ٍيُ تجيع کردٌ بّدند

 .کنیدِ تّی کشٍّّ ىیزِی . اِس ىراد در ىغازٍّ ببند -

استاد ىراد ىغازٌ را بست . ىراد سری بُ تایید تکان داد ِ یدی پس از آن از ٍّش رفت
ٌ ی خّدش را بُ شاگرد سپرد ِ یدی را سّار ىاشین کرد ىحيد با سرعت بُ طرف . ِ ىغاز

 .بیيارستان حرکت کرد
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استاد ىراد انگشت شست یدی را کُ قطع شدٌ بّد بُ . سریعًا اِ را بُ اِرژانس رساندند
 :دکتر با دیدنش گفت. دکتر سپرد تا اگر اىکانش ٍست آن را بُ دستش پیّند زنند

اگُ تیز قطع شدٌ باشُ اىید پیّندش . کار خّبی کردید انگشت رِ با خّدتّن آِردید -
 :ِقتی ىراد جریان قطع شدنش را برای دکتر گفت، اِ در جّابش گفت. زیادترٌ

ىا کارٍای الزو رِ انجاو ىیدیً، شيا برید ِ ٍزینُ رِ بُ صندِق پرداخت کنید، ىا ًٍ  -
ُ ی جراحی ِ پیّند رِ . جراحی رِ انجاو ىیدیً ٌ ش اطالع بدید تا برگ در ضين بُ خانّاد

 .اىضا کنن

ِقتی ىینّ خّد را ٍراسان بُ بیيارستان رساند، دکتر اِ را . ىراد کارٍای الزو را انجاو داد
 .برای پیّند آىادٌ ىی کرد

 .ىینّ برگُ را اىضا کرد ِ دِبارٌ یدی راٍی اتاق عيه شد

دکتر ِقتی انگشت را ىّرد ىعاینُ قرار داد ِ از چگّنگی قطع شدنش ىطيئن شد، دست 
 .بُ کار پیّند شد

ُ ای ٍنگفت ىقابه رِیش  .باز ىینّ بّد ِ اتاق عيه ِ دمشّرٌ ِ نگرانی ِ ٍزین

ٌ تر از "با خّد گفت  گنیً بختً رِ با چُ نخی بافتن کُ از سیاٍی جا ندارٌ ِ ٍر رِز سیا
 "!رِز پیش ىیشُ

آٍی از سینُ بیرِن داد ِ سری رِ بُ آسيان بنند کرد ِ با صدایی کُ بُ گّش ىی رسید 
 :گفت

 .فقط ٍيین! خدایا شکرت -

ُ ٍای ىینّ در این ىدت بدتر شدٌ بّد ِ با کّچک ترین دمَرٌ بدتر شدٌ ِ حتی  سرگیج
ً ٍایش نیز سیاٍی ىی رفتند  .چش
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رِی نیيکت نشست تا از افتادنش جنّگیری کند ِ خدا را قسً ىی داد تا ِضع 
 .زندگی اش از این بدتر نگردد

زیر مب ذکر ىی گفت ِ دعا ىی خّاند کُ دکتر از اتاق بیرِن آىد ِ ىّفق آىیز بّدن عيه 
 .را نّید داد

 .یدی را در ریکاِری نگُ داشتُ تا بُ ٍّش آىد ِ سپس بُ بخش ىنتقه کردند

دستش پس از عيه آته بندی شدٌ ِ یدی فکر کرد انگشتش شکستُ ِ آن را آته 
ُ اند  .بست

پس از چند ساعت باری دیگر یداهلل ترخیص شد ِ دِبارٌ برای ىدتی از کار بی کار شدٌ 
ُ نشین شد  .ِ خان

پس از این حادجُ باز ىحتاج درآىد بخّر ِ نيیر بّتیک خانگی ىینّ شدند ِ چّن نً نً 
 .باران رحيتی کُ بر آنَا ببارد با آن رِزٍا را پشت سر گذاشتند

ُ رِ شد ُ ی فجیعی رِب انگشت . یدی پس از باز کردن آته ِ پانسيان دستش، با صحن
ٌ تر شدٌ بّد ُ ِار بخیُ خّردٌ بّد ِ استخّانش از قبه کّتا . شستش چُ زشت ِ حنق

دکتر ِرزش ٍای خاصی را برای دستش تجّیز کرد تا بتّاند دِبارٌ آن را بُ حرکت 
درآِرد؛ اىا یدی ِرزش ٍا را انجاو نيی داد ِ ٍر رِز دیدن انگشتش با آن ِضع، 

 .اعصابش را بُ ًٍ ریختُ ِ اِ را عصبی تر ىی نيّد

فشار . اخالقش باز چّن سابق بُ تندی گرایید ِ بُ ىراتب رِز بُ رِز بدتر نیز ىی شد
 .ىامی از طرفی ِ فشار رِحی از طرفی دیگر اِ را از پا انداختُ بّد

دِبارٌ شب نشینی ٍایش شرِع شد ِ ىینّ این دفعُ دردش را درِن سینُ ریخت ِ 
ٌ ای ندارد ِ بر یدی اجری نخّاٍد داشت. شکایتی نکرد . چرا کُ ىی دانست شکایت فاید
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ُ ٍایش را بُ درِن ىی ریخت ِ مب تر نيی کرد ِ ٍيین باعخ شد تا افسردٌ  غً ِ غص
ُ ٍایش بیشتر شّد ىداو بر اجر درد زیاد ِسایه . شدٌ ِ سردردٍایش افزایش ِ سرگیج

آن قدر این ِضع خراب رِحی اش اداىُ پیدا کرد ِ تکرار شد کُ . از دستش ىی افتاد
 .خستُ شدٌ ِ بُ پزشک ىراجعُ کرد

 :اِ نیز آب پاکی را رِی دستش ریخت ِ با دیدن آزىایشی کُ انجاو داد رِ بُ اِ گفت

ُ طّر این ٍيُ ىدت سردرد ِ سرگیجُ رِ تحيه کردید ِ  - خانً چرا دیر اقداو کردید؟ چ
 بُ پزشک ىراجعُ نکردید؟

ىتاسفانُ شيا دچار یُ بیياری شدید کُ قابه درىان نیست بنکُ فقط ىا ىیتّنیً از 
 .پیشرفتش جنّگیری کنیً

 :ىینّ  ٍاج ِ ِاج بُ دکتر نگاٌ کرد ِ فقط تّانست بپرسد

 خطرناکُ؟ -

 :دکتر ٍيان طّر کُ نسخُ را برایش ىی پیچید اداىُ داد

ٌ ی ىغز ِ نخاعُ کُ بُ دستگاٌ عصبی ىرکزی ! ىامتیپه - این بیياری یُ بیياری فنج کنند
سیستً ایينی بدن بُ غالف ىحافظ بافت عصبی حينُ ىی کنُ ِ ىّجب . صدىُ ىی زنُ

باعخ تخریب ِ یا آسیب دائيی بُ . اختالل ارتباط بین ىغز ِ دیگر نقاط بدن ىیشُ
 .اعصاب ىیشُ

ىینّ با شنیدن حرف ٍای دکتر رنگ از رِیش پرید؛ اىا سعی کرد خّد را نبازد ِ خّد را بُ 
شاید سرنّشت اِ ! اِ کُ در ىقابه دردٍای یداهلل ىشکنی نداشت. دست تقدیر بسپارد

ُ ای بّد کُ بتّاند در ىّرد بیياری . نیز بُ این شکه رقً خّردٌ بّد ُ تر از ٍر خست خست
 .در زندگی اش بّد کُ فرحزاد را از یاد بردٌ بّد" ف " آن قدر . خّدش نیز فکر کند
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ٌ ی خّدش . تصيیً گرفت از درد نّ رسیدٌ از راٌ بُ یدی چیزی نگّید اِ خّد بُ انداز
ٍر چند کُ یدی چنان در ىّاد غرق شدٌ بّد کُ . درد داشت ِ جایی برای درد اِ نداشت
 !شاید درد ىینّ را حتی درک نیز نيی کرد

ُ اش چک کشیدٌ ِ بُ دالالن ىی داد تا  یدی برای ىصرف ىّاد ِ خرج ِ ىخارج رِزان
اِ بُ عّاقب کار نيی اندیشید ِ بُ تنَا چیزی کُ ىی اندیشید ساختن . خّد را بسازد

ُ ای خّش بّدن با دِستانش ! ٍيین برایش اٍيیت داشت ِ بس. خّدش بّد ِ محظ
نيی دانست . چرا کُ دىی در دنیای خّیش فرِ ىی رفت ِ درد رِزگار را فراىّش ىی کرد

 .آخر راٍش بُ ترکستان است

 برای یک زن زیادی ىرد بّدن آسان نیست ِ عاقبت خّشی ندارد،

 .زِد خستُ شدٌ ِ از ىادری استعفا ىی دٍد

 "زینب ىیشی"

*** 

 چند سال بعد

ُ ی پدری را فرِختُ ِ ارجیُ را تقسیً کردٌ  از ِقتی ارزینُ با  ٍادی ازدِاج کردٌ بّد، خان
ُ ی پدرش اِ نیز تبدیه بُ .  بّدند ٍادی ىادرزاد از دِ پا فنج بّد؛ اىا با سرىای

ُ داری برای خّد شدٌ بّد ٍيین ارزینُ را ِاداشت تا با اِ ازدِاج کردٌ ِ باالخرٌ . سرىای
 .طعً زندگی زناشّیی را بچشد

ُ ی یدی قدری از بدٍی ٍای اِ را پرداخت؛ اىا این ىبنغ در برابر  ىینّ با سًَ ارجی
 .بدٍی ٍایش ىبنغی ناچیز بّد

*** 



 

www.lovelyboy.blog.ir 

ُ ایرىان  378 زینب ىیشی| خیال  تابّت بر ىّریان  

رِىینا نیز در کنار ىادر بُ بازی . آرىان آىادٌ شدٌ بّد تا با سرِیس بُ دبستان برِد
 .یک سال از نبّد یدی ىی گذشت. ىشغّل بّد

ُ ی یدی ِارد شد، اِ را راٍی  فشار رِحی کُ پس از این اتفاقات، بر اعصاب بُ ًٍ ریخت
تا حدِدی . چند ىاٍی را آنجا سپری نيّد ِ تحت ىراقبت قرار گرفت. تیيارستان کرد

 .درىان شد ِ تبدیه بُ آدىی ساکت ِ آراو گشت

اىا پس از ترخیص از بیيارستان رِانی، بُ خاطر چک بی ىحه کشیدن اِ بُ زندان افتاد 
اکنّن یک سال از حبس اِ . ِ ىی بایست چند سامی از عيرش را نیز در آنجا بگذراند

ىی گذشت؛ ِمی چّن پّمی برای بدٍکاران نداشت ِ رقً بدٍی اش بسیار باال بّد، آزادی 
در زندان بُ زندانیان نجاری ىی آىّخت تا گذر زىان را ىتّجُ نشدٌ ِ . نیز در کار نبّد

 .شاید این رِزٍای سخت برایشان قابه تحيه تر شّند

ىینّ ًٍ با ٍيان درآىد کيی کُ از فرِش مباس بُ دست ىی آِرد، خرج ِ ىخارج زندگی 
. خّد ِ کّدکانش را تاىین ىی نيّد تا ىبادا دست نیاز بُ سّی پدر ِ برادرانش دراز کند

دیگر چشً اىیدی بُ بّدن یدی ! سعی داشت برای کّدکانش ًٍ پدر باشد ِ ًٍ ىادر
نداشت ِ بارٍا ِ بارٍا اظَار پشیيانی کردٌ کُ چرا بعد از تصادف اِ را از خدا بُ زِر 

چُ بسا اگر یداهلل در تصادف جان باختُ بّد اکنّن زندگی اش این نبّد . طنب کردٌ بّد
ُ ی دردآِری کُ یدی  ُ ٍا آبرِیی برایش ىاندٌ بّد؛ اىا با آن سابق ِ الاقه در نزد ٍيسای
برای خّد رقً زدٌ بّد، آبرِ ِ حیحیتی برایشان نياندٌ ِ ىَر اعتیاد ِ زندان در پیشانی 

ٌ ی آرىان ِ رِىینا خطرساز بّد  .آنَا خّردٌ ِ این ننگ برای آیند

 :ىینّ ٍيان طّر کُ مباس ٍا را در طبقُ جا ىی داد، آٍی از سینُ بیرِن داد ِ در دل گفت

کاش ىی شد زىان رِ بُ عقب برگردِند ِ یا اصالً کاش ىی شد زىان رِ ىحه یُ فینً  -
 .جنّ زد تا گذر این رِزٍای سخت رِ ندید
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 :سپس دِبارٌ آٍی کشید ِ ٍيان طّر کُ دست ٍایش کار ىی کرد بُ فکر کردن اداىُ داد

 ...اگُ ىی شد زىان رِ بُ عقب برگردِند شاید ىن تّی این شَر زندگی نيی کردو ِ -

ُ ی فکرش کُ ىی دانست قطعًا بُ شرِین ختً  معنتی در دل بر شیطان فرستاد ِ از اداى
 .ىی شد جنّگیری کرد

. ٍر بار مباسی از دستش ىی افتاد، بُ یاد بیياری اش افتادٌ ِ از زندگی دمسرد ىی شد
ىی دانست کُ نسبت بُ چند سال پیش بیياری اش پیشرفت داشتُ ِ سرانجاىش را 

فکر آیندٌ ِ در بُ دریِی . نيی دانست چُ ىی شّد ِ این ندانستن برایش دردناک بّد
کّدکانش اِ را بیشتر ىی آزرد ِ ٍيین فکرٍای ىنفی بیياری اش را سریع تر پیش بردٌ ِ 

 .اِ را در اِج جّانی پیرتر ىی کرد

اىا این حقیقت تنخ را بُ خّبی ىی دانست کُ اِ را تّان ىبارزٌ نیست ِ باید چنین 
ُ تر از آن بّد کُ با تقدیر بخّاٍد بُ ىبارزٌ برخیزد  .سرنّشتی را بپذیرد؛ زیرا خست

 :این جينُ را جایی خّاندٌ بّد کُ

 "!ٍيیشُ خّاستن تّانستن نیست جایی کُ دست تقدیر قّی تر باشد"

 زینب ىیشی

ُ ٍاو ىی رسُ ِ "با خّد گفت اگُ رِزی ىن حامً بدتر بشُ، حتيًا یداهلل بُ فریاد بچ
 ".ٍر چی باشُ اِن ًٍ باباشّنُ. نيی ذارٌ سختی بکشن

ٌ ای نزدیک پس از جشن  ٍنّز کّرسّی اىیدی در دمش سّ سّ ىی زد کُ شاید در آیند
گنریزانی کُ برای زندانیان گرفتُ ِ تّسط خیرین ىبامغی اٍدا ىی شد، یدی ًٍ بتّاند 

 .بدٍی اش را پرداخت ِ از زندان آزاد شدٌ ِ بُ خانُ برگردد
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. با این اىید تی شرتی را کُ از دستش بُ زىین افتادٌ بّد، بنند کرد ِ در طبقُ جا داد
 .سپس بُ آشپزخانُ رفت تا برای ظَر ناٍاری آىادٌ کند

 پایان


