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هاستیمحکوم ابن وابستگ دلم

هاستیخستگ شهیدر هم يحصار

ایتعداد تمام سنگ دن به

هاستیبشکستن يقصه  درونش

اول فصل

افق . برسد انیبه پا زین گرید يشد تا روز یاش م یشگیمقصد هم یبست و راه یا مکم کم کوله بارش ر دیخورش

است ، و اما  شانیو پر انیعاشقش گر يکرد که از دور یم یرا تداع یمعشوق يرنگ ، چشمان به خون نشسته  نیخون

از طپش عشق دور  که یبودند و قلب دهینچش اخانه هرگز طعمش ر نیا نی، افسوس که ساکن ينعمت خداداد نیعشق ا

.را حس نخواهد کرد یزندگ یباشد هرگز حرارت و گرم

و  بایز يکه نوه  یگذشت در حال گانیچشمان همسا ياز جلو یصولت ياقا متیو گران ق کیش نیهر روز ماش مثل

 یصولت يااق ییروبرو ي هیکه همسا یانسالیمردم. کردیزده بود و به اطرلف نگاه م هیتک یمغرور او با ارامش به صندل

:مرد مسن و با تجربه بود ، کرد و گفت هاش ک یبغل دست ي هیبه چهره اورد و رو به همسا یبود ، اخم

 ریپ نیکشم ، واقعا ا یمحله هستم ، خجالت م نیکه ساکن ا نیاز ا نمیب یخانواده رو م نیا ياز اعضا یکیهر وقت که _

خودش غافله ،  يکنار هیبا ان همه مال و منال از حال همسا که یمرد چطور اسم خودش رو انسان گذاشته ، در حال

 ینالد کس یم يریو حاال که از فقر و پ دهیزحمت کش دمشمحله و مر نیا يحجت تمام عمرش رو برا ياقا چارهیب

کنه ، اون  یو بپاش م زیجوونش چقدر بر ينوه  نیا يتو رو خدا برا نیو بلندش کنه ، بب رهیکه دستش رو بگ ستین

...کنه یهم نم ینگاه مین یمرد محتاج حت ریپ نیقت به او



فروغ ستوده مهر -وصال  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣

:گفت يارام زد و با تک سرفه ا يمرد لبخند ریپ

 یزندگ نیبه ا دنیرس يبرا یصولت يبا نظر تو موافقم اما اقا يفقط دو روزه ، البته من تا حدود ایغصه نخور ، دن_

تا اسمون فرق داره ، خدا رو  نیشن از زم یم ياد اورده اکه ناگهان صاحب ثروت ب ی، اون با کسان دهیکش يادیزحمت ز

.که ادم صبر کنه نهیا يکنه ، بهتر از هر کار یداره امتحانش م دی، شا يدیچه د

فعال بود که تمام عمر خود را تالش کرده و حاصل  يمرد یصولت ياقا. را به فکر فرو برد  گریمرد ، مرد د ریپ سکوت

برد و از مصاحبت با  یدر سکوت و انزوا به سر م یباشته بود و اکنون در مرز شصت سالگدسترنج خود را سکه سکه ان

اجازه زیجوانش ن يبه نوه  یاو حت. کرد  یم يدور گانیهمسا

نگاهش وجود داشت که  يگنگ و نا شناخته در ژرفا یترس شهیداد که ازادانه با خارج از منزل در تماس باشد و هم ینم

.خبر بود یکه نوه اش بود از ان ب کسش نیکترینزد یحت

مهربان و ارام که  یزن ریکوچک وصال بود ، و نفر سوم پ يخانواده  نیعضو ا نیبا ان عظمت فقد که جوانتر يخانه ا در

از پدر و مادرش نداشت و  يخاطره ا چیوصال ه. خانواده بود نیخدمتکار ا قتیرا داشت و در حق هیوصال حکم دا يبرا

که تا سر حد جنون ،  يمرد. راحله و زانوان پدربزرگش بود يها لبخنداورد ،  یم ادیخود به  ياز گذشته  که يزیتنها چ

دانست که  یم. خودش عاشقش بود کهیدانند در حال یم ياو را مرد بد گرانیچرا د دیوقت نفهم چیه. دوستش داشت

 لتکرد که ع یاوقات فکر م یشده و گاه از دستش خارج زیشمار ان ن یاست که حت ادیثروت پدربزرگش ان قدر ز

.ثروت اوست نیاز پدربزرگش هم گرانیتنفر د

را  یراحله با زحمت از جا برخاست تا گوش. هر سه مشغول صرف غذا بودند که تلفن به صدا در امد شهیمثل هم شب

:و گفت دیناگهان مثل برق گرفته ها از جا پر یصولت يبردارد اما اقا

.دارم حتما با من کار دارن یرو بر م یخانم ، خودم گوشصبر کن راحله _

.دندینگاه را فهم نیا یراحله خانم و وصال در هم گره خورد ، و هر دو معن نگاه
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راحله . به او اطالع دهند که کارش دارند نکهیمگر ا. در منزل به تلفن جواب دهد یصولت يامد که اقا یم شیپ کمتر

:گفت یا مهربانخانم شانه باال انداخت و ب

؟یش یدونم چرا روز به روز الغرتر م ینم رمیبم ی، اله يتو فردا امتحان دار زمیبخور عز_

:زد و گفت يکه حواسش به پدربزرگش بود ، لبخند وصال

.هستم یاز منه که دختر قدرنشناس بیع ی، ول يذار یغذا سنگ تموم م يخدا نکنه راحله خانم ، شما که برا ،

....یو هست يقدر شناس بد شهی، بر عکس ، تو هم زمیعز یش ریپ یاله_

:گفت یکه م شدیم دهیپدربزرگ از هال شن يصدا

...زنم یدستت االن از باال باهات حرف م یگوش.... اخه...باز هم تو؟_

بود ، در  دهیاز پدربزرگش نشن یلحن نیوصال ناخوداگاه در هم گره خورد ، هرگز چن ي، ابروها دیچیدر هال پ سکوت

بود  یوصال ذاتا دختر ارام و ساکت. موضوع وصال را کامال ناراحت کرده بود نیزد ، و ا یموج م یاو ترس و نگران يصدا

 یمحروم کرده ، باعث شده بود که او در اوج جوان يو شاد جانیهدر کنار پدربزرگش که او را از هر گونه  یو زندگ

.کند میتسل یوح زندگر یسرد و ب يکامال خود را به جنبه 

دوم فصل

بلند راحله خانم را صدا  يکرد و با صدا یم یوصال سکوت و آرامش خانه را شکست او با شتاب پله ها را ط يپا يصدا

از مادرش  يریبر گردن او داشت و وصال که تصو يوصال را بزرگ کرده بود و حق مادر یراحله خانم از کودک. کرد

راحله با عجله از . کرده بود میمادرش ترس يبه جا دناخودآگاه خو ریخانم را در ضم در ذهن نداشت چهره راحله

:کرد ، گفت یخشک م شبندشیرا با پ سشیکه دست خ یآمد و در حال رونیآشپزخانه ب

؟يدار يکار زمیبله عز_
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:جا داد و گفت فشیرا به زور در ک يدفتر وصال

.رمیبگ یخوب يبرام دعا کن که نمره . شم یامتحانه راحت م یت هر چاز دس گهیدم و د یرو م يآره ، امروز آخر_

که لوله شده بود ،  دیسف یلونیبه آشپزخانه رفت و با نا دیرس یبه نظر م دیکه از سن و سالش بع یبا سرعت راحله

:آن را به دست وصال داد و گفت. برگشت

توسل رو قبل از  يرو که برات گذاشتم بخور ، دعا ینیری، اون چند تا ش زمیباشد عز ادتیبرو خدا به همراهت ، _

.یکن یم دمونیامتحاان بخون ، مطمئن باش که مثل هر سال رو سف

:دم در دوباره برگشت و گفت وصال

.کنم يرو ادهیپ یکم يروز آخر نی، دوست دارم ا امیم ادهیدنبالم من خودم پ ادیبگو امروز ن ییحیبه  یراست_

:مادرانه گفت یلب با محبت ریداد ز یر تکان مکه س یدر حال راحله

.یکه موفق بش دوارمینشه ، ام رتی، برو خانومم ، د يهر طور که دوست دار_

.گرفت و به مدرسه رفت یتاکس کیمنتظر راننده اش نشد و با عجله  یآن قدر عجله داشت که حت وصال

درآورد و  فشیرا از ک یمیوصال کتاب ش. شدند ین آماده مدادن امتحا يبود که برا یاز شاگردان يمدرسه ولوله ا اطیح

، دلشوره و اضطراب دوباره به وصال رو  دیچیدر بلندگو پ ریمد يکه صدا یوقت. پرداخت شیدوباره به مرور درسها

ا به مثل هر روز کارت ورودش ر. آورد ، و در دل شروع به خواندن دعا کرد ادیآورد ، اما ناگهان تذکرات راحله را به 

 یبود کم کم داشت کالفه اش م دهیچیکه در سالن امتحان پ يولوله ا. نشست شیمراقب نشان داد و آرام سر جا ریدب

:حاکم شد نیسنگ یانداخت و سکوت نیدر سالن طن یمیش ریدب يکرد که صدا

است که بارها در  ییهازیسوالها همان چ يدهم ، همه  یبار به شما تذکر م کی، فقط  دیلطفا دقت کن زیعز يخانمها_

.دیو به سواالت با خط خوانا جواب ده دیخودتان نگاه کن يکالس تکرار شده است ، همه به ورقه 

گذشته بود که  ازدهیشد ، تمام فضا را پر کرد ، ساعت از  یم دهیکاغذ کش يخودکار که رو يها رو شد و صدا ورقه
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مطمئن بود که تمام سواالت را درست جواب . به راه افتاد یحالو با خوش دیکش یقینفس عم. وصال از مدرسه خارج شد

.داد یم يگریاز آمدن تابستان د خبرداد و  یم یشرج يهوا بو. ردیگ یداده و تمام نمره را م

کرد ، اصال متوجه اطرافش نبود و  یم یاحساس گرسنگ یکم. افزود شیبه ساعتش کرد و بر شتاب قدمها ینگاه وصال

:گفت ییبه مخاطبش کرد و با خشرو ینگاه. به خود آمد يزنانه ا فیظر يداد که با صدا یش ادامه مبه راه الیخ یب

د؟یدار يمن اصال حضور شما را حس نکردم ، با من کار دیواقعا ببخش_

:زد و گفت یجوان لبخند گرم دختر

شما هستم ،  ی، دکتر خانوادگ یکوهش يخواهر آقا مای، من س دیشناس یبگم که شما متاسفانه من رو نم دیبله ، با_

.میپدربزرگتان با شما مطرح کن يبه جا میداد حیآمده که ترج شیپ يراستش مورد

:لرزان گفن ییزن نگران شده بود با صدا يکه از حرفها وصال

؟!اومده شیپ یپدربزرگم مشکل يبرا_

:زد و گفت يلبخند دلسوزانه ا مایس

راه  نیو هم ب میرسون ی، هم شما رو به منزلتون م دییایو همراه من ب دیفقط لطف کن ، دینگران شو ادیز دینه ، نبا_

.بود یطوالن یمن با راننده اومدم راه کم دیدون یآخه م. نییدم ، بفرما یم حیرو براتون توض انیجر

که چطور او را  دیاز خودش نپرس یآن قدر نگران حال نامساعد پدربزرگش بود که متوجه اشکال کار نشد ، حت وصال

پدربزرگش آن قدر  یبا تلفن با او مطرح نکرده اند ، سالمت ایموضوع ظاهرا مهم را در منزل و  نیکرده اند و چرا ا دایپ

که دختر نشان داد ، کرد و همراه او  ینیبه ماش یوصال نگاه. اندم ینم يدیترد چیه يجا شیاو مهم بود که برا يبرا

:آرام گفت ییبه او کرد وبا صدا ینگاه میجوان و الغر اندام بود ، ن يراننده که مرد. تعقب نشس یسوار شد و در صندل

...سالم خانم_

.جواب او را داد و به جلو چشم دوخت یبا نگران وصال
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:گفت مایمسخ شده به س یبه حرکت درآمد وصال با نگاه نیماش يچرخها یوقت

...نگرانم یلیاقت ندارم ، خط گهید دیشده ، باور کن یچ دیلطفا زودتر بگ_

:گفت یالکن یبه راننده کرد و با لحن ینگاه مایس

.کنم یم فیرو براتون تعر زیهمه چ میدیبه منزلتون رس ی، وقت نیصبر داشته باش یکم ستین یمهم زیچ_

از  يکننده اافکار نگران . شد رهیبود ، باز هم سکوت کرد و به نقطه مقابلش خ یکه ذاتا دختر حرف گوش کن وصال

 نیاول يزن را برا نیا. شد یبه آن متوحش م دنیشیکرد و از اند یکه اصال خوشحالش نم يگذشت ، افکار یذهنش م

موضوع باعث شد که  نیانتظار کالفه اش کرده بود و ا. بودبود که چطور به او اعتماد کرده  بیعج شیو برا دید یبار م

 گرید ياول فکرش به جا. ستیمنزل پدربزرگش ن ریروند ، نس یکه م یراهبه اطرافش دقت کند و تازه متوجه شد که 

 بااما . به مقصد انتخاب کرده اند دنیرس يرا برا يگریراه د دیکرد ، با خود گفت شا یمعطوف شد و چون گمان بد نم

زد و با  یچنگ م به دلش یوحش يمثل گربه ا دیترس و ترد. شوند یکه آنها دارند از شهر خارج م دیتوجه ، فهم یکم

:متعجب گفت یلحن

.ستیطرفها ن نیپدربزرگ من که ا يخونه  د؟یومدیکه راه رو درست ن نیخانم مثل ا مایس_

که دست  یلرزان در حال ییترساند ، با صدا شتریکرد ، نگاه مرموز آنها وصال را ب مایبه س ینگاه یچشم ریز راننده

:فشرد گفت یرا در دست م مایس

ن؟یبر یرسه؟ منو کجا م یراه به کجا م نیا د؟یگ ینم يزیچچرا شما _

:آرام و خونسرد به او انداخت و گفت ینگاه مایس

.به صالح خودت هم هست يطور نیتحمل داشته باش ، باور کن که ا یکم_

با تمام . تدانس ینم زیصبر را جا گریداشت ، د میخود ب ندهیکرد و از آ یزن را درك نم يحرفها یوصال که معن اما

کند و  ياریکه بخت با او  نی، اما قبل از ا دیبلند کمک طلب يو با صدا دیکه در خود سراغ داشت ناگهان از جا پر یقدرت
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گرفت و با کمک راننده او را از تکاپو و تالش انداخت و  ارا بشنود ، دختر همراهش مچ دستش ر شیصدا یکس

داشت کم کم حس کرد که  یبیوصال حال غر. او گرفت ینیدهان و ب يورا محکم جل یهوشیآغشته به مواد ب یدستمال

رسد اما در بدن  یبه گوشش م ینا مفهوم يپوشانده ، صداها اهیس يچشمانش را پرده ا يشده و جلو نیسرش سنگ

 فهیظشد ، مرد جوان که و هوشیبفهمد کامال ب يزیکه از موضوع چ نیتکان خوردن نداشت و قبل از ا يبرا ییرویخود ن

:افتاده بود گفت یصندل يرمق بر رو یبه وصال که ب ینگاه میبرگشت و با ن مایس يداشت به سو يبه عهد یرانندگ

.تموم بشه یخدا به دادمون برسه ، کاش هر چه زودتر همه چ_

.ماند رهیحرف او سر تکان داد و به وصال خ دییدر تا مایس

****

داشت ، چند  ياست دهانش مزه بد یبیغر ياتاق حدس زد که در جا روشن کیکم کم چشم گشود و در تار وصال

به جان وصال انداخت ، او هرگز از  ياتاق دلهره ا يناآشنا يفضا. افتاده یکه چه اتفاق اوردیب ادیتا به  دیلحظه طول کش

 یاتاق نامانوس که حت نیبه صبح نرسانده بود ، و اکنون در ا لرا تنها در خارج از منز یخانواده اش دور نشده بود و شب

 یاول ورود به زندان را تجربه م يداشت که لحظه ها يکرد احساس گناهکار یم یهم به وصال دهن کج وارشیدر و د

نسبتا بزرگ  یقاتا. آمد و به دقت به اطراف نگاه کرد نییاز تخت پا. خود دارد یگناه یبه ب مانیکه باطنا ا یدر حال. کند

را از نظر  رونیب طیبودند که مح ختهیآو ياتاق پرده ا يپشت پنجره . در اتاق بود ازشیورد نم لیو مجهز ، تمام وسا

توانست بفهمد کجاست و به  یگم شده بود و او نم یکیوصال جلو رفت آرام پرده را کنار زد ، هوا در تار. محو کرده بود

دوباره به عقب برگشت و . گرفت یم یهایچشمانش س يجلو یکرد و گاه یم یجی، هنوز احساس گ نجاستیا لیچه دل

 دهیشن رونیکه از ب ییقدمها يصدا. شد رهیو به سقف خ دیکش یقینفس عم. تخت رها کرد يلبه  يخود را رو دانهیناام

و خود را به  دیشدراز ک شیبا سرعت سر جا دیترس یفکر کرد و چون هنوز م یکم. شد ، وصال را به خود آورد یم

:دیرا شن مایس يآشنا يز شد و بعد از چند لحظه وصال صدادر آرام با. خواب زد
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...ومدهیکه هنوز بهوش ن نیمثل ا_

:که جواب داد دیناآشنا و مردانه به گوش رس ییصدا

...فتهیبراش ب یبه حالتون اگر اتفاق ي، وا هوشهیاون از ظهر تا االن ب. دیکرد يرو ادهیز یلیشما خ_

توانست وانمود کند که هنوز خواب  یم یاما تا ک. دیکش یشم گشود و نفس راحتبسته شدن در ، وصال چ يصدا با

که االن  یربوده شده؟ کسان يچه افراد لهیدانست به وس یاو هنوز نم. بود که کار را خرابتر کند یاشتباه کاف کیاست؟ 

گنگ و مغشوش به ذهن  يافکار ...آدم کش... باشند ، دزد بودممکن  یهر کس دندیکش یاتاق انتظار م نیاز ا رونیدر ب

و هم کنجکاو بود که هر چه  دیترس یشد ، هم م یکرد درمانده تر م یفکر م شتریهر چه ب. وصال رخنه کرده بود

کرد که  یخواهند؟ در دل دعا م یآنها چه م یعنی دیپرس یربوده شده؟ از خود م یبفهمد به دست چه کسان عتریسر

 دیترد یهر مقدار پول داشته باشند پدربزرگش ب يمطمئن بود تقاضا. نزنند يصدمه ا طالب پول باشند و به خود او طفق

.آسوده تر شد یفکر کم نیبا ا. پردازد یم

نشست  شیبار آرام سر جا نیا. شد یم کیکه به اتاق نزد دینفر را شن کی يقدمها يساعت بعد باز هم صدا مین بایتقر

تنفر  یوصال نگاه. چهار چوب در قرار گرفت انیبلند و موزون زن جوان مدر باز شد و قامت . ، و به در چشم دوخت

:گفت یزد و با لطف و مهربان يزن لبخند. چرخاند گریذ یبه او کرد و صورتش را به جانب زیآم

.يشدن ندار داریحاال حاالها قصد ب میکرد یما فکر م! يشد داریچه خوب ، بالخره ب_

:گفت خشک یدر همان حال با لحن وصال

.ندارم يمروزی، وگرنه من عادت به خواب ن زیشماست خانم عز یهم از لطف و مهربون نیا_

:توجه به طعنه وصال آرام گفت یمکث کرد و بعد ب یکم زن

.یراحت باش یتون یتو رو نداره ، م تیکس قصد آزار و اذ چیه. یدر امان نجاینگران نباش تو در ا_

:زد و گفت يپوزخند وصال
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االن هم  نیبگم که من تا هم دیبا. دیالبته اگر اسم شما همون باشه که گفت... خانم مایواقعا متعجبم س! ت؟یزار و اذآ_

 یکه خوب م ینصف روز از خانواده ام دور بودم در حال کیدونم کجاست و  یهستم که نم ییشدم ، جا تیاذ یلیخ

بتونم راحت  گهیکنم تا سه روز د یکه گمان نم دمیخواب يدرق هدر ضمن من امروز ب. دونم حاال چقدر نگران من هستن

گانگستر  نیباور کن خانم حالم از ا. نیو منو آزاد کن دیری، زودتر پولتون رو بگ دیشما لطفا کار خودتون رو بکن. بخوابم

.خوره یها به هم م يباز

:باال انداخت و خونسرد گفت يشانه ا مایس

صبر  یکم دیشما با. شما بسته به پوله يو نه آزاد میدر ضمن نه ما گانگستر هست. نیت کنقدر زود قضاو نیا دیشما نبا_

.دیداشته باش

 زیچند کلمه ن نیاز گفتن هم ییکه گو مایکالم او شد ، اما س يچشم دوخت و منتظر ادامه  مایبا تعجب به س وصال

.جواب و نگران کننده تنها گذاشت یز سوال با ییایرفت و وصال را با دن رونیشده بود با عجله از در ب مانیپش

اما حس کرد قلبش فشرده  دیکش یقیگذشته ، نفس عم مهیکه شب از ن دیکرد و فهم شیبه ساعت مچ ینگاه وصال

تازه تنفس کند  يهوا یسست کنار پنجره رفت تا کم ییبا قدمها. استشمام نبود يبرا ییهوا یاتاق حت نیدر ا ایگو. شده

به  تیبا عصبان. وجود ندارد رونیارتباط با ب يبرا يا وزنهر چیکه پنجره به طور کامل جوش خورده و ه دیاما با تعجب د

:دیطرف تختش برگشت و غر

 نیو منو بکش نییایدفعه ب هی، خوب  نیمنو خفه کن نیخوا یتازه تنفس کنم؟ نکنه م يها ، پس من چطور هوا وونهید_

ن؟ید یچرا زجرم م گهید نیو راحتم کن

توانست قسم بخورد  یبه جرات م. اش را جمع و جور کند ختهیکرد افکار به هم ر یبه لبه تخت نشست و سع یناراحت با

 ي ندهیاز آ گریطرف نگران و دلواپس خانواده اش بود و از طرف د کیاز . اش بود یشب زندگ نیکه آن شب بدتر

توانست حدس بزند که آنها چقدر  یم. ناراحت بود انمه خپدربزرگ و راحل ياز همه برا شتریاما ب. داشت میخودش ب
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تختش  يرو. خود همه را به دردسر انداخته است يکرد که با ندانم کار یم ینگرانند ، با تمام وجود احساس شرمندگ

 دربه  یچشم نگاه ریآرام از ز. دیباز شدن در را شن يبود که صدا داریکرد بخوابد اما هنوز کامال ب یو سع دیدراز کش

مایکرد اما با ورود س

گذاشت و  زیم يرا رو يزیکند ، چ داریخواست او را ب یکه نم ییگو یزن به آرام. به سرعت چشمانش را بست دوباره

:که با او بود ، گفت یبه شخص زیتمسخر آم یبعد با لحن

.تونه بخوابه یکرد حاال حاالها نم ی، اون که ادعا م دهیکه دوباره خواب نیمثل ا_

.اوردیخود ن يبه رو يزیخود را کنترل کرد و چ یکه در کالمش بود وصال را لرزاند اما به سخت يتمسخر

:گفت یکه با لحن قاطع دیمرد ناشناس به گوش رس يصدا

بدونه که  دیخانم کوچولو با نیدر هر صورت ا. کنه یم يکنم اون داره با ما باز یهم مطمئن نباش ، من فکر م ادیز_

.بازنده داره هیباشه آخرش  نیریر چقدر هم شه يباز

 ییاهویاما در دل وصال ه. متوجه نشده بود با تعجب به او چشم دوخت و سکوت کرد يزیاو چ يکه از حرفها مایس

حرف قصد داشته او را  نیبودن او مطلع شده و با گفتن ا داریبود که مرد ناشناس از ب دهیحاال فهم. برپا بود بیغر

 يوصال آرام رو. حاکم شد نیسنگ یاز چند لحظه ، سکوت دشد و بع دهیدر شن يناله  يدوباره صدا. کند تقیمتوجه حق

نخورده بود اما  ییغذا چیوصال آن روز ه. شد یم دهیپر از غذا د یظروف زیم يرو. چشم دوخت زیتخت نشست و به م

 يکرد حرفها یکرد و سع زیشتش را به مپ. کور شده بود شیاز ترس اشتها. کرد ینم یوجه احساس گرسنگ چیبه ه

.به را فراموش کندیمرد غر

توانست  یم لهیوس نیبه ا دیشا. تخت نشست يآن را برداشت و رو. از اتاق قرار داشت يمدرسه اش در گوشه ا فیک

 یکیهم  غرور گرانیو باهوش بود که البته از نظر د بایز يوصال دختر. بدش را فراموش کند تیخود را سرگرم و موقع

بود ، هرگز نتوانسته بود با همسن و ساالن خود  یو بالغ اناش تا کنون که دختر جو یاز دوران کودک. از صفات او بود
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فکر را در  نیا شهیپدربزرگش هم. نداشت کیو نزد یمیصم یاو هرگز دوست یبرقرار کند و به طور کل یارتباط عاطف

هر وقت قصد داشت . که اطرافش هستند ، فرق دارد یدختران گریبا د است و ییاستثنا يسرش پرورانده بود که دختر

 دیشا. کرد یکار منع م نیبا او به شدت برخورد و او را از ا یصولت يدوستانه برقرار کند آقا ياز برون رابطه  يبا دختر

 یکس یو کمتر احساس ب خو گرفته بود ییکم کم به تنها. افتی یم انیوصال هنوز پا نگرفته ، پا یدوست لیدل نیبه هم

آنها . خورد یدر خلوت اتاقش به دختران همسن خودش غبطه م یگاه اماخود دار بود  يهر چند که او دختر. کرد یم

. کار را نداشت نیاما او حق ا دندیخند یکردند و م یمدرسه با هم صحبت م اطیشدند و در ح یآزادانه با هم دوست م

تنها همدم او راحله خانم . از تجمل داشته باشد يو عار یمعمول یزندگ کیش او هم کا يکه ا کردیوقتها آرزو م یبعض

خالء در رفتار وصال  نیا. ساله باشد جدهیدختر ه کی يبرا یتوانست دوست مناسب یبود که با توجه به سن و سالش نم

درنگ  یکرد ، ب یه اراده مرا ک يزیکم نداشت و هر چ يزیچ چیاست که از نظر امکانات ه یهیبود ، بد دایکامال پ

 یداد ب یاز همه رنجش م شتریکه ب يزینبود و چ یخوشبخت يبرا یها مالک نیااما افسوس که . کردند یفراهم م شیبرا

صحبت را  ریمس یرکیبپرسد او با ز يزیکرد از پدربزرگش چ یم یسع يهر وقت به نحو. از گذشته اش بود يخبر

ییتا جا. رفت یقانع کننده طفره م یاز دادن جواب شهیکردو هم یعوض م

احوال او دختر با  نیاما با تمام ا. نداشته باشد يوصال عادت کرد هرگز نسبت به گذشته اش احساس کنجکاو که

.دیتپ یکمک به هم نوعانش م يبود ، دلش برا یاحساس

. صبح نمانده است به يزیبه ساعت متوجه شد که چ یشده با نگاه نیسنگ شیکم وصال حس کرد که چشم ها کم

 گریکرد و د ریکه خواب او را تسخ دیطول نکش يادیزمان ز. دیتختش دراز کش يرا کنار تخت گذاشت و رو فشیک

خوردن ظرفها به هم وصال  ياز صدا. استبهتر  ییاز هر دارو يخبر یخواب و ب یها گاه یبه قول بعض. دینفهم يزیچ

دوباره . بود زیم يصبحانه رو دنیکه مشغول چ دیرا د مایخمار س یمانسرش را بلند کرد و با چش یکم. چشم باز کرد

وصال را با  یوقت مایس. به خواب دارد اجیاست و هنوز احت دهیبالش گذاشت ، احساس کرد که تازه خواب يسرش را رو
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.زد و آرام از اتاق خارج شد يخندلب دیحال د نیا

کرد  یاحساس ضعف م. حالش بهتر شده بود ینش در رفته و کماز ت یخستگ. شد داریظهر بود که وصال ب کی ساعت

. از صبح وارد اتاق نشده مایداد که س یبود و نشان م زیم يهنوز صبحانه رو. به غذا ندارد یلیدانست چرا م ینم یول

نار دقت در اتاق گشت و به گوشه و ک یبار کم نیبه اطراف نکرده بود ، اما ا یحالش توجه يو بد یجیبه علت گ روزید

. را مشاهده کرد یبهداشت سیسرو کیوصال آرام آن را گشود و با تعجب . شد یم دهیکوچک د يکنار کمد در. کرد

جا نگه  نیا يادیکه منو مدت ز نهیقصدشون ا یعنی... من يرو کردن ، خدا زیپس اونها فکر همه چ: لب زمزمه کرد ریز

ارن؟د

 یپناه یقدر احساس ب نیبار بود که در عمرش ا نیاول. داشت يبد فشرده شد ، احساس يفکر نیاز تصور چن قلبش

. ترساند یکه عاقبتش چه خواهد شد او را م نیفکر ا. ستیخود گر ییشد و بر تنها ریناخود آگاه اشکش سراز. کرد یم

 جهیناگهان احساس کرد که حالش منقلب شده ، حالت تهوع و سرگ. شد و دست و صورتش را شست ییوارد دستشو

آوردن ناهار وارد اتاق شد و با  يبرا مایهمزمان با حال بد وصال ، س. ترس ایاست  یدانست علتش گرسنگ یداشت ، نم

و مظطرب  دهیوصال کامال عرق کرده بود و صورتش رنگ پر. دیدو ییبه طرف دستشو یوصال با نگران يصدا دنیشن

کنار . غذا برگشت ینیرفت و با س زیو را نشاند به طرف مکه ا یوقت. را گرفت و به طرف تخت بردش شیبازو مایس. بود

:مهربان گفت ییوصال نشست و با صدا

و مطمئن  یباش نجایچند روز تو ا ستیمعلوم ن ؟يسر خودت آورد ییچه بال نی، بب يغذا بخور دی، تو با زمیعز نیبب_

.يد یباش با غذا نخوردن فقط خودت رو زجر م

:گرفت ادامه داد یدهان وصال م يکه جلو یدر حالرا پر از برنج کرد و  قاشق

...کن یسع ایب...  يبخور يزیحتما چ دیخانم ، پس با ينخورد ییدو روزه که غذا بایتو تقر_

:زد ادیفر نیخشمگ یآن که به غذا نگاه کند با لحن یبود ب یبر چند روز ماندنش عصبان یمبن مایکه از حرف س وصال
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شما منو  نی، مگه فراموش کرد فتادهین یاتفاق چیکه انگار ه نیکن یرفتار م يطور هیه ، شما غذاتون تو سرتون بخور_

بگم؟ دیبا یخوام برگردم خونه به ک ی، فقط م ستیگم؟ من اصال گرسنم ن یم یچ یفهم یم ن؟یدیدزد

را بر  تشیعصبان تمام حرص و ییمقابلش پرتاب کرد ، گو واریحرف ظرف غذا را به شدت به طرف د نیبا ا همزمان

 يو تمام غذا دیغلط نیزم يگوشخراش رو ییخورد و با صدا واریظرف محکم به د. کرده بود یسر ظرف غذا خال

اول به ظرف و بعد به وصال چشم دوخت ، بغض  یو با ناراحت دیخود پر يناگهان از جا مایس. ولو شد نیزم يدرونش رو

شد و بعد در با  دهیدر راهرو و پشت در شن عیسر ییقدمها يصدا. دیبگو يزیتوانست چ یرا بسته بود و نم شیگلو

 مایبود رو به س دهیرا شن شیکه وصال تا حاال فقط صدا يمرد. در ظاهر شد يدو مرد در آستانه  کلیفشار باز شد و ه

:گفت تیعصبانکرد و با 

!ه؟یسر و صدا مال چ نیا! جا چه خبره؟ نیمعلوم هست ا چیه_

:به ظرف کرد و گفت يکه بغضش در حال شکستن بود اشاره ا یوصال کرد و بعد در حالبه  ینگاه مایس

...اون یمن فقط نگران حالش بودم ول_

 یچشم ری، وصال ز ستادیوصال ا يبا خشم روبرو بهیو مرد غر ندیاشکش را نب یبا عجله از اتاق خارج شد تا کس مایس

 بهیغر يبار در عمرش از مرد نیاول يبرا. لبش را به دندان گرفتو خوش فرم مرد کرد و  دهیورز کلیبه ه ینگاه

:آرام گفت یلحن باو  ستادیجلوتر آمد و کنار او ا یراننده کم. بود دهیترس

...بابک_

:دیلب غر ریز بهیغر مرد

...رونیتو لطفا برو ب نایس_

آمد سر  یاز دستش بر نم يکار ییما او گومهربانتر باشد ، کرد ا یکرد کم یکه حس م نایملتمسانه به س ینگاه وصال

بابک . پناه تر حس کرد و آب دهانش را به زحمت قورت داد یبا خروج او وصال خود را ب. تکان داد و از اتاق خارج شد
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که چشمانش از  یدر حال. تخت کز کرد و با ترس به او چشم دوخت يجلو گذاشت و وصال ناخود آگاه گوشه  یقدم

ترس او را حس کرده بود  ییبابک که گو. دیرس یشده بود و درشت تر از حد معمول به نظر متعجب و ترس گرد 

:محکم گفت یو لحن میمستق یو بانگاه ستادیهمان جا ا

 يجا هم خونه  نیو ا یو رغبت خودت رفتار کن لیکه به م یستیجا مهمون ن نیخوب گوش کن دختر کوچولو ، تو ا_

که در صورت  ستیهم موجود ن یزاتیدکتر و تجه ینیب یرو بکشه و همون طور که منازت  یکه کس ستیپدربزرگت ن

مطمئن . دن بخور و تشکر کن یکه بهت م یدختر مودب هر چ کیشدنت کارساز باشه ، پس لوس نشو و مثل  ضیمر

؟يدیفهم ستمیقدر مهربون ن نیا شهیباش من هم

:زد ادیفر تیدست بردار نبود دوباره با عصبان ییمرد که گو اش را گرفت اما هیگر يجلو یسکوت کرد و به سخت وصال

گفتم؟ یچ يدیبه صورتم نگاه کن و جواب بده گفتم فهم زنمیمن باهات حرف م یوقت_

:لرزان گفت ییبه او چشم دوخت و با صدا یبه سخت وصال

.دمیبله ، فهم_

:گفت زیآم دیتهد یدوباره برگشت و با لحن یقدم به عقب برداشت ول کی بابک

،  ینکن یوقت منو عصبان چیکن که ه ینشدم ، سع یبار خلقم خوش بود و چندان عصبان نیکه ا یخوشحال باش دیبا_

.يد یکه نشون م یمغرورتر از اون دونمیهر چند که م. یاز من انتظار ترحم داشته باش دیصورت نبا نیا ریوگرنه در غ

.دیچیهق وصال در اتاق پهق  يبه سرعت از اتاق خارج شد و صدا بابک

قلبش از درد فشرده شده . داشت ازین هیگر نیاش ، هر چند به ا ییبه تنها ایکند  هیخود گر یچارگیدانست به ب ینم

.بود هیروح خسته اش بود ، گر نیکه تسک يزیبود ، تنها چ

سوم فصل
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شناخت ،  یال نگران شد ، او وصال را ماز وصال نشد ، راحله خانم کام يبعد از ظهر گذشت و خبر کیساعت از  یوقت

 يبا چهره ا. هم نداشت که احتمال بدهد آن جا رفته باشد یبرود و در ضمن دوست ییخبر جا یسابقه نداشت که او ب

 یرا برداشت و با دست یبه ساعت کرد ، بعد بدون تامل گوش یبار نگاه نیچندم يآمد و برا رونینگران از آشپزخانه ب

:نوه اش مطلع کند بتیرا گرفت تا او را از غ یصولت يشرکت آقا يلرزان شماره 

الو شرکت ابتکار؟_

...دییبله بفرما_

داره  یراحله از منزل تماس گرفته و کار واجب نیشرکت صحبت کنم ، لطفا بهشون بگ سییر یصولت يخوام با آقا یم_

...دیعجله کن ی، لطفا کم

:دیچیپ یدر گوش یصولت يخشن آقا يدالحظه بعد ارتباط برقرار شد و ص چند

؟یتا اومدن من صبر کن یشده که نتونست یسالم راحله خانم ، چ_

:گفت هیهق هق گر انیتحمل خودش را از دست داده بود در م گریکه د راحله

هم تماس گرفتم ، من با اون جا ... وصال خانم از صبح که رفته مدرسه تا حاال برنگشته... دیآقا تو رو خدا به دادم برس_

...شده لیتعط رستانیوقته که دب یلیگفتن خ

:گفت یکرد با نگران یخود را کنترل م یکه به سخت یبلند شد و در حال شیاز جا یصولت يآقا

دنبالش؟ يرا نفرستاد ییحیمگه امروز آقا _

...رمون اومدس ییچه بال نیدیآقا؟ د میکار کن یحاال چ. برگرده ادهیخواهد پ ینه آقا ، گفت م_

"و گفت دیکوب زیم يبا خشم دستش را رو یصولت يآقا

 نیآخرش ا ه؟یا غهیچه ص گهیاومدن د ادهیپ گهیبرگرده ، آخه د نیراحله خانم مگه من نگفتم که هر روز با ماش_

 يکار چیراحله خانم شما ه. طرف هیوصال هم  الیطرف ، فکر و خ هیمشکالتم  يکنه ، همه  یدختر منو دق مرگ م
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دوباره تماس  گهیربع د کیو با من کار داشت بگو تا  رفتتماس گ یتا اون موقع اگه کس. خونه امی، االن خودم م نینکن

.، مطمئنم که حال او خوبه نیخواد نگران بش یشما هم نم. رهیبگ

را به آنها داد و  یکالن یافرادش قول مژدگان عیتطم يگشتن شهر مامور کرد و برا يرا برا یبالفاصله گروه یصولت يآقا

.موضوع مطلع نکنند نیرا از ا ياحد چینگه دارند و ه یراز را کامال مخف نیاز آنها خواست که ا

از  ياثر چی، اما ه یقانون یو پزشک مارستانهایب یشد ، گشتند حت یرا که احتمال حضور وصال در آنجا داده م یاماکن تمام

:گفت یعصب یمبل رها کرد و با لحن يرا روجسم خسته اش  یصولت يآقا. وصال نبود

 يپس تو برا میدون ینم يزیما که هنوز چ. يزیر یاعصاب منو به هم م يتو دار.نکن هیقدر گر نیبه خاطر خدا ، ا_

؟یکن یم هیگر یچ

.فتهیبراش ب یترسم اتفاق یم. زنه یشور م یلیآقا ، دلم خ ستیدست خودم ن_

که  مینکن يو فعال کار میخونسرد باش دیشه ، ما با یدرست نم يکه کار يو زار هیبا گرمن هم مثل تو نگرانم ، اما _

.بو ببره انیاز جر یکس

:شد و گفت رهیخ یصولت يبا تعجب به آقا راحله

 میخبر بد سیاز خانم نشد به پل ياگه خبر میما مجبور ن؟یهم به فکر منافع خودتون هست تیموقع نیا يآقا شما تو_

.شن یناخواه مردم هم باخبر مپس خواه 

وصال افتاده باشه ،  يبرا ینکرده اتفاق يبر فرض هم که خدا. موضوع باخبر بشه نیاز ا یکس دیوجه نبا چینه به ه_

کالغ چهل کالغ کنن؟ کیکه صفحه پشت سرمون بذارن و  نیاز ا ریآد به غ یاز دستشون بر م يمگر مردم کار

بود به همراه شوهرش به شهر آمد  یکه هنوز دختر جوان یوقت شیراحله خانم سالها پ. پر معنا بر فضا حاکم شد یسکوت

به عنوان  یگذشت ، آقا موس یم یبه خوب زیاول همه چ. کنند و گذر عمر را راحت تر تحمل کنند دایمناسب پ يتا کار

چرخش چرخ  ي، اما از قضاکردند  یم یکنار همزندگ تفاهمکرد و هردو با  یکار م يمغازه چوب بر کیکارگر در 
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شناختند دست  یو لجاجت م ياو را به شر یاز کارگرها که همگ گرید یکیبا  یروز آقا موس کیگردون و مکار روزگار 

مالحظه  یو کشاکش مردك ب يریگردن کلفت و پرزور بود در همان اوج درگ اریشده بود و از قضا طرف او بس قهیبه 

رسانند اما او به علت  یم مارستانیفورا او را به ب گرانید. کند یفرو م یآقا موس يرا تا دسته در پهلو زشیت ياقوچ

و  یپارت لهیکه قاتل هم به وس نیاز ا میحاال بگذر. و فوت کرد اوردینتوانست تاب ب یو ضعف و کم خون ادیز يزیخونر

.ادامه داد یبه زندگ دهآسو الیو با خ ختیخوب ، از قصاص قانون گر لیوک

که او به عنوان  یزمان. شد یمعرف یبه خانواده صولت ریزن خ کی لهیبرگشتن به ده را نداشت به وس يهم که رو راحله

مادر مرحوم او هم جوان و . چهار ساله بود ایسه  ی، پدر وصال هنوز کودک مانیشد ، سل یصولت يآقا يکارگر وارد خانه 

 نیزده بود و اکنون بعد از پشت سر نهادن تمام ا هیترام تکقدرت و اح ي کهیشاداب بود و با فخر و مباهات بر ار

خانواده  نیاش ، هرگز به ا يکرد و در همه عمر کار یخانواده خدمت م نیاتفاقات خوب وبد ، راحله خانم هنوز به ا

را از ن ها یاز ا شیب يبود و هرگز انتظار ستهیاز خانواده ز کینزد ينکرده و با صداقت و محبت همچون عضو انتیخ

شدن وصال  دایبرگشتن به زادگاهش را در دل پرورانده بود ، اما بعد از مرگ خانم خانه و پ يبارها آرزو. نداشت یکس

در

دانست که وصال به محبت  یم یاز طرف. دید یخانه را در خود نم نیقدرت دل کندن از ا گریراحله د یانیخانه اع نیا

موهبت محروم  نیکه داشت هرگز نتوانست او را از ا یقلب مهربان و پاک يه دارد و او به واسط اجیاو احت يمادرانه 

، نثار جسم کوچک و معصوم وصال کرد و  زدیکودك خود بر يپا هاش را که نتوانست ب يماند و تمام احساس مادر. کند

 بایوصال دختر ز. ندکمبود مادر را احساس ک يو نگذاشت که لحظه ا دیاو را در دامن پر مهر خود پرور يهمچون مادر

...اهل خانه را ربود يدل همه  یراحت در مدت کم یلیبود و خ یزبان نیریو ش

اما افرادش به او گزارش دادند که . از صبح روز بعد ، باز هم دستور داد که به گشتن ادامه دهند یصولت يآقا

آمد که در برابر  یم شیپ یکمتر مواقعبود و  يمرد خود دار یصولت يآقا. امدهیاز وصال به دست ن ياثر نیکوچکتر
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 دگانیتفاوت جلوه کند و در مقابل د یب نتوانستاش  یاز خود احساسات نشان دهد اما آن روز با تمام سع یکس

آن . تحمل بود رقابلیغ شیآورد و ترس از دست دادن وصال برا یبه او رو م یکم کم نگران. ستیمتعجب افرادش گر

و گذشته  دیتخت دراز کش يبه خانه برگشت و تمام روز را در اتاق خوابش رو نیداشت بنابراروز اصال حال کار کردن ن

.که افتاده بود را در ذهن مرور کرد یاتو اتفاق

آمدن از قفسه  رونیقصد ب ییزد که گو یاش فشرده شده ، قلبش آن قدر تند م نهیزنگ تلفن حس کرد س يصدا با

:با سرعت گفت. را برداشت یخود را به تلفن رساند و گوشاما هر طور بود . اش را دارد نهیس

...دییالو بفرما_

:، او با لحن خشک و محکم گفت دیچیپ یمرد جوان در گوش صولت يشد و بعد صدا دهیشن یدر گوش یخش خش

 يا فهینجات بدم ، هر چند که وظ یخاطر زنگ زدم تا شما رو از نگران نی، به هم دینگران باش دیگمان کردم شا_

...نداشتم

:لرزان گفت یو لحن دهیپر یصدا جا خورده بود و با رنگ دنیاز شن یصولت

... شد یزدم کار تو باشه اما باورم نم یتوئه؟ البته حدس م شینکنه که وصال پ ؟ییتو نیبابک ا... دم؟یدرست فهم_

آخه چطور؟

:گفت يکرد و با خونسرد یآرام يخنده  مرد

داشتم که تو آدم  نانی، اما از قبل اطم یمن که بارها هشدار دادم مواظب باش ؟یدست کم گرفت نکنه منو ؟یچطور چ_

...خوب خداحافظ... شده ریفکر کردن د يبرا گهیمتاسفانه د ی، ول یستین یاطیبا احت

اون خوبه؟... قطع نکن بگو حال وصال چطوره؟... صبر کن کنمینه خواهش م_

:گفت نانیاطم مکث کرد و بعد با یکم بابک

از تو از اون  شتریفراموش نکن که من ب. شه یاشتها و نگرانه که اون هم کم کم رفع م یب یفقط کم... کامال خوب_
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.مورده یتو کامال ب ی، پس نگران کنمیمراقبت م

:مردد گفت یبا لحن یصولت يبعد آقا. برقرار شد يلحظه ا سکوت

؟يخوا یم یکه تو چ هنیکار کنم؟ منظورم ا یچ دیحاال من با_

:آمرانه گفت یصبر کرد و بعد با لحن یکم مرد

...یبه خودت فکر کن یکم دیبا یخود خواه یلیخوام ، تو خ یم یمن چ یدون یتو خودت بهتر م_

و در انتظار  مودیپ یطول و عرض اتاق را م یرخ داد که وصال با نگران یو بابک زمان یصولت يآقا نیگفتگو کوتاه ب نیا

بهتر از  شیلرزاند ، مرگ برا یکه پدربزرگش او را فراموش کرده باشد قلبش را م نیترس از ا. کس العمل آنها بودع

خود  یفی، از بالتکل ندینب يصدمه ا بهیافراد غر نیکند اما از طرف ا یداد خودکش یم حیترج. شود ریآن بود که تحق

گرفت ترس را کنار بگذارد  میعاقبت تصم ست؟یاتفاقات چ نیخواست که بداند علت تمام ا یکالفه شده بود و دلش م

در خود حس  يادیقدرت ز ییفکر گو نیبا ا. دارند یکار چه هدف نیو عاقالنه با آنها صحبت کند و بفهمد که آنها از ا

رچه که آرام باشد و ه ستیبا یشدن فکرش م یعمل يبرا. کرده و کمتر نگران و ناراحت بود دایاعتماد به نفس پ. کرد

آرام  یاو قصد خروج از اتاق را داشت با لحن یاما وقت. اوردیناهار ب شیبرا مایمنتظر ماند تا س. ، انجام دهد ندیگو یآنها م

:گفت

؟یبمون شمیتونم خواهش کنم پ یم_

:کرد و با لبخند گفت مایبه س میمستق یبعد نگاه و

...سخته یلیخ ییتنها ه؟یچ یدون یآخه م_

:پر محبت و دلسوزانه گفت يآمد و با لبخند جلوتر مایس

.بمونم نجایمن ا یتو دوست نداشته باش دیکردم شا یمن فقط فکر م... البته_

:شرمنده گفت یگذاشت با لحن یکه قاشق اول را به دهان م ینشست و وصال در حال مایس
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 دهیترس یلیخ ینگ یبود و اگه به کس ختهیواقعا متاسفم ، من اصال قصدم ناراحت کردن تو نبود ، اعصابم به هم ر_

.یکن یحتما حال منو درك م یزن هیتو . بودم

پرسشگرانه از  یبعد با لحن. برد یغذا لذت م يخورد و از مزه  یغذا م لیوصال با م. سر تکان داد و سکوت کرد مایس

:دیپرس مایس

ن؟یجا آشپز دار نیشما ا نمیغذا واقعا خوشمزه است ، بب نیا_

:زد وگفت يلبخند امیس

قدر خوب غذا بپزم؟ نیا ادی یبه من نم یعنیچطور مگه؟ _

:نگاه کرد و گفت مایبا تعجب به س وصال

تونم درست  یهم نم مروین ی، حت ستمیبلد ن یچیراستش من ه یول! یپخت یچه عال ؟يپز یتو خودت غذا م یعنی_

.اسمش راحله خانمه. تش حرف ندارهخانم نمونه هست که دست پخ هیما  يخونه  يآخه تو. کنم

وصال به . هم نتواند بپزد مروین یهم سن وصال حت يشد که دختر یاو باورش نم. بود که تعجب کند مایبار نوبت س نیا

:شوخ گفت یو با لحن دیخند مایمتعجب س يچهره 

.ستمیآخه من مثل تو باهوش و فعال ن_

:فتگرفته گ يناگهان سکوت کرد و با چهره ا اما

رو  اقتشیخب حتما ل. هم نداشتم یمیدوست صم هی یحت. تنها بودم شهیمثل تو داشتم ، اما من هم یکاش من دوست_

.نداشتم

:کرد آرام گفت یکه سر بلند م یدر حال بعد

خواست  یهر چند که دلم م. خوشحالم یلیکه با تو آشنا شدم خ نیاز ا. مایس یهست یتو واقعا دختر خوب و مهربون_

.شدم یباهات دوست م يا گهیطور د
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بعد با . وصال خوانده بود به محبتش لبخند زد و آرام دستش را در دست فشرد نیکه صداقت را در چشمان غمگ مایس

:نرم و مهربان گفت یلحن

.يالبته اگه تو بخوا. میبا هم دوست باش میتون ینشده ، م ریحاال هم د_

:گفت نیغمگ یکرد و با لحن مایمردد به س ینگاه. دیکشپرسوز از دل  یزد و آه يلبخند وصال

من واقعا خسته  ن؟ید یچرا به پدربزرگم خبر نم نیخوا یآخه اگه شما پول م نجام؟یمن چرا ا یدون یتو نم مایس_

.بگو یدون یم يزی، الاقل تو اگه چ زارمیب يخبر یب نیشدم ، از ا

:فکر کرد و آرام گفت یان گرفته بود کمکه لبش را به دند یجلو رفت و در حال یکم مایس

از  یمن قسم خوردم که هرگز حرف. به تو بگم يزیتونم چ یدونم و نه م یم يزیگوش کن وصال ، باور کن من نه چ_

 یهر چ یتون یتو م يطور نیا. و با تو حرف بزنه ادیتونم از بابک خواهش کنم که ب یم ياما اگه تو بخوا... اما. نزنم نیا

.یاز اون بپرس يخوا یم

:مکث گفت یو با کم دیبا بابک به خود لرز دارشید نیآوردن آخر ادیبا به  وصال

.ترسم یم یلیراستش من از اون خ... آخه. اومد یم نایآقا بابک ، آقا س يممنون ، اما کاش به جا_

:زد و گفت يلبخند مایس

 نایس. دونه همون بابکه یرو م زیکه همه چ یون تنها کس، چ يریبگ يا جهیمن فکر نکنم نت ی، ول يهر طور که بخوا_

 یمیصم قیاون رف. زنه یاگه بدونه حرف نم ایدونه و  ینم يزیچ ایدونم اون هم مثل من  یکه م ییبرادر منه و تا جا

.ده یبه تو نم یجواب چیکه بابک اجازه نده ، ه یوقت تامطمئنا اون . مثل برادر هستن قتیبابکه ، و در حق

وصال  يشد برا یکه از اتاق خارج م یرا برداشت و در حال یظرف خال مایس. و سکوت کرد دیکش یبا تاسف آه الوص

مورد را  کی نیالاقل هم. سر بابک بود ریز زیپس همه چ. ، وصال به فکر فرو رفت مایبا خروج س. دست تکان داد

وصال هم  يو افکار مغشوش و گره خورده  دیرس یم هرااز  گرید یکم کم شب. بود چیهم بهتر از ه نیبود و هم دهیفهم
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.چنان خواب را از چشمانش گرفته بود

چهارم فصل

:دی، با لبخند پرس مایبه س یگذاشت و با نگاه زیم ياش را از دست در آورد و رو یچرم يدستکشها بابک

خانم ، حال مهمونمون چظوره؟ مایخب س_

:فتآرام گ یبا لحن مایبه س یبا چشمک بعد

، درسته؟ خب وضع غذا خوردنش چطوره؟ نیکه با هم دوست شد دمیشن_

:کرد و با اخم گفت نایبه س ینگاه مایس

در . کنم که باهاش دوست باشم یو من افتخار م نیکه شما گفت ستیو اصال اون طور ن هیدختر خوب یلیاوال اون خ_

منو باش که فکر کردم . که دهنش چفت و بست نداره دمیممشورت نکنم چون تازه فه نایبا س گهیباشه که د ادمیضمن 

.داداشم محرم راز منه

:غضبناك به بابک کرد و گفت ینگاه نایس

داشت که بابک بدونه؟ ی، خب مگه چه اشکال يشد یحاال چرا عصبان_

:گفت مایبه س یبه روابط خواهر و برادر لبخند زد و با نگاه بابک

کنه؟ یباز هم ناز م ایخوره  یردنش چطوره ، اصال دوست شما غذا مکه وضع غذا خو نیشما نگفت_

:نازك کرد و گفت یپشت چشم مایس

نفز بهش بگه چرا  هیشه  ینگرانه و گفت اگه م یلیفقط خ... فقط. کنه یهم م فیخوره و تعر ی، اتفاقا غذاشو م رینخ_

ن؟یخوا یم یجاست و شما از اون چ نیا

:فشرد و گفت شیشانیپ ينشست دستش را رو یکه م یو در حال دیرو جلو کش یصندل بابک
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ن؟یگفت یوشما چ_

:با همان لحن گفت مایس

.از شما بپرسه دیخب معلومه ، من گفتم اگه بخواد بدونه با_

:دیو پرس ستینگر مایکنجکاوانه به س بابک

جواب داد؟ یو او چ_

:دهنش گرفته بود ، گفت يدستش را جلوکه  یو در حال ردیخنده اش را بگ ينتوانست جلو مایس

 دیشاخ و دم یغول ب هیترسه ، نه که شما  یصحبت کنه ، آخه طفلک از شما م نایشما با س يخواهش کرد به جا یچیه_

ن؟یکن تیقدر اذ نیدختر معصوم رو ا نیا ادیآقا بابک ، چطور دلتون م نیرحم یب یلی، واقعا خ

:نسردانه گفتآن که به او نگاه کند خو یب بابک

 ادیو مقاومت اون مسلما ز هیبا بن يزد و دختر یکردم اون لب به غذا نم یکارو نم نیاگر ا. برخورد من الزم بود نیا_

.شد یم ضیآورد وحتما مر یدوام نم

:گفت نینمک يبا لبخند مایس

 یب نیبگ يکه هر کار دهیرساز شما ت يتونم قسم بخورم که رفتار شما کار خودشو کرده ، اون به قدر یخب من م_

.ده یچون و چرا انجام م

:و آرام گفت مانیپش یگنگ به بابک کرد و با لحن ینگاه نایس

رو  چارهیدختر ب نیبذار ا. شو ادهیپ طونیو از خر ش ای، بابک ب میکار رو کرده باش نیشه که ما ا یهنوز باورم نم_

؟یفهم یم میما مسئول فتهیبراش ب یرورده و لوسه ، اگه اتفاقدختر نازپ هیاون  نیبب. پدربزرگش شیپ میبرگردون

:نگاه کند ، گفت نایآن که به س یقاطع ب یبا لحن بابک

.پس لطفا ادامه نده میموضوع صحبت کرد نیما قبال راجع به ا_
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:کرد گفت ینگاه م نایبه س مایکه مستق یدر حال بعد

.مد یانجام نم لیدل یرو ب يمطمئن باش من کار_

علت اقدام . از ترس و دلهره غوطه ور بود ییایباال در دن يادامه داشت ، وصال در طبقه  نییصحبتها در پا نیا یوقت

. از او نگرفته یسراغ چیگذشته ه بتشیکه چرا بعد از دو روز که از غ دیفهم یدانست و نم ینکردن پدربزرگش را نم

. خوشحال شد مایس دنیگذراند از د یخود را تنها م يمام لحظه هاحرکت در او را متوجه خود کرد و وصال که ت يصدا

مهربان و خونگرم است و  يکرد که او دختر یوصال با تمام وجودش احساس م یکه او همدست آدم رباها بود ول نیبا ا

وصال  بر لکه ناخود آگاه ب يلبخند. باشند یهم دوستان خوب يتوانستند برا یبودند ، م يگرید تیاگر در موقع دیشا

آرام به  ییبا قدمها. کرده دایدختر پ نیبه ا یبیعج يکارگر شد و او احساس کرد که عالقه  ماینشسته بود به دل س

:شد و گفت کیوصال نزد

.يکرد یاستراحت م ی، بهتر بود کم يداریتو هنوز ب_

:باز کرد و گفت ماینشستن س يبرا ییکنار خودش جا وصال

چطور بخوابم؟ یرانهمه فکر و نگ نیبا ا_

:گفت دواریام یبا لحن دیکه سکوت وصال را د مایس

.شه یتو هم راحت م الیبده ، اون وقت خ حیتو توض يآد تا برا یمن با بابک صحبت کردم ، اون گفت که م_

:گفت دیکش یم یقیکه نفس عم ینگاه کرد و در حال مایگرد شده به س یبا چشمان وصال

حد ازش وحشت دارم؟ تو  نیکه تا ا یاز اون بپرسم وقت يزیترسم ، آخه چطور چ یفتم از اون ممن که گ یول... یول_

؟يدیترس یاز اون نم یتیموقع نی، تو همچن يمن بود يهم اگه جا

:گفت نانیلبخند زد و با اطم مایس

طور  نیا شهیهم یول ترسناکه ، یشه کم یم یعصبان یخب آره ، وقت. یکن یتو اشتباه م. ستیاون قدرها هم بد ن_
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.دارم یگه دست پخت خوب یکنه و م یم فیپزم ازم تعر یمن غذا م یوقت یاون حت. ستین

:با تعجب به او نگاه کرد و با لبخند گفت وصال

!کنه؟ یم فیاز تو تعر یابونی، اون غول ب بهیواقعا که عج_

چند روز از ته دل  نیا یبار ط نیاول ياو هم برا دیاو را د يو وصال که خنده  دیبلند خند ياو با صدا ریبه تعب مایس

.دیخند

.دیرس نایو به گوش بابک و س دیچیآنها در خانه پ يخنده  يصدا

:گفت نایرو به س یبه طبقه باال کرد و همراه با چشمک یتگاه بابک

بپا خواهرت . ده یرخ م گفتن هر جا که دو تا زن کنار هم نشستن فاجعه میاز قد. که خوب با هم جور شدن نیمثل ا_

.نده يمنو فرار یزندون

:تلخ گفت يبه ظاهر اخم کرد و با لبخند نایس

.یکن ینم دایپ ایدلت بخواد ، تو بهتر از خواهر من تو دن یلیخ_

:آرام گفت ییداشت با صدا یبر م زیم يکه شالقش را از رو یدر حال بابک

.خدانگهدار. گردم یوب بر م، قبل از غر يرم سوار یمن م. بر منکرش لعنت_

 يبرا. آن روز مشغول شد يزد و دوباره به مطالعه روزنامه  يلبخند نایس. باال برد یشانیپ یکیدستش را تا نزد همزمان

.کند یپس گرفتن نوه اش نم يبرا یتالش چیهمه قدرت ه نیدختر با ا نیبود که چطور پدربزرگ ا بیاو عج

****

به دور دستها را بدرقه  دیمشتاق و نگران ، هجرت خورش یکنار پنجره رفت و با چشمان به مایبعد از خروج س وصال

بابک . ختیناگهان حس کرد قلبش فرو ر. شد یکه سوار اسب م دیافتاد بابک را د نییلحظه که نگاهش پا کیاما . کرد

اتاق  يچشمشس به پنجره  در حال حرکت بود که. خاندجنگل چر يو سر اسب را به سو دیافسار اسب را در دست کش



فروغ ستوده مهر -وصال  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٧

 واریوصال با شتاب پرده ها را رها کرد و به د. دیمبهوت و هراسان پشت پنجره د یبا نگاه ستادهیوصال افتاد و او را ا

که  یبابک در حال. چشمش بود يو نگاه بابک هنوز جلو دیتپ یم ریکوچک و اس یقلبش مثل خرگوش. زد هیبغل تک

.اسب به سرعت به طرف جنگل تاخت يبر پهلو ير اسب را برگرداند و با ضربه افاتحانه بر لب داشت س يندلبخ

 ینم دنیباد چشمان خسته وصال را امان خواب يجنگل و زوزه  واناتیح يکه صدا یدر حال دیرس مهیبه ن زیشب ن آن

جواب در ذهنش  یکرد که همه پشت سر هم و ب یفکر م یبود به سواالت دهیتختش دراز کش يکه رو یاو در حال. داد

.دیو خواب دکر نیخواب چشمانش را سنگ یچه زمان دینفهم. بودند دهیصف کش

****

:مهربان گفت یدست وصال را فشرد و با لحن مایس

.یخودت رو حفظ کن هیو روح یباش يقو دیتو با. شه یکردن که مشکل تو حل نم هی، با گر هیکاف گهید_

:مالمت باار گفت یبا نگاه وصال

اتاق در بسته  کیو تمام روز در  يخودش رو حفظ کنه ، اگه تو بود ي هیروح یطیشرا نیتو چن یطور ممکنه که کسچ_

من  ؟یخونسرد باش یتونست یم يکرد یاستشمام نم ییهوا وارهاید ينا ياتاق و بو يدم کرده  يو جز هوا يحبس بود

کردم که مستجب  یمن گناه ای، آ نجامیچرا ا ه؟یچ فمیکلت مدون یکه اصال نم نیتازه از همه بدتر ا. کنم یکه فکر نم

کشمن؟ یهمه عذاب م نیعقوبتم؟ و اگر نه چرا ا نیا

از جا بلند  تیبا عصبان. شد یحالش به مراتب بدتر م دیاو بود شا ياگر خودش هم جا. کرد یحال وصال را درك م مایس

 مایس. زد یاسبش را روغن م نیکرد و بابک ز یطالعه مم شهیمثل هم نایس. رفت نییراسخ به طبقه پا یشد و با عزم

:گفت دو بغض آلو نیخشمگ یو با لحن ستادیدرست مقابل بابک ا

شما راحت . باشم الیخ یرحم و ب یقدر ب نیتونم مثل شنا ا یزنم ، نم هیمن . تونم تحمل کنم ینم گهیآقا بابک من د_

اصال مگه شما . اون ندارم یسواالت منطق يبرا یمنده ام و جوابدختر شر نیا يکه من جلو یدر حال نیجا نشست نیا
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شه؟ب وونهیدختر از غصه د نیا نیخوا یم ن؟یانصاف ندار

:گفت يبه او کرد و با خونسرد يزینگاه استفهام آم بابک

افتاده؟ یخانم؟ مگه اتفاق مایس نیدیرس جهینت نیچطور به ا_

:شد گفت یکه از اتاق خارج م یدر حال مایس

 یم یمن چ نیفهم یبعد م دیدر بندتون بکن یبه زندون ینگاه هی نیی، فقط بفرما ریشده؟ نخ يپرسه مگه طور یتازه م_

.گم

:گفت نایبه س یمرموز بر لب بابک نقش بست و با نگاه يلبخند

.شه یمشکل فقط به دست من حل م نینداره ا دهینگفتم خواهرت کم آورده؟ فا_

:گفت نایکرد رو به س یکه دستش را پاك م یو در حال از جا بلند شد بابک

.شه کرد ینم شی، کار گهیجنس زنه د. نداره ییاز اون باال یبرو با خواهرت حرف بزن ، حال اون دست کم_

را در  یکه حضور کس ختیر یوصال همچنان اشک م. کرد یبه رفتنش نگاه م نایکه س یاز پله ها باال رفت در حال بابک

بابک در مقابل خود جا خورد و مثل برق گرفته ها  دنیسر بلند کرد از د یاما وقت ماستیاول فکر کرد س. کرد اتاق حس

شلوارش فرو برده بود راست  يبهایرا در ج شیکه دستها یحال دربابک . را با عجله پاك کرد شیو اشکها دیاز جا پر

:قاطع گفت یو با لحن ستادیمقابل او ا

 يطور نیا ينکنه فکر کرد. شه یدرست نم يکه کار هیآخه کوچولو با گر. حد نی، اما نه تا ا یدونستم که لوس یم_

.اما اشتباه نکن من فعال با تو کار دارم ؟يکنم بر یولت م

که نفس  یبود ، در حال دهیتمام خون بدنش به صورتش دو ییشده بود و گو یبابک عصب يحرفها دنیکه از شن وصال

:گفت يشتریکرد و با جرات ب زد سر بلند ینفس م

ن؟یکار دار یبا من چ ن؟یهست یشما ک نجام؟یچرا ا نیخوام بگ یرو بدونم ، م زیمن حق دارم همه چ یول_
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 یو با لحن ندینشست با دست به تخت اشاره کرد تا وصال هم بنش یآن م يکه رو یو در حال دیرا جلو کش یصندل بابک

:گفت يجد

که به تو  يدر کار يتو حق ندار. داره یلیجا دل نیحتما بودن تو ا ؟یکار بزرگترها دخالت نکنکه تو  ینگرفت ادیتو _

دختر؟ یفهم یخوام ، م یمن فقط از تو سکوت و آرامش م. یمداخله کن ستیمربوط ن

:زد ادیبلند فر يبود با صدا دهیبه اوج رس تشیکه عصبان وصال

تو به چه . آد یجا باشم ، از تو متنفرم ، از همتون بدم م نیخوام ا یال نممن اص ؟يد یکه به من دستور م یهست یتو ک_

؟یبه چه حق... هان ؟یجا نگه داشت نیمنو ا یحق

 شتریداد و لحظه به لحظه ب یاو گوش م يشد به حرفها یم کیآرام از جا بلند شد و همان طور که به وصال نزد بابک

وصال دستش را . ود که ناگهان دست بابک باال رفت و برگونه او فرود آمدب دهیوصال به اوج رس ادیفر. شد یم یعصبان

شده اش با  دیکل يدندانها انیو از م ستادیاو ا یقدم کیدر  ابکب. شد رهیبه بابک خ يصورتش گذاشت و با نا باور يرو

:غضب گفت

 ؟يدیکنم ، فهم یتو رو معلوم مو منم سرنوشت  یمن ریتو اس. کنم یجا فقط من حق رو معلوم م نیحق ، ا یپس گفت_

نکن که  يبچه نشو و کار. پس خودسرانه رفتار نکن. شه یهم م نیبدتر از ا یمن که گفتم مواظب باش ، خلق من گاه

 يو زار هینکن با گر یآروم باش و سع. گم یم يآد ، باور کن جد یاز من بر م يهر کار. باهات رفتار کنم نیبدتر از ا

روشن شد کوچولو؟ ياریرو به رحم ب یدل کس

.محکم از اتاق خارج شد ییسر تکان داد و بابک با قدمها وصال

پنجم فصل

. اوردیبه عمل ن يریگیگونه پ چیه گریکه وصال نزد اوست د نیبعد از تماس بابک و مطمئن شدن از ا یصولت يآقا
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:گفت یبود و او مدام م جهینتیکرد ب یهرچه راحله خانم اصرار م

.میاز طرف اونها باش یمنتظر حرکت دیداره بان دهیفا_

 سیرا به پل هیقض دیداشت که با دهیشد ، او عق یاو دچار تعجب م يدانست و از حرفها یخانم علت رفتار او را نم راحله

:گفت یاشکبار م یراحله با چشمان یوقت. کرد یمخالفت م یصولت ياطالع دهند ، اما آقا

«ال سالم استکه وص دیدان یشما از کجا م»

:کرد یلب زمزمه م ریز او

.دیکه از آن وحشت داشتم رس یمطمئنم که کامال سالم است ، همان قدر که مطمئنم اسمم اسکندر است و بالخره زمان_

 یم يحال او را فقط مادر. کرد ینجات وصال دعا م يغم گرفته برا یبه اتاقش پناه برد و با چشمان یبا درماندگ راحله

.باشد دهیدرد هجران فرزندش را کش داند که

****

 یچشمانش بسته م يو هر وقت که لحظه ا دیخواب یاو کم م. تنگ کرده بود یصولت يشبانه عرصه را بر آقا يکابوسها

 یگاه. بار عتاب و سرزنش وصال هم بر آن افزوده شده بود نیآمد و ا یبه سراغش م یمیقد يشد فورا همان کابوسها

. خواست یم ییرها يمرگ را برا یصولت يو آقا ستین هرا نیمردن بدتر شهیکرد اما هم یا آرزو ماوقات او مرگ ر

، وهم  تیکه از واقع ییخوابها. بود یشگیهم ينوه اش و کابوسها يشده بود تحمل دور نییاو تع يکه برا یمجازات

کرد و صدها بار بدتر از مرگ را  یرا دچار اضطراب و آشوب م رمردیپ يکه جسم و جان خسته  یقیآورتر بود و حقا

.همانا همان چوب خدا بود که صدا نداشت. داد یجلوه م دگانشید بردر برا

****

:گفت یصولت يکرد رو به آقا یم هیکه گر یفشرد و در حال نهیوصال را به س يخانم کارنامه  راحله

سرگردون و آواره  ایدن يکجا ستیمعلوم ن باشم ، طفلک دخترم يروز نیداد بهتر بود تا شاهد همچ یخدا مرگم م_
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خوب بال در  ينمره ها نیا دنیبود ، از د نجایحاال اگه ا. نه؟ آخ که چقدر دلم براش تنگ شده ایاست اصال حالش خوبه 

.آورد یم

:گرفته گفت ییانداخت و با صدا یشانیبه پ ینیچ یصولت يآقا

خدا . نیپاش یشما با حرفهاتون نمک به زخمم م یام تنگ شده ول نوه ياز شما دلم برا شتریراحله خانم من خودم ب_

نونت  ؟یقدر احمق نیبه من بگه آخه مرد تو چرا ا ستین یکی. اومد انجام دادم یکه از دستم بر م يدونه هر کار یم

، اما  هیتو خال دهاشیکردم تهد یمن باور نکردم ، فکر م ماجوون گفت ا نیا یبود؟ ه ینبود آبت نبود لج کردنت چ

دم جبران کنم ، فقط وصال رو به من  یقول م. شم یتا آخر عمر شرمنده م ادیسر وصال ب ییفکر نکردم اگه بال

...برگردون

.شود ینم افتی يداروخانه ا چیدر ه شیاست که دارو یاست ، درد بزرگ یبیقصه غر ي، دور بله

****

او که حاضر نبود . وجود آمده بود که همه را متعجب کرده بود به یصولت يدر رفتار آقا یشگرف رییتغ ریاخ يروزها در

شرکت را به معاونش  يگذراند و کارها یوقتش را در خانه م شتریساعت از وقتش را به بطالت بگذراند ، اکنون ب کی

 یلیخ یفیبالتکل نیا. هر لحظه منتظر تماس از جانب بابک بود وسوخت  یوصال م يصدا دنیاودر انتظار شن. سپرده بود

آن قدر . کرد ینم یخود هم توجه يبه ظاهر آشفته  یو حت دیرس یکامال کالفه و نگران به نظر م. سخت بود شیبرا

بلند  ياآمد و با صد رونیراحله با دست کف آلود از آشپزخانه ب. و سردرگم افکارش بود که متوجه زنگ تلفن نشد جیگ

:گفت

.زنه یوقته زنگ م یلیآقا حواستون کجاست؟ تلفن خ يوا يا_

:را برداشت و بالفاصله گفت یبا شتاب گوش یصولت يآقا

...دییبله بفرما_
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:ملتمسانه گفت یبا لحن یصولت يآقا. لحظه سکوت مطلق حاکم شد چند

.لحظه بودم نیکنم حرف بزن من مدتها منتظر ا یبابک ، خواهش م یدونم خودت یم_

:ادجواب د يبا خونسرد یخشک و رسم ییصدا

؟ینداشت که منتظر باش یلینه؟ دل ای یفهم یکلمه رو بهتر م نیا یحاال معن یقشنگ يچه کلمه ... انتظار_

:نرم گفت یسکوت کرد و سپس با لحن یکم یصولت يآقا

انصاف داشته باش ، اون که از  یمرد کم. بار هم که شده صداش رو بشنوم هیلجاجت بردار و بذلر  نیالاقل دست از ا_

؟ینکنه تو براش گفت ای... خبر نداره يزیچ

:کرد و گفت یآرام يخنده  بابک

که از  نیکنه ، بهتر بود قبل از ا یم يکنجکاو یلیشما خ ينوه  یدونه ول ینم يزیراحت باشه اون هنوز چ التینه ، خ_

من هر  یر داشته باشاما بهتره صب یعجول یلیبگم خ دیبا. یگفت یرو بهش م قتیبشنود خودت حق يا گهیزبون کس د

.کنم یوقت صالح بدونم خودم اقدام م

:شماتت بار گفت یو با لحن دیبه ذهنش رس يزیکه تماس را قطع کند چ نیاز ا قبل

،  ستمیساده ن یکن ی، من اون طور که فکر م يکردن من به زحمت بنداز دایپ يقدر خودتو برا نیخواد ا ینم یراست_

.داره يحد هیکه تحمل من هم  یدون یآخه م. یکنپدرم  ينکن منو شرمنده  یسع

کرد که در  یشد و آرزو م یفشرده م زشیعز ينوه  يقلبش برا. بهت زده بر جا ماند یصولت يبوق تلفن آقا يصدا با

.ندینب یروح يصدمه  ادیمدت ، ز نیا

ششم فصل

. اوردیبابک سر درب بیو از رغتار عج کرد افکارش را جمع کند یم ینشسته بود ، سع یصندل يهمان طور که رو نایس
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. داشت یبیاز اتاق وصال خارج شد حال عج یبابک آن شب وقت. شد یکرد کمتر موفق م یم شترفکریاما هر چه ب

آن روز به  يفردا. دیشن یخسته اش را م يقدمها يصدا نایبه اتاقش رفت و تا صبح چراغ اتاقش روشن بود و س کسرهی

از اتاق خارج شود و در کنار  یچند ساعت ياجازه داد که وصال روز قتیصحبت کند و در حقگفت که با خواهرش  نایس

.او تنها باشد تیو با مسئول مایس

حدودا شش ماه . او مطرح کرد يموضوع را برا نیافتاد که بابک نزدش رفت و ا يروز ادیبه گذشته برگشت و به  نایس

بابک قرار گرفت هم تعجب  يرو در رو یوقت. دیبود که بابک از راه رس کلتشیموتورس ری، او در خانه مشغول تعم شیپ

مدت کامال  نیرود و در طول ا یکه به سفر خارج از کشور م دبابک به او گفته بو شیسه ماه پ. کرد و هم خوشحال شد

 یبودند و حت قیاهم رفب رستانیآنها از دوران دب. آمده بود دنشیکه سرزده به د دید یخبر بود و حاال او را م یاز او ب

 ي مهین کی شهیبابک هم. امدیدر رابطه آنها به وجود ن یخلل چیبعد از انتخاب رشته در دانشگاه و تفاوت رشته ها ه

هر وقت سخن از خانواده به . از خود نگفته بود يزیدانست اما هرگز چ یم نایرا در مورد س زیپنهان داشت او همه چ

دوستان ، با رفتار و منش  نیزد ، چه دانشگاه و چه در ب یحرف اول را م شهیاما او هم .کرد یآمد ، سکوت م یم انیم

او آرام و خونسرد بود ، هرگز . داشت یاحترام خاص شهیاستادان هم نیو در ب ددا یقرار م ریهمه را تحت تاث شیخو

 یبه زبان نم دهیرا نسنج یحرف چیداد و ه یفکر انجام نم یرا ب يکار چیه. شد احساساتش را از چهره اش خواند ینم

آمد چند  یم شیش پیبرا یمشکل یوقت. کرد یگفت و مشکالتش را از راه منطق حل م یزور نم یهرگز به کس. آورد

از  شهیهم. در چهره اش نبود یاز ناراحت ياثر چیگشت که ه یبه جمع بر م یکرد و زمان یبا خود خلوت م یساعت

شاهد  نایبارها س. کرد یبود کمتر به احساسات و عشق فکر م یآل دهیکه مرد پرجذبه و ا نیکرد و با ا یم يدختران دور

. او باشد يبرا یتوانست همسر مناسب یکه م يداد ، دختر یم يرا از خود فرار يدختر یمختلف يبود که با چه ترفندها

 شهیمشکالت هم نیدر سخت تر. داو جان ده يبرادرانه دوستش داشت و حاضر بود که برا بشیاما با تمام رفتار عج

کند و کمکش  ییاگذاشت احساس تنه ی، هر گز نم یگرفته تا مال یاز کمک جسم. کرد یم شیاریبابک کنارش بود و 
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. کرد یجلوه م یوانگیو د رمعقولیغ نایس يداد ، برا یم حیکه بابک توض يدختر جوان ، به نحو کیربودن . کرد یم

به او  حایبابک صر. داد کنار بابک باشد و به او کمک کند حید و چون موفق نشد ترجکرد او را منصرف کن یسع یلیخ

اول گمان  نایس. کند فیرا تعر زیکه خودش صالح بداند و همه چ یتا زمان پرسداز او ن یسوال چیمورد ه نیگفت که در ا

مسئله  دیاو روبه رو شد ، فهم يحساب شده  يبا نقشه  یمورد فکر هم نکرده اما وقت نیدر ا یکرد که بابک حت یم

.کرده یمهمتر از آن است که فکر م

****

به وصال بدهد با شتاب در اتاق را باز کرد و با لبخند به وصال  یتواند خبر خوب یکه خوشحال بود ، م یدر حال مایس

:شد ، گفت یم کینزد

درست مثل من ، فقط  یخونه بچرخ يادانه توآز یتون یتو از امروز م! خبر خوش برات دارم هیبده ،  یوصال مژدگان_

همه جا همراهت باشم خوبه مگه نه؟ دیمن با

:گفت یرا گرفت و او را کنار خودش نشاند و به آرام مایکه کامال متعجب شده بود دست س یدر حال وصال

صادر کرده؟ یاجازه رو ک نیا یبگ شهیم یول! يواقعا خوشحالم کرد_

:ش گفتبخ يشاد يبا لبخند مایس

ره؟یبگ میتونه در مورد تو تصم یم یاز بابک ک ری، به غ وونهیخب معلومه د_

:کرد و با طعنه گفت فیظر یاخم وصال

تو صورتم زد که  ياتاق طور نیتو هم روزیدارن ، د فیتشر وونهیداداش تو د قیکه رف نیمثل ا یدونم ، ول یبله م_

.هیلیخونه خل نشم ح نیمن اگه تو ا مایواقعا که س. منده کردنهنوز جاش مونده و حاال منو با الطافشون شر

:گفت دیکش یکه لپ وصال را م یکرد و در حال يخنده بلند مایس

گه که از کار  یاوقات م یگاه قهیوقته با اون رف یلیکه خ نای، س ی، دختر تو که سهل ایبا نمک یلی، تو هم خ طونیش يا_
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.يکوچه ا کیاندر خم تو که هنوز . آره یاون سر ئر نم

:گفت فیخف یبه او نگاه کرد و با آه دواریام یسر حال آمده بود ، با چشمان یکم مایخبر س دنیکه از شن وصال

من تا حاال  یدون یم. دونم چطور ازت تشکر کنم یرو از تو دارم ، واقعا نم یخوشحال نیا يمن مطمئنم که همه  مایس_

 ونمیبه تو مد یلیمن خ. فهمم یم شتریرو ب يکنم حاال قدر آزاد یحس م. نکردم یقدر احساس خوشحال نیوقت ا چیه

.روز جبران کنم هیبتونم  دوارمیام

:و گفت ختیبلند وصال را به هم ر يموها یبه شوخ مایس

 هیتو سرمه که هم باعث سرگرم یوصال فکر خوب یراست. کنه ینم یتو منو راض یخوشحال يبه اندازه  یچیباور کن ه_

چطوره؟. بدم ادی يبهت آشپز يکار یخوام تو وقت ب یم. کنه یهم تو رو به درد بخور م یو کم

 اوردیذهن او را مشغول کرده بود که عاقبت تاب ن يزیچ قتیدر حق. کرد دییرا تا مایزد و با سر حرف س يلبخند وصال

:و آن را به زبان آورد و با لحن مردد گفت

که  رونیمنو ببر ب یلطفا وقت. ترسم یآقا بابک را تحمل کنم ، م خیکه دوباره مجبور بشم توب نی، راستش من از ا مایس_

.جا نباشه نیاون ا

:کرد گفت یکه به طرف در حرکت م یو در حال دیدست او را کش مایس

، نگران  دهیم چسببه ه ی، موهات حساب يریدوش بگ دیاول از همه با. رونیب میبا هم بر اینباش ، ب زایچ نیتو نگران ا_

 نایس. هیجنگل مشغول اسب سوار يراحت باشه بابک االن تو التیخ. لباس هم نباش ، فکر کنم مال من اندازت باشه

.کنه یکتابخونه داره مطالعه م يتنها خونست که اون هم تو

ب با پوست صورت قطرات آ یوقت. آوردن لباس به اتاقش رفت ي، وصال را به داخل حمام هل داد و خودش برا مایس

 یم تیکه تا چه حد محروم دیفهم یحاال م. داشته يزیتم نیبه ا اجیکه تا چه حد احت دیکرد ، تازه فهم دایوصال تماس پ

 یبسته حبس و از تمام نعمات زندگ یاو اکنون بعد از پنج روز که در اتاق. انسان موثر باشد یتواند در درك و قدرشناس
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دو برابر  شیو روح یجسم يرویبود که ن نیبعد از حمام مثل ا. دانست یخود را م يعاد یمحروم بود تازه قدر زندگ

:لباسها را به وصال داد و با خنده گفت مایس. کرد یم یتازه گرفته بود و احساس راحت یشده ، جان

.دختر ، دعا کن به تنت زار نزنه یه_

. رنگ ، کامال به اندام موزون وصال تناسب داشت یز کرمو بلو یمشک نیشلوار ج. دیلبخند زد و لباسها را پوش وصال

:گفت یو با چشمک ستیبه او نگر نیتحس ي دهیبا د مایاز حمام خارج شد س یوقت

.نمیموهات رو خشک کنم ، زود باش بب میبر ایب. آد یاز من م شتریلباسها به تو ب نیا! يدختر تو محشر_

.او را به جلو هل داد و

به چشم وصال  مایاتاق س. جوان و پرطراوت او وصال را به شوق آورده بود هیبود و روح يو سرزنده اشاد  يدختر مایس

 يبا محبت موها مایس. است يا قهیبا سل اریدختر بس مایکه س دیجلوه کرد و تازه فهم بای، ز دیدیبار بود آن را م نیکه اول

. سرش مرتب کرد يوصال را با مهارت باال يورد و موهاآ رونیکمدش ب ازرا  یوصال را شانه و بعد روبان قرمز رنگ

کرده و نسبت  رییکه تا چه حد چهره اش تغ دینگاه کرد ، فهم نهیبه آ یخود وصال هم وقت یبود ، حت مایحق کامال با س

و با دقت حرکات  ولذت بخش و جالب بود  اریبس مایوصال مصاجبت با س يبرا. کند یجلوه م باتریبه قبل از حمام ز

بعد از آن هر دو به آشپزخانه رفتند و . شده بود مایس یذات يو صفا یکامال جذب مهربان. نظر داشت ریرفتار او را ز

رنگ  يبه چشمان خاکستر قیعم ینگاه مایس. نشستند یصندل يهر دو رو یوقت. شاگرد آشپز شد مایوصال به قول س

:وصال انداخت و با محبت گفت

من مطمئنم که تو به سرعت . يدار يآشپز يبرا یو ذوق خوب یهست ي؛ تو دختر با استعداد نه وصال واقعا بد نبود_

.یالبته اگر پررو نش. يریگ یم ادیرو  زیهمه چ

:شوخ گفت یلبخند زد و با لحن وصال

باشم؟ دواریتونم ام یم یعنی_
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:با همان لحن جواب داد مایس

.سازم یاز تو م یت و حسابآشپز درس هیآره ، مطمئن باش  یشاگرد من باش_

:دیپرس اطیبه اطراف نگاه کرد و با احت يوصال لحظه ا. دندیدو با هم خند هر

ن؟یجا هست نیمدت ا نیهم يفقط برا ای ن؟یکن یم یجا زندگ نیا شهیشما هم_

:جواب داد دیبا ترد مایس

 دیبا گهیخب وصال د. میقط مهمون چند روزه امال آقا بابکه ، ما ف قتیجا در حق نیا. میکن ینم یجا زندگ نینه ما ا_

.اجاق تا من برگردم يرو بذار رو يلطفا تو کتر. ارمیرو ب لیوسا خچالیرم از  یمن م. میساالد رو هم آماده کن

و چرا من را  ستیک بهیمرد غر نیا. رفت و وصال آرام از جا بلند شد ، باز همان افکار احاطه اش کرده بود مایس

ه؟یچ نجای هدف اون از نگه داشتن من ااصال ده؟یدزد

برگشته با لبخند به  مایرا در پشت سرش احساس کرد ، فکر کرد س یپر از آب را برداشت اما ناگهان حضور کس يکتر

او ،  دنیاز د. کرد یزده بود و به او نگاه م هیبابک به درگاه آشپزخانه تک. دیاو برگشت ، اما خنده بر لبانش خشک يسو

آب از دستش افتاد و تمام آب  يکه کتر دیر شد و آن قدر ترسیغافلگ ستیکرد در منزل ن یکه فکر م یقتآن هم و

.لرزند یحس کرد تنش از گرما گر گرفته و دستانش آرام م. پخش شد نیزم يدرونش رو

 یب وصال را به هم ماعصا شتریکار ب نیو با ا دیکوب یم شیکرد آرام شالقش را به پا یهمان طور که به او نگاه م بابک

دستانش که با دستکش  ينگاه او را دنبال کند و نگاهش رو ریوصال باعث شد که بابک هم مس ي رهینگاه خ. ختیر

وصال تا . بسته اش مهار کرد و با شتاب به اتاق خودش رفت نخنده اش را پشت لبا. شده بود ثابت ماند دهیپوش یچرم

وارد  مایس یوقت. خشکش زده بود یسنگ يمثل مجسمه . انست از جا حرکت کندتو یبعد از رفتن او هنوز نم يلحظه ا

را ترساند به سرعت به طرف وصال  مایخورد که س یبه چشم م ياو به قدر ي دهیرنگ پر. شد از حالت وصال جا خورد

واقعا . نشست یدلصن يلبخند زد و آرام رو یوصال که تازه حضور او را حس کرده بود به سخت. رفت و او را تکان داد
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 يبرا نیچن نیبابک ا يمردانه و چشمان پرجذبه  يحد از بابک وحشت دارد؟ چرا چهره  نیدانست که چرا تا ا ینم

دارد باعث ترس او شود و وصال علت  یکه خود بابک سع ودکرد؟ کامال متوجه ب یقابل نفوذ جلوه م ریوصال سخت و غ

شد که  یوصال باورش تم. بود که قلب بابک را از سنگ ساخته باشند نیامثل . دیفهم یاو را نم يریهمه سخت گ نیا

است  یوصال از دسته گل یکرد ناراحت یکه فکر م مایس. بخندد یکند و حت یمرد خشن شوخ نیممکن است ا یگاه یحت

:گفت یآب داده است با مهربان بهکه 

.ترسم یرو خدا لبخند بزن من کم کم دارم منشده ، تو  يزیحاال که چ ؟یقدر ناراحت نیسرت چرا ا يخب فدا_

:لبخند زد و گفت یبه سخت وصال

.من برم تو اتاقم يجون اگه اجازه بد مایس_

به اتاق  یوقت. آورد یاو سر در نم یکه از دگرگون یسر تکان داد و به وصال کمک کرد که به اتاقش برود در حال مایس

:ده گفتشرمن یتخت نشست و با لحن يوصال رو دندیرس

 تیو عصبان یترسم حضورم باعث ناراحت یخواست کمکت کنم اما م یدلم م. کردم تتیدونم که اذ یمنو ببخش ، م_

.تو بشم يخوام مسبب زحمت و دردسر برا یآقا بابک بشه ، نم

:لبخند زد و با محبت گفت مایس

 نیا کیمسائل کوچ يبرا دیتو نبا. هستیا یحرفش م يزد تا آخرش رو یحرف یوصال ، بابک وقت یحساس یلیتو خ_

.يقدر ضعف به خودت راه بد

که  یاو هم مثل تمام مردان. مورد بود یترس او از بابک ب دیبود شا مایزد و سر تکان داد حق با س یمیلبخند مال وصال

تعجب  يخودش هم جا يباشد؟ برا فیهمه ضع نیدر مقابل او ا دیچرا با. بود يانسان عاد کی،  دهید یدر زندگ

.داشت

:شد گفت یکه از اتاق خارج م یزد و در حال يلبخند مایس
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. یامروز رو به خودت حروم کن یخوش یبا اوقات تلخ دینبا. خوردن داره شهیدستپخت هم نی، اول ریسخت نگ گهید_

، چطوره؟ سییرالبته با اجازه . تا حوصله ات سر نره ارمیکتابخونه م يکتاب از تو هی تیبرا ياگه تو بخوا یراست

.از اتاق خارج شد مایسرتکان داد و س وصال

هفتم فصل

جا خورد ،  ماینگران س يچهره  دنیو روشن سحرگاه از د کیتار انیچشم گشود و در م مایدست س يبا تکانها وصال

:گفت دیمال یرا با دست م شیچشمها کهینشست و در حال شیجا يرو

!افتاده ؟ ی؟ اتفاق مایشده س یچ_

:که پر از بغض بود گفت يگرفته ا يبا صدا مایس

.ششیپ میبر عتریهر چه سر دیداره ، ما با اجیو احت نایگوش کن وصال ، مادرم حالش بده ، اون به من و س_

:خورد و با دلهره گفت کهیبود ، از فکر تنها بودن با بابک  دهیکه خواب کامال از سرش پر وصال

؟ يگرد یبر م یتو ک_

:زد و گفت يلبخند امیس

.ام یحال مادرم بهتر شد ، م نکهیبه محض ا_

:گفت یبا مهربان وصال

.هر چه زودتر حالش خوب بشه دوارمیمتاسفم ، ام_

:و ارام در گوشش زمزمه کرد دیوصال را بوس یشانیپ مایس

ناجور باشه ، اما در  یه دستپختش کمفقط ممکن. نکنه  تی، البته بهش سفارش کردم اذ يایبا او کنار ب يفعال مجبور_

.یفهم یعوض حاال قدر منو م
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خواب به چشمان وصال  گرید مایبعد از رفتن س. با شتاب از اتاق خارج شد  یبعد از خداحافظ مایلبخند زد و س وصال

هر چه زودتر  ماید سکر یکه دعا م یبه او داده بود ، برداشت و شروع به خواندن کرد ، در حال مایرا که س یکتاب.  امدین

هوا . را داشته باشد  يشتریب یشد که تحمل سخت یوصال حکم ارامشبخش را داشت و باعث م يوجود او برا. برگردد

 دیکامال باال امده بود و فهم دیچشم گشود ، خورش یوقت.  دیا یکامال روشن شده بود که دوباره احساس کرد خوابش م

.و به طرف در رفت از جا بلند شد. ظهر است  کیکه نزد

قدم  کی. حس کرد  شیپا ریز یکه جلو رفت برامدگ یبار در اتاقش باز بود ، کم نیاول يدرست بود ، برا حدسش

. مطمئن بود که کار بابک است . در اتاق بود  دیکل. را نگاه کرد ، از تعجب خشکش زده بود  شیپا ریعقب رفت و ز

 نجایرا ا دیعلت کل نیاو از ترس من اگاه است به هم دیشاق به او چه بوده ؟ اتا دیفکر کرد منظور او از دادن کل یکم

ارام از اتاق خارج شد ، خانه . است  زیاو به فکر همه چ نکهیمثل ا. گذاشته تا من با ارامش بخوابم و احساس ترس نکنم

رفت و  نیئاز پله ها پا نیورچپا. کس در منزل نبود  چیه دیسرك کش نیپله ها به پائ ياز باال. غرق در سکوت بود 

در اشپزخانه پخش  یظیکه دود غل دیبا تعجب د دیدر اشپزخانه رس يجلو یوقت. نکند  جادیا ییکرد سر و صدا یسع

سر قابلمه را برداشت از شکل سوخته  یوقت. گاز را بست  چیبه سرعت جلو رفت و پ.  دهیچیدر فضا پ يبد يشده و بو

خواسته  یاقا بابک حتما م يهم از اشپز نیلب زمزمه کرد ، ا ریز واب گذاشت  ریش ریز غذا خنده اش گرفت ، ظرف را

.امروز ذغال به خوردم بده

. ، موفق نشد  دیبگو يزیکرد چ یوصال به او زل زد و هر چه سع. کرد  دنیبابک ناگهان قلبش شروع به تپ يصدا با

:گفت يبابک با تعجب به او نگاه کرد و با همان لحن جد

، نه ؟ نیمن سوء استفاده کرد بتی؟ خوب از غ نیکرد یکار م یچ نجایشما ا_

بود و راه خروج را کامال بسته  ستادهیدر ا يانداخت و قصد خروج از اشپزخانه را داشت که بابک جلو ریسر به ز وصال

:محجوب گفت یال لحن دید دهیفا یمکث کرد اما چون صبر را ب يوصال لحظه ا. بود 
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بار هم قصد سوء استفاده  نیالبته ا.  امی ینم رونیبدون اجازه شما ب گهید نیباش یمطمئ. من رد بشم  نیطفا اجازه بدل_

.کنار نیحاال بر. خواستم کمک کنم  ینداشتم فقط م

کنار  یبا طرف مقابلش را داشته باشد ، خود را کم يکه قصد باز یاز لحن قاطع وصال خوشش امد و مثل کس بابک

کم در صورت خروج از اشپزخانه حتما به بابک  يجا نیدانست با ا یکه م رایبه بابک کرد ، ز یوصال نگاه متعجب. دیکش

کرد ، نفس  ینگاه م شیپا يبه جلو کهیو در حال شستن یصندل نیکترینزد يدوباره برگشت و رو. تنه خواهد زد 

نرمتر  یپر از خشم وصال کرد و با لحن يبه چهره  ینگاه یچشم ریبابک ز. فروکش کند تشیتا عصبان دیکش یقیعم

:گفت

اگر . چطور شر مزاحم رو از سر خودش کم کند یطیکه در هر شرا رهیبگ ادی دیمثل شما با یدختر خوب و اجتماع هی_

کوچولو ؟ نهیاز ا ریغ. ادیم شیجامعه براش مشکل پ يباشه مطمئنا تو نیاز ا ریغ

:کرد و گفت یاخم وصال

قدر بچه ام ؟ نیمن از نظر شما ا یعنیکوچولو ؟  نیکه مرتب به من بگ نیدار يچه اصرارشما _

در رفتار بابک بود که وصال کامال  یبیعج طنتیش. در کنار رفت  يانکه جواب دهد از جلو یسرش را تکان داد و ب بابک

بابک را  يحاالت رفتار يهمه تا حدود نینداشت اما با ا یکینزد يگرچه او هرگز با مردان رابطه . کرد  یان را حس م

با تمام وجود . اموزدیمصمم است که اداب معاشرت را به او ب نقدریاچرا  بهیمرد غر نیدانست که ا یکرد و نم یدرك م

از لچبابک و از  يبه خود امد که اثر ی؟ وقت ستیداشت که افکار او را بخواند و بفهمد که غرض بابک از رفتارش چ لیم

:و با خود گفت دیبه خودش خند. رج شده بود خانه خا

قدر فکر منو کشغول کنه ؟ نیا دیچرا اون با. کنم که از اون متنفرم ، واقعا که حمقانه است  یفکر م یمن دارم به کس_

چند لحظه بعد . که تا حاال حس نکرده بود  يزیداشت ، چ یبیتخت نشست حس عج يبه اتاقش برگشت و رو یوقت

، نفس  دیبه دست مقابل خود د ینیدر را باز کرد و بابک را س یوقت دیوصال ناگهان از جا پر. ه در اتاق خورد ب يضربه ا
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 زیم يرا رو ینیوصال س. رفت  نیبزند از پله ها پائ یفان که حر یرا به دستش داد و ب ینیبابک س.  دیکش یقیعم

بار  نیا: لبخند زد و زمزمه کرد . دید ازیاه نارنج و پدست کباب به همر کیغذا را برداشت  يزرورق رو یگذاشت وقت

.شازده مغاف شدم نیکه شانس اوردم و از خوردن دستپخت ا

****

با  مایس. کالفه شده بود ، انها برگشتند ییکه او از تنها یدر حال مایانتظار وصال سر امد و دو روز بعد از رفتن س باالخره

وصال احساس کرد که واقعا به او عالقه  دنیبا د. که سالعا از او دور بوده نیامحبت وصال را در اغوش گرفت ، مثل 

 مایس. پروراند ، او را دوست دارد  یداشتنش را داشت دا در دل م يارزو شهیکه هم يکرده و مثل خواهر دایپ يدیشد

یخوشحال بود که موضوع مهم یلیاو ، و خ یناگهان يماریگفت و از ب یاز مادرش م

وصال  يکه از صحبتها مایس.  بشیگفت و از برخورد عج یبابک م يوصال از کارها. و زود برطرف شده است  نبوده

:بود با لبخند گفت دهینفهم يزیچ

.  نیخدا رو شکر که زود برگشت: لب گفت  ریز میاومد یوقت دمیاقا بابک ، د چارهیهم بد نگذشته ، ب ادیخوب ، پس ز_

؟يراوردپس تو خانوم اونو از پا د

:مردد گفت یمبهوت نگاهش کرد و با لحن وصال

!فهمم؟ ی؟ من اصال منظورت رو نم هیمنظورت چ_

:گفت یالیخ یاز جا بلند شد و با ب مایس

.نبود یمهم زیخوب ، اصال فراموش کن چ_

.د از کار بابک سر دراوردکر یم یسع دیاما با دینفهم يزیچ مایس ياز حرفها. رفت  ی، وصال به فکر فرو م مایرفتن س با

****

:رفت ، گفت یکرد م یاز اتاق را نگاه م رونیبود و ب ستادهیکه به طرف بابک که پشت به اتاق ا یدر حال نایس
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نداره؟ نانیمن ، هنوز به من کامال اطم یمیکه دوست صم نیا ای؟  یباالخره وقت اون نشده که تو علت کارتو بگ_

:گفت متیا مالبه طرف او رفت و ب بابک

کردم ،  ینم ایقضا نینداشتم هرگز تو رو وارد ا نانی، من اگه بهت اطم ستیطور ن نیکه ا یدون یتو خودت خوب م_

اما نه .  یرو بفهم زیهمه چ گهیچند وقت د دیشا. کنم  فیتعر يزیکه من چ ستی، باور کن فعال وقت اون ن سنایاما 

...حاال

:ارام گفت یحنسرش را تکان دا و با ل نایس

و  یخواد شاهد ناراحت یشرط عقله ، من دلم نم يدر هر کار اطی، احت یبهت هشدار بدم که مواظب باش دیاما بابم با_

به ما کمک کنه  يادیمدت ز تونهینم مایدر ضمن س. کار رو تموم کن  ادیب شیپ یمشکل نکهیقبل از ا. تو باشم  یسخت

.دهیترس امانم یضیکنم از مر عجله داره ، فکر یلیاخه نامزدش خ

:زد و گفت مایبه شانه س یدست بابک

 یخواد هر چ یالبته دلم م. خوشبخت باشه  دوارمیهدامیخوب یلیخانم دختر خ سمای. گم  یم کی، پس تبر یچه عال_

.هان یشیم ریپ يتو هم باشم پسر ، دار یزودتر شاهد عروس

:لبخند زد و گفت نایس

.میا گهی، حاال خوبه همسن همد يساله ا جدهیه که تو هنوز نیا نه

:سر تکان داد و گفت بابک

رو در  یکس نمیحاال بب.  یدست به کار ش دیپس هرچه زودتر با يازدواج ازاد يکنه ، تو برا یوضع من با تو فرق م_

نه؟ تی ينظردار

:مکث کرد و گفت نایس

اد؟یم ادتیرو  يتو خانم کوثر_
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:و گفت فکر کرد یکم بابک

کرده بود ؟ ریاسانسور شرکن گ يهمون خانم که اون روز تو_

:سر تکان داد و با لبخند گفت نایس

.دهیمنو پسند نکهیکنه مثل ا ياریاگه شانس _

:و گفت دیبه کمرش کوب یبا خوشحال بابک

پسر خوب ، ما که با هم . زود تر تموم بشه یکه همه چ یزن یهمه هول م نیناقال پس بگو چرا ا يچه خوب ، ا_

مرغا؟ یقاط يقراره بر یحاال ک.  می، از اول بگو ، ما چاکرت هک هست میندار یستیرودربا

:و گفت دیخند نایس

 یعروس يتا حاال پس انداز کردم برا یکه هر چ یدون یدست و بالم تنگه ، م کمیاخه . نداره  یفعال که زمان مشخص_

.کنار گذاشتم مایس

:رد و گفتاخم ک بابک

نگران . دمیمن بهت م يدار اجی، تو هر چقدر که احت یکن یتو اصال منو حساب نم نکهی؟ خوب مثل ا میداشت_

؟ يواسه معطل کردن دار ي؟ هنوز هم بهانه ا یبرگردون ، حاال چ یهر وقت که داشت. برگردوندنش هم نباش 

:قدر شناسانه به او گفت یبا نگاه نایس

.خدمت کنم تیکه تو عروس نهیمن ا ي، حاال تنها ارزو یمن قیرف نیتو بهتر_

:گفت یو به شوخ دیخند بابک

خانم  چارهیب. شده  دیمن ؟ تو فعال به فکر خودت باش که موهات سف یحاال کو تا عروس.  ياگه انشااهللا هنوز زنده بود_

....یهست یطونیکه گول ظاهر تو رو خورده ، اگه بدونه تو چه ش يکوثر

:باال برد و بابک خنده کنان گفت یدستش را به شوخ نایس
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.اداهارو واسه خانمت نگه دار نیهنوز زوده ، ا يقدر خشن نبود نیخوب بابا تو که ا یلیخ_

 نیکتریکه از سر و سامان گرفتن نزد یدر حال. از اتاق خارج شد و مثل هر روز به طرف اسطبل اسبها حرکت کرد  بابک

.خوشحال بودواقعا  قشیرف

****

 يبرا یگاه. تلخ و زننده است  قتیبه انچه در حق. فکر کند قیاست تا انسان در خلوت خود به حقا يشب بهانه ا سکوت

 شیپا يبه جلو رهیخ یتخت نشسته بود و با نگاه ياتاق رو یکیتار انیوصال در م. بهتر از اگاه شدن است  يخبر یما ب

توانست به خود  یرا منکر شود و نم قتیتوانست حق ینم. بود  گردانکه در ذهنش بود سر دهیچیانتها و پ یب يدر افکار

داند که کدام راه را  یماند و نم یم یاست که بر سر دو راه ییانسان پر از لحظه ها یزندگ. کند  یبقبوالند که اشتباه م

 يو نه با دل و از رو ردیبگ میبا عقل تصماست که  روزیپ یکس شهیهم انیم نیدر ا. سرنشتش انتخاب کند يادامه  يبرا

 یدلش م. دانست  یاسمش را نم یبردد که حت یبه سر م ییاو اکنون ساعتها از خانواده اش دور بود و در جا. احساس 

ان دو وجود  نیب يوتریکم و کاست از او بپرسد اما د یرا ب زیتوانست راحت با بابک صحبت کند و همه چ یخواست م

.شد یاو م بهوصال  یکیع از نزدداشت که مان

 ییبایز نیقلبش طن يانعکاس صدا. توانست  یدرك کند اما باز نم ندیب یخواست ان جه را که در چشمان بابک م یم

.بود دتریخوش ا یکرد که از هر اهنگ یدر گوشش صدا م يزیداشت ، چ

هشتم فصل

نازك کرد و رو به مخاطبش کرد و  یاز انها پشت چشم یکیزن در کوچه مقابل درب خانه مشغول صحبت بودند که  دو

:گفت

زده اما انگار نه  بشیدختره هفت روزه که غ. بفخمه  یخوان کس یکاسه است که نم مین ریز يچه کاسه ا ستیمعلوم ن_
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...از اولش معلوم بود. گم خودش فرار کرده  یافتاده من که م یانگار که اتفاق

.است يو در خانه بستر ضیمر دی، شا یدون یتو از کجا م_

:و ارام گفت دیداد لبش را گز یکه گوش م زن

.بشنوه يزیچ ستی، خوب ن ادی، راحله خانم داره م واشتری_

:به طرف راحله خانم رفت و گفت یبا چابلوس زن

.يشد دایکم پ یلیروزا خ نیشده هان ، ا نیسنگ یلیات خ هیگم سا یبه به راحله خانم حالت چطوره ؟ م_

:زد و ارام گفت يلبخند راحله

 ینم رونینداشتم ، ب دیحاال هم اگه خر.  امینم رونیب ادیکه ز نهیا سیخوش ن ی، راستش حالم کم میتونیسا ریز_

.ومدمی

:گفت اطیسکوت کرد بعد با احت یکم زن

همسن اون االن تو خونه  يدخترابس که تو خونه نشست ،  دی؟ دختره پوس ياوردیپس چرا وصال خانم رو با خودت ن_

.شن یبند نم

:رنگ به رنگ شد و گفت یکم راحله

غذا  دیبرم ، با گهیحاال با اجازتون من د. بره رونیب ادیدوست ندره ز. ده تو خونه بمونه  یم حیواهللا خودش ترج_

.درست کنم

:کرد و گفت یزشت ياز دور شدن راحله خانم زن خنده  بعد

، واقعا که امان از  مییخانم فکر کرده ما هالو. چطور دست و پاشو گم کرد  يدیهست ، د ییخبرا هیگفتم  يدید_

...يامروز يدست دخترا

:گفت يگرید زن
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.ستین رونیکه اهل ب هیبره ، واهللا دختر خوب رونیاز خونه ب ادیکه خود راحله خانم گفت دوست نداره ز يدید_

.یکن یف اونو باور مکه حر يبابا تو چقدر ساده ا يا_

.کجاست ستیدختر اصال معلوم ن ي، مگه خبر ندار يخبر یب زیپس تو از همه چ_

.کار دارم یلیبرم که خ دیاصال به ما چه مربوطه که کجاست من با. بگم  یخب چ_

نهم فصل

:زد ادیمبل نشست و فر يرو تیبا عصبان نایس

آخه تو ... ، آخه ایکوتاه ب یشه ، بابک تو رو خدا دست بردار ، کم یابتر مکار خر يطور نیا ؟یبفهم يخوا یتو چرا نم_

؟يادامه بد يباز نیبه ا يخوا یم یتا ک. يرحم نبود یقدر ب نیکه ا

:با خشم به طرف او برگشت و گفت بابک

از اول هم به نو  من. گم یم یچ یتا بفهم يوقت کنار من نبود چی، تو ه ستین يمن باز يکار برا نی، ا نایبس کن س_

.ادیب شیتو پ يبرا یخواد مشکل یوقت دلم نم چینشده برو ، من ه ریحاال هم د. ، کمک نکن یستین یگفتم اگه را ض

:نرمتر گفت یبا لحن نایس

 یوقت نم چی، ه ینداشت ي، تو هرگز با زنها رابطه ا یکن یدختر ظلم م نیبه ا يکه حق با تو باشه ، تو دار میریبابک گ_

بشه؟ یروان يبه اون صدمه برسه؟ دوست دار يتو دوست دار. دارن یکه چه طبع حساس یدرك کن یونت

:دیغر بابک

دوستش دارم ،  شتریقول دادم که از جونم ب یمن به کس. ده ینم تیاون اهم یکس مثل من به سالمت چیه... نه ، نه ، نه_

.دونم یمن نم ؟يحاال تو چرا کاسه داغ تر از آش شد نرسه ، يآزار چیقول دادم که به وصال ه نا؟یس یفهم یم
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:جلوتر رفت و گفت نایس

 يشده و اون همه  یمیدر ضمن خواهرم با وصال کامال صم. ستمیفهمم ، مثل تو کله شق ن یکه بهتر از تو م نیا يبرا_

... چطور بگم ، اون... اگه وصال. مینگاه کن هیبه قض يا گهیطور د ایاصال بابک ب. زاره یم ونیحرف دلش رو باهاش در م

 یهم نم گرانید رییکه متوجه تغ یتفاوت یاون قدر ب نیاز ا ریو غ یستینداره ، تو عوض بشو ن يا دهیاصال ولش کن ، فا

 نیاما اون دختر ا یاحساس یب یلیچون خ يد یاز دست نم يزیفکر کن ، به اطرافت نگاه کن ، تو چ یآخه مرد کم. یش

ضربه  نیبدتر ونهت یم نی، ا يکه قول داد یتو گفت. یکن دلش رو نشکن یکنم ، سع یخواهش م... کباب... ستیطور ن

.زن باشه هی يبرا

:لب گفت ریو ز دیکوب زیم يبابک مشتش را با خشم رو. با گفتن حرفش از اتاق خارج شد نایس

.یفهم یتو هم منو نم... یلعنت_

عکس نامزدش  مایس. مشغول صحبت بودند نییپا يایخبر از قضا یکامال ب امیباال وصال و س يلحظه در طبقه  نیهم در

:را به وصال نشان داد و گفت

آد که منو خوشبخت کنه؟ یبه نظر تو چطوره ، بهش م_

:به عکس گفت یو بانگاه دیخند وصال

.آد یر مبه نظ یو آروم افهیهم رفته مرد خوش ق يشه نظر داد ، اما رو یکه نم افهیق يآخه از رو_

:لبخند زد و گفت مایس

 ریگم نکنه بزنه ز یزنم با خودم م یسرش داد م ی، اون قدر مظلومه که وقت رهیگ یاون نگو که دلم م یاز آروم يوا_

.هیگذشته ، وصال باور کن مرد خوب یاز شوخ ی، ول هیگر

از منظور او  مایبعدا خدا رو شکر کرد که سآن که فکر کند به زبان آورد و  یبود ، ب دهیرا که به ذهنش رس یسوال وصال

.دینفهم يزیچ
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؟يکه به نامزدت عالقه دار يدیتو چطور فهم مایس_

:و گفت دیخند مایس

قلبم با  یدستپاچه شدم ، وقت دنشیبا د یکرد ، وقت یم يقرار یب دنشید يدلم برا یراحت ، وقت یلیخ! یچه سوال_

رو که مال خودم بود چه  یدل غافل قلب يکه ا دمیتازه فهم. ورتم جمع شدو تمام خون بدنم تو ص دیسرعت هزار تپ

از تو با  ؟یکس رو دوست نداشت چیتا حاال ه یبگ يخوا یم یعنیدختر؟  يدیحاال فهم. سپردم يا گهیآسون به کسه د

.دهیبع ياسطوره ا افهیق نیا

:کرد و گفت یمکث وصال

 شهیبود ، من هم ریسخت گ یلی، پدربزرگم خ دهیو آفتاب و مهتاب ندمن ي، چون به قول معروف رو ستین بینه عج_

.خونه حبس بودم يتو

شد و بعد چند  دهیمحکم شن يقدمها يلبش گذاشت ، صدا يانگشتش را آرام رو عدیسکوت کرد و  يلحظه ا مایس

 طنتیرو به وصال با شبرگشت  یصحبت کرد ، وقت یدر را باز کرد و چند لحظه آرام با کس مایس. ضربه به در خورد

:گفت

.خواد باهات حرف بزنه ی، بابک م میباهات کار داره ، پاشو زود بر لتیدختر ، عزرائ یه_

:و با لکنت گفت دیوصال پر ياز رو رنگ

؟یدون یتو نم ما؟یکارم داره س یچ... یچ_

:و گفت دیبا لبخند دستش را کش مایس

.شه یم یعصبان یبرس ری، االن د گهید پاشو د ؟ییقدر ترسو نینه به جون خودم ، تو چرا ا_

حس کرد  ست؟یدانست علت آن چ یکه رانوان وصال شل شده بود ، و نم یرفتند و در حال نییدو با هم از پله ها پا هر

دستش متعجب  يدست او را در دست گرفت از سرما یوقت مایس. شود یم هوشیحال است و از ترس دارد ، ب یکه ب
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:گفت یربانشد و با مه

؟یترس یاز اون م يخود ینداره ، چرا ب ينترس وصال ، اون که با تو کار_

:لبخند زد و گفت یبه سخت وصال

.ایترسم فقط اگه ممکنه تو هم با من ب ینم_

 ییبایبود به آهنگ ز ستهیو چشمانش  دهیمبل لم يسر تکان داد و به ناچار همراه وصال وارد اتاق شد ، بابک رو مایس

:به وصال گفت ياو را صدا زد و با اشاره ا مایس. داد یگوش م

.هم وصال نیا_

به  یبعد با نگاه. را به او تعارف کرد شیلرزان وصال با دست مبل رو به رو يبه پاها یراست نشست و با نگاه بابک

:گفت یبه آرام مایس

.دیباش رونیشما لطفا ب_

بعد بر . منگ به وصال چشم دوخت یبا نگاه رهیخ يبابک لحظه ا. ارج شدو ناچار از اتاق خ ستیبه وصال نگر مایس

:گفت متیبا مال شهیعکس هم

ن؟یخواد با پدربزرگتون صحبت کن یدلتون م_

 یبه گوش ينگاه از او برگرفت و با اشاره ا عیبابک سر. ناخود آگاه سر بلند کرد و با تعجب به بابک نگاه کرد وصال

:تلفن گفت

تلفن را  یوصال سر تکان داد و گوش. دیدر مورد جا و مکانتون نزن یحرف چیالبته با کد شهر ، اما ه. نیریبگ شماره رو_

اش را  یتمام خاطرات ذهن ییگو. و نگاه ثابت بابک قدرت فکر کردن را از او گرفته بود دندیلرز یدستانش م. برداشت

:زمزمه کرد نانهیشرمگ یبا نگاه. برده بود ادیاز 

...آخه من ن؟یریشه خواهش کنم شما شماره بگ یم_
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:مالمتگر گفت یرا از او گرفت و با نگاه یگوش بابک

...نیشماره خونتون رو هم فراموش کرد یمعلوم هست شما چتون شده؟ حت چیه_

آشنا  يصداها دنیوصال که قلبش از شن. زد و چشمانش را بست هیرا به دست وصال داد دوباره به مبل تک یگوش یوقت

و دوباره  ستادیا يپدربزرگش ، قلبش لحظه ا يصدا دنیبا شن. دیکش یرا م ی، هر لحظه انتظار برداشتن گوش دیتپ یم

.شروع به زدن کرد

...سالم... پدربزرگ... الو_

:پرمحبت گفت ییتازه گرفته بود ، با صدا یجان ییوصال گو يصدا دنیبا شن رمردیپ

لت چطوره؟حا ؟یخودت زمیعز ؟ییوصال تو_

.حالم خوبه ، ممنونم_

:شده بود ، گفت زیتصور لبر رقابلیغ يکه از شاد یکرد و در حال یم هیآرام گر رمردیپ

ما؟ شیپ يگرد یبر م یخب دخترم ، تو ک_

.برده است ادیحضور وصال را از  ییمبل لم داده بود و گو يبه بابک نگاه کرد که آرام رو وصال

شه باهاش صحبت کنم؟ یحال راحله خانم چطوره؟ م. بگم يزیاجازه ندارم چ... گ ودونم پدربزر یمن نم_

:گرفته گفت یبا لحن یصولت يآقا

 هیقلبش ته يمقدار دارو برا هی، رفته  ستین نجایکنه ، متاسفانه فعال ا یم يقرار یتو ب ي، فقط برا ستیحالش بد ن_

، بابک اونجاست؟ زمیوصال عز. ردآو یصدات بال در م دنیبود از شن نجایاگه ا. کنه

:آرام گفت ییبا صدا. دانست یاسم او را هم م یبا تعجب به بابک نگاه کرد ، پدربزرگش حت وصال

ه؟یچ انیجر نیشه به من هم بگ یبله اما پدربزرگ م_

:شرمنده گفت یسکوت کرد و بعد با لحن يلحظه ا یصولت يآقا
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به من بکنه و خودش همه  یلطف هیبابک  دیشا. تو يبرا دنشیدونم شن یهم ممن سخته و  يهم گفتنش برا... دخترم_

...رو بهش بده یکنم گوش یخواهش م. کنه فیرو برات تعر زیچ

بابک را به  شیآسا دیترس یکه م ییآرام گو ییرا عقب گرفت و با صدا یگوش دیفهم ینم يزیاو چ يکه از حرفها وصال

، چون بالفاصله سر بلند کرد و به وصال چشم  اربودیس تصور وصال کامال هوشبابک برعک. هم بزند او را صدا زد

:زد ، گفت یموج م یغم و نگران اشکه در چهره  یرا به طرفش گرفت و در حال یوصال گوش. دوخت

.پدربزرگم با شما کار داره_

:را گرفت و گفت یگوش بابک

ن؟یداشت يبله با من کار_

. يرو کامل کرد یدونم که بد کردم اما تو در حق من مردونگ یم... با وصال صحبت کنم يدازت ممنونم که اجازه دا_

رو  قتیکه من قدرت گفتن حق یدون یم. یرو به وصال بگ یخوام که همه چ یخواهشم از تو م نیحاال به عنوان آخر

...کنم بابک یخواهش م. من قضاوت کنه ردخواد او نا آگاه و ندونسته در مو یدلم نم گهیندارم و د

:گفت يبا همان لحن جد اوردیخود ب يبه رو يزیآن که چ یو او ب دیبه گوش بابک رس یصولت يآقا هیگر يصدا

...فعال خداحافظ... کنم یم یسع_

پس علت اقدام نکردن . نشسته بود و قدرت تکان خوردن نداشت شیسر جا ریاز قطع تلفن وصال هم چنان متح بعد

بابک . دیدانست چه بگو یوصال نم. دانست یمرد را م نیاسم ا یاو حت. خبر داشت یکه از همه چبود  نیپدربزرگش ا

:گفت يکرد با خونسرد یاو را درك م دیکه ترد

ن؟یبپرس نیخوا یم يزیشما چ... خب_

:گفت زانیگر یبا نگاه وصال

ربزرگم؟شما و پد يعروسک برا هیبودم؟  ياسباب باز هی ونیم نیا دم؟یمن درست فهم_
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:گفت يرا باال داد و با خونسرد شیابرو کی بابک

دختر بچه هاست؟ هیمن شب يکنم کوچولو؟ کجا يآد با عروسک باز یبه من م_

:محکم گفت یشده بود با لحن یعصبان شتریاو ب یکه از راحت وصال

بپرسم؟ یاز ک دیمن با نیزن یم يخبر یگه و شما هم راحت خودتون رو به ب ینم يزیاگه پدربزرگم چ ؟یپس چ_

:اش زد و گفت نهیبا انگشت به س بابک

م؟یبدون نیخوا یم یشما چ. معلومه از من_

به او  یبابک نگاه. که احساس مس کرد بابک قصد تمسخر او را دارد از جا بلند شد یمکث کرد و در حال یکم وصال

:کرد و گفت

ن؟یرو بدون زیهمه چ نیخواست یمگه نم ن؟یشد؟ چرا بلند شد یچ پس

:گفت یعصب یبا لحن شیپا يبه جلو رهیخ یبا نگاه وصال

 یتا وقت ب نیگرد یم یکه شما امروز دنبال کس نیمثل ا. رو انتخاب نکردم یخواستم اما ظاهرا وقت خوب یبله م_

.مزاحمتون بشم يکنم تا وقت مناسب تر ی، من صبر م نیرو پر کن تونیکار

:کرد خکوبشیبود که بابک با حرفش سر جا مدر حال خروج از اتاق  وصال

 حیخواستم براتون توض یحاال اگه م یول. نیکرد یصبر م شتریب ی، بهتر بود کم نیکن یقضلوت م نانهیشما کامال بدب_

مرد که مقابلتون نشسته و با احترام باهاتون  هیبا  نیگرفت ادی یوقت نیبر. شدم مونیپش تونیادب یب نیبدم به خاطر ا

.نیرو بفهم زیمن تا همه چ شیپ نیای، ب نیکنه چطور رفتار کن یت مصحب

.انداز بود نیبابک در گوشش طن يکه هنوز صدا یبا سرعت از اتاق خارج شد و به اتاقش پناه برد در حال وصال

دهم فصل
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و مردانه بود  يکه در گذشته قو فشیضع يشانه ها. را گذاشت و بغض فروخورده اش را رها کرد یگوش یصولت يآقا

او در . من شد یسنگدل یدونم مقصر فقط منم ، وصال دخترم قربان یم: لب زمزمه کزد ریز. خورد یتکان م هیبر اثر گر

 ادیشدن به او  رهیگذاشت و با خ شیزانوها يبرداشت و رو زیم يلرزان قاب عکس وصال را از رو یبا دستان هیگر انیم

. بود رینظ یب ییبایآن زمان هم او در ز یحت. داد یوصال را نشان م یسالگ زدهیعکس ، س. گذشته و مادر وصال افتاد

لبان . زدند یم ادیرا فر تیرنگش که معصوم يمخصوصا چشمام درشت و خاکستر. داشت یخاص ییرایاو گ يچهره 

رنگ  شهیمرنگش او را ه یکرد و پوست صاف و مهتاب یم یتازه شکفته را در ذهن تداع يسرخ و خوش حالتش غنچه 

رنگش که موقع  ییصاف و خرما يموزون و متناسبش که مانکن ها را از رو برده بود ، موها کلیه. داد ینشان م دهیپر

 اتیشد ، خصوص ی، محسورش م دید یساخته بود که هرکس او را م ییبایکمرش مواج بود از او دختر ز يراه رفتن رو

:با بغض زمزمه کرد یصولت يآقا. مده بوددرآ شیبه نما رمردیدر ذهن پ لمیوصال مانند ف

که از  دیهست یبیکنم مانند س یاو را در نظرم مجسم م نمیب ی، هر وقت تو را م ییبایاقرار کنم تو مثل مادرت ز دیبا_

سحر  شیبایمادرت هم با ز. مرا عذاب بدهد شهیتو خلق کرده تل هم هیخدا او را درست شب دیشا دیوسط نصف شده ا

...تنها اشکال کار از من بود که احمق بودم. کرد یم نشیتحس اریاخت یب دید یهرکس او را مکرد ،  یم

ازدهمی فصل

 مایس. سر زدن به مادرش به خانه رفته بود يبرا نایبابک به جنگل و س. بود مایدر آشپزخانه مشغول کمک به س وصال

:ناباور گفت یکرد ، با لحن یبرنج را کم م ریکه ز یدر حال

...یخودت دست به کار بش دیطور پس با نیکه ا_

:حرف او را قطع کرد و با تعجب گفت وصال

!؟يچطور یول_



فروغ ستوده مهر -وصال  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٥٥

که داخلش  یآورد و در حال رونیکوچک ب یفیک نتیآشپزخانه رفت و از داخل کاب يفکر کرد بعد به گوشه  یکم مایس

:کرد ، گفت یو شکالت م تیسکویمثل ب یرا پر از مواد خوراک

 یدرست سر جاده م رونیب ياطراف پر از درخته ، اما اگر بر نیا...  نجایا. خونه يخودت بر دی، تو با یفرار کن دیبا_

 یبتون یکن یتو فکر م. خبرم یب زیکنم که از همه چ یمن هم وانمود م. خونه يبر يا عیکرا نیماش هیبا  یتون یو م یرس

؟یاز جنگل خارج بش

:نامطمئن گفت ییفکر کرد و با صدا یکم وصال

.امتحانش که ضرر نداره یفکر کنم بله ، ول_

:دوش وصال انداخت و گفت يبرگشت آن را رو ییبایز یتکان داد و به اتاقش رفت و با کت پشم يسر مایس

و حواست جمع باشه  یکن یاگه سع. برگرد عیسر یاگه نتونست. یفورا از جنگل خارج بش دیجنگل سرده ، تو با يشبها_

.شه یزود تو جنگل گم م یلی، مواظب باش آدم خ یراه عالمن بذار که راه رو گم نکن يدر ضمن تو. یش یا موفق محتم

:را بغل کرد و گفت مایبا صداقت س وصال

.کنم ی، هرگز فراموشت نم یدوست من نیزتریتو عز_

:برد ، گفت یکه او را به طرف در م یو در حال دیصورت او را بوس مایس

.رفتنت محاله گهیاون وقت د. آقا بابک برگردن ای نایر برو وصال ، ممکنه االن سزودت_

 يبه باال ینگاه. گذاشت یدرختها عالمت م يگفته بود ، وارد جنگل شد و در حال حرکت رو مایهمان طور که س وصال

. کرده بود یخفآسمان خود را پشت درختان م یحت. دید ینم دهیجز درختان سر به فلک کش يزیسرش کرد و چ

بلندش  يآرام وصال و نفسها يقدمها يدصدایرس یکه به گوش م ییبر همه جا حاکم بود و تنها صدا نیسهمگ یسکوت

 انیبا سر و صدا از م یپرندگان که گاه يصدا. استراحت کند یگرفت کم میشد و تصم رهیکم کم بر او چ یخستگ. بود

کردند ناگهان وصال را یدرختان پرواز م
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آرام نشست و آب دهانش . مورد است یکه ترسش ب دیدقت فهم یاما با کم. ا پراند و باعث ترس و وحشت او شدج از

که هنوز هوا روشن بود ، کم کم سرما داشت تا  نیبه اطراف کرد ، با ا یبا ترس و وحشت نگاه. را با زحمت قورت داد

 يصدا. د و تا شب نشده خود را به جاده برساندکن تکه زودتر حرک دیبهتر د. کرد یمغز استخوان وصال نفوذ م

بردن ترسش شروع  نیخودش و از ب یسرگرم يوصال برا. خلق کرده بود ییایرو یحالت شیپا ریخشک در ز يبرگها

:کرد يشعر يبه زمزمه 

جهنم ي شهیجهان از ر یوقت

آدم از عدم و

دیآ یم اسی يها شهیاز ر یسع و

تفاوت ساده در حرف کیکه  یوقت

کند یم لیرا به کفتر تبد کفتار

واژه ها یتفاوت یبه ب دیبا

طرف مثل نان دل بست یب يها واژه

نان است یاز هر طرف بخوان نان

دوباره . کرد دنیکم کم قلب وصال شروع به تپ. تا شب نمانده بود شتریب یساعت گریاما د دیدرخش یهنوز م دیخورش

 يخواست که اتفاق بد یخواند و از خدا م یلب دعا م ریوصال ز. اده نبوداز ج ياثر چیاطراف کرد ه یو نگاه ستادیا

و سرد و  زیآوردن لبخند تمسخر آم ادیبرگردد ، اما با به  رهعالمتها دوبا يگرفت از رو میبار تصم کی. فتدین شیبرا

داد که به راه نا  حیترج لیدل نیبه هم. که با او رو به رو شود دیترس یشد ، راستش م مانیبابک پش يخشونت ها

که  یوصال در حال. داد یشب را خبر م دنیشوم جغدها و پارس سگها رس يکم کم ناله . معلومش ادامه بدهد

:کرد با خود گفت یبغل جمع م ریرا ز شیادسته
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لعنت به من که . کردم یدر مورد راه سوال م یکاش قبل از اومدن کم. زنم یم خیچقدر هوا سرد شده ، دارم  يوا_

.افتم یبه فکر م رید شهیهم

 يو به علت دلهره ا دید یم یرا به سخت شیپا يجلو. راه نداشت افتنی يبرا يدیوصال ام گریشده بود و د کیتار هوا

که به طرف صدا  نیاز پشت سر او را ترساند و به محض ا ییصدا. نداشت شیبه مقابل پا یکه داشت اصال توجه

. دیو دوباره به گوش خودش رس دهیچیدر چاله پ غشیج يصدا. درون چاله افتاد شد و به یخال شیپا يبرگشت ، جلو

. ستدیپا با يچاله رو واریبر د هیکرد بلند شود و با تک یم یکه سع یبر بخت بد خودش لعنت فرستاد و در حال

وصال  يو روگرد و غبار درون چاه بر سر . گرفتند شیرا در پ شیشدند و راه گونه ها يخودسرانه جار شیاشکها

 یکه شب در جنگل پرسه م یوحش واناتیبدتر از همه ترس از ح. بلندش پر از خاك شده بود يانشسته بود و موه

نا خود آگاه خم شد و مچش را در . حس کرد شیدر مچ پا يکه ناگهان درد ستدیوصال خواست سر پا با. زدند بود

درد. دست گرفت

از  هیشد و در حال گر رهیشب خ اهیبه آسمان س. دید یخودش نم يبرا یجاتراه ن چیه. تحمل شده بود رقابلیغ شیپا

حق . شده بود مانیو تا سر حد مرگ از کارش پش دیساعت درون چاه از سرما و ترس لرز میحدود ن. دیخدا کمک طلب

: با خودش گفت .گرفت یم میزد و فکر نکرده ، تصم یم بگدار به آ یب شهیبود که هم ییبا بابک بود او دختر کوچولو

.خونواده ام تنگ شده بود ينداشتم فقط دلم برا يبار هم خدا بهم رحم کنه ، آخه من که منظور نیکاش ا

چاله ارتفاع . ندارد یبار احساس کرد که با مرگ فاصله چندان نیاول يآورد و برا یبود که وصال بر زبان م یکلمات نهایا

افکار بود  نیدر هم. حفر کرده باشند یوحش واناتیح يدس زد که آن را برانداشت اما کامال پهن بود و وصال ح يادیز

اطراف بود که بتواند به او  نیا یبالخره کس. دیدر دلش تاپ يدیتمناگهان نور . به گوشش رسد یاسب يپا يکه صدا

و ناگهان تمام اسب دور شد  يپا يحس کرد که صدا. دیزدن کرد و کمک طلب ادیبلند شروع به فر يبا صدا. کمک کند

:زد ادیبلند فر يبر سرش خراب شد و با صدا دشیام
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؟یکن یچرا به من کمک نم ا؟یآخه چرا خدا_

...رخ داد ياما ناگهان معجزه ا. دینشن يزیخودش چ ي هیگر يلحظه جز صدا چند

 یلیتو خ یفهم ی، م يد ی، به حرف بزرگترت گوش نم یکن یاحمقانه م ي، کارها یهست يکه دختر بد نیا يبرا_

...يبد

کند  هیتوانست به او تک یکه م یچاه ، تنها کس يبود ، درست باال نجایاو ا. بابک ناگهان قلب وصال را روشن کرد يصدا

:که مچش را محکم گرفته بود ، گفت یدر حال دیلرز یکه از ضعف و سرما م یی، با صدا

.رمیم یدارم م رونیب نیاریحرفاست؟ تو رو خدا زودتر منو ب نیحاال چه وقت ا_

بابک زمزمه . کند یبه باال نگاه م يدیکه ته چاه با ناام دیچراغ قوه اش را روشن کرد و در نور کم چراغ وصال را د بابک

:وار گفت

تا تو  یدون یم. يکارو در حق من کرد نیقدر نترسده بودم ، تو بدتر نیوقت ا چیبگم دختر؟ تا حاال ه یآخه به تو چ_

من  شیتو پ يفکر نکرد چیه ؟یکن یکار م یآخه تو معلومه چ. بارها مردم و زنده شدم دم؟یکش یکنم چ دایرو پ

اومد؟ یسرت م ییاگه بال ؟یامانت

جواب پس  يبرا یلزوم گریبود و د دهیزجر کش یمدت به اندازه کاف نیدر ا. نگفت يزیبغضش را فرو داد و چ وصال

:محکم و قاطع گفت یلحن شد و با زیخ میبابک ن. دید یدادن نم

...خوبه. آره. نخوره زی، مواظب باش دستت ل ریجلوتر ، دست منو محکم بگ ایب_

بالخره وصال . دیحرکت پر شتاب وصال را به طرف باال کش کیبابک عمل کرد و اوبا  يبه گفته ها کیبه  کی وصال

که نیاز ااما قبل  دیکش ینفس راحت. دیچاه د يصاف و باال نیزم يخود را رو

 یاشک آرام از چشمانش فرو م. دیکوتاه کش یغیو ج دیچیپ شیکشنده در پا يکند ، ناگهان درد ياحساس شتد بتواند

:زد ، گفت یموج م ینگران شیکه در صدا یبابک نور چراغ را به صورت وصال گرفت و با تعجب در حال. ختیر
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کنه؟ یدرد م تییشد؟ جا یچ_

 رهیقفل شده بود ، خ شیمچ پا يزانو زد و به دستش که رو شیبابک جلو. نشست نیزم يسر تکان داد و رو وصال

هر چه  دیو با دهیضرب د شیوصال به او فهماند که پا يناله . دیدست کش شیدستش را کنار زد و آرام به پا. ماند

:آرام رو به وصال گفت ییبا صدا. زودتر مداوا شود

.ردمگ یجا بمون من االن بر م نیتو هم_

:هراسناك و لرزان گفت یکه از جا بلند شود ، وصال ناگهان دستش را گرفت و با لحن نیقبل از ا اما

.منو تنها نذار گهیکنم ، د ینه خواهش م_

که در ساعات  ياو اکنون به علت ترس و زجر دیفهم یبه دست سرد و مرتعش وصال کرد ، حال او را م ینگاه بابک

:گفت تیاما با قاطع یرفتارش نبود به آرام بود متوجه دهیگذشته کش

.تا تو رو به خونه برسونم ارمیخوام اونو ب یجاست ، م نیرم ، اسب هم ینم يدور ينترس جا_

خودش متعجب بود که چطور آن همه . کرد یخودش فکر م يکه وصال به کارها یاز وصال دور شد ، در حال بابک

آن که متوجه باشد از او کمک خواسته بود و به دستان  یموشش شده بود و بترس و نفرتش از بابک امشب ناگهان فرا

که افسار  یزود برگشت و در حال یلیاو خ. ون بابک بودیاما هر چه بود اکنون جانش را مد. پر توان او اعتماد کرده بود

آرام اسب را جلو برد  يه ابابک با خند. دیو وصال نا خود آگاه به عقب پر دیکش يا ههیاسب ش. اسب را در دست داشت

:و گفت

.جلوتر که سوارت کنم ایکه ترس نداره ، حاال ب یبینج نیآخه اسب به ا. کوچولو ییتو واقعا ترسو_

 يبابک بازو. که چشمانش را بسته بود خود را به بابک سپرد یمجروحش لنگان لنگان جلو رفت و در حال يبا پا وصال

به صورت و  یاسب گذاشت و با نگاه يبلند کرد و رو نیقه کرد و او را از زموصال حل کیستبرش را دور کمر بار

اسب خم شد و گردن اسب را محکم  يکمر رو اوصال ت. خنده اش را گرفت يوصال به زحمت جلو ي ستهیچشمان 
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افسار  که یبابک در حال. سقوط کند نیو هر لحظه ممکن است به زم ستادهیا يارتفاع بلند يکرد رو یفکر م. گرفت

:به طرف او برگشت و گفت دیکش یاسب را به دنبال خود م

تونه سرش رو  یزبون بسته نم نیکه ا يریگردن اسب رو بگ يطور نیاسبه؟ اگه ا يچه طرز نشستن رو نیا_

.دختر ، نترس من مواظبتم نیراحت بش. بچرخونه

 یحالش داشت بهتر م. ب را با دست گرفتاس يالهایاو عمل کرد و کم کم کمرش را راست کرد و  يبه گفته  وصال

سکوت. دیکش یم ریهم چنان ت شیاما پا. ندیاسب بنش يتوانست رو یشد و راحت تر م

با . دیرس یبه گوش نم ییصدا چی، ه یجنگل واناتیح یاو و سم اسب و گهگاه يپا يشده بود و جز صدا یطوالن بابک

. است و در فکر فرو رفت ی، مطمئن بود که هنوز از دستش عصبان کرد یتوجه به اطراف حرکت م یبه بابک که ب ینگاه

:لرزان و آرام گفت ییکه سکوت زجر آور را بشکند با صدا نیا ياما برا

.اومد یسر من م ییمعلوم نبود االن چه بال نیاومد یاگه شما نم. واقعا ممنونم_

 تیاما حس کرد که از عصبان دید یبابک را م يچهره  یبه سخت یکیبه طرف او برگشت هرچند که وصال در تار بابک

:سرد گفت یبابک با لحن. دیفهم یاو را نم یهمه ناراحت نیدر حال انفجار است و علت ا

 يگفت که شما رو یاگر اون به من نم. کرده یکه چه اشتباه دیزود فهم یلیخانم خ مایکه س نیشما شانس آورد_

 یم یواناتیخوراك ح ایو  نیاز سرما مرده بود ایتا االن  دیکنم و شا داتونیپ تونستم یهرگز نم نیدرختها عالمت گذاشت

 ی، هر چند که نم نیکرد یچه کار خطرناک نیباش دهیکه فهم دوارمیام. گردن یکه شب تو جنگل به دنبال غذا م نیشد

افتاده و  یصله حدس زدم که اتفاقبالفا دمیبه خونه برگشتم و شما رو ند یوقت. نیباش دهیتونم باور کنم که تا حاال نفهم

...نیکرد يواقعا که کار احکقانه ا. مشکوکم کرد شتریخانم ب ماینگران س افهیق

همه عتاب و سرزنش را هم نداشت ،  نیدانست که خطا کرده اما انتظار ا یخودش م. انداخت نییسرش را پا وصال

دانست علتش  ینم. کند يریز لرزش فکش جلوگتوانست ا یکرد نم یم یلبش را به دندان گرفت اما هر چه سع
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و او از  دیبود که به گوش بابک رس دآن قدر بلن شیبهم خوردن دندانها ياعصابش ، صدا یختگیبهم ر هیسرماست 

:کنار وصال آمد و با تعجب گفت ستادیحرکت ا

شما سردتونه؟ نمیبب_

:گفت تیآرام سر تکان داد و بابک با عصبان وصال

ن؟یزن یپس چرا حرف نم من ، يخدا_

:وصال سر تکان داد و به زحمت گفت. کتش را در آورد و به طرف وصال گرفت بعد

...خودتون یول_

:گفت دیبا تاک بابک

.هوا عادت دارم نیمن به ا... نیشما نگران من نباش_

 یو بعد در حال ستیرا نگرمردد او  يبابک لحظه ا. دیداده بود پوش مایکه س یژاکت پشم يکتش را گرفت و رو وصال

:گفت میمال ییبا صدا دیکش یاسب دست م يکه به پهلو

اون رو داشته  دنیالبته اگه شما طاقت شن. خودمون روشن کنم نیرو ب یقتیالزمه که حق میکه به خونه برس نیقبل از ا_

...نیخوام که منو درك کن یو از شما م نیباش

:، گفت ستادیا یداشت و از حرکت م که قلبش یسر تکان داد و در حال وصال

.نیبه من اعتماد کن نیتون یشما م_

:بود ادامه داد نییهمان طور که سرش پا بابک

 يعالقه ا چیمن ه... که من نیباور کن نجایخوام ا یرو تحمل کنم ، م یزن چیمن تا حاال نتونستم در کنار خودم وجود ه_

کنم چون که من در قبال شما تعهد دارم و باز هم ،  يریاز اون جلوگ يفاجعه اخوام قبل از بروز هر  یم. به شما ندارم

نگفتم که به غرورتون بر بخوره بلکه گفتم تا بعدها سوء  نوی، ا نیکنار من باش گهیشما تا چه قدر د ستیچون معلوم ن
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.ادین شیپ یتفاهم

:به وصال گفت ینگاه مید کرد و با نسکوت سر بلن يرا زده بود بعد از لحظه ا شیحرفها یکه به سخت بابک

خوام نظر شما رو بدونم؟ یم_

:خونسردانه گفت یبغضش را فرو داد و با لحن وصال

.راحت باشه التونینداشته ، از طرف من خ ییشما عالقه هرگز معنا يحق با شماست ، برا_

:زمزمه کرد دیدرخش یتنفر در نگاهش م يکه شعله ها یدر حال بعد

 نیحاال لطفا منو هر چه زودتر برسون. شم بلکه ازتون متنفر هم هستم یمن نه تنها به شما عالقه مند نم نیباشمطمئن _

.نیهمون زندون که برام ساخت يتو

فقط مقابل . آنها زده نشد نیب یحرف گرید دندیکه به مقصد رس یدوباره جلو افتاد و تا زمان دیبگو يزیآن که چ یب بابک

وصال دستش را کنار زد و تحمل درد را به  دیایب نییبک قصد داشت به وصال کمک کند تا از اسب پابا یدر منزل وقت

بست و به داخل  شیبابک اسب را سرجا. آمد و لنگ لنگان به داخل خانه رفت نییو هر طور بود از اسب پا دیجان خر

توانست بفهمد که او  یم. دیکش شیشانیپ به یدست. راست به اتاقش رفته کیکه  دیاز وصال نبود فهم ياما اثر. رفت

ضرب  دست ایاو دکتر بود و بارها با مهارت پا . به اتاقش رفت و شماره منزل دوستش را گرفت. دارد یاالن چه حال

را قطع کرد نفس  یگوش یوقت. دوستش قول داد که فورا خود را به آدرس بابک برساند. را مداوا کرده بود يا دهید

وصال خبر  دنیشده و از صدمه د یدانست که او از خجالت در اتاقش مخف یم. رفت مایاتاق س يه سوو ب دیکش یراحت

:به اتاق وصال کرد و گفت يبابک اشاره ا. دیدر د يمستاصل جلو یحالتبالفاصله در را گشود و بابک را با  مایس. ندارد

.بهتره تنها نمونه. آد یمداواش م يبرا گهیدو دکتر تا چند لحظه  دهیداره پاش ضرب د اجیاو به کمک شما احت_

:شرمنده گفت یکرد و با لحن شیبرود صدا نییکه او از پله ها پا نیسر تکان داد و قبل از ا مایس

.فتهیب یاتفاق نیکردم چن یمن متاسفم ، فکر نم_
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.سر تکان داد و به راهش ادامه داد بابک

کرد ،  یبابک مثل زنگ در گوشش صدا م ياما هنوز حرفها. ا انداخترا ج شیتحمل کرد تا دکتر پا يادیدرد ز وصال

 شهیکه در وجودش ر یهمه سرخوردگ نیدانست که علت ا یقلبش ماالمال از غم شده بود و نم. زننده و هراس آور

رحم باشد؟ یباحساس و  یحد ب نیتوانست تا ا یاو واقعا م ایآ ست؟یدوانده چ

اش گپ بزند و بعد از مدتها از مصاحبت  یمیبا دوست قد یاخت به نزد بابک رفت تا کموصال را جا اند يپا یوقت دکتر

:با لبخند گفت دیمج. دیحال وصال را پرس زیبابک قبل از هر چ. با او لذت ببرد

فاده است ادیاستراحت کنه و فعال از پاش ز دیفقط با. مونه ینم یدگیاز ضرب د ياصال اثر گهیتا چند روز د. کامال خوبه_

 هی یکی نیا. ره هوا یم غشونیزنم ج یام که تا بهشون دست م گهید يضهایداشت برعکس مر یاون تحمل خوب. نکنه

.بار هم داد نزد

شم ، بلکه  یمن نه تنها به شما عالقه مند نم: کرد یکه هنوز به حرف وصال فکر م یانداخت در حال ریسر به ز بابک

.ازتون متنفر هم هستم

 شهیدر دلش ر یبیحس غر. کرد یکرد ، رفتار وصال کامال برعکس گفته اش را ثابت م یفکر م يگریر دبابک طو اما

بعد از رفتن دکتر بابک در اتاق  یتا ساعت. اش را در قلب او محکم کند شهیرفت تا ر یتناور م یدوانده بود و مثل درخت

عاقبت . که امشب در حق او کرده بود یصا با ظلممخصو. تفاوت باشد یتوانست نسبت به حال وصال ب ینم. زد یقدم م

با تعجب . کرد یم هیزده بود و گر هیتک واریبرخورد او به د مایدر راهرو به س. و از پله ها باال رفت اوردینتوانسن تاب ب

:به او نگاه کرد و گفت

افتاده؟ یاتفاق ن؟یکن یم هیخانم شما چرا گر مایس_

:و گفت ستینگرمشکوك به بابک  یبا نگاه مایس

آن قدر  یخواد تنها باشه ول یگفت م. با قبل از رفتنش فرق کرده یلیآقا بابک؟ اون خ نیکار کرد یشما با وصال چ_
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.حالش بد بود که من براش نگرانم

شده  ریاما د. بزند وندیاو را پ يداشت قلب شکسته  میتصم. و به طرف اتاق وصال رفت دیکش شیبه موها یدست بابک

...بود

ناگهان . کرد یم هیتخت نشسته بود و گر ياو رو. وصال بود انیچشمان گر دیکه د يزیچ نیدر اتاق راباز کرد اول یوقت

وصال به محض . چه کار کرده دیکند ، اما تازه فهم يریوصال جلوگ دنیاز خودش بدش آمد ، او قصد داشت از صدمه د

:زد ادیپرتاب کرد و فر فشطر بالشتش را با تمام قدرت به ختیخشمش فرو ر دنشید

...متنفرم... ازت... نمتیخوام بب ینم یلعنت رونیبرو ب_

 یحال نیدانست که در چن یم. او انجام دهد نیتسک يبرا دیبا يدانست چه کار ینگاهش کرد ، نم رهیخ يلحظه ا بابک

وصال تمام شب . شتاب از اتاق خارج شد  سر تکان داد و با یبا ناراحت. نخواهد داشت يا دهیوصال فا يبرا دیهر چه بگو

صبح  ي دهیسپ یاما وقت. بر علت شده بود دیهم مز شیکردند و درد پا ینم شیکابوسها رها. گذراند يرا با حال بد

گفت که حاال به بابک  یبود با خود م مانیاو توانسته بود بر خود مسلط شود و اتفاقا از رفتار شب گذشته کامال پش دیدم

.کند یم يمهم نبود که او در موردش چه فکر شیبرا گریاما د. ابت شده که رفتار من بچه گانه استکامال ث

که در  مایآشپزخانه نشست و به س یصندل يکه تنها نباشد رو نیا يرفت و برا نییاز پله ها پا مایبعد با کمک س روز

 نایظهر بود که س کینزد. و هنوز برنگشته بود بابک از صبح زود از خانه خارج شده بود. بود ، نگاه کرد يحال آشپز

، رو به  ستیآنجا ن دیفهم یوقت. خواهرش را به او بدهد واجخواست خبر ازد یم. اول سراغ بابک را گرفت. برگشت

:گفت مایس

کارها  يخونه تا تو يدر ضمن مامان گفت بر. یخودتو واسه عروس شدن آماده کن دهیوقتش رس گهیخب خانم ، د_

.یکمک کنبهش 

:گفت یبه وصال کرد و با چشمک ینگاه مایس



فروغ ستوده مهر -وصال  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٦٥

.یمن به مامان کمک کن يبه جا یتون یداداش جون؟ تو که م يپس تو چه کاره ا_

:و گفت دیخند نایس

.دارن فیعروس ما رو باش ، چقدر تنبل تشر! به به چشم ما روشن_

:گفت که دیبابک به گوش رس يصدا انیم نیو در ا دندیسه با هم خند هر

شده؟ یچ نیچه خبره؟ به من هم بگ نجایا_

 قشیبه طرف رف نایس. نظر داشت ریرفتار او را ز یرچشمیاما بابک ز دیبابک نگاهش را از او دزد دنیبه محض د وصال

:برگشت و گفت

رو خدا تو بگو تو . کمک مادرم ادیخواد ب یاما خانم نم. شه یخواهر ما هم عروس م گهی، انشااهللا تا دو روز د یچیه_

از کارها  یدو روز به جون خودم کمر برام نمونده ، تازه هنوز کل یکی نیچقدر جون دارم؟ تو هم چارهیبابک ، مگه من ب

.هم مونده

:گفت زیتشکر آم یبا لحن مایس

 یهت متو نگران نباش من خودم امروز همرا. کنم یخودم جبران م تیداداش دستت درد نکنه ، انشااهللا واسه عروس_

آم تا به مامان کمک کنم حاال خوبه؟

 شهیاو هم. شسد نیبار بود که از ترس وصال غمگ نیاول. دینگاه لرز نیو قلبش از ا دینگران وصال را فقط بابک د نگاه

 يتحمل نگاهها گرید. دختر نداشت نیاحساس را در مورد ا نیدانست که وصال از او وحشت دارد ، اما تا حاال ا یم

. همان روز اول ترس از خودش را در دل وصال نشانده بود ازاو . دانست یاو را نداشت و خودش را مقصر مهراسان 

هر چه . دیتخت دراز کش يبه اتاقش رفت و رو. زده از کار خود شرمنده شد یلیآمد که چطور به وصال س ادشی یوقت

خواسته  وبا اصرار از ا مایس. دیرا غرق در افکارش دوارد اتاق شد بابک  یوقت نایس. دیرس ینم يا جهیکرد به نت یفکر م

کرد  یاول گمان م نایس. شرکت داشته باشد یبود که با بابک صحبت کند و از او بخواهد که وصال هم در جشن عروس
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 یاو اجازه داد که وصال در عروس. قبول کرد یحرف چیه یکه او ب دیاما با تعجب د. که بابک با او مخالفت کند

وصال هم به علت پا درد به اتاقش  یدور هم نشستند و حت ربا نیاول يآن روز برا. دوستش شرکت کند نیرکتینزد

اشتهاست و به زحمت  یاو ب دید یکه م نی، از ا دیکش یاما بابک از تمام حرکات او زجر م. ناهار خورد هینرفت و با بق

 قتیوصال در حق. دیکش یو از دلهره اش عذاب م دید یقرار م یکه نگاهش را مدام ب نیاز ا. خورد یسه قاشق غذا م

.کرد یم يخورد بلکه با غذا باز یغذا نم

دوازدهم فصل

حساب  هیبود به آن جا رفت و پس از تسو يبستر مارستانیآوردن راحله خانم که در ب يبرا یصولت يصبح زود آقا از

مراقبت او در خانه با کمک پرستار  يبرا یت پزشکو صحبت با دکتر معالج راحله خانم و گرفتن دستورا مارستانیب

در  نیماش. نشست و به راننده دستور حرکت داد  قبع یصندل ينشاند و بعد خودش رو نیماش یصندل يراحله را رو

راحله خانم با . کند یو با حرکت کند و آرامش باعث شد که راحله خانم احساس خواب آلودگ دهیچیپ یاصل ابانیخ

:فتآرام گ ییصدا

از  يخبر چیآقا شما هنوز ه یپوچ شده ، راست میبرا ی، زندگ ستیکه ن یمدت نیا يذره شده ، تو هیوصال  يدلم برا_

ن؟یاون ندار

:سر تکان داد و گفت یصولت يآقا

.يبود يتو بستر یدوست داشت با تو حرف بزنه ول. به تو سالم رسوند یلیاتفاقا اون خ_

:با تعجب گفت راحله

د؟یدیو خدا؟ مگه شما اونو دتو ر_

:سر تکان داد و گفت یصولت يآقا
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.، حالش خوب بود دمی، فقط صداش رو شن دمشینه ، ند_

:خانم دست به طرف آسمان بلند کرد و با تمام وجود گفت راحله

.و سالم به من برسان حیو صح ریشکرت ، خودت اونو در پناهت بگ یاله_

:ه و آرام گفتغم گرفت یبا نگاه یصولت يآقا

.چقدر برات ضرر داره یباشه که دکتر گفت غصه و نگران ادتیراحله خانم ، _

:سر تکان داد و گفت راحله

 ی، من دق م ادی، اگر وصال ن دیبکن يکار هیشم ، آقا تو رو خدا  یکه من خوب م دیاگر وصال برگرده مطمئن باش_

.کنم

.داره اجیچون وصال به تو احت یخوب بش دیگرده تو با یمنکن ، اون زود بر  يقرار یراحله خانم ب_

.خدا از زبونتون بشنوه آقا_

.دور و دراز غرق شد يا شهیکرد و در اند ینگاه م رونیهدف به ب یداد و ب هیتک نیماش شهیسرش را به ش سپس

زدهمیس فصل

 یاش شرکت کند ، اما تعجب کرد وقت یوسکرد که بابک اجازه داده در جشن عر یم فیوصال تعر يبرا اقیبا اشت مایس

 زیوصال به چ قتی، اما در حق ستیمهم ن شیآن قدرها برا یفکر کرد شرکت در عروس. وصال اصال خوشحال نشده دید

 یخواهد به او ترحم کند ، فکر م یاش م یسرشکستگجبران  يگفت که بابک برا یاو با خود م. کرد یفکر م يگرید

که از  مایس. عوض نشده زیچ چیخواهد ثابت کند که ه یم قیطر نیاو مطلع شده و به ا یزدگکرد که بابک از خجالت 

:وصال متعجب شده بود او را تکان داد و گفت ي رهیحالت نگاه خ

؟یمن شرکت کن یخواست تو عروس ینکنه دلت نم ؟یکن یفکر م یشده وصال ، تو به چ یچ_
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:گفت ینیسر تکان داد و با لبخند غمگ وصال

کنه ،  یاو همش داره منو مسخره م. نونم ترحم بابک رو تحمل کنم یاما من نم. منه يآرزو نی، باور کن که ا ماینه س_

.کنم که قصد انتقام داره یکم کم دارم فکر م

:گفت یبا نگران مایس

؟ياما چرا؟ مگه تو با اون چه کار کرد_

بذار . جلوه دادن خودم اونو شاد کنم فیخوام با ضع یمن نم. رهیگ یمن نه ، اما فکر کنم داره از پدربزرگم انتقام م_

.بهتر باشه يطور نیا دیشا. جا بمونم نیهم

:سر تکان داد و گفت یفکر کرد و بعد به آرام یکم مایس

.همون کارو بکن یخوام ، هر طور که راحت یتو رو م تیمن فقط رضا_

 ردیرا بپذ تیخواست واقع یوصال نم. شده بود یقطع ینرفتن به عروس يوصال برا میاز اتاق خارج شد تصم مایس یوقت

خواست به  یم لهیوس نیبه ا. را دوست داشته باشد که با وقاحت او را از خود رانده یخواست عاشق شود و کس ی، نم

و برادرش عصر همان روز  مایس. ندارد دوستشخواست به بابک ثابت کند که  یم. کند یعشق خود دهن کج

وصال مطلع شد و  میاز تصم مایس ي لهیبابک به وس. به خانه رفتند یعروس يبه کارها یدگیرس يکردند و برا یداحافظخ

.ستیچ یمجلس عروس نیکه هدف وصال از نرفتن به ا دیفکر فهم یبا کم

اما بابک . شود روز وصال از اتاقش تکان نخورد و تمام وقت خود را در اتاق گذراند تا مبادا با بابک رو به رو آن

 حیتوض شیاتفاقات را برا نیکرد که با وصال صحبت کند و علت تمام ا یم یسع یلیگفتن داشت ، خ يبرا ییحرفها

اما فعال رفع سوء . را بداند زیاست همه چ لیما اریبس الدانست که وص یم. شد یمنصرف م یلیاما هر بار به دل. دهد

خواست که به علت  ینم. که دارد ، بماند يخواست که وصال در همان افکار یبابک نم. مهمتر بود زیتفاهمات از همه چ

کرد و چون خودش  مرویتخم مرع ن یحوصلگ یآن شب با ب. کند يخود دار مایس یبا او از شرکت در عروس يلجباز
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دانست یبه غذا نداشت و م یلیم

گذاشت و به اتاق وصال  ینی، غذا را درون س دیآ ینم رونیپا درد در اتاق حبس کرده و ب يوصال خود را به بهانه  که

بر  يانداخت تا بابک چهره  نییو سرش را پا اوردیخود ن ياما به رو. وصال از حضور بابک کامال متعجب شد. رفت

 ریاس یقلب وصال مثل گنجشک. نشست یصندل يگذاشت و همان جا رو زیم يرا رو ینیبابک س. تدیافروخته اش را نب

:وصال کرد و گفت يبه پا يبابک اشاره ا. گرفت یکرد و آرام نم یم يقرار یب

پاتون چطوره؟_

.سر تکان داد و تشکر کرد وصال

را شروع کرده بود و  يباز نیاو خود ا. کرد یچشم به وصال نگاه م ریضرب گرفته بود و ز زیم يبا انگشت رو بابک

.شدن قلبها بود یبود قربان ندیاخوشان انیم نیکه ا يزیاما چ. داد یخاتمه اش م دیبا زیخود ن

د؟یدوستتون باش نیبهتر یتو جشن عروس نیخوا یشما چرا نم. باهاتون صحبت کنم دیمن با_

:لب آرام گفت ریکرد ز یم يکه با انگشتانش باز یدر حال وصال

ن؟یپرس یکنه ، چرا م ینم یشما که فرق يبرا_

:کرد ، گفت یکه به درختان انبوه نگاه م یو در حال ادستیپنجره ا يازجا بلند شد و رو به رو بابک

.نیرو کنار بزار ياومدم تا ازتون خواهش کنم لجباز. کنم مقصر منم یمن فکر م_

توانست خواهش  یم. توانست مهربان باشد یپس او هم م. ستیمتعجب بهبابک نگر یسر بلند کرد و با نگاه وصال

با لحن . اکنون وقت آن بود که شکستن غرورش را جبران کند. دیعله کشناگهان حس انتقام در دل وصال ش. کند

:گفت يسرد

 لیخوام به م یبار م نیمن ا. ومدمین نجایخودم ا لیمن به م. امیب یخوام به عروس یاما نم. ندارم يمن اصال قصد لجباز_

.خوام به حرف شما عمل کنم ینم گهیداره؟ د یخودم عمل کنم اشکال
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کاوشگر به او  یو چشمانش را تنگ کرد و با نگاه ستادیوصال ا يو درست رو در رو دینه پا چرخپاش يرو بابک

کنم که  یثابت م یدختر از خود راض نیاما من به ا. عشق و انتقام نیب يشروع شد ، مبارزه : و با خود گفت ستینگر

و  یشگیر رفت و با همان لحن همجلوت یکم. نمک یمن درستت م یدختر ول يمغرور یلیتو خ. روزهیعشق پ شهیهم

:کرد ، گفت یبه وصال نگاه م مایکه مستق یاش در حال يجد

 نویو تو ا روزمیباز هم من پ. یکن یاما مطمئن باش که اشتباه م. طور ، پس شما قصدتون مخالفت با شخص منه نیکه ا_

.یدون یخوب م

:با همان لحن قاطع گفت وصال

.نداره یکنه ، اشکال یم نیشما را تام یرحم یحس قصاوت و ب يروزیپ نی، اگه ا ستیمن مهم ن يبرا_

:آرام و مطمئن گفت ییو با صدا دیناگهان خند بابک

 دونیحرف از م نیبگم که من با ا دیدر ضمن با. يندار صیتشخ تیو صالح ییمن همون کوچولو يتو هنوز برا_

که  نهیهم دارم و اون ا گهیعادت بد د هیاما من . انکارش کنمتونم  ینم. تو خون منه یقساوت و سنگدل. رمینم رونیب

حاال . بد ياگه مجبور باشم با انجام کارها یحت. کنم یم شکه شده تموم یقیخوام ، انجام بدم به هر طر یکه م يهر کار

...نیصبر داشته باش یرا ثلبت کنم ، کم يزیخوام به شما چ یمن م

مسخ  يمثل آدنها. دیلرز یبابک م يحرفها ریکه وصال هنوز از تاث یترك کرد ، در حالاستوار اتاق را  ییبا قدمها بابک

خودش را  ی، ول دیفهم یکه منظور بابک را م ي، با وجود» بد  يکارها« : تخت نشست و با خود تکرار کرد يشده رو

افکند و آرامش را از او  ترس باز هم بر جانش آشوب. باشد يگرید زیبد چ يمنظورش از کارها دیزد که شا یگول م

.که بخوابد دیترس یم یگرفت حت

****

و  دیبه در اتاق وصال زد ، وصال از جا پر يحدود ساعت نه بود که ضربه ا. از صبح روز بعد مبارزه را شروع کرد بابک



فروغ ستوده مهر -وصال  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٧١

:گفت فتادهین یاتفاق چیکه ه ییخونسرد گو یبابک با لحن. در را گشود

 نیپس ا نییخونه شما نیا يو تنها زن تو ستین نجایا مایکه س نینیب یم. نیرست کنامروز نوبت شماست که غذا د_

.با شماست تیمسئول

:کوتاه گفت ینگاه میبا ن وصال

.نیدون ی، شما که خودتون م ستمیبلد ن يمن آشپز یول_

:خشک و قهرآلود او لبخند بر لب بابک نشاند و او جواب داد لحن

.نیریبگ ادیکه  دهیوقتش رس گهیکنم د یفکر م. نیع کنروز شرو هی دیبالخره با_

:ادامه داد يسکوت کرد و بابک با لجباز وصال

.انداختن شما رو داشته باشن یکه پدربزرگتون قصد ترش نیمگه ا_

رفت ،  یم نییپا يکه به طبقه  یآوردن قصد بابک از کنارش گذاشت و در حال ادیناگهان سر بلند کرد اما با  وصال

:حکم گفتم

.دیمالحظه ا یب یلیواقعا که شما خ_

در  يبرگشت و درست رو به رو يصبر کرد تا وصال وارد آشپزخانه شد بعد به اتاقش رفت و با روزنامه ا بابک

وصال دست به کار شد تا . ردینظر بگ ریتوانست راحت تمام حرکات وصال را ز یاز آنجا م. مبل نشست يآشپزخانه رو

خانه غرق در سکوت بود و تنها  يفضا. درست کرده بود ، آماده کند مایبار به کمک س نیاول يکه برا را ییهمان غذا

نگاه بابک را  ینیوصال سنگ. ورق خوردن روزنامه و به هم خوردن ظرف و ظروف بود دیرس یکه به گوش م ییصدا

دستمال گرفت  یسر قابلمه را ب یپرت با حواس. توانست کار کند یموضوع معذب بود و راحت نم نیکرد و از ا یحس م

. آورد شیبرا خچالیاز درون  خی یبابک به سرعت خود را به او رساند و قالب. دیبه عقب پر یکوتاه غیج او ناگهان ب

:زد و گفت يبابک لبخند. نشست یصندل يگذاشت و با خجالت رو خی يوصال دستش را رو
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.افته یم ادیاتفاقات ز نیتازه کارها ا يبرا_

با  دیکوب یم زیم يکه آن را رو یرا باز کرد و در حال شبندیاو حرصش گرفته بود ناگهان پ يکه از طعنه ها وصال

:گفت تیعصبان

.نیخودتون درست کن نیهست یقدر از خود راض نیاصال به من چه ، شما که ا_

:گفت متیبه او که در حال رفتن بود نگاه کرد و با مال بابک

ن؟یزن یحاال چرا م. دییفرماهر طور شما ب_

 دهیبد خواب یلیشب قبل را خ. کند یغذا را آماده م یکه با چه سرعت و مهارت دیبابک نشست و او را د يجا يرو وصال

زود خوابش برد  یلیداد و خ هیرا بست و و به مبل تک شیچشمها. شد  یم رهیکم کم بر وجودش چ یبود و اکنون خستگ

به طرف اشپزخانه رفت و سر . گاز بود و خانه غرق در سکوت  يغذاها رو. ز بابک نبود ا يچشم گشود اثر یوقت. 

بود  شیاز ان را بچشد غذا هنوز در گلو يقاشق را برداشت تا ذره ا. زد  یخوش قل م يغذا با عطر. قابلمه را برداشت 

 دنیامدن او نشده بود و با شن، ان قدر غرق در افکار خودش بود که متوجه  دیبابک را از پشت سر شن يکه صدا

:بابک خنده اش را مهار کرد و گفت.  دیبه عقب پر فیظر یغیو با ج دیترس شیصدا

؟ هیخواستم بپرسم نظرتون درمورد غذا چ یم_

:سر تکان داد و گفت وصال

.رونیب نی؟ من فکر کردم رفت نیشما کجا بود یخوبه ، ول_

:غذا گفت دنیبرداشت و در حال چش یقاشق بابک

.تماس گرفتم نایبا س. مشغول صحبت با تلفن بودم _

:را باال داد و گفت شیابرو کی بعد

نه ؟...  هیغذا عال نیا يمزه . به خودم  نیبه به ، واقعا دستم درد نکنه ، افر_
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 یصال را جذب مدر وجود بابک بود که ناخوداگاه و يزیچ. دیرا در چشمان جذابش د طنتیبه او نگاه کرد و ش وصال

از پله ها باال رود بابک  نکهیوصال نگاه از بابک گرفت و به طرف پله ها رفت اما قبل از ا. اگر از او متنفر بود  یکرد حت

:کرد و گفت شیصدا

.داره يگری؟ ناهار خوردن با شما لذت د نیبا من ناهار بخور نید ی؟ افتخار نم نیر یکجا م_

:فتمتعجب نگاهش کرد و گ وصال

مثل  یدر ضمن من بچه تر از اونم که با مرد بزرگ و متشخص.  نیعادت داشته باش ییبه تنها دیشما که با! چطور ؟_

.سفره بشم کیشما شر

:گشت گفت یکه به حال بر م یارام کرد و در حال يخنده ا بابک

صوصا اگر مثل شما بلبل زبون باشن و مدام مخ. دم یم حیبچه ها رو به بزرگترها ترج شهی، اتفاقا من هم نیدار اریاخت_

.طعنه بزنند

 یتوانست جواب بابک را بدهد و خوب م یبود ، اما نم یعصبان. مبل نشست  يکرد و همان جا رو یفیاخم ظر وصال

وصال گذاشت و درست  يجلو زیم يو رو دیبابک غذا را کش. گذارد  یجوابش نم یبابک ب دیدانست هر چه بگو

بابک در . بابک را در دهان گذاشت  دستپخت يبه غذا ، قاشق را برداشت و ذره ا لیم یوصال ب. شست اون ن يروبرو

:حال خوردن غذا گفت

من . و فکر کنم منتظر شماست دیاش برو یعروس يدوست داره که شما برا یلیخ مایاصرار کرد و گفت س یلیخ نایس_

.میر یهمخ از طرف خودم و شما گفتم که حتما م

:نگفت اما او دوباره ادامه داد يزیبه بابک کرد و چ یچشم نگاه ریاز ز الوص

.نیجشن تک باش يکنم که تو یم هیبراتون ته یخودم ، لباس ي قهی، با سل نیفکر لباس هم نباش_

اما  دیلرز یماز خشم . انکه به بابک نگاه کند از پله ها باال رفت  یگذاشت و از جا بلند شد و ب نیزم يقاشث را رو وصال
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بر ضدش به  یو وصال کالم دیا شیپ يلحظه ا نیدانست که او منتظر است تا چن یم.  دیترس یاز جواب دادن به بابک م

صبح روز بعد . ساعت خواب به سراغش امد  کیو بعد از حدود  دیدراز کش ،در را از داخل قفل کرد  یوقت. اوردیزبان ب

همه . پرداخت  شیراحت به کارها الیبابک در خانه نبود و وصال با خ. ود چشم گشود ساعت از هشت گذشته ب یوقت

. کند  تراحتاس یمبل نشست تا کم يرو شیاماده کرد و بعد از انجام کارها مایجا را مرتب و غذا را طبق دستور س

ش برداشت و به هال به او داده بود از اتاق مایرا که س یکتاب. اش را به مطالعه بپردازد يکار یگرفت وقت ب میتصم

 تیمظلوم. وصال اثر گذاشته بود يبود که کانال رو يسرگذشت تلخ دختر. برگشت و همان جا مشغول خواندن شد 

باز شدن در او را  يصدا. اش اورد  دهیمتوجه باشد اشک به د صالانکه و یب دهیدختر و زجرب که در طول عمرش کش

بابک خودش . را پاك کرد و وانمود کرد متوجه ورود او نشده  شیاشکهادانست که بابک است فورا  یبه خود اورد ، م

وصال همانطور که. مبل رها کرد و ارام سالم کرد  يرا رو

 قهیکه شق یسکوت کرد و در حال يبابک لحظه ا. داشت جواب سالمش را داد و به خواندنش ادامه داد  ریبه ز سر

:فشرد گفت یرا م شیها

.دست به کار بشم دیبا ای میدار ، امروز غذا نمیبب_

:گفت وصال

.نیگازه ، البته اگه شما بپسند يغذا رو_

.نگفت يزیشده بود ، فقط سر تکان داد و چ يکه دچار سردرد بد بابک

. شد از سکوت خانه تعجب کرد  داریب یوقت. غروب خواب بود  کیاز صرف غذا بابک به اتاقش رفت و تا نزد بعد

زد و با خود  يلبخند. گاز بود  يبه طرف اشپزخانه رفت ، غذا رو. کرد  یم یده بود و احساس راحتسردردش خوب ش

:گفت

ساعت  مین. را برداشت و ال مداد مشغول حل جدول شد  يمبل هال نشست و روزنامه ا يرو. رهیگ یم ادیکم داره  کم



فروغ ستوده مهر -وصال  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٧٥

باتبک اهسته سالم  دنیبه محض د. ه حمام بودهبود به هال امد بابک حدس زد ک سیخ شیکه موها یبعد وصال در حال

گاز را خاموش  رینمک به غذا زد و ز یکم. جا افتاده بود  شیغذا. انکه منتظر جواب باشد به اشپزخانه رفت  یکرد و ب

 نیاما وصال هنوز سر حرفش بود و کوچکتر. و منتظر شکستن سکوت او بود  دییپا یبابک موشکافانه او را م. کرد 

 فیک يگل سرش تو. را مرتب کند  شیرفت تا موها مایاز اشپزخانه خارج شد و به اتاق س. کرد یبه بابک نم یتوجه

. را باال برد و با گل سر بست شیموها. داده بود  هیتولدش به او هد يگل سر را راحله خانم برا نیا. اش بود  مدرسه

کرد اگر  یبود و صال با خود فکر م یفردا روز عروس. فتر نیخود را در اتاق سرگرم کرد و موقع صرف غذا به پائ یکم

غذا در اشپزخانه  دنیاز اتاق خارج شد و بعد از کش. شود یم روزیپو او  دیا یتحمل کند بابک کوتاه م گریروز د کی

 بابک. نشست ، وصال هم نشست و هر دو مشغول خوردن غذا شدند زیاو پشت م یوقت. بابک را صدا کرد تا غذا بخورد

:گفت یسکوت را شکست و با لحن ارام

 نجایا نایس یمصاحبت شما چقدر منو کسل کرده ، وقت نیدونست یغرق شده ، کاش م هاتونیشما چتون شده ؟ کشت_

...کردم اما حاال ینم یبود اصال احساس خستگ

:ادامه داد يبابک با همان خونسرد. بابک به خردنش ادامه داد  يتوجه به حرفها یب او

.شه انتظار داشت ینم نیاز ا شتریمثل شما ب یالبته از دختر نازپرورده و لوس_

بود  یندارد کاف یچندان يفاصله  يروزیکرد با پ یبابک حس م.  دیگذاشت و با خشم لبش را گز نیقاشقش را زم وصال

:ترکش را رها کرد ریت نیمکث کرد بعد اخر یکم. کند  تیرا در وصال تقو تیحس عصبان

...کرده یشما کوتاه تیترب ياون تو. بود دیبع تیترب نیمثل پدربزرگتون بهتر از ا ینتیبد ط رمردیاز پ_

:گفت نیخشمگ یبه بابک چشم دوخت و با لحن تیو با عصبان دیناگهان از جا پر وصال

...مسخره است ، شما_

:گفت يو با لحن ارامتر دیکش يبلند نفس
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ن؟یداریدست از سرم بر م یک ن؟یخوا یم ی؟ از من چ نید یقدر منو عذاب م نیچرا ا_

به چشمان وصال نگاه  میکه مستق یستون قرار داد و در حال زیم ياز جا بلند شد ، دو دستش را رو يمغرور و جد بابک

:کرد ، گفت یم

 چینداره و ه ي، کار یکم کن یغرور لعنت نیاز ا يساده ست ، اگه ذره ا یلیخ. چشم یگم فقط بگ یم یهر چ خوامیم_

.کنم یامتحان م يا گهیاگه با حرف نتونم منطقم رو بهت ثابت کنم طور د. افته یهم نم یاتفاق

:خورد اما با همان لحن مصمم ادامه داد ینا خوداگاه تکان وصال

که  یاهیاالتر تز سب گهید... نداره یحنات برام رنگ گهیبگم د دیبا یمنو از زورت بترسون يخوا ی؟ اگه م يمثال چطور_

...رهیمثل شما بشکنم بهتره که بم یکس شیاگر قراره غرورم رو پ.  ستین یرنگ

:ارام و خونسرد گفت یزد و با لحن يپوزخند بابک

. من گرفتن اون مثل اب خوردنه  ينداره و برا ییکه بدون اون غرور معنا يبا ارزشتر از جونت هم دار يزیئ تو چ_

....طور با انصاف نیو هم... تونم با شرف باشم  ینم گهیبشم د وونهیمن اگه د. یور به التماس بشنکن که مجب يپس کار

توانست انجام دهد اما تا سر حد جنون  ینم يکار چیماند ه رهیکه به رنگ خون شده بود به بابک خ یبا چشمان وصال

فت بغضش را فرو داد و با شتاب از کنار بابک ر یم نیاش از شدت خشم باال و پائ نهیس يقفسه . کرد  یاحساس تنفر م

طول و عرض اتاق  یبود و با نا ارام یاتفاق عصب نیبعد از ا اعتهاوصال تا س. دنج اتاقش پناه ببرد يگذشت تا به گوشه 

 نیئاز پله ها پا. شود میگرفت تسل میعاقبت تصم. توانست به بابک اعتماد کند ینم. بخوابد دیترس یم یحت. مودیپ یرا م

به جشن اعالم  نرفت يشک نداشت که وصال قبل از خواب موافقتش را برا. بود ونیزیتلو يرفت ، بابک مشغول تماشا

بابک سر بلند کرد و به .  ستادیبابک ا ياو ماند وصال جلوتر رفت و روبه رو يانکه بر گردد ، منتظر حرفها یب. کند یم

:سخت بود به شکستن اعتراف کند ، گفت شیکه برا لرزان در حال ییوصال با صدا. وصال چشم دوخت 

|مگه نه نیخوا یم نوی، شما هم نیام فقط دست از سرم بردار یم نیمن فردا هر کجا که بگ_
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:وصال دوباره تکرار کرد. انداخت و سکوت کرد  نیسرش را پائ بابک

؟ نید یمگه نه ؟ چرا جواب نم_

:گفت يو با نگاه مرموز ستادیا وصال یقدم کیاز جا بلند شد و در  بابک

؟ يشد می؟ به من راستش رو بگو چرا تسل يهنوز بچه ا يدیحاال د_

.انداخت ریسکوت کرد و سرش را به ز وصال

:دوباره ادامه داد بابک

 نویفکر کردم الاقل ا یبگم سخت در اشتباه دی؟ اما با ستیطور ن نی، ا يدینه ؟ تو تر من و افکار من ترس يدیترس_

.راحت یلی، خ ارمیتونستم تو رو به دست ب یقبل تر م یلیخواستم ، خ یکه من اگه م یفهم یم

.اش نشسته بود یشانیدرشت بر پ يکه قطره ها یشده بود در حال رهیهم چنان مات و مبهوت به بابک خ وصال

 گرید. ختیگر یبابک م نیشآت ينگاهها نیاز ا دیبا. دانست که حق با بابک است یگفتن نداشت و م يبرا یحرف

 یاز کنار بابک م یوقت. با شتاب گام برداشت و به طرف پله ها رفت. چشمان پرمهر اما مصمم او را نداشت دنیتحمل د

که  يبه علت عجله ا شیموها. متوجه گل سرش نشد هآن قدر عجله داشت ک. راهش بود يگذشت نگاه او هنوز بدرقه 

بابک خم . افتاد نیزم يبابک رو يپا يجدا شد و جلو شیکردند و گل سرش از موها یدر رفتن کرد در هوا پرواز م

:لب زمزمه کرد ریدر مشت فشرد و ز. شد و آن را برداشت

...منو ببخش_

چهاردهم فصل

 او را در مقابل خودش به رخش یبابک با قساوت تمام ناتوان. کرد  یم هیغم بغل گرفته بود و گر يدر اتاقش زانو وصال

اگر مفهوم ... قابل فهم نبود و اما قلب خودش  شیبود که برا يزیبابک چ يچرا در صدا دیفهم یاما نم. بود  دهیکش
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بود ؟ چرا  بیعج شیبرا يمرد نیچطور ممکن بود ؟ عشق به چن ماکرد که عاشق شده ، ا یدانست ، باور م یعشق را م

که نظرش را جلب  يزیچ نیوارد هال شد اول یح روز بعد وقتصب. بود که ذهن وصال را مشوش کرده بود  یسوال... ؟ 

:طور نوشته بود نیبا دستخط بابک بود که ا يان کاغذ يرو. با دقت پهن شده بود  زیم يبود که رو یکرد لباس

(( .دیشماست لطفا ان را امتحان کن يلباس برا. گردم  ی، بر م میبه جشن بر دیمن تا عصر که با ))

وصال کامال از ان خوشش .داشت یخوب ي قهیبابک سل.دیرسیاز لباس به مشام م ییبلند کرد،عطر خوشبوان را  وصال

اندام موزون وصال ان  يرو.با وسواس انرا به تن کرد.داشت ییطال زیر يبود و ستاره ها یاز جنس مخمل مشک.امده بود

و خوشدوخت،معلوم نبود بابک  بایز.بودند تنش دوخته هانگار ب.بود بیخودش هم عج يداشت که برا ییچنان خودنما

تخت  يلباس را رو.شه یم روزیانگار کامال مطمئن بوده که پ:وصال لبخند زد وبا خود گفت.کرده هیلباس را ته یک

خانه مرتب به  يکه مثل کدبانو دید یخود را موظف م گرید.اتاقش پهن کرد تاچروك نشود و به اشپزخانه رفت

عصر حدود ساعت چهار بهد از ظهر .نشد تنها غذا خوردو به اتاقش رفت يهر از بابک خبرظ یوقت.عمل کند فشیوظا

را پشت در  یچشمئگشود کس یوقت.به ساعت از جا بلند شد  یوصال چشم گشود وبا نگاه.به در خورد يبود که ضربه ا

بود ومشغول خوردن  دهیغذا کش شخود يبابک برا.رفت نییپا يرا مرتب کرد وبه طبقه  شیبه سرعت موها.دیند

:گفت یارام يوصال با صدا.انداخت ریوصال جواب سالمش را داد و سر به ز دنیبا د.بود

.کامال اندازه بود.به خاطر لباس ممنونم_

:زد وگفت يلبخند بابک

.دمیتا حاال که من فقط بد اومدنتون را د. خوشتون اومد  يزیچ هیچه عجب ، باالخره شما از _

فرو برد و  بیدستش را در ج.  ستادیبابک از جا بلند شد و مقابل وصال ا. نگفت  يزیانداخت و چ ریزسر به  وصال

به  يبابک اشاره ا.  دیوصال گل سرش را در دست بابک د. مشت بسته اش را مقابل چشمان وصال گرفت و باز کرد 

:گل سر کرد و گفت
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.فتهین يا گهید يمواظب باش جا. مال شماست _

:اش انداخت ، ارام گفت یبه ساعت مچ یبابک نگاه. گل سر را گرفت و تشکر کرد  وصال

.شه یم ریبه شهر د میتا برس نیبهتره اماده بش_

ساعت بعد کامال  مین. کند به طرف پله ها رفت  یچون و چرا به حرف بزرگترش گوش م یکه ب یمثل کدک وصال

. بار متعجب شد  نیاول يدر ان لباسها برا دنشیاو برگشت وصال از د یوقت. اراسته در هال نشست و منتظر بابک ماند 

:و گفت ستادیبابک خوش لباس و جذاب مقابلش ا

خانم ؟ نید یدم دره ، افتخار م نیماش_

شدند  نیهر دو سوار ماش یوقت. بهره بود  یاز محبت بود که تا به حال وصال از ان ب ییبار او رگه ها طنتیلحن ش در

:گفت نهیکوتاه به او کرد و با طماٌن یچشم نگاه ریاز زبابک 

لباس  نیا. کنم  فیو وقار شما تعر ییبایباشم که از ز یکس نیرو کنار بذارم و اول يبار غرور و لج باز نیخوام ا یم_

...ادیبهتون م یلیخ

و اکنون حالش  دیکش یا را محرفه نیاول انتظار ا يدانست چرا در همان لحظه  یوصال حبس شد ، نم ي نهیدر س نفس

او هم حال وصال را  دیشا. گذاشت  میمال یبابک ضبط را روشن کرد و اهنگ. کرد  یعوض نم ایرا با تمام ثروت دن

 یو اهنگ نیبا حرکت گهواره وار ماش. او را مضطرب کند  دبرقرار بو نیکه در ماش یخواست با سکوت یبود و نم دهیفهم

برد اما چشمانش را بست تا  یاگر چه خوابش نم. اخته بودند ، احساس ارامش و خلسه کرد حال وصال س يبرا ییکه گو

چشم  یوقت. حس کرد  شیزانوها يرا رو يزیچ ینیچند لحظه بعد سنگ. ابد در ذهنش حک کند  يلحظه را برا نیا

:بر گردد گفت ان که یب یرانندگ نیبه بابک نگاه کرد او در ح دید شیپا يرا رو ییبایدسته گل ز دگشو

 یچیه گهیدسته گل د نیبا ا. خودش کرد يهایخوب ونیجشن منو مد نیخسته که با اومدنش به ا يپر هی نیحاال شد_

.نیکم ندار
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:، گفت دیلرز یکه از عظمت عشق م ییبا صدا وصال

من به  نین باعث شدهمه اصرارتو نیکه با ا نییشما نیا. کنم  یخودم نم ونیرو مد یمن هرگز کس یممنون ، ول_

...بچگانه يلج باز نیا دیشا. احترام بگذارم  مایخواست س

....ان که خود بخواهد یاما حاال ب. بود  دهیکالم بابک زجر کش هیتک نیاو بارها از ا. سکوت کرد  يلحظه ا وصال

:کرد و با لذت گفت يکشدار يخنده  بابک

؟ نیشد مونینکنه از اعترافاتتون پش... خوب_

مشامش  یبود ، راه دهیچیپ نیمحدود ماش يبابک را که در فضا يانداخت و با تمام وجود عطر خوشبو ریسر به ز وصال

پر از ناگفته ها بر قلب  یسکوت. نظر داشت  ری، اما تمام حرکات وصال را ز.در سکوت غرق بود  نکهیبابک با ا. کرد 

نظاره گر افسون  ریناپذ يریس یدر ان شب با ولع زین دلشه بلک شیکرد و بابک نه تنها چشمها یم ینیوصال سنگ

وصال برعکس . بابک او را به کار گماشت  دنیبه محض د نالیرا واقعا خوشحال کرد و س مایحضور وصال س. وصال بود 

 مایس رادم. تواند باشد  یم يکه ماندن در خانه چه کار احمقانه ا دیفهم ینبود و تازه م مانیتصورش اصال از امدن پش

 هیقبل از رفتن  مایدخترش س رایز. کرد  یم انیگشت و مرتبا سفارش او را به اطراف یمثل پروانه به دور وصال م

زد و جمع  یدر سالن موج م تیجمع. دوستش سنگ تمام بگذارد نیزتریوصال ، عز يبه او گفته بود که برا شگاهیلرا

برنگشته  مایبه اطراف کرد ، هنوز س یوصال نگاه. کردند  یابراز م يدو شا یکوب يجوانان تمام شور و حالشان را با پا

نرم بر شانه اش  یدر افکار خودش بود کهدست. داشت  یرا در لباس عروس دنشید يبود اما وصال هر لحظه ارزو

:فتگ دهیارام و کش ییبود ، با صدا ستادهیا شیمهربان روبرو يقد بلند با لبخند یسر بلند کرد ، زن. نشست 

؟ نیشما وصال خانم هست_

:گفت يسر تکان داد و با لبخند وصال

شناسم ؟ یبله ، اما من شما رو نم_



فروغ ستوده مهر -وصال  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٨١

:زد و گفت نینمک يلبخند زن

 يمن مهرانه کوثر. مثل شما اشنا بشم  ییباینشده بود که با دختر خانم ز بمیسعادت نص نینه متاٌسفانه ، من تا حاال ا_

.خوشحالم یلیشما خ دنیاز د.  نایهستم ، نامزد س

مهرانه دختر . زود با هم دوست شدند  یلیان دو خ. نشستن او باز کرد  يبرا ییتشکر کرد و در کنار خود جا وصال

چند لحظه بعد از . داد  یبود که ناخوداگاه به مخاطبش ارامش م ياو طور یصفات باطن. بود  یخونگرم و دوست داشتن

او به وصال اعتماد کامل کرده بود و راحت توانست با او . وصال گفت  ياقت احساسش را براشان مهرانه با صد ییاشنا

خانواده به او دارند و از فقر خانواده اش که او  نیکه تک تک افراد ا یگفت و از محبت نایس ياو از خانواده . درددل کند 

کامال مشخص بود که  فتارشاز ر. و با فرهنگ بود  یتماعبود که کامال اج یانسالیزن نسبتاً م نایداد ، مادر س یرا ازار م

جلوه  بایز یمثل عروسک مایدر چشم وصال ، س. جشن عوض شد  يفضا شگاهیاز ارا مایبا امدن س. است  یمیزن دانا و فه

کنون تنگ شده و ا مایس يکرد دلش برا یگذشته بود ، احساس م دارشانید نیکمتر از سه روز از اخر نهیبا ا. کرد  یم

 یگفت و با چشمک کیتنها باشد ازدواجش را تبر مایکه با س افتیفرصت  یوصال وقت. شاد شده  شتریب دنشیبا د

:بار گفت طنتیش

.شده بشینص یعروسک خوشگل نیخوشا به حال اقا داماد که چن!  يدختر تو امروز واقعا معرکه ا يوا_

:، کنار گوشش زمزمه کردکرد  یکه به وصال اشاره م یو در حال دیخند مایس

؟ منو بگو که  يدیند نهیخودتو تو ا یبگ يخوا یم یعنی؟  یفتیکه پس ن يریبگ شیدست پ يخوا یناقال ، پس م_

؟ ياز کجا اورد نویا یبال ، نگفت. پوشه  یم ینگو خانم لباس سفارش. نگران لباس تو بودم 

:اورد ، گفت یبابک را در م يادا کرد و یرا کلفت م شیکه صدا یلبخند زد و در حال وصال

.مال شماست نیخانم ، ا_

:با تعجب به او نگاه کرد و ناباورانه گفت مایس
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.ارم ی؟ نگو که دارم شاخ در م!کارها  نیاخه اونو ا. نکن  یشوخ! اقا بابک ؟_

:و گفت دیارام خند وصال

.بپرسنه ، از خودش  یگ یحاال م. به جون خودم اون برام اورده_

:لبخند زد وگفت مایس

.خانم يبرازنده شد یلیخ. به هذ حال امروز مواظب خودت باش _

. بود  ییبایو ز یماندن ادیجشن به . نبود در کنار هم گذراندند  یرا که تکرار شدن يو لحظات شاد دندیدو با هم خند هر

را در  شیهمان جا کنارش ماند و غذا مایاست سشده بود ، اما وصال بنا به در خو نییوقت صرف شام در رستوران تع

 يارزو شیقلب برا میو از صم دیصورت تنها دوستش را بوس یوقت خداحافظ. کنار او باشد شتریخانه خورد تا ب

 شیب يخاطره ا یخوش نیبه ا یکنار بابک قرار گرفت از گذراندن لحظات نیماش یصندل يرو یوقت. کرد  یخوشبخت

 شنج نیکه ا دیفهم یتازه م. بابک بود که او را مجبور به امدن کرده بود  ونیها را مد نیا يمه نمانده بود و وصال ه

. کرد  یبابک کامال ساکت بود و به جاده نگاه م. داشته  ازین یخوش نیاش گذاشته و چقدر به ا هیدر روح یمثبت ریچه تاٌث

:ارام گفت ییبه او کرد و با صدا ینگاه یچشم ریوصال ز

.گذشت یقدر خوش نم نیاز شما تشکر کنم ، اگه اصرار شما نبود به من ا دیبا من_

:شاد و نگاه پر فروغ وصال کرد و با لبخند گفت يبه چهره  ینگاه مین بابک

؟ یستیاز من متنفر ن گهی، پس د هیشکرش باق يجا_

:فکر گفت یسکوت کرد و با کم يلحظه ا وصال

ن؟یکن یم يم چه فکرشما در مورد... اگه بگم نه_

:جاده چشم داشت با مالطفت گفت اهیهمانطور که به دل س بابک

.یهست یبا گذشت یلیکنم دختر خ یفکر م_
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:گفت نینمک یلرزاند و با لحن یکه قلب بابک را م ییاز همان خنده ها دیخند وصال

.نداشت یانیاراه پ نیکاش ا.  نیقدر با انصاف و عادل باش نیکردم ا یو من فکر نم_

کار کنم که  یچ یول. قلب پاك از دست بدم  نیاحمقم اگه تو رو با ا "نگاهش کرد و با خود گفت  رهیخ يلحظه ا بابک

:گفت یو با مهربان.... ندارم یراه

.یاستراحت کن یبهتره کم يو تو خسته ا میدار شیدر پ یراه طوالن_

از چشمانش معلوم  نیداشت و ا اجیبه خواب احت یلیحق با بابک بود او خ. داد  هیتک یصندل یکرد و به پشت دییتاٌ وصال

در  نیضبط را فشرد و اتاقک گرم و کوچک ماش يبابک دکمه . شد و به خواب رفت  نیسنگ شیکم کم پلکها. بود

 یرا مشب جاده  یرگیبود و بابک همچنان در ت دهیابچند لحظه بعد وصال با ارامش خو. فرو رفت  بایز يخلسه ا

که بر لب داشت ناخوداگاه به بابک هم  ینیریوصال انداخت لبخند ش يبه چهره  یبابک نگاه. رفت  یم شیشکافت و پ

:کرد و با خود گفت تیسرا

.خودش کرده ریکدوم شاهزاده رو تو خواب اس ستیمعلوم ن_

 یو دست تکان م ستادهیر وسط جاده اد یکیکه در تار دیرا د يمرد ستادیسر بلند کرد ناگهان قلبش از حرکت ا یوقت

 نیکرد مرد با ماش الیلحظه خ کیبود که بابک  ادیز ياما سرعت به قدر. دیترمز کوب يرا رو شیناگهان پا. دهد

و با تکان  دهیچیدر سکوت شب پ نیماش يچرخها شگوش خرا يطور نشد صدا نیاما خوشبختانه ا. کند یبرخورد م

خبرناگهان تعادلش را ازدست داد وسرش محکم  یوصال که خواب بودو از همه جا ب. دستایمرد ا یدر چند قدم يدیشد

امد ابروانش در هم  یوصال م یشانیخون که از پ دنیبه طرفش برگشت و با د یبابک با نگران.برخورد کرد شهیبهش

 یمزمه کرد،چوز اوردین شیبه رو يزیکهداشت چ يادیزخم گرفت وبا وجود دد ز يدستش را رو لوصا.گره خورد

شده؟

اما اار مرد .وصال شد یشانیپ ياوردو به سرعت مشغول پاك کردن خون ازرو رونیب بشیاز ج يدیبابک دستمال سف_
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:زد ادیتفریرا بست و با عصبان نیبود که با شدت در ماش یان قدر عصبان

و هم من  يدتو به کشتن بدبود هم خو کیمرد، نزد هیچه کار نی؟ايدفعه از کجا سبز شد هیاخه معلوم هست تو _

:گرفت با تضرع گفت یکه دست بابک را م یمرد هاسان جلو رفت ودر حال.یوبدبخت کن

:بابک با تعجب نگاهش کرد و گفت.ره یتو رو به خدا جوون به دادم برس،زنم داره از دست م_

اقا به خاطز خدا کمکمون :و گفت بابک را کشد يملتمسانه بازو یمرد با لحن.اقا؟لطفا واضح تر حرف بزن  هیموضوع چ_

هم خراب شد، لطفا ما رو به  نمیاد،ماشیب ایبه دن يزود نیراستش قرار نبود بچه به ا.کنه یم مانیموقع دره زا یزنم ب.کن

دو زن یکیدست مرد را دنبال کرد وذر کنار جاده در تار ریبابک مس.دمیبهتون م نیبخوا یهر چ نیبرسون مارستانیب

پس چا :محکم ومصمم گفت ییبا صدا.کردیجوانتر از درد در اغوش زن مسن تر مچاله شده بود وناله م که زن دید را

 یاالن م نیبده هم رتیخدا خ یاله: گفت یمرد با خوشحال.جلوتر ارمیرو ب نیمن مرم ماش.زودبرو کمکشون کن یمعطل

گرفته بود  شیشانیپ يکه دستمال را رو زدروبه وصا تبابک سوار ماشن شد واستار. دیبا سرعت به طرف زن دو.ارمش

وصال سر تکان .مارستانیب مشیهرچه زودتر برسون دیکنه،با یم مانیداره زا نمدیهمسر ا.ستین ينگان نباش چز:گفت

قرار گرفتند، بابک  یصندل يهر سه رو یوقت.سر راهشان قرار داده بود رینگاه کرد که تقد ياد و به سه نفر مسافر

او  يزن به جا يچهره  دنیبرگشت و با د يوصال لحظه ا.از جا کنده شد نیگاز فشرد و ماش پدال يرا رو شیپا

زد و دوباره با  یرمق م یب یغیناگهان ج یاز عرق بود و چهرهاش از ترس قرمز شده بود گاه سیزن جوان خ.دیترس

 یر زن جوان را ماساژ مکم رتریپ وزنکرد که بابک تندتر حرکت کند  یمرد مرتب التماس م.نشست یضعف ارام م

کرد که دردش کمتر بشه؟ يشه کار ینم:به زن جوان کرد وگفت یوصال نگاه.داد

 یتکان داد ورو به بابک با لحن نگران يوصال سر.مادران است يپا ریگفتن بهشت ز یشد که نم ینه خترم اگر م_

به  ایطور شده  نیا یمعلوم نبود از نگران او کرد که ي دهیرنگ پر يبه چهره  یره؟بابک نگاه یتندتر نم نیاز ا:گفت

رعتهس نیاخر نینه ا:رفته، بعد گفت شیشانیکه از پ یعلت خون
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بچه داره  میرس ینم مارستانینداره ما به ب يا دهیفا:متشنج گفت یزن جوان با لحن يبه حالت وچهره  یمسن با نگاه زن

 یبکن يکار هی دیمادر تو با:ملتمسانه گفت یو با لحندردمند همسرش کرد  يبه چهره  یشوهر زن نگاه.شه یمتولد م

در  میاگر شروع نکن نینگه دار یکیتار يتو ییجا هیلطفا :فتفکر کرد و روبه بابک گ یزن مسنکم.تو رو کمکشون کن

دارم اگه به  نیچراغ قوه تو ماش هیمن :گفت رزنیبه پ یبابک کنار جاده بغل چند درخت نگه داشت وبا نگاه.شه یم

وصال  ياز رو ؟رنگیتون یم یکمک کن دیدخترم تو با:خوره بهتون بدم؟زن سر تکان داد و رو به وصال گفت یم درد

فعتا تو .میمجبور یدونم ول یبله م:تکان داد و گفت يزنسر.دونم ینم يزیمن که چ یول:مضطرب گفت یوبا نگاه دیپر

زن دست به . فاصله گرفتند يادیشدند ومسافت ز ادهیپ نیبابک و شوهر زن ازماش.یکن ينقش پرستسر رو باز دیبا

 عیسر:بعد رو به وصال گفت.پسرم شرمنده نشم يرو زبه توست،کمکم کن که ا دمیام ایخدا: اسمان بلند کرد وگفت 

.میپارچه بخوابون رونرویب میکمکم تا عروسم رو ببر ایبعد ب.پهن کن نیزم يپارچه رو رو نیا

بسته  خی شیو خون در رگ ها دیتپ یم شهیقلبش تندتر از هم.داد ین وچرا انجام مچو یگفت ب یهر چه که زن م وصال

دارند و  اجیکرد که ان ها به او احت یم نیهوش شود اما به خود تلق یو ترس ب یبود از شدت نگران کیچند بار نزد.بود

بود  یناب يلحظه ها نیاهد چنبار در طول عمرش ش نیاول يوصال برا.بود یسخت يلحظه ها.به خود ضعف راه دهد دینبا

 انیبه پا يشد ومادر یخلق م یهست.شد یم دهیجان دم یکوچک و ب یخدا درکالبد جسم یکه روح اسمان يلحظه ا.

 یبه او توان م شیرویکه با تمام ن یزن باتجربه وقت يها شینجات فرزندش ،و تشو يتلتش زن برا.دیرس یانتظار م

که بدن نرم و سرخ کودك در  یکرد وقت ینجات ن دو تالش م يتمام وجود برا را به چشم وصال اورد وبا د،اشکدا

 یان ها اشک شوق م يکرد، وصال پا بهپا دنیاش شروع به تاب یزندگ دیدستان لرزان مادربزرگش قرار گرفت و خورش

 یناج.ر گفتر در اغوش فشرد و خدا را شک کشزن جوان کود.را فراموش کرده بود شیشانیکه درد پ یدر حال.ختیر

کوچولو را صدا کن نیپدر ا زمیخوب عز:و رو به وصال گفت دیکش یان هن نفس راحت

 دهیاقا مسافرتون از راه رس:شاد گفت یوصال با لبخند از جا برخاست وبه طرف مرد رفتو با لحن.نهیپسر نازش رو بب تا
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 نیتشکر کرد و با سرعت به طزف ماشخبر بال دراورده  نیا دنیبا شن ییمرد که گو.نهیومتظره تا پدرش رو بب

 یزخم یشونیپ نیبه ا ینگاه هیاول  دید ،البته اگه اجازه بدیخسته نباش: شد و گفت کیبابک چند قدم به بابک نزد.دیدو

نداشت و فقط  هیبه بخ اجینبود و احت قیعم یشکستگ يوصال نگاه کرد،جا یشانیبه پ کیبعد جلو رفت و از نزد.بندازم

 يلکه ها گهید.دستمالتون خراب شد يوا:گفت یوصال دستمال بابک را گرفت وبا شرمندگ.شد  یم یضدعفون دیبا

که  میخدا رو شکر کن دیبا.هست بمیج يتو گهید یکیسرتون  يفدا:و گفت دیبابک خند.شه یاز روش پاك نم خون

 نیمنم هم:پراز شرم گفت يوصال با چهره ا. کنم یوقت امشب رو فراموش نم چیمن که ه.تموم شد یبه خوب یهمه چ

.مارستانیزودتر برسه ب یهرچ دیاون زن با میبر گهیطور،بهتره د

 یکه با ورود ناگهان يپر شر و شور يکوچولو.نفر به جمعشون اضافه شده بود کینشستند نیهمه دوباره در ماش یوقت

از ان ها  ادیهرسه با تشکر ز دندیرس مارستانیبه ب یوقت.اش پدر و مادر و مادربزرگش را تا سرحد جنون ترسانده بود

بود از  کیبه من کمک کرد، هر چند نزد یلیامروز خ همسرتوناقا :به بابک گفت یکردندو زن مسن با نگاه یخداحافظ

 ریخجالت زده سر به ز ینگاه میو وصال با ن دیبابک خند.خدا شما رو هم به ارزوتون برسونه دوارمیام. افتهیترس پس ب

و وصل  بود ختهیفرور نشانیب وارید گریبودند،د الیبرگشت به و ریهردو در مس یوقت.را به دندان گرفتانداخت و لبش 

اش را حس  یعشق قلب نیخواست که ا یتنهاست که دوستش دارد و نم يکه با مرد نیاز ا. دیترس یم نیاز هم

 یخانه فقط چند ساعت م نین از اکه از زمان خروجشا نیبا ا.داشت يگریوصال احساس د دندیبه خانه رس یوقت.کند

 دیترس یلحظه با بابک رو به رو شود ، م نیکه در هم نیاز ا. تا اسمان فرق کرده بود  نیگذشت احساس وصال از زم

 يبلند يبه شتاب وصال لبخندش را مهار کرد وبا صدا یبابک با نگاه.راست به طرف پله ها رفت کیعلت  نیوبه هم

.بشه یضدعفون دیبا تونیشونیدر ضمن پ. نیتا شما برگرد کنم یدرست م يمن چا: گفت

بابک رو  شیرفتنبه اتاقش نداشته باشد،دستش پ يبرا يقانع کننده ا لیدانست که اگر دل یخوب م. دیوصال لرز قلب

به یمردد بود کم نیلباس با ا ضیبعد از تعو.خواست ینبود که وصال م يزیشودو ابن چ یم
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پس .يشد وونهیکه د ییتو نیا. هیشگیچت شده دختر؟اون همون بابک هم:با خود گفت لب ریجرات داشت و ز خود

.خودتو کنترل کن

حدس زد .بابک در هال نبود دیپله ها سرك کش ياز باال.از اتاق خارج شد يظاهر يبر لب نشاند وبا خونسرد يلبخند

بود  يچا ختنیبابک پشت به در مشغول ر.شد کیرفت و به در اشپزخانه نزد نییارام از پله ها پا.که در اشپزخانه باشد

 یفرق: وصال ارام گفت.دونم یشما رو نم ي قهیکه من سل دیکم رنگ؟البته ببخش ایپررنگ :ان که برگردد گفت یو ب

کرد  یتون؟وصال مکث قهیمن از سل یاطالع یب ي، يکنه؟رنگ چا ینم یفرق یچ:گفت طنتیو با ش دیبابک خند.کنه ینم

به دست به هال رفت وبا متانت  ینیس ه؟بابکینظر شما چ دید دیبا...یدوم ی،ول ستیه چندان مهم نک یاول: و گفت

همه من چندان  نیبا ا یول.جوون که معموال مشکل پسندن يهنره،مخصوصا دختها گرانید ي قهیدونستن سل:فتگ

.ندارم يتجربه ا

داغ چشم دوخت  يکند به بخار چا يریجلوگ شیکرد از لرزش دست ها یم یکه سع یبرداشت و در حال یفنجان وصال

 یرکیهمه اضطراب برهاند با ز نیکه او را از ا نیا يلرزان وصال چشم دوختوبرا يزد وبه دست ها هیبابک به مبل تک.

تونه کمرش رو راست  یتا چند روز نم چارهیب.باشه رحاال حاال ها گرفتا نایفکر کنم س.داد رییصحبت را تغ ریمس

کنه؟بابک لبخند  يکار دیبا یخواهرش زحمت نکشه پس ک یعروس ياگه اون تو یبله ول: کرد وگفت دییاوصال ت.کنه

...شهیمثل هم ممیحق با شماست من تسل:زد وگفت

کنه  یم وونهینگاهش داره منو د يکنه؟وا یبه من نگاه م يطور نیا ه؟چرایمنظورش چ ای، خدا ختیوصال فرو ر قلب

خاست  یکه برم یفکر درحال نیو با ا...بهتره من برم به اتاقم...؟نهیش غلبه کنه چاگه امروز نتونه به نفس.

...کنم یتا ن زخمتون رو ضدعفون نیصبر کن یکم ینولیراحت يهرطور:گفت

اغشته کرد وبه طرف گرفت و با لبخند  یپنبه را با مواد ضدعفون.برگشت هیاول يکک ها يبعد با جعبه  يرفت و لحظه ا

راحت  التونیدرعوض خ یدرد داره ول یلیدونم خ یالبته م... نیبفرما.کننده است وونهیخونه واقعا د نیسکوت ا:گفت
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.ستین يشه که خطر یم

وصال پنبه .کرد و سوزش زخم چهره اش را به هم فشرد یفیخف يناله . زخم گذاشت يرو یان را گرفت و به ارام وصال

 یدر چشمانش م طنتیکردو برق ش یک مه خونسردانه نگاهش مبه باب یرا درون سطل زباله انداخت و با نگاه

تونم برم؟ یمن م:د،گفتیدرخش

خوشم  ییاخه هرگز از تنها.شدم یممنون م نیکرد یصبر م گهید یاگه کم یچرا که نه، ول:گفت یو به ارام دیخند بابک

بزرگ کامال  يخونه  نیا يتو ییتنهااما حاال .گذرونم یوقتم رو با دوستام م شتریو ب ستمیجا ن يا شهیمن هم.ومدهین

بابک سکوت را .مبل نشست  يرو.مونم یم نیخوا یحاال که شما م:وبا وقار گفت رانداختیوصال سربه ز.کالفه ام کرده

بپرسم؟ یتونم ازتون سوال یمن م: شکست و گفت

فتارتون هست که تا حاال ر يتو يزیچ هین،یشد بیعج یشما امشب به نظرم کم:سر تکان داد و بابک ادامه داد وصال

خوام بدونم چرا؟وصال حس کرد یم یول کنمیو يکه کنجکاو نیبخش یم.بودم دهیند

 ن،کهیکن یطور فکر م نیکه ا نییشما نیا.فرق نکردم...چیمن ه یول:لرزان گفت یینشستهبا صدا شیشانیپ يرو عرق

:مطمئن گفت یبا سکوت نگاهش کرد وبا لحن يبابک لحظه ا.نیکن یبگم اشتباه م دیبا

وصال .نیحرفا باش نیکردم با هوش تر از ا یمن تا حاال فکر م...بدبن بیفر نیتون یکه من و نم یحال ن،دریکن یم انکار

:گفت یاز خودش دفاع کند پس با حالت تدافع دیحس کرد کهبا

کار  نیدونستم علت ا یکاش م...نیسوال ببر ریمن رو ز یتیکه نکات مثبت شخص نید یبه خودتون اجازا م شهیهم شما

:جواب داد تیبا قاطع ه؟بابکیشما چ

شه به  یم نیبمال رهیسر من ش نیخا یدروغ م هیبا  یوقت.نیرو به من ثابت کن تتونیشخص دیکه با نییکه شما نیا يبرا

...کنم که حق با منه یراحت بهتون ثابت م یلیندارمخ یمن از شما ترس یافتخار کرد؟ول تتونیشخص

 یم نهیدر س ادیاز ص زانیگر ییقلب وصال مثل اهو.حرف از جا بلند شد و به طرف او رفت نیا اب همزمان
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وبه طرفش خم شد،اما وصال ناگهان مثل  ستادیوصال ا يبابک رو در رو.وهراس شده بود  یپر از نگران دوچشمانشیتپ

 يزیحاال چ:گفت یو با همان لحن قبل ستادیش ایبابک راست جلو.قدم به عقب برداشت کیو  دیبرق گرفته ها از جا پر

 نیکه راحت خامم کن ستمیکه من بچه ن نیدونست یم دیبا.نیستین شهیشما مثل هم.خواستم بهتون ثابت کردم یرو که م

که اون روز  ین،درحالیکن یشماامروز از من فرار م.بدم صیتشخ يرعادیرو از غ يتونم رفتار عاد یخوب م یلیمن خ.

 نیتا بفهمم عتت ا هیفکر کاف یفقط کم.نیخودتون رو به من سپرد یهچ مقاومت یب یکیو تار ییتنهاوجود  باجنگل  يتو

به  گهید یو هرگز به نگاه...که من ازتون متنفرم نیداشت نانیچون اطم نیجنگل راحت بود يشما تو.هیهمه تفاوت چ

 یو اتفاقات نیرو در کنار من بود یچند ساعت ابیو ز تهشما کامال اراس.کنه یفرق م هیاالن قض یول.کردم یتوجه نم هیقض

داشت سکوت کردو  ریکه سر به ز یدر حال نه؟وصالیاز ا ریغ نیترس یشما م.میرخ داده که هردومون ازش با خبر

:رفت ، گفت یکه به طرف اتاقش م یبابک در حال

 دنیکه با د ستمین ییازون مردهاکه من  نیدوست دارم بدون یول.نیمن و دست کم گرفت یول نیهست یشما دختر عاقل_

کنم مواظب زخمتون  یدر ضمن خواهش م.تو چاه افتنیکنن و با سرم یدست و پاشون رو گم م بایزن جوون و ز هی

.گرد و غبار بهش برسه دینبا.نیباش

احساس  و بم ریبابک ،او کامال از ز يحرف ها یبه اتاقش رفت و سکوت تمام خانه را پر کرد وصال ماند و معن بابک

 یحس م يو سربلند یخوشحال یکه دفتر خاطراتش را خوانده باشد در کالم بابک نوع نیوصال با خبر بود،درست مثل ا

صال .امد و  یخوددار و با وقار خوشش م يدختر زمثل بابک مسلما ا يمرد.ستیدانست علتش چ یشد که وصال م

به اطراف نکاه  ياز پله ها بلند رفت ووارد اتاقش شد ،لحظه ا بلند ییباقدم ها.متانت و وقارش را بارها ثابت کرده بود

....يممنونم که من و شرمنده نکرد ایخدا:کرد و با خود گفت

پانزدهم فصل
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از نگاه او  نیوصال را پخته بود و ا يمورد عالقه  يغذا یصولت ياقا يان که علتش را بداند برا یخانم ان روز ب راحله

منظور  یصولت ياست و اکنون اقا هیبود که وصال به راحله گفته بود عاشق ساالد الو دهیارها شنپنهان نماند ،چون که ب

تذکر  یصولت يبه اقا گریبار د کیعدم حضور وصال را  لهیوس نیبه ا استخو یاوم.کرد  یکار درك م نیراحله را از ا

وصال  يانتظار بکشد تا روز دیبا. صبر کند  دیم باکه باز ه نیجز ا. توانست به او بدهد  یم یمرد چه جواب ریاما پ. دهد 

مرد حق را به وصال .  ردیبگ ردر حقش مرتکب شده بود ، مورد قضاوت قرا شیکه او سالها پ يبرگردد و با اطالع از کار

د خو داریباشد و لذت د نیدانست که خشمگ یحق مسلم او م.  ندیاو را بب گریبار د کیشد  یحاضر نم یداد اگر حت یم

حاضر بود . کم بود  شیمجازات هم برا نیا دیدر حق نوه اش کرده بود که شا یانصافا ظلم بزرگ. کند  غیرا از او در

تنها پسرش را  ریجبران ناپذ ییبا خطا شیسالها پ. اما دوباره وصال را در کنار خود داشته باشد  درا جبران کن زیهمه چ

ساعتها و روزها عذاب وجدان را تحمل کرده . را از دست بدهد  يگرید زیبار هم عز نیخواست ا یاز دست داد و نم

. اش باشد  یرا عروس کند و شاهد خوشبخت شجوان يعمرش ، نوه  يبود که تنها ثمره  نیا شیبود و اکنون تنها ارزو

به  زی، اما همه چ دیعروسش درا یگرداند و از شرمندگ یتوانست پسرش را از خودش راض یم قیطر نیبه ا دیشا

 يلحظه ا یحت رمردیگذشته اش و پ یو حوادث زندگ اتیواقع دنیبه نظر و قضاوت او بعد از شن. داشت  یوصال بستگ

را  رمردیکمر پ يروز نیتصور چن.  ردیهرگز سراغش را نگ گریکند و د شیکند که وصال رها کرف نیتوانست به ا ینم

.شد یخم کرد و باعث درد و رنجش م

شانزدهم فصل

و دلهره اورش در اغاز شب باعث شده بود که او دچار  شانیافکار پر.  دیخودش از خواب پر غیج يبا صدا الوص

 ياتاقش با چهره ا واریدر و د ییاتاقش ناخواسته وحشت کرد و گو یکیبار از سکوت و تار نیاول يبرا. کابوس شود 

 یبابک هر شب چراغ اشپزخانه را روشن م. رفت  نیپله ها پائ ازاز جا بلند شد و ارام ارام . قصد ازار او را داشتند  هیکر
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مبل رها  يخود را رو. داد  یبه او ارامش م دیتاب یکه از هال م ینور کم. شد  یوصال باعث خوشحال يرای نیگذاشت و ا

کم کم .  بکرد فقط خواب ، فقط خوا یم نیفکر نکند و به خود تلق زیچ چیکرد به ه یرا بست و سع شیکرد و چشمها

که قلبش به  یناگهان وصال را از جا پراند و او در حال ریت کیشل يصدا. شد و خواب به سراغش امد  نیسنگ شیپلکها

، بله اشتباه نکرده بود و  دهیگلوله شن کیشل يمطمئن بود که صدا. به اطراف کرد  یبا اضطراب نگاه دیتپ یشدت م

خانه حضور  نیتفنگ به دست در خارج از ا يو افراد دهیکه درست شن تشک نداش گرید. همان صدا باز هم تکرار شد 

از  ياثر. بود که ذهن وصال را مشغول کرده بود  یسوال نی، بابک کجاست ؟ ا دیهراسان خانه را کاو یبا نگاه. دارند 

شوندیبود که متوجه نشد بابک را بدون پ شانیوصال ان قدر پر. بابک نبود 

:مملوء از ترس گفت یوصال با عجله خود را به او رساند و با لحن يبک با صدابا. کند  یصدا م) اقا)

...گلوله اومد کیشل ي؟ صدا نیدیشما نشن.... صدا _

:شوخ گفت ینگاه کرد و با لحن دیرس یبه نظر م باتریاو ز ي دهیرنگ پر يبه چهره  بابک

پدربزرگتون باالخره کار خودشو . نجات شما اومدن  يس برابر عک. ندارن  ي، با شما کار نینگران باش دیشما که نبا_

.نیخوشحال باش دیشما با. کرد 

:ملتمسانه گفت یکرد با لحن یو مبهوت به او نگاه م جیکه گ یدر حال وصال

.کنم یخواهش م.  نیفرار کن دیبا... اما شما ... نه_

:ا همان لحن ادامه دادکرد ، سپس ب یدعوت م يباز يبابک را به ادامه  يمرموز حس

فرار کار ترسو . که فرار کنم  ستمین یدر ضمن من کس.  رنیگ ی، منو م ادهیز یلیاست ، تعداد اونها خ دهیفا یب_

.هاست

:زد ادیمتشنج فر یبا لحن یاو هم متعجب بود و هم عصبان يکه از خونسرد وصال

...جا برو نیکن از ا ؟ فرار یفهم یبرو ، نم نجایبه خاطر خدا زودتر از ا_
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:گفت يسر تکان داد و با لجباز بابک

.ممکنه ریاصرار نکن ، گفتم که غ_

:با التماس گفت هیهق هق گر انیو در م دیناگهان بغضش ترک دید دهیفا یکه اصرار را ب وصال

.مالمت کنمخوام تا اخر عمر خودمو  یمن نم. فرار کن  نجایکنم ، به خاطر من از ا یبرو ، خواهش م_

چشمان پر از اشکش منقلب شده بود با لحن  دنیو از د مانیپش يباز نیوصال کم کم از شروع ا دنیبا با د بابک

:، گفت دیشن یبار بود از او م نیمهربان و نرم که وصال اول

.رنبه ما ندا يشکار اومدن و اصال کار يهستن که برا ینکن کوچولو ، اونها فقط چند تا سکارچ هیگر_

:اش شدت گرفت و گفت هیبهت زده به او چشم دوخت و ناخوداگاه گر وصال

،  يبر یمن لذت م دنیاز زجر کش یلی؟ حتما خ یکن يبا احساسات من باز ی؟ چطور تونست یکن یمنو مسخره م... تو _

هان ؟

؟ يریازم اعتراف بگ يخوا یم دیشا ای

 یب. بود  بیداشت که تا به حال با ان غر یبابک حس.دست داده بود  و کنترل اعصابش را از دیلرز یم یبه سخت وصال

گرفته  ییاو را پاك کرد و با صدا يوصال را از صوذتش کنار زد و با سر انگشتانش اشکها يجلو رفت و موها اریاخت

:گفت

...من... منو ببخش . نبود  نیباور کن قصد من ا_

 ییمعنا چیان دو افتاده بود ه انیکه م یاتفاق.  ختیم زده از کنار بابک گرشر یبه عقب برداشت و با نگاه یگام وصال

بابک به اتاقش رفت و ساعتها با خود . برابر است  دیبا ارزش و ام یدر هرقلب یحس نیجز عشق نداشت و وجود چن

در خواب ارامش  کرد نه ینم شیرها يالود وصال لحظه ا شکنگاه معصوم و اشک الود وصال لحظه  و ا. کلنجار رفت 

هرگز.  يداریداشت نه در ب
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 دنید. شده بود  یعمل نیبشکند اما ناخوداگاه مرتکب چن یراحت نیکه تا کنون حفظ کرده بود به ا يخواست فاله ا ینم

وصال است به  يبرا یخانه چه عذاب نیدانست که وجودش در ا یم. اشک وصال قدرت مقاومت را از او گرفته بود 

وصال در . راحت شود  الشیبا پدرش گرفت تا خ یو از منزل خارج شد و قبل از رفتن تماس دیاس پوشخاطر لب نیهم

 یکار از کار گذشته بود و بابک ب گریاما د دیشدن احساسش خجالت کش انیاتاقش ساعتها فکر کرد و از ع ییتنها

افتادن او توسط افراد  ریز گحد ا نیداشت که تا ا یدانست که وصال دوستش دارد و گرنه چه علت یم دیترد

مطمئن شد که بابک از خانه خرج شده و از  دیبه هم خوردن در را شن يصدا یداشته باشد ؟ وقت هپدربزرگش واهم

فکر کند . و فکر کند  ندیکه بنش نینداشت جز ا يکار چیه. ، از اتاق جارج شد و به هال رفت  دیپنجره دور شدنش را د

. اش را دچار تحول کرده بود  یزندگ يعاد ریاش شده بود و مس یه ناخوداگاه وارد زندگک يبه خودش و بابک ، مرد

 یاش را نم ینام خانوادگ یکه حت يمرد. بار قلبش را لرزانده بود وطعم عشق را به او چشانده بود  نیاول يکه برا يمرد

 نیا دیپرس یکه از خود م یتنها سوال. هستند  یدانست پدر و مادرش چه کسان یاطالع بود و نم یاز شغلش ب. دانست 

به . توانست به او اعتماد کند  یدلشرچه بود ؟ چگونه م فیعشق ، نا فرجام نخواهد بود ؟ تکل نیسرانجام ا ایابود 

لحظات عمرش  نیوصال دردناك تر ي؟ برا دهیشده که او را دزد يعاشق مرد دیبدهد ؟ بگو یپدربزرگش چه جواب

در  ییمثل بابک نتوانست جا يبد هنگام باشد ؟ چرا هرگز مرد نیعاشق شدنش چن دیچرا با گفت یبود ، با خود م

. ؟ مسلما ان شخص بابک نبود  یاما از چه کس ردیبگ یخواست جواب سواالتش را از کس یدلش باز کند ؟ دلش م

و  یقش باعث سرشکستگکه با عش نیترس از ا. زد  یگنگ و ناشناخته موج م یدوستش داشت اما هنوز ته قلبش ترس

اما . انجام داده باشد  ياو کار لیبرخالف م ينداشت که روز ادیتا کنون تا کنون به  یکودک از. عذاب پدربزرگش بشود 

خواستن را در وجود او هم خلق  يانتها یب يایدن ایحد عشق را لمس کرده است ؟ خدا نیاو هم مثل من تا ا ایبابک ا

...کن
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هفدهم فصل

 يرا به خاطرش تحمل کند،مرد ایدن يها یکه حاضر بود تمام سخت يمرد.دیکش یفرودگاه انتظار پدرش را مدر  بابک

 یو قلب فلجیگشت،با پاها یبرم شیبه سو یجان مهیبا ن یانسالیبود و اکنون در م ختهیر شیرا به پا زسیکه همه چ

توانست به  یز وصال خوب مواظبت کند اما چطور مبود ا دهپدر کند به او قول دت يرا فدا زشیحاضر بود همه چ.ناتوان

 يتوانست جلو یم د؟چطوریتوانست به عشقش جواب گو یعاشقش کرده و نم.صدمه را به او زده نیکه بدتر دیاو بگو

 کیکه  دیثمر بوده؟چطور بگو یکه هر چه تالش کرده تا مهر وصال را در دل نابود کند ب دیو به او بگو ستدیپدرش با

را شکسته بوداکنون درمانده و مستاصل  مانشیخاکستر وجودش را شعله ور کند ؟او پ ریتا اتش ز ستیل کافوصا نگاه

:اوردو گفت ادیرا به  نایهشار س.ساله اش برساند نیچند يا اورا به تنها ارزو دیکش یانتظار پدرش را م

یدل لعنت نیااز  ریرو کرده بودم غ زیحماقت کردم،حساب همه چ نا،منیحق با تو بود س_

کور خونده؛من از پس ان دل بر ...اما.خورم  یبه خودم مطمئن بودم وحاال دارم چوبش رو م یلیخ.شه یحرفسرش نم که

 یو به همه ثابت م نیکردم فقط به خاطر پدرم بودو ا يمن هرکار.زحماتم رو نقش بر اب کنه يگذارم همه  ینم.ام  یم

.وصال...به  یحت.کنم

 شیواز دور برا دیبه طرف اودو.شد یم تیهدا مایاز مهمانداران هواپ یکیکه توسط  دیپدرش را د از دور چرخ بابک

همه احساس  نیاز پسرش دور نبودبا ا يادیکه مدتز نیبا ا دیدرخش یدر عمق چشمان مرد م يشاد.دست تکان داد

پدرش را به جلو هل داد و از  یخ دستبابک چر.بود فتهتازه گر یکرد اما اکنون بادبدن بابک جان یم یو دلتنگ ییتنها

پرشور به چشمان پسرش کردوبا محبت  یمردنگاه. کرد یرخ داده بود، با او صحبت م ریکهدر سه هفته اخ یاتفاقات

:گفت

من خوشحال بشه؟ دنیممکنه از د ایا ه؟یبابک اون از نظر تو چه جور_

:انداختو گفت ریسر به ز بابک
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 یکنه چون اون اصالشما رو نم یم دایپ یشما چه حال دنیدونم از د یاما نم!پدر ارهیخانم تمام ع هیاون واقعا _

:به بابک نگاه کردو گفت یمرد با نگاه خاص.شناسه

اخه چرا؟ ی؟ول یبه اون نگفت یچیبابک تو ه یعنیخبره؟ یب زیاون از هه چ یعنی_

:سر تکان داد و زمزمه کرد بابک

پدر من تو ابن مدت از  یول.  نیکن فیهم صبر کردم تا خودتون براش تعر نیهم يبرا. بگم  يزیپدر من نتونستم چ_

هم  نیهم يواسه . تونم کارم لنگ بگذارم و مجبورم برم سر کار ینم نیاز ا شتریکه ب یدون یافتادم ، م یکار و زندگ

.با خودتونه زیبه بعد همه چ نیاز ا گهید. رم  یرسونم اون جا و خودم م یخونه ، شما رو م امیبا شما نم گهیمن د

:مرموز به پسرش کرد و گفت ینگاه مرد

دونم برخورد  یاخه من هنوز نم ی؟ ول يسخت تنها بذار طیشرا نیمنو تو ا يخوا ی؟ م يقدر عجله دار نیتو ا یعنی_

.اون با من چطوره

:ارام گفت یمقابل پدرش زانو زد و با لحن بابک

 یپدر من نم. شه  یهم خوشحال م يالیشما خ دنیرو بشنوه ، از د انیجر ی، اون وقت نینگران باش دیپدر شما نبا_

...تو رو خدا اصرار نکن. شه اون جا باشم  یفاش م قتیاون لحظه که حق يخوام تو

:و گفت دیبر سر پسرش کش یدست مرد

 یاطالع یهمه ب نیخوام با ا یاس نم افهیالقش و قکن ، از اخ فیاز اون برام تعر ی، فقط پسرم کم یهر طور که راحت_

.باهاش روبرو بشم

بابک پدرش را وارد .  دیپرست یکه او پدرش را با تمام وجود م قتایحق.  دیلبخند زد و ارام دست پدرش را بوس بابک

 نید ان هم در ابا وصال روبرو شو گریبار د کیتوانست  یاو نم. کرد و رفت  یخانه کرد و همان جا از او خداحافظ

. گذرد ، بفهمد  یتواند هر ان چه را که در دلش م یم ینگاه میدانست که پدرش با ن یم. که داشت  یبد روح طیشرا
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چرخش را ارام به  رمردیپ. ننهاد و رفت  یوقع دیتپ یوصال م دنید يکه دلش برا نیبود که وارد خانه نشد و با ا نیا

چرخ  يرو رمرد ب دنیو با د دیپله ها سرك کش يوصال از باال. وصال را صدا زد  بلند يجلو هل داد و همزمان با صدا

:متعجب گفت یو با لحن ستادیاو ا يامد و رو در رو نیفورا از پله ها پائ

؟ نیدون ی؟ از کجا اسم منو م نیهست یسالم اقا شما ک_

:مه کردکه اشک در چشمانش جمع شده بود ، زمز یمبهوت وصال شد و در حال مرد

.  يمنو براورده کرده کرد يارزو نیخدا شکرت که اخر يا...  دمی، تو رو د دمیوصال ، باالخره به ارزوم رس زمیعز_

 ایب. که از وسط دو نصف کرده باشن  یبیدرست مثل س. دخترم  یزن یمو نم میتو با مر! مادرشه  هیچقدر شب ایخدا

.نمیبب کیجلوتر بذار تو رو از نزد

و با تمام وجود  دهیبار ها او را د یینسبت به او داشت گو یبیشناخت اما احساس غر یرا نم رمردیکه پ نیا اب وصال

وصال  يمرد دستش را به سو. نهفته بود  ایر یو ب قیعم یمحبت یمیقد يدر نگاه مرد قصه . محبتش را حس کرده 

:زمزمه کرد گریو بار د دیکش

...جلوتر ایدخترم ، ب ایب_

:زد یکه با خود حرف م ییمرد گو. شد  رهیچرخ زانو زد و به مرد خ يجلو الوص

 مهی، تو ن ستادهیجلوم ا طونیبا همون نگاه ش میانگار مر ستین ی، باور کردن یمادرت هست هیمن تو چقدر شب يخدا_

.یمیدوم مر ي

 یاو که تعجب وصال را م. درك کند  او را يکرد حرفها یم یو سع ستینگر یهمچنان بهت زده و گنگ به مرد م وصال

:، گفت ختیر یم شیبر گونه ها يمثل باران بهار شیکه اشکها ی، لبخند زد و در حال دید

بابک رو اگه خودش به تو  نیخدا لعنت نکنه ا.  یبدون يادیز يزهایچ دیکنم تو با یفکر م. مبل دخترم  يرو نیبش_

.من سخت نبود يقدر برا نیگفت حاال ا یم
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:و با خود گفت زکردیرا ت شینام بابک گوش ها  دنیبا شن وصال

شناسه ؟ ی؟ از کجا من و بابک رو م هیمرد ک نیجا چه ؟ ا نی، ا ایخدا_

 بهیکه از نظر وصال غر ي، منتظر شد و مرد دیبگو يزیان که چ یمبل نشست و ب ياو عمل کرد و رو يبه گفته  وصال

:شروع کرد نیچن نیبود ا

کرد و تمام مهر و محبتش رو نثار من و  یم یزندگ فیتکل یاون ب. بود مثل خودت  بایپاك و ز يدختر میت مرمادر_

اون تمام . از دو دوست و خواهر و برادر  کترینزد یحت.  میبود یمیبا هم صم یلیمن و مادرت خ. کرد  یمادرم م

که  ومدیم شیبود و کم و پ ین واقعا دوست داشتناو یعنی. گفت و من واقعا دوتش داشتم  یدلش رو به من م يحرفها

همه رو جذب  شیو رفتار خو ییبایساحره بود و با ز هیاون به قول پدربزرگت .  ادیو ازش خوشش ن نهیاونو بب یکس

ناراحت بود تمام یشدم و وقت یاش شاد م یبا خوشحال. کرد  یخودش م

سل شد و هر  يماریدچار ب یجوان لیپدرمون در او.  میرو داشت گهیاخه ما فقط همد. نشست  یبر دلم م ایدن يها غصه

سرپرست گذاشت با  یشب سرد زمستون فوت کرد و ما رو تنها و ب هیبود و اخر  جهینت یب میدوا و درمونش کرد یچ

 یاز بس سخت چارهیاون ب. بود  دهیاش ند یاز زندگ یچیکه جز درد و رنج ه يمادر. و زحمت کش  فیضع يمادر

و سه ساله بودم و مادرت  ستیان زمان من ب.  میاش کن يبستر شگاهیاسا يتو میشد و مجبور شد یعاقبت روان دیکش

 یکیگرفتم و به کمک  پلمیبود ، د یکه مادرم دچار مشکل بشه به هر جان کندن نیمن قبل از ا. فقط نوزده سال داشت 

در امدم بد نبود و ما دو نفر ... یه. مشغول به کار شدم  یشرکت دولت هی يتو يسرباز يدور ، بعد از دوره  ياهااز اشن

 کیهر چند وقت .  میکمبودها ، خوشبخت بود يو در کنار هم با وجود همه  مینداشت يا گهیمادر غم د يماریبه جز ب

ر دادن که روز از اون جا به ما خب هیکه  نیتا ا.  میشد یم برو از حالش با خ میزد یبه مادرمون سر م میبار من و مر

با سرعت اماده . در حال وقوعه  يدونستم که اتفاق بد یداشتم و م یبیعج يمن از سر شب دلشوره . حال مادر بد شده 

اون عاقبت  وبود  دهیفا یاصرار کردم ب یهر چ.  ادیخواست که همراهم ب یقبول نکرد که تنها برم و م میمر یشدم ول



فروغ ستوده مهر -وصال  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٩٨

صبح روز بعد  میمر. بد بود و همون شب عمرش کفاف نداد و مرد  یلیدر خحال ما. کار خودشو کرد و همراهم اومد 

هر طور بود مادر . داد اما اون قدر حالش بد بود و از مرگ مادر غصه دار که من نگذاشتم بره سر جلسه  یامتحان م دیبا

وندم و دوباره خودم برش رس یم رستانیرو به دب میراحت بشه ، مر المیکه خ نیا يمن هر روز برا.  میو به خاك سپرد

داشت که اسمش  یمیدوست صم هی میاون موقع مر. تونستم برم دنبالش  ینم ادیروز به علت کار ز هیاما . گردوندم  یم

تا  میرو به اون سپردم و اون قول داد که همراه مر ویمر. تونستم بهش اعتماد کنم  یبود و من م یترانهکه دختر خوب

که روز سوم اون به شرکت زنگ زد و با  نیتا ا. همراه بود  میبه قولش عمل کرد و هر روز با مر اون انصافا.  ادیخونه ب

سن  يتو میمر.ستیازش ن يخبر چیکه بهش اطالع بده ازمدرسه خارج شده وه نیبدون ا میگفت که مر يزار هیگر

چند ساعته گرفتم و رفتم  یخصمن با عجله مر.اشصدمه زده بود هیواقعا به روح مشکل نهمهیبود و تحمل ا یحساس

 يباجه  هیخونه  کینزد.خونههم نبود يتو.نکردم  دایتمام اه رفتو بگشتش رو چند بارگشتم امااون و پ.میدنبال مر

من و صدا زد و گفت  ابونیخ فاز اون طر دیمن و د یوقت. شناخت یروم میبود و مر قیبود که با من رف یروزنامه فروش

 يجلو میمر یفقط قافه.دمیفهم یاصال حال خودم و نم. مارستانیف کرده وراننده اون و برده بتصاد نیبا ماش میکه مر

به راننده  مارستانیب يراهرو يتو.نزدك بود چند بار تصادف کنم مارستانیچشمم بود و اون قدر عجله داشتم که تا ب

از يداده بود منتظر خبر هیتک واریکه به د یو در حال دبو یبرخوردم مرد جوون

:پرخاشگر گفتم یاش روگرفتم و با لحن قهیکنترلم و از دست دادم و  دمیبه اون که رس.بود دکترها

نگفت به نظر انسان  يزیمرد فقط نگاهم کرد و چ.کنمیم اهیروزگارترو س.مو از سر خواهرم کم بشه هیبه حالت اگه  يوا

لرزان به طرف دراتاق رفتم واز  يبا قدم ها. تاومدو از سرو وضعش کامال مشخص بود که ثروتمند اس یم یمتشخص

اش را به من داد  یو موفق بودن عمل جراح میاومدن مر هوشدکتر خبر به  یوقت.رهیخدا خواستم که خواهرم رو ازم نگ

اومد  شیکه پ یفرصت نیتونست حرف بزنه و دراول یبود که م يطور میسه روز بعد حال مر.پا بند نبودم  يرو ياز شاد

من به .بدم تیراننده رضا يازاد يبرا دیاتفاق شده و من با نیخودش باعث ا یاطیاحت یبه من گفت که ب مینها شدوما ت
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که مخارج  نیدونست وبا وجود ا یکه خودش را مسئول تصادف م نیاما جوون مثل ا.درخواست اون غمل کردم 

اطالع  یمن تا مدت ها از روابط ان دو ب.شد  که اون مرخص يزد تا روز یسر م میرا پرداخت مرتبا به مر مارستانیب

 لیاز من خواست که تشک میمر اناتیجر نیهم يتو اقادونستم که خواهرم دلش رو به اون باخته و اتف یبودم ونم

چون هم .رو انتخاب کردم  میوصلت ترانه دوست مر نیا يهم سطح خودم ازدواج کنم من برا يبدم و با دختر یزندگ

جشن ساده  هیخانوادش قبول کردن با  یوقت.بود  يرینسبتا فق يبود و هم مثل خودم از خانواده  یخوب یلیدختر خ

 انیخوند ودو سال تا پا یهنوز درس م میکه مر یخودم رو شروع کردم در حال یمن زندگ.عروسم رو به خونه اوردم

بودم که از  یمخارج زندگ هیته باردارشد و من چنان سرگرم یترانه سه ماه بعد از عروس.مانده بود  التشیتحص

.احساسات خواهرم غافل شدم

. خوان با هم ازدواج کنن  یبه هم عالقه دارند و م یصولت مانیاعتراف کرد و گفت اون و سل یبه همه چ میشب مر هی

. ده بود حقوق خونده بود و تازه مشغول به کار ش مانیسل. تنها خواهرم  يبرا هیزیجه هیخوب من هم شروع کردم به ته

گفتن که از  یمردم م. کردم پولدارتر بود  یکه فکر م يزیاز چ. شدم  قیگرفتم و مشغول تحق میادرس اونو از مر

 يرو برا میمر یکس نیبود که چرا همچ بیبرام عج. شرکت بزرگ بود  کیو پدرش صاحب  هیسرشناس يخانواده 

هست و پول  میگفت که عاشق مر تیاما اون با قاطع گرفتم خودم باهاش صحبت کنم میتصم. ازدواج انتخاب کرده 

اما عشق اونها به هم . شرح بدم و اونو منصرف کنم  میمر يرو برا یکردم تفاوت طبقات یسع. نداره  یتیاصال براش اهم

کرد  دیمسن باهام تماس گرفت و تهد يشرکت مشغول به کار بودم مرد يروز که تو هی. حرفا بود  نیاز ا شتریب یلیخ

بار  ریاما اونها ز. صحبت کردم  میخاطر با مر نیبه هم وداشتم  يحس بد.  میبکش رونیب مانیسل یکه پامون رو از زندگ

پدر . بابک  میو اسمش رو گذاشت میپسر شد هیکرد و ما صاحب  مانیو دار بود که ترانهزا ریگ نیهم يتو. رفتن  ینم

. کارو هم کرد  نیکشه و هم یگفت دست از مبارزه نم یم. ما اومد  يکرد و اون به خونه  رونیاونو از خونه ب مانیسل

به . کرد  یم یدگیتمومش رس مهین يبود و به پرونده ها داریهنوز ب مهیکرد و شب تا ن یکار م یصبح تا شب به سخت
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 نیا يتو. تموم شد  میدو سال گذشت و درس مر. بخره عقدش کنه  يتونست خونه ا یقول داده بود که وقت میمر

بخره و باالخره اون دو تا مرغ عاشق با هم ازدواج کردن  ینقل يخونه  هیپس انداز کرد و تونست  يمقدار مانیمدت سل

.شروع کردن کیکوچ يهمون خونه  ریرو ز شونیو زندگ

پدر  اما.  دنیورز یچقدر به هم عشق م دنیکش یکه م يادیز يها یوصال که پدر و مادرت با وجود سخت یدون ینم تو

کرد اون قدر عرصه رو به اونها تنگ  یم یسع. انداخت  یپسرش م يپا يجلو یدست بردار نبود و هر روز سنگ مانیسل

 يو هر کار دیپرست یرو م میمر مانیپشت هم بودن و سل کوههر دو مثل . بود  جهینت یب یول. کنه تا از هم جدا بشن 

.نهینب یبیکرد تا اون اس یم

چهار سال به . تا فکر من ازادتر باشه  دیکش یمنزل رو به دوش م يکارها یتنه همه کیبود و  یهربونزن فعال و م ترانه

 يپرونده ها گهیشده بود که د یقابل لیوک. بشه  یخودش کس يحرفه  يتونست تو مانیبود گذشت و سل یهر بدبخت

 یمادر م يبه من خبر داد که به زود میرروز م هی. بود  دهبهتر ش یلیشون هم خ یاومد و وضع مال یدستش م ریمهم ز

.  دمید یخواهرم رو به چشم م یو خوشبخت دمیرس یمن داشتم به ارزوم م. کرد  لیما رو تکم يخبر شاد نیشه و با ا

 رپد. شه اما بر عکس شد  یبا خانواده اش م يدوباره  يرابطه  يباعث برقرار مانیاول فکر کردم تولد فرزند سل

با دوام  یزندگ نیکشه با تولد تو مطمئن شد که ا یم میشه و دست از مر یم مونیکرد اون پش یکه فکر م مانیسل

وار  وانهید میو مر مانیکه سل يو با نمک بود نیریش يتو به قدر. او بود  ينبود که خواسته  يزیچ نیخواهد شد و ا

خطرناك تر زد و  يبار دست به کارها نیاما پدربزرگت ا.  دیداشت یخوب یدوستت داشتند و هر سه در کنار هم زندگ

اول چند نفر را شبانه . نداشت  یی، ابا ادیهر چقدر هم که ز یپول چیپسرش از خرج ه یزندگ انیبن دنیاز هم پاش يبرا

غارت  اانها ر یزندگ لیگردش به خارج از شهر رفته بودند تمام وسا يکه انها برا يفرستاد روز مانیسل يبه خانه 

زد و  مانیبه سل یمحکم يموضوع ضربه  نیا. کرده بود  هیته نیتک تک انها را با عرق جب مانیکه سل یلیاوس. کردند 

اومد ، اما انها با اتکاء به عشقشان دوباره از نو شروع  یزود از پا در م یلینبود خ میها و محبت مر یاگر پشت گرم
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گناه پدرش را اثبات کند به خاطر احترام به قاتیقتوانست با تح یم دبو لیکه خودش وک نیبا ا مانیکردند و سل

راهها به  نیاز ا دید یوقت. داد  ینم تیکس اهم چیکه به حرف ه رمردیاما امان از سماجت اون پ. کار را نکرد  نیا او

را  یساختگ ياو پرونده ا. در دل او کشته بود  زیرا ن يمهر پدر یلجاجت حت ییگو. کرد  يگریرسه اقدام د ینم جهینت

 یکرد که ب یکرده اما جرمش ثابت نشده بود و خود ادعا م یبود که قتل یپرونده مربوط به زن. پسرش فرستاد  يبرا

 یبتواند زندگ نکهیا يبرا مانیکرد و سل شنهادیبه عنوان حق الوکاله پ يادیمبلغ ز مانیسل عیتطم يمرد برا. گناه است 

.بود ، سفر کرد وکلشم یپرونده به خارج از کشور که محل زندگ يام کارهاانج يشده اش را از نو بسازد و برا دهیدزد

شد سرش  یم يداد و اشک از چشمانش جار یکه خاطرات گذشته رنجش م یسکوت کرد و در حال يمحمود لحظه ا اقا

:را تکان داد و گفت

گناهت چقدر عذاب  یکه مادر ب یخوام بفهم یم.  یرو بدون زیخوام تو همه چ یمن م یدخترم واقعا شرم اوره ول_

او چند . پدربزرگت بود  ينقشه  ياجرا يبرا یپدرت خونه حضور نداشت زمان خوب یوقت. مرد  يو با چه زجر دیکش

او شدند و قصد  ییبایمجذوب ز دنیرا در خانه تنها د مادرت یانها وقت. تو به سراغ مادرت فرستاد  دنیدزد ينفر را برا

کند و مردان از  یم یاشپزخانه خود را زخم يانها به مادرت حمله کردند ، او با چاقو یتند و حتتجاوز به او را داش

رو  یکه اون چه رنج یحدس بزن یتون یحتما م. برداشتند و فرار کردند  ینداشت شتریسال ب کیترسشان تو را که هنوز 

و مادرت را غرق  زندیر یها به خانه م هیمسادر خواست کمک مادرت ، ه يصدا دنیبعد از بردن تو با شن. تحمل کرده 

رفتم و از او که  مارستانیبه ب عیبه من خبر دادند سر یرسانند ، وقت یم مارستانیبه ب عیو او را سر نندیب یدر خون م

او بودم به هوش  شیپ یشب وقت يها مهیافتاده بود ، بعد ن مارستانیتخت ب يرو یهوشیرفته بود به حالت ب يادیخون ز

 زیحالش همه چ ياو با وجود بد یول. شود  یجانیحرف بزند و ه دیمد و حالش لصال خوب نبود و دکتر گفته بود که نباا

. برم  یاو م شیکه حتما تو را پ دممن هم قول دا. او ببرم  شیکنم و پ دایکرد و از من خواست تا تو را پ فیتعر میرا برا

کرد  یاطالع یت بود ، به دفتر پدربزرگت رفتم و هر چه به او گفتم اظهار بمادر شیخاطر فردا صبح که ترانه پ نیبه هم
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و مادرت پس از سع روز در . نشد  دایاز تو پ يهم کارساز نبود و اثر سیپل قاتیتحق. انداخت رونیو مرا از دفترش ب

 يکه برا یی، مرگ ارزوهاروز مرگم بود  دمیکه جنازه اش رو د یوقت. اون واقعا مظلومانه مرد .  درگذشت مارستانیب

من مرده بود ، همون لبخندش که به  میمر. ام بود  دهیاز هم پاش يخونواده  ادگاریکه  يزیتنها خواهرم داشتم ، تنها عز

.چهره اش چقدر مظلوم بود یدون ینم. که بارها خودم براش شونه زده بودم  ییداد ، موها یم رویمن ن

:کرد گفت یرا پاك م شیکه اشکها یحال و در دیکش یمحمود اه سوزناک اقا

...اون نامردا.  یشونیپر ایدن هیاون دختر همه کس من بود که بعد از رفتنش من موندم و _

:گفت ضیرا به دندان گرفت و با غ لبش

 ینم.  من بود یکه از سفر برگشت تازه اول بدبخت مانیسل. ازم گرفتن  زیرا ن ادگارشینه تنها خواهرم بلکه تنها _

من . اش رو از دست داده بود  یزندگ يدفعه همه  هیاون . و گم شدن تو رو بهش بدم  میدونستم چطور خبر مرگ مر

رو  انیها جر هیاز همسا یکی. متحرك شده بود  يومرده  کیهم مثل  مانیسل.  دمیفهم یکه اصال حال خودم رئ نم

 یوقت.  میختیساعتها اشک ر زیاز دست دادن اون عز يو تا هم برااون به سراغ من اومد و ما د. کرده بود  فیبراش تعر

اون رفت اما ...  ییدونه تو کجا یو گفت که م دیمثل برق گرفته ها از جا پر یستیمن ن شیپ دیسراغ تو رو گرفت و فخم

پدربزگت . د زده بو بتونیشما غ یول نمیشما رو بب دیپدربزرگت رفتم شا يچند روز مدام به خونه . برنگشت  گهید

 یپشت ابر نم دیوقت خورش چیاما از اونجا که ه. دونستند کجا رفته  یها نم هیکدوم از همسا چیخونه رو فروخته بود و ه

 يرو برا قتیکنه و حق یم دایرو پ مانیرفته بود ، سل میبه سراغ مر یاون شب لعنت ياز همون مردها که تو یکیمونه 

بتواند  نکهیاما قبل از ا. پدرش شده  يها سهیدس ی، قربان زشیعز میهمه که مرف یکنه و اون تازه م یاون فاش م

 يرو یامانش نداد و او با ضعف و سست یقلب يقانون پدرش را به عقوبت اعمالش برساند سکته  قیکند و از طر یاقدام

 نیدر اول. تعجب کردم  دنشیدبود که از  میوخ يبه مالقاتش رفتم اما او به قدر دمیفهم یوقت. افتاد  مارستانیتخت ب

:نگاه به صورتم لبخند زد و گفت
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.میمر شیرم پ یخوشحال باش محمود من دارم م_

:بر چهره اش نشست و گفت قیعم یغم بعد

دختر منو  دیالوده است ، نبا میشرمم که دستش به خون مر یخونه بمونه ، اون پدر ب دیمن وصالِ ، اون نبا یتنها نگران_

اقا محمود وصال رو . ترسم به وصال ازار برسونه  یظالمه ، م هیاون  ی، ول میوصال معصومه درست مثل مر. ه بزرگ کن

...، به من قول بده یدخترمون رو خوشبخت کن دیتو با.  خواد یم نویهم میمطمئنم که مر. خودت  شیببر پ

اون دو پرنده ابد شد و من رفتم تا به قولم عمل فوت کرد و عشق  مارستانیب يدو روز بعد پدرت هم تو. قول دادم  من

مرگ خواهرم  یکه از چگونگ ارمیخودم ب يانکه رو یاول ب. کردم  ریشرکت پدربزرگت رو غافلگ ياون روز تو. کنم 

خبر دارم ، ازش خواستم که تو رو

:گفت. کرده بود  نهوویاون رو د مانیمرگ سل نکهی، واقعا مثل ا دیبلند خند ياما اون با صدا. من بده  به

.کنن رونتیگم به زور ب یو گرنه م نجای، برو گمشو از ا مانیمنه ، دختر سل ياون نوه  یبدمش به تو ؟ ول_

 یکه به پدرت داده بودم ، فکر م یاون لحظه فقط به قول. من نرفتم ، مقاومت کردم و باز هم با اصرار تو رو خواستم  اما

بود که اون منو باعث از  نیجالب و خنده دار ا.  میشد زیو ناخوداگاه با هم گالو دادیوب اون شروع کرد به داد. کردم 

جسد غرق به خون  ادی. چشمش رو گرفته بود  يخون جلو.  رهیبگ انتقامخواست  یدونست و م یم مانیدست دادن سل

شرکت از پشت به من  يز نگهبانهاا یکی.  دیچیتو کمرم پ يناگهان درد یول. افتادم و به طرف اون هجوم بردم  میمر

تو رو به  نکهیا برعالوه . مرد سالم نبودم  هی گهیبه هوش اومدم د یاما وقت.  دمینفهم يریچ گهید. کرده بود  کیشل

شانس داشتم و بعد فلج  یدر صد کم. به نخاعم خورده بود  ریت. شبه از دست دادم  هیجفت پاهام رو هم  اوردمیدست ن

ها و ناله  هیاز گر گهیتونست نون اور خانواده اش باشه ، د ینم یکه حت یباشم کس گرانیعمر سر بار دشدم که تا اخر 

تحملم کرد و با وجود تمام  یچشمداشت چیه یکه کنارم بود ب ییترانه در تمام سالها.  ترهنگم به يزیزن و پسرم چ يها 

زود اونو از پا در اورد و اون  یلیخ یزندگ يغم و غصه افسوس که زحمت و . ها منو رها نکرد و در کنارم موند  یسخت
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. کرد  يباز هی يمنو خانواده ام رو فدا زرگتپدرب. نبرده بود ، منو بابک رو تنها گذاشت  یلذت چیبا من ه یکه از زندگ

 یمن بر مکه از  يکرد و من تنها کار ياز سپردن تو به من خوددار میعذاب دادن من و بازماندگان مر ياون فقط برا

.کنم فیبابک تعر يبود که سرنشت شومم رو مدام برا نیاومد ا

 يبا کلمه  یشد و اون که از کودک یانداز م نیمن قبل از خواب و در طول روز بارها در گوش بابک طن یزندگ ي قصه

 نیاون در تموم ا. کنه  یتو بود ، بر اورده م دنیمن رو که د يروز هیگفت که باالخره  یانتقام خو گرفته بود ، به من م

اما . که مشغول درس خواندن بود ، مدام باذ پدربزرگت در تماس بود  نیاون با ا. سالها دنبال فرصت مناسب بود 

هر . دادم  یکارو به اون نم نیا يو گرنه هرگز اجازه . خبر بودم  یتو بود ب دنیکه دزد ياقدام اخر نیراستش من از ا

که بعد از به ثمر  تممطمئن هس. ده  یرو بدون فکر انجام نم يدونم که هرگز کار یرم دارم ، مکه از پس یچند با شناخت

 يبرا یوقت. رفتم  یبار به المان م کیمعالجه هر چند ماه  يمن برا. کار اقدام کرده  نیا ي؛ برا شیتمام تالشها  دنیرس

با یگرفته ، وقت يبد میکه تصمبه مالقاتم اومد از چشماش خوندم  مارستایب يبار بابک تو نیاخر

دلم افتاد و به خودم لعنت فرستادم که  يرسونه ، ترس تو یجونش که شده منو به ارزوم م يمطمئن گفت که تا پا لحن

باور کن . شناختم  یسر از پا نم یهست نجایبا خبر شدم که تو ا یکنم وقت یاما اقرار م. اون گفته بودم  يرو برا زیهمه چ

خوام  یم دیفهم یبابک وقت.  رانیدرمانم تموم بشهخ ، برگشتم ا يدوره  نکهیکردم و قبل از ا فیرام رو ردبا عجلهخ کا

. باور کن دخترم . نگفت  يزیچ گهی، د دیاصرارم رو د یکارام انجام بشه اما وقت دیشد و گفت اول با یعصبان یکم امیب

 یپزه و در انجام کارهاکمکم م یبرام غذا م. داد  یاون انجام ممنو  يکار ها يبعد از ترانه همه . بابک همه وجود منه 

و  یمن از جوون یراحت ياون برا. سختم رو نداشتم  ياون واقعا دلسوزه ، اگه بابک نبود هرگز تحمل درمانها . کنه 

.کارو کرده نیباور کن که فقط اون به خاطر من ا. ذاره  یم هیجونش ما

:اش دوخت و زمزمه کرد ییبه دا میچشمان پر اشکش را مستق وصال

سالها  نیکه من در تموم ا یدر حال! رحم بود  یپدربزرگم تا چه حد ب!  یتلخ ي، چه گذشته  شهیباورم نم ایخدا_



فروغ ستوده مهر -وصال  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٠٥

.دمینفهم

:سکوت کرد و گفت يا لحظه

...و اقا بابک نیمن هست ییشما دا یعنی_

:کرد و با خود گفت مکث

.ایها ، تمام اون رفتارها ، من چقدر احمق بودم ، خدااون حرف يپس بگو همه _

:گفت میمستق یاش را در دست گرفت و با نگاه ییدست دا. زانو زد  یصندل ياز جا بلند شد و جلو وصال

راستش من واقعا متاسفم از .  نیرو به من گفت قتیو ممنونم که حق نمیب یخوشحالم که شما رو م یلیجون من خ ییدا_

.کنم جبران کنم یم یسع.  نیدیکه شما به خاطر من کش ییهایتتمام سخ

:کرد گفت یکه سر وصال را نوازش م يمحمود لبخند زد و در حا اقاق

باور کن در تمام .  نمیبار تو رو بب کیکه هر چند وقت  نیتوست و ا یمن مهمه سالمت يکه برا يزیدخترم ، تنها چ_

واقعا  دمتید یوقت.  یهیشب میبه مر یلیو حتما خ يشد یخودت خانم يتو حاال براکردم که  یفکر م نیسالها به ا نیا

 یبابک هستم که به خاطر من کار و زندگ ونیمد نهارویدم و تمام ایمن به ارزوم رس.  ستادخیفکر کردم خواهرم جلوم ا

اش رو

خوام هرگز از اون  یشما افتاده و فقط م يابر یمدت چه اتفاق نیدونم تو ا یکرده تا منو به ارزوم برساند ، من نم لیتعط

.يریبه دل نگ يزیچ

:انداخت ، گفت یم میمر ادیکه محمود را به  نینمک يمکث کرد و سپس با لبخند يلحظه ا وصال

 تمیکه حقم بوده اذ يزیاز اون چ شتریوقت ب چیهمه ه نیبا ا یول نیدار يریجون هر چند که شما پسر سخت گ ییدا_

، پس اقا بابک کجاس ؟ ییدا یراست ...نکرده 

:مرموز لبخند زد و گفت یبا نگاه محمود
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شناسم ، اون داشت  یبهونه بود ، من پسرم رو خوب م هیفقط  نیالبته ا. عقب افتاده اش برسه  يرفت تا به کارها_

بار  کی ستیحاضر ن یحتپسر هم مثل مادرش پاسوز من شده ،  نیا.  دیکش یگمون کنم از تو خجالت م. کرد  یفرار م

 یطیاز پنج بار شرا شتریشه تا حاال ب یباورت م. کنه  یمهم که شده خواست خودش رو انجام بده ، فقط به من فکر 

 هیدفعه به  هیاون هر دفعه به  یخودش بسازه ، ول يبرا یخوب یتونسته ازدواج کنه و زندگ یاومده که راحت م شیپ

 دیداره که نبا دهیکار هاش به خاطر منه ، اون عق نیا يدونم که همه  یاما من خوب م.  رو به هم زده زیهمه چ يبهونه ا

 دیمجبوره عشقش رو به دو نفر بده ، و شا يطور نیگه ا یم. رو به خودش وابسته کنه  یکه مسئول منه کس یتا زمان

کنم سربار  یاخه همش فکر م. ده  یمنو عذاب م شتریکارش ب نیاما با ا. نتونه اون طور که دوست داره به من برسه 

 یوقتشه که همدم گهیبره و د یرنج م ییدونم از تنها یکه من م یحال درخودش نم اره  ياون شدم ، بابک هرگز به رو

؟ هیپسر لجباز چ نیمن با ا فیتو بگو دخترم تکل. داشته باشه 

:مکث کرد و ارام گفت يلحظه ا وصال

...وقتشه که راهش رو انتخاب کنه گهیمرد بزرگ و د هیاون ...  رهیبگ میبهتر باشه خودش تصم دیشا_

.خواب اماده شدند يبعد هر دو برا یکرد و ساعت دییاو را تا يمحمود گفته  اقا

جدهمیه فصل

ابک کنار ب ریکرد که در چند روز اخ ادی ییاو حرف زد و از لحظه ها ياش گذراند و برا ییروز بعد را هم کنار دا وصال

مرد  نیکرد با ا یکه با ان دست و پنجه نرم کرده بود وصال حس م یگذرانده بود از ترسش گفت و از دلهره و اضطارب

کرد  یدرکشان م دیفهم یحرف جوانها را م یبود اما به راحت یکه مرد مسن نیکند او با ا یم تیمیو صم یاحساس راحت

گرفت یو تمسخر نم يو احساس قلبشان را به باز

کرده بود حرف بزند و اقا  يسپر ییکه در تنها ياش دردو دل کند و از گذشته ا ییدوست داشت ساعتها با دا صالو
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 کیتازه کند نزد یگذارده و نفس نیناگفته اش را به زم يحرفها نیمحمود تمام حواسش را به وصال داده بود تا بار سنگ

بود  يورود او در اشپزخانه مشغول دم کردن چا يدر لحظه  صالو وستیو به جمع انها پ دیعصر بود که بابک از راه رس

 يدستش را رو دیتپ یشده بود چشمانش گرم شد و قلبش تندتر م دایدر او پ یبیحس عج شیصدا دنیبه محض شن

:لب گفت ریاش گذاشت و ز نهیس

؟یهمه رو با خبر کن يخوا یمگه م ریلعنتت کنه اروم بگ خدا

.کرد یم يقرار یب نهیحرفها بدهکار بود هم چنان در قفس س نیمگر دل گوشش به ا اما

:کند گفت یکرد احساسش را مخف یم یکه سع یپدرش نشست و در حال یصندل يدسته  يرو بابک

داده؟ حیمن کجاس؟نکنه فرا رو بر قرار ترج يدختر عمه  نیپس ا پدر

:به اشپزخانه گفت يو با اشاره ا دیمحمود خند اقا

نکردم  یقدر احساس راحت نیوقت ا چیبه ما خوش گذشته تا حاال ه یاتفاقا حساب ارهیم ییاره برام چاپسرم اون د نه

به  يگله دارم تو چطور به خودت اجازه داد هیفقط از تو  میگفتن به هم دار يبرا يادیز يمخصوصا که هر دومون حرفا

ارم یمن پدرت رو در م ی؟نگفتیبزن یلیدخترعمه ات س

:و گفت دیبلند خند يبا صدا بابک

تا مجبورش کردم غذا بخوره نکنه  ختیاعصاب منو به هم ر هیخواهر زادتون چه تحفه ا نیا نیدون یپدر شما که نم اخه

ره؟یبم یاز گرسنگ نیبذار نیانتظار داشت

:طعنه دار گفت یشد با لحن یبه دست وارد هال م ینیکه س یدر حال وصال

 هیدنبال  نکهیا ای نیکرد یم فیمن تعر يرو برا انیشدن اول جر ید قبل از عصبانحقش بو زیعز ییاما شما پسردا و

ن؟یگشت یبوکس م ي سهیک

:گفت میمستق یو نگاه يرا باال داد و با خونسرد شیابرو کی بابک
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م با ه نیدیکنه؟در ضمن حاال که فهم یدست شیدر سالم گفتن پ دیکوچکتر با شهیکه هم ینگرفت ادیسالم هنوز  اوال

یمن ریباشه که تو هنوز اس ادتی نیکن يشه که زبون دراز ینم لیدل میلیفام

:و گفت دیدو جوان خند يمحمود به حرفها اقا

نیهم رو داشته باش يهوا شهیمثل خواهر و برادر هم دیبر عکس با نیهرگز با هم بد باش دیپسرم شما نبا نه

:زد و گفت يلبخند بابک

خانوم داره نیبه رفتار ا یشم بستگ یم ینشم برادر خوب یشه پدر البته اگه عصبانراحت با التونیطرف من خ از

اش  ییرا مقابل دا يچا ینیو س اوردین شیبه رو يزیبابک لجش گرفته بود چ ياز حرفها نکهیلبخند زد و با ا وصال

.گرفت

:لب گفت ریمحمود فنجانش را برداشت و ز اقا

دخترم یش ریپ

نگاه بابک را حس کرد اما  ینیمبل نشست سنگ يرو ینگاهش کرد وقت یچشم ریبابک گرفت و زرا مقابل  ینیس وصال

:و رو به بابک گفت دینوش يچا ياقا محمود جرعه ا.داشت یقصد تالف نگونهیا دیهم چنان او را در انتظار گذاشت شا

؟يسروسامون داد ه؟بهشونیتیکارات در چه وضع خوب

:سر تکان داد و گفت بابک

 ادیز بیترت نیبود و به ا دهیمن به کارها رس يتالش کرده بود و به جا یلیخ دیکردم مج یالبته همون طور که فکر م بله

برگشتن وصال خانم به  يدست تنها نذارمش خوب پدر نظر شما درباره  گهیالبته بهش قول دادم که د میعقب نبود

ه؟یخونشون چ

:کرد و بعد ادامه داد یم دوخت اما او خونسردانه به پدرش نگاه مناخوداگاه سر بلند کرد و به بابک چش وصال

کنم حاال به  ینگران شدن و فکر م یلیحاال هم پدربزرگشون خ نیبرگردن تا هم دیزودتر با یهر چ شونینظر من ا به
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خون من تشنه است

:گفت تیلبش را به دندان گرفت و با عصبان وصال

شما راحت بشم بهتره یپسر از خود راض نیست اجون من هر چه زودتر از د ییدا بله

توانست انکار کند که کم کم به  ینم.وصال کرد يبر افرخته  يبه چهره  ینگاه میلبخندش را مهار و ن یبه سخت بابک

شد و بابک  یاور م ادیمخدر اعت میهمچون دار شیاو برا دنیکه د دیرس یم يروز دیشود و شا یدختر وابسته م نیا

از وصال تا چه حد براش دلتنگ و  يروز دور کی نیکرد که در ا یبرسد او کامال حس م يروز نیچن خواست ینم

را نابود  شانیدانست که ممکن بود هر دو یم يخود و او خطر يرا برا قتیحق نیچقدر شاد شده و ا دنشیاکنون از د

:به وصال کرد و گفت یکند اقا محمود نگاه

 يریکه بگ یمیو حاال هر تصم یالبته اگه خودت هم دوست داشته باش نمیبار تو رو بب هیخوام هر چند وقت  یفقط م من

من محترمه يبرا

اش دور  یتوانست از تنها عشق زندگ ینم یبا خودش بود از طرف میمستاصل به بابک کرد اکنون تصم ینگاه وصال

.دانست ینم زیاز خانواده اش را جا يدور نیاز ا شتریب یشود و از طرف

خلل وارد کند وصال با  مشیدانست نگاه او ممکن است در تصم یکه م رایز دیدزد یعمدا نگاهش را از وصال م ابکب

:ارام گفت یلحن

و از اقا بابک هم به ....دم مرتب باهاتون در تماس باشم یقول م یگردم خونه ول یفردا بر م ییبا اجازتون دا من

رو جمع کنم لمیرم تا وسا یخوام حاال با اجازه اتون م یعذرت مکه براش درست کردم م يهمه دردسر نیخاطرا

:به بابک گفت یاقا محمود با تعج دیاش را ند ییبا شتاب به اتاقش رفت و نگاه متعجب دا وصال

چش شده؟ اون

پدر یچ چیه
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من حس کردم ناراحته؟ چرا

:و گفت ستادیرو به پنجره ا بابک

اتفاق  نیا دیزود با ای ریبراش سخته که با پدر بزرگش روبرو بشه اما د قیقاح دنیبعد از شن دیپدر شا ستین يزیچ

.نیجا باعث عذاب وجدانش نش یکنم با احساسات ب یخواهش م نیراحت بذار يریگ میاونو در تصم دیشما با افتهیب

:گفت زیم يرو یبه فنجان خال یمحمود سر تکان داد و با نگاه اقا

میرو بهش گفت قتیکه حق میکرد یکار اشتباه دیخوام شا ینو ماو یو خوشبخت یفقط راحت من

:به طرف پدرش برگشت و گفت بابک

بکشه يعذاب کمتر يطور نیا دیتلخه اما دانستن اون بهتر از نداستنش است شا قتیحق...........همنطوره پدر شهیهم

:به پسرش گفت میمستق یسکوت بر قرار شد و اقا محمود با نگاه يا لحظه

ست؟یطور ن نیتو هم مهمه؟ا يوصال برا یو راحت یخوشحال سپ

را  زیهمه چ شیاز لرزش صدا دیکلمه بگو کیبرد و اگر  یم یپدرش راحت به احساسش پ شهیدانست که هم یم بابک

را از پدرش  يزیاز پدرش دور شد و به اشپزخانه رفت او هرگز چ ییفهمد در سکوت سر تکان داد و به بهانه ا یم

 یاز احساسش بداند او سرسختانه با احساسش م يزیچ دیروشن بود که پدرش نبا شیبار برا نیکرد اما ا ینم پنهان

وصال که از هال امد بابک را به  يخواهد شد صدا شیمانع برا نیدانست که اگر اقا محمود بفهمد بزرگتر یاما م دیجنگ

وصال را از  گریبار د کیو  یتفاوت یروح و سرد ب یخود اورد تالش کرد ماسک سزار بر چهره اش بگذارد ماسک ب

محبت در دلش نشسته با  يداد اگه ذره ا یم حیمطمئن نبود اما ترج دیکند از عشق وصال ان گونه که با دیمخود نا ا

امده بود دوباره به خانه اش برگردد  يعشق و عالقه ا چیه یب يرفتارش فراموش کند و همان طور که روز يسرد دنید

:گفت یکه داشت م دیوصال را شن يامد صدا یم رونیاز اشپزخانه ب یوقت

گرفتم ادیذره رو هم به زور از اقا بابک  هی نیبلد نبودم هم يمن اصال اشپز راستش
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:و گفت دیمحمود خند اقا

تار رو رف نیاون با من هم هم يامروز يجوونها نیبرنداشته؟امان از دست ا ییجا هم دست از زورگو نیپسر ا نیا پس

داره

 يده خودش به کارهام برسه بعد هم شروع کرد به اشپز یم حیگفت ترج رمیخودم مستخدم بگ يکه اجازه نداد برا اول

کرد که تا اخر غذام رو  یرو مجبور م چارهیکرد و من ب یدرست نم یچیه يزیپره يکه به جز غذا نیبدتر از همه ا

مگه نه؟داره  یدست پخت خوب میبخورم اما از حق نگذر

به  یلینبود خ یکه بابک پخته بود الحق اگر عصبان ییاش را به خاطر اورد غذا يروز اشپز یسر تکان داد و اول وصال

:رو به وصال گفت يظاهر يمبل نشست و با خونسرد يداد بابک رو یدهانش مزه م

خدا به  یکن فیپدر تعر يق افتاده تو برااتفا یاخه قرار نبود هر چ يمن و پدرم رو به جون هم بنداز یتون یم نمیبب حاال

.ارهیداد من برسه اگه فردا دمار از روزگارم در ن

شده و  ریاز چشم بابک دور نماند شک نداشت که وصال از او دلگ نیلبخند هم نزد و ا یاما وصال حت دیمحمد خند اقا

بر دلش نشست او بارها  یناخوداگاه غماما  دهیشد که به هدفش رس یخوشحال م دیهم قهر کرده بود در اصل با دیشا

 يبر صفحه  گرانیبود مطمئن بود او را هم مثل د دهیکش رونیبرفته اما به موقع خود را از معرکه  شیپ یتا مرز عاشق

 یکه حس م یزند مخصوصا زمان یدانست چگونه است که نگاه وصال اتش به جانش م یسپرد اما نم یذهن م یفراموش

 یچختن شام به اشزخانه رفت و ساعتها خود را در انجا مشغول کرد گاه يرنجانده وصال به بهانه کرد او را از خود 

کرد  یشد وصال به خودش فکر م یناگهان خانه غرق در سکوت م یو گاه دیشن یرا م شییبابک و دا يصحبتها يصدا

 نیرا که در ا یاسان کند؟وتمام اتفاقاتبابک را بر خود  يکه بعد از برگشتن به خانه چه کند؟چطور تحمل دور نیو به ا

کند نیتوانست مجبور بود چن یم دیبود اما با یسخت اریافتاده بود از خاطاتش جدا کند؟کار بس شیمدت برا

خوشبختانه شانس اورده بود و هنوز غذا نسوخته  دیجلز و ولز غذا او را به خود اورد و ناگهان به طرف غذا دو يصدا
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و لذت  ياش احساس شاد ياداوریسخت بود و اکنون از به  شیشت سر گذاشته بود که در اول برارا پ یبود او لحظات

 ستیتفاوت به او نگر یب یاش را حفظ کرد و با نگاه يزود خونسرد یلیبابک خلوتش را شکست اما خ يکرد صدا یم

:جلوتر رفت و گفت یبابک کم

د؟یکن یم کاریجا چ نیپس شما ا ستیهمه وقت الزم ن نیا ییغذا نیدرست کردن چن يبرا

:انکه به او نگاه کند گفت یبا همان لحن سرد ب وصال

به شما جواب پس بدم؟ دیهم با نیا يبرا

:گفت یاز همان جا برگشت و با ارام بابک

.افتهیبرام ن یرم تا اتفاق یپس م.ترسم یم یلیخ زارهیکه ازم ب یاز صحبت کردن با کس من

لحظه  نیکند خوشحال بود که بابک در اخر يریشد اما وصال نتوانست از لبخندش جلوگ از اشپزخانه خارج بابک

ندیاو را بب يبرنگشته تا خنده 

که اقا محمود لب  نیتا ا دیرس یبه گوش نم ییقاشق و چنگال صدا يشام سکوت مطلق برقرار بود و به جز صدا زیم سر

:به سخن باز کرد و گفت

سر رفت  رمردیمن پ ياخه حوصله  نیشما جوون ه؟مثالیچ يهمه سکوت برا نیبره؟اجا چه خ نیمعلوم هست ا چیه

ن؟یکن یشما چطور تحمل م

:اش لبخند زد و گفت ییرو به دا وصال

بساطه اگه اقا بابک منو  نیما هم يخونه  يتو شهیعادت کردم هم ییبه سکوت و تنها گهیجون من که د ییدا راستش

دادم یرو ادامه م میهنوز همون طور راحت زندگ امیب رونیدم بکرد که از الك خو یمجبور نم

و به غذا خوردن ادامه داد وصال احساس کرد که نفسش قطع  اوردیخود ن ياما اصال به رو دیوصال را شن يطعنه  بابک

ان که  یرفت ب یم دیهمه خشونت در مورد خودش بداند اما او فردا با نیکه هدف بابک را از ا دید یشده حق خود م
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نداشت اما او  یکه بابک هم حال خوش یبود در حال یسخت حظاتوصال ل يسر از کار تنها مرد ماندگار قلبش دراورد برا

عواطف و احسلستش سرپوش بذارد يعادت کرده بود که رفتارش را کنترل کند و رو

:اش گفت ییرو به دا یبلند شد و با عذر خواه شیاز جا وصال

رم که بخوابم یکنه با اجازتون م یام سرم هم درد م من واقعا خسته ییدا

دختر جوان به رفتارش  نیخواست از گفتار ا یبه رفتن وصال چشم دوخت دلش م یمحمود سر تکان داد و با نگران اقا

از  يرفتار نیسن فقط به خاطر عشق است که چن نینداشت تا بفهمد که دختران جوان در ا يببرد اما او هرگز دختر یپ

 ینگاه مین یکه حت یهمراه بابک عازم رفتن شد در حال الو وص دیدهند ان شب هر طور بود به صبح رس یود نشان مخ

کرد یبه بابک نم

:و گفت دیوصال را بوس یشانیمحمود پ اقا

ده  یو شماره تلفن خونمون رو بهت م یبا من در تماس باش بابک نشون شهیمن منتظرم به قولت عمل کن و هم دخترم

ایب یهر وقت تونست

:و گفت دیاش را بوس ییدا يسر تکان داد و گونه  وصال

.کردم دایراحت من تازه شما رو پ التونیخ

پرتالطم  يایداشت در یبیشد افکار وصال در هم گره خورد حال عج دهیشن رونیاز ب نیماش يچرخها يصدا یوقت

عشق را در دل  يشده  دهیتن يا تمام وجود رشته هابست و خواست ب قتیشد چشم بر حق یارام نم ياحساسش لحظه ا

شکافت  یرا م ستونیدل راند نه فرهاد کوه ب زشد عشق را ا یاز دردسر م يدور يبرا اگریبخشکاند اما چه کوشش عبث

 ییایچه دن ای؟خدایالاقل اونها عشقشون دو جانبه بوده اما من چ:شد وصال با خود گفت یم ابنیب يو نه مجنون اواره 

کورم؟چرا خودمو گرفتار کردم مگه تا حاال که  نشید يمن گم شده؟چرا برا يبرا قتیخودم ساختم چرا حق يراب

....کمکم کن ایزن بالغ قبول نداره؟اخ خدا هیمنو به عنوان  یشدم که حت یم يعاشق مرد دیبا بدبود؟چراعاشق نبودم 
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ام کو؟ شهیفرهاد باشم ت اگر

کو؟ يا شهیناب باشم ش یشراب

بودن وانهیحرمت د يبرا

کو؟ يا شهیوسعت اند ایخدا

:خود گفت با

 یرفتن ازادم چرا نم يام اما حاال که برا دهیکردنش را کش یهستم که مدتها انتظار ط یاکنون در حال رفتن در راه من

انش حلقه زد کردم؟اشک در چشم يام رو اونجا سپر یو نوجوان یبرگردم که دوران کودک ییراحت به جا الیتونم با خ

کند يریجلوگ دنشیسرش را باال گرفت تا از چک

 یمیتصم دیراه برگردد با ي مهیتوانست از ن یکرد اما نم یبه وصال کرد احساسش را درك م ینگاه یچشم ریز بابک

مطمئنم اجتماع وارد بشه  يتو یکم هیجوونه کاف یلیگذاشت با خود گفت اون هنوز خ یرا که گرفته بود تا اخر به اجرا م

که  یخوب شروع کنه در حال یزندگ هیتونه  یکنه اون وقت م یمخودش  ریها رو اس یلیکه داره خ يو وقار ییبایبا ز

مواظبت کنم اون فقط منو  ضمیتا اخر عمر تنها بمونم و از پدر مر دیتونم بهش بدم من با یجز دردو رنج نم یچیمن ه

ستیداره اما وصال تنها ن

 یصولت يباالتر از منزل اقا یبابک کم دندیبه مقصد رس یبابک و وصال شکسته نشد اما وقت نیکوت بتمام طول راه س در

:نگه داشت و گفت

ياز شر من و مزاحمتهام خالص شد گهیاخره خطه کوچولو د خوب

رفت رهیرا برداشت و دستش به طرف دستگ فشیسکوت کرد و در همان حال ک وصال

:ارام گفت یبا لحن بابک

رو  گهیدوباره همد یک ستیکه معلوم ن یدون ی؟ميبر يخوا یم یخداحافظ یب ينطوریدختر هم یمعرفت یب یلیخ
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........ییدختر عمه و پسردا هی م؟مثلیقبل از رفتن الاقل با هم دست بد ستیبهتر ن مینیبب

بود بغش  کیزاند و نزدبه طرف او برگشت و با نگاه شمهر سکوت بر لبان او زد چشمان خمار بابک قلبش را لر وصال

خود را کنترل کرد و دست لرزانش را به طرق بابک دراز کرد بابک دستش را در دست گرم خود  یبترکد اما به سخت

کرد  یلرزان و بغض الود خداحافظ ییکند با صدا صبرتوانست  ینم گریدستش نگران شد اما وصال د يفشرد و از سرد

بار هم به پشت سرش نگاه نکرد اما  کی یکه حت یخانه حرکت کرد در حال شد به طرف ادهیبا شتاب پ نیو از ماش

:فرمان گذاشت و زمزمه کرد يکند سرش را رو یم هیکه گر دیفهم شیبابک از لرزش شانه ها

.یخوشبخت بش دوارمیبه سالمت ام برو

نوزدهم فصل

سست و نا مطمئنش  يقدمها. کرد  یجلوه م یالنطو ارینبود به نظر وصال بس ادیکه ز نیتا منزل با ا نیماش نیراه ب یب

. بر دلش نشست  یوارد خانه شد از سکوت و ارامش خانه غم دیبا کل یوقت. اش بود  یهدف یو ب يدیاز نا ام یحاک

خاست که  یانها تنگ شده بود اما دلش نم يهر دو يبرا دلشکه  نیدوست داشت فقط راحله خانم در خانه باشد با ا

صدا وارد  یارام و ب ییبا قدمها. با او روبرو شود  دیدانست چطور با یاصال نم.  ندیورد پدربزرگش را بببرخ نیدر اول

اند اما چرا ؟  گانهیببا او  واریدر و د یحت زیهمه چ ییگو. شود  یخانه م نیبار است که وارد ا نیانگار اول. اشپزخانه شد 

اش  ییکه با دا یدر حال. کرد  یم ییو تنها یبیحد احساس غر نیا تا اکرده بود ، چر يخانه سپر نیاو که عمرش را در ا

.کرد یم تیمیو صم یان قدر احساس راحت دید یبار او را م نیاول يکه برا

 یوصالتازگ يرا که برا نیغمگ يلب اواز ریکرد و ز یشسته شده را خشک م يبود و ظرفها ستادهیا زیکنار م راحله

ناگهان در . زن به او ارامش داده بود  نیو چروك ا نیپر چ ي، چهره  دیکس یقیال نفس عموص. کرد  ینداشت زمزمه م

 هیرا حس کند و گر شیبه ان که در اغوش پر مهر او گم شود و با تمام وجود بو ازین. را حس کرد  يازیوجود خود ن
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 یم ادشیمادرش را به  يراحله ، بو يوب. کند  یچند روز در قلبش تلنبار شده در اغوش او خال نیرا که در مدت ا ییها

را پشت سرش حس کرد ، برگشت و وصال  یراحله وجود کس. بار لمسش نکرده بود  کی یکه هرگز حت يمادر. اورد 

که  نیا ایاو برگشته بود ؟  یعنی؟  دید یدرست م ایا. نفسش بند امد  ییگو.  دیدر درگاه د انیگر یلرزان و با چشم را

 ینیو بشقاب چ دی؟ چشمانش از تعجب گرد شده بود ، دستش لرز ندیب یوصال را م ایش زده و در روبه سر يریپ الیخ

:لب گفت ریتلو تلو خوران جلو رفت و ز. گوش خراش شکست  يافتاد و با صدا نیزم يانگشتانش رو انیاز م

هق هق  انیاغوش او رها کرد و در م وصال خود را در! ؟ نمیب یمن دارم خواب م ای ییتو نیا! دخترم ؟ یتوئ... وصال_

:گفت هیگر

.منم ، اومدم که باز کنارت بمونم نی، ا ینیب ینه خواب نم_

و  دیخود را عقب کش یاند ، کم دهیبه او بخش کسریجهان را  ییاو گو دنیبا د. وصال را غرق بوسه کرد  يچهره  راحله

:کرد ، گفت یکش را پاك مکه اش یوصال را برانداز کرد و در حال ياز سر تا پا

 یراست.  فتهیبرات ب یهمش هول و وال داشتم که مبادا اتفاق. چقدر برات نگران بودم  یدون یفدات بشم ، نم یاله_

.ارهیبال درم یاز خوشحال يپدربزرگت اون اگه بفهمه اومد

:و گفت دیاما وصال دستش را کش. همان حال به طرف تلفن رفت  در

 یمن م. خبر باشه  یگرده ب یچند ساعت هم روش ، بگذار تا ظهر که برم نیون تا حاال منتظر بوده ، اصبر کن ، ا_

.تنها صحبت کنم یخوام با تو کم

، لبخند زد و ارام  هیگر انیراحله م. جا گرفت  شینشست و وصال روبرو یصندل يمتعجب ، همان جا رو یبا نگاه راحله

:گفت

.یبا پدربزرگت صحبت کن دیتو اول با.  یبهتره زود قضاوت نکن ی، ول یبگ يخوا یم یزنم چ یحدس م_

:انداخت و اهسته گفت ریسر به ز وصال
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نگفته بود ، يزیکس به من چ چیپس چرا ه...  يخبر دار زیپس حدسم درست بود ، تو هم از همه چ_

خودم با خبر بشم؟ يرو نداشتم که از گذشته  نیمن حق ا یعنی

:سر تکان داد و گفت راحله

 یدون یدخترم به اون حق بده تو که م دیترس یم یصولت ياما اقا میکه بهت بگ میگرفت میو ما بارها تصم یحق داشت چرا

باور کن بارها  شینیدلت نخواد که بب گهیو د یازش متنفر بش یبدون يزیکه تو اگه چ دیترس یچقدر دوستت داره اون م

رو از دست  يا گهید زیعز گهیبار د هیتونه  یاما نم ستیاسوده ن نابره و وجدا یتو رنج م يخبر یبه من گفت که از ب

تو عذاب بکشه و از خشم و  يبه اون حق بده که از دور یپدر بزرگت هست ي کدانهی مانیسل ادگاریبده وصال تو تنها 

تو  مونهیکامال پش هکه در گذشته مرتکب شد ییکه اون واقعا تو رو دوست داره و از کارها نیا قتیتنفر تو بترسه اما حق

 یسابقه و اصالح نشده من م یکه اون همون صولت یمطمئن باش یتون یوگرنه چطور م يبه اون بد يا گهیفرصت د دیبا

وصال؟ یفهم یانجام بده م یرو بگ يتو هر کار تیرضا متیتونم قسم بخورم که اون عوض شده و حاضره به ق

پر کرده  شیمادر را برا يکه سالها جا یبه زن قیعم یاو را به خود اورد با نگاه دیر وصال کشکه او بر س ینوازش دست

:بود گفت

شدن اما  یوسط پدر و مادرم قربان نینداشتم درسته که ا يکه هرگز کمبود نیواسه ا هیمن گذشت کار اسون يبرا

که اون  یو عذاب یهمه سال بدبخت نیا شه؟ یم یاو چ فیحس نکردم پس تکل دیمحمود کش ییرو که دا يهرگز زجر

به پسر خودش هم رحم نکرد  یپدر بزرگ بوده اون حت یو سنگدل یاتفاقات فقط به خاطر کله شق نیا يهمه  دیکش

قلب دوست داشته باشم اما حاال  میتونستم تا اخر عمر اون و از صم یم ينطوریا دیشا دمیفهم ینم يزیکاش هرگز چ

کار کنم؟به خدا  یتو بگو من چ ادیم ادمیپدر و مادرم به  يو زجر و غصه  مییدا نیمان غمگکنم چش یهر وقت نگاش م

.........رو ندارم گهیشکست د هیتحمل 

:وصال زمزمه کرد فینح يسر تکان داد و با لمس شانه ها راحله
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رو به خاطر خودت  یزندگحد  نیتا ا دینبا يگناه تر یوسط از همه ب نیدخترم تو ا يریگ یبه خودت سخت م یلیخ تو

خوب بلده یلیبه خدا مطمئن باش اون کارش رو خ يرو بسپر زیو همه چ یصبور باش هیفقط کاف یتلخ کن

که  یو عشق دیو ام میپر از ب یدور رفته بود و با قلب یوصال او که راه يبود بر زخم دل خسته  یراحله مرحم يحرفها

 يوارد خوابها ییدر اتاقش را پشت سر بست گو یروحش شود وقت نیدهد و تسک قلیدر تار و پود وجودش را ص

بود بعد از  شیاتاقش خارج شده بود سر جا ازکه  يو دست نخورده مثل همان روز زیتم زیاش شده همه چ یکودک

 یکرد و به وسائل دست م یامده با حسرت به اطراف نگاه م ارتیبود که به ز یمکان اشنا مثل کس نیاز ا يدور یمدت

باغبان منزل  ي لهیکه به وس یدرختان دیچیدرختها در مشامش پ ياتاق را کنار زد و پنجره را باز کرد بو يپرده  دیکش

را  يا نندهیو طراوتشان چشم هر ب يو با سبز دندیکش یشدند و پشت سر هم صف م یهرس م بایمرتب و ز شهیهم

:ود گفتتلخ بر لب وصال نشست و با خ يکردند لبخند یجذب خودشان م

افتاد  یبرام نم یاتفاق نیاما کاش هرگز چن یالیخ یو باز هم ب ییتنها يهمون خونه همون باغ همون لحظه ها دوباره

کنم که اصال به وجودم  يسپر یکس ادیشدم کاش مجبور نبودم لحظه هام رو با  یبه اسم بابک روبرو نم یاصال با کس

شده باشه که  رمیبشم که اس یتونستم عاشق کس یدوار باشم میام ندهیتونستم به ا یم دیده اون وقت شا ینم تیاهم

تونم فراموشش  یتموم شده منم و عشق که نه م یکه همه چ فیح........قلبش مثل قلب من بتپه و از نگاهم گرم بشه اه

کنم  یک ثابت مکنم و به باب یشم فراموشش م یم روزیتونم بهش دل ببندم واقعا که عشق زشت اما من پ یکنم و نه م

که اگه بخوام از اون هم زرنگترم

تواند مثل دفعات قبل  یبار هم م نیبارها با خود تکرار کرده بود که ا دیتختش دراز کش يدر اتاقش را بست و رو بابک

 یهدف فکر م نیدانست چرا هر بار به ا یپشت پا بزند اما نم زیخواست به همه چ یعشق نوپا را از دل دور کند م نیا

شود راهش را بلد بود اما از  یانداز م نیو جانش طن روحشکستن در  يشد و صدا یدر درونش خرد م يزیکند چ

 ییگو دیرس یبه هدفش م یکند اما وقت دیکرد که وصال را از خود ناام یبه مقصد واهمه داشت تمام تالشش را م دنیرس
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 نیا زفراموش شود اما قبل ا دیعشق با نیبفهماند که ا تا به قلبش دیجنگ یکردند با خود م یتمام کائنات سرزنشش م

دو  طیشرا نیدر بدتر شهیداشت و هم یشد و دست از تالش و کوشش بر م یم مانیرا به خود دهد پش يروزیپ دیکه نو

اما هر جا که  زدیکرد نگاهشان نکند و از کنارشان بگر یم یبست سع یذهنش نقش م يپرده  يبر رو يچشم خاکستر

:و به قول شاعر یمانیهمه تالش و سپس پش نیاشد خسته بود از  یراهش م يت همان دو چشم بدرقه رف یم

رونیکز دلم ب ییهر شب دعا کنم

اثر باشد یب ایخدا میگو یاهسته م یمهرت ول رود

ستمیب فصل

خود دار بود به  يادیحد زمغرور و تا  شهیهم يبود او که مرد بیو عج یدنیبا وصال واقعا د یصولت يبرخورد اقا نیاول

لرزان جلو رفت و اغوشش را باز کرد  ییو چشمانش پر از اشک شد با قدمها دیپر شیوصال رنگ از رو دنیمحض د

ان  يبعد از روزها دور دینوه اش را بوس یشانیاو پ ستیپدر بزرگش گذاشت و همنوا با قلب او گر نهیوصال سر را به س

:گفت یاشک را از صورت وصال پاك کرد و با خوشحال یصولت ياقا دندیفهم یقدر هم را م شتریدو ب

شد که تو  یداشت کم کم باورم م يگرد یبر نم گهیفکر کردم د دمیچقدر انتظار کش یدون یدخترم؟نم ياومد باالخره

بزرگت  چون که من یستیوفا ن یتو ب يگرد یبر م يروز هیدادم که  یم یته دلم گواه شهیهم یرو هم از دست دادم ول

که من  یو مشکالت یبدبخت ياون دو تا هم با همه  یرفتشناسم تو به پدر و مادرت  یکردم تو رو بهتر از خودت م

براشون درست کردم تا اخر عمر به هم وفادار موندن

کرده  یط يخبر یعمرش را در ب نیشیپ يچشم دوخت که سالها يرمردیبه پ نیغمگ یسر بلند کرد و با نگاه وصال

زد تا زه به اشتباهش  یدست و پا م یزندگ یبیشهرت و پول کرده بود و اکنون که در سراش يعشق و محبت را فدابود 
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:کرد مهبود که به دل وصال نشست زمز یبرده بود در نگاه او صداقت یپ

براتون تنگ شده بود خوشحالم که برگشتم و کنار شما هستم یلیجون دلم خ بابا

را جبران کند شیگناهکار تا اشتباهات و خطاها يمرد يفرصت برا کیو  گذشت بود کیاغاز  نیا و

اسانتر  شیرا برا یکه وصال با خود و احساسش اغاز کرده بود گرچه صددرصد موثر نبود اما الاقل گذر زندگ يا مبارزه

را  شیصدا یو حت بود دهیشد و وصال تا ان زمان هنوز بابک را ند یم يسپر بیکرد ماهها و روزها به همبن ترت یم

توجه نشان  یکرد خود را نسبت به ان ب یم یکه سع دیشن یم اودر مورد  يزیاش چ ياز زبان دا یبود فقط گاه دهینشن

دهد

اش  یدانست که امکان قبول یبود تمام تالشش را کرده بود و م يوصال روز سرنوشت ساز يکنکور برا جیاعالم نتا روز

تالش چند  ي جهیاو نت دیگنج یدر پوست خود نم یاز خوشحال دیقبول شدگان د فیردنام خود را در  یاست وقت ادیز

مقدس دانشگاه گذاشت  میامد و پا به حر یبه شما ر م يزدارو سا يرشته  يماهه اش را گرفته بود و اکنون دانشجو

رد تمام وسادل ارامش ک یم یگفت و راحله خانم سع یم نیافر تشیکرد و به هوش و جد یپدر بزرگش به او افتخار م

شد که او با هدف ارتقاء  نیکردند و ا یدرکش م انشیکم نداشت و اطراف يزیاو را فراهم کند به طور کل چ یو راحت

بار با او  کیخبر نبود و هر چند وقت  یهم ب مایمدارج باالتر با پشتکار شروع به درس خواندن کرد از س دنیو رس لمع

در مورد بابک  يکرد کنجکاو یم یاست سع یدارد و راض یخوب یکه با شوهرش زندگ دانست یداشت و م یتماس تلفن

.زد سرپوش بگذارد یقلبش م هب يتلنگر یاحساسش که هر از گاه يرا فراموش کند و بر رو

کند ودر حال  یسروسامان گرفتن برادرش تالش م يگفت که برا يخبر ازدواج برادرش را به وصال داد و با شاد مایس

هستند یجشن عروس يام کارهاانج

همه  نیانکه ا یخوردند ب یشدند و اوراق سرنوشت وصال رقم م یم يگذشتند و لحظه ها سپر یاز پس هم م روزها

مدفون و به  رشیوقت در ضم چیعشق انسان ه نیاول ندیگو یبابک را فراموش کند م يلحظه ا یتوانسته باشد حت یسع
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شد و با  یبود وصال اکنون در جمع حاضر م شدهمدتها بود که وصال ثابت  قتیحق نیشود و ا یسپرده نم یفراموش

غم و اسوده خاطر کمتر به  یب نیچن یکرد که در اجتماع جوانان یم یکرد و سع یدختران همسن خودش رابطه برقرار م

به  يریو سربه ز دوستش در دانشگاه دختر ارام نیاشکار بود بهتر یغم شهیاما در چشمانش هم شدیاندیب شیغصه ها

پر از صفا و محبت  یداشت و قلب نیدلچسب و نمک يکننده نداشت اما چهره ا رهیخ ییبایکه ز نیاو با ا ودب میاسم نس

 یوصال را هم به تحرك وا م یحت یبه خوشبخت دنیرس يکرد شوروشوق او برا یوصال را جذب م شتریکه هر روز ب

 قایدق میشده بودند نس یمیکامال با هم صم دکه با هم داشتن يادیز یبقاتکه انها با وجود اختالف ط نیا بیداشت عج

توانست به  یبود و اگر کمک برادر بزرگترش نبود هرگز نم ریو نسبتا فق تیوصال بود او زا خوانواده پر جمع ينقطه 

با  انشیاطراف يناباوربهت و  انیداشت و در م لیادامه تحص يبرا یبیکند برادرش محسن پشتکار عج دایدانشگاه راه پ

شد بعد از  انیدانشجو ياز جامعه  يو عضو دیرس نشیرید يبه ارزو یشبانه و کار روزانه با سخت يدر کالسها لیتحص

 یم قیرا تشو میکند او همواره نس یرا ط یترق ياتمام درسش به سرعت به بازار کار وارد شد و کم کم توانست پله ها

 میپردازد و نس یرا شخصا م لشیقبول شود مخارج تحص کوربه او قول داد که اگر در کنکرد که درسش را ادامه دهد و 

:گفت طنتیپر ش یوصال گذاشت و با لحن يجلو زیم يرا رو يفنجان چا مینس دیبه برادرش به هدفش رس هیبا تک

 یداره؟بابا خوب م یبر نم یکه دست از سر جنابعال هیچه فکر یشه به من بگ یم یکن یم ریهپروت س يکه تو باز

یترسم اخرش تو خل ش

:زد ودرحال برداشتن فنجان گفت يلبخند وصال

؟ی؟فضولياریسر درب یقراره تو از همه چ مگه

:اخم کرد و گفت یبا شوخ مینس

رمیکه حالت رو بگ شهیبدجنس حاال صبر کن نوبت منم م يم؟ایشد بهیما غر گهیخانوم حاال د باشه

:و گفت دیارام خند وصال
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هم وارد کالس شدند و  يو وصال شانه به شانه  مینس.کردم ی؟شوخياریبابا حاال چرا زود جوش م رینگ يجد

استاد شروع شد  حاتیشد و کالس درس با توض لیبچه ها با ورد استاد به سکوت تبد ينشستند سروصدا شانیسرجا

:به وصال گفت ینگاه میبا ن میدر راه برگشتن به خانه نس

 یرو م تیحسرت زندگ شهیباور کن هم یاز درس فکر کن ریغ یبه موضوع یستیوصال تو اصال مجبور نبه حالت  خوش

کردم نترسم و شجاع باشم شانس ما  ینگاه کردم و سع یخسته شدم بس که به مشکالت زندگ گهی؟دیخورم اما من چ

زودتر از نق و نوق بابا و مامان خالص که هر چه  ياخونه  هیببره تو  رهیشه دست منو بگ ینم دایجوونمرد پ هیرو بگو 

بشم

:گفت یو به شوخ دیخند وصال

باز کردم یابیشرکت زوج  هایکنم؟اخه تازگ دایخودم برات شوهر پ يخوا یهان نم ییپرو یلیبابا تو هم خ نه

:زد و با اه گفت يپوزخند مینس

يندار ياخه تو که غصه ا هیحرفا فقط شوخ نیتو ا يوصال برا يدار حق

:سکوت ادامه داد يبعد از لحظه ا پسس

بهت  يایکوه اگه ب میریبا هم م لیتعط يگردش؟من و چند تا از بروبچه ها روزها يایوقت با ما نم چیتو چرا ه یراست

گذره یخوش م

:و گفت ستادیپشت چراغ قرمز ا وصال

وقتم  يجور نیرسم ا یقب افتاده ام مع يخونم به کارها و درسها یکارهاروندارم تازه وقت نیا يکن اصال حوصله  باور

ره یهدر نم يخود یب

:کرد و گفت یاخم مینس

کرده؟ يادیداره دختر نکنه مخت ز يحدواندازه ا یدرس درس هر چ یکوفت ه د
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من و خبر کن نیخوب هر وقت قرار گذاشت یلیدرد نکنه خ دستت

:گفت نینمک يو با لبخند دیش را به هم کوبکه نظر موافق وصال را جلب کرده دو دست نیاز ا یبا خوشحال مینس

تو دوست  يکدوم از دوستام رو به اندازه  چیکه دل منو برده باور کن تا حاال ه یهمون دختر خانم يحاال شد نیافر

يا گهید زیچ هینداشتم اصال تو 

:سر تکان داد و گفت وصال

دختر يدار یعجب زبون يوا يوا

خاطرات مبهمش را  شیروبرو لگونیکرد به طرف خانه حرکت کرد در افق ن دهایرا مقابل خانه اش پ مینس یوقت

کرد  یبود در قلبش احساس غم م انیپا نیکرد و وصال شاهد ا یغروب م دیخورش یوقت شهیکرد هم یجستجو م

:لب زمزمه کرد ریز لشیاتومب تو در سکو دیکش قیعم یفهمد دردل کند اه یکه حالش را م یدوست داشت با کس

يا دهیاسمان به خون نشسته چه د يا

يکمر شکسته ا دیبار غروب خورش ریز که

يا دهیافق را به جان خر ریوت

؟ینیب یرا نم تیشده از رگها يجار وخون

؟یکن یتازه را تجربه م یکه هر روز شروع یشیاند یم چه

هجرت کننده در هر غروب يا دیخورش يوا

يریرا بپذ متیزع یهر روز سخت يشو یو چطور حاضر م چرا

؟یکن هیقدر نشناس هد انینیو نورت را به زم وگرما

 ییرفت بچکد پاك کرد مثل هر روز با رو یچشمش را که م يو اشک گوشه  دیکش یقیبه خانه نفس عم دنیبارس

کند یزن تنها را شاد م نیداند که با لبخندش چقدر ا یخندان و شاد به استقبال راحله خانم پاسخ داد و خدا م
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از انها  يشناختند و تعدا یاو را به عنوان دخترس سخت کوش و فعال م شیهایوصال خوب بود و تمام همکالس نمرات

ترم را داده بود با تمام وجود احساس کرده بود  انیامتحان م نیکه اخر شیکردند با او رقابت کنند دوروز پ یم یسع

کند یم دیپدربزرگش را روسف مهو باز  دیا یبر م تیکه از پس تمام امتحانات با موفق

را کنار او  یاش برود و چند ساعت ییدا دنیگرفته بود روز چهارشنبه صبح که کالس ندارد به د میاز قبل تصم وصال

دارد  یرا بر م یاو گوش شهیدانست که اگر بابک در خانه حضور داشته باشد هم یتماس گرفت و م یبگذراند اول تلفن

 يتهایمشکل بود که فعال یکه داشت کم یتیاو با وضع يبرا ردرا بردا یشود گوش یمود مجبور ممح ییاما اگر نباشد دا

داد و به  یشخصا انجام م زیکوچک را ن يکارها یانجام دهد اما بابک انقدر پدرش را دوست داشت که حت نیسنگ

 امبود که چگونه با تم دهیرش را دبا دوچشم خود ماد یبزند او از کودک دیو سف اهیداد که دست به س یپدرش اجازه نم

 رهیبر وجودش چ يدیانجام دهد و کمکش کند تا حس ناام ییپدرش را به تنها يدارد کارها یخود سع يرویتوان و ن

اگر هست خدا  ایو ستیانسان ن ایداشت که او  دهیو عق دینام یهمسرش را فرشته م شهینشود ودر عوض اقا محمود هم

همسر فداکارش است و  ونیرا مد زشیکرد که همه چ یم قراردر جمع ا شهیفرستاده او هم انینیکمک به زم ياو را برا

 یهمانطور بود او با محبت ب زین شهیکند که قلب پاك همسرش را شاد نگه دارد و هم یتا جان در بدن دارد تالش م

 وا ي هیو گر ردید و حاضر است بمپرست ینسبت به ترانه به همه از جمله پسرش ثابت کرده بود که ترانه را م غشیدر

ندیرا نب

خود قرار دهد وصال  یزندگ يکرد که رفتار انها را سرلوحه  یم یعشق پدر و مادرش را ستوده بود و سع شهیهم بابک

برد و  رونیرا ب نیشد ماش ییمنزل دا یاز پدربزرگش اجازه گرفت و راه ستیمطمئن شد که بابک در خانه ن یوقت

:راحله خانم متوقفش کرد يته بود که صداهنوز در را نبس

کن وصال صبر

:با تعجب دوباره به داخل خانه برگشت و گفت وصال
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شده؟ يزیچ

:را به طرف وصال گرفت و گفت یسر تکان داد و ظرف راحله

 يبه اشپزمجبور  گهیمورد عالقه ات را پختم با خودت ببر که د يامروز غذا ایب یمون یم تییدا شیدونم که ناهار پ یم

ینباش

کرد و  یم ریاو را غافلگ شهیداد محبت راحله هم نتیپر محبت لبانش را ز يبا تشکر ظرف را گرفت و لبخند وصال

چنان دلپاك را در کنارش قرار داد تا احساس  یاز دست داده بود زن یکه در کودک يشاکر خدا بود که در عوض مادر

کمبود نکند

:دیاز خود پرس یو دودل دیلب با ترد ریناراحتش کرد ز شهیذهنش رسوخ کرد و مثل هماشوبگر به  يراه افکار نیب در

؟یکن يرو باز کیرمانت ينقش ادمها يخوا یم یک ؟تايد یم بیاون کلته دختر؟چرا خودتو فر يتو يفکر چه

؟يهمه دروغ خسته نشد نیاز ا خودت

:شده اش ادامه داد دیکل يدندانها انیاز مدستش را دور فرمان حلقه کرد و مشتش را فشرد و  تیعصبان با

 وونهیکنه د یبه تو فکر نم گهیاسمت و هم فراموش کرده د یحت گهیوقته که د یلیاون خ اریاحمق تموم ع هی یاحمق تو

 یخواد به خودت تسل ینم یبزن وندیغرور شکستت رو پ یتون ینم يکن با موش و گربه باز رونیفکر اونو از سرت ب

که تو  یباور کن دیزده با رونیب شیتو رو از چوب خط زندگ نکنه چو یبراش نم یفرق چیه نهیتو رو هم بب اون اگه يبد

؟يدیفهم یوقت دوست نداشت و فراموشش کن چیرو ه

:بر فضا حاکم شد بغضش را فرو داد و زمزمه کرد سکوت

......بهتر شد به خودت مسلبط باش کوچولو يطور نیا

انداز  نیاو در گوشش طن يکالم بابک را به کار برده بود هنوز صدا هیواسته تکسکوت کرد ناخ يا لحظه

.........کوچولو:بود
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فکر کند و  شیرو شیپ ریکرد فقط به جاده و مس یکرد سع یم شینام صدا نیبه ا شهیچرا بابک هم دیفهم ینم هنوز

 يشد و با زوزه ا یپاك م یبود که به سختپررنگ  ياما نام او بقدر زدیو دور بر دیذهنش بشو يبابک را از صفحه 

کند یرا ط يو پرخطر یطوالن اهر ستیمجبور ن گریشکست خوشحال بود که د یسکوت اطرافش را م

 شیبرا نیا یکه در شهر داشت نقل مکان کرده بود و از طرف یکوچک يهفته بعد از رفتن او به خانه  کی يا ییدا

بار دوم  يکرد برا یزنده م شیرا برا يکه هر گوشه اش خاطره ا ییبگذارد جا الیبود که مجبور نبود پا به ان و یموهبت

بعد از خاموش  دیبه انجا رس یخاطر به راحت نیداشت به هم ییشنارفت و به ادرس کامال ا ییاش م ییبود که به منزل دا

به دوروبرش  ینگاهنشست و در سکوت افکارش را جمع و جور کرد زنگ رافشرد  شیسرجا يلحظه ا نیکردن ماش

که امده بود کوچه پر از پسربچه  شیپ يبود دفعه  زیوصال تعجب برانگ يبود و سکوتش برا یخلوت يکرد در کوچه 

کرده  دیو ام يکوچکشان پر از شاد يقدمها ریو سروصدا بودند و کوچه را ز يبود که مشغول توپ باز یطانیش يها

مخصوصا اگر  دیکش یطول م يادیبرساند و در راباز کند زمان ز فنیا به ااش خود ر ییدانست که تا اا یبودند وصال م

:گفت یبا خوشحال صالشد و دهیشن فنیاز ا ییدا يمشغول چرت زدن باشد باالخره صدا

جون منم ییکن دا باز

:گفت یکالفه شده بود به سرعت در را باز کرد و با مهربان ییمحمود که از تنها اقا

بفرما داخل يما کرد ادیچه عجب  زمیعز سالم

اشتباه شود با  نیمرتکب ا دیدانست نبا یکه م نیشده باشد با ا کدهیرا داشت که وارد م ياحساس دائم الخمر وصال

بابک  داریوصال که از د يبابک را داشت و برا يخانه بو نیا يجا يبرد جا یخانه لذت م نیتمام وجود از ورود به ا

کرد  یبر لب اورد و حزنش را پشت ان مخف يلبخند دیخود د راش را در کنا ییدا یوقت بود یهم کاف نیمحروم بود هم

را در ان گذرانده  شانیاست که خود و مادرش کودک یکوچک يخانه همان خانه  نیاش قبال به او گفته بود که ا ییدا

خم  دکر یادرش زنده بود سفر مکه م یدور زمان یلیخ يبه گذشته ها دنشیدنج و با صفا که وصال با د يبودند خانه ا
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وصال چرخ او را به جلو هل داد  دیاش را بوس یشانیپ شهیاش را در دست گرفت و اقا محمود مثل هم ییشد و دست دا

:شاد و سرخوش گفت ییو با صدا ختیاو یرا به جالباس فشیو سر راه ک

ده یم دیملبخند شما به من ا نمیب یجون واقعا خوشحالم که شما رو سرحال م ییدا

:و گفت دیمحمو قاه قاه خند اقا

 یچون من م یکه راست گفت یخواد بگ ی؟نميندار یزندگ يبرا يدیاز لبخند من ام ریغ یبگ يخوا یم یعنی طونیش يا

ماه توئه با  يرو دنیباور کن لبخند منم به خاطر د دوارهیام یزندگ يبرا شهیمثل تو هم ییبایدونم دختر جوون و ز

 ياریم يتو با خودت صفا و شاد ياومد ینم ریبه د رید نقدریا یدونست یاگه م یکن یمنو خوشحال م اومدنت چقدر

کرد که لبخند بزنم اون رگ خوابم رو  یوادارم م یمن به راحت یروح طیشرا نیبدتر يتو شهیکه هم میدرست مثل مر

دونستم کاله سرم گذاشته لذت  یکه م نیکرد اما من با ا یخامم م يترفند هیشدم به  یم یدونست هر وقت عصبان یم

ردمب یم

:اش نشست و گفت ییکنار دست دا یصندل يرو وصال

 یپررو م يامروزه فور يدخترا یدون یتو که م ستین یهم کار درست فیهمه تعر نیا گهید یکن یلوسم م يدار ییدا

ن؟یچکار کن نیخوا یشد اون وقت م دایهر روز سروکلم پ يدیوقت د هیشن 

:و گفت دیمحمود از ته دل خند اقا

یبترسون يخوا یرو م یکه از خدام ک من

افتاد که راحله به او داده  ییغذا ادیگاز به  يقابلمه رو دنیرا گذاشت و با د يلبخند زد و به اشپزخانه رفت کتر وصال

زخانه خارج شد و با بر لبش نشست کار بابک بود از اشپ يلبخند يزیپره يغذا دنیبود سر ظرف را برداشت و با د

:شتاب به طرف در رفت و گفت

 نیدستپخت راحله خانم رو بخور دیاقا بابک نجاتتون بدم با يخوام از دست غذاها یرفت امروز م یم ادمیداشت  ییدا
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ادیکار اقا بابک دستتون ب بیتا اون وقت ع

 یم دنشیوصال به د ید سکوت کرد وقتو چون او زا هال خارج شده بو دیوصال خند يمحمود به حرکات عجوالنه  اقا

 یبه دست داشت ودر حال يوصال برگشت قابلمه ا یدوباره دارد وقت یکرد جوان شده و فرصت زندگ یامد احساس م

:رفت گفت یکه به طرف اشپزخانه م

ساکته؟ نقدریجون امروز چه خبره؟چرا کوچه ا ییدا

:محمود گفت اقا

حاال همشون مشغول  یبچه ها تو کوچه ولو بودن ول نیهم يبود برا لیها تعط هنوز مدرسه يقبل که تو اومد ي دفعه

ما هم سوت و کوره يکه کوچه  نیا تنیدرس خوندن و فعال

:برگشت و گفت يبا دو فنجان چا وصال

کشه؟ ینم ریت گهیوضع قلبتون چطوره؟د ییدا یراست

:بعد گفت دیرا برداشت و بو کش يمحمود فنجان چا اقا

دردها عادت کردم  نیبه ا گهیده راستش وصال من د یبه دهنم مزه م يتو بدجور يهایید نکنه دخترم چادر دستت

گم کردم يزیچ هیکنم  یروز دردش عذابم نده فکر م هیباور کن اگه 

:و گفت دیبلند خند يبا صدا وصال

شه؟ یاخه مگه م ییدا نیزن یم ییهم حرفها شما

:پر از لذت به وجود امد و گفت یدر چهره اش حالتو  دینوش يچا يمحمود جرعه ا اقا

فهمم که رطوبت  یم رهیگ یپاتون درد م یوقت نیگه شما دماسنج من هست یکنم به قول بابک که م ینم یکن شوخ باور

ادهیهوا ز

محمود  در مورد او نپرسد اقا يزیرا کنار بگذارد و چ يکرد کنجکاو ینام بابک به ظاهر لبخند زد سع دنیبا شن وصال
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کرد که وصال هنوز به  یکرد گمان م یم یاو فکر اشتباه اوردیخود ن يبه رو يزیوصال را حس کرد اما چ یناگهان رییتغ

 يزیکه پسرش حضور نداشته باشد اما چ دیا یاو م دنیبه د یل مواقعیدل نیعلت رفتار بابک از او ناراحت است و به هم

که وصال با پدرش تماس  دیفهم یگشت و م یبه خانه بر م یوقت شهیهم بابک بود او يبود کنجکاو بیعج شیکه برا

و  ستدان یکه عادت بابک را م رایبود ز بیپدرش عج يکرد که برا یم یامده سواالت دنشیکه به د نیا ایگرفته و 

بود  پسرش نگران يبرا یکند از طرف یم يکنجکاو يبار است که در مورد دختر نیاول يکه او برا دیفهم یخوب م

وصال او را  ییاعتنا یکه او سرشکسته شود و ب دیترس یشود که از او متنفر است م يخواست او عاشق دختر یدلش نم

کند زانیاز قشر زن گر

که مبادا  دیترس یبار نرفته بود و اکنون اقا محمود م ریکرد بابک را سروسامان دهد و او هرگز ز یبود که اصرار م سالها

بابک  يبارها برا يپدر ي فهیمجرد بماند او به عنوان وظ شهیکه هم ردیبگ میشود و تصم دیناامپسرش از طرف وصال 

از  يبار با اصرار بابک را مجبور کرد که با دختر کی یکرده بود حت یعرفرا به او م يادیاقدام کرده بود دختران خوب ز

 يکه عالقه ا نیزد نامزد شود و بابک با ا ین تلفن مبه منزلشا یکرده بود و گاه گاه دایکه به او عالقه پ شیهایهمکالس

که ان دختر از او  دیفهم ابکب يماه بعد از نامزد کیاما  رفتیکه دل پدرش را نشکند پذ نیا يبه ان دختر نداشت برا

را گرفت و  مشیموضوع تصم نیا دنیکند به محض فهم یتوقع دارد که پدرش را رها کند و با او به طور مستقل زندگ

به احساس و عواطف  دیترس یم رایکرد ز یازدواج به او نم يبرا یرا بر هم زد و اقا محمود به بعد اصرار چندان ينامزد

بود که بابک و وصال با هم ازدواج  لیاو شده بود اقا محمود با تمام وجود ما یوارد زندگ یزن ونپسرش لطمه بزند و اکن

کرده بود که  جادیاو ا يفکر را برا نیشوند اما رفتار وصال ا یوشبخت مانها خ يهردو نطوریکنند و مطمئن بود که ا

نباشد و  قیعم ادیکرد که احساس بابک ز یم زوار لیدل نیاست به هم زاریبه بابک ندارد و برعکس از او ب يعالقه ا

:صحبت را عوض کرد و گفت ریزود وصال را فراموش کند اقا محمود مس یلیخ

درسات چطوره؟ نمیو بگو ببخانم دانشج یراست خوب
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:را برداشت و گفت یخال يفنجانها وصال

شم یقبول م يطور هیباالخره  ستیبدك ن يا

که  یشد و تا وقت یرفتن م يخورد و اماده  یغذا م عیسر دیکرد با شیبه ساعت مچ یفنجانها را شست و نگاه وصال

گذرانند  یرا در کنار هم م یو به هال برد انها لحظات خوش دیاو رفته باشد غذا را در ظرفها کش دیرس یبابک به خانه م

گردد اما  یبر م یدانست که بابک چه ساعت ینم قایرفتن شد دق يبعد از خوردن غذا به سرعت ظرفها را شست و اماده 

:اعتراض کرد و گفت دیرفتن د ياو را اماده  یاقا محمود وقت دیا یدانست که ظهر م یم

 شتریب یسراغ من الاقل کم ییایم ریبه د ریکه سر ظهره خوب بمون بعد از ظهر برو تو که د خبرته دخترم هنوز چه

بمون

:لبخند زد و ارام گفت وصال

بخونم اخه فردا امتحان دارم یبرم کم دیسخته با یلیجون راستش درسهام خ ییام دا یم بازم

 شیداشت برا یرا بر م فشیکه ک یشد و در حال محمود سر تکان داد قصد داشت وصال را بدرقه کند که او مانع اقا

همزمان با باال  دیکش یقیپر از گل لبخند زد و نفس عم يبه باغچه  یشد و با نگاه اطیدست تکان داد وصال وارد ح

هم جا خوردند  دنیبابک قرار گرفت هر دو از د نهینه به سیو او س دیدر قفل چرخ دیباز کردن در کل يرفتن دستش برا

 یبه خود مسلط شد در را پشت سرش بست و با نگاه عیبابک سر دندید یرا م گریهمد يدور يادیمدت ز بعد از

:گفت میمستق

حال شما  نیما رو روشن کرد يو کلبه  نیباالخره قدم رنجه فرمود یبنده چه سعادت زانیو گر زیعز يبه دختر عمه  به

خوبه؟

:گفت ریو سر به ز دیشانه باال کش يرا رو فشیر کرد کاب دهانش را به زحمت قورت داد و ارام تشک وصال

کردم حاال با اجازه تون یداشتم رفع زحمت م گهید
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:گفت تیرا به طرف چفت در برد اما بابک با قاطع دستش

.....که بازم فرار نیا ای....ن؟یعجول نقدریهمشه ا شما

:زد و گفت يپوزخند وصال

ترسم که بخوام ازش فرار کنم یاز خدا نم ریکس غ چیمن از ه یاز خود راض فرار؟چه

:فرو برد و گفت بیدستش را در ج بابک

در  نیکن یحرفا رو به نفع خودتون برداشت م شهیشما هم نیترس یمن نگفتم م یول هییقابل مالحظه ا شرفتیپ خوبه

بزنم که اشکتون در  یحرف نیوادارم کن نیخوا یهستم نکنه باز م یکه من ادم رک نیضمن فکر نکنم فراموش کرده باش

اد؟یب

:شد ارام گفت یکه از در خارج م یدر حال وصال

سروته شما گوش کنم خداحافظ یب يبه حرفا ستمیمن مجبور ن خودخواه

بابک  يبار هم از نگاه جذاب و مسخ کننده  نینشست قصد داشت ا یصندل يرا گشود و رو نیلرزان در ماش یدست با

با  دیکش نییرا پا شهیوصال ناچار ش دیکوب شهیروشن نشد بابک با سرانگشت به ش نیزد ماش اما هر چه استارت زدیبگر

:گفت زیتمسخرام يلبخند

نگاه بهش بندازم هیتا  نییپا ایتمام بشه؟ب شیباطر يخوا یاست استارت نزن نکنه م دهیفا یب

:گفت يبا لجباز وصال

ندازم یراش م يطور هیاز شما کمک نخواستم خودم  من

:داد و در همان حال گفت هیتک نیبرگشت و به ماش یکم بابک

رو درست  نیتا من ماش نییپا ایبگو که تو رو نشناسه زودتر ب یرو به کس نیاما متاسفم ا یچه دل و جرات نیافر هوم

پدرم شیپ يبر یتون یکنم م
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در  دنیرا با کوب تشیرد خانه شد عصبانراست وا کیتوجه به نگاه و لبخند بابک  یشد و ب ادهیپ نیبا اخم از ماش وصال

:گفت یوصال تعجب کرد و با نگران دنیبلند وارد خانه شد اقا محمود با د ییبه هم فرو نشاند و با قدمها

ده؟یچرا رنگ و روت پر يشده؟تو که رفته بود يدخترم طور وصال

:گذاشت و گفت نیزم يرا رو فشیک وصال

کنه یاقا بابک دم در داره درستش م خراب شد االن نمیماش ستین يزیچ نه

:و با لبخند گفت دیکش یقیمحمود نفس عم اقا

کنه ینگران نباش االن درستش م نیبش ای؟بیچرا ناراحت حاال

بابک حرصش گرفته بود و  يکرد خود را ارام کند از حرفها ینشست چشمانش رابست و سع یکه م یدر حال وصال

کرد او را به حال خودش گذاشت و  یحال و حوصله وصال را در ك م ییمحمود گو کند اقا یتالف يدوست داشت به نحو

:محکم گفت یوارد شد و با لحن فیو کث اهیس یبا سکوتش همراه شد ربع ساعت بعد بابک با دست

درست شد نیماش نیببر فیشما تشر بهتره

امرانه رو به بابک کرد و  یاقا محمود با لحنببرد  یاش کرد دوست نداشت او به اختالفات ان دو پ ییبه دا ینگاه وصال

:گفت

نیپر یبه هم م شهیدونم چرا شما دوتا هم یپسرم؟من نم هیچه حرف نیا

:رفت و از همان جا گفت ییبه طرف دستشو بابک

عجله داره یلیرفتن خ يشماست خودش برا ياز خواهر زاده  بیع رمیتقص یباور کن من ب پدر

:کرد ظاهرش ارام جلوه کند گفت یم یکه سع یحال از جا بلند شد و در وصال

خداحافظ نیهم از اقا بابک تشکر کن نیبه شما زحمت دادم بابت ماش یلیجون امروز خ ییممنون دا یلیخ

 ستادهیا ییبابک برگشت او که حوله به دست کنار در دستشو يپر شتاب به طرف در رفت اما با صدا ییبا قدمها وصال
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:گفتسرد  یبود با لحن

م؟یکرد یدر مورد شما م يوگرنه چه فکر میستین بهیحاال خوبه ما غر نیستیکردن هم که بلد ن تشکر

:خشمش را فرو داد و گفت وصال

ن؟ییفرما یرفتن م يمتشکرم اقا حاال اجازه  یلیشما خ از

:شانه باال انداخت و گفت بابک

ما هم دست سرکاره ياجازه  دییبفرما

کرد سر تکان داد و  یاش که با بهت به رفتار ان دو نگاه م ییبه دا یچشم به بابک کرد و نگاه ریزاز  ینگاه مین وصال

بابک متوقف شد بابک  ياستارت روشن شد و وصال قصد حرکت داشت که دوباره با صدا نیبا اول نیخارج شد ماش

:خونسردانه گفت يدراز کرد و با لبخند شیرا جلو فشیک

پرت باشه یلیخ دیعمه حواستون با جا مونده دختر فتونیک

پدال گاز گذاشت و به سرعت از ان جا دور  يرا رو شیعقب انداخت پا یصندل يرا از دستش گرفت و رو فیک وصال

خصمانه را از  نیچن يکرد اصال انتظار برخورد یزد و خود را مالمت م یشد تا خانه مرتب با خودش بلند بلند حرف م

کرده يبا او بدرفتار دنشیبه محض د يهمه دور نیو چرا بعد از ا ستیاو چ يلت دلخوردانست ع یبابک نداشت نم

 ریگله کرد که چرا د دنشیمنتظرش بود و به محض د شهیساعت حدود سه بود راحله خانم مثل هم دیخانه که رس به

:به وصال گفت نیکرده همچن

یتلفن خبر بده ي لهیبه وس دیبا ییایب رترید یعتچند سا يو اگر قصد دار يبه موقع به خانه برگرد شهیهم دیبا

.رخ داده شیاست که چند وقت پ یاتفاق یهمه نگران نیدانست که علت ا یکرد و م یترس راحله را درك م وصال

کمیو  ستیب فصل
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 نیوا ستین علت یدانست که رفتار بابک ب یکرد م یبود از ظهر ان روز با او سرد رفتار م ریمحمود که از بابک دلگ اقا

 یراحت م الشیداد خ ینشان نم تیحساس نقدریعدم حضور وصال ا ایکرد اگر پسرش نسبت به حضور و  ینگرانش م

دانست که چرا  یشده اما نم دایپ يدیدر قلب بابک احساس جد کهبه او ندارد اما حاال کامال مطمئن بود  يشد که عالقه ا

پدرش  ییاعتنا یکند بابک که از ب یو خشونت رفتار م يمحبت با او به سرد يکه به وصال دارد به جا يبا وجود عالقه ا

:گفت یحوصلگ یمبل رها کرد و با ب يکالفه شده بود خود را رو

 یناراحت يزیاگه از چ ؟خوبیکن یبرخورد م يطور نیدست بردار معلوم هست تو چرا با من ا يلجباز نیو از ا ایب پدر

اشته باشمشما د يبرا یمن جواب دیبگو شا

:اش با اخم به پسرش نگاه کرد و گفت قهیمحمود در حال مرتب کردن  اقا

بشه؟ یچ یخواست یم

زن رفتار  هیبا  دیچطور با یگرفت ادیکردم  یهنوز رفتارت درست نشده فکر م يشد يمرد هیخودت  يکه برا نیبا ا تو

 نیمن ا يبا خواهرزاده  يدار یو اصال چه حقحرف فقط حرف خودته ت یتو هنوز هم کله شق ستیطور ن نیا یول یکن

 رونیاز سرت ب نویبابک؟ا یفهم یم یاونو هم خرد کن ذارم یکنه من نم یفرق م گرانیبا د گهید ؟اونیرفتار کن يطور

که  نیا ای یگ یبه بعد از گل نازکتر هم بهش نم نیاز ا ای یخواد با اون دختر مظلوم رفتار کن یکن که هر طور دلت م

دلش خواست اون دختر معصوم رو چزوند واقعا  یپسرم واسه من گردن کلفت شده هر چ گهیارت با منه حاال دسروک

بابک دهیکه از تو بع

داد تا  یتمام وجودش را م دیپرست یم زیدوست داشت و بابک را ن یلیهم وصال را خ رایبود ز یمحمود واقعا عصبان اقا

که مشتش را  یکرد رفتار او را اصالح کند بابک سر تکان داد و در حال یم یبه دست پسرش نرود و اکنون سع يخار

:گره کرده بود گففت

تونم نسبت به رفتار اون  یزنم اما چون نم یحرف شما حرف نم يوقت رو چیکه من ه نیدون یپدر م نیشما بگ یچ هر
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رك  نویا دیبا یپدر ول نیو ببخشکنم من یباهاش روبرو نشم خواهش م گهیکنم د یم یکنم سع یم یتوجه باشم سع یب

حاال که شما  یبهش بفهمونم که رفتارش اشتباهه ول شتمدا ینازپرورده و لوسه من سع یلیشما خ يبگم که خواهرزاده 

فردا تو جامعه  رهینگ ادیحاال  رهیبگ ادیرو  یراه و رسم زندگ دیکنم بالخره اون با یدخالت نم گهیچشم من د نیمخالف

.....نیسوزه هم یشه من فقط دلم براش م یم به شدت سرشکسته

 نیدر سر دارد و به ا يدانست که پدرش چه فکر یداشت م يحرف منظور نیاخر بابک عمدا بود او با گفتن ا حرف

به وصال ندارد يگونه عالقه ا چیکند و بابک ه یخواست به او بفهماند که اشتباه م ینحو م

 یبابک فکر م يکه به حرفها یاش را به طرف اتاقش حرکت داد در حال یدلمحمود سکوت کرد و با دست چرخ صن اقا

.کرد

و دوم ستیب فصل

وصال  دیرس یبه هم م یبود که صداها به سخت ادیز يبود به قدر دهیچیدانشگاه پ يکه در راهرو یمبهم يسروصدا

:امرد و گفت مینس يبه بازو يفشار

خفه شدم رونیب میبر

نبود  يان راهرو خبر بیغر ياهویساختمان از ه رونیپشت سرش حرکت کرد ب یلیم یو با ببه او نگاه کرد  مینس

:و گفت دیکش یقیوصال نفس عم

؟يبلوا کرد نیا یخودت رو قاط یبه من بگه اخه دختر به تو چه که رفت ستین یکیراحت شدم  شیاخ

:که هنوز از کار او گله مند بود گفت یبا لحن مینس

شهیم یاخرش چ میبفهم ینذاشت يندار یسیهان اصال شم پل یوقت نشناس بیهم دختر عج تو

:شوخ گفت یبا لحن وصال
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نمره کم گرفته و با  گهید یکی میکه دخالت کن یکنه واسه دادوقال و جنجال اخه به ما چ یهم که ماشاال سرت درد م تو

م؟یهمه دعوا داره ما چرا خودمون رو به دردسر بنداز

:و گفت دیکشرا  میدست نس بعد

يبابا حوصله دار میبر ایب

:دنبال وصال حرکت کرد و گفت مینس

گه؟ید يایکوه تو هم که حتما با ما م میبر مینرفته بهت بگم فردا که جمعه است قرار گذاشت ادمیتا  یراست

:که از قبل قول داده بود سر تکان داد و گفت وصال

ن؟یر یچند م ساعت

ساعت شش شده میو برس میتا دور هم جمع بش میش یمساعت چهار بلند  شهیهم مثل

داشت که وصال  دهیاز افراد مسن عق یکند او بر عکس بعض یبه رفتن م قیدانست که پدر بزرگش او را تشو یم وصال

سالم بپردازد و با جوانان همسن خود رابطه داشته باشد و در اجتماع انها شرکت  حیوقتش را به گردش و تفر شتریب دیبا

ندک

:زد و با خود گفت يلبخند وصال

ها بردارم يخل باز نیودست از ا ارهیب شیتازه عقلم رو سر جا يهوا یکم دیگه شا یهم نم بد

:کردم گفت یرا باز م نیکه در ماش یحال در

 ییچاهم که دارم اوردنشون برام راحته شما هم وسائل  نیمن ماش يغذا و تنقالت به عهده  نیکه مهمونم نکن یشرط به

قبول؟ نیاریرو ب يو باز

:لبخند زد و گفت مینس

خبر برات دارم فکر کنم دست اوله هیوصال  یکنم راست یپس مخالفت نم یسمج یلیدونم که تو خ یم
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:ادامه داد مینگاهش کرد و منتظر ماند نس يبا کنجکاو وصال

ا عاشق شدهحدسه من به روابط داداشم با الهام شک دارم گمون کنم اق هیفقز  راستش

:و گفت دیخند وصال

تو کارت سرك بکشه؟ یکی یدوست داشت ياگه خودت بود یفضول نقدریخجالت بکش تو چرا ا مینس

:لبخند زد و گفت مینس

 طنتیدونم که ش یمن م یرو بفهم زایچ نیا یستینگو که خودت کنجکاو ن یکن یموعظه م شهیخوب بابا تو هم هم یلیخ

......جوون و با هوشه يکار دخترخانما یو فضول

:را گرفت و با خنده گفت میگوش نس یبه شوخ وصال

ببره؟ خیگوشت رو از ب نیبدم جالد ا ای یکن یم بس

:با همان لحن ادامه داد مینس

دندیغلطها نکنم هر دو با هم خند نیاز ا گریدهم که د یقول م دیپادشاها عفو کن نه

رفتند  یهر هفته کوه م بایبودند که تقر يپنج نفر یاشنا شد انها گروه مینسروز بعد وصال با دوستان و همراهان  صبح

بار  نیکردند و ا یم يهم از رفتن خوددار گرانیامد که در ان صورت د یم شیپ ياز انها کار یکی يکه برا نیمگر ا

ثل خواهرش طبع شوخ و پنج نفر بود که او هم م نیاز ا یکی میسوصال هم به جمع انها اضافه شده بود محسن برادر ن

 یم یانها زندگ یگیخواند و در همسا یجا درس م کیبا او  یکه از بچگ مینس یمیداشت الهام دوست صم ییبذله گو

 يددوستان محسن بودند مر گریکرد اما از بخت بد نتوانست ان سال وارد دانشگاه شود و پشت کنکور ماند دو مرد د

بود و  یقیموس يرشته  يهمکار محسن بود و برادر کوچکش مسعود که دانشجونام داشت و  يکه مهد یکلیقدبلند و ه

کرد و ان روز هم  ینواخت جمعشان را گرم و شاد م یکه م ییبا اهنگها شهیاتش جمعشان بود و هم میبه قول نس

عقب و  یصندل يرفت الهام رو يمهد نیشد و به ماش ادهیوصال پ نیراه از ماش نیرا همراه اورده بود محسن ب الونشیو
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 یمیزود با وصال صم یلیحرکت کرد الهام خ يمهد نیمناسب پشت سر ماش یکنار وصال نشست وصال با سرعت مینس

:شد و رو به او گفت

میبرابر شد ونیبا اقا ينطوریباشه حاال جمع خانمها شد سه نفر و ا یهر چ يکه تو هم اومد يکرد یکار خوب چه

:گفت میبود رو به نس زاریاز سکوت ب ییت الهام که گوو به جاده چشم دوخ دیخند وصال

یقبل فراموشش کرده باش يمثل جمعه  ؟نکنهياریرو ب نینرفته دورب ادتی گهیکه د امروز

:زد و گفت يلبخند مینس

فمیدفعه محسن مجبورم کرد از سر شب بذارمش تو ک نیا

:با تعجب گفت ییجلو نیبه ماش یبا نگاه وصال

مردم یوگرنه از ترس م ستمیرن؟خوب شد من اونجا ن یبا سرعت م درنقیچرا ا نمیبب

:وصال با تعجب گفت دنیبه هم نگاه کردند و با هم شروع کردند به خند میو نس الهام

ن؟یخند یم یزدم؟به چ يخنده دار حرف

:گفت یبه سخت الهام

که با سرعت  یوقت شیکه دو هفته پ نیتا ا ونهیاقا یشگیکار هم نیداره ا يوصال راستش قصه ا میخند یتو نم به

به  میراه ناگهان شروع کرد نیب میکرد یاست از قبل با هم تبان دهیفا یاصرار ب میدیو من که د میکردن نس یحرکت م

از  گهیسه تا شون مثل برق گرفته ها سرجا خشکشون زد د رها ه چارهیب ینیهاشون رو بب افهیق يزدن وصال نبود غیج

کنن تند برن یجرات نم میما همراهشون هست یوقت اون روز به بعد

:زد و گفت یچشمک وصال

نیخودتون رو ثابت کرد يهان از حاال سرور نیزرنگ یلیبابا شماهام خ نه

:ادامه داد مینس
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راه انداخت که  يادیاش رو سرم دراورد چنان دادو فر یخونه محسن تالف میدیکه رس نیهم نهیچشمت روز بد نب اما

يرفقام برد يگفت ابروم رو جلو ینکرده سکته کنم م يبود خدا کینزد یالجاتون خ

وصال صندوق عقب را باز کردند و  دنیبودند با رس ستادهیو پارك کرد پسرها منتظشان ا ستادیا نیپشت سر ماش وصال

سنگ تمام گذاشته بود و برداشتند راحله خانم  ارندیتوانستند ان را ب یتر بود و دخترها نم نیرا که سنگ يزیهر کدام چ

:گفت مینسبه  یاش معرکه کرده بود محسن با نگاه يبا اشپز

میا یما هم پشت سر شما م نیافتیخواهر جون حاال شما جلو ب خوب

:گفت میو رو به نس دیکش یقیراه وصال نفس عم نیب

ومدمینرسم که اشتباه کردم که تا حاال به کوه  یم جهینت نیکم کم دارم به ا هییهوا عجب

:عرقش را با دستمال پاك کرد و گفت الهام

اهن ایها معلوم غذا توشه  یکوله پشت نیخوبه به جز ا زیچ همه

:زد و گفت يلبخند مینس

پسرا چارهیب میما که سبکهاشو اورد تازه

:به پشت سر گفت ینگاه میبا ن الهام

که  نیقدر خنده داره اونا رو نگاه کن مثل ا نیکه اکنن  یم فیتعر یدونم چ یکن کم مونده از خنده بترکن نم نگاشون

ندارن ایتو دن يغصه ا چیه

:گفت یشگیهم طنتیبا ش مینس

گن یم یچ میفهم یشه اون وقت م یفاصلمون کمتر م يطور نیا میراه بر واشتری نیایکردم ب يفکر هیها  بچه

:و گفت دیخند وصال

هیخصوص دیشا میدار کارشونیهان؟چ يکرد یهم هوس فضول تو
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:گفت الهام

بزنن یخود کردن حرف خصوص یه؟بیچ یموافقم خصوص منم

:محسن امد که گفت يسه ارامتر قدم برداشتند و منتظر انها شدند صدا هر

رونیب مشیو از اداره انداخت میبچه ها دست و پاشو گرفت خالصه

:گفت میم رفت و نسو الهام در ه مینس يهر سه بلند شد و در عوض اخمها يخنده  کیشل يصدا

میدیشد اخرش رس فیح

:برگشت و ارام گفت یکم الهام

دن؟یکنند نکنه منظور ما رو فهم یبچه ها دارن پچ پچ م یه

:نگران گفت یبا لحن وصال

میتوئه نس ریهمه اش تقص میتندتر بر نیایچه بد شد ب يوا

:نازك کرد و گفت یپشت چشم مینس

ام یلوتر نمج هیمن تا نفهمم موضوع چ ریخ نه

:دوباره برگشت و با تعجب گفت الهام

زد؟ بشونیپس کجا رفتن؟چرا غ ا

به کوه  حیتفر يبود که برا یاز انها نبود انجا پر از دخترها و پسران جوان ياثر چیسه به پشت سر برگشتند اما ه هر

شده  یرها که پشت درختها مخفپس يخبر یب نیداشت در هم یوصال تازگ يبود که برا یامده بودند و پر از شوروشوق

:صدا گفتند کیو  دندیپر رونیبودند هر سه ناگهان ب

.....یه
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بود از کوره  یدختر حساس شهیکه هم میپسرها بلند شد نس يخنده  يو صدا دندیاتفاق ناگهان دخترها از جا پر نیا از

:گفت تیدر رفت و با عصبان

میمرد یماز ترس  میداشت نیکش یخجالت نم نیاب بخند رو

:خنده گفت انیم محسن

يدار یحاال حاالها دست از سر ما بر نم یکیتو  یابج نترس

و سماجت دل  یمحسن با شوخ یبود ول یهنوز ار دست انها عصبان میاما نس دندیحرف او الهام و وصال هم خند نیا با

خواهرش را نرم کرد

را پهن کردند و  راندازهایگرفتند همان جا بمانند پسرها ز میو تصم ستادندیداشت ا ییبایکه مناظر ز یدنج يگوشه  در

:ساده گفت یکردند وصال با لحن یم فیغذا تعر يناهار را به عهده گرفتند همه از مزه  دنیچ ي فهیدخترها وظ

به هرحال ممنونم یول ستیمن ن کار

همسن خودش  يدر جمع افرادبار بود که  نیداشت و اول یو خنده خورده شد وصال حس خوب یشوخ انیدر م غذا

کردند اما دخترها  يکنند پسرها شروع به باز يباز یگرفتند کم میجدا شده بود همه تصم ییحضور داشت و از تنها

دادند و هر سه  حیترج يرا به باز بتیلذت ببرند و به قول محسن غ گریکدیدادند از مصاحبت  حیشدند و ترج مانیپش

داد که در مورد خواهر  یالهام گوش م يند و مشغول صحبت شدند وصال به حرفهااز پسرها نشست یکم يبا فاصله 

افتاد هر چند که او پشت به وصال داشت و با  یحال از دور چشمش به کس نیگفت در هم یاو م يبزرگترش و رفتارها

لحن  گریبار د کیوصال سخت بود که  يبرا نیاو را شناخت بابک بود و ا یاما وصال به راحت بودمشغول صحبت  یکس

:وصال زد و گفت يشانه  يرو میتعجب کردند نس مینس یهر دو از بهت زدگ میپر سرزنش او را تحمل کند الهام و نس

؟يشد يطور نیا هویشده وصال؟چرا  یچ

:اش گرفته بود گفت ینیب يکه انگشتانش را جلو یبه خود امد و در حال وصال
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حرف بزن واشتری یکم سیه

:کرد قصد دارد سربسرشان بگذارد دوباره گفت یاورد و فکر م یوصال سر در نم يارهاکه از ک مینس

بچه ها رو صدا کنم؟ يخوا یحالت خوبه وصال؟م تو

که از چشم وصال دور نماند وصال دست  دیدر چشمانش درخش یوصال برق دنیحال برگشت و با د نیدر هم بابک

:را فشرد و ارام گفت مینس

مینس یزن یموقع حرف م یب شهینداره تو هم يا دهیاف گهیخوبه د حالم

وصال از جا بلند شد اما همراهانش با  ستادیوصال ا ياش به طرف انها امد و درست روبرو یشگیهم يبا خونسرد بابک

:ارام گفت ییکردند بابک با صدا یتعجب به بابک نگاه م

نیرو اورد يکه شما هم به ورزش کوهنورد نمیب یم سالم

:سکوت کرد و بابک ادامه داد وصال

مشتاقن منو بشناسن یلیکنم خ یم ؟فکریکن یمنو به دوستات معرف يخوا ینم

 یکه بابک قصد مزاحمت دارد حالت تهاجم نیو با فکر ا دندیهنوز لب نگشوده بود که هر سه پسر به انها رس وصال

گرفتند

:ارام گفت ییلبخند زد و با صدا بابک

من کتک بخورم نه؟ نید یم حیشما ترج نکهیا مثل

:گفت هیسر بلند کرد و رو به ق وصال

........اقا بابک نیمن اشنا بش ییپسر دا با

وصال ثابت  ينگاه پر سوءظن بابک بر چهره  دینوبت به پسرها رس یکرد وقت یبه او معرف یکی یکیهمراهانش را  بعد

:به خواهرش کرد و گفت یماند محسن نگاه
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ما  نیایشما هم ب نیاقا بابک اگه دوست دار یراست میرو بزنه ما رفت دشیخواد کار جد یعود ممس نیایها ب بچه

میش یخوشحال م

:سر تکان داد و گفت بابک

میریگ یدوستانم منتظرم هستن من فقط چند لحظه وقت وصال خانم رو م ممنون

بابک لحظه  گرانیاو شد با درو شدن د ياراده  میکه قصد مخالفت داشت با نگاه مصمم بابک سکوت کرد و تسل وصال

:مکث کرد و سپس گفت يا

.....یبه حرفهام گوش کن يمجبور یدونم سخته ول یم

:گفت یعصب یبا لحن وصال

شما  يبه کارا گهیمن د نییخوب بفرما....هان نیکن یم کتهیبرام سرزنش د یقبل کل ينه حتما مثل دفعه  مجبورم

عادت کردم

:و گفت دیکش شیبه موها یدست بابک

شه یداماد م گهیتا چند وقت د ش؟اونینیبب يخوا یاومدم نم نایکنم من با س یخواستم ازت عذخواه یم اتفاقا

 مایوصال خوشحال شد و گفت که س دنیاز د نایشدند س کینزد نایهم به س يسر تکان داد و هر دو شانه به شانه  وصال

دزن یاز او گله مند است که چرا به او سر نم

:لبخند زد و گفت وصال

رمیگ یتماس م مایمن خودم با س متاسفم

:اب خوردن از انها دور شد بابک ارام گفت يبه بهانه  نایسکوت کرد و س وصال

 ییجا نیشما اومدن به همچ يبه نظر من برا یشما رفتار منه ول ومدنیگه علت ن یپدرم م نیشد دایکم پ یلیخ شما

جهیافل يرمردیپ دنید از رفتن به ندتریخوشا یلیخ
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:گفت تیسر بلند کرد و با عصبان وصال

....بابک یکن یم نیبه من توه يکن نو دار بس

:کرد و بعد از چند لحظه ادامه داد سکوت

؟يحرفاروزد نیبه خودش هم هم ؟نکنهیگ یم يدار یچ یدون یم چیه

:سر تکان داد و گفت بابک

خواد از نظر پدر گناهکار باشم یم دلم نمش یمن تبرئه م يطور نیبگم ا دیشا یول نه

:را در کف دستش فرو کرد و زمزمه کرد شیناخنها وصال

فرار  دنتیهم از د نیهم يبرا یکن یمنو ناراحت م شهیتو هم هیکی ییمن هم با دا ي دهیعق....يتو گناهکار یهست یول

یخواد بهم بگ یدلت م یتا هر چ ستمیخوام جلوت وا یکنم نم یم

:کاپشنش را تنگ گرفت و گفت ي قهی بابک

یبش مونیامتحان کن فکر نکنم پش یاز خودت دفاع کن شهیهم یتون یم یستین مجبور

:زد و گفت يپوزخند وصال

 یلذت چیمن ه يبرا یول نیشما لذت بخش باشه که منو ناراحت کن يبرا دیم؟شایبه هم بپر یمثل خروس جنگ مدام

کنم در ضمن اصال انتظار  یقته از هم جداس من به خاطر تو اونو ناراحت نمو یلیجون خ یینداره حساب تو و دا

هم ندارم يدلسوز

:لبخند زد و گفت بابک

یاتش جهنم بش ریاس يخوا یعادالنه رفتار نکن نکنه م ریغ

:گفت يبا لجباز وصال

مطمئنم گهیکه د نویا نترهیسنگ یلیشما خ گناه
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:گفت میمستق یبا نگاه بابک

نه؟ ایپدر  دنید ییا یحاال م میناه من بگذراز گ حاال

:گفت تیکرد و با جد یمکث وصال

بهتره يوطر نیا امیحتما م نیشما خونه نباش اگه

:طعنه دار گفت یبا لحن بابک

فکر کنم دیبا نیازم دار یسخت ي خواسته

:کرد و گفت یبا خشونت نگاه وصال

رو دوست دارم مییهم دا یلیچشم حسودا خ يرکنم به کو یمن خودم فکر همه جاش رو م ستین الزم

:و زمزمه کرد دیارام خند بابک

همونه يتو بخوا یقدر حرص نخور هر چ نیخوب کوچولو ا یلیخ

 یداشت که وقت یبه طرف دوستانش حرکت کرد انقدر با عجله قدم بر م يعجوالنه ا ینگاهش کرد و با خداحافظ وصال

:متعجب گفت یبا نگاه میزد نس ینفس نفس م دیرس

دنبالت ادیب تییپسردا يدیترس ؟نکنهيقدر تند راه بر نیا يمگه مجبور بود خوب

:گفت یحوصلگ یبا ب وصال

ندارم یشوخ يتو رو خدا بس کن اصال حوصله  مینس

:متعجب نگاهش کرد و گفت مینس

گفتم؟تو چت شده وصال؟ یمن چ مگه

:ارامتر گفت یمکث کرد و با لحن یکم وصال

......نداشتم يمنظور میخش نسبب منو
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را  يبرگشتند اگر برخورد با بابک نبود وصال روز خوب و شاد شانیبا هم به خانه ها یشد و غروب همگ يروز سپر ان

خوشحال  یلیخ شیصدا دنیاز شن مایس ردیتماس بگ مایگرفت با س میدر خانه تنها بود تصم یگذرانده بود روز بعد وقت

کردند ان روز  یافتاده بود صحبت م ریچند وقت اخ نیا ظرفکه  یهم حرف زدند از اتفاقات ساعت با میشد و حدود ن

را قطع کرد  یگوش یخوشحال کرد وقت یلیخبر وصال را خ نیشد و ا یهم به وصال داد او داشت مادر م یخبر مهم مایس

بر لبش  يو لبخند دیکش یقیزنده شد نفس عم شیکرد برا مانیکه همراه بابک بود و زن جوان زا يخاطره روز

.نشست

و سوم ستیب فصل

:گفت میارام رو به نس ییاعالنات کرد و با صدا يبه تابلو ینگاه وصال

؟یکن یکار م یزودتر بخونمش بهتره تو چ یهر چ رمیبار دو واحد اضافه بگ نیخوام ا یکه م من

:و گفت دیخند مینس

خونم یها رو هم به زور م نیمن هم ستنیبرم همه که مثل توباهوش ن قربونت

:لبخند زد و گفت وصال

کنه؟ یکار م یچه خبر از الهام؟چ مینس یراست

:ارام گفت مینس

داره یمهم يشلوغه کارا یلیتو چه پنهون سرش خ از

:متعجب گفت وصال

؟یمهم؟مثال چ کار

:و گفت دیخند مینس
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گه یوقت بهم دروغ نم چیمن ه یسیمشکوکه شم پل خانم قرار زن داداش من بشه من که بهت گفتم روابطشون ازدواج

:و گفت دیخند وصال

یش یم يزیچ هی ينخور یترش خوبه

 دنیمدت دو بار به د نیبرادرش است در ا یهمان هفته عروس يبه وصال خبر داد پنج شنبه  مایترم بود که س ياخرها

رفتن شد راحله خانم از دور  يو اماده  دیپوش ییبایاش رفته بود و هر بار او تنها در خانه بود ان شب لباس ز ییدا

:او کرد و گفت يبه قدوباال ینگاه

یاز درس هم فکر کن ریغ يزیدخترم گون کنم وقتشه به چ يشد یچه خانم ماشاهللا

:سرخ شد و گفت وصال

حرفا نزن نیراحله خانم تو رو خدا از ا ا

:و گفت دیخند راحله

ادیب رتیگ یکه تاکس يزودتر بر دیبا رگاهیکه هنوز تعم نتیاشبشه م رتیممکنه د زمیعز گهید برو

:و گفت دیصورت او را بوس وصال

نره ادشیپدر بزرگ بگو قرص ساعت نه  به

به منزل  یگرفت وقت متیو گران ق بایدسته گل ز کیرفت و  ادهیمنزلشان بود پ کیکه نزد یگلفروش نیتا اول وصال

بود  ادیز يوارد سالن شد سروصدا به قدر دیرس یهلهله از خانه به گوش م يود صداشده ب کیهوا کامال تار دیداماد رس

به وجد  نیو نشاط حاضر يچشم دوخت از شاد اطرافنشست و به  یصندل کی يکس متوجه ورودش نشد رو چیکه ه

:به خود امد مایس يبعد با صدا يامده بود لحظه ا

؟ياومد یمعرفت؟تو ک یب ییتو نیوصال ا يوا

:با شوق گفت مایرا در اغوش گرفت س مایاز جا بلند شد و س لوصا
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؟یسر به من بزن هیشد  ینم یعنی نمیبگو بب يایکه ب دهیمعرفت بع یگفتم از تو دختر ب ياومد يخوب کرد چه

:لبخند زد و گفت وصال

 که قدمش مبارك گم انشاهللا یم کیتبر مایس یکه وقت سر خاروندن ندارم راست ختهیکن اون قدر درس سرم ر باور

باشه

:گفت مایشربت برگشت وصال در حال خوردن شربت بود که س یوانیبعد با ل يتشکر کرد و رفت و لحظه ا مایس

؟يبا اقا بابک نسبت دار یچرا نگفت طونیش یراست

:حالش جا امد گفت یو شروع کرد به سرفه کردن وقت دیوصال پر يدر گلو شربت

دمیکن خودم تازه فهم باور

:با دست به پنجره اشاره کرد و گفت مایس

ارهیعروس ب نیدوششه حاالم رفته ماش يکارا رو يبه زحمت افتاده همه  یحساب امروز

 دنیانداخت با د رونیبه ب یوصال از همان جا نگاه دیخوش امد بگو نیچند لحظه از جا بلند شد تا به تازه وارد مایس

صحبت به کوچه  نیبود و در ح انسالیم يمشغول صحبت با مرد اطیح او در دهیبابک حس کرد خون به صورتش دو

نشست  یداشت که بر دل وصال م یمهربان حالت زنبرگشت مادرش همراهش بود ان  مایبار که س نیکرد ا یاشاره م

:و گفت دیدست وصال را کش مایس

کنم تیخوب خانواده معرف يخوام به بچه ها یم ایب ینیش یبابا چقدر م ایب

کنار انها نشست و با انها اشنا شد جمع  مایاز سالن چند دختر جوان دور هم نشسته بودند وصال به اصرار س يگوشه ا در

کنار گوشش زمزمه  ماینداشت س يانها کم کم وصال را جذب خود کرد و کنارشان از گذشت زمان خبر يدوستانه 

:کرد

ست؟یگرسنت ن تو
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:ارام گفت وصال

چطور مگه؟ نه

:اخم کرد و گفت یمک مایس

گشنمه یلیمن خ اخه

:به شکمش کرد و گفت ياشاره ا وصال

مونده یلیتا وقت شام خ يکم غذا بخور هیمعلومه بهتره  علتش

غذا بخورم یرم کم یطاقت ندارم م گهیرستوران من که د میبر دیشام با يبرا

چاق شده یکمنشده  یچیهنوز ه:لبخند زد و به رفتنش نگاه کرد و با خود گفت وصال

:گفت مایس ياز دخترخاله ها یکی زهره

؟یکن یم کاریوصال جون تو بگو با درسات چ خوب

 ریبه جمع برگشت مس مایس یانها شرکت کرد وقت يسر صحبت را با هم باز کردند وصال هم در صحبت ها نگونهیا

اخم  یبا کم مایس يختر عمه د گانهیداشت  يا دهیخودش عق يشد هر کس برا دهیصحبت به شوهر و از دواج کش

:گفت

رو پر کنه هاشیتجرد و خوش يکه جا ستیاون قدر خوب ن یازدواج چیه نیاز من بپرس اگه

:با لبخند گفت مایس

؟یتا ابد مجرد بمون يخوا یتو م یعنی

:کرد و سپس گفت یمکث گانهی

ال باشه نه دهیکنم که از همه نظر برام مناسب و ا دایرو پ یکس اگه

:شوخ گفت یزد و با لحن یچشمک زهره
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مثل مجنون؟ یکی

:نازك کرد و گفت یپشت چشم گانهیاما  دندیبه حرف او خند همه

مثل فرهاد یکی ریخ نه

:گفت میمال یبا لحن دهیرنج گانهیکه حس کرد  زهره

یبه ارزوهات برس دوارمیام

:لبخند زد و به وصال گفت گانهی

ه؟یچ متیوصال؟تصم یچ تو

:کان داد و گفتسر ت وصال

تونم فکر کنم یجز درس نم يزیکه به چ فعال

:گفت زهره

و نوبت انها برسه يکه منتظر باشن تا تو بر ستیبه حال تو چند تا خواهر پشت سرت ن خوش

:گفت زیمحبت ام يبا لبخند مایس

نیش ینم مونیمطمئنم که از ازدواج پش ادیب رتونیمثل فرزاد گ يشما شوهر اگه

:طنز گفت یحنبا ل زهره

زنه یم نهیچطور سنگش رو به س نینشده بب یچیهنوز ه یشانس چه

:زد و گفت یچشمک مایس

رو بلد باشه درست مثل من يراه و رسم دلبر دیبشه با رشیخواد شوهرش اس یم یهر ک دیشنو یاز من م اگه

:با لبخند گفت وصال

مینیجون بب امینظر س ریز یاموزش يدوره  هی دیما با يهمه  نکهیا مثل
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:و گفت دیخند مایس

نینیب یرو با هم م يو بچه دار يشوهر دار ياون وقت دوره  نیصبر کن یشش ماه دیاما با يکرد یخوب فکر

:گفت نانیبا اطم گانهی

ارمیدل به دست ب یو از چه راه يدونم چطور یکه خودم م یکی من

:کرد و گفت مایبه س ینگاه وصال

 جادیدخترها سکوت ا نیب دیچیدر سالن پ يهمهمه ا يشه صدا ینم نیبهتر از ا گهید میلم دارپس حاال دو تا مع خوبه

:دست وصال را گرفت و گفت مایشوند س یرفتن به رستوران اماده م يکرد معلوم شد که همه برا

خوام با فرزاد اشنات کنم یم يایبا ما ب دیبا

 یهمراه وصال به طرف او رفت هنوز چند قدم مایکان داد و سدست ت مایس يهمراه او رفت فرزاد از دور برا وصال

بابک  دیخود د یاسم خود به عقب برگشت و بابک را در چند قدم دنیوصال را صدا کرد با شن ینرفته بودند که کس

:خود را به انها رساند و گفت

حالتون چطوره خانم سالم

:و بابک گفت دیاش را پرس ییسر تکان داد و تشکر کرد و حال دا وصال

ن؟یاورد نیمنتظر شما ماش شهیو هم خوبه

:بالفاصله گفت مایس

اد یاقا بابک وصال همراه ما م نه

:و رو به وصال گفت دیخند بابک

خوش بگذره دوارمیبا اجازه ام پس

:تشکر کرد و با خود گفت وصال
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زنه یدوستان خودش چقدر مودبانه حرف م يبدجنسه جلو عجب

 شتریکلمه هم حرف نزد و ب ستیهم رفته ب يکه در تمام طول راه رو افتی ریارام و سر به ز يدفرزاد را مر وصال

بود مایصحبتش س

زد در حال صرف  یشده بود به افراد گرسنه چشمک م دهیچ زهایم يکه رو يخوشمزه ا يبود و غذا ییبایز رستوران

 یاو را جذاب تر م يشد لبخند چهره  یاش متبسم مچهره  یزد و گاه یحرف م نایغذا نگاهش به بابک افتاد که با س

کرد لحظه  یکرد که نگاه بابک با نگاهش تالق یکرد هنوز به او نگاه م یمجذوب م شتریکه وصال را ب یکرد همان حالت

کرد  یکه وصال درکش نم يزینهفته بود و چ يادیانداخت در نگاه او سواالت ز رینگاهش کرد و سپس سر به ز يا

را از  شیشد و ان قدر به وصال تعارف کرد که او حس کرد اشتها یاصال خسته نم نکهیزد و مثل ا یم حرف ممدا مایس

رفتن شوند با نفس  يدر خارج از سالن هوا بخورد تا همه اماده  یگرفت کم میذهنش را پاك کرد و تصم ادهدست د

 يجادو نیاست ا ییه غرق در نور بود کرد چه جادوبه اسمان پر ستاره ک یتازه و نگاه يرا پر از هوا شیها هیر یقیعم

:بابک به عقب برگشت بابک ارام جلو رفت و گفت يمهتاب با صدا

ن؟یغذا هوا بخور يبه جا نیداد حیترج

:زد و گفت يلبخند وصال

خوردم و حاال اومدم هوا رو هم به عنوان دسر بخورم یغذا به قدر کاف نه

:و گفت دیخند بابک

حرف حساب جواب نداره یان شکندند يجوا عجب

:مکث کرد و بعد گفت یکم وصال

از من ناراحته ییدا

:او کرد و گفت نیرخ غمگ میبه ن بابک
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شما رو دوست داره یلیچون متاسفانه خ نه

:لبخند زد و گفت وصال

ن؟یکن یم يمتاسفانه؟نکنه شما هم حسود چرا

:به اسمان چشم دوخت و گفت بابک

پدرم رو جذب  یلیکنم که شما خ یشد اما اقرار م دینبا تیواقع نیداره منکر ا انشیو تو دل اطرافخودش يجا یهر ک نه

خودتون رو  يجا یشما به راحت نیایب دنشیکنه همه اش منتظر شما به د یفکر نم يزیاز شما به چ ریاون به غ نیکرد

نیتهس یواقعا دختر خوش اقبال نیکن یباز م یهر دل يتو

:ناباور گفت یبا لحنو  دیخند وصال

طور باشه نیواقعا ا یکاشک نهیریجالب و ش ؟چقدريجد

:گفت یبه ارام بابک

قتهیحق نیحرف من شک نکن چون ع به

:ارام گفت ییو با صدا ستادیپشت سرش ا مایمردانه و موزون او کرد و به فکر فرو رفت س يبه قدمها ینگاه وصال

وصال؟نکنه مزه اش رو دوست  يشم چرا غذا نخورد یکه دارم منفجر م قدر خوردم ؟اونيستادیجا وا نیچرا ا تو

ینداشت

:لبخند زد و گفت وصال

بود دست شما درد نکنه یمن خوردم اتفاقا غذا عال چرا

:و گفت دیخند مایس

کردم نترکم خوبه یاشپز رستوران درد نکنه که بنده از بس شکم چرون دست

جوانان محاصره شده بود و با  انیو سرور حضار م يشده بود وصال غرق در شاد شروع یکوبیخانه دوباره جشن و پا در
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به خود امد و به عروس و  یکرد وقت یکرد اما او متوجه دو چشم مشتاق نبود که همه جا بدرقه اش م یم یانها همراه

هره اش پر از تاسف چ ستیهمراهش ن نیکه ماش نیاوردن ا ادیگفت ساعت از ده شب گذشته بود با به  کیداماد تبر

رفت  ادمیدونم چرا  ینم طونیلعنت بر ش:سر کرده بود با خود گفت اهیبه ساعتش و اسمان که چادر س یشد با نگاه

بگم منو برسونه مایشه به شوهر س یراه رو چطور برگردم؟من که روم نم نیحاال ا ستیهمراهم ن نیماش

:جلو رفت و رو به وصال گفتارام  دیوصال را د یو دودل دیکه از دور ترد بابک

کنم؟ تونیدن همراه یافتخار م زیعز يعمه  دختر

:مکث کرد و گفت يلحظه ا وصال

رمیپذ یم لیناچارم با کمال م یمزاحمتون بشم ول دیکه نبا نیا با

بک در را باز نگه داشته بود با شیرفتند وصال به زحمت پلکها یبه طرف مقصد م نیبعد هر دو در سکوت ماش يا لحظه

:ارام گفت ییاش را باز کرد و با صدا قهی يدکمه  یحال رانندگ

نه؟ يشد خسته

:سر تکان داد و او ادامه داد وصال

ست؟یطور ن نیخوش گذشت ا یلیبود و فکر کنم به شما هم خ یشب شلوغ امشب

:بسته بود گفت شیکه چشمها یدر حال وصال

شه یراموشم نمامشب ف يدر عوض هرگز خاطره  یخسته ام ول اره

:وسوسه کننده گفت یروشن کرد ان ره به طرف وصال گرفت و با لحن يگاریبرد و س بیدستش را به ج بابک

چسبه یم یلیباور کن خ ارهیحالتو جا م نیا ریبگ ایب

:متعجب گفت یبه بابک که به جاده چشم دوخته بود و با لحن یکرد و نگاه گاریبه س ینگاه دیاز سر وصال پر خواب

بکشم؟ گاریس
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:گفت يبا همان خونسرد بابک

داره؟ یبله اشکال خوب

را از بابک گرفت و از پنجره  گاریلرزان س یسکوت با دست يصورتش را به طرف پنجره برگرداند بعد زا لحظه ا وصال

:زد ادیو فر دیانداخت بعد ناگهان خروش رونیب

هنوز شما رو نشناختم نکهیدشمنم؟مثل ا ای نیمن هست ییسر داشما پ یکی نیاز شما توقع داشتم جز ا یکه همه چ واقعا

گرد شده نگاهش کرد  یکرد وصال با چشمان دنیبلند شروع به خند يو ناگهان با صدا دیدر چشمان بابک درخش یبرق

 در ذهنش زده شد و با ییو ناگهان جرقه ها دیبه سمت در کش یرفتار بابک متعجب و هراسانش کرده بود خود را کم

:خود گفت

 هیبشه و  وونهیترسم اگه د یکار کنم من م یچ ایخدا يدوره مست کرده باشه؟وا نیا يجوونها شتریاون هم مثل ب نکنه

؟یدستم بده چ يکار

وصال  ينشست که درست رودر رو يطور یصندل يپارك کرد و رو ابانیخ يفکر او را خوانده بود گوشه  ییگو بابک

:بخش گفت نانیو اطم میتقمس یقرار گرفت بعد با نگاه

به من نگاه کن ینیبدب یلیتو خ کوچولو

:به او کرد بابک ادامه داد ینگاه میسرش را بلند و ن یکم وصال

اد که قصد ازار تو رو داشته باشم؟ یمن م به

:لرزان گفت ییاب دهانش را قورت داد و با صدا وصال

 يا گهیکه فکر کردم کس د نیکرد يدر ضمن شما امشب کارشناسه  یکس رو نم چینداره ه یعیکه حال طب یکس یول

کنارم نشسته

:زد و گفت يلبخند بابک
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امتحان ساده  هیداشت فقط  لیکه من کردم دل يکار یندارم و در ثان یکه من اصال عادت به خوردن مشروبات الکل اوال

در مقابل وسوسه خود دار  نیتون یر مخواستم بدونم شما چقد یمن م نیاومد رونیبود که خوشبختانه شما سربلند ب

و  يکه پاك و ساده ا يبه من ثابت کرد....نه؟اما تو کوچولو این یخور یاراده گول م یاز افراد ب یمثل بعض ایو ا نیباش

ستین کتیتو تو سر کوچ یچیقشنگ ه ياز فکرها ریبه غ

:فتساده گ یتمسخر اما با اهنگ ایاست  فیحرف تعر نیدانست که ا ینم وصال

خونه همه نگرانم شدن میشه برسون یگرفتم م یخوب يمفتش حاال که نمره  ياقا خوب

:گفت نیدر حال روشن کردن ماش بابک

دم ربع ساعته برسونمتون یقول م البته

:با ترس گفت وصال

خوام سالم برسم خونه یتو رو خدا من م نه

:به وصال گفت ینگاه میبعد با ن يسر تکان داد و حرکت کرد لحظه ا بابک

يدیترس یاصال از من نم يترس نبود اگه منو شناخته بود يجا ینه؟ول يدیترس

:جواب داد وصال

از قاتلها و دزدها از اول بد نبودن یلیخ رهییقابل تغ یادم هر

:لبخند زد و گفت بابک

ن؟یکن یم سمیبا قاتلها و دزدها مقا گهیممنون حاال د یلیخ

:مکث گفت يبا لحظه ا وصال

ارمیکه از تعجب شاخ در ب نیکن يکار هیروز  هیترسم  یمنتظره ست م ریکاراتون غ شهیهم ه؟شمایمن چ ریتقص

:و گفت دیخند بابک
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شه یخل م یکرد ادم عاشق گاه شهیکار م یچ

کنه و اوهم بغا همان لحن  یم یحرف رو ادا کرد که وصال متوجه منظورش شد و فکر کرد که شوخ نیا يطور بابک

:گفت شوخ

شه یباورم م شتریب وونمیمن د نیو عشق؟اگه بگ شما

:را باال داد و گفت شیابرو کی بابک

شم یبد م یوقتا کم یفقط بعض ستیطور ن نیا نیباور کن یاحساس هستم؟ول یبه نظر شما ب نقدریا یعنی

:و ارام گفت دیبه حرف او خند وصال

دمیند یچیو خشونت ازتون ه ياز سرد ریکنم چون غ یمن باور نم یول نیدار يطبع بلند چه

:گفت متیبه وصال کرد و با مال ینگاه مین بابک

نیقدر فراموش کار باش نیا دینبا نیدروغ گفت گهید نویا

و نوازش بابک ناگهان حس کرد قلبش از کار  الیبرخوردشان در و نیاوردن اخر ادیفکر کرد و با به  يلحظه ا وصال

 یانداخت بابک حال وصال را درك م ریوصال اورده بود سر به ز ادینوازش و محبتش را به  میمستق ریبابک غ ستادهیا

:گفت یبا شرمندگ وصال دندیبه خانه رس یخاطر سکوت کرده بود وقت نیکرد به ا

نیسالم برسون ییکه امشب شما رو به زحمت انداختم به دا نیببخش دیبا

:ال رسوخ کرد و گفتوجود وص يکه تا کنه  میمستق یبا نگاه بابک

نبود خداحافظ یزحمت

 یاو هر گز اشتباه نکرده بود با تمام وجود بابک را م دیرا شن نیحرکت ماش يوارد خانه شد و چند لحظه بعد صدا وصال

.خواست
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و چهارم ستیب فصل

:گفت يبا شاد یصولت ياقا

خودم دست به کار بشم؟ ای یگ یبهش م یچ باالخره

:او گفت اقیهمه اشت نیابا تعجب از  راحله

اونو اماده کنم تازه مطمئنم که  یکم دیمقدمه برم سر اصل مطلب با یتونم ب یکه نم ه؟منیچ يهمه عجله برا نیاقا ا اخه

ده یجواب نم يزود نیبه ا

:اتاق گفت يبه گوشه  رهیخ یسر تکان داد و با نگاه یصولت ياقا

مونیبه پسرم مد نویخوشبخت بشه من ا دیبا اون

:سرخوش گفت یامد با لحن یم نییکه از پله ها پا یدر حال وصال

بود که اون هم اومد یگل خال يبه شمع و پروانه جمعند فقط جا به

:و راحله گفت دندیدو خند هر

شه ینشه پژمرده م ياگه به گل توجه و نگهدار یول یدرسته که تو گل دخترم

:با تعجب گفت وصال

؟یچ یعنی

:امرانه گفت یکرد و با لحن یخانم مکث راحله

 یاحیر يوصال پسر اقا یدون یم ینگاه کن يا گهید ي چهیرو از در یوقتشه زندگ يریوقتشه سروسامون بگ نکهیا یعنی

 هیشانس خوب نیا يخواستگار انیو ازت خوشش اومده حاال اجازه خواستن ب دهیپسر دومشه تو رو د نیمنظورم رام

از پدر بزرگت کم نداره يزیهم که ماشاهللا چ شونیوضع مال بهیدرس خونده و نج هیزندگ يبرا یدخترم اون مرد مناسب

:گفت نیارام و مت یمبل لم داد و با لحن يرو وصال



فروغ ستوده مهر -وصال  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٥٩

راحله خانم.....نه

:که متعجب به او چشم دوخته بود گفت یصولت ياقا

اخه چرا؟ یول

:مصمم گفت یبا لحن وصال

باشه  یکاف لیدال نیخان ندارم فکر کنم هم نیبه رام يعالقه ا چیدرس بخونم و ه خوام یفعال قصد ازدواج ندارم م من

نه؟

:ارام گفت یصولت ياقا

کرده ست خودش دوست  لیو تحص دهیپسر فهم هیاون  يندار طیشرا نیازدواج در ا يبرا ياجبار چیدخترم تو ه نیبب

پس  ادیقه هم که بعد از ازدواج خود به خود به وجود مبرخوردار باشه عال ییاش از سطح سواد باال ندهیداره که همسر ا

فکر کن و بعد جواب بده یکم

:تامل گفت یب وصال

شه یبا فکر کردن هم عوض نم یکه اول گفتم حت هیزیپدر بزرگ جواب من همون چ نه

:کنجکاو گفت یخانم با نگاه راحله

ونهیدر م یکس يداشته باشه نکنه پا یخاص لیدل دیشا نمیبب

:سرخ شد و گفت الوص

معلومه که نه ستین نطوریا اصال

گرفته رو به راحله خانم  ییبا صدا یصولت يسکوت کرد و وصال همان طور که امده بود به اتاقش رفت اقا یصولت ياقا

:گفت

اون چرا مخالفه یبدون دیشا یزن هیگه؟چرا اصال دوست نداره حرف ازدواج رو بشنوه؟تو  یم یچ اون
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:کرد و گفت یمکثخانم  راحله

ادیروز سر عقل م هیعاقبت  نیصبر داشته باش نیبه اون فرصت بد دیبا

 ياو مثل رود يبرا یچشم دوخته بود زندگ ابانیانها در اتاقش نشسته بود و به سکوت خ یهمه نگران نیغافل از ا وصال

خواستن و  يایو را با خود ببرد به دنخودش ا لیان قرار دهد و بگذارد اب به م انیخواست خود را در جر یبود م يجار

در ان نهفته است انیپا یب یکه اگر هوس نباشد لذت یغرق شدن در حس يایدن

و با اضافه گرفتن واحدها  ادیتوانست به خودش فکر کند با تالش ز یبود که وصال کمتر م نیسنگ يدرسها به قدر حجم

تلفن از حال  ي لهیاش نرفته بود و فقط به وس ییدا دنیبه دکرد زودتر درسش را تمام کند چند وقت بود که  یم یسع

فرستاد  یم غامیپ یصولت ياقا قیراه از طر ینبود و راه و ب ردارخواستگار وصال هنوز دست ب نیاو با خبر شده بود رام

ش ماند که با وصال صحبت کند دم در منتظر نیبه دانشگاه رفت و به قصد ا یروز حت کیکه منتظر جواب وصال است 

 ودششد و ناگهان تمام وج ختهیاتش احساسش ر يبر رو يبا او کرد که انگار اب سرد ياما وصال چنان برخورد سرد

کرده و اسم  مانیزا یبه تازگ مایکرد خبر داشت که س یرا خاکستر کرد وصال سرسختانه با پدر بزرگش مخالفت م

او برود روز پنجشنبه اواخر اذرماه بود که وصال  دنیفرصت به د نیداشت در اول میگذاشته تصم مایدخترش را س

مجبور بود غرور را کنار بگذارد و با بابک تماس  نداشتبرود اما ادرس منزل شوهرش را  مایس يگرفت به خانه  میتصم

زده بود که خودش هم تعجب کرد کف دستش عرق  جانیو ان قدر ه دیشن یبابک را م يبعد از مدتها صدا ردیبگ

بم و :دیچیبابک در گوشش پ يد تلفن چند بوق ازاد زد عمدا ظهر زنگ زده بود تا با خود او صحبت کند صداکرده بو

:شده باشد داریاز خواب ب نکهیداشت مثل ا یبیعج تارام حال

....دییبفرما بله

 تیبک با عصبانکه او دهن باز کند با نیمکث کرد تا به خود مسلط شود اما قبل از ا یقلب وصال تند تر شد کم طپش

:زد ادیفر
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یبهتره به دکتر مراجعه کن يدیبله اگه نشن گفتم

:ارام گفت ییاما با صدا دیبابک ترس یجا خورد از لحن عصب یکم وصال

.....اقا بابک منم وصال الو

:ارامتر گفت یسکوت کرد بعد با لحن یکم بابک

؟یکن رمیغافلگ یخواست یم ؟نکنهيچرا زودتر حرف نزد....سالم

 يواریدانست اما هر چه بود د یاو را نم ینگفت علت ناراحت يزیاما چ دیکه در کالمش بود رنج ياز تمسخر وصال

:گرفته گفت ییکند با صدا ینکرده بود تا عقده اش را خال دایکوتاه تر از او پ

نیدکر یرو سر من خال تونیفورا دق دل.....حرف بزنم نیشما به من مهلت نداد ستیطور ن نیا نه

:شمرده گفت یکرد و سپس با کلمات یمکث بابک

پدرم  ن؟بایاز ما کرد يادی يخبر یهمه ب نیشده که بعد از ا یچ نییخوام حاال بفرما یحق با شماست معذرت م خوب

؟يکار دار

:با شتاب گفت وصال

با خودت کار دارم نه

:گفت يتعجب کرد اما با خونسرد بابک

شنوم یبگو م خوب

:گفت نیکرد بنابرا یداشت اما سکوت کار را بدتر م دیترد يلحظه ا وصال

دنشیخوام بعد از ظهر برم د یم رمیرو ازتون بگ مایخواستم اگه ممکنه ادرس منزل س یم

:گفت زیتمسخر ام یبا لحن بابک

نیهم دار يا گهید فیاومد که به جز درس خوندن وظا ادتونیپس  نیعجب منت گذاشت چه
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:گفت یو به همان ارام دیکش یقینفس عم وصال

رمیبگ يا گهید ياز جا دیبا ای نید یباالخره ادرس رو م نیکن یمنو کالفه م نیمزاحم شدم شما دار یبد موقع نکهیا مثل

:گفت یعصب بابک

کار  نیمن گوش کن فکر نکنم از ا يهم به حرفا یعجول نباش دختر کم نقدریصبر کن ا یخدا کم يرضا محض

یبش مونیپش

:گفت یحوصلگ یبا ب وصال

رو ندارم حتینص دنیشن ياقا بابک منم حوصله  نیگ ینم يزیچ حتیکه جز نص شما

را گذاشته با  یگذاشت وصال که فکر کرد گوش یدختر سر به جنون م نیسکوت کرد کم کم داشت از دست ا بابک

:گفت تیعصبان

....اقا بابک....الو

:گفت میمال یبا لحن بابک

منتظرم باش ساعت چهار  یکن یطور فکر م نیمتاسفم که ا یتو فقط به فکر خودت یاز خود راض کنم خانم یم گوش

دنبالت امیم

کرده بود که کادو کرد و  هیته مایدختر س يبرا يا هیرا قطع کرد از قبل هد یقصد مخالفت داشت که بابک گوش وصال

حک شده بود ایمینام ک شیکه رو بایگردنبند ز کیبود  فشیک يتو

را  لیکرد و از در خارج شد با عجله در اتومب یبوق امدن بابک را متوجه شد و با شتاب از راحله خداحافظ يصدا با

 يو بو دیکش یقیحواب سالمش را داده بود وصال نفس عم ينگاه کرد که به سرد یچشم ریگشود و نشست بابک را ز

:کرد و گفت وبه ا ینگاه میبابک مشامش را پر کرد بابک ن يادکلن خوش بو

ما يخونه  میر یاز برگشتن از اون جا م بعد
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:نگاه متعجبش را به او دوخت و گفت وصال

چرا؟

:ادامه داد بابک

نهیخواد شما رو بب یمنتظر شماست م پدرم

:گفت یبا نگران وصال

افتاده؟ یاتفاق چرا

:ملتمسانه گفت یبا لحن دیچون سکوت بابک را د و

خوبه؟ ییدا حال

:و گفت دیاو را کاو يخونسرد چهره  یا نگاهب بابک

کنم اشتباه کردم  یوقتا فکر م ی؟گاهینگرانش یکن یوانمود م نکهیا ای؟یزن یچرا بهش سر نم یقدر نگران نیواقعا ا اگه

شما عادت کرده بود يکردم الاقل قبال به دور یشما رو با هم روبرو م دیو نبا

:گفت میمستق یبا نگاه بعد

منتظر تو باشه؟ دیبا شهیکرده که هم یچه گناه رمردیپ اون

:گفت انهیدلجو یبا لحن وصال

.....باور کن حجم درسام یول متاسفم

:گفت ادیو با فر دیحرفش دو انیم بابک

ما  یکه وارد زندگ یمن بچه ام؟تو دختر از وقت يفکر کرد یگ یدروغ م ياریرو برام ب یقبل لیخواد باز همون دال ینم

یبرامون نداشت یچیدسر هجز در يشد

:بود با بغض گفت دهیکه شن ییناباور از حرفها وصال
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 ییدا يتو برا يمنم به اندازه  ستمیمن که مقصر ن ؟خوبیحرف بزن ينطوریبا من ا يد یبه خودت اجازه م چطور

....ینگرانم ول

:گفت شخندیحرف او را قطع کرد و با ن بابک

عا عذر بدتر از گناههواق یکه بهش سر بزن يوقت ندار اما

:مستاصل به او کرد و گفت ینگاه وصال

زدم حاال حاضرم جبران کنم یبهش سر م دیکنم؟خوب قبول دارم که با کاریچ یگ یم حاال

:ارامتر گفت یو با لحن دیاش کش یشانیبه پ یدست بابک

شدم یقدر عصبان نیچطور ا دمیببخش نفهم منو

:و گفت دیکش یقینفس عم وصال

نیش یشما سبک م يطور نیخوردم ا يدرد هینداره الاقل به  یلاشکا

چشمان معصوم و پر از صداقتش دچار احساس شد دنیبه او نگاه کرد و از د بابک

گذاشت  ینم نیزم ياو را رو يلحظه ا ایمیک دنیوصال انقدر خوشحال شد که حد نداشت و وصال با د دنیبا د مایس

به  شیصحبتها نیدر ب مایلحظات ساکت بود و به فکر فرو رفته بود س نیدر تمام ا بود بابک ینیریواقعا که کودك ش

:او اشاره کرد و گفت يو خواستگار نیرام

يبردار یراحله خانم تماس گرفته و خواهش کرده با تو صحبت کنم که دست از کله شق شیوقت پ چند

بابک مطرح کرده در راه رفتن به منزل  يرا جلوموضوع  نیناراحت شد که ا مایاز س يشرمزده شد و تا حدود وصال

:که وصال خسته شد و گفت ییسکوت کامل برقرار بود تا جا ییدا

نیش یساکت م یلیوقتا خ یبعض شما

:به او کرد و گفت ینگاه مین بابک
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خوام با سکوت به اعصابم ارامش بدم یم

:شانه باال انداخت و گفت وصال

ه؟یچ يسکوت برا نیا میتانگار سر جلسه امتحان نشس اخه

:ارام گفت بابک

و محرمانه یمسائل خصوص يتفکر درباره  يبرا

شد رهیخ رونیسکوت کرد و به ب وصال

:که بابک گفت ییرا به زبان اورد تا جا یخوشحال نیوصال شاد شد و بارها ا دنیبا د شهیمحمود مثل هم اقا

اد یم دنتونیبه روز کمتر به دخانم روز  نیکش یبابا بس که شما ناز م گهید نهیهم

:گفت یشاک یمحمود به بابک چشم غره رفت و وصال با لحن اقا

کردم شما  یکردم من فکر نم یداده حاال خوبه معذرت خواه ریدونم چرا امروز پسرتون به من گ یجون نم ییبابا دا يا

ن؟یباش يا نهیحد ک نیتا ا

:وصال را نوازش کرد و گفت يشانه  و به طرف اشپزخانه رفت اقا محمود دیخند بابک

شاد باشه و  يجور نیکه بابک ا ادیم شیکم پ یلیچون خ بهیمن عج يبرا یکنه ول یم یاز او نرنج داره شوخ دخترم

کنه یشوخ

کرد  یم یاش را پر کند و همان طور هم شد با تمام وجود سع ییدا ییگرفت تنها میسر تکان داد و ان روز تصم وصال

را در وجودش زنده کند یه دست اورد و حس خوشحالدل او را ب

 ياحساس و ا يشکوفه  يشد ا يبه خود گرفت و بر زبانم جار قتیکه در ذهنم رنگ حق يواژه ا نیتو بهتر يا وصال

دختر؟از کجا راه  يخواهم چطور راهزن قلبم شد یکه خواستم و م يزیچ نیبهتر يو زالل ا یکران اسمان تو پاک یب یاب

در من زنده  یخواستن را در اندك زمان میاحساس عظ ینستتوا ؟چگونهيمودیو پ یافتیقلبم را  کیو خم و تار چیپرپ
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سکاندار  يعشقم و تو ا یکشت يناخدا يتو ا یدرخت تناور را در دلم کاشت نیا يکه با امدنت دانه  يکجا بود ؟تویکن

 وتو گذشت  یکه ب ییاز روزها غیدر....؟اهيش بسپارو به ترنم عشقم گو یدر کنارم باش يشود که روز یم ایقلبم ا

خواستم  یتو ساحره را از ذهنم پاك کنم نم يبلکه نقش چهره  دمیخبر بودم با خود جنگ یکه از تو ب ییها هیاز ثان غیدر

 دنبالم بود چشمان هیوجود تو همچو سا قتیبار مغلوب عشق شده ام اما هر جا که پا گذاشتم حق نیباور کنم که ا

من عاشق  میتوانم دروغ بگو یبه خود نم.....نه شمیاندیتو ن هتوانم ب یاشوبگرت مامن قلب خسته ام پس چگونه م

 روزیفراموشش کنم اما شکست خوردم و او بر قلبم پ نکهیا دیخبر است او را از خود راندم به ام یشده ام و او ب يدختر

د؟یا خواهد بخشاو مر ایچه کنم؟ا وانهیدل د نیشد اما اکنون با ا

است نیتو نه تنها اتش نگاه

است نیدر زم یاسمان حضور

من يدل فرهاد نیا يبرا

است نیدلنش نیریش يزسرتاپا

....اش شکست داد ياعتراف من است سرنوشت مرا در باز نیا يار

و پنجم ستیب فصل

:گفت یعصب یمبل جا به جا شد و با لحن يرو یکم یصولت ياقا

 یم یچ یگ یصاف و صادق نم ه؟چرایمن پدربزرگتن دختر حرف دلت چ یدونم چرا؟اخه ناسالمتب دیمن نبا خوب

بفهمم تو چت  دیرازت رو ندارم؟اخه با دنیشن اقتیبا هم من ل یزندگ کسالیو  ستیهنوز بعد از ب یعنی؟يخوا

 ؟چرایچرا مخالف هگیچشم پس د گفتچون و چرا  یب یشرط گذاشت یکه هر چ چارهیب ؟اونیکن یشده؟چرا قبول نم

از بابت تو راحت بشه؟ المیخ ياخر عمر يذار ینم
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:بغض گرفته گفت ییبا صدا وصال

 ياز من خسته شد ن؟اگهیکن یعجله م نقدریشدم چرا ا دهیکه انگار من ترش نیکن یرفتار م يبزرگ شما طور پدر

رم نه فکر  یازدواج نم نیبار ا ریمن ز گم یبارها گفتم و باز هم م ن؟منیکن یچرا شکنجه ام م گهید نیخوب بهم بگ

پدر  نیمنو درك کن یرو ندارم کم تیمسول نیا رشیپذ یمن فعال امادگ ستین نطوریکنم به خدا ا یبا شما لج م نیکن

نیبه من فرصت بد نیبزرگ اگه برام ارش قادل

:گفت متیرا متاثر کرد و با مال یصولت يوصال اقا يو ملتمسانه  نیغمگ لحن

 گهیمنم د يتو مهمه اگه تو نخوا یمن فقط خوشبخت يکنم برا یکار نم نیوقت تو رو مجبور به ا چیلم من که هد زیعز

کنم یاصرار نم

:و گفت دیصورت پدر بزرگش را بوس یاز خوشحال وصال

دم جبران کنم یقول م نیکن یرم به راحله خانم کمک کنم بابا جون ازتون ممنونم که درکم م یمن م پس

بود با  دهیانها را شن يگفتگو شیراحله خانم که کم و ب دیگنج یکه در پوست خود نم یبه اشپزخانه رفت در حال وصال

:گفت یلحن ناراض

ازدواج با اونو داره معلوم  يارزو يکه هر دختر ییو اقا یخواستگار به اون خوب هینه؟ يکار خودت رو کرد اخرش

بگم دختر یه من چکنه اخ یردش م لیدل چیه یچرا خانم ب ستین

:که دل او را نرم کند گفت يبه طور انهیارام و دلجو یبا لحن وصال

 دیبا نیبود یمن خسته شدم که جواب پس دادم حاال شما که عاشق اقا موس نیازارم ند گهیرو خدا راحله خانم شما د تو

 یداره که ب یلیندارم پس چه دل نیرامبه  يعالقه ا چینداره منم که ه يا دهیعشق که فا یب یزندگ نیحال منو درك کن

که خوشبخت بشه دوارمیامازدواج کنه و من  دیاونو معطل کنم اون با يخود

:او گذاشت که هم بزند و زمزمه کرد يخانم ظرف ساالد را جلو راحله
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خوام یتو رو م یعمل کن ما فقط خوشبخت يخوا یکه خودت م يطور هر

:او گذاشت و گفت ير محبت بر گونه پ يبلند شد و بوسه ا شیاز جا وصال

کنم که شما رو به ارزوتون برسونم یخودمو م یمن سع نیکه به فکر من هست ممنون

در درست کردن غذا کمکش کرد دهیکه او نرنج نیراحت از ا الیو وصال با خ دندیحرف خند نیدو به ا هر

:طنز گفت یگذاشت و با لحن زیم يوصال رو يدفتر را جلو مینس

ارمیب ریدونستم از کجا جزوه ها رو گ یوگرنه نم يهم دفترت ممنون که به من قرضش داد نیا ایب

:دفتر را برداشت و گفت وصال

اوضاع الهام چطوره؟از  مینس ینظم داشته باش راست یکم هینکن دختر  یبه بعد تنبل نیاز ا یکنم ول یم خواهش

ه؟یراض شیزندگ

:و با طعنه گفت دیخند مینس

اگه هم  رن؟خوبیخواهر شوهر و زن برادر با هم کارد و پن یدون یتو نم یعنیعقبه  ایست ما رو باش انگار از دندو به

اد به من بگه یمشکل داشته باشه که نم

:ادامه داد میو نس دیاو خند یبه شوخ وصال

خبر مهم بهت بدم هیخوام  یم میزود باش بر حاال

:لبخند زد و گفت وصال

ه؟یحاال موضوع چ يدلت نگه دار يخبر مهم رو تا حاال تو هی یتکه تونس بهیعج

:و گفت دیدستش را کش مینس

گم یتو راه بهت م میبر ایب حاال

:و گفت دیتعجب وصال خند دنیاز د میرا نداشت نس دنشیرا به وصال داد که اصال انتظار شن يخبر میراه نس نیب در
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؟اد ازدواج کنم یمن نم ؟بهيدیجن د ه؟مگهیچ

:زد و گفت يبه زور لبخند وصال

بود که چرا تا حاال متوجه نشدم نیاما باور کن تعجبم از ا ییایعروس دن نیاتفاقا بر عکس تو بهتر چرا

:با لبخند گفت مینس

تو کتابه يادیسرت ز نکهیا يبرا خوب

:گفت يبا کنجکاو وصال

هست؟ یک ارهیه دست بکه تونسته دل تو رو ب ییاون مرد استثنا نمیحاال بگو بب خوب

:گفت یبا خوشحال مینس

تو نصف و  یول میجا که با هم ثبت نام کرد ادته؟همونی)پارسا(اموزشگاه زبان ریتوانا مد يشه اقا یبگم باورت نم اگه

يولش کرد مهین

:با تعجب به او نگاه کرد و گفت وصال

دیرس یه نظر ممسن ب یلیکه خ ؟اونیکن یم یباهام شوخ ينکنه دار مینس یگ یم یچ

:گفت يبا دلخور مینس

سال از من بزرگتره ستیاون فقط ب دیرس یبه نظر م یگ یم خودت

زد  ینظرش را عوض کند حدس م یراحت نیتواند به ا یدانست نم یشناخت و م یرا م میبه فکر فرو رفت او نس وصال

سال از او بزرگتر است  نیکه چند يبا مرد فکر اشتباه نیبا ا میاصال دوست نداشت که نس ست؟امایانتخاب چ نیعلت ا

مرد داشت  نیکه ا يادیبود و اکنون با ثروت و مکنت ز هبزرگ شد فیو ضع تیپر جمع ياز دواج کند او در خانواده ا

داد  یبا رفتارش نشان م میکرد او را منصرف کند اما نس یکرد وصال سع یم ینیب شیخودش پ يرا برا یروشن ي ندهیا

.ستین رییو سرنوشت انسان است قابل تغ ریکه تقد يزیچ:است نیا گرفته و انچه روشن است ار مشیکه تصم
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و ششم ستیب فصل

و  ییممکن نبود دوست داشت دا ریبود که چندان هم غ ییکه فکر وصال را مدتاها بود اشغال کرده بود ارزو یموضوع

خواست هر طور شده انها را با هم روبرو کند و  یکنند وصال م یپدر بزرگشاختالف را کنار بگذارند و با هم اشت

به کمک  نکاریا يکند البته برا یبود که فکرش را عمل یناسبرا کنار بگذارند لذا به دنبال فرصت م نهیمجبورشان کند ک

خواست قبل از اقدام با او مشورت کند یداشت و م ازیبابک هم ن

 یباز شود اما مدت عیاش رفت زنگ را که فشرد انتظار داشت در سر ییروز جمعه به قصد صحبت با بابک به منزل دا ان

و وصال متعجب شد با خود گفت اگر بابک خانه است پس دیطول کش

به  رشیکه ت نیاز ا دیشد که وارد خانه شد و اقا محمود را تنها د لیتبد نیقیبه  یدر را باز نکرد؟و حدسش وقت چرا

به گردش رفته شیاش گفت که بابک به همراه رفقا ییدا اوردیخودش ن يرو ناراحت شد اما به یسنگ خورده بود کم

:او را به جلو هل داد و اقا محمود ادامه داد یصندل وصال

هم برنامه نداشت ونیزیشدم اخه تلو یکم کم داشتم کسل م گهید

:لبخند زد و گفت وصال

گرده؟ یم بر یجون حاال اقا بابک ک ییخوشحالم که به موقع اومدم دا یلیخ

:گفت یمعمول یتعجب کرده بود با لحن نکهیمحمود با ا اقا

روز  هیمنزل رو انجام بده فقط  يکارا دیخونه با ادیهم م یکاره وقت ریجون اون که تمام هفته در گ ییدونم دا ینم واهللا

 نجایناهار ا يبرا دیوزباامر زمیعز میمونه خوب بگذر یجمعه مال خودشه که تازه اگر اصرار من نباشه باز تو خونه م

ه؟یحاال نظرت چ میپز یبا هم م يزیچ هی یاگر کمکم کن یول ستمیبلد ن يکه من اشپز یدون یم یبمون

:گفت طنتیو با ش دیخند وصال
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خودم ي قهیکه خودم تنها غذا بپزم اونم به سل نیجون ا ییشرط دا هی به

:محمود سر تکان داد و با محبت گفت اقا

؟یدرست کن يخوا یم یوشگله چخانوم خ حاال

:فکر کرد و گفت یکم وصال

چطوره؟ يو پلو سبز مهیق خورش

:و گفت دیمحمود بلند خند اقا

مال من؟ ایتوئه  ي قهیسل نیاز دست تو بال ا امون

:زد و گفت یچشمک وصال

شکم هاست ي قهیجون سل ییکدوم دا چیه راستش

نجا لذت بردو نظافت ا يزیوارد اشپزخانه شد از تم یوقت

را برداشت و به کمر  شبندینحو ممکن به امور برسد پ نیکرد به بهتر یم ینظم داشت و سع شیدر کارها شهیهم بابک

کارش  یکرد وقت یاش صحبت م ییدا يکه در دانشگاه افتاده بود برا ییبست و در حال درست کردن غذا از اتفاقها

:به او کرد و گفت قیعم یاهاقا محمود نگاش نشست  ییکنار دا يتمام شد با دو فنجان چا

؟یفتیجا به زحمت م نیا يایم یوقت شهیتو هم زمیعز ینباش خسته

:گله مند گفت وصال

ام؟ بهیمگه من غر شتونیام پ ینم گهید نیحرفا بزن نیجون؟اگه دوباره از ا ییدا هیچه حرف نیا

:دیمکث کرد و بعد پرسرا بدست گرفت وصال چند لحظه  يو فنجان چا دیمحمود خند اقا

معالجه است يبرا ن؟منظورمینوبت خارج از کشور ندار گهیجون شما د ییدا

:فکر کرد و گفت یمحمود کم اقا
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مسافرتها خسته شدم تا حاالشم به اصرار  نیاز ا گهید ياگه راستشو رو بخوا ینوبت دارم ول گهیاتفاقا سه ماه د چرا

 يماه تو کی دیبا چارهیگرده که به کارش برسه اون وقت من ب یدو روز بعد بر م یول ادیباهام م شهیبابک رفتم اون هم

پرسه یزنه و حالم رو م یاون هر شب زنگ م کتنها باشم و فقط منتظر تلفن باب بیکشور غر هی

:انداخت و با خود گفت نییاش سرش را پا ییدا يمتاثر از حرفها وصال

ادیب ییدا دنیشد که به د یحاضر م يکرد حتما فور یفکر مکه کرده  يبه کار یپدربزرگ فقط کم اگه

:گفتگو را عوض کرد و گفت ریبه سرعت مس دیمحمود که او را ناراحت د اقا

چه خبر از دانشگاه؟ گهید نمیکن بب فیخانوم تعر خوب

دند و بعد وصال ظرفها ادامه داد هر دو کنار هم ناهار خور شیبه صحبتها دیکش یکه غذا را م یلبخند زد و در حال وصال

اش از خاطراتش گفت بعد با  ییاش نشست و دا ییبرد بعد از ان کنار دا یاش بود لذت م ییکه با دا نیرا شست از ا

:مهربان به وصال گفت ینگاه

؟ینیاز مادرت بب یخواد عکس یدلت م تو

:زده گفت جانیمتعجب نگاهش کرد و ه وصال

ن؟یاز مامانم دار یشما عکس مگه

را از کتابخانه  یمیقد یمحمود سر تکان داد و از وصال خواست تا او را در رفتن به اتاقش کمک کند اقا محمود البوم ااق

خورد وصال  یبه چشم م دیسف اهیکوچک و س ییبازش کرد در صفحات اول عکسها یاش برداشت و با وسواس به ارام

:گفت قیعم یاز عکسها گذاشت و با اه یکی يروکه اقا محمود انگشتش را  نیکرد تا ا یبه دقت نگاه م

میعکس رو کجا انداخت نیکه ا ادمهیاون وقت شانزده سال داشت خوب  مهیمر نیا

که کنار او  بایجوان و ز يسالم و دختر ییبا پاها دیاش را د ییجوان دا يالبوم خم شد در عکس چهره  يرو وصال

عکس گرفته  گرید یکه با لباس دید یخودش را م ییزد گو یو نمچشمش گرفت زن با او م يبود عکس را جلو ستادهیا



فروغ ستوده مهر -وصال  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٧٣

ناخوداگاه اشک در چشمانش حلقه زد اقا محمود که  دبو دهیباالخره مادرش را د دیکرد و بوس کیعکس را به لب نزد

با  شد و بعد رهیاش را حرکت داد و از اتاق خارج شد وصال چند لحظه به عکس خ یکرد چرخ صندل یحال او را درك م

و زن جوان بود که وصال حدس زد ترانه باشد اما  ییدا يبعد شامل عکسها يلرزان البوم را ورق زد چند صفحه  یدست

اما مطمئن بود که اشتباه  ندیب یشد که درست م یماند باورش نم رهیخ یعکس ياخر ناگهان چشمش رو ي فحهدر ص

زده بود  هیتک یبود بابک دستش را به درخت ستادهیبلند ا جوان و قد یکند عکس متعلق به بابک بود که کنار زن ینم

 یم يزیبابک چ یاو از زندگ ایبه عکس نگاه کرد ا کیبر لب داشت چند بار از نزد يوزن جوان کنار او لبخند

به او دل سپرده بود؟از کجا معلوم که او نامزد نداشته باشد؟ناگهان احساس کرد  یراحت نیدانست؟پس چطور به ا

تواست  ینم نیبدتر ازا ختیسقف اتاق بر سرش ر ییگو دیکش یقیشده چشمانش را بست و نفس عم نینگقلبش س

 يکرد ظاهرش را عاد ینذار به هال برگشت سع یگذاشت و با حال شیبست و سر جا راداشته باشد البوم  یاحساس

 دیشد و شا یماند با بابک روبرو م یاگر متوانست انجا بماند  ینم گرینبرد اما د یامر پ قتیاش به حق یینشان دهد تا دا

 یتماشا م ونیزیاش در هال تلو ییشد دا یبد تمام م شیگفت که بعدا برا یم يزیکه داشت چ يبد یبه علت وضع روح

:شد و ارام گفت کیکرد به او نزد

دمتونیبرم خوشحال شدم که د دیبا گهیجون من د ییدا

 هیگر یو با شتاب به خانه برگشت به اتاقش پناه برد و تا ساعت رفتیاما نپذ کرد که او بماند يادیمحمود اصرار ز اقا

.کرد

و هفتم ستیب فصل

به خانه برگشت و از امدن وصال باخبر شد از رفتارش تعجب کرد پدرش به او گفت که وصال سراغش را  یوقت بابک

از علت  زیل را ترك کرده اقا محمود خود نمنز یالبوم و عکس مادرش به سرعت و با ناراحت دنیگرفته اما بعد از د
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مادرش متاثر شده بابک مستاصل وارد اتاقش شد و  سعک دنیکرد که او از د یخبر بود و گمان م یوصال ب یناراحت

:به حرف پدر شفکر کرد که گفته بود دیتخت دراز کش يرو

ت با تو حرف بزنه و اون قدر ناراحت از خواس یشده وگرنه اون کامال سرحال بود و فکر کنم م يزیچ هیدونم  یم من

:پدرش را ارام کند گفت نکهیا يفکر کرد و برا یبراش نگرانم بابک کم یلیجا رفت که من خ نیا

ناراحته یفهمم از چ یم يطور هیناراحت نباش پدر من خودم  شما

:گفتلب با خود  ریز دیفهم یکار وصال را نم نیکرد علت ا یاکنون که با خود فکر م اما

شده؟ یچ یعنی ایاون لطمه بخوره خدا ي هیخواد به روح یدلم نم اصال

:گفت يخانم با شاد راحله

 یکردم همشون مثل تو ب یاش هست من فکر م ندهیاز دوستانت به فکر ا یکیوصال چه عجب باالخره  یگ یم راست

؟یکن یم يحسود نمی؟ببیو نشست يحاال تو چرا بق کرد النیخ

:گفت یعصب یبا لحن وصال

راحله خانم اون  یدون یخوام اما از انتخابش واهمه دارم اخه تو که نم یاونو م یخوشبخت یاز هر چ شتریکه نه من ب البته

و  ونیدوستم رو با چشم گر نیترسم دوست ندارم بهتر یاون م ي ندهیداره من از ا یتفاوت سن میبا نس یلیاقا خ

نمیناراحت بب

:گفتخانم لبخند زد و  راحله

از انتخاب  شهیهم ندهیبازه اگه قرار باشه همه به خاطر ترس از ا یم یکیبره و  یم یکیمثل قماره  یدخترم زندگ نیبب

 کیکه شر يباشه و مرد اریکه بخت با دوستت  یدعا کن یتون یچرخه تو فقط م یچرخ روزگار نم گهیفرار کنن که د

شه خوشبختش کنه یاش م ندهیو ا یزندگ

:کان داد و گفتسر ت وصال
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میبا خبر بود ندهیاز ا یکاشک

:گفت یبا مهربان راحله

دونست یرو نم هایو خوش هایکس قدر شاد چیوقت ه اون

درس  يحوصله  یشد حت رهیاش خ یکرد به اتاقش رفت و به کتاب درس یکه به حرف راحله خانم فکر م یحال در

 ینم یغذا هم به درست یکرد و حت یبود مرتب فکر م دهیا داش عکس ر ییکه در منزل دا يخواندن هم نداشت از ورز

ست؟یچ الشدانست هدفش از ت یاز دست داده بود و نم یرا به زندگ دشیخورد ام

 یگفت که تلفن را بردارد به اتاق پدر بزرگش که بغل اتاق خودش بود رفت و با ب نییراحله به خود امد او از پا يصدا با

را برداشت یگوش یحوصلگ

....دییبفرما لهب

يسالم خانم فرار....الو

ردیکرد که او با منزل پدربزرگش تماس بگ یتعجب کرد که حد نداشت فکر نم يبابک به قدر يصدا دنیشن از

:دوباره گفت بابک

کوچولو؟ يد یچرا جواب نم ؟پسيصدام خوشحال شد دنیباشم که از شن دواریتونم ام یشده؟م یچ

:گفت يناراحت بود به سرد یلیون از او خو چ دیکش یقینفس عم وصال

دیجا زنگ نزد نیا چوقتیتعجب کردم اخه شما ه فقط

:گفت بابک

نداشته باشه یخوام باهات حرف بزنم البته اگه اشکال یبار مجبور بودم م نیا یول درسته

:کرد ارام باشد و گفت یسع وصال

؟یشه بپرسم چه حرف یم نیکه افتخار داد ممنون



فروغ ستوده مهر -وصال  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٧٦

:ادامه داد یبه همان ارام اوردیاو سر در نم تیاز عصبانکه  بابک

فردا چطوره؟ میبا هم حرف بزن کیبهتر باشه از نزد دیشا

:گفت تیشده بود با قاطع یعصبان شتریاو ب يکه از خونسرد وصال

امیجور بشه که ب تشیفردا من کالس دارم فکر نکنم موقع راستش

:شروع به صحبت کرد لحنش همان طور بود او گفت یشده اما وقت یصبانکه وصال حس کرد ع دیکش یقینفس عم بابک

نداره روز بعد چطوره؟ یاشکال خوب

کار کنم؟ یحاال چ ستیعجب سمجه دست بردار ن:جا خورد و در دل گفت یکم وصال

:طعنه دار گفت یبا لحن دیکه مکث او را د بابک

باز بدزدمت؟ یترس یم ینکن هیچ

:گفت يخورد و با همان سرد هکیاز صراحت او  وصال

 هیکه  نیهست مثال ا دنینترس يبرا يادیز يره تازه راهها یکه عاقل باشه دوبار سرش کاله نم یچون هر کس رینخ

شلوغ قرار بذارم يجا

:کرد و گفت یارام يخنده  بابک

منتظرت باشم؟ یک یشه بگ یپس حاال م خوب

:فکر کرد و بعد ارام گفت یکم وصال

ا ساعت چهار بعد از ظهر چطوره؟فرد باشه

:که کار بد وصال را گوشزد کند گفت يمالمت بار به نحو یبا لحن بابک

شه؟ یم یکالسات چ پس

و سکوت کرد دیلب به دندان گز وصال
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:و گفت دیبلند خند يبا صدا بابک

.....در دانشگاه منتظرتم فعال خداحافظ يفردا جلو یبگ یستیکه بلد ن دروغم

:را گذاشت و با حرص گفت یگوش وصال

......کنه احمق یم يتو سرت با اون کارات حاال اون چه فکر خاك

 ییشدند اما وصال گو یاز دانشکده خارج م یکی یکی انیدانشجو دیکش یبود که انتظار وصال را م یساعت مین بابک

باالفاصله  دیباالخره او را د نکهیده بود تا اکرد و او را منتظر گذاشته بود انتظار بابک را کالفه کر یم یعمدا وقت گذران

نشست و به  یصندل يکرد وصال ارام رو یشعله ور م شتریرا ب شمشکند وصال اتش خ ينشست اما قدمها یصندل يرو

:گفت نیسالم کرد بابک جوابش را داد و در حال روشن کردن ماش يسرد

شق باشه خانوم لج باز و کله هیکه منتظر  يبه حال و روز مرد يوا

:زد بابک دنده را عوض کرد و گفت يبه او کرد و خود را به ندانم کار ینگاه مین وصال

کجا برم؟ حاال

:ارام گفت وصال

ترسم یخوام ثابت کنم که نم یم يجا که دوست دار هر

ود احساس گرما که هوا خنک ب نیبا ا دیکش یقیداد و نفس عم نییرا پا شهیسر تکان داد و به راه افتاد وصال ش بابک

:پرسشگر گفت یکرد بابک سکوت را شکست و با لحن یم

چرا؟ يتلفن هم نزد هی یحت یبرگشت ششیکه از پ يگفت از روز یپدر سالم رسوند ول یراست

:گفت يصال که خود را از قبل اماده کرده بود با خونسرد.

ومدین شیپ تشیموقع برام

تو رو بدونم؟ یهمه ناراحت نیتونم علت ا یم یجنگ یباهام م يدارکه با سالح خودم  نمیب یهوب کوچولو م هوم
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:کرد گفت ینگاه م رونیکه به ب یدر حال وصال

ن؟یگ یاز جواب دادن چند تا سوال دارم اگه بپرسم راست م قبل

:گفت یبا نگاه متعجب بابک

دم که به همشون جواب بدم یخوب بپرس البته قول نم.....سوال

مکث کرد و بعد به  يلحظه ا دیبه بابک بگو دیدانست چطور با یدر درونش شکسته اما نم يزیکرد چ یحس م وصال

:دیپرس یسخت

ن؟یشما نامزد دار ایکه ا نهیمنظورم ا....شما

 ردیخود را بگ يخنده  يکرد جلو یسع نکهیبود با ا نیحس کرد تمام وجودش پر از خنده شده پس موضوع ا بابک

:ش نشست و گفتبر لب يناخوداگاه لبخند

چطور مگه؟ نه

:دیکرد و دوباره پرس یتعجبش را مخف وصال

اصال .....خوام بدونم یم....هستم یدختر فضول نیبپرسم؟البته نگ گهید یسوال خصوص هیاگه  نیکن یسرزنشم نم حتما

ن؟یرو دوست داشت يتا حاال دختر.....شما

جوابش را  دیدانست چطور با یحد با صراحت سوال کند نم نیکرد وصال تا ا یجا خورد گمان نم یبار کم نیا بابک

نبود که بابک درك کرده  يزیرا که با تمام وجود دوست داشت وصال بود اما منظور وصال چ يبدهد بابک تنها دختر

:گفت یمکث کرد و بعد به ارام یگشت کم یوصال به ان عکس بر م يبود تمام کنجکاو

همه  نیتونم بپرسم علت ا یکوچولو حاال من م یکن یم يمن کنجکاو یخصوص در مورد مسادل یلیبگم که خ دیبا

ه؟یپرسش شما چ

:گفت تیبود تا بتواند خجالت را کنار بگذارد و با او صحبت کند با قاطع دهیکش یسخت یلیخ وصال
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نیر یکنم که شما چرا از جواب دادن طفره م یتعجب م یتونم جواب بدم ول یچون نم نه

:و گفت دیخند بابک

افتاده  یبدونم چرا؟اگه اتفاق دیمن نبا یعنیو مرموز شده  بیرفتارتون عج نیفرق کرد شهیامروز شما با هم نکهیا يبرا

ادیازم بر ب یکمک دیبهتره که منم بدونم شا

:لب گفت ریپوزخند زد و ز یعصب یبا حالت وصال

ادیبر نم یکس کمک چیکه حدس زدم درست باشه از ه يزیچ اگه

سطح مواجش  يکه رو یکوچک یحیتفر ي اچهیبود در ییبایز ياند جا دهیکه به مقصد رس دیوصال فهم نیتوقف ماش با

بود  امدهین ییجا نیکردند تا حاال به چن یپا زدن حرکت م ي لهیبه وس يدو نفر يقابقها نیبه شکل قو بود ا ییقهایقا

:مرموز گفت یرا خاموش کرد و با لحن نیبابک ماش

 يدید ویاخه دختر تا حاال ک یبپرس يطور نیا يازم سوالها يبازم جرات دار نمیببرمت وسط اب اون وقت بب خوام یم

دوست دارم بفهمم یلیخ یفکر برات بوجود اومده ول نیدونم چطور ا یخودش اعتراف کنه؟حاال نم يبه روابط گذشته 

:گفت میمستق یچشمانش را تنگ کرد و با نگاه وصال

ن؟یداشت یکه روابط نیکن یاقرار م پس

:و گفت دیبلند خند يبار بابک با صدا نیا

یختیتا اعصابم رو به هم نر میکوچولو پاشو بر یستیانگار امروز دست بردار ن رینخ

دونم که فقط قصد ازارم رو  یگردونه م یمنو سر م يچطور نیبب:شد با خود گفت یم ادهیپ نیکه از ماش یدر حال وصال

کنه یدم که اشتباه م یشون مبهش ن یداره ول

گرفته بود خودش اول سوار شد بعد دستش را به طرف وصال دراز کرد تا به او کمک کند  یطیوصال بل دنیتا رس بابک

نشست  شیجا يبابک متعجب از رفتار او برگشت و رو دیپر قیزد و بدون کمک بابک به قا یاما وصال خود را به نادان
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 یم یقیکه نفس عم یبه پا زدن کردند بابک در حال وعامده هر دو شر شیپ یوضوع مهمکم کم مطمئن شده بود که م

:زمزمه کرد دیکش

کردم و بار  داتیکه در جنگل موقع فرار پ يبار روز هی يکمک رد کرد يکوچولو تا حاال دو بار دستم را برا یدون یم

 یلیبگم هنوز خ دیبا یول يبرام ارزش دار یلیخ که نیا ه؟بایاحترام یب هی نیا یدون یقبل م يچند لحظه  نیدوم هم

یدون یرو نم زهایچ

:گفت یعصب یخشمش را فرو داد و با لحن وصال

 يادیتونم بعد از مدت ز ینم یتا وقت ستیگرفتن اداب معاشرت مهم ن ادیمن  ي؟برایموعظه کن يخوا یم یک تا

و دوست  نیگ یاگه راست م رمیبگ ادیکه احترام گذاشتن رو  داره يا دهیبا افراد از باطن اونها باخبر بشم چه فا ییاشنا

رو بشناسم وغگودر يچطور نیبد ادیاول بهم  رمیبگ ادی يزیمن چ نیدار

:گفت متیبه او کرد و با مال ینگاه مین بابک

بدم چطوره؟ ادتیدم که  یقول شرف م یرو برام بگ تیهمه عصبان نیو علت ا یباش یدختر خوب اگه

:لرزان و ناراحت گفت ییلجش گرفته بود با صدا شتریاو ب يخونسرد که از وصال

قدر حماقت به خرج دادم؟اصال  نیبدونم چرا ا دیخوره من با یبه هم م فاتیتشر نیحالم از ا گهیرو خدا بس کن د تو

مگه نه؟ دمیسوال ازت پرس هی ؟منيچرا جوابم رو نداد

:و گفت دیرا کنار کش شیزد پا یزدن مداوم نفس نفس م و پا تیکه خسته شده بود و به علت عصبان وصال

خسته شدم گهید من

:گفت یسر تکان داد و با همان لحن به ارام بابک

پا بزنم ییتونم به تنها ینباش من م نگران

 یاز ساحل دور شده اند سکوها از دور کوچکتر به نظر م نقدریا یبه اطراف کرد متوجه نشده بود ک ینگاه وصال
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:بار گفت طنتیبا انها داشتند بابک با لحن ش يادیز يفاصله  گرید يقهایو قا ددنیرس

سر من داد  یزن چیتا حاال ه یدون یخانم پر دل و جرات؟تو اصال م یسرم داد بزن یتون یبازم م نمیشد حاال بب یچ

که  یحاال اگه الاقل اقرار کن.....يبازم ادامه بد یتون یپس حتما م يهمه بهم لطف دار نیا یبود؟حاال که جنابعال دهینکش

اوضاع فرق کنه یاونوقت کم دیشا یترس یم

کرد با خود  ینزند و سکوت کند بابک که حال او را درك م ادیفر تیهم فشار داد تا از عصبان يرا رو شیدندانها وصال

:گفت

گه که چرا  یذاره و به من م یکنار مرا  یاون وقت پرده پوش تهیکنه عصبان یم قتیکه اونو وادار به گفتن حق يزیچ تنها

:ادامه داد يخاطر با خونسرد نیحد ناراحته به هم نیتا ا

؟یتا از شر سماجت من راحت بش یکن یاز همون دروغها رو سر هم نم یکیراحته چرا  یلیشما که دروغ گفتن خ يبرا

را بسته بود ناگهان سر  شیگذشته گلو که در چند روز یکرد تا خود را کنترل کند اما نتوانست بغض یسع یلیخ وصال

اشک غرق شد به سرعت صورتش را از بابک برگرداند و به اب چشم دوخت اصال  البیدر س شیباز کرد و گونه ها

:وصال شده بود ادامه داد بارجلوه کند بابک که متوجه چشمان اشک یفیخواست دختر ضع یدلش نم

 هیاز حضور  ینقش پر رنگ چیمن ه يگذشته  یزندگ يدم تو یلت جواب مندارم به سوا يثابت کنم قصد بد نکهیا يبرا

رو پر کنه  میو سکوت زندگ ییتونه تنها یکس رو اونقدر دوست نداشتم که حس کنم م چیمن تا حاال ه ستیزن ن

یجوابت رو گرفته باش دوارمیام

:گرفته گفت ییخاطربا صدا نینتوانست خود را کنترل کند و جواب او را ندهد به هم وصال

 شتریاول برو فکر خودت باش تو ب یرو درست کن یاگه قراره کس ییپسر دا رینه خ....گه دروغگو یوقت به من م اون

يدار اجیاحت حتیاز همه به نص

:به طرف او برگشت و ارام گفت بابک
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؟یکن یم هیگر يشه کوچولو نکنه با دار یباورم نم نه

؟یگ یم یچ گهیکنم برطرفش کنم د یم ینه سعم رازیباشه اگه به نظر تو تقص خوب

که دارد  یخشونت ياورد که چرا او با سابقه  یبابک تعجب کرده بود و سر در نم يو صبور متیهمه مال نیکه از ا وصال

بابک قصد تمسخر کردنش را دارد خشمش به سر حد ممکن  نکهینگرفت جز ا يا جهینت چیه دیا یحد کوتاه م نیتا ا

را کف  شیکرده ناخنها يمرد که از ابتدا با احساس و عواطفش باز نیدر دست ا دید یم يا چهیود را بازبود خ دهیرس

به طرف بابک که  یعصب یرکد با حالت یم یازاد بود اما احساس خفگ يدر هوا نکهیدستش فرو کرده بود با وجود ا

:کرد برگشت و گفت یهمچنان نگاهش م

بستم و اجازه  یاحمقانه چشمام رو م دیشدم چرا با یبا تو اشنا م دیدونم چرا با یم؟نیفهم یم ستیاصال منصفنه ن نیا

رو  قتیبشم و حق داریبه موقع ب یلیخواست خ یبار خدا م نیتموم شد ا گهید یخامم کنه؟ول یحس لعنت نیدادم که ا یم

خوام برگردم خونه یمن م نمیبا دو چشم بب

کرد و بابک با تمام وجود احساس کرد که از شناخت  یمخف شیدستها انیرا که گفت صورتش را در م نیا وصال

اش را تا سر حد جنون دچار  یاما هر چه بود تنها عشق زندگ ستیدانست گناهش چ یزن عاجز است نم نیا اتیروح

در دل را  دیکرد تا حس ترد یبه او کمک م دیدارد با ازین یتنفر کرده بود با خود فکر کرد که وصال به ارامش روح

 دیشد يرا به حرکت واداشت تکانها قیتکان قا یدانست با کم یرا م قتیحق دیکمک به او اول با يبخشکاند اما برا

:زد ادیرا محکم گرفت و فر قیقا يصورتش بردارد لبه  يباعث شد وصال با هراس دستش را از جلو

؟یکن یم کاریچ يکن دار بس

:و گفت ستادیاز حرکت ا بابک

بزنمدر  یمنم حرف ياصال اجازه نداد یول يمنو متهم کرد لیدل یب يحرفات رو زد يهمه  ست؟تویمنصفانه نکدوم  حاال

مونه یجا م نیهم قیقا نیکه نفهمم ا یدونم و مطمئن باش تا وقت یاتهامات وارده رو نم نیا لیضمن من هنوز دل
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:معترض گفت یبا لحن وصال

مگه نه؟ ستیدرست ن یقانون چیدر ه نینم اغرورم رو بشک نیمنو وادار کن دینبا شما

:ادامه داد میمال يگفت و با لبخند يهوم بلند بابک

گذرم به خاطر تو  یمن از حقم م یشه خانوم؟ول یاون که جرم خودش رو بدونه محاکمه م یدر کدوم قانون متهم ب و

 يخونه  ياومده بود یفتن چه موضوعگ يارزش داره الاقل بگو اون روز برا یلیپرسم چون غرورت برام خ ینم يزیچ

ما؟

:اعتراف کند گفت يزیکند به چ یکه بابک مجبورش نم نیاسوده از ا لیبا خ وصال

بدم نظر  یجون و پدربزرگم رو با هم اشت ییخواستم با کمک شما دا یتو سر منه م ییفکرا هی نیراستش رو بخوا اگه

ه؟یشما چ

:فکر کرد و گفت یکم بابک

اد؟ یبر م يمن چه کار از یول هیعال

:گفت وصال

.قبول کنه نیکنم اگه شما ازش خواهش کن یفکر م ییکنم شما هم با دا یمعلومه من با پدر بزرگ صحبت م خوب

برگشتن شروع به پا زدن کرد وصال  يبر لب اورد و برا يدار یکرد لبخند معن یکه به ساعتش نگاه م یدر حال بابک

:دیهم کمکش کرد و پرس

ن؟یکن یکار رو م نیا.....خوب

:گفت تیبا قاطع بابک

که پدر به شما  یاز محبت نکهیمثل ا نییکنه شما یتونه پدر رو راض یکه م یکار شماست تنها کس نیکه ا نیا يبرا....نه

از من دوست داشته باشه شتریکه با اون صحبت کنم فکر کنم اون شما رو ب یخواست یوگرنه از من نم نیاطالع یداره ب
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:رخ بابک کرد و گفت میبه ن یبا تعجب نگاه وصال

وجودش دوستم داره ينفر با همه  هیخوشحال باشم که الاقل  دیپس من با نیگ یطوره که شما م نیاگه ا واقعا

:و با خود گفت دیخند بابک

 دیرس ینم ییبه جا وگرنه کار من يزیهم عز لیکه خ يمهمون ناخونده ا هیکه تو  نهیا قتیحق....دختر يچه ساده ا تو

....یتا سرم داد بزن نمیکه جلوت بش

و هشتم ستیب فصل

 شیوصال رها يحرفها ادی. داد یآزارش م يزیگشت چ یخسته به خانه بر م یکرد و وقت یتمام وقتش را کار م بابک

آن شب طاق . کردهحد مشوش و آزرده  نیفکر وصال را تا ا یبا تمام وجود کنجکاو بود تا بفهمد جه موضوع. کرد ینم

به خاطرش  يناگهان فکر. به پا کرده بود ییغوغا ذهنشچشمان وصال در  شهیبود و مثل هم دهیتخت دراز کش يباز رو

:بابک کتاب را بست و گفت دنیاو مشغول مطالعه بود با د. و با شتاب به اتاق پدرش رفت دیپر نیی، از تخت پا دیرس

؟يدار يشده پسرم؟ کار یچ_

:جلوتر رفت و آرام گفت یکم بابک

اومد ناراحت بود؟ رونیاز اتاق شما ب یجا وقت نیقبل که وصال آمده بود ا يدفعه  نیپدر شما گفت_

:تکان داد و گفت يمحمود سر آقا

؟يموضوع افتاد نیا ادیشده که تو  یتوشه ، حاال چ میکه عکس مر یآلبوم دنیآره بعد از د_

:گفت بابک

شه من آلبوم شما رو نگاه کنم؟ یم ، پدر ستین يزیچ_

به . بابک آلبوم را برداشت و به اتاقش رفت. سر تکان داد و به کتابخانه اش اشاره کرد دییتا يمحمود به نشانه  آقا
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:و گفت دیکوب یشانیدستش را به پ. دیرا فهم زیحاال همه چ. عکس چشمانش از تعجب گرد شد دنیمحض د

کنه؟ یکار م یعکس تو آلبوم تو چ نیآخه ا ،يکار کرد یپدر چ_

:گذاشت و گفت شیآلبوم را سر جا. از جا بلند شد و به اتاق پدرش رفت یناراحت با

کنه؟ یم کاریخوام بدونم عکس من و بنفشه تو آلبوم شما چ یرو نسوزوندم؟ م مینامزد يپدر مگه من تمام عکسها_

:به پسرش نگاه کرد و گفت رهیخ يمحمود لحظه ا آقا

 يزیحاال مگه چ. یکردم تو ناراحت بش یفکر نم. نگه داشتم يادگاریرو  یکیداره؟ حب من  یچرا پسرم؟ مگه اشکال_

شده؟

به بنفشه  يعالقه ا چیاز اول هم ه. اش را کامال فراموش کرده بود ياو نامزد. سر تکان داد و به اتاقش برگشت بابک

 یحت. را به هم زد زیبرد و همه چ یزود به اشتباهش پ یلیخ یلو. داد ينداشت اما به اصرار پدرش تن به نامزد

 ییبود اصال در ذهنش جا تیاهم یب یلیخ شیبرا وضوعم نیرا که متعلق به خودش بود سوزاند و چون ا ییعکسها

و گذاشت  زیم يدستش را رو. دهد بشیکرد که بابک به او دروغ گفته و قصد داشته فر یاما حاال وصال گمان م. نداشت

:خم شد و زمزمه کرد یکم

من  ،یبگم که باور کن یبه چه زبون ؟یبهم اعتماد کن يخوا یم یآخه ک. ده یکار دستم م شهیتو هم يدختر ، کنجکاو_

...وونهیفقط تو رو دوست دارم د

****

:لرزان گفت ییوصال را در آغوش گرفت و با صدا هیهق هق گر انیدر م مینس

.کار کنم یدونم چ ینم. شمیم وونهی، دارم د تو رو خدا وصال کمکم کن_

:گفت یاو را از خود دور کرد و با نگران یبا تعجب کم وصال

افتاده؟ یکالس؟ اتفاق يومدی؟ چرا امروز ن!میشده نس یچ_
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:نا آرام گفت یبا لحن مینس

 یول. يتو گوش نکرد یمن بهت گفتم ول یگ یم. حقت بود یگ یدونم حاال برات بگم ، م یبدبخت شدم وصال ، م_

.شه یوصال باور کن هنوز باورم نم

:گفت يقرار یبا ب وصال

شده؟ یچ نمی، خب بگو بب مینس يجون به سرم کرد_

:و گفت دیکش یآه مینس

 یدون یوصال نم. بار قبل ازدواج کرده ، بلکه همسرش هنوز زنده است هیبهم دروغ گفته بود ، اون نه تنها  زیپرو_

با  دمیرو فهم انیکه جر روزیاز د. دیچرخ یدور سرم م ایدن يانگار همه . شدم یبهم دروغ گفته چه حال دمیفهم یوقت

خبر ندارن ، چند بار زنگ زده که با من صحبت کنه اما من مدام به بهانه  انیجر نیخانواده ام هم از ا. حرف نزدم زیپرو

کنه ، چقدر به دروغ گفت که عاشقمه ، اگه  کارشیبگم چکنم وصال؟ خدا  کاریچ یگ یحاال تو م. ازش فرار کردم يا

.کشمش یخودم م يدستم بهش برسه با دستا

:گذاشت و آرام گفت میشانه نس يمهربان دستش را رو یبا نگاه وصال

که به  یتو اون قدر عاقل هست. یاز اون فرار کن دیزود قضاوتت نکن ، نبا يشنو یجون ، اگه از من م مینس نیبب_

وگرنه اگه . به اون اجازه بده که حرفش رو بزنه. یو راست و دروغ حرفش رو بفهم یگوش کن ندتیشوهر آ يحرفها

در  یرو گوش کن لشیاما اگه دال. یمقصر بدون ودتوممکنه خ شهیهم يریبگ یمیو تصم يآن که به حرفاش گوش بد یب

داره ، به  یبه تو بستگ یهمه چ زمیعز. یفتنگر میراحته که سر خود تصم التیخ گهیکه نتونست قانعت کنه د یصورت

 یکس نم چیباشه ه ادتی،  هیعمر زندگ هیمسئله . ياحساسات رو کنار بذار یکن یو سع یفکر کن یکه چقدر منطق نیا

. رو بهت بچشونه ینکرده طعم تلخ بدبخت يکه خدا نیا ایشوهرت خوشبختت کنه و  يبه اندازه  تیزندگ يوتونه ت

.یش یمطمئنم که تو موفق م یدونم سخته ، ول یک. رینگ میم بسته تصمکنم چش یخواهش م



فروغ ستوده مهر -وصال  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٨٧

و نهم ستیب فصل

کرد مسائل  یم یسع. او با پدربزرگش صحبت کرد  قیو تشو تیاز قبل با راحله خانم صحبت کرده بود و با رضا وصال

که وصال چه  دیاز همان اول فهم یصولت ياما اقا. کند تا به پدربزرگش برنخورد  انیکه ممکن است در لفافه ب ییرا تا جا

که  دیرس یم جهینت نیکرد به ا یبا خود خلوت م یوقت. نبود  لیم یبکار  نیهر چند خودش هم چندان به ا. دارد  يقصد

که باذ پسرش  یعمرش بود و او به تمام کسان يروزها نیاهتریان دوران س یرود ، و از طرف یم انیعمرش رو به پا

همه قصد  کهکرد  یمثل خوره به جانش افتاده بود و فکر م يدر ان زمان فکر. کرده بود  يداشتند بد ياندك رابطه ا

داد و  یعذابش م شهیسر اقا محمود اورده هم ییموضوع که چه بال نیفکر ا.  اورندیدارند تنها پسرش را ازچنگش در ب

رو  نیغمگ یبا لحن. بود تا گذشته را جبران کند  فراهم کرده شیبرا یتیبود و خدا موقع دهیرس شیاکنون به اجابت دعا

:به وصال گفتد

 یمن حرف.  یگذاشت شیپا پ ریهدف خ نیازت ممنونم که با ا.  یکن یکه منو شرمنده م یکن یم ییکارها شهیتو هم_

 نیودم بد تر از ااگه من ب دمیالبته من بهش حق م.  ادیبا من کنار ب یراحت نیمحمودت به ا ییفکر نکنم دا یندارم ، ول

اون به خدا واگذارش کرد و خدا هم تقاصش رو از من .  ارهینم دشخو يمرده که به رو یلیاوردم حاال اون خ یسرش م

با . بزرگ شده باشه  يپدر نیدست همچ ریز دیکه حتما با دمی، فهم دمیبار بابک پسرش رو د نیاول یوقت. گرفت 

.حال پاك و مهربون نیصالبت و در ع

:لبخند زد و با محبت دست پدربزرگش را گرفت و گفت الوص

.به من نیرو بسپار یپدربزرگ ، همه چ نیشما نگران نباش_

اش تماس گرفت و به اقا محمود خبر داد که  ییگذشت که وصال با منزل دا یوصال و بابک سه هفته م دارید نیاخر از

بعد .  دیبه طرفش رفت و گونه اش را بوس اریاخت یاش افتاد ب ییچشمش به نگاه منتظر دا یوقت. رود  یم دنشید يبرا
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 یحس دنشیبا او نداشت و حاال با د یگونه تماس چیگذشت ه یم يادیکه زمان ز نیبود با ا دهیکه او را د يبار نیاز اخر

اقا . وم کرده محر دنشیخودش از بابک او را از د یاز خودش شرمسار بود به خاطر ناراحت. داشت  یسرشار از خوشحال

:پر محبت گفت یبعد با نگاه ندیو وادارش کرد که کنارش بنش دیمحمود دستش را کش

.ينزد يوقته که به من سر یلیدختر ؟ خ يشد دایکم پ نقدریچرا ا_

:نگاهش کرد و گفت وصال

ذاره یبرام نم یرس فرصتو د يگرفتار یول.  نمتونیب یخوشحالم که م یلیبراتون تنگ شده بود ، خ یلیکن دلم خ باور

.

:گفت قیعم یمحمود با نگاه اقا

من  یتا ک ستیمغلوم ن. تو ندارم  دنید يبرا يادیمن وقت ز یهست ول شهیهم يکه کار و گرفتار یدون یم زمیعز_

...زنده باشم

:مالمت بار گفت یحرف او را قطع کرد و بات لحن وصال

.نیکنار ما بمون دیا با؟ شما حاال حااله ییدا هیچه حرف نیا_

 يوصال از جا بلند شد و جلو. دوم خواهر مرحومش چشم دوخت  ي مهیاز مهر به ن زیلبر یو با چشمان دیمحمود خند اقا

:دو دستش را در دست گرف و گفت. زانو نشست  ياش رو ییدا یصندل

 ییدا...  یبرام سخته که بگم ، ول یکم...  نیدون یرو با شما مطرح کنم ، م یموضوع هیخوام  یوقته م یلیجون خ ییدا_

؟ نیکن یخواهش ازتون بکنم قبول م هیاگه ... شما 

:محمود با تعجب به او نگاه کرد و گفت اقا

؟ ادیاز من بر م ي؟ کار يخوا یم یبگو چ زمیشده وصال ؟ عز یچ_

:ملتمسانه گفت یبا لحن وصال
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و  نهیک يچطور جا یمهربون نیجون ، دل تو به ا ییاخه دا.  نیزرگم رو ببخشجون به خاطر من ، پدرب ییتو رو خدا دا_

نفرت داره ؟

:گفت یپر از خشم و ناراحت یمحمود جا خورد و با نگاه اقا

و ترانه رو ریا، تا مدتها از  میرو از من گرفت ، مر ی؟ اون همه چ يخوا یم یاز من چ یدون یتو م! وصال ؟ یگ یم یچ_

رو فراموش کنم ؟ هر چند که من  یهمه چ یراحت نیتونم به ا یم یکن یفکر م. خواهرم محروم بودم  ادگاریتنها  دنید

پدربزرگت نبود حاال من سالم بودم و  یو سنگدل یرحم یاگه ب یدون یمتو که  یهم عادت کردم و ل یصندل نیبه ا گهید

.ستادمیا یخودم م يپاها يرو

:گفت نیسر تکان داد و ارام و غمگ وصال

 یشما م. کنن جبران کنن  یم یو سع شنیم مونیکه پش ادیم شیپ یگاه یکنن ول یادمها اشتباه م يجون همه  ییدا_

؟ نیریکنه ، بگ یو وجدانش سرزنشش م مونهیادم که پش هیجبران رو از  نیفرصت ا نیخوا

:از اشک شد و ادامه داداش نگاه کرد و چشمانش پر  ییبه دا دانهیمکث کرد و نا ام يلحظه ا وصال

کنم همه  یم یحاال که دارم سع یول. تنها بودم  شهیمن هم یی، دا نیریگ یخانواده رو م هیشما از منم فرصت داشتن _

 دیناام نیدم ، نذار یشما را به روح مادرم قسم م ییدا.  نیکن یشما کمکم نم... رو دور هم جمع کنم  زانمیعز ي

.جون ییداکنم  یخواهش م. برگردم 

مردد  یفکر با لحن یبا کم. وصال همچنان منتظر چشم به او دوخته بود . مستاصل به وصال نگاه کرد  یمحمود نگاه اقا

:گفت

رو  ایدن يکارها نیحاضرم سخت تر...  زمیبه خاطر تو عز. تونم دل تو رو بشکنم  ینم یکه برام سخته ، ول نیبا ا_

.انجام بدم

 يو اقا محمود بوسه ا دیاش را بوس ییو چروك دا نیناگهان خم شد و دست پر چ. پا بند نبود  يرو یاز خوشحال وصال
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:پر محبت گفت یبر سر وصال زد و با لحن

...یکن دایخوب مثل من پ ییدا هی یتون ینم ایدن يجا چیباشه که ه ادتیفقط . جونم  يزیعز میچقد برا یدون ینم تو

 شهیاو موفق شده بود ر. در قلب وصال جا داشت  ایدن يها ینداند و در ان لحظه تمام خوشاقا محمود وصال را خ یشوخ

.را خشک کند یمیقد ي نهیک ي

ام یس فصل

بابک از . شد  دهیخارج از شهر تدارك د یبعد گردش يهفته  يکرده بود ، روز جمعه  يزیطور که وصال برنامه ر همان

عقب نشانده بود مقابل منزل  یصندل يکه پدرش را رو یصبح روز جمعه در حالکرده بود ، و  یقبل با وصال هماهنگ

بابک .  دیدو نیبه طرف ماش یدر راباز کرد و با خوشحال عیروصال که منتظر بود س. متوقف شده و بوق زد  یصولت ياقا

. کرد  یپرواز م ییبلکه گوگذاشت  یقدم بر نم نیزم يخوشحال بود که رو يوصال به قدر. او از دور لبخند زد  دنیبا د

.هدفشان استفاده کنند شبردیدر پ عتیگرفتند از طب میدو جوان با مشورت هم تصم

 شتریبود ب دهیشن میکه از نس يخبر یرفتن کدورت انها خوشحال بود و از طرف نیو از ب یاشت يبرا یاز طرف وصال

به دانشگاه امده بود ، و  بتیهفته غ کیبعد از  می، نساز بوفه بود  دیوصال مشغول خر یروز قبل وقت. شادش کرده بود 

وصال  حتیکه به نص نیاز ا مینس. و با هم صحبت کردند  تندنشس مکتین ياز هم رو يهفته دور کیدو دوست بعد از 

 ي لحظه لحظه مینس. روبرو کرده بود  قیبا تمام حقا کیاو را از نزد زیپرو. بود  یخوشحال و راض یلیعمل کرده بود خ

:وصال باز گو کرد و گفت يبود برا دهیرا که د ییها زیچ

باور کن دلم به حال هر دوشون . بود  يکه همسر اولش بستر ییمنو برد جا زیپرو. وصال فکر نکنم باورت بشه _

تال اعصاب مب يماریبه ب یکه زنش از دوران کودک دهیکرد که چند ماه بعد از ازدواجش فهم فیبرام تعر زیپرو. سوخت 

 هیره ، اما همه دکتر ها به اون  یبه خارج از کشور هم م اشمعالجه  يبرا یحت. کنه  یرو م شیسع چارهیاون ب. بوده 
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باالخره دکتر ها . گرفته  یاز همون اول مورد معالجه قرار م دیخانم با نیشده و ا رید گهیکه د نیا. جواب دادن 

طفلک .  ما خورد دمیاونو د کیاز نزد یمن وقت. معالجه نداره  يبرا یشانس گهیگن که صفورا د یکنن و م یم دشیناام

نسبت به اون نداره ، تمام مخارجش رو تقبل کرده و  يتعهد چیکه طالقش داده و ه نیبا ا زیداشت ، پرو يوضع نا جور

.حرفت گوش دادمخوشحالم که به . بد در مورد اون قضاوت کردم  یلیوصال من خ. ره  یم دنشیبار به د هی يهفته ا

 ادیازدواج کند و اکنون وصال از  زیبا پرو ندهیترم ا انیقرار بود تا پا مینس.او خوشحال بود  يبا تمام وجود برا وصال

داخل  نیماش ي شهیسرش را از ش. کرد  یم یو اسودگ یاحساس سبک بال شتریو سعادت دوستش ب یخوشبخت ياور

:به بابک گفت. کرد و بعد از سالم رو

ن؟یکمکم کن لیاوردن وسا يتو نیخوا یاقا بابک شما نم_

:چشم گذاشت و گفت کی يبا لبخند دستش را رو بابک

.ام یمنم االن م دییبه چشم دختر عمه ، شما بفرما_

 ییوقت حرکت وصال پدربزرگش را کنار دا. برخورد ان دو مرد با هم تنها باشند  نیبود که که در اول نیوصال ا قصد

در اول راه هنوز انها با هم احساس . جلو جا گرفت  یخودش بغل در نشست و راحله خانم هم در صندل.نشاند و اش 

راحله خانم محو مناظر . وصال جانب دو طرف را داشت  انین میاما کم کم با هم کنار امدند و در ا. کردند  یم یبیغر

ان روز  يبود که بابک از قبل در نظر گرفته بود و اتفاقا هوا ییمحل اتراق جا. کرد  یم ریخود س يایشده بود در دن بایز

و  ستندو همه کنار هم نش دیرا چ يبساط چا دنیراحله خانم به محض رس. بود  حیهم کامال مناسب گردش و تفر

:کنجکاو رو به بابک گفت یوصال با نگاه. شدند  يمشغول خوردن چا

؟ دیامده بود جا نیشما تا حاال ا!  هیواقعا قشنگ يجا_

:سر تکان داد و گفت بابک

.جا نیاومدم ا یخوندن درسهام م ياوقات برا شتریب_
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:گذاشت و گفت نیزم يخانم فنجانش را رو راحله

 ادمی یده ما ، هنوز که هنوزه وقت نیبر دیبا نینیبب یموندن ادیو به  بایز يمنظره  نیخوا ی، اگه م ستین يزیکه چ نیا_

.خورم یرو محسرتش  ادیم

:خوشحال گفت یصولت ياقا

اون جا چطوره وصال ؟ میبار با هم بر هی ادیب شیپ یاگه فرصت دیشا_

:دو دستش را به هم کوفت و گفت وصال

.شهیخوب م یلیپدربزرگ خ یچه عال_

ن ناهار ، اقا محمود بعد از خورد. شد  گرانید يو باعث خنده  دیکش يبلند يکه همکه را شاد کنه هورا نیا يبرا بعد

:سرشار از شوق گفت یرو به وصال کرد و با نگاه

.يو برگرد ینیرو نب یدنید يهمه جا نیکه ا فهیح. طرف بزن  نیا يدور هی؟ پاشو  یدخترم چرا نشست_

:بار اقا محمود رو به پسرش کرد و گفت نیاز جا بلند شد و ا وصال

.پاشو پسرم. ممکنه گم بشه  ستیرو بلد ن ییختر عمه ات تنها بره ، اون جاد يبذار يخوا یبابک پسرم ، تو که نم_

. که در جنگل گم شد و بابک جانش را نجات داد ياورد ، همان روز ادیبه  ياش خاطره ا ییحرف دا نیاز ا وصال

را در  شیبابم دستهاهر دو کنار هم قدم بر داشتند  یبابک دور نماند و وقت نیزبیکه بر لبش نشست از نگاه ت يلبخند

. که عقب نماند مجبور بود با هر گام او دو قدم بردارد  نیا يااو بلند و منظم بود اما وصال بر يقدمها. فرو برد  بیج

وصال . زد  یخلوتشان را به هم م باریجو يزمزمه  ایو  يپرنده ا يصدا یتنها گاه. ان دو بر قرار بود  انیسکوت کامل م

و با  ستادیت از او ایبابک به تبع. توانست حرکت کند  ینم گریخسته شده بود د. تا نفس تازه کند  ستادیا یکنار درخت

:گفت میو مستق قیعم ینگاه

.يدیکردم برنده است ، باالخره به هدفت رس یاز اون چه که فکر م شتریب یلیتو خ غیبگم ، ت کیتبر دیبا_
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:گفت ياورد با سرد ینم شیبه رو يزیبود و فقط در جمع چ ریکه هنوز از او دلگ وصال

.قتونیممنون از تشو_

:پرت کرد و ارام گفت يا زهیبا پا سنگر بابک

.نیبد حیعلتش رو بران توض نیستیهمه حاضر ن نیبا ا یول نیکن یبرخورد م يشما هنوز با من به سرد_

ان طرف تر  یبه جلو چشم دوخت ، کم. بود معطر  اهانیگ يبه اطراف نگاه کرد ، همه جا سبز و اکنده از بو وصال

اب  یاب نشست و با مشت کم يکنار جو. و به طرف اب رفت  دیدرخش یدر چشمانش برق. داشت  انیجر بایز يرود

سرما کرد و دستانش را به دور شانه  اساب انقدر خنک بود که احس. و صورتش را شست  ختیر گرشیدست د يرو

کرد هنوز  یکه فکر م یخود در حال یقدم کیبابک درست در  دنیشد و بر گشت اما از داز جا بلند . حلقه کرد  شیها

بابک . شد  لیخورد و بدنش به عقب متما زیاب ل ياز لبه  شیبود ناگهان جا خورد و هم زمان پا ستادهیاولش ا يسر جا

مر وصال حلقه کرد و او را به و دستش را با قدرت دور ک دیجلو پر يکند به سو يریکه از افتادنش جلوگ نیا يبرا

نگاه هر دو در هم گره خورد اما بابک به . و به موقع او وصال را سر پا نگه داشت  عیحرکت سر.  دیطرف باال کش

 انیو مستاصل دستش را م ستادیبابک پشت به او ا. انداخت  ریوصال خجالت زده سر به ز دیسرعت خود را عقب کش

بابک . نشسته بودند ، حرکت کرد  گرانیکه د یبه او کرد و به طرف یچشم نگاه ریوصال از ز. فرو برد  شیموها

که ان جا نشسته بودند  یدر تمام لحظات.به دنبالش حرکت کرد  ریتاخ یبا کم. برگشت و به دور شدن او نگاه کرد 

بگذارد  یصندل يو روخواست پدرش را بلند کند  یکه بابک م یوقت برگشت زمان. کرد  یم راروصال از نگاه بابک ف

:باشد ، گفت یعیکرد طب یم یبود و سع نیکه سرش پائ یو در حال ستادیوصال ارام کنارش ا

.ذارم داخلش یرو م ی، من صندل نیصندق عقب رو بد دیکل_

هم همه با  یصولت يمقابل منزل اقا یوقت. خارج کرد و به او داد  بشیرا از ج دیان که به او نگاه کند کل یب بابک

:کردند بابک ارام به وصال گفت یم یخداحافظ
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؟ نمیتونم شما رو بب یم ی، ک نیبدون دیهست که با یموضوع_

:فکر کرد و گفت یکم وصال

.رمیگ یخودم باهاتون نماس م_

.شد نیکرد ، سوار ماش یم یخداحافظ گرانیکه از د یسر تکان داد و در حال بابک

کمیو  یس فصل

تواند بعد از ظهر با او  یاش تماس گرفت و به بابک خبر داد که م ییز روز گردش ، وصال با منزل داهفته بعد ا کی

وصال کنجکاو بود که بفهمد چه . در دانشگاه منتظرش بود  يبابک بعد از ظهر سر ساعت مقرر جلو. صحبت کند 

.گفتنش به او اصرار دارد يهمه برا نیاست که بابک ا یموضوع

رفت  یاو به منزلش م دنید يبار برا کیهر چند روز  یصولت يمرتب با هم رابطه داشتند و اقا یصولت ياقا محمود و اقا

شده بود و  اهویهم دوباره مثل گذشته سر حال و پر ه مینس. بردند  یلذت م گریکدیاز مصاحبت با  یمیقد اریو مثل دو 

، ناگهان حس کرد تمام  دیبابک را د نیج شد و ماشخار دانشگاهاز  یوقت. برد  یاو لذت م يشاد دنیوصال از د

 نیاهسته به ماش یینه ؟ با گامها ایکه کارش درست است  نیهم خوشحال بود و هم مردد از ا. شده  جانیوجودش ه

 دخور شهیکه به ش يبا چند ضربه ا یوقت. بابک کامال غرق در افکارش بود و حضور وصال را حس نکرد . شد  کینزد

 یاتفاق لبخند بر لبانش نشست وصال سع نیهر دو هم زمان به هم سالم کردند و از ا.  دید وصال را منتظر دبه خود ام

کرد تمام خون بدنش به صورتش  یسرخ شده بود و حس م شیگونه ها. داشت  یبیکرد ارام باشد اما حال عج یم

:کرد هاز حرکتشان گذشت که بابک ارام زمزم يچند لحظه ا.  دهیدو

.کنم یو به شکست اعتراف م میمن تسل!  يشد روزی، تو پ نیفرا_

:با تعجب نگاهش کرد و بابک ادامه داد وصال
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کنم ؟ میتقد یچ زهیحاال به عنوان جا.  يشد روزیسکوت پ يکه در مسابقه  نیمنظورم ا_

:لبخند زد و گفت وصال

من به شما بدهکار  شهیهم ادمهیتا اونجا که .  نیبد زهیابه من ج نیکه بخوا نیمهربون شد نقدریتا حاال شما ا یاز ک_

.بودم

:و زمزمه کرد دیارام خند بابک

شم ؟ یزبون تو راحت م شین نیاز ا یمن ک یشه بگ یم. زبون تو دختر  نیامان از ا_

:گفت تیمکث کرد و با قاطع یکم وصال

.ینیمنو نب گهیکه د یمعلومه ، وقت_

:به او کرد و خونسرد گفت یاهچشم نگ ریاز ز بابک

.دم باهاش بسازم یم حیپس ترج_

 یصراحت حرف نیبار بود که بابک با ا نیاول نیا. زد  یموج م يکه در قلبش شاد یمتعجب نگاهش کرد در حال وصال

:مالمتگر گفت یتعجب وصال لبخند زد و با لحن دنیبابک با د. از محبتش به وصال بود  یزده بود که حال

 یامروز م.  یبگم سخت در اشتباه دیطوره با نیباشم ؟ اگه ا یطور ادم نیکه من ا بهیعج یبگ يخوا یم یعنی؟  هیچ_

؟ يبشنو يحاضر. خوام حرف دلم رو رك و پوست کنده بگم 

:داشت زمزمه کرد ریکه سر به ز یلرزش دستانش را پنهان کرد و در حال وصال

...منتظرش بودم شهیهم_

:و گفت دیندخ بابک

که  ياریخانم تموم ع هی، اتفاقا  یستیاصال بچه ن گهیرو اعتراف کنم تو د یقتیخوام حق یم! دختر عمه  یباهوش یلیخ_

دم که  یقول م یاگه به من اعتماد کن... من تو رو دوست دارم ... وصال ... دمت  یاز دست م ینجنبم به راحت ریاگه د
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که عشق تو رو تو  ییبه خدا یکردم ول تتیدونم که چقدر اذ ی، م هگذر یم یدلت چ يدونم که تو یم.  ینش مونیپش

رو  نیکنم به ارواح خاك مادرم قسم که ا یخوشبختت م یاگه باورم کن. به توئه دنیمن رس يارزو يدلم گذاشت همه 

 يتو ودموج ين با همه اورد و م رونیب یروح یمنو از کسالت و ب یبود که زندگ یعشق تو موهبت... گمیازته دلم م

...  ینگاه به من کن هی هیتا ابد از عشقت مست بشم فقط کاف يخوا یاگه م. چشمات غرق شدم  يخاکستر ي اچهیدر

؟ ینیب یم یمن چ يوصال بگو تو چشما

بود  دهیکه در عکس د يدختر يبود اما نقش چهره  دهیرس انیحبس کرد ، انتظارش به پا نهیرا در س شینفسها وصال

:که قلب بابک را لرزاند و با محبت گفت دیکش یاه. کرد  یذهنش را رها نم يلحظه ا

 یانصاف من که گفتم بهت محتاجم چرا تو در حقم قساوت به خرج م ی؟ ب يدزد یتو چرا امروز نگاهت رو از من م_

...؟ يرو کنار بذار یغرور لعنت نیبار هم که شده ا هی يشه برا ی؟ حاال نم يد

:داشت و با افسوس گفت یبه او کرد که هزاران معن ینگاه کوتاه وصال

 یتا م یگفت یرو به من م قتیکاش حق يا یول...  یو دوست داشته باش یعاشق بش یتون یفکر نکن که فقط تو م_

 یام به کسبخو ياگه روز... تونم با تو ازدواج کنم  یمن نم... بابک . کنم  یم نیریکه چطور لحظه ها رو برات ش يدید

بار عاشق شده باشه اونم عاشق من ، درست مثل  هیفقط  شعمر يذارم که تو یم یکس يشونه  يکنم سرم رو رو هیتک

...به عذر و بهونه نداشته باشه يازیعشق ناب که ن هی... خودم 

:و با مالمت گفت دیکش یقینفس عم بابک

روز هم  هی یکه من حت یمتعلق به نامزد من بنفشه است ، کساون عکس .  یکن یاگه منظورت اون عکسه تو اشتباه م_

.  یاز پدرم بپرس یتون یم ياگه منو باور ندار. و حاال اون ازدواج کرده و فرزند داره . نتونستم دوسش داشته باشم 

رم که خو یدارم قسم م ایدن نیا يکس است که تو نیزتریعز کهمن به جون پدرم .  يمطمئنم که حرف اونو قبول دار

ازار  يبرا يچه بهونه ا گهید...  یگ یم یحاال چ. رو مثل تو دوست نداشتم  يدختر چیو تا حاال ه یتو تنها عشقم هست
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؟ يمن دار

 یم يانداخته بود و با انگشتانش باز نیسرش را پائ. عشق گر گرفته بود  یزد و وجودش از گرم یقلبش تند م وصال

:رفت و گفتبابک با دست سرش را باال گ. کرد 

دو  نیا يشد روزینگاه تو منو رام کرد ، حاال که تو پ... پرداختم وصال  نسیسنگ يبها یکه مال من بش نیا يبرا_

کنم ؟ یتونم به عشق تو زندگ یفقط به من بگو م. شکنم  یم یدون یکه خوب م ریچشمو از من نگ

.زد یپر پر م نهیکه قلبش در س یچشمانش را بست و با تکان سر جواب بابک را داد در حال وصال

عاشق ...  ستنیراز ز یعنی،  یاز خوشبخت زیلبر یساز زندگ یعنیبرف ،  يدیطراوت باران ، سف یعنی،  دیام یعنی عشق

.دینیبب بایرا ز ایتا دن...  دیکن یو زندگ دیباش

يجو بیخود ع ي دهیرا بگو در د انیجو بیع

  دنیبب بایکه ز یکو چشم باستیز یزندگ

  

  انیپا
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