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 اول فصل

 ايستاد در به پشت و برد فرو جينش شلوار جيب در را دستها فشرد زنگ روي را دستش سوم بار براي
 ات عاجزانه خواهي معذرت:گفت و چرخيد در جانب به نشنيد صدايي وقتي ماند منتظر شد باز ارام در
 پذيرفتم رو

 بيرون جيب از را دستها و كرد جمع را پهنش لبخند سرعت به ميكرد برانداز را او كه اذر چهره ديدن با
 ميكنه باز رو در پريسا كردم خوبيد؟فكر. خاله سالم:گفت موهايش به كشيدن دست حال در و اورد

 زنگ به كه شناخته رو تو خوب پريسا باشي تو ميزدم حدس:گفت و داد تكان را سرش زنان لبخند اذر
 ...تو بيا نميكنه اعتنا زدنهاتم

 از را سالن زواياي كنجكاوي با حاليكه در گذشت او متعجب نگاه مقابل از و گذاشت قدم سالن به ارش
 داريد مهمون كردم فكر:گفت گذراند نظر

 بگه بهت مادرت تا كني تحمل نتونستي خان لفضو اي:گفت و بست را در كنان خنده اذر

 نشست كاناپه روي ارش

 داشتن؟ كار رفتن؟چه ها رفته باال خيلي ازم توقعت نوچ واقعيتش-

 پيش وقت چند كه سازي فيلم گروه همون داشتن كار عموت با:داد جواب و رفت اشپزخانه سمت به اذر
 بود حرفش

 داد؟ جواب چي عمو اهان-
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 رفت؟ باهاشون هم عموت نديد داري اطالعات اينهمه كه تو نزد حرفي من به-

 منو كنم نگاه رو شما امد و رفت و وايستم چشمي پشت ندارم عادت خاله؟اصال فوضولم مگه من-
 كه ميشناسيد

 است شايعه ميدونم..اصال..تو؟:گفت و كرد ريز را چشمهايش كمر به دست اذر

 خودت تقصير بياي؟البته در متمدن ادمهاي جرگه به نيست رقرا فضول تو:پراند جا از را او پريسا صداي
 فهميدم تازه ژنتيكيه مشكل يه ها نيست

 نكردي؟ كه چاقه؟كوتاهش دماقت بداخالق چطوري:گفت و شد خيره او به خونسردي با ارش

 اگه ميگن فضول يه به:گفت مادرش به خطاب بلندي صداي با و داد لم مبل روي او مقابل در پريسا
 كي به رو اش ديگه نصف بگيد اول ميده ميداري؟جواب بر فضولي از دست بديم بهت رو دنيا نصف

 ساختمان هاي خانم طريق از كنه صبر نميتونه كه رفته باال فوضوليش امپر انقدر ديگه ارش ميديد؟مثل
 برسه جواب به

 نكن التماس ديگه بخشيدمت بابا تو ميكشي منت چقدر:داد جواب كنان خنده ارش

 كرده؟ خواهي معذرت تو از كي راضيه خود از چه:گفت و برخاست عصبانيت با پريسا

 اشتباه كار يا ادم شده ادب بي خيلي دخترت باشم گفته خاله:گفت و چرخيد اشپزخانه سمت به ارش
 خاله؟ ميگم بد ميكنه خواهي معذرت صادقانه خيلي كرد اگه يا نميكنه

 اشپزخانه از دست به شربت سيني اذر كه بدهد را جوابش واستخ بود شده سرخ عصبانيت از كه پريسا
 ميز روي را سيني كرد دعوت ارامش به را او چشم حركت با و گزيد را لبش پريسا ديدن با شد خارج

 هم بار ليچار قدر اين نميشيد خسته ميدونه خدا ميشه قرار بر صلح تا دو شما بين كي:گفت و گذاشت
 نه؟ يا يدهست فاميليد ميكنيد؟مثال
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 چرخيد دو ان بين نگاهش

 جوابم منتظر-

 كشيد عميقي نفس پريسا

 نبوديم كاش اي-

 بيام در جلوت حسابي و درست داشتم اجازه كاش اي:داد ادامه لحن همان با هم ارش

 ميلرزيد و ميسوخت عظيم خشمي از وحجودش تمام ايستاد كمر به دست پريسا

 ميكردي؟ غلطي چه مثال-

 شده چي بگيد ادم مثل اورديد در رو شورش ديگه تا دو شما:گفت عصبانيت با و داد انتك را سرش اذر
 .بفهمم منم تا

 و خودش خاطر به فقط ميكشم سرك كارش تو ميبينيد اگه خاله نيستم فضول من:گفت اذر به رو ارش
 وگرنه خانوادگيمونه ابروي

 پريسا ماند او العمل عكس منتظر و شد خيره پريسا به اذر انداخت زير به سر و نداد ادامه را اش جمله
 پسر نميخوام دلسوز برادر نميخوام وصي وكيل من:گفت و داد تكان را تهديدش انگشت عصبي حالت با

 ..نميخوام هيچي من كنيد ولم خاوم نمي فضول عموي

 نطني خانه فضاي در چنالن صدايش كند تمام را حرفش نداد اجازه و كرد سد را گلويش راه بغض
 ان در كسي نداشت سابقه مينگريستند را او تعجب از شده گشاد چشمهاي با ارش و اذر كه بود انداخته
 كه ميدانست خوبي به اما داشت خبر ارش و پريسا بين ما اتفاقات از انكه با اذر باشد كشيده فرياد خانه
 بود او صبر كاسه شدهن زلبري منتظر ان هر و داشته قرار فشاري چه تحت پريسا اخير وقت چند ان در
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 و گذاشت عقب به قدمي گريه با پريسا كه شود نزديك او به دخترش تنها دادن دلداري براي خواست
 ميكنم خواهش بذاريد راحتم فقط نميخوام هم دلسوزي:گفت بريده بريده

 ارش به الود بغض و ناراحت اذر گذاشت باقي نگران و مبهوت را ارش و اذر ررفت اتاقش به كنان گريه
 اشپزخانه به را او و گرفت دست در ر اذر بازوي بود شده پشيمان انجا به امدن از كه ارش كرد نگاه

 تعجب از هنوز چشمهايش نشست كشيد او براي ارش كه صندلي روي مقاومت بدون اذر كرد هدايت
  نشست او روبروي و گذاشت مقابلش در را ابي ليوان ارش ميزد دو دو

 باال اومدم نمي وگرنه عصبانيه هنوز نميدونستم ميخوام معذرت-

 افتاده؟ اتفاقي چه داشنگاه ارش؟تو شده چي-

 زدن اعالنات تابلو رو رو امتحانات جواب خاله؟امروز بگم چي-

 افتاده؟*

 ريخته هم به بدجوري نفر يه شدن مشروط از انگار اما نه خودش-

 كيه؟ منظورت نفر يه-

 گهب خودش خاله؟بذاريد بگم چي-

 بزنم؟ داد منم يا ميگي-

 زود بايد هستيد باهوش و تيز ماشاهللا كه شما يكي ميگم ميشيد؟وقتي عصباني چرا خاله برم قربونت-
 پريسا چاك سينه عاشق ديگه پسره همون كيه منظورم كه بگيريد

 نشه مشروط خواست داره؟مي ربطي چه پريسا شده؟به مشروط-

 ريدخب بي چيز همه از واقعا انگار نه-
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 شده چي ببينم بزن رف درست-

 به رو اينا من بفهمه خوشاخالقت دخت اگه كن رحم جوونيم به خاله اينجا اومدم كردم غلطي چه خدايا-
 بيام بعدا برم من بذاريد ميكنه الجرا الزم و صادر رو اعدام حكم گفتم شما

 شده چي ببينم بگو دهنم تو اومد قلبم ارش-

 كرد تعريف اذر براي شمرده و ارام ميداست هرچه و برد باال دعا عالمت به را دستهايش ارش

 

 اما مينشيند مبل روي كه شد پريسا متوجه كرد كم را ان صداي و گرفت دست در را تلويزيون كنترل
 و بود شده پشيمان خود كار از كه پريسا كرد بيشتر را تلويزيون صداي بار اين و زد نديدن به را خود
 داره؟ بخصوصي برنامه:گفت بود امده سالن به رماد دلجويي براي

 نشده؟ شروع خانواده سريال:گفت دوباره و گزيد دندان به را لبش نشنيد جوابي

 رو تاثيري يه بايد ها برنامه اين ديدن:گفت برخاستن حال در و گذاشت مبل روي او كنار را كنترل اذر
 كردنه تلف وقت ديدنش نميذاره وقتي بزاره ادم

 تلف وقت من كردن بزرگ يعني:گفت بود كرده اماده مادر طرف از شماتتي هر براي را خود كه پريسا
 يوده؟ كردن

  چرخيد او جانب به ناراحتي با اذر

 زدم؟ حرفغي همچين من-

 كنم خواهي معذرت ميخوام خب دلخوريد ازم شما-

 جديده؟ طوري؟روش اين-



 

 

يشهسوارمريم  –عكس خاليابق  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  7 

 فتمر در كوره از بودم كنم؟عصباني كار چي بگيد شما-

 مادري با و اومدي مي نبود بهتر من سواد با دختر نظر به ميرسيد نظر به بعيد تو از اونچه هر گفتي و-
 بندازي؟ راه هوار و داد اينطور تا ميكردي دل درد دوسته دخترش با ميكرده گمون حاال تا كه

 ببخشيد خوبم ستدو برم قربونت:گفت مادرش كردن بغل حال در و امد اذر جانب به الود بغض پريسا
 اومده در خودش حد از ديگه كه كنيد قبول ندارم رو ارش تحمل اما شماست با حق

 نگين؟ دردونه عزيز اين كرده كار چي باز-

 عمو چل و خل اين نكرده كار چي بگين-

 نكرده؟ كار چي خب-

 ستشما تقصير هم اش همه نذاشته برام ابرو:گفت و شد ولو مبل روي ناراحت و عصبي پريسا

 من؟-

 اش نتيجه ميده خبر ادم و عالم به برم قربونش اونم ميگيد خاله به رو چي همه ميشينيد وقتي ديگه بله-
 ميشم ارش مسخره اين ميشه

 ميگفتم؟ نگين به نبايد رو چي من-

 داشت لزومي چه اصال..قضيه:گفت ميكرد بازي انگشتهايش با حاليكه در و كشيد عميقي نفس پريسا
 داديد؟ رد جواب بهش چرا و خواستگارمه يك بدونن همه

 داديم؟ يا داديد-

 ميگيريد؟ اماليي غلط هم شما ميكنه فرقي چه-

 ميكني؟ فكر بهش هنوزم تو ميكنه فرق خيلي اتفاقا-
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 حل عقالني مشكل اين ميدونيد بهتر كه شما اما كنم فكر بهش ندارم؟نميخوام كردن فكر حق يعني-
 كرده هنگ نميده جواب نميشه كنه فراموشش پدرم حكم به كه ميدم دستور دلم به چي هر نميشه

 شدم ديونه خاله ديونه اين دست از كه خودم مفهميد؟مثل

 قرار ميشه مخالفت باهاشون دليلي هر به و داره متفاوتي خواستگارهاي دختري هر:گفت و كشيد اه اذر
 تا كي از ضمن در بخندونه رو تو دميخوا نداره منظوري هم ارش بدي عذاب خودتو اينطوري تو نيست
 و بود هما پيش رازت سر همه پيش روز چند نميدونستم؟تا من و شدن منحرم نا هاش بچه و نگين حاال
 ارش

 مخالفت هم شما داده پيشنهادي يه بوده همكالس ارش و من با منوچهري بدبختانه ميكردم اشتباه-
 حاال رفت دانشگاه از بلكه من چشم جلو از فقط نه فتر اونم نشه سبز پام جلو ديگه كه تهديد و كرديد
 ميگه پرت و چرت سرش پشت دانشگاه تو افتاده راه ديونه ارش

 ميكنه نمايي مظلوم داره دانشگاه؟شايد نمياد-

 شد مشروطم دانشگاه اد نمي واقعا-

 جنبه بي چه-

 سر از واسه پدر دليل كه دنبو عجيب براش اونقدر من نه جواب باشه داشته جنبه به ربطي نكنم فكر-
 ديدم وضوح به شدنشرو خرد مادر كردنش باز

 افتاد گريه به

 ديدم من ؟اما ديدي رو مرد يه شكست حاال تا-

 دل و درد باهام اينها از زودتر چرا مادر دل عزيز:گفت و فشرد سينه به را او سر مهرباني با اذر
 بمونه گلوت ته بغض اين گذاشتي نكردي؟چرا
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 ميكرد؟..هم فرقي:گفت بريده بريده گريه يانم پريسا

 اما كنن مجازات رو پسر پدر جرم به نبايد من نظر به نيستم موافق پدرن عقيده با من ميكرد فرق حتما-
 كرده نوسرباز از بود شده بسته روش تازه كه زخمي انگار خواستگاري اين كردن مطرح با كه ميبيني
 كنم اصرار بهش زياد نميتونم ميونه در پدربزرگت پاي بده حق هم پدرت به پردردتر و تر عميق

 بس و بود دل و درد فقط بيفتيد ماجرا مجدد كردن مطرح فكر به كه نگفتم رو اينا اما مادر ميدونم-
 بزاره ارش اگه اما كنم فراموشش ميخوام

 ميزنم حرف باهاش-

 اس فايده بي-

 ميكنم برخورد باهاش باشه الزم-

 نيست ارش حريف كسي ديدم هم رو شما برخورد-

 ميكني غلو ارش مورد در داري ميكنم فكر من-

 بزنه حرف لهراسبي وارث به نميتونه كسي خونه اين تو اگاهم شما برخورد از گفتم-

 شدي منطق بي خيلي هم تو:داد جواب و كرد نگاه او به نگراني با اذر برخاست حرف اين گفتن با پريسا

 ميخوام نكنيد صدام ناهار واسه ميشه كنم پيدا اي چاره براش تا بديد زمان مبه ميدونم مادر ميدونم-
 كنم استراحت

 كنج سماجت با كه را اشكي قطره اذر كشيد همراه به اتاق خود تا را مادر نگران نگاه و رفت اتاق به
 ثيتحي كه پدر و دختر عشق بين بود مانده نشست مبل روي و كرد پاك بود كرده خوش جا چشمهايش

 تحمل قابل غير برايش پريسا شدن ذوب ميان اين در و احساس و عقل مبارزه ميديد خطر در را خانواده
 ماجراهايش و گذشته داشت اصرار او كه چه هر افتاد همسرش با خود پيش شب هاي صحبت ياد به بود



 

 

يشهسوارمريم  –عكس خاليابق  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  10 

 گفته و ميكشيد پيش را كهنه قصه هم باز معين بگذارد تاثير دخترش تنها سررنوشت و اينده روي نبايد
 صادر را نهايي حكم همسرش اصرار مقابل در هم اخرش و بلرزاند گور در را اجدادش بدن نميتواند بود

 كنه فراموش رو ما هميشه براي بايد كنه ازدواج منوچهري ارسالن با ميخواد پريسا اگر((بود كرده

  شنيد را نگين دنبالش به و در شدن باز صداي رفت فرو فكر به و داد تكيه مبل پشتي به را سرش

 زد صدا متعجب و ارام نگين

 نيست؟ خوه كجايي؟كسي اذر-

 تو بيا نگين اينجام-

 نيست؟ تنهايي؟پريا چرا..ا-

 بشين اتاقشه تو-

 خوابه؟ اوردم براش داره دوست خيلي پريسا گفتم بودم كرده درست پلو باقالي ها بچه براي-

 دنبالش به هم نگين افتاد راه به اشپزخانه طرف به و گرفت ننگي دست از را غذا ظرف برخاست اذر
 هوار و داد اهل اذر؟پريسا شده چي:گفت و اورد پايين را صدايش تن اشپزخانه به ورود با و شد روان
 رو؟ مظلوم و اروم دختر اين كرديد كارش چه نبود

 حس تا دو بين موندم ميره دست از داره ام بچه نگين شاهدي خودت كه تو نكردم كاريش من؟من-
  بكنم بايد كار چه نميدونم برحق

 شد خيره او به و گذاشت چانه زير را دستش نشست اذر روبروي نگين

 اس؟ پسره همون قضيه-

 داره عالقه بهش بدجوري پريسا بود نشده اما شده تموم ميكردم فكر اوهوم-
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 عاشقه؟-

 .ميندازه تو وقتاي اون ياد منو آره، -

 !من؟ چرا -

 كردي پاتو تو اما خارج، برين خواست مي پدرت گذشتي؟ چي همه از بهرام خاطر واسه نيست يادت -
 .شم مي بهرام زن و رم نمي من كه كفش يه تو

 هم پريسا نظرت به. كردم خرابي كله خيلي ميگي راست باشم، دوستم بهترين جاي خواست مي دلم -
 كنه؟ مي خرابي كله

 تونه نمي كه مردي ديگه طرف عشقه، طرف يه. بغرنجه خيلي اينا قضيه !نكنه خدا نگين، نگو واي -
 دارم كنم، درك رو هردوشون بايد كه همسري و مادرم يه منم اصوله پايبند. كنه فراموش رو گذشته
 .شم مي داغون

 .خوب گن مي زور -

 !معين؟ يا پريسا كي؟ -

 كنن؟ مجازات بزرگپدر اشتباه خاطر به رو پسر ديده كي آخه. معين معلومه، -

 .هاست حرف اين از تر عميق قضيه است، مسئله صورت فقط اين -

 .داغونه خيلي باش دخترت فكر به بيشتر باشم، گفته فقط. درنياوردم سر ارتفاع و عميق اين از كه من -

 .زنه مي زخمش به نمك هي هم خان ارش اين و دونم مي بله -

 .دراومدم خجالتش از حسابي! كرده غلط -

 كردي؟ كارش چه رو گنده مرد! نگين.....وا -
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 تا كن صدا رو پريسا برو كنه مي اشتباهي چه داره كه كردم حالي بهش. نكشتمش! اش خاله نترس -
 .نيافتاده دهن از غذا

 .بمون ري؟ مي كجا -

 سر بياد روت و رنگ تا بخور غذا غصه، جاي به هم تو. خونه اومده نهار هم بهرام. دارم كار دنيا يه -
 .جاش

 به اي ضربه نتوانست كرد چه هر اما رفت پريسا اتاق درِ تا دست، به بشقاب دو آذر نگين، رفتن از بعد
 به دوباره و آورد درد به را قلبش رسيد، مي گوش به اتاق از كه آلودي حزن آهنگ صداي. بزند ان

 .برگشت اشپزخانه

  

 

 كرد باز سالن به ورودش براي را راه او دست فشردن همراه و نشاند لب بر لبخندي نگين، ديدن با آذر
 :گفت و

 بياي؟ نگفت بهت آرش مگه. باال اومدي باالخره عجب چه -

 :داد جواب و كاويد را سالن پريسا، يافتن دنبال به نگاهش با نگين

 .بيام نتونستم كه داشتم كار اونقدر گفت، -

 شد؟ تموم -

 يكي؟ كدوم -

 دستته؟ هم اي ديگه كار مگه. ديگه بود دستت كه داستاني همون -
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 :گفت و فشرد را هايش شقيقه دست، با نگين

 قول به. كمه برام هم روز شبانه ساعت چهار و بيست. كردم شلوغ رو سرم بدجوري اذرجون، واي -
 .آرم مي كم ساعت دو روز هر گرنه و كنن، نظر تجديد روز شبانه ساعات توي بايد ارش

 برداري؟ خواي مي هندونه تا چند دست يه با. نكن شلوغ سرتو خودته، تقصير -

 مي. ره مي يادم يخچال تو بذارم آورده، بهرام كه رو هندونه اون خوام مي ديشب از! هندونه گفتي واي -
 .گرفتم آلزايمر گمونم به بيني

 چيه؟ آلزايمر رفته، يادت چيزي يه حاال! زني مي حرفها چه -

 .من خود يعني آلزايمر -

 .كرد جلب سرشان پشت را دو هر توجه هما، صداي

 .گرفتم نگين بگين آلزايمر، نگيد بعد به اين از -

 :بوسيد را صورتش و كرد بغل را او هما. كرد باز آغوش و گرفت او جانب به را دستش كنان خنده آذر

 خوبي؟. خاله بود شده ذره يه راتب دلم -

 خاله؟ خونِ درس دختر چطوري تو... اي -

 نيست؟ خونه كجاست؟ پريسا. خوبم حاال يعني. خوبم -

 .ندارم خبر رو حاال بود، خواب كه پيش ساعت يه. اتاقشه تو -

 :پرسيد و زد لبخنندي هما. نشاند مبل روي خود كنار و گرفت دست در را دخترش دست نگين

 افتاده؟ تفاقيا -
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 :گفت و كشيد كوتاهي آه آذر

 اتفاقي؟ چه نه، -

 :گفت و شد خيره مادرش به هما

 كرده؟ شلوغش خودي بي آرش يعني -

 گفتك و دوخت چشم او به تعجب با آذر

 گفته؟ چي آرش -

 :داد جواب و گزيد دندان به را لبش هما

 دختر يه كردم فكر منم. زنه نمي رفح كسي با دمغه، شده، حوصبه بي پريسا گفت مي. ديگه آرشِ -
 .بيايد عموش دختر سراغ وقتها همين بايد خوب عموي

 :پرسيد نگين

 نكردي؟ تموم رو امتحانات -

 :داد تكيه مبل به هما

 دونه يه يكي دختر ببينم تا عزيزم خاله خدمت اومدم هم حاال! خالص. شد تموم پيش ساعت چند -
 به؟خوا روز قوت اين چرا چطوره، لوسش

 :گفت و شد خيره پريسا اتاق بسته درِ به آذر

 . خاله مديونتم عمر يه دربياري هوا و حال اين از اونو بتوني اگر -

 :گفت و كرد تعظيم اذر مقابل و داد بااليي بلند سالم آرش
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 !شه نمي گرم محفلي هيچ من بدون دونم مي بود، خالي خيلي جام -

 :گفت لبخندزنان هما

 !محفل به برسه چه شه نمي رمگ هم كتري آب -

 :گفت اذر و شد بلند هما

 .كن تازه گلويي بيارم شربت ليوان يه برات بذار -

 :گفت و رفت پريسا اتاق طرف به هما

 .بخورم شربت بداخالق پريساي با خوام مي كه ليوان تا دو لطفا. خاله ممنون -

 :گفت اذر كه برود هما دنبال به خواست مي هم آرش

 .دارم كار باهات سوزوني مي اتيش ها وقت بعضي! كن گرم محفل نه تو -

 :گفت و ايستاد اذر مقابل و داد قورت را دهانش آب اي مسخره شكل به آرش

 .گناهم بي من كه خورم مي قسم كنيد؟ دعوام خواهيد مي ندارم، گناهي كه من -

 :تگف و گرفت دهانش جلئي را دستش مادرش، و آذر جدي چهره ديدن با سپس

 !زنم مي حرف وكيلم حضور در فقط -

 :گفت و زد او بازوي به محكمي ضربه كنان خنده هما و. افتادند خنده به نگين و آذر

 كل؟ عقل كردي كار چي باز -

. داد باال را ابروها نفي، عالمت به و كرد گرد را چشمهايش داشت، دهانش روي دست كه همچنان ارش
. نداشتند ديگري فرزند پريسا جز آنها. رفت شد مي جدا سالن از خوانيپيش با كه اشپزخانه سمت به اذر
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 اتاق. داشت راه بزرگي تراس به كه بودند داده اختصاص پريسا به را بهترينش خواب، اتاق سه بين از
 خود هاي مهمان از اتاق، ان در معين. بودند داده قرار انجا در را پدر كار ميز و كرده كتابخانه را كناري

 برادرش. كماالت و فهم با و مقتدر مردي. داد مي درس تاريخ و بود دانشگاه استاد او. كرد مي يراييپذ
 سفر در را سال اوقات بيشتر و بود ساختمان و راه مهندس نيز - هما و آرش پدر و نگين همسر -بهرام

 ساخته بهرام ندسيمه با طبقه دو اي خانه و خريده را زميني برادر دو دليل همين به. برد مي سر به
 اذر و نگين كه انجا از و كنند آرامش احساس معين خانواده كنار در اش خانواده بهرام، نبود در تا بودند

 با بود، شده ساخته نقشه يك طبق پايين و باال طبقه. شد مسير راحتي به امر اين بودند، قديمي دوست دو
 مي وقت هر پريسا. داشت راه سرسبزشان و زرگب حياط به تراس وسيله به باال طبقه كه تفاوت اين

 شان، متري دويست حياط. شد مي مند بهره آنجا زيباي و سبز فضاي از و رفت مي حياط به خواست
 در و بود نگين و آذر تالش حاصل كه مختلف گياهان از مملو و گل پر اي باغچه با تميز و شده سنگ
 و شده مزين مادربزرگ قديمي سماور و پشتي با كه چوبي تختي حياط، سمت دو در نيمكت دو انتها

 تابي و. انداخت مي او مهرباني ياد به را همه و بود انها پذيراي هميشه كه مادربزرگ بافت دست قاليچه
 زمان در هيجانشان و شور و كودكي دوره در افتادنهايشان زمين به و انها هياهوي شاهد كودكي از كه

 .بود نوجواني

 آرش. گذراندند مي را دانشگاه اخر ترم و بودند سن هم هما و پريسا شدند، بزرگ هم اركن در ها بچه
 نتوانسته اتفاقي هيچ هنگام ان تا. گذراند مي را ليسانس فوق اخر سال و بود تر بزرگ انها از سالي چند
 قبال در پدر برخورد و پريسا قلب خانه به منوچهري ورود با اما بگذارد منفي تاثير شان رابطه در بود

 به آرش با اش ميانه. شد مبدل غمگين و افسرده دختري به بود، سرحال و شاد دختري كه او منوچهري،
 او راحتي به آرش اما نداشت، را بود اش سرگرمي تنها كه او هاي شوخي تحمل ديگر و بود خورده هم
 حاالت تغيير متوجه بقيه از زودتر بود، پريسا به حواسش برادري چون هميشه كه او. كرد نمي رها را

 .بود امده اش ياري به درنگ بي او و خواسته كمك هما از بار اين و شد اش روحي
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 شده خيره بري گچ سقف به و بود كشيده دراز تخت روي كه او ديدن با شد، پريسا اتاق وارد كه هما
 :گفت بود

 بودي؟ نشده متوجه حاال تا. بينش هم سفيد خط يه صورتيه، خط تا دو! عزيزم نشمر -

 :گفت و كرد حايل چانه زير را دستش و زد غلتي پريسا

 !شدي مي دانشگاهي هم من با تو عمو، چل و خل جاي به شد مي چي كردم مي فكر داشتم -

 خيز نيم تخت روي كه پريسا كشيد، اغوش در را او و رفت جانبش به كنان خنده هما كرد، باز آغوش
 :گفت بود، شده

 شد؟ تموم امتحانات. بود شده مورچه يه قد تبرا دلم -

 :گفت و داد قلقلك را او هما

 !كن اعتراف باش زود شدي، دلتنگم بيشتر كه كن اعتراف! مورچه؟ يه اش همه -

 :گفت و زد پس را او زحمت به بود، شده سرازير اشكش خنده شدت از كه پريسا

 شدي؟ اضير بودم، دلتنگت بيستون كوه اندازه به. قبول باشه، -

 :گفت و كشيد دراز تخت روي او كنار هما

 .دم مي جوابتو بعد. بشمرم را ها گچبري اين اول بذار -

 دور را بلندش موهاي از اي دسته. كرد بغل را او دوباره زبانش درآوردن با هما و شد خيره او به پريسا
 :گفت و داد تاب انگشت

 چرا؟ ريختي، هم به شنيدم -

 :داد جواب و كشيد هوا يرو فرضي خط پريسا
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 .نكن باور تو عزيزم، است شايعه -

 حاال! شد اما نباشي؟ تو مياد استقبالم به كه كسي اولين و خونه اين تو بيام من شد مي! است شايعه كه -
 كيه؟ كرده ديوونه رو تو كه اوني! كن اعتراف زود. سفسطه بدون و واضح نوع از اونم خوام، مي دليل

 اين كي از. بكشه حرف ماه چند اندازه به خواد مي نرسيده! خواهر كنيم گز هم با شو دهپيا يواشتر، -
 شدي؟ زرنگ قدر

 كرده؟ دور هم از رو ما قدر اين زياد فاصله و مسافت يعني. كني مي قايم ازم حرفاتو تو كه وقتي از -

 :گفت و شد خم هما صورت روي و كرد حايل سر زير را دستش دوباره پريسا

 .ده مي آزارت مدام اونم كه آدمهاست دل كنج فقط جاشون. نيست گفتني اصال حرفها از عضيب -

 :گفت و نشست هما

 .نبوده تو نگران خودي بي آرش فهمم مي حاال! خالص و شدي غريبه بگو -

 :پرسيد و كرد ريز را هايش چشم پريسا

 !گفته؟ چي آرش -

 :گفت و كشيد عميقي نفس هما

 !شناسي مي اونو كه خودت -

 !درخشه مي ايشون هاي شونه روي فضولي ارشد درجه حاضر حال در بله -

 .دارم خبر چيز همه از من نتيجه در! آرش از اين خب -

 .ريزم مي بهم دوباره يادآوريش با چون كنيم؟ صحبت موردش در بعداً شه مي هما -
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 بزنيم؟ حرف تابلوت اين مورد در چطوره اصال! قربان چشم -

 اسب دو و عناب رنگ به درختهايي از رنگي ابي تابلوي. دوختند ديوار روي تابلوي به را گاهشانن دو هر
 .بود زده اتاقش ديوار به و كشيده را ان پريسا پيش ماه چند كه كهر و سفيد

 :گفت و كرد اشاره تابلو از قسمتي به هما

 آد؟ مي داره سياه اسب اون بشه معلوم كه كني تر واضح را سياه نقطه اون خواي نمي -

 :داد جواب و كرد تبسمي پريسا

 .نياد شايدم -

 بعدش كن كامل رو تابلو درمياري؟ خودت از چيه ها بازي لوس اين. ديگه بكش آد مي بخواي تو اگه -
 .ديوار به بزنش

 .كامله حاضر حال در -

 نكشي؟ اونو آد مي دلت پريسا، نشو مسخره -

 غبار و گرد شايد اسبه؟ يه سياهي اون كه معلوم كجا از اصال. كشم مي بياد وقت هر...داره بستگي -
 !مهيب طوفان يه يا باشه، اسب شكارچي از حاصل

 مي بازي درختها اين بي زار بيشه اين تو خوشگل اسب تا دو اين مياد؟ دلت! رحم بي بگير گاز زبونتو -
! هستي ظالمي خالق چه تو بريزه؟ مه به رو چيزشون همه بياد طوفان يه وقت اون. غصه و غم بي كنن؛
 .باش مهربون كم يه

 .بكشن بندشون به تا اينا سراغ ميان دارن كه كشم مي هيكل قوي مرد دسته يه شد اينطور كه حاال -

 قد خوش سياه اسب اون روزي يه كه باشه خوش من دل بذار. بهتره سياهي همين! تسليم. من جون نه -
 .رسه مي اش عشق به و مياد باال و
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 يه از ات پرتره كشيدن تو باش مراقب. كنه مي اي عاشقانه تفسيرهاي چه! ها كشيدم سياهي يه! اوه -
 .نكنم استفاده سياه نقطه

 !چرا؟ -

 گازم سوسكه يا بوده لبم روي پشه. كني مي بابتش فكر هزار تو بكشم، رو لبت روي خال ميام -
 !شود چه ببين. باال تخيل...ماشاا....گرفته

 :گفت و زد او باوزي به اي ضربه اهم

 كلي كني؟ تمومش حاضري. نيست نيازي هم لب روي خال به كن، تمومش رو پرتره اون تو پريسا -
 .ببرم كن كاملش. دادم پزتو هام اتاقي هم پيش

 و شد تراس راهي بعد ، برداشت ان داخل از را هما كاره نيمه تابلوي و رفت ديواري كمد طرف به پريسا
 :گفت

 حاضري؟ -

 .البته -

 .بيار هم رو وسايل بقيه پس -

 روي را او كار وسايل بقيه و مو قلم هما. كرد مي خودنمايي تراس وسط در اي فرفورژه صندلي و ميز
 :گفت و گذاشت ميز

 باشه؟ باز موهام -

 و بلند انگشتان با. بنشيند رويش گذشته مثل تا گذاشت قبلش جاي سرِ و چرخاند را صندلي پريسا
 و پيچيد بلندش مشكي تارهاي الي البه در فرحبخش نسيمي. كرد پريشان را هما موهاي اش كشيده
 :گفت زنان لبخند و برداشت عقب به قدمي پريسا. نشست فرو اش سرشانه روي و تابيد
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 !امروز شدي خوشگل چه -

 :داد جواب و كرد لوس را خودش هما

 .يزمعز آم مي نظر به خوشگل تو خوشگل چشم به -

 مژه براق، و سياه مردمك چشمها، كشيدگي. شد كار مشغول و چرخاند دست در را مو قلم خندان پريسا
 جا از او صداي شنيدن با و نشد انجا در ارش حضور متوجه كه شد كار غرق آنقدر. مشكي و بلند هاي
 :پريد

 .مهمه خيلي نره، يادت كار پاي امضا. نباشي خسته! داوينچي پريسا -

 :گفت هما به و كرد نازك چشمي گوشه اپريس

 .كرد وزوز پشه يه نخور تكون -

 :گفت و كرد جا جابه خود براي را ها صندلي از يكي آرش

 آيا است؟ شده چه. بينم مي ساطع اساطيري نقاش اين جانب از همچنان را غضب و خشم هاي شراره -
 است؟ برخورده مشكل به شما هماليزاي نه، يا... مواليزاي تصوير

 مسلط خودش به كرد سعي. دهد نشان خوش روي او به خواست نمي اما بود، گرفته اش خنده پريسا
 :گفت و نماند دور آرش تيز نظر از او تالش اين شود،

 !دونم نمي جنگي مي باهاش چرا تو حاال! دواست درمان بي درد هر بر خنده خوندم جايي يه -

 !بموني خماري تو تا نميگم:گفت ميچرخاند انگشتانش بين را قلم كه همچنان پريسا

 نبايد رو اينجا بنظتر:گفت انگشت اشاره با بود بوم روي قلم حركت تماشاي مشغول كه همانطور آرش
 بكشي؟ رنگتر پر
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 و هما.شد نقاشي وسايل كردن جمع مشغول و گذاشت ميز روي را قلم كند نگاه او به آنكه بدون پريسا
 تازه كه باز؟تو شد چي:گفت و آمد پريسا جانب به و برخاست ناراحتي اب هما.شدند خيره بهم آرش

 شدي؟ خسته زودي اين به شدي مشغول

 مجبوري اينطوري نشدم هم خسته كشيدم خيلي اتفاقا:داد جواب بود كارش مشغول كه همچنان پريسا
 .كنم تمومش تا اينجا بياي زود زود

 !پريسا بدجنسي خيلي-

 برات خودم:گفت و داد لم صندلي روي كشيد كار از دست پريسا او ورحض بخاطر فهميد كه آرش
 .نداره كاري.ميكنم كاملش

 ناز اينهمه بيچاره داوينچي:داد ادامه آرش كرد كج را لبش و انداخت او به آميزي تمسخر نگاه پريسا
 قيافه هما ي نيمه نصفه صورت كشيدن واسه تو كه نيومد عشوه اينقدر كشيد رو موناليزا تابلوي نداشت
 !خالص نميتونم و نيستم بلند بگو.ميگيري

 چه؟مفتشي بتو بكشم نميتونم كه فرض به:داد جواب و گذاشت ميز روي را وسايلش عصبانيت با پريسا
 !فضولي؟ همه از مهمتر...نه يا ماموري

 خان هخال دعواي نيومدم چون پايين ميرم رو ها بازي بچه اين كنيد تمومش:گفت دست تكان با هما
 ميذارم عمو جون به وگرنه ميكنيد حل رو مشكلتون آدم تا دو مثل برگشتم تا.كنم تماشا باجي
 .بديد بايد خودتون هم رو خاله و مامان جواب.ميرم

 وسايل كردن جمع مشغول دوباره بود عصباني هنوز كه پريسا.رفت پايين آهني هاي پله ار حرص با و
 .شد نقاشي

 .مدار كارت بشين:گفت آرش

 .ندارم كاري تو با من-
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 .ميخوام ازت من چون ميشيني:گفت و كرد سد را راهش برسد اتاقش در به او آنكه از قبل آرش

 .نميشينم دليل همون به اتفاقا-

 .ميكنم خواهش ازت چون ميدي گوش حرفام به.برعكس-

 خواهش كسي از هيچوقت آرش زيرا بود عجيب پريسا براي.شدند خيره بهم دو هر اي لحظه براي
 و گذاشت ميز روي و گرفت دستش از را وسايل سپس كشيد بيرون او براي را صندلي آرش.نميكرد
 .بشين:گفت

 نفس و دوخت چشم اطرافش دست يك فضاي به و داد تكيه ها نرده به گذشت صندلي كنار از پريسا
 و فشرد را نرده دست اب آمد ها نرده سمت به زنان قدم و خاراند را سرش انگشت با آرش.كشيد عميقي
 كردي گريه اونقدر نيفتم اينكه ترس از ها نرده اونطرف رفتم ميكرديم بازي داشتيم بار يه يادته:گفت
 انداختي؟ مفصل كتك يه زير منو كه

 معمولي اتفاق هر واسه بودم بچه:داد جواب و دوخت چشم آسمان به راند لب بر كمرنگي لبخند پريسا
 .ميترسيدم زود

 شجاع؟ دختر نميترسي حاال يعني!بودي بچه كه...ا-

 نرده آنسوي به زدني بهم چشم در آرش.انداخت او به نگاهي روشنش چشمهاي ي گوشه از پريسا
 اما كرد دراز او بطرف را دستش افتد مي دارد او اينكه تصور به اختيار بي و خورد تكان پريسا.پريد
 تو تكراري كارهاي واسه ديگه.شدم بزرگ هوقت خيلي كه گفتم:گفت و كشيد پس دست زود خيلي

 ميترسم؟ يا ام بچه هنوز بفهمي؟كه رو چي نداري؟ميخواي باور نكنه.نميترسم

 !بچگي قربون:گفت و نشست نرده روي آرش-

 و ها نرده افتادن نگران كه افتاد پدر حرف ياد.كرد نگاه ديوار به نرده اتصال محل به نگراني با پريسا
 نه دارم كاري تو ترس با نه:گفت ميداد تاب بخود كه همچنان او به توجه بي آرش.دبو آنها زدگي زنگ
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 از بعد مهربونم عموي دختر ببينم ميخوام.گونست بچه كارات باز بشي هم ساله صد كه شدنت بزرگ با
 !نداشتيم خبر ما و بوده نه يا شده رحم بي دانشگاه در تحصيل و شدن متمدن

 بيرحم اول از كن فكر تو:داد جواب و نشست صندلي روي و رفت ميز سمت به ناراحتي با پريسا
 بياري؟ در سر چيز همه از بايد تو چرا اصال.بودم

 دلسوزي؟ پاي بذار تو-

 !نميخوام فاميل نوع از سمج دلسوز و ميشناسم خودم از بيشتر رو تو چون نميتونم-

 .پايين ميكنم پرت باال اين از خودم االن منم نخواه-

 .داري احتياج من دلسوزي به تو اونوقت كن پرت-

 بپرم؟ پس هستم فاميلي دلسوزي عاشق من.بودم نكرده فكر بهش اصال!خوب ميگي؟چه جدي-

 در زهوار نزده روي را خود محكم آنقدر آرش.پريد جا از نرده جير جير بلند صداي شنيدن با پريسا
 .شود اجد ديوار از ميرفت احتمال لحظه هر كه ميداد تاب رفته

 گوش حرفات به و صندلي روي ميشينم.بردي تو باشه:گفت بلند صداي با و برخاست عجله با پريسا
 .نكشيدم جيغ تا اينور بيا نري با اينجا ديوار و در از ميمون مثل هم تو اينكه شريط به ميدم

 زير را دستش نشست صندلي روي و گذشت پريسا نگاه مقابل از و پريد نرده بسوي چابكي با آرش
 .قولش و زنه ها دادي قول:گفت و كرد حايل چانه

 خب؟:گفت آرش.نشست صندلي روي او مقابل و كشيد عميقي نفس پريسا

 .خب بگم بايد من پس بزني حرف تو بود چي؟قرار خب:كرد نگاهش متعجب پريسا

 كه چي هر و بگي الزمه چي هر خودت ميخواد دلم اينكه واسه خب:گفت و كرد جابجا را دستش آرش
 .بريزي بيرون رو ميخوردت خوره مثل داره



 

 

يشهسوارمريم  –عكس خاليابق  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  25 

 بگم؟ بتو بايد چرا-

 اشتباه انگار اما داري قبول صبور سنگ يه بعنوان منو ميكردم فكر.ميگفتي قبال كه دليل هزاران به-
 .ميكردم

 .نيست اين موضوع-

 چيه؟ پس-

 .بذاريد ماهاش اگه البته كنم فراموشش ميخوام كن باور.بزنم حرف موردش در نميخواهم-

 هيچي؟ يعني-

 او به حاليكه در و كرد حايل ميز روي را دستها برخاست آرش.كرد تاييد را او حرف سر تكان با پريسا
 نگفته؟ بهت كسي حاال تا شدي اي پيچيده آدم:گفت بود شده خيره

 !دوميشي تو-

 اول؟ نفر و-

 نميدونم:گفت و رفت عقب عقب دستهايش بردن باال حال در آرش و انداخت باال ابرو زنان لبخند پريسا
 !بذارن محرمانه جلسه يك تو و با برادرون دو قراره امشب كه نه يا داري خبر

 مورد؟ چه در:برداشت قدم او بطرف و برخاست متعجب پريسا

 گوشمو اونقدر گرفتم درد گوش ميزنه قدم ميره راه هي...كه بزنه حرف وانميسته جا يه عمو دست از-
 !در هب چسبوندم

 ايستادي؟تو فالگوش در پشت از:گفت انگشت حركت با و كرد گشاد را چشمهايش كنان خنده پريسا
 نميكشي؟ خجالت ت قواره و قد از
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 تازه بلنده كم يه قدم حاال!نه:داد جواب و انداخت خود سرتاپاي به نگاهي بود رسيده نرده به كه آرش
 بكشم؟ خجالت بايد چرا...رشيدت قد قربون ميگه بهم هميشه مامانم

 دارن؟ چكارمون حاال نداري دست رو فضولي توي بخدا:گفت و خنديد هم باز پريسا

 عموي.خوبه چرا؟كي؟خب!مختصر و كوتاه.ميزنه حرف تلگرافي ميشناسي كه رو عموت ديگه همين-
 يه كه ارهند كاري هم اصال مياره پايين هي ميبره باال رو صداش تن هي باشه جنابعالي پدر همون كه منم

 !سمع استراق از ميميره داره در پشت بينوايي

 .بهتره فضولي-

 خاكي؟ به ميزني هي چرا تو مهمه قضيه اصل حاال-

 .كن ش خالصه-

 خونه تو نميدونستم.دارن كار ما با فهميدم تازه شدم كتاب در پشت تموم ساعت تر؟دو خالصه اين از-
 .كمك بياي ميگفتم وگرنه اي

 .كرد ساكت را دو هر بود آمده باال تراس هاي پله از كه هما صداي

 كمكي؟ چه-

 !نداره هيچكس اونم ميخواد شنوا گوش جفت يه داداشت:گفت نان لبخندز و كرد نگاه پريسا به آرش

 !بسوزه كسي پدربي:گرفت بغل در را دستها و كشيد بلندي آه

 جوونيم داره كه بسوزه روزگار ههمرا هم عشق:داد ادامه آرش كه آمد او بطرف ناراحت و منقلب هما
 !ميكنه تباه رو

 خنده ديدن با بود كرده باور را آرش حرفهاي تقريبا كه هما.كشيد آهي دوباره و فشرد را اش پيشاني
 حركتي با آرش اما برداشت خيز او بطرف عصبانيت با انداخته دست را او آرش هم باز كه پريسا ي
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 عاشق نكن فكر اصال كرده تكيه درختي بر جواني ديدي اگر:گفت و رفت ها پله سمت به سريع
 فضولي؟ مگه.درخت آبياري اومده.شده

 بود كرده پرتاب جانبش به هما كه سيبي تا شد سرازير ها پله از نرسانده پايان به به را اي جمله هنوز و
 ديگه شكر ار خدا:گفت كنان خنده و ايستاد او كنار هما خنديد بلندي صداي با پريسا.نخورد او به

 .نيستي دپرس

 .داد منفي جواب سر تكان با تنها خنده ميان در پريسا و

 

  

 !عمو داره صدايي چه به به:گفت و گذاشت دهان به را سرخ اي هندوانه از اي تكه

 صداي واسه دلم چقدر هستم كه اونجا پريسا نميدوني رسيدن بهم برادر دو اين باز:گفت لبخندزنان هما
 ميخونن؟ رو قسمت كدوم دارم.ميشه تنگ بابا خوندن شاهنامه و عمو

 .قسمتم اين عاشق من.رستم خوان هفت:داد جواب پريسا

 بستر نيستان يكي:كرد خواندن به شروع دست تكان با و شد جابجا بود رفته فرو مبل در كه آرش
 ساخت خواب

 سر شير چون بنهاد ارام به

 

 .بگيره واين جلو يكي:گفت خنده با هما

 نيست؟ خوب صدام:گفت و شد ساكت آرش

 .اصال:دادند جواب هم با بودند نشسته مبل روي يكديگر كنار كه پريسا و هما
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 سربسر داريد نبينم قشنگ دختراي:گفت و گذاشت او مقابل را چاي سيني و نشست آرش كنار نگين
 !ميذاريد من پسر

 اضافه طرفدارام تعداد به تا كجاست آذر خاله:دپرسي و كرد اي سرفه و انداخت غبغب به بادي آرش
 بشه؟ گرفته ها بعضي حال و بشه

 .عزيزم اومدم:گفت و نشست آرش ديگر طرف زنان لبخند آذر

 من جاي اينجا نه:گفت و كرد نگاه تعجب با بودن نشسته او طرف دو در كه آذر و مادرش به آرش
 .نيست

 پسرم؟ راچ:پرسيد و داد آرش بدست را چاي فنجان نگين

 .مياد توطئه بوي:گفت و داد قورت را دهانش آب آرش

 ها؟ بچه چطور شما نميكنيم احساس بويي ما:گفت و گرفت او مقابل را قندان آذر

 .نه:دادند جواب همصدا پريسا و هما

 !بگيد شما چي هر:گفت و كرد كج را سرش مظلومانه و برداشت قند اي حبه آرش

 گيم؟ب ما چي هر شد چي:گفت پريسا

 .ندارم حرفي من بگن خالم و مادر چي هر بله:داد جواب ضعيف صدايي با آرش

 بكه؟ مادرم چي هر رو چي:پرسيد هما و كردند نگاه بهم تعجب با همه

 حرف پسر منم بديد؟خب زنم نميخوايد مگه:گفت و زده گره درهم را دستها شرمگين حالتي با آرش
 .بگيد شما چي هر خانواده كن گوش
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 كي پررو بچه:گفت و كشيد را او گوش نگين.يگفتند چيز كدام هر و پيچيد سالن در خنده شليك
 بده؟ زنت خواست

 .خودراضي از چه:گفت هما

 !پررو بچه نميري كه رو از:كرد نگاهش پريسا و

 .دارم بيشتري شباهت عموم دختر به بخصوص مورد اين در:گفت و داد تكيه مبل به دوباره آرش

 آندو احترام به همه.شود ظاهر در چهارچوب در برادر دو شود باز در كه شد باعث زياد صداي و سر
 ميگيريد؟ زن داريد كي شده؟واسه خبر چه:گفت و انداخت آنها به نگاهي معين.برخاستند

 .داريد تيزي گوشهاي چه ماشاهللا:گفت پريسا و كردند نگاه بهم همه

 شنيديم؟ درست پس:گفت انداخت مي او گردن ورد را دستش حاليكه در و نشست پريسا كنار بهرام

 ميخونديد؟ شاهنامه داشتيد كه شما:گفت و گذاشت ميز روي پدرش مقابل را چاي فنجان هما

 گرفتن بله مبحث اما بود پيش دقيقه 5 مال كه خوني شاهنامه:داد جواب و نشست مبل روي نيز معين
 .قبل دقيقه 2 مال

 دقيقه 2 اون بعده حاال.عمو شما داريد عملي دقت چه!برسه رداتونشاگ داد به خدا:گفت و خنديد آرش
 رو؟ دقيقه 5 اون قبل يا نشديد متوجه رو

 .صلواتيه پدر تو سر زير آتيشه چي هر ميدونم منكه:گفت معين و خنديدند همه

 كارها اينجور اصوال.نميچسبه بمن خيلي ها وصله اين عمو نه مورد اين:داد جواب سر تكان با آرش
 .نميده اسماني بالي اين به تن راحتي به مردي هيچ وگرنه خانمهاست مخصوص

 بعد كن نگاه اطرافت خانمهاي به اول:گفت چايش فنجان برداشتن حال در و شد جابجا كنان خنده بهرام
 .بزن بودار حرفهاي اين از
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 خبر؟درسها چه عمو ممنون:گفت و كرد تشكر مهرباني با او و گذاشت عمويش مقابل چاي فنجاي هما
 نداري؟ مشكلي كه ميره؟اونجا پيش خوب

 .نيست هم بد گرفت فاكتور بشه غربت و دوري از اگه. خوبه -

 :گفت نگين

 خيالمون بود، خودمون پيش طوري اين. كرد مي عوض رو جاش تهران توي يكي با شد مي كاش اي -
 .بود راحت هم

 :گفت معين

 نه مگه. شن مي تر باتجربه و داناتر تر، پخته جوونهامون طوري اين. بكنه خودشو كار روزگار بذاريد -
 عمو؟

 :گفت و زد لبخندي هما

 .ندارم حرفي كه من -

 :گفت آذر

 .نيافتاده دور راه پريسا كه كنم شكر رو خدا برم -

 :گفت و زد لبخندي معين

. بربياد زندگي پسِ از ون،زيادم توجه به نياز بدون و ما از مستقل تونه مي باشه جا هر ما دختر خانم، -
 .كني مهار كم يه را ايرانيت ي مادرانه زياد محبت بتوني كه خوبه

 :گفت و كرد بغض آذر
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 محبت داشتن از بايد چرا پس ايراني، دختر يه دخترمونم ايراني، پدر يه هم تو ام، ايراني مادر يه من -
 بترسيم؟ ايراني يه مرز و حد بي

 هاي نفس صداي جز لحظاتي براي. انداخت سايه سالن در تلخ سكوتي. كرد سكوت بغضش مهار براي و
 لب بر تلخي لبخند داشت اطالع همسرش دلخوري از كه معين. رسيد نمي گوش به ديگري صداي شان
 :گفت عميقي نفس از پس و نشاند

 .بپرسم رو نظرتون و بگم بهتون رو مهمي موضوع تا بشيد جمع اينجا خواستم -

 :داد ادامه. شدند خيره او به ههم آذر جز به

 همكاري قول من از تا اينجا ميان آقايي و خانم سفيد، و سياه موسسه از روزيه چند كه دونيد مي حتما -
 .بگيرن

 :گفت آرش. انداخت باال شانه ندانستن، عالمت به هم او اما كرد، نگاه پريسا به تعجب با هما

 خوان؟ مي چي ديدمشون، من -

 :گفت معين

 كساني چه از هم رو كار اينجاي تا دونم نمي. بسازن سريال ما خانواده گذشته ماجراهاي از خوان مي -
 هم رو شون فيلمنامه. بود زياد خيلي پدرم و بيك رشيد مورد در اطالعاتشون چون گرفتن، كمك

 ...دارن نياز پدرم هاي نوشته دست به اونا و مونده مبهم براشون قسمتهايي يه اما خوندم،

 :گفت پريسا

 بهشون؟ نداديد كه رو پدربزرگ هاي نوشته دست -

 :گفت و كرد نگاهش مهرباني با معين
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 ها نوشته دست از و اينجا بيان گفتم. عزيزن برامون چقدر ها نوشته دست اين كه دوني مي خودت نه، -
 خواستن ازم .آبشار رن مي دارن خوره مي كليد داره كار آخه. نكردند قبول اما كنند، استفاده

 بهشون پيشنهادي اونها، زياد اصرار با باالخره. زياده من مشغله نداره امكان اين اما برم همراهشون
 .دادم

 :داد ادامه معين. شدند خيره او به آذر حتي همه

. باخبره افتاده اتفاق گذشته در كه وقايعي از و داره اطالع ها نوشته دست از من اندازه به دخترم گفتم -
 كنه، مي همراهي رو گروه دخترعموش و عمو پسر همراه بخواد خودش اگه شده تموم كالسها كه نماال
 چيه؟ نظرتون. دارن گذشته به مروري هم كنن، مي در خستگي و رن مي سفري هم. تماشا هم و فاله هم

 :گفت پريسا

 برمياد؟ ما دست از كمكي چه. شده مفقود صفحات بعضي -

 :داد جواب معين

 بري؟ خواي نمي ييعن -

 .نشه بهشون كمكي ترسم مي. خبرم بي ماجراها خيلي از بقيه مثل منم گم مي. نبود اين منظورم. نه نه، -

 نيومد دلم. هستن مصمم خيلي سريال ساختن واسه انگار اما. كردم مطرح رو مومضوع همين منم اتفاقا -
 .نري توني مي نداري اجباري هيچ تو. بذارم تنهاشون

 :گفت و نشاند لب بر معناداري لبخند پريسا

 .گيد مي طوري اين كنه، مي درد كارها اين واسه سرم كه دونيد مي -

 :گفت و پاشيد او چشمهاي به را مهربانش نگاه معين

 .ابشار ياد مي همراهمون هم همكارام از يكي اتفاقا. كني مي قبول دونستم مي -
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 مونه؟ مي هم همكارتون -

 .گرديم برمي شديد قرمست كه شما نه، -

 كنن؟ قبول ارش و هما معلوم كجا از -

 :گفت و شد جا جابه خوشحالي با هما

 .روستا صبح واسه زده لك دلم شهر، اين تو پوسيدم! خدامه از كه من -

 :گفت پريسا

 .خورده نم خاك بوي -

 :گفت و داد قورت را دهانش آب آرش

 .بگيد هم مرغش تخم و پنير و سرشير از -

 :گفتند هم با هما و ساپري

 .شكمو -

 :گفت و كشيد درهم ابرو آرش

- ميخواد دلتون چي هر حاال. خورم مي سرشير هومن من! جان نوش تره؟ خوشمزه خورده نم خاك... ا 
 !وابكنيم هم از رو سنگهامون بايد كار اول باشم گفته فقط بگيد،

 :شد براق هما

 سنگي؟ چه -

 :پرسيد تمسخر با پريسا
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 /ديگه وخكل -

 :كرد گرد را چشمهايش آرش

 كه گرامي اجاديد كجاييد. جديد نسل شدن ذليل زن چه! شده اي وارونه دنياي چه خدا، رو تو ببين -
 سير جونم از مگه آقا، نميام من درميارن چشمامو دارن اوليام جلوي. اومده امروز كرد سر بر چه ببينيد
 كه نكنن ادم سر از مو دسته يه روزي تا دو اين. مبادا روز هواس اونم مونده سرم تو شويد چهارتا شدم؟

 ....گذره نمي اموراتشون

 .خنديدند مي همه و زد مي حرف بند يك آرش

 

 دوم فصل

 

 :گفت و بست محكم را ماشين عقب صندوق در

 .جا گلوله يه گذاشتيم كرديم جمع داشتيم زندگي هرچي. د تموم بخواد خدا -

 به را اش پشتي كوله بودند، ايستاده دست به قران كه نگين و مادرش سمت به رفتن حال در پريسا
 :گفت و كرد پرت ارش سمت

 .بده جا اينم -

 :گفت و گذاشت ماشين كاپوت روي و گرفت هوا را ان آرش

 آوردي؟ رختخواب رفتي تو نيست، جا ميگم -

 :برگشت طرفش به غيظ با پريسا
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 نديدي؟ هكول عمرت تو كل؟ عقل رختخوابه اين -

 !ديد مي جا مرده ننه كوله تو تشكتونم. نيست بعيد هيچي شما از اما. فراوون ديدم، -

 :پرسيد آرام گذشت، مي او كنار از كه هما و كرد اخم پريسا

 توش؟ گذاشتي چي حاال -

 :داد جواب ارام و خنديد ريز پريسا

 .مسافرتي پتوي -

 محكم را دخترها دست نگين. داد جا ماشين عقب وقصند در را كوله زحمت با آرش و خنديدند دو هر
 : فشرد

 .جنگل نريد تنهايي نكنيد، شيطنت. روستاست اونجا. باشيد همديگه مراقب -

 :گفت و بوسيد را نگين گونه پريسا

 ...زنيم مي مسواك خواب از قبل خوريم، مي وب مونو صبحونه دوييم، نمي. خنديم نمي بلند چشم، -

 :گفت خنده با نگين

 كنم؟ مي سفارش بهتون اينطوري من -

 :داد جواب پريسا

 .شديم بزرگ خيلي ما باشه، يادتون فقط. كنيد مي سفارش تر مادرانه كه معلومه خاله، برم قربونت -

 :گفت آذر

 .داره رو سال صد انگار خيلي گه مي همچين -
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 :گفت و بوسيد را مادرش صورت هما

 دعوا ذارم نمي. هستم تا دو اين مراقب خودم فهميدم رو نهاتو نصيحت معني من راحت خيالتون -
 .كنن

 :گفت و كرد روبوسي او با آذر

 .بود همين منظورمون خاله گل آفرين -

 :گفت و امد آنها سمت به شد خسته ماشين شيشه كردن پاك از كه آرش

 زحمت به اونم كه گرگه اقا دست دمشون مي جاده اول. هستم مواظبشون خودم راحت، خيالتون -
 .نيافته

 :گفت و كرد نازك چشمي پشت پريسا

 .باشي خودت مراقب بهتره -

 :گفت معين و داد دست دو ان با ارش. شدند پاركينگ وارد هم بهرام و معين

 ايد؟ آماده شما. رسه مي االن هم همكارم -

 :گفت لبخندزنان ارش

 .شد ستهب بود زحمتي هر به هم عقب صندوق درِ شكر رو خدا عمو، بله -

 :گفت و بوسيد را هما پيشاني بهرام

 باشه؟ راحت خيالم -

 :داد جواب هما جاي به آرش
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 .بدم هم امضا خوايد مي اصال. هستم مراقبشون بيشتر چشمام از بابا -

 :گفت بهرام

 .كافيه مرد قول -

 !شكر رو خدا. شناخت رسميت به رو ما يكي باالخره بابا، برم قربونت -

 :گفت و فشرد را او شانه بهرام

 خونه بريد راست يه. نذاري خبرمون بي بگير تماس مخابرات از ده، نمي خط خوب موبايل اونجا -
 هم رشيبيك خونه به مناسبه نظر هر از اونجا. بگه مادرش به كه داديم خبر پسرش به آذرخاتون،

 .ريزه مي داره سقفش نريد، زياد اونجا فقط. نزديكه

 ديگه؟ امر بابا چشم -

 .كن راحت رو خيالشون برو نگرانن خيلي خانما دختر جون و تو جون سالمتي، -

 برم؟. نيست امري.  كردم رو كار اين قبال اتفاقا -

 .خدا اون به -

 .افتادند راه به و ارش ماشين سوار دخترها و شد او ماشين سوار معين. رسيد راه از هم معين همكار

 :گفت و چرخيد عقب طرف به هما

 شده؟ تنگ دلت نشديم دور تهران از خيلي پكري؟ ؟چيه -

 :گفت و انداخت پريسا به نگاهي ان ميان از و كرد تنظيم را اينه آرش

 .ها تهراني واسه بگو نه كه تهران -
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 :گفت و كرد كج او براي را لبش پريسا

 !بماند ادمهاش حاال نظيره، بي ديگه صداش و سر نيست؟ دم و دود اين حيف! حتماً -

 :گفت شآر

 شعارتوت زيستن ساده و داريد لطيف حس و دليد اهل داريد ادعا كه تا دو شما. كنيم كاري يه بيا اصال -
 چطوره؟. كنم پيدا براتون روستايي كامال ي نديده مهتاب و افتاب پسر تا دو ابشار تو من شده،

 :گفت و انداخت ارش گردن دور را دستش هما. كردند نگاه هم به پريسا و هما

 .عاليه فكرم، خوش داداش قربون -

 :گفت و زد پس را او دست حرص با ارش

 شده روزگاري عجب. بشي سفيد و سرخ هي گلي لپ و شرمنده بايد تو االن. سر خيره دختره بشين -
 پسراي دارن گناه. كنم وصل خودم پاي به بعد و پاتون به ببندم طناب يه نفري باشه حواسم! خدا به

 .ورگل ترگل يروستاي ي ساده

 :گفت و كرد جا جابه را دنده ارش. خنديدند هما و پريسا

 !سرا خيره هالهل، زهر -

 همكار شدند رستوراني وارد راه بين در. گذاشت هم روي را پلكهايش و داد تكيه پشتي به را سرش هما
 شنيدن از .گرفت مي فيلم اطراف طبيعت از مدام. طبيعت به مند عالقه و بود حرفي كم مرد معين،
 به كه حالي در پريسا ان، از پس و شد صرف ساكت محيط در غذا. برد مي لذت معين خاطرات و حرفها
 :گفت ارش به رفت، مي ماشين سمت

 .كنم مي رانندگي من. بزن چرتي يه عقب برو شدي، خسته -

 :گفت و گرفت سمتش به را سوئيچ زود خيلي او اما شود، روبرو ارش مخالفت با داشت انتظار
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 .نرو تند فقط! عاليه -

 .رفت تنقالت دكه طرف به و

 را خوراكي نايلون خريد، از پس ارش. شد خيره بود انها حركت منتظر كه معين همكار ماشين به پريسا
 :گفت و داد هما دست به

 .كنيد استفاده اشتراكي بايد داريم، كم پاكت نكنيد روي زياده فقط -

 :گفت هما و كشيد درهم چهره پريسا

 .خورد هم به حالم...اَه -

 :گفت و نشست عقب صندلي روي و كرد باز را ماشين در آرش

 .بيافتيد راه. ممنوع بازي آرتيست -

 رانندگي پريسا و بست را هايش چشم نهاوند خود تا ارش. افتادند راه و شدند سوار نيز هما و پريسا
 كمي فاصله با نيز معين همكار ماشين. افتادند راه ابشار طرف به و كردند عوض را جايشان انجا در. كرد
 .كرد حركت انها از

 و نم نم باران. بود كرده فام سرخ را اطراف محيط و آورد درمي شكلك رفيع كوههاي پشت غروب
 طبيعت وجود، تمام با و بردند بيرون پنجره از را دستشان پريسا و هما. كرد باريدن به شروع نوازشگر

 در ارش. كنند خودنمايي تا بودند شب سياه چادر شدن باز منتظر ها ستاره. دندكشي آغوش به را
 ابشار اصلي راه وارد. نزند هم بر را دو ان لطيف حس تا گفت نمي هيچ و كرد مي رانندگي سكوت
 سكرآور عطر و نظير بي نسيمش و تمثيل بي سرسبزي. نهادند مي پا اسماني جايي به گويي شدند،
 شتابانش خروش و رود صداي. باشد استشمام به قادر كه اي تنابنده هر كننده مست اش وحشي گلهاي
 تر سهمگين را ان خروش شد، مي كشيده رود روي كه تاريكي ي پرده و داد مي را سفر پايان نويد
 از وقت هيچ پريسا. بدهند دست از را مناظر ان از اي لحظه مبادا تا زدند نمي هم بر چشم. بود نموده
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 اش، سرسبزي. بود همتا بي و بديع مناظر ان عاشق كودكي از شد، نمي سير جادويي سرزمين ان شايتما
 .بود نموده خود شيفته را او افتخارش پر قدمت همه از بيش و اش، فرحبخش نسيم اش، ابي اسمان

 :پرسيد ارش رسيدند، كه روستا به

 برم؟ طرف كدوم شناسيد؟ مي كه رو آذرخاتون -

 :داد جواب پريسا

 .بلدي كه رو راهش. بيكه رشيد خونه روي روبه اش خونه -

 گفتك و چرخاند را فرمان آرش

 خوندي؟ رو اقاجون هاي نوشته دست تو پريسا،. رم مي هم بسته چشم اره، رو؟ اونجا -

 چطور؟ -

 ميان؟ بيرون زنده نفر دو و كنن مي گور به زنده رو نفرشون شصت كه راسته -

 ؟نباشه درست چرا -

 .نيست باور قابل -

 اگه باش مطمئن بوده راستگويي و متدين پرقدرت مرد جون نميشه؟آقا باورت نديدي تو چون-
 شك درستيش تو بايد چرا رسيده بما و گشته سينه به سينه ماجرا اين تازه درسته پس نوشته آقاجون
 كرد؟

 .نمشبخو منم بده نداريم زيادي كار كه اينجا پرسيدم فقط نكردم شك من-

 .شد فرصت اگه البته باشه-

 نشه؟ چرا-
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 نويس فيلمنامه ب ها نوشته اين بازخوني روي از كه!اينجا اومديم چي واسه رفت يادت اينكه مثله-
 .بشه ساخته و نوشته حقايق تا كنيم كمك

 ميارن؟ فيلم تو رو ما اسم-

 مهمه؟ مگه-

 نيست؟-

 .نه من واسه-

 مهمه؟ چي تو واسه-

 .بسوزه سابيح دلت تا نميگم-

 .آوردم كم ندارم جواب بگو-

 !باش خيال عتيقه؟بهمين تو از-

 نه؟ يا ميكنيد تمومش:گفت هما

 .بود نشده شروع:داد جواب آرش

 .ميچسبه دوش يه حاال.بود طوالني راه چقدر:گفت پريسا

 .بخوابم حركت بدون و صاف جاي يه رو فقط ميخوام.ميميرم دارم خستگي از منكه:گفت هما

 جلو از اونو برگشتنمون تا.مياد بدم فالسكه چي هر از خوردم فالكس چاي اينقدر چاي اول:گفت آرش
 خاله خونه بگيد حاال!بيك رشيد بزرگمون جد ي خونه اينم.كردم پيدا آلرژي بهش كه كنيد دور چشمام
 !وره كدوم
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 نشسته منتظرمون زنپير نميبيني آبيه در اون اوناهاش.وره همين نمك بي پسر:گفت و كرد تبسمي هما
 .در جلوي

 .مهربونيه زن:گفت و زد لبخندي پريسا

 ميشناسيش؟:پرسيد و كرد پارك خانه مقابل آرش

 .ديدمش بار يه:داد جواب هما

 از و ميبينمش بزنم سر بيك رشيد ي خونه به ميام وقت هر واقع در.ديدمش زياد من:گفت پريسا
 .ميبرم لذت ميكنه تعريف كه ماجراهايي

 .ميپرسه عمو و پدر از ميبينه منو بار هر:داد ادامه پريسا آمد طرفشان به خوشحالي با پيرزن

 گروه حضور از ميخواست واقع در.شد ماشين سوار دوباره همكارش به روستا دادن نشان براي معين
 دق زن خاتون آذر.دادند سالم و شدند پياده آندو رفتن از پس ها بچه.شود مطمئن روستا در ساز فيلم
 درشت تقريبا چشمهاي و نازك ابروهاي بود محبت و مهرباني از پر صورتش كه چاقي تقريبا و كوتاه
 تمام روستايي ي ساده پيرزن.داشت جالي تناسب كوچكش لبهاي و گوشتي كمي بيني با رنگش اي قهوه

 بداخل را آنها منطقه همان مخصوص ي لهجه با و كرد پريسا و هما نثار اي بوسه با را اش مهرباني
 خاص سليقه با وسايلش تمام كه ساده و تميز اي خانه شدند خانه وارد او تعارفات با همه.كرد دعوت
 زيبايي وبر شده داده تكيه ديوارها به صالبت با خانه بزرگ سالن كف تمام.بود شده چيده روستايي زنان
 را اي شامه هر آنها عطر و يدندميدرخش يشم نين چون سالن كنار و گوشه در گلدانها.افزودند مي آنجا

 خانه.اورديد صفا.آمديد خوش اوشار به:گفت و كرد آنها نثار را پهنش لبخند خاتون آذر.ميداد نوازش
 نگرانتون كردم آماده ناهار براتون.دير اينقدر نگفت اما آييد مي شما گفت پسرم.كرديد روشني
 چاي كه ميكنيد؟بنشينيد تعارف چرا.صنوبريد سرو ماشاهللا هزار ميبينمتون كه حاال شكر رو خدا.شدم
 .ست آماده دم تازه
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 نعلبكي درون زري دور باريك كمر استكان چند و ميجوشيد ارام سالن راست ي گوشه در قديمي سماور
 به منكه خاتون نكنه درد دستت كه آخ:گفت و نشست سماور كنار سرعت به آرش.ميكردند خودنمايي

 .رسيدم آرزوم

 و ريخت چاي برايشان طمانينه با پيرزن.نشستند سماور ديگر سمت در آذرخاتون كنار نيز دخترها
 درسته؟ خانم پريسا:گفت و شد خيره پريسا به بعد.كرد تعارف

 .بله-

 حسيني؟ حاج پسرهاي از يك كدوم دختر-

 .هستم معين احمد دختر من-

 اومده؟ باهاتون كه احمدويه؟همون منظورت-

 .ميگيم بهش معين بابا بله:داد جواب پريسا.نشاندند لب بر لبخندي و كردن نگاه هم به همه

 ...دختر آذره هم مادرت اسم حتما!روزگار اي:گفت و كشيد آهي پيرزن

 .ولي ميرزا دختر آذر بله-

 حاج پدربزرگت عموي پسر ميرزا.داشت نجوم علم و بود نجوم اهل كه اصغر علي پسر ولي ميرزا
 يتيمي با ماست ي طايفه فرد پاكترين كه ولي ميرزا اين ميگفت و اشتد دوستش هم خيلي كه حسينه
 و ولي ميرزا به زيادش ي عالقه روي از اون.نداده دست از رو نفسش عزت هيچوقت و شده بزرگ
 خانواده اقتصاد اهل اصال احمدو چون كرد انتخاب معين احمد واسه اونو آذر خاص و زياد انرژي
 بره راحت بتونه معين احمد تا باشه كن جمع زندگي و بدونه اقتصاد كه كرد انتخاب زني براش.نبود
 .مطالعاتش دنبال

 .ميشناسيد رو مادرم خوب:گفت و انداخت باال ابرو پريسا
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 ما ي خونه اومدن بار اولين براي و كنگاور ميرفتن پدرش با كه بود ساله 6 يا 5 ميشناسم كه بله-
 نمياد ديگه.من دست كمك اومد و شد پا بازيگوش نه و بود خجالتي نه سالهاش و سن برعكس مادرت
 .كرده گرفتار رو آدمها بدجوري شهري زندگي اينجا

 ؟...پسر آرش هم تو:پرسيد و شد خيره آرش به اينبار

 دبشي چاي عجب خاتون آذر نكنه درد دستت:داد جواب و گذاشت نعبلكي درون را خالي استكان آرش
 .ليخا هم بهرام بابا جاي.بود

 حسين ميكنه؟حاج چكار پدرت...روزگار اي روزگار اي:گفت و كشيد آهي سر تكان همراه آذرخاتون
 به كسي نهاوند شهرك تو هنوزم گرچه.ميشه ادبيات تو غولي كنه اراده پسر اين اگه ميگفت هميشه
 .نميرسه پاش گرد

 موالنا از ديگه حفظه از كه رو شاهنامه.همتاست بي ادبياتش شماست با حق اما مهندسه:داد جواب آرش
 مورد اين تو.دهخدا يه ي قاعده به داره نامه لغت يه خودش واسه بگذريم كه حافظ و تبريزي شمس و

 .مياريم كم جلوش واقعا

 كدومتون هر شماها:گفت آرش به رو دوباره اي لحظه از بعد و دوخت هما به را مهربانش نگاه پيرزن
 صدات قواره و قد از.اوني شبيه خيلي تو پسرم اما بردين ارث به بيامرز خدا حسين حاج از نشوني
 از نهاوند.بود كماالتي با آدم.بباره قبرش به نور افتادم مرحوم اون ياد كردي سالمتي چاق باهام همينكه

 به مو كه ميزد حرفها بيك رشيد رشادتهاي از پدربزرگم نديده بخودش كم همتا بي آدمهاي دست اين
 .يشهم سيخ آدم تن

 .ست آماده من ي نه؟عصرونه يا خوردين ناهار:گفت ميكرد باز را دري حاليكه در و برخاست

 .آبشار عصرونه واسه ميميرم من:گفت آرش و كردند نگاه بهم پريسا و هما و آرش
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 روي را سيني او كه برخاستند كمك براي هما و پريسا شد سالن وارد بزرگي سيني همراه آذرخاتون
 .گرفتم شما مخصوص رو محلي شير سر كه بيا پسرم بيا ايد خسته شماها:گفت و گذاشت زمين

 بقيه اشتهاي كه ميخورد و ميگرفت لقمه ولع با چنان.شد مشغول و نشست سيني كنار خوشحالي با آرش
 يه. خاله نكنه درد دستت:گفت و گرفت بغل بالشي آرش خوردند هم را دوم چاي وقتي.شد تحريك هم
 .بزنم چرتي يه كه امميخو دنج جاي

 .دنج جاي اينم بيا:گفت و كرد باز برايش را اتاقي در خاتون آذر

 نميخواي؟ گرم آب دوش نگذره بد:گفت هما

 ايد؟ چكاره شما حتما چرت از بعد:گفت و رفت اتاق سمت به بدست بالش آرش

 .بزنم بيك رشيد قديمي ي خونه به سر يه ميرم منكه:گفت و برخاست پريسا

 .ميريزه داره اونجا سقف نكرده الزم:گفت و برگشت ايستاد بود شده اتاق وارد كه آرش

 داري؟ چكار من با بخواب برو تو نميريزه-

 .ميريزه داره ميگم!هستي خرابي كله عجب-

 مردمه فكر و دل تو دل شير اين ياد تا.سرپاست كه عمره يه.پسر نميريزه: كرد پادرمياني خاتون آذر
 شناخته فرهنگي ميراث جز آخه.ترميم واسه بيان فرهنگي ميراث از قراره تازه.ستسرپا هم خونه اين
 .شده

 .باي فعال:گفت و كرد نگاه آرش به زنان لبخند پريسا

 چراغ خاتون آذر.بسپارد شب به را جايش كه ميرفت غروب و بود فام سرخ آسمان.شد خارج خانه از و
 ي خانه آن سمت به هما همراه پريسا.نماند آنجا زياد كه نمود سفارش و كرد روشن او براي سوزي گرد

 گذر.بازميگشت سال صد از بيش به قدمتش و بود شده ساخته گل و خشت از كه اي خانه.رفتند قديمي
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 آن در كه بود آدمهايي به خانه آن ارزش.بود نكاسته آن ارزش از چيزي اما كرده اش فرسوده زمان
 سالها آن در بيك رسيد.بودند تاريخ از انگيزي شگفت لحظات فرساي قلم رشاتهايشان با و زيسته
 افراد و خانها جور و ظلم تحمل كه مردي آزاد بود كرده زندگي خانه آن در اش خانواده بهمراه

 .افرادشان و خانها چشمان بر خاري و شد يتيمان پناه ميرسيد مظلومان داد به نداشت را ظالمشان

 شاهانه ظلم با مبارزه اهل بيك رشيد چون نيز پدربزرگش.ميكرد خارافت جدي چنين داشتن به پريسا
 .بود

 به در و داد هل آنرا دست با پريسا رسيدند كه خانه بزرگ و چوبي در به.برداشت قدم او پشت هما
 برگرديم باي:گفت ترس با هما.بود رفته فرو ساله صد سكوتي در خانه.شد باز جيري صداي با و سختي
 .دختر نشو ببيني؟ديوونه ميخواي رو چي ريكهتا خيلي اينجا

 ميترسي؟-

 .داره ترسم اره-

 .ست سكنه از خالي اينجا ميترسي چي از-

 .ميترسم روح از من داره كه قبر-

 از ميخوام كه دارم سوال كلي چون.ببينمش دارم آرزو من كه بيكه رشيد روح منظورت اگه! روح؟-
 .ببينم اونو قبر و تاقا تو برم حتما شد الزم پس.بپرسم گذشته

 .نشو مسخره پريسا شده شب:فشرد را او بازوي حرص با هما

 همينه؟ منظورت ميشن ترسناكتر ارواح چراغ نور تو آهان.داريم چراغ ما-

 .برو تنهايي ميخواي تو:گفت و برداشت عقب به قدمي هما

 !تنهايي؟...برم-
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 .ندارم ارواح مالقان هب اي عالقه هيچ من كني سوال بيك رشيد از ميخواي تو-

 .س جمعه شب پريسا:داد ادامه لرزاني صداي با باشد افتاده يادش چيزي گويي و

 ميشه؟ چي باشه:پرسيد و گرفت او روبروي را قوه چراغ پريسا

 .باشه اينجا بيك رشيد روح االن شايد آزادن ها مرده-

 .مبپرس ازش سوال تا چند ميشنوه؟بذار رو ما حرفهاي يعني!خوب چه-

 .بده جواب من سوال تا چند به اينجايي اگه بيك رشيد:چرخيد خود دور بدست چراغ

 .ها ميميرم بخدا پريسا:چسباند او به را خود ترس با هما

 روح هيچ اينجاست بيك رشيد روح تا راحت خيالت اما!باشن اينجا هم خبيثه ارواح ميترسي چيه؟نكنه-
 .نمياد اينجا تو و من از غير به خبيثي

 .ميترسم كه ميدوني نكن روح روح انقدر!لوس-

 ميشنوي؟ تو ميكنه صدام داره يكي هما واي-

 .مياره هم رو تو اسم داره:داد ادامه پريسا و شد گرد ترس از هما چشماي

 كيه؟ ميگي؟صداي جدي:ناليد و چسباند او به كامال را خود هما

 اگه واي.ميخواد كمك رستم و آفرين گرد از تو به رسيدن واسه داره كه سهرابه ي عاشقانه صداي-
 !ميشه چي كه بيان هم اونها روح

 دستش پريسا.دويد آذرخاتون ي خانه سمت به هما و اميخت هم در هما فرياد و پريسا ي خنده صداي
 احساس خود پوست زير را سوزاني گرماي كه شود حياط وارد و نيفتد تا گذاشت چوبي در روي را

 چه قديمي ي رفته در زهوار در روي حرارت آنهمه!نميشد باورش.كشيد پس را دستش سريع.كرد
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 روز روشنايي در داد ترجيح و برداشت عقب به قدمي.گشت مستولي او بر ترس اي لحظه ميكرد؟براي
 را صورتش و گذشت در از خنك نسيمي.ميكشيد خانه آن سمت به را او غريب حسي.بيايد آنجا به

 اختيار بي.ميخواند فرا بداخل و ميزد صدا را او خانه درون از كسي گويي.يدشن را خود نام و داد نوازش
 اينجاست؟ كسي:پرسيد و گذاشت جلو به قدمي

 صداي و بود دل دو.كشيد پس را دستش سريع و افتاد حرارت آن ياد كه بدهد هل بيشتر را در خواست
 بود گرفته جلو به و داشت ستد در را گردسوز چراغ كه همچنان.انداخت دلش بر ترسي گرگ ي زوزه

 آرش و كشيد بلندي جيغ ترس از كرد اصابت او به چراغ و پريد جا از آرش ديدن با ناگهان اما برگشت
 صداي.پاشيد آرش شلوار و لباس روي نفتش و شد رها پريسا دست از چراغ.كشيد فريادي او چون نيز

 فرياد با ميلرزيد عصبانيت از و نداشت هرهچ به رنگ پريسا.كشيد آنجا به را خاتون آذر و هما آندو
 .ميشدم روح قبض داشتم! ديوونه:گفت

 يه از دلت كه تو آخه.آوردي لباسم روز به چي ببين.شدم هم بدهكار:داد جواب تر عصباني آرش و
 !كرد كارم چه ببين...ااا!ميكني؟ غلطي چه اينجا كوچيكتره هم مورچه

 چي حاال.نميدي گوش حرف نرو كه گفتم:گفت و برد خانه سمت به را او و گرفت را پريسا بازوي هما
 شد؟ اينطوري كه شد

 با آرش.كرد تعريف آرش با را برخوردش ماجراي و افتاد بخنده بود شده آرامتر كمي كه پريسا
 .كردند كمك پيرزن به شام كردن آماده براي دخترها و رفت حمام به خاتون آذر راهنمايي

 ذليل:گفت بود گرفته را اش بيني دست با حاليكه در.ميداد نفت بوي هنوز اما شد خارج حمام از آرش
 .گرفته بو هيكلم همه پريسا شي

 منم تا آوردي مي در خودت از صدايي يه ميمردي!بود فضوليت پاداش:داد جواب كنان خنده پريسا
 داري؟ تشريف اونجا تو بفهمم
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 سر بوش نداره؟از حل راه يكي نبود دستت بريتك خوبه.ميگفتي ديگه چيز يه آوردم مي در هم صدا-
 .ميكشم چي تو دست از من بفهمي تا كني شنا نفت چاه تو كه اي.گرفتم درد

 .حساسم نفت بوي به منم خوب بزن ادكلن:گفت و شد چيره اش برخنده بزحمت هما

 حريفه؟ اين تند بوي به ادكلن كدوم حساسن بوش به خانم!الهي-

 :گفت پريسا

 .نفته حل راه تنها نباتي روغن خوندم جايي يه -

 :گفت تمسخر با ارش

 .خنديدم هه هه -

 :گفت و داد هما دست به را سفره آذرخاتون

 .ره مي بوش بشوري صابون با بعد بدنت، به بزني نباتي روغن اگه. پسر گه مي ارست -

 :گفت و داد تكان سر آرش

 اون كه بكشم تنم به صابون حمام، توي صبح تا دباي وقت اون. برم پيشنهادت اون قربون خاله، آخه -
 .بره روغنه

 :گفت و آورد را شام وسايل سيني و رفت اشپزخانه به پريسا

 مي سردرد دارم كه زودتر فقط. بكن ديگه فكر يه برو خواي نمي! شنيدي كه بود همين حل راه تنها -
 .بكن كاري يه شو بلند. زشته ميان، همكارش و پدر االنم. گيرم

 بچه رفتنش، از قبل فردا است قرار و ديده را فيلمبردار گروه و كارگردان كه گفت و امد خانه به معين
 نفت بوي فقط دلپذير، و خنك شبي. رسيد اتمام به ماجراهايش تمام با شب ان. كند اشنا گروه با را ها
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 فردا به عزيز همانانم رسيدن از سرخوش آذرخاتون. انداخت مي شان خنده به گاهي و داد مي آزارش
 .كنند تجربه را دلچسب روزي تا انها از پذيرايي چگونگي و انديشيد مي

 

 ديدن با حاال و شود بيدار زود صبح كه داشت عادت معين. شدند بيدار خواب از پدر صداي با صبح
 بود كسل و الود خواب ارش. نكند بيدار را بقيه آمد نمي دلش كه بود آمده وجد به چنان انجا سرسبزي

. شدند خارج خانه از همگي صبحانه صرف از پس. شود او خستگي متوجه عمويش نگذاشت اما
 از هر و بود آمده ذوق سر قديمي، اشناهاي ديدن با معين. بود اورده وجد به را همه روستا سرسبزي

 .كرد مي زيبا اشعاري خواندن به عشرو گاهي

 نويسنده، چند و بود ميانسال مردي كارگردان،. رفتند سازي فيلم استقرار محل به همگي ظهر، هنگام
 و گرفت را كننده تهيه سراغ معين. نداشتند حضور روز ان البته كه كردند مي همراهي را گروه

 مي سواالتش با معين. گردد مي باز فردا و هرفت نهاوند به مهمي كار انجام براي كه گفت كارگردان
 طور همين كه شود راحت انجا در ها بچه ماندن بابت از خيالش تا بزند محك را جمع و محيط خواست

 صرف براي. نمود اسوده جهت هر از را معين خايل كه بود متديني و افتاده جا مرد كارگردان. شد هم
 راه به نهاوند سمت به همكارش و معين كوتاه، استراحتي از پس و. بازگشتند اذرخاتون خانه به نهار

 و بروند نهاوند انها همراه به نظرشان مورد وسايل خريد براي كه كردند اصرار هما و پريسا. افتادند
 :گفت و فشرد را ارش را دست و شد پياده ماشين از معين نهاوند، در. كرد قبول اكراه با آرش

 حواست كه دونم مي عمو، جان ارش. بشي غافل ازشون نكنه امانت ستتد به سپرم مي را دخترها -
 و اينجا، بياد پريسا كه بود اي بهونه اينها تموم. شده افسرده خيلي وقته چند اين تو پريسا اما هست،
 .خواهرت مثل باش، دخترم مراقب بودم؟ فيلمسازي و فيلم به مند عالقه كي من گرنه

 :داد جواب و شاندن لب به محزوني لبخندي آرش

 نداريد؟ اعتماد بهم -
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 .بيشتر چشمهام از -

 .بريد راحت خيال با شما. هستم مراقبشون بيشتر هم چشمهام از باشيد مطمئن -

 :گفت اي دورگه صداي با و خورد فرو را گلو بغض و فشرد محكم را پريسا دست معين

 .باش خودت مراقب بابا، دردونه -

 :گفت و زد دلبخن الود بغض نيز پريسا

 زنين؟ مي حرف اينجوري كه نبينيم رو همديگه كه قراره مگه -

 طبق بايد چون. سخته پدر يه براي چقدر بچه از جدايي بفهمي كه نيستي پدر تو. نزن حرفو اين ديگه -
 .بشه آروم مادر تا نياره ابرو به خم و باشه قوي و محكم نشده نوشته قانون يه

 برگرديم؟ خواي مي بابا، برم قربونت الهي -

 ...ببخش منو فقط تو... نه -

 حركت با كه شد خيره او به الود بغض و منقلب پريسا. شد دوستش ماشين سوار سريع و گفت را اين
 جديد ي سوژه و گذاشت سرش به سر پريسا، اشك ديدن با ارش. داد تكان دست و كشيد آه ماشين

 خاطر به نيز شب ان. باشند شاد همه گذاشت و نشد نيعصبا ديگر پريسا اما. شد مهيا هم شان شب ان
 .خوابيدند زود خستگي

 

 

 براي سايباني دست، پشت با و كرد جمع را پلكش. گرفت نشانه را چشمش مزاحم، و سمج افتاب نور
 افتاب زود خيلي اما زد، سو همان به غلتي و چرخاند خود تراس سمت به را سرش. ساخت چشمهايش
 و نشست كند باز را چشمهايش كه ان بدون دلخور و كالفه. رفت نشانه را او صورت به دوباره بازيگوش
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 زير را سرش هما. كرد باز را چشمهايش اش باطني ميل رغم علي و ماليد را پلكش شست، ي گره با
 عقربه ديدن با و كرد نگاه اش مچي ساعت ابي صفحه به و اورد باال را شدست. بود كرده پنهان مالفه
 خواب براي تالشش اما كشيد دراز دوباره آوردند، درمي شكلك برايش شش عدد روي كه ساعت هاي

 .ماند نتيجه بي سحرگاهي

 را مالفه هك ارش كنار از. شد خارج اتاق از صدا بي و برخاست ناچار داشت، ادامه افتاب هاي بازيگوشي
 پنجره در كه خانه اطراف سرسبز محيط ديدن با. ايستاد پنجره مقابل و گذشت بود پيچيده خود دور به

 را شالش و پوشيد را مانتواش ارام. شد چندان دو انجا هاي زيبايي ديدن براي اشتياقش بود، شده قاب
 روستا سبز چادر. كرد لرزيدن به وادار را او وزيد مي كه فرحبخشي نسيم. شد خارج خانه از و كشيد سر

 نه، كه را خود پريسا. كشيدند مي رخ به را پروازشان جشن و سرودند مي عاشقانه پرندگاني. شد نمايان
 بازيگوش كودكي چون و گرفت برنمي اسمان از چشم. برداشت قدم اختيار بي و سپرد انان اواز به را دل
 اينكه از و كرد نگاه اطرافش به. يافت رشيدبيك خانه لمقاب در را خود كه رفت مي جلو هوا به سر و

 اي پله تك داد، هل را چوبي درِ دست، كف با. افتاد خنده به كشد مي پر سو ان به دلش چون پاهايش
 ديده اسيب و فرسوده ي پله. داشت قرار تري پايين سطح در خونه حياط ديد، مقابلش در بزرگ و گلي
 در ناگهان كه امد پايين را پله و داد قرار امني جاي در را پا احتياط با پريسا. شد او پذيراي زمان گذر از
 پريسا. افتاد هم كلونش. باشند زده هم به را ان نامريي دستهاي گويي شد، بسته گوشخراشي صداي با
 و يافت ساكت را انجا وقتي. فشرد را اش سينه قفسه دست به و دويد حياط وسط به بود پريده جا از كه

 بي گم مي بهش شد بيدار. گرفت هما آه: گفت و نشاند لب بر لبخندي گرفت، ارام قلبش تپش كمي
 .شديم حساب

 يك در. بود دراز و شكل مستطيل حياط. گذراند نظر از را حياط زواياي تمام و. چرخيد خود دور به
 تجسم توانست مي راحتي به خالقي ذهن هر كه خورد مي چشم به خشكيده ي شاخه چند ديوار، سمت
 بود اصطبل سپس. است داشته وجود خشكيده شاخه ان جاي به تنومندي درختان چه گذشته در كه كند
 كه بزرگ ايوان حياط، ديگر جانب در و است بوده اهلي حيوانات و اسبها استراحت محل كه طويله و
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 به بارها و بارها پريسا. شد مي باز اتاقي به يك هر كه متعددي درهاي و گذاشت قدم ان به پله سه باطي
 و كشيد مي سرك جا همه به اند، امده بار اولين براي كه كساني چون امد يم كه بار هر اما بود امده انجا
 اتاقي رسيد، اخر اتاق به و كرد رد را ايوان طول دارندو راه هم به دو به دو اتاقها كه دانست مي خوبي به
 را در احتياط با. افتاد شماره به نفسش. كرد مي جذب خود جانب به قوي اهنربايي چون را او هميشه كه
 به ديوارها درون در كه هايي تاقچه گلي، ديوار با متري دوزاده اتاقي گذاشت؛ اتاق درون به پا و كرد باز

 زردوزي هاي پارچه با جانمازهايي و قران روزي كه زد حدس شد مي و بودند شده كنده زيبايي شكل
 قرار اتاق انتهاي در كه دري سمت به پريسا. اند داشته قرار انها روي روزگار، ان زنان تدس هنر شده

 كنار. كرد مي خودنمايي ان كف در قبري و نداشت بيشتر چهارمتر. شد انجا وارد و برداشت قدم داشت
 :كشيد دست ان روي ارامي به و نشست قبر

 خواستم مي ديشب.نزنم سر مزارت به و بيام اينجا ارهند امكان بيني؟ مي. اومدم بازم بيك، رشيد سالم -
 از ترس اهل كه من گرنه و شلوغترش، ارش و كرد شلوغش هما نه، با فهميدي دونم نمي كه اينجا بيام

 مونده جواب بي كه مونده سوال چقدر دوني نمي. ديدمت مي كاش اي اما. نيستم چيزها اين و ارواح
 ماجراهايي و رشادتهاتون و شما مورد در قراره كه بگم و كنم ادبي عرض اومدم صبح وقت اين خالصه،

 از من اما برمياد من دست از كمكي چه دونم نمي. خواستن كمك هم ما از بسازن سريال يه داشتيد كه
 چطوري گفت مي بود اينجا هما اگه. كني كمك بايد اما كمكي چه دونم نمي. خوام مي كمك خودت
 .دونم مي زدم حرف خيلي. شدنيه ديگه اينكه. خوابم به بيا مثالً گفتم مي منم كنه؟ كمكت

 در كسي او جز. برخاست هراسان. كرد جلب را توجهش پايي صدايي كه شد اش فاتحه خواندن مشغول
 به ها پله از. رفت در سمت به و شد خارج اتاق از هراسان. داشت تصوري چنين او البته. نبود خانه ان

 روي چنان بادكرده و محكم كلون اما كشيد عقب به محكم بود، افتاده كه را در لونك و رفت باال سرعت
 با افتاد، نفس نفس به. نخورد كه نخورد تكان جايش از زد زود پريسا چه هر كه بود كرده خوش جا در

 از صدايي كه كند زورآزمايي در كلون با ديگر بار براي خواست و كرد پاك را پيشاني عرق دست پشت
 :پراند جا از را او سر، شتپ
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 .كنم كمكت بذار -

 درد شدت از بار اين و خورد در به محكم پشتش چرخيد، صدا جانب به. ريخت فرو وجودش در چيزي
 دانست نمي. كرد فراموش هم را پشتش درد كه خورد جا انقدر ديد كه چيزي از. امد بند تنفسش
 كامش در زبان. ماند خيره او به و زد هم به بار چند را پلكها. خواب يا است واقعيت بيند مي كه چيزي
 در به ارامي به كشيد، عميقي نفس. بيند نمي خواب كه شد باورش ديد را او كج لبخند وقتي. چرخيد نمي
 :گفت شالش كردن صاف حال در و داد تكيه

 فراري؟ اقاي بريد مي لذت من ترسوندن از -

 :داد جواب و تدربرگرف را اش مردانه چهره پهن لبخندي

 اين از تر شجاع كردم مي فكر. ترسيدي تو اما كنم، كمكت خواستم مي. بترسونمت خواستم نمي -
 .باشي حرفها

 :داد جواب و كرد نازك چشمي پشت پريسا

 مزاحمي كرد مي فكر كه جايي اومد مي سحرگاهي سكوت تو وقتي بود تو جاي هم اي ديگه كس هر -
 .بود زده رو سكته االن زد مي صداش سر پشت از يكي بعد و نيست

 .شدم مزاحمت حساب اين با -

 !منوچهري ارسالن آقاي كني، مي كار چه اينجا بگو اول -

 ندارم؟ هم رو اينجا به اومدن حق نكنه. شما مثل اجدادم، زادگاه به اومدم -

 .ندم يا بدم حق شما به من نيست قرار -

 :گفت امدو باال ها پله زا منوچهري كه بازش تا چرخيد در طرف به
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 از كه شدم ترسناك قدر اين دونستم نمي. كنم بازش برات بذار. شي نمي حريقش كرده، باد چوبش -
 !ترسي مي حد اين تا من، با بودن تنها

 كه زماني درست حاال و گرفت مي را اش بهانه و بود شده تنگ او براي دلش چقدر. كرد نگاهش پريسا
 حايل بدون و نزديك گونه اين هم ان. بودش يافته است، داده دست از هميشه يبرا را او انديشيد مي

 با پريسا و دزديد را او نگاه اي لحظه كرد، احساس را او سنگين نگاه كه منوچهري. مزاحمي هيچ بدون
 كردن باز براي كه او تماشاي حال در كرد، قالب هم در را دستها و امد پايين ها پله از. امد خود به تكاني

 :گفت كرد مي تالش در

 بترسم؟ ازت بايد چرا -

 پريسا مقابل. آمد پايين پله از و گذاشت باز شد مي كه انجا تا را ان لنگه دو و كرد باز را در منوچهري
 بي.  انداخت گل اش گونه و شد ذوب پروايش بي و مستقيم نگاه زير پريسا. شد خيره او به و ايستاد
 :گفت و برداشت قدم ايوان جانب به او لسوا از پر نگاه از قرار

 !شده تموم ما بين چيز همه كردم مي فكر -

 :گفت و داد تكيه گلي ديوار به و كرد بلندي خنده منوچهري

 !شده؟ تموم -

 .كردي ثابت اينو رفتنت با -

 مي زندگي سايه مثل عمر يه كه پدرم مثل شدم، ناپديد. خواست مي پدرت كه طور همون رفتم، من -
 اهل كيه، نسبم و اصل دوسنتم نمي. اينجاست زادگاهش دونستم نمي حاال تا. كنه مي دوري همه از. كنه

 اما ريختم، هم به شدم، شوكه گرچه. باشم ممنون پدرت تو از بايد واقع در. كجاست ام ريشه كجام،
 زياد رو پدربزرگت اسم! زهرآلود و تلخ چه هر باشم، دنبالش و بفهمم رو هايي واقعيت يه شديد باعث
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 و من طوري اين كه داره سر توي چي روزگار دوني نمي! هستي اش نوه تو دونستم نمي اما بودم شنيده
 .گرفته بازي به رو ام خانواده

 بگم بهت رو پدرم مخالفت دليل كه نخواه نپرس، كه گفتم بهت. نيست من تقصير گي مي كه اينهايي -
 ...بود پدرم يلدال فقط اونها و كردي اصرار خودت

 :كرد لرزيدن به شروع صدايش

 ...من نه -

 چيه؟ تو نظر -

 داره؟ اهميتي چه من نظر -

 .رفته خطا به چقدر دلم ببينم خواد مي دلم. پرسم مي كه داره حتما -

 محكوم رو كسي جهت بي اون نديدم حاال تا بگم بايد ، عقايدشه و پدرم منظورت اگه چيه؟ منظورت -
 .كنه

 !جايزالخطاست هميشه انسان -

 مي دلم اما داري؟ منظوري چخ اومدي، چي براي دونم نمي. كن تمومش پس شده؟ تموم نگفتي مگه -
 .همين. هستيم و بوديم همكالس فقط ما كه بدوني اينو خواد

 :گفت هايش شانه انداختن باال حال در و برد فرو شلوار جيب در را دستهايش منوچهري

 .همكاريم فعال .نيستيم ديگه اونم -

 :پرسيد و چرخيد او جانب به. خورد يكه داشت، را خانه از خروج قصد كه پريسا

 !نمياد يادم چيزي همكاريم؟ -
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. كني كمك سفيد و سياه فيلمسازي گروه به اومدي. خبري بي مساطل سري يه از تو داري حق -
 درسته؟

 :داد ادامه منوچهري و داد مثبت جواب سر تكان با او، دقيق اطالعات از مبهوت پريسا

 همين. بشه روشن گذشته تاريك هاي نقطه و بشه مرور مرحومت پدربزرگ هاي نوشته دست قراره -
 طوره؟

 .دقيقه خيلي اما كردي، كسب رو اطالعات همه اين كجا از دونم نمي -

 دوني مي حتما. فيلمنامه طراح و هستم پروژه اين كننده نهيه من. هستم خودم خبر منبع كه اين براي -
 شما كمك با و شد موافقت طرحم با خواستم، كمك هنرمندم دوستان از. خوندم هم كارگرداني من كه
 .شه مي ساخته سريال اين

 :افتاد شماره به اش نفس و شد سرخ عصبانيت و بهت شدت از پريسا

 به كه كني استفاده پدربزرگم هاي نوشته دست از! دادي طرح رفتي ما با مشورت بدون تو...تو...تو -
 اقاي نداشتي، حق تو. شد نمي باورم اما هركيه به كي هر بودم شنيده بسازي؟ فيلم خودت اسم

 هم رو پدرم تو. بگيري بازي به خودت ي مسخره ارزوهاي به رسيدن واسه منو اجداد كه منوچهري
 ...فكر بي....متقلب تو. زدي گول

 ...اصالً من پريسا، نكن اشتباه -

 .كني صدا اسم به منو نداري حق تو -

 !نبوده كسي به زدن كلك قصدم! غرور ي الهه -

 .بگيري انتقام خواي مي كه مريضي ادم يه تو -
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 همين! است اماده فيلمنامه. متشكر خود از خانم بريم هم با شو پياده. ري مي تند داري تو! نه اوه -
 رشادتهاي كه باشه مشتاق پدرت شايد گفتم خودم پيش. درمياد اب از خودبي سريال هم طوريش
 .باشه سريال توي هم جدش

 :گفت و گرفت او جانب به را اش اشاره انگشت عصبانيت با پريسا

 من پدر. ات نويسنده و كارگردان اقاي دوني مي چه... سريال گروه همون يعني. سراغمون تومدي تو -
 .كنه ثابت رو كسي نخواسته وقت هيچ. نبوده و نيست شهرت دنبال

 هاي اشعه و لرزيد مي اش استخواني و قلمي بيني هاي پره چون اش چانه. شد خيره او به منوچهري
 :داد جواب اي دورگه صداي با بود، ساطع او از خشم

 كني؟ مي فكر طور اين تو شهرتم؟ دنبال من -

 .نداد جوابي و كرد او به را پشتش پريسا

 ي كينه بلدم نه و ادمهام به زدن برچسب دنبال نه و رمندا بهش نيازي كه شهرتم، دنبال نه من -
 اما كرده توهين پدربزرگم به و ام، خانواده به من، به پدرت. كنم منتقل امروز نسل به رو گذشتگان

 از بهتر بودم، پدربزرگم شدن كشته شاهد من...من. كنه نمي عوض رو چيزي چون. بگيرم انتقام نيومدم
 خاطر به رسه مي راه از كسي هر دم نمي اجازه و نبود خيانت اهل اون شناختم، مي اونو كسي هر

 !تو پدر حتي. بزنه برچسبي همچين اون به ديگرون يمغز ب و پوچ حرفهاي

 دست از را خود كنترل پريسا. كرد رها را خالص تير و داشت قرار پريسا سمت به اش اشاره انگشت
 هر اي لحظه براي.افكند هردويشان تن بر رعشه شصداي كه نواخت او صورت به محكمي سيلي و داد
 خارج خانه از و رفت باال پله از كنان هق هق و شد جاري پريسا چشمهاي از اشك.ماندند خيره هم به دو
 .شد
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 بيك رشيد مزار بجانب ميكرد لمس را اش گونه دست با حاليكه در و كرد رها را بغضش منوچهري
 ميخواهد سينه صفاي ادند دل به را محبت:كرد زمزمه و رفت

 ميخواهد كينه بي دل شستن دل زه غم غبار

 !باطل خيال بزني؟زهي قلمه رو عشق بمن نسبت ات كينه پر دل توي دارم انتظار چطور-

  

 مشغول هما رفت اتاقشان به نبود رختخوابش در آرش.شد آذرخاتون ي خانه وارد كنان گريه پريسا
 به.انداخت ضعف را دلش شده گرم شير بوي و سماور قل قل صداي.بود ايشانرختخوابه كردن جمع

 و داشت قرار ساختمان پشت پشت در حياط.رفت حياط در سمت و كرد پاك را اشكش سرعت
 شير كنار و گذشت آذرخاتون سرسبز ي باغچه ميان از.بود حياط از اي گوشه در هم حمام و دستشويي

 به كه را راستش دست و آورد سرحالش اقاقيا عطر.پاشيد شصورت بر خنك اب مشتي نشست اب
 در آتشين اي گلوله چون دستش كف.شود خنك كمي تا فشرد سرد اب زير بود نواخته ارسالن صورت

 .ميكرد ملتهب را او وجود تمام گرمايش و بود سوختن حال

 رنگت اچر دختر شده چت ااا...پريسا بودي برگشتي؟كجا كي:پريد جا از هما صداي با
 ربع يه كه دستته رو چي...ببند رو اب ميكني؟اين نگاه منو احمقها عين چرا...هما پريده؟پريسا؟منم

 !نيستي عالم اين تو اصال ميكنم صدات هي شيشه آب؟ازپشت شير زير گرفتيش ساعته

 يبود رفته آرش با:داد ادامه و كرد بلند را او گرفت دست در را پريسا بازوي و بست را اب شير
 بيرون؟

 .نه!آرش؟-

 كجاست؟ اون پس-

 .ميدونم چه من-
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 ميدوني؟ كه بودي؟اينو رفته كجا خودت-

 .قديمي ي برم؟خونه دارم كجا-

 اونجايي؟ دقيقه به دم كه داري چيكار اونجا دختر بميري-

 كميه؟ چيز!خاطره عالم يه و بيك رشيد-

 رشيد قبر بگو!ديدارش بري تا شستهن اونجا حاضر و حي مرحوم اون انگار بيك رشيد ميگه همچين-
 .شده مدفون خاك خروارها زير خودش مثل.تو نه و ميدونم نه كه خاطره عالمه يه با بيك

 .ميدونيم هما ميدونيم-

 نه؟ يا بخوريم صبحونه و تو بريم هست اجازه حاال.ميدونيم باشه-

 خاتون آذر ي صبحونه خرينآ و اولين كه بريم.شماست دست هم ما ي اجازه:گفت و زد لبخندي پريسا
 !بخوريم هم رو

 !آخرين؟ چرا...آخرين-

 .ميريم اينجا از امروز چون-

 .نكرديم شروع رو كار هنوز كه ما!چي؟ براي-

 .اينجا اومديم بيخودي هم اول از.ندارن بما نياز اونها ديدمشون من-

 .ديديشون تو كه بودن بيك رشيد ي خونه گروه ي ديدي؟همه چي تو-

 ...كه اونجا رفتم من ميكني سوال چقدر!ماه واي-

 داد گوش اشتياق با را همه كه آن از بعد هما و كرد تعريف هما براي اخرش قسمت بجز را ماجرا تمام
 اما بود پهن صبحانه ي سفره.بود گرفته را خود تصميم پريسا اما.كرد برابر چند ماندن براي را اصرارش
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 با سه هر.شد خانه وارد ساعتي از پس كه ماندند او منتظر نگران و دلواپس.نشد كه نشد خبري آرش از
 شير به نخوردين؟به نو تو صبحونه چرا زدم كوچولو گشت يه:گفت او و كردند نگاه او به تعجب

 .گذاشتي تموم سنگ كه خاتون آذر نكنه درد دستت!داغ

 هما و انداختند بهم ينگاه پريسا و هما.شد خوردن مشغول ولع با و نشست سفره كنار زانو چهار
 كشيد؟ طول ساعت چند كه بود گشتي چه:گفت

 پريسا خبر چه شما خب.شد طوالني كم يه دارم قبول:داد جواب و بلعيد را اش لقمه حوصله با آرش
 گذشت؟ خوش بيك رشيد ي خونه خانم

 در او هك ميدانسته كجا از گرفت جان ذهنش در سوال ها صد.شد خيره او به و خورد اي يكه پريسا
 ؟...شنيده را ديده؟حرفهايشان را منوچهري آنجاست؟آيا

 ميشه؟ تهران برگرديم ميگه پريسا:زد كنار را او افكار ابر هما صداي

 داديم رو عقلمون.اومديم كه كرديم اشتباه هم اول از برميگرديم:داد جواب و سركشيد را چايش آرش
 بذار ميريم!كي مورد در و بسازه فيلم ميخواد كي چه ابم!اينجا افتاديم راه و هنرمند مثال چهارتا دست

 .بشه تموم ام صبحونه

 نه كني موندن به راضي رو پريسا كه بگم بتو گفتم من!بابا اي:گفت تعجب از شده گرد چشمهايي با هما
 خبره؟ چه اينجا كني كاله و شال اون از زودتر اينكه

 رو ماشين ميرم من.شنيدي همينكه!خوب خبراي:گفت برخاستن حال در و كرد شكر رو خدا آرش
 .شديم مزاحمت زيادي.آذرخاتون نكنه درد دستت.بشيد حاضر هم ها شما برميگردم تا.كنم آماده

 بريد؟پسرم ميزارم من ميريد؟مگه كجا:گفت آرش رفتن با و گرداند آنها بين را نگرانش نگاه پيرزن
 .چيدم برنامه براتون كلي.اينجاييد ماهي يه گفت
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 كه افتاده اتفاقي يه اما اومديم نيت بهمين هم ما بشم فدات من:گفت و كشيد آغوش در را او ساپري
 .موند نميشه

 بمونيد نميخوايد كه حاال.بريد اينجا از امروز بزارم اگه بخدا: داد تكان را دستش تهديد عالمت به پيرزن
 .بريد خواستيد اگه فردا.بگذرونيد بد و باشيد من مهمون امروز يه

 .ميبره هم رو ما يعني ميره ميريم بگه وقتي لجوجه آرش:گفت هما

 بيرون خونه از!پاشيد من با آرش چمنزار بريد.گردش روستا بريد شما:گفت و برخاست خاتون آذر
 .برگردن ميخوان نرفته

 چشم وجودشان همه.رسيدند سرسبزي دشت به زنان قدم و شدند خارج در از كنان خنده هما و پريسا
 روي هما.ندهند دست از زيبايي آنهمه تماشاي از را اي لحظه تا نزدند هم بر پلك لحظاتي براي و شد

 موضوع از آرش گمونم به:گفت و كشيد عميقي نفس بود ايستاده كه همچنان پريسا و نشست چمنها
 .شده خبردار

 چطور؟:گفت و كرد جابجا پايش زير را اي ريزه سنگ هما

 .شنيده رو حرفهامون يا و ديده هم رو منوچهري حتما پس.قديمي نهخو رفتم من كه ميدونست-

 .خيليه خورد رو اش صبحونه نشست و اومد آروم همه اون باز و ميدونست رو اينها ي همه اگه اما.شايد-

 داشتي؟ توقع اين از مگه؟غير چطور-

 سهراب از داره اتجر كي ما ي خونه.ببين و بيا شده اي غيرتي يه جديدا آقا!ديدي رو كجاش اوه-
 من نگه؟نه هيچي و باشه شاهد رو دعواتون خودت قول به رو تا دو شما زدن حرف اونوقت بزنه حرف
 .نميشه باورم
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 و ميشناخت خوب خيلي را او پريسا.برگشتند عقب به و كرد دعوت سكوت به را دو هر پايي صداي
 و شاعرانه حس هر كه بينظير نمكا آن در و حاال اما داشت خوبي احساس تماشايش از روزگاري
 خودشه:پرسيد هما كه ميكرد براندازش ندامت و حسرت با چنان برميانگيخت را اي عاشقانه

 منوچهريه؟

 !خودشه:رسيد گوش به ژرف چاهي عمق از گويي صدايش

 !نياد آرش كنه خدا:گفت و داد تكان را مانتويش و برخاست هما

 با رسيد كه آنها قدمي چند به ميلرزاند را پريسا دل و دميخور تاب هم روي پرپشتش و لخت موهاي
 !دختر بشكنه دستت:گفت لب زير و برخاست پريسا نهاد از آه او چشم زير كبودي ديدن

 .بخير صبحتون سالم:گفت هم منوچهري و داد سالم او از سريعتر هما

 دختر هما من:گفت هما كه گرفت پايين را سرش شرمنده و نادم پريسا و داد جواب لبخندزنان هما
 هم تو پريسا.پايين برم سري يه من تون اجازه با.مياد پايين اون از رودخونه صداي.هستم پريسا عموي
 .منتظرم بيا زودتر

 .ها نكني دير:برداشت عقب به قدمي

 روح يه مثل كه عموته دختر همون:گفت و زد لبخندي منوچهري.رفت و نداد پريسا به اعتراض مجال و
 بدنيد؟ دو در

 قهري؟ مثال نميزني حرف چرا:گفت منوچهري و كرد تاييد را او حرف سر تكان با پريسا

 از رو كنترلم چرا نميدونم نيستم درازي دست آدم.متاسفم صبح اتفاق...واسه:گفت كنان من من پريسا
 .متاسفم حال هر به.دادم دست

 !تره سنگين عموت پسر دست دبو نوازش اينكه:گفت و كرد لمس را خود گونه دست با منوچهري



 

 

يشهسوارمريم  –عكس خاليابق  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  64 

 با.او سيلي نه داشت كوبنده مشتي از نشان چشم زير كبودي شد خيره او به متعجب و مبهوت پريسا
 !كرد؟ اينكارو آرش!آرش؟:پرسيد تعجب

 .خودمه تقصير بذارم سرتون به سر نبايد كرده غليان شماها تو خانوادگي عرق و غيرت نيست مهم-

 داشت؟ رچكا شما با اون.متاسفم-

 .نشم تو مزاحم ديگه كه بده مهمي درس بهم اومد و شنيده رو ما ي مشاجره گويا-

 .سراغم اومديد نخوابيده چشمتون زير ورم هنوز چون نيستيد كني گوش حرف شاگرد معلومه-

 البته.ميكردم توهين ت خونواده به نبايد.كنم خواهي معذرت ازت اومدم ميگن بهم همينو همه آره-
 گناهي بي اينكه از غافل ميكردم فرياد رو پدربزرگم گناهي بي داشتم خودم خيال به نبود هينتو قصدم

 عصباني ناخواسته اما فريادش نه بود كردن ثابت قصدم اول از البته.ميكنن ثابت بلكه نميكنن فرياد رو
 .دارم نياز تپدربزرگ هاي دستنوشته به من.كني كمكم را اين توي كه كنم خواهش اومدم هم حاال.شدم

 .بكنيم كمكي شما به نميتونيم يعني ميريم داريم ما متاسفم-

 .افتاد شماره به نفسش راز و رمز پر نگاه آن مسحور پريسا.دوخت او به را اش خيره نگاه

 خواهش پريسا.كنه كمكمون كه كنيم راضي رو پدرت تونستيم زحمت هزار با.نكنيد من با كارو اين-
 .بمون گرفته پا بينمون ميكردم فكر كه محبتي بخاطر نه من بخاطر.دارم نياز كمكت به ميكنم

 .نميمونه ديگه آرش خارجه من دست از-

 هر.غريبه يه من.ميشن كالم هم تو با ها بچه اصال.نشم تو مزاحم ديگه ميدم قول ميمونه بخواي تو اگه-
 .بگي تو كه چي

 ...منوچهري آقاي نيست اين موضوع-

 .ارسالن ميگفتي بهم وقت نزني؟يه حرف رسمي انقدر ميشه-



 

 

يشهسوارمريم  –عكس خاليابق  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  65 

 .شده عوض چيزا خيلي هاست گذشته به مربوط اون-

 .داشتم ايمان اينها از بيشتر عشق ي معجزه به.كنم باور نميتونم و ميبينم-

 .نيومدي جلو صداقت با تو بفهم نكن قاطي هم با رو مسايل خدا رو تو-

 ميكرد؟ كمكم پدرت انصافا بودم صادق اگه-

 .يدونمنم-

 هم حاال اينجا ميفرستاد رو شماها نه و ميكرد كمك خودش نه.كنه كمك نداشت امكان ميدونم من-
 خيلي من براي پريسا.ميكنن كار شما كنار در گروه و ايستم مي كنار كننده تهيه من نشده عوض چيزي
 مثل نميخوام.كنم پيدا رو ام ريشه بايد زندگي ي ادامه براي من.موندن زنده واسه اب ميفهمي؟مثل مهمه
 مثل تو مثل.كنم افتخار دارم و داشتم دوستش عاشقانه كه پدربزرگي به ميخوام.باشم سايه يه فقط پدرم
 زياديه؟ توقع اين بقيه

 برمياد؟ من دست از كمكي چه اما اصال نه-

 اي چهره پلكش زير كبودي زير اش مردانه و استخواني صورت.شد قفل هم در نگاهشان دوباره
 قول شرط و قيد بي نميشد مسلط خود بر اگر و آورد در لرزه به را پريسا قلب كه ساخت مظلومانه
 .ميداد لحظه همان در را همكاري و موافقت

 با بچگي از.جسم دو تو بودن روح يه حسين حاج پدربزرگت و پدربزرگم پدرم ي گفته به.پريسا خيلي-
 بار چند حسين حاج هاي دستنوشته توي بگو ودتخ رفتن خونه مكتب كردن جووني هم با بودن هم
 اومده؟ پدربزرگم اسم

 ...آقاي.ننوشته چيزي تبعيدم تو حتي حسين حاج.بوده شون دستگيري از قبل تا اونا اما.زياد-
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 كاري واقعا...ارسالن:داد ادامه آرام و نشاند لب بر كمرنگي لبخند.دهد ادامه او ازار به نميتوانست ديگر
 .رنميادب من دست از

 .متاسفم:گفت و برداشت عقب به قدمي

 .بنشاند فرو را اش دروني آالم اشك گذاشت و دويد هما و رودخانه بسمت آلود بغض

 تا دستهام تبلور تا قلب التيام تا:كرد زمزمه و كشيد بلند آهي و شد گر نظاره را او خراميدن ارسالن
 !مهمي برام چقدر كه ميدونستي كاش اي...چقدره؟نميدونم فاصله بتو رسيدن مرز تا روحم ارامش

 بطرف زنان لبخند كرد حس را پريسا انگشتان جاي و كرد لمس را اش گونه بلندش انگشتان با
 شك اش معجزه و عشق به وگرنه ميموني كه ميدونم.ميكني كمكم:گفت بلند صداي با و رفت رودخانه
 .ميموني پريسا ميموني!ميكنم

 طبيعت دل در و آميخت هم در رود صداي با فريادش.كرد تكرار چندبار بلند يصدا با را ميموني كلمه و
 دشت يه رو را نقاشي وسايل و برداشت را اش نقاشي بوم و پايه سه رفت تنومندي درخت بطرف.شد گم

 بي و كرد تجسم دشت در را پريسا تصوير بست را پلكش و گرفت دست در را قلم.كرد مستقر سرسبز
 ذهن از بديع توصير آن كه ميترسيد.كرد خارج دنيا تنگناي از را روحش.لغزاند بوم روي را قلم اختيار
 ميتونم كشيد؟چطور گفتن به را معشوع ي چهره ميشه چطور ميگفت بخود و ميترسيد.بگريزد فرارش

 دارم؟ نگه خاطره بند توي ميگذره خيالم از تندي به كه رو رويايي ي چهره اين

 

 3 فصل

 يادآوري با پريسا.بود شده پارك خانه مقابل ماشين.افتادند راه آذرخاتون خانه تسم به سكوت در
 بدم خرابت كله داداش اين به درسي يه بايد:گفت و آمد جوش به خونش ارسالن شده كبود چشمهاي

 !بمونه يادش ابد تا كه
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 خنده و صحبت حال در خاتون آذر و آرش.دويد بدنبالش هما و شد خانه وارد سرعت به سپس
 .بمونيد اينجا هم امشب كرد قبول!من با آرش گفتم ديدي:گفت دخترها ديدن با پيرزن.بودن

 آرش.شد آنجا وارد شتاب با خودش و كرد اشاره اتاق به ابرو و چشم با كرد نگاه آرش به غيظ با پريسا
 به اتاق به شدن وارد از قبل اما رفت اتاق بطرف ناچار انداخت باال شانه او اما كرد نگاه هما به و برخاست

 جوون كه تا اتاق تو بيايد سريع خواستم كمك ديديد اگه فقط:گفت خاتون آذر نگران چهره ديدن
 .نشم مرگ

 چيزي:پرسيد آرش.ميلرزيد عصبانيت از و بود ايستاده پنجره به رو پريسا.بست را در و شد اتاق وارد
 شده؟

 نشده؟ چيزي-

 . ندارم مشكلي من هستي عصباني اينطوري كه شده چي بگي بايد تو.نميدونم من...من-

 

 رو مردم چشم پاي زدم جهت بي و خود بي رفتم كه دارم مشكل من حتما نداري؟ مشكلي تو پس -
 .كردم كبود

 قديمي خونه تو كه بودم من البد. خوبه. شكايت شما پيش اوومده آقا. شده چي فهميدم حاال...آهان -
 !آقا گوش تو زدم

 .بردي منوهم ابروي. كردي بدترش تو اما كردم، اشتباه كه بودم من نخير -

 :شد خيره او به برنده و تيز آرش

 رو ما كلك و دوز هزار با باز حقه اون. نباشه آبرو اون خوام مي رفت؟ نارمد اون جلوي تو آبروي -
 ايول هم واقعا !بابا ايول هستي؟ ادمي همچين جلوي اونم آبروت، نگران تو وقت اون اينجا، كشونده

 ! داره
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 دخالت به نياز اومدم برمي اش پس از خودم كه. شده من به شده توهيني اگه نداشت، كاري تو با اون -
 !بيچاره ارسالن دعوا، با اونم نبود تو

 اون پس. كردم دخالت تون خصوصي روابط تو اينكه مثل. شديم بدهكارم! بيچاره ارسالن... اوه -
 .روشن عمو دل و چشم كردي فراموش كه چقدرم بوده؟ اقا اين كني فراموشش بود قرار كه ماجرايي

 :زد اش پيشاني به محكمي ضربه دست كف با ناگهان. ايستاد و زد قدم كمي

 !من شدم خنگ چقدر -

 همين با بياري زبون به رو افتاده پوكت كله توي كه چرندي فكر اون اگه خدا به. ارش نزن حرف -
 .كنم تعريف خودم تا شو ساكت. درميارم چشمهاتو ناخنهام

 بوده، تاتون دو هر ريزي برنامه اينجا به اومدنمون اگه ببين خانم؟ كني تعريف خواي مي رو چي ديگه -
 زني؟ مي زيادي من غيرت رگ دوني نمي مگه كل؟ عقل اينجا كشوندي چي واسه منو پس

 .بكنن خواد مي دلشون كه كاري هر كلمه اين پشت تو مثل مردهاي كه خوبه. غيرت ، غيرت -

 .نبوده غيرت هم موضوع چشمش، پاي بزنم كه بوده اش حق البد. گذشته چي ما بين دوني نمي تو -

- رق البد بوده؟ چي پس... افاميلي ع! 

 .هست هم من مشت اليق حتما اش گوش تو زني مي تو وقتي -

 .آرش گي مي چرند -

 .خالص و وبگ رو مطلب اصل پريساف نكن سفسطه -

 همدست ارسالن و من اگه بذارم، بيابون به سر دستت از خواد مي دلم كه من ديوونه عموي پسر آخه -
 .بودم خبر بي بقيه و تو مثل منم آوردمت نمي اصال. بفهمي تو كه كرديم نمي دعوا كه بوديم
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 .بكارم چشمش پاي گوجه كه بود حقش پس -

 .بوده مجبور اونم آرش نه -

 روشن رو ما تكليف مخالف؟ يا موافقي اون با تو فهمم نمي وسط اين رو چيزي يه من! ري؟اجبا چه -
 .كن

 .نيست اين موضوع -

 ندرت به كه عمويي دهن از غيظ با اسمشو بايد چرا كيه؟ اون داره؟ قرار تو زندگي كجاي اون! پريسا -
 !زني مي سينه به رو سنگش داري طوري اين تو وقت اون بشنوم؟ شه مي عصباني

 سنگي؟ چه -

 !ميارم زبون به حرارت با رو اسمش كه منم اين البد -

 !آرش بافي مي چرند داري -

 .نبافم چرند منم تا بگو رو حقيقت تو -

 :گفت و ايستاد پنجره به رو و گرفت بغل در را دستها پريسا

 نه. بود خودش كار به سرش ديد نمي منو اون اما ديدمش مي زياد. آخريه سال ديدمش دانشگاه تو -
 تا گم مي رو اينها. بود نمونده دور دانشگاه دخترهاي نگاه از اما بود كسي دنبال نه داشت هرزي نگاه
 سبز راهش سر اي بهونه به بار هر دخترها. پريده سرم از عقل و شدم كوپالش و يال عاشق نكني فكر
 رهايي واسه جايي رو دانشگاه محيط كه اونهايي. دخترها همه نه البته كنن جلب رو توجهش تا شدن مي
 تا نداشت توجهي بهشون باشه، خونده رو دستشون كه انگار اون اما. دونن مي خانواده سختگيري از

 بلكه عارفانه كالم و عاشقانه نگاه توئه، نظر مد كه مدلي اون نه. برخورديم هم به اتفاقي روز يه اينكه
 و شد بلند هوا بي كه ها بچه پيش بشينم برم كه گرفتم رو مغذا دانشگاه رستوران تو. تصادفي خيلي
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 از پر نگاه و سبزي قرمه روغن به اغشته هاي جزوه و لباس. كن تصور تو حاال. غذام ظرف به خورد
 روي ريختم بود مونده كه رو غذا ته كه شدم عصباني قدر اون. دخترها هاي خنده و حاضرين تمسخر

 همه كه چرندياتي و متكل بماند حاال. نموند نصيب بي احتياطي بي اين از اونم حداقل. شد خنك دلم اون
 ديدم وقتي. كرد مي عذرخواهي مدام و دويد دنبالم اونم و بيرون اومدم عصبانيت با من كردن بارمون

 كالس از دو هر روز اون. خونه برسونه مو تا برم همراهش شدم مجبور گرفته رنگ بدجوري اونم كت
 عوض به آورد، كادو روسري يه برام كه روز اون فرداي درست اونم شد، تكرار ديدارمون اام مونديم،
 .كنم سر شد نمي ديگه كه اي مقنعه

- دددگيرد مي را نفرت جاي عشق كه اينجاست و... د. 

 :گفت و خنديد پريسا

 من نه و بود پنهاني تباطار اهل اون نه چون نكشيد طول زياد ما آشنايي. كني مي زياد داغشو پياز داري -
 ميان در مامانم و پدر با معمول طبق منم و كشيد پيش رو خواستگاري بحث كه شد اين. خواهانش
 و كنه عوض رو دانشگاهم كه بود اين دنبال! شد عوض رفتارش معين بابا! ماجرا اول شد كه گذاشتم
 .داريم مشكل خانواده اين با ما: گفت كه شدم بابا رد دليل پيگير منم خالصه

 پدربزرگ با تا خوندم رو پدربزرگ هاي نوشته دست اول نشده؟ مطرح حاال تا كه مشكلي چه: گفتم
 ده مي لو رو گروه همه افته مي ساواك دست به وقتي منوچهري آقاي: كه گفت بعد و. بشم اشنا ارسالن

 از بعد پدربزرگ كه ديشني حتما. شه مي نفر چند شدن كشته و پدربزرگ تبعيد باعث كارش اين با و
 از بعد هم منوچهري اقاي گرچه. مونه نمي زنده زياد و كنه مي سكوت تبعيد از برگشتش و انقالب
 و كنن ياد ازش بدي به همه شه مي باعث كرده كه كاري اما ميره، مي و كنه مي تصادف زندان از ازادي
 .بمونه ها خونواده دل به اش كينه

 

 :دوخت انجا بديع مناظر به چشم او چون و ايستاد كنارش آرش
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 چيه؟ خودت نظر -

 همه ديدنش با كه كنم ازدواج كسي با تونم نمي هستم، خانواده بچه تنها من داره؟ اهميتي چه من نظر -
 اما بگي خواي مي چي دونم مي آرش، نه. بگيره جون مادرم و پدر چشمهاي جلوي گذشته تلخ خاطرات
 !نشدنيه

 شدي؟ عاشق -

 .گفتم كه من ارش نكن شروع...اوه -

 .نه يا آره است، كلمه يه فقط هم جوابش كردم، سوال ازت -

 .دونم نمي ديگه يعني...نه حاال اما آره، قبال -

 اون يا. نيستم حاال بودم، چيه؟ حرفها اين! ديديم تو سري صدقه از اونم كه بوديم نديده مقطعي عضق -
 البته كه. گي مي دروغ داري نيستي گي مي كه حاال يا نبودي، واقعا بودي، عاشق كردي مي فكر كه زمان
 .باشه تر درست دوميه كنم مي فكر

 و بكنيم سماجت چرا چيه كار عاقبت دونيم مي دو هر وقتي. نافرجاميه عاقبتش باشه كه چي هر -
 و بگذرم كردم افتخار بهشون عمر يه كه اي خانواده از اون خاطر به تونم مي من نه سبك؟ رو خودمون

 كه بيني مي. محاالته از كه هم خانواده دو گرفتن قرار هم كنار در. بكنه كاري همچين اون كه رواست نه
 .ندارم قلبي حس اون انكار جز اي چاره

 كنه؟ ثابت رو چي سريال اين ساخت با خواد مي اون -

 .رو پدربزرگش گناهي بي -

 كنه؟ مي كاري همچين داره كه مطمئنه خودش -

 .طمئنهم -
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 ياد به رو تلخ خاطرات فقط طوري اين و باشه معكوس كارش نتيجه شايد. كنه مي بزرگي ريسك داره -
 .بيافتن زبونها سر دوباره و بياره همه

 .بدونه گمونم به -

 كني؟ كمكش خواي مي -

 .كمكيم واسه نفرات بهترين داشتيم، باهاش تو و من صبحي سر كه برخوردي اين با! حتماً -

 رگ اون و شنيدم اونو و تو صداي. بزنم قدم بيرون اومدم شدم بيدار. چيه ماجرا دونستم نمي كه نم -
 .داد دستم كار غيرته

 .شده كبود اون چشم پاي سالمي، كه تو -

 كني؟ كار چي خواي مي حاال. داد اون دست كار: كنم مي اصالح رو ام جمله باشه، -

 .تهران بريم يمبتون بعد تا عذرخواهي بري بايد اول -

 تهران؟ بريم گي مي بازم -

 مي. ترسم مي بيشتر دومش قسمت از و ندارم اعتقاد كار اين به اون مثل من. نشده عوض چيزي -
 .بيافته كار اين صرافت از و كنه فراموش منو بايد اون. بخوره صدمه اش خونواده به كه ترسم

 .برم حاال همين بذار پس -

 چي؟ واسه -

 .بيافته صرافتش از كه گه،دي بزنمش -

 ...آرش -
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 اون و بودم اون جاي من اگه البته بشه، پشيمون خودش كه ذارم مي. باشه خواي مي تو چون خب -
 .بودم افتاده چيز همه و فيلم و تو صرافت از صدباره حاال تا خوردم مي رو جانانه سيلي

 :گفت و رفت ور اش گوشي با

 .ده نمي خط كه اينجام اَه -

 بزني؟ زنگ خواي مي كي هب -

 .كنن نمي شروع رو روزشون من صداي بدون! منن روزانه تماس منتظر خساس آدم خيل يه. همه به -

 !حساس چقدر -

 شون تايي صد چند صرافت از بايد حاال تا كه نيستن شتم و ضرب اهل تو مثل كدوم هيچ شكر رو خدا -
 !گفتي چي تو نفهميدم كه من. شكستني يا افتادنيه صرافت اين حاال. افتادم مي

 :گفت و شد خارج اتاق از كنان خنده پريسا

 .گفتم چي نفهمه كسي. مونه مي جا همين ما حرفهاي اما. آرش كن بس -

 :افتاد راه دنبالش به هم آرش

 دارم نيمه نصفه نصيحت يه راستي نگم، كسي به كه دم مي قول نفر صد چند همون از غير به. حتماً -
 !ساپري برات

 .شنوم مي -

 .شه مي سيراب روزي اي تشنه هر چون. اون ي تشنه نه باشه اون اليق كه كن كسي نثار رو عشقت -

 .كنم مي حفظش بود، خوبي جمله -

 .كردم حفظش كه بود همين منم نظر اتفاقا -
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 :گفت ارش و شدند زده تعجب دو هر نبود، خانه در كسي. خنديدند هم با و مردند نگاه هم به دو هر

 معلوم تو جاي گذاشته؟ قرار هما با و اينجا اومده هم مرده ذليل سهراب نكنه خبره؟ چه اينجا بابا، اي -
 كنم؟ پيدا رو سفيد چشم اين كجا از. بيكه رشيد ي خونه تا تو تخلف مرز و حد بود،

 .آذرخاتونه با رفته جا هر مسخره، -

 خطبه به حداقل بدو. خيليه باشه نداده شوهر رو هما النا تا ديدم من كه بزرگي مامان اين! بدتر ديگه -
 .برسيم عقد

 حال در كه ديد انجا از و رفت پنجره طرف به. شنيد حياط از را انها صداي كه خنديد مي همچنان پريسا
 .هستند سبزي چيدن

 

 

 :گفت و برخاست پريسا آذرخاتون، دم تازه چاي صرف و روزي نيم خواب از بعد

 مياي؟ هما. رشيدبيك مزار سر بريم هم با بيايد بريم صبح فردا قراره كه حاال -

 :گفت و كرد نگاه او به هما

 .ميام باشه مونده خيلي كه تاشب -

 و گرفت بغل در را دستها و داد تكيه پنجره ي هره به پريسا. شود اماده تا رفت اتاق به و برخاست و
 يافت او بين ذره زير را خود كه هما. بست مي را اش روسري حوصله، با كه كرد تماشا را هما حركات
 :پرسيد و خنديد

 كني؟ مي نگام طوري اين چرا چيه، -
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 ابد تا تونيم مي بدن، دو در روح يه قولي به نزديكيم، هم به قدر اين كه تو و من كنم مي فكر دارم -
 ؟بديم ادامه

 بديم؟ ادامه چي به -

 كنه؟ جدا هم از رو ما تونه مي چي تنگاتنگمون ارتباط به دوستيمون، به -

 !مرگ احتماال -

 به چي روزگار اما بوده، طوري اين هم منوچهري آقاي و حسين حاج رابطه فهميدم من كه طور اين -
 !آورد سرشون

 !تو صبوري رچقد اما ما، داريم مزخرفي دنياي چه هم راستي. اوهوم -

 چيه؟ منظورت صبري؟ چه -

 سركوبش بدتر، يا و كني مخفي منوچهري به نسبت رو احساست توني مي چطوري. احساسته منظورم -
 !هستي صبوري زيادي عاشق يا...نيستي عاشق يا تو شدم مي ديوونه بودم تو جاي من كني؟اگه

 حاال تا كه چيزهايي از اونم كشم، مي درد ،شكنم مي منم. نيستم صبور هم خيلي و عاشقم زيادي اتفاقا -
 مي درد منم كه كن باور اره. كنه مي ويران رو آرزوهام برج داره واقعيت تو حاال شدم، نمي مربوط بهم
 با ادم كه خوبه. دربرگرفته منو فهم كه مونه مي اي پوسته شكستن مثل درد اين كه مطمئنم اما كشم
 كه هستن تلخي داروي اينها. بشنوه رو نه كلمه كنه تجربه تلخ، چند هر رو، شكست و بشه اشنا درد
 .ان ضروري و الزم ما، فهم قطعي عالج اونم عالج، واسه

 .نه نگو صبوري گم مي -

 : پرسيد. گشتند روبرو ارش با و شدند خارج اتاق از كنان خنده دو هر

 خانمها؟ كجا -
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 :گفت لبخندزنان پريسا

 رفت؟ شه مي كجا! ايفل برج -

 :گفت و شد روان انها دنبال به آرش

 !ايفل برج ببريد منم -

 :گفت بود، ها پشتي هاي رويه كردن صاف مشغول كه آذرخاتون

 داريم؟ برج ما چي؟ برجي -

 :گفت و پوشيد كفش بقيه مانند هم ارش

 !تاقچه لب هاي دكوري اين از. بيارن برامون يكي داديم سفارش داريد، اختيار -

 :پرسيد آرش. شدند خارج خانه از انها و زد لبخندي پيرزن

 هست؟ طرف كدوم ايفل برج ايم حاال -

 :كرد اشاره قديمي خانه در به پريسا

 .نيست دور خيلي. جاست همين -

 :ناليد و برد باال دعا عالمت به را دستش دو آرش

 !كن نصيبش رو عاجل شفاي و ببخش رو عمو دختر دونه يه اين! خدا اي -

 :گفت و كرد بلند او از تقليد به را ستشد هم پريسا

 .من بعد آرش، اول البته. آمين الهي -

 :گفت و رفت اصطبل جانب به ارش. شدند حياط وارد سه هر. داد هل را خانه چوبي در و خنديد هما
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 داره؟ اسب چندتا اينجا دونه مي كي -

 :گفت و ورچيد لب هما

 .چندتا تا، دو يكي، كنه؟ مي فرقي چه -

 در رو سرشون كه ديد اصطبل در وضوح به را اسب سه تصوير ناگهان بود، شده خيره انجا به كه ساپري
 لبخند او به كه محلي لباسهاي با جواني و دادند مي تكان را زيبايشان و بلند دم و بودند برده فرو ابشخور

 :گفت اختيار بي. زد مي

 .تا سه -

 :گفت و نشاند لب بر آميزي تمسخر لبخند آرش

 بينيشون؟ مي البد -

 !همچين اي -

 چيه؟ رنگشون -

 .برف مثل سفيد هم سومي براق، سياه دومي ابلق، يكيشون -

 :گفت و كرد اشاره اصطبل به پريسا كه خنديد بلند صداي با ارش

 بيني؟ نمي رو اونا واقعا تو -

 رو؟ كدوما -

 :گفت و كرد پادرمياني هما.  كشيد بلند اه.  نيافت اي مخروبه را انجا و كرد نگاه اصطبل به دوباره پريسا

 بوده؟ اينجا اسب تا چند داره فرقي چه حاال. ت بريم -
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 به هم ارش و رفتند ايوان اتاقهاي طرف به. كشيد ايوان سمت به را پريسا دست حرف، اين گفتن با و
 ايستاد هما. خواندند فاتحه و نشستند رشيدبيك مزار كنار سه هر و شدند اتاق وارد. شد راهي دنبالشان

 :گفت و

 .ميشه جوري يه آدم سنگينه اينجا هواي پريسا بريم بيا-

 رو آدم دست قبر از يكي انگار.توئه با حق:گفت و گرفت او گوش كنار را سرش و ايستاد نيز آرش
 ...اينطوري تو ميكشه و ميگيره

 از كنان مشاجره دو هر.كوبيد آرش سينه بر مشتي عصباني و كشيد جيغ هما داد هل جلو به را هما و
 را قبر زواياي انگشت با پريسا كه ميرسيد گوش به هنوز آنها مشاجره و بحث صداي.شدند خارج اتاق
 :كرد زمزمه لب زير و كرد لمس

 زبردست اگر شهرياري اگر

 نشست نيابي تيره خاك از جز

 تخت و تاج با بزرگان آن كجا

 بخت پيرزو سواران آن كجا

 آوران كند ندخردم آن كجا

 سران جنگي سرافزار آن كجا

 خشت و بالين داريد خاك همه

 نكشت نيكي تخم جز آنكه خنك
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 پوستش درون خاك ذرات از خاص گرمايي.شد ايجاد او در عجيبي حس كه بود قبر روي دستش هنوز
 بشدت سينه ي قفسه درون قلبش.كشيد عقب به را دستش كف اختيار بي كه اي گونه به.كرد نفوذ

 لبخند او به و نشسته قبر ي گوشه كه ديد را محلي جوان آن باز و گذشت قبر روي از نگاهش.ميتپيد
 از.نديد را او دوم نگاه در اما بدهد نشان او به را جوان آن تا زد صدا را هما برخاست سرعت به.ميزند
 ميكرد؟هما احاطه خاص مكان ان در او كه بود عجيبي حس چه اين.نميفهميد را خود حال هجيان شدت

 و گرفت دست در را اش زده يخ دست.يافت پريده رويي و رنگ با را پريسا و شد اتاق وارد او صداي با
 شد؟ چي!...كردي؟پريسا يخ چرا شد چي:گفت و كرد خارج اتاق از را او

 ديدي؟ جن نكنه:گفت و ايستاد او روبروي آرش

 بوده؟ جن جوون ونا يعني:كرد زمزمه خود با و شد خيره او به پريسا

 !ديدي؟ جن واقعا:پرسيد و فشرد را بازويش هما

 .نكنم فكر... نه...نه-

 ديدي؟ چيزي تو چي؟اصال نكنم فكر-

 جلوي.رفت پله سمت به و گذشت خانه ايوان از سرعت به كشيد پس را دستش سردرگم و كالفه پريسا
 شاخه كنار در لب به لبخند قبل شمايل مانه با را جوان آن باز و شد خيره حياط به دوباره و ايستاد در
 دوباره و كرد نگاه بودند شده خيره او به نگران نگاهي با كه آرس و هما به.يافت حياط ي خشكيده ي
 با آرش و هما.نيفتد بزمين تا گرفت را در دست با و رفت گيج سرش.نبود هم باز كه...جوان آن به

 گاو گل برايش پيرزن.بردند آذرخاتون ي بخانه را او و ندرساند او به را خود سرعت به او حال ديدن
 .كرد دم زبان

 حرف ديد او كه آنچه ي درباره ديگر شد قرار.شد آرام پريسا و كرد اثر ساعتي از پس جوشانده
 .رفتند بيرون غروب تماشاي براي سه هر اوضاعش و حال شدن عوض براي.نزنند
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 خورشيد تماشاي به و ايستادند اي تپه روي سه هر.بود يتماشاي و ديدني طلوعش همچون آبشار غروب
 در را همه و ميشد پنهان كشيده فلك به سر كوههاي پشت كشش پر و اقتدار با كه شدند مشغول
 .ميگذاشت منتظر ديگر صبحي تا ديدارش حسرت

 انواع از را سفره آذرخاتون گرچه.خوردند فرنگي گوجه و تازه سبزي و پنير و نان آنها اصرار به شام
 .مرغ تخم و محلي ماست خامه گردو بود آراسته ها خوردني

 ماجراهاي حسين حاج با ديدارش از خاطراتش از و گفت گذشته از خاتون آذر باز رسيد راه از كه شب
 پدرم:پرسيد پريسا.ميشد كشيده پدرانشان به ماجراها كه مخصوصا نبود لطف از خالي آنها براي گذشته
 بود؟ اي بچه چطور احمدو شما بقول

 آورد مي گير هم ماري و موش اگه خدابيامرز حسين حاج قول به.بود شيطوني و باهوش پسر احمدو-
 حركت علم از شاخه يك روي كه بود اين عيبش تنها.آورد مي در نون و ميگرفت معركه باهاشون
 ميخوان اونو.بپرسه رو احمدو درس تا نهاوند شهرستان رفته روزي ميكرد تعريف حسين حاج.نميكرد
 احمد ساعتي بعد ميشينه منتظر.نيست ميبينه يش اجاره ي خونه ميره.مدرسه نيومده كه ميگن و دفتر
 اي هفته:ميگه ميكنه نگاهش چپ چپ پدرش ميبينه وقتي.مدرسه معلومه ميگه بودي كجا ميپرسه.مياد
 رو ما خودتون هميشه اينكه نه گهم.اهللا عزيز شيخ و مراديان علي اهللا آيت درس پاي ميرم جلسه سه دو

 بيامرزه رو حسين حاج خدا.باشم شما مثل ميخوام منم بگيريم؟خب ياد چيز علما از كه كردين تشويق
 كه نكنيد نگاه اون به حاال اينكه اش خالصه.ميكنه بازي تاتر مدرسه تو نميدونم ميكنه فكر پسره ميگفت

 !داشت بيايي كيا خودش رايب!داشت سودايي سرپر پرنشيب گذرونده روزگاري

 مي وجد به عمويش و پدر هاي شيطنت و گذشته قضاياي شنيدن از و نبود ماجرا كن ول ديگر آرش
 .ميكرد خوشمزگي و آمد

 اي لحظه براي نتوانست كرد چه هر پريسا اما رفتند بخواب جيركها جير صداي همراه همه نيز انشب
 ذهنش در همه و همه بود افتاده قديمي ي خانه در كه تياتفاقا حرفهايش و ارسالن ماجراي.بيارامد
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 پنجره كنار برخاست ناچار شد خسته بسيار زدنهاي غلت از وقتي.ميشد مرور بارها و بارها و ميچرخيد
 از سگها پارس و گرگ ي زوزه صداي.شد خيره بود رفته فرو محض تاريكي در كه روستا به و نشست
 قرص.اورد بيرون كيفش از را پدربزرگ ي دفترچه زمان گذراندن ربهت براي.ميرسيد بگوش دور راهي
 و خر صداي.ببيند را كلمات بهتر مهتاب نور زير تا نشست پهن ي تاقچه روي.فام نقره و بود كامل ماه
 ديوار به را سرش و بست را دفتر.ميزد بهم را او تمركز و ميكشيد پنجه را شب سكوت آذرخاتون پف
 و بود شده باران پولك ها ستاره سوسوي با كه اي سياهي.دوخت شب سياهي به چشم و داد تكيه گلي
 جلب را توجهش صدايي كه بود آسمان به نگاهش هنوز.ميكرد خودنمايي محجوب و كامل ماه
 تاريكي در پيش لحظاتي تا كه بيك رشيد قديمي ي خانه.شد خيره روبرو به و برگرفت ماه از چشم.كرد
 در نگيني چون و گرفته قرار روز روشنايي در خانه آن فقط گويي.شد نورباران ارهيكب به بود رفته فرو
 تعجب از.ميرسيد بگوش آن از اي همهمه صداي و ميزد بيرون نور هايش پنجره از.ميدرخشيد شب آن

 خارج اتاق از و فشرد ميتپيد بشدت كه قلبش روي بر را دفتر.برخاست اختيار بي و ماند باز دهانش
 فايده زد صدا را او چه هر اما.برود خانه آن به اش كنجكاوي بدنبال او همراه تا زد صدا را آرش.شد

 خانه از وقتي.پوشيد را مانتويش و انداخت سر به را شالش نداشت اي چاره نشد كه نشد بيدار.نداشت
 چراغي نه آنجا در!نبود باور قابل.است رفته فرو شديد نوري در خانه آن ديد تعجب كمال در شد خارج
 با.بود عجيب واقعا شب وقت آن در هم صحبت صداي ميكرد زندگي كسي نه و بود شدن روشن براي
 اينوقت چرا اما ميچينن كارشونو وسايل دارن و خونه تو رفتن فيلمبرداري گروه حتما انديشيد خود

 كه اي خونه نمخونه؟او تو برن همگي كه دادن اجازه خودشون به چطور.اينا ان مالحظه بي شب؟چقدر
 .بزنم حرف باهاشون بايد هست ريختنش فرو احتمال لحظه هر

 رو و رنگ بي و كرده باد گذشته برعكس در.شد آنجا راهي عصبانيت با و بست را مانتويش هاي دكمه
 صداي هيچ بدون.شد باز آرامي به در و داد هل را آن تعجب با پريسا.باشند كرده تعميرش گويي.نبود

 گذاشت خانه درون به پا ناباوري و بهت با.بود شده تعمير هم پله حتي.نبود قبل مثل هم حياط!كهنگي
 را حياط روي بشم از چتري چون تنومندي درختان.ميخورد چشم به حياط ي گوشه در مسي ظروف
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 روح گويي.بودند مشغول طنازي به آن در سياه و كهر اسب دو و شده تعمير اصطبل.بودند پوشانده
 در تا كرد تيز را گوشهايش.ميرسيد بگوش خانه داخل از صحبت صداي.بود شده دميده آنجا در زندگي

 نشنيد را آنها صداي تنها نه اما بود كرده غرا انتقادي ي آماده را خود.بشناسد را ارسالن صداي ميان آن
 كه كودكي ي گريه صداي.بود كلماتشان درك به قادر سختي به كه يافت غليظ را شان لهجه آنقدر بلكه
 الاليي گويي و ميكرد آرامش غليظ ي لهجه همان با مادر اميز محبت كلمات سپس و ميزد فرياد را مادر

 آن به بار دو گذشته روز دو در.بود شده گيج پريسا.مينمود زمزمه برايش را انگيزي حزن و دلنشين
 و شب از ساعت اين در الحا و نميكرد زندگي خانه آن در كسي كه بود قرن يك از بيش و آمده خانه

 در ميفهميد بايد.نداشت پيشروي جز اي چاره!آمد نمي در جور عقل با اصال تغييرات و همهمهه اينهمه
 را مردي نرسيده ايوان به پايش هنوز.بود شده تعمير هم ها پله.رفت ايوان سمت به.است خبر چه آنجا
 و داشت سر بر نمدي كاله شد مرد آن بهوتم.شد خارج اول اتاق از خاصي لباس و هيبت با از كه ديد

 توجه بدون.داشت برپا گيوه و ميشد تنگ پا دم در گشادش شلوار بود بسته كمر بر شال.تن بر پوستين
 مردي.داشت قرار بيك رشيد قبر كه جايي همان.شد آخري اتاق وارد و گذشت او مقابل از پريسا به

 گذشت پريسا كنار از.بود نوع همان از لباسش ولي بود ولا مرد از جوانتر شد خارج اتاق همان از ديگر
 از و شد كهر اسب سوار چابك و سريع حركتي با رفت اصطبل سمت به بيندازد او به نگاهي انكه بدون و

 دو كودكي زمان همان در.بود گرش نظاره ناباوري و بهت از شده باز دهاني با پريسا و رفت بيرون خانه
 دنبال به.زد صدايش پدر محلي زبان همان با و داد سر گريه جوان مرد دنبال به و شد خارج اتاق از ساله

 بر شال نيز او.شد خارج اتاق از گلدار و بزرگ روسري با محلي لباس به ملبس اندام الغر زني كودك
 تمام پيراهنش.ميشد تنگ ساق روي كه داشت پا بر گشاد شلواري مرد دو آن همچون و بسته كمر

 وارد.بود زيبا بسيار و شده تزئين سكه با كه داشت بتن پيراهن روي بر اي جليقه.پرچين و دبو گلدار
 متحير پريسا.برگرداند اتاق به را او صورتش و سر بر زنان بوسه و كشيد آغوش در را كودك شد ايوان
 گروه كه دنميش باورش اما بود گفته برايش زمانها آن پوشش نوع از بسيار پدر.ميكرد تماشا را آنها

 هاي جليقه پارچين همان يا بر دهقان پيراهنهاي.يابند دست لباسها آن به باشند توانسته فيلمبرداري
 زنانه روسري لچك همان يا بندي گل زنانه تيز نوك كفش كالش و مردانه هاي گيوه سكه به مزين
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 از جوان زن نهما.گفت آفرين بينظيرش تالش و ارسالن عمل دقت بر دل در.پيش سال صد مخصوص
 و داشت قرار درختها از يكي زير كه رفت چاهي سمت به و داشت دست در آبي سطل.شد خارج اتاق

 سالم:گفت و دويد دنبالش به نديده را او زن شد متوجه كه پريسا.بود نديده را آن لحظه آن تا پريسا
 ...نباشيد خسته

 خانم سالم:گفت دوباره پراند جا از را اپريس آب با دلو برخورد صداي.انداخت چاه درون را دلو زن
 منوچهري؟ آقاي ببينم رو تون برنامه ي كننده تهيه اقاي ميتونم من...من

 و برداشت آنرا سپس كرد سرازيرش سطل درون و اورد بيرون را آب از پر دلو او به توجه بي زن
 .شد راهي دوباره

 .دارم كارتون كنيد صبر خانم خانم:شد راهي بدنبالش عصباني و كالفه پريسا

 ي ساده وسايل از مملو اتاق.زد خشكش تعجب از اتاق ديدن با پريسا.نبست را در و شد خانه وارد زن
 اتاق درون به پا و داد سالمي.داشتند حضور اتاق در نيز زن و مرد چند.بود روستايي زندگي
 مخصوص بودند گردسوز زا تر قديمي كه سوز پيه چراغهاي.نشنيد جوابي و نديد را او كسي.گذاشت
 مشغول و زده تكيه بالشي به كه ميانسال زن و مرد دو.شاه ناصرالدين و قاجار ي دوره دور ساليان
 تن سه آن خطاب مورد و نشسته اتاق باالي برف سفيدي به موهايي با هيبت پر مردي.بودند صحبت
 اي لحظه براي.كرد زباني شيرين برايش و نشست پيرمرد آن زانوي روي گريان كودك آن.بود ديگر
 كه بود لبخندي فقط جوابش اما داد سالم بياختيار.خورد گره پريسا سوال از پر نگاه در پيرمرد نگاه

 پشتش كشت مستولي وجودش بر توفنده و مهيب ترسي.ديگري يا بود او جواب بفهمد واقعا نميتوانست
 صادق رويايي شاهد آنكه خيال به بود نممك غير برايش ميديد آنچه باور.آمد بند نفسش و كشيد تير

 پاهايش.ديد را آدمها و مكان همان چشمها شدن باز با اما ماليد را چشمهايش شست ي گره با است
 به.سوزاند را وجودش تمام داغ تنوري گويي ديوار گرفت ديوار به را دستش بياختيار.شدند سست
 در.فشرد را اش سوخته دست و زد بغل زير ار دفتر.كرد ناله اختيار بي و كشيد پس را دستش سرعت
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 او از خواست.داشت لب بر لبخند همچنان و ميكرد تماشا را او كه افتاد پيرمرد به نگاهش لحظه همان
 اتاق گرداگرد و شدند وارد مرد چند سرش پشت از كه است خبر چه آنجا در كه كند سوال

 بشدت دستش كف و بود شده ستهخ پريسا.بود برگزاري حال در مهمي جلسه گويي.نشستند
 كه رفت پيرمرد بطرف كند صدايش اعتراض به كسي آنكه اميد به گذشت اتاق ميان از.ميسوخت
 پريسا.كرد دعوت سكوت به را او و گرفت لبها مقابل سكوت عالمت به را اش اشاره انگشت پيرمرد
 و سپيد كامال و پشت رپ ابروهايي.ميزد موج آن در يكجا جديت و مهرباني شد چهره آن مبهوت

 خود از ديگر گويي پريسا.داشت كردنش ماليم در سعي كه خشن و بم صدايي و گيرا و براق چشمهاي
 بود ساطع ديوارها آن از كه حرارتي.دهد گوش صحبتهايشان به تا ايستاد ديوار كنار نداشت اختياري
 از سرعت به.مينمود ممكن غير ديگر فضا آن تحمل.انداخت شماره به را نفسش و شد او تعرق باعث
 همه آن از سرش تا بست را چشمها و فشرد دست با را سرش.گذاشت ايوان روي بر پا و شد خارج اتاق

 را او انگيز هول سكوت اي لحظه براي.ميگذرد چه اطرافش در دريابد و شود خالي صدا و سر و همهمهه
 و همهمه و نور آن از.بود رفته فرو محض تاريكي در جا همه گشود هم از را پلكها وقتي.كرد احاطه

 خانه همان خانه آن بود؟اگر كجا او پيچيد مغزش در گردبادي.نبود خبري آمد و رفت حال در آدمهاي
 وسايل كودكش و زن بودند؟اسبها رفته كجا تكاپو رحال د آدمهاي پس بود آمده پيش ساعتي كه است

 لحظاتي از پس مهتاب نور.ريخت تنش بر رخوت زا موجي!مهمانها آن و...هيبت پر پيرمرد زندگي
 پله.رفت در بسمت لرزان و سست قدمهايي با.ببيند را پايش زير تا داشت ارزاني او به ضعيفي روشنايي
 صبح ي سپيده گذاشت بيرون به قدم وقتي.ناجور و كرده باد هم باز در و بود فرسوده گذشته همچون

 دستش.خزيد رختخوابش درون به و شد خاتون آذر ي خانه وارد گيج و متحير.بود دميدن حال در
 .كند فراموش است ديده كه را آنچه اي لحظه براي نميگذاشت و ميسوخت همچنان

 

 4 فصل

 .ميمونيد جا كه شيد بلند عزيز مسافرهاي:پريد خواب از آرش صداي و سر با
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 در آرش داد پريد جا از ترس از.سوخت شدت به دستش كف كه كشيد سر روي را اش مالفه پريسا
 !واستاد قلبم خوابه از شدن بيدار طرز تو؟چه ميكني اينطوري چرا اهللا بسم:آمد

 ببين سوخته:گفت و گرفت آرش سمت به آنرا.بود شده سرخ كرد نگاه دستش كف به دقت با پريسا
 !سوخته

 دستش كف ديدن با و زد زانو مقابلش تعجب از شده گشاد چشمهايي با مبهوت آرش
 !نسوزه تا زدن ناخنك آذرخاتون غذاي سر نري ميخواستي...سوخته!آخيش:تگف

 غذا؟ سر رفتم كي من!من؟-

 .ميكني زياد اينكارها از تو ميدونم چه-

 كارها؟ كدوم-

 لباسهات شدن چروك نگران خوبه. خوابيدي شال مانتو با تهران، به رفتن ذوق از كه اين يكيش -
 !نبودي

 :گفت لباسش به اشاره حال در و ختاندا خود به نگاهي پريسا

 نيست؟ عجيب تنمه لباسهام كه همين همين، -

 فهميدي؟ تازه خودت. كني مي زياد عجيب كارهاي تو گفتم قبال كه من -

 .بده گوش آرش اَه -

 :پرسيد و كرد نگاه او به هما ورود با

 خوابيدم؟ مانتو با ديشب من -

 :داد جواب او به دنكر نگاه حال در و انداخت باال شانه هما
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 .برد خوابم جام تو رفتم تا يعني. خوابيدم تو از زودتر من. نمياد يادم -

 :گفت موهاش به كشيدن دست حال در و ايستاد آرش

 .ببره خوابم تا بزنم غلت جام تو ساعت سه بايد بدبخت من. سرتونه زير خانمها شما خواب بله -

 :گفت پريسا

 !مردي انگار بودي خوابيده همچين كردم، صدات بارم ندچ سراغت، اومدم! كردي غلط -

 :گفت هما و گرفت گاز را لبش آرش

 مياد؟ چطوردلت. جون از دور -

 از ناگهان. رفت فرو فكر به و كرد تكرار بار چند را مرده كلمه. بود ديگري هواي و حال در پريسا اما
 :گفت و برخاست جايش

 .بوده خبر چه ديشب كه بفهمم بايد -

. شدند راهي دنبالش به هما و آرش. گذشت هم آذرخاتون متعجب نگاه مقابل از و شد خارج اتاق از
 :پرسيد پوشيد مي كفش كه او ديدن با آرش

 نيستيم؟ مسافر مگه كجا؟ -

 .رم نمي جا هيچ خبره چه نفهمماينجا تا. نه كه فعال -

- شوفر، راننده، فقط اينجا كه منم. چي كه ختياندا راه نريم بريم. خبره چه جا اين بفخمم بايد من...ا 
 ري؟ مي كجا. ام كاره هيچ يعني خانم، مواجب و جيره بي نوكر گارد، بادي البد

 مياي؟! جهنم -

 :گفت و كرد اشاره هما به آرش
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 .كنه مي كار چه ببين برو. خدا به اس ديوانه دنبالش، بدو -

 :گفت ايشكفشه پوشيدن و مانتو هاي دكمه بستن حال در هما

 گارد؟ بادي اقاي دنبالش ري نمي خودت چرا -

 بشه؟ دعوامون نيافتاده راه خواي مي. گيره مي پاچه صبحي سر بيني نمي -

 به و افتاد راه بود، حركت در روستا پايين سمت به كه او ديدن با و شد خارج خانه از سرعت به هما
 :كرد صدايش هما. دويد مي يباتقر تعجيل، با پريسا اما. رساند او به را خود زحمت

 .اومد بند نفسم واستا...دارم كارت واستا پريسا، هي -

 :چرخيد او جانب به و ايستاد بود شده صدا متوجه تازه كه پريسا

 اومدي؟ چي واسه تو -

 مگه؟ نداري خبر -

 چي؟ از -

 .گاردم بادي گارد بادي من -

 .هما ندارم وقت من چي؟ يعني -

 :گفت هما و افتادند راه هم كنار در

 ري؟ مي كجا اصال نداري؟ چي وقت -

 شدن؟ بيدار نظرت به -

 كيا؟ -
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 .ديگه فيلمسازي گروه -

 .بشه تنگ ارسالن براي دلت زود اينقدر كه نبودي عجول اينقدر كه تو. پريسا بيا كوتاه -

 .ديگه كيي نشد ارسالن. دارم ساده سوال يه. نيست دلتنگي هم موضوع. ببينمشون خوام مي -

 چي؟ واسه -

 او به ديده كه عجيبي چيزهاي و شب نيمه ماجراي از دانست نمي. شد خيره هما به و ايستاد پريسا
 :پرسيد هما. نه يا بگويد

 .هستم اينم بعد بودم رازدارت كه حاال تا. بگو فقط نكن فكر -

 : افتاد راه به دوباره پريسا

 .دارم شك توش كه بودنشه فهم قابل. ستني ماجرا بودن دار راز موضوع. دونم مي -

 چي؟ يعني -

 كني؟ باور نديده بخوان تو از چطوري نيست، درك قابل خودم واسه ديدم من كه چيزي يعني -

 كنم؟ باور نبايد چرا پريسا؟ ديدي چي تو ببينم، واستا -

 اما سوخته، دستم كف ببين، كردم، شون حس نزديك از داشتم، حضور خودم. نيست باور قابل چون -
 .داشته واقعيت كردم ولمسش ديدم كه چيزي كنم باور تونم نمي

 بفهمم؟ منم تا زني نمي حرف درست چرا -

 !فهمي نمي هم باز كنم تعريف هم درست اگه چون -

 و چرخيد جانبش به است كرده برداشت بد را او حرف دريافت كه پريسا. ايستاد دلخور و متعجب هما
 :گفت
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 .كرد باورش شه نمي كه اينه منظورم -

 .كردم باور شايد بگو تو -

 رفتم. اومد امد و رفت و همهمه صداي قديمي خونه از خوابيديد، شما اينكه از بعد ديشب، بگم؟ چي -
 ....اونجا

 !خدا به اي ديوونه تنهايي؟ -

 .نشد بيدار كردم صدا چي هر هم رو ارش. اومدي مي عمرا كه تو. نداشتم چاره -

 خوب؟ -

 زندگي، وسايل از پر مرتب، خونه حياط بودند، امد و رفت حال در ادم كلي. بود خبر چه هما دوني نمي -
 صداي واقعا توش، انداخت رو دلو مثال زنه وقتي. بودند چيده رو دكورش خوب خيلي كه چاه يه اسب،

 منو انگار م،كرد مي سوال ازش چي هر اما سوخت، جا همون دستم كف. شنيدم اون با رو اب برخورد
 .ديدن نمي

 بودن؟ روح چي؟ يعني -

 .بودن چيده رو اونجا دكور كه بودن فيلمبرداري گروه حتما! بود؟ كجا روح! بيا -

 .نبود خبري بوديم اونجا عصريكه. دارن سرعتي چه شدن؟ كار مشغول -

 محاالته، از كه ما نشديم؟ متوجه ما كه خونه اون رفتن چطوري. كرده مشغول را ذهنم همين -
 چي؟ آذرخاتون

 ما كه رفتن جوري چرا يا اونجا؟ رفتن ما اجازه بي چرا يگي بگي؟ چي بهشون بري خواي مي حاال -
 نفهميديم؟

 ديدم؟ روح من يعني...ديدم من كه چيزهايي يا بودن اونجا اونها واقعا پرسم مي. نه -
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 چند از اجبار به گروه محل يافتن براي. واماندند صحبت اط اي لحظه دو هر و آميخت هم در نگاهش
 در به. داشتند دقيقي اطالع انها از مرد و زن و كودك از همه اينكه عجيب و گرفتند رو سراغشون نفر
. نيامد جوابي اما كوبيد، در به آرامي ي ضربه و كشيد عميقي نفس پريسا. بود باز در رسيدند، كه خانه

 بود بسته سرش پشت را بلندش موهاي. شد ظاهر در چارچوب در قد بلند مردي بار اين و زد در دوباره
 :گفت و كرد سالم انها ديدن با. داشت دوش بر دوربيني و

 .گيريم نمي تست هنوز اومديد زود -

 :داد جواب پريسا گذشت، سكوت در كه اي لحظه از پس و كردند نگاه هم به پريسا و هما

 .ببينم رو يمنوچهر اقاي خوام مي نيومديم، تست براي ما -

 شناسيدشون؟ مي منوچهري؟ آقاي -

 .هستند دانشگاهيم هم بله -

 ...خانم بايد شما...آه -

 كنيد؟ صداش شه مي. بله -

 .هستم قياسي من. ايشون پيش رم مي دارم منم جالب چه -

 كجان؟. خوشبختم -

 گن؟ مي چي محلي نزبو به مرغزارووو رفته. اينجا ايه نخورده دست و بكر جاي عجب. طبيعت دل تو -

 .مرَن -

 انتخاب براي بگيرم فيلم اونجا از قراره. مياد اب جاش همه از زمين اين. جالبيه جاي عجب. مرن آهن -
 بياييد؟ من همراه خواين مي. بكرن و ناب هاي ايده از پر منوچهري آقاي. ها لوكيشن
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 :گفت هما

 نباشيم؟ مزاحم -

 :داد جواب بود گرفته جلو تعارف عالمت به را دستش حاليكه در و بست را در مرد

 .ذاريد مي منت -

 هاي زيبايي و طبيعت از مدام شدت، به رسيدن تا. شدند روان دنبالش به نيز هما و پريسا و افتاد راه
 در و كرد نگاه پريسا به تعجب با. درآمد صدا به هما همراه تلفن. كردند تاييد دو ان و زد حرف اونجا
 :گفت مانتوش جيب از گوشي نآورد بيروت حال

 .خورد زنگ عجب، چه -

 :گفت قياسي

 بينيد مي رو گروه همه ، اينجا بياييد بعدازظهر شما. جاست همين دن مي خط ها گوشي كه جايي تنها -
 .رن مي طرف اون و طرف اين و دستشونه گوشي يه كه

 :گفت و انداخت گل اش گونه سهراب نام ديدن با هما

 .سهرابه -

 :پرسيد قياسي شدو صحبت مضغول ارامي به هما و زد لبخند اپريس

 فاميل؟ يا دوستيد -

 .منه دخترعموي هم -

 .روستا اين به اومدين تنهايي به كه داريد اينجا رو كسي حتما -

 .اينجا آيم مي بار يه سالي حداقل. نيست غريبي جاي برامون هم جا اين و نيستيم تنها ما -
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 نكنم؟ سخنراني براتون روستا اين مزاياي خودي بي كه نگفتيد زودتر چرا! واقعا؟ -

 .نبود لطف از خالي زديد، مي حرف خوب -

 .ايستاده درخت اون زير. اونجاست عزيز، ارسالن اينم ايناهاش. ممنون -

 :گفت و شد دوربين كيف كردن باز مسغول

 .خوشبختم اشناييتون از بفرماييد شما بگيرم، فيلم بايد من -

 :گفت و گرفت فاصله او از زنان لبخند اپريس

 .طور همين منم -

. شد مي گيرتر بهانه دلش و گرفت مي شدت قلبش تپش قدم، هر با برداشت قدم ارسالن سمت به
 جهت سويي به را ها سبزه بار هر و بود گرفته بازي به را سرسبز دشت كه وزيد مي فرحبخش نسيمي

 به داشت، تن بر يشمي شرت تي. خورد مي تاب صورتش روي هك ارسالن اشفته موهاي همچون. داد مي
 ميان در. داد مي شستشو پرنداگان و خروشان رود نواي با را جان و دل و بود داده تكيه درختي شاخه
 ديدنش با و چرخيد او جانب به. گرفت جان دوباره شنيدن با كه داشت كم را يار صداي تنهاي انها

 :گفت و راند لب بر رضايت سرِ از لبخندي

 نرفتيد؟ پس رفتيد، كردم فكر اينجايي؟ -

 به ارسالن براي كه كمرنگي لبخند. كند پنهان مالقاتش از را رضايتش احساس نتوانست نيز پريسا
 :داد جواب و راند لب بر ارزيد، مي دنيا يك قاعده

 .بريم ديروز نذاشت آذرخاتون -

 .كنم تشكر ازش كه الزمه -

 .بريم امروز شايد -
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 ....شايد! شايد؟ -

 . شد خيره اش توفنده جريان و رود به دوباره و داد تكان ارام را سرش

 .كرديد تموم رو رشيدبيك خونه دكور كار و شديد كار به دست زود خيلي بينم مي -

 :پرسيد و داد باال ابرو ارسالن

 مشكل اين رفتنت، با و داريم مشكل فيلمنامه كردن تموم سر هنوز ما دكور؟ كدوم چيه؟ منظورت -
 .دكور به برسه چه شه، مي هم بيشتر

 را خود كرده، مالقات شب وقت ان در را گروه افراد انكه اميد به لحظه ان تا پريد، پريسا چهره از رنگ
 ارواح با را ديشب تمام انكه تصور از. آمد فرود سرش بر پتكي چون ارسالن نفي اما بود، كرده قانع

 او دروني انقالب متوجه كه ارسالن. رفت گيج سرش و ريخت تنش بر اخواستهن ترسي كرده، سپري
 :پرسيد هراسان و برداشت جانبش به قدمي بود، شده

 شدن؟ مزاحمت داده؟ انجام كاري من از خبر بي كسي پريسا؟ شده چيزي -

 :داد جواب دست حركت با

 .نيست چيزي نه -

 اينجا؟ اومدي تنها نيست، خوب حالت تو -

 :گفت آمد مي جانبش به لرزان و سست قدمهاي با كه هما ديدن اب و

 .مياد داره عموت دختر سنگ، تخته روي بشين بشين، -

 سرعت بر پريسا نزار حال ديدن با هما. فشرد دستها ميان در را سرش و نشست سنگ روي ارام پريسا
 :پرسيد انها به رسيدن با و افزود قدمهايش



 

 

يشهسوارمريم  –عكس خاليابق  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  94 

 پريسا؟ شده چي -

 :گفت و برد باال را ستشد پريسا

 .بريم هما خوبم. خوبم من -

. بيافتد راه تا كرد كمكش و گرفت را بازويش زير هما. رفت مي گيج همچنان سرش. برخاست و
 :گفت و برداشت دنبالش به قدمي ارسالن

 .پريسا نيست خوب حالت. بري بعد كني استراحت كمي نيست بهتر -

 :داد جواب پريسا جاي به هما

 .نباشيد نگران مراقبشم من -

 به پيش لحظاتي كه خبري شنيدن از هما و بود التهاب در اش دروني انقالب از پريسا. افتادند راه دو هر
 به. نداشتند را زدن حرف دماغ و دل هيچكدام نشد بدل و رد بينشان كالمي راه طول در. رساندند او

 نخواهند كه بود دريافته دو ان حال از. بود زپ و پخت مشغول آذرخاتون و نبود ارش رسيدند كه خانه
 انجام را كارهايش و كرد مي امد و رفت اش اشپزخانه در محلي ترانه زمزمه حال در و خوش سر. رفت
 :پرسيد و امد خود به پريسا از زودتر هما. داد مي

 بود؟ چي جوابش شد؟ چي -

 :گفت بود، مانده خيره اي گوشه به كه حالي در پريسا

 ديدم؟ چي من هما. نبودن ااون -

 :گفت و فشرد دست در را اش زده يخ دستهاي و زد زانو مقابلش هما

 !نديدي هيچي تو -
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 تو هنوز بچه اون صداي. ديدم رو آمدشون و رفت و بودم باهاشون ساعت چند اندازه من هيچي؟ -
 .گوشمه

 .صادقانه روياي يه ديدي، خواب حتما تو -

 :گفت و گرفت او جانب به را اش شده سرخ دست كف پريسا

 رسيده؟ آسيب بهش رويا عالم تو كي. سوخت دستم كه بودم اونجا من روياست؟ اينم -

 بازم ديدي، روح اگه. نگرانتم كه دونم مي فقط رفتي، كجا ديشب ديدي، چي تو دونم نمي من پريسا، -
 بيني نمي چيزي كه اونجا ينر تو اگه كن تمومش هست كه چي هر روياست، اگه توهمه، اگه. نگرانتم

 .نرو پس

 و لرزيد خود به شد نمي او نگراني همه ان متوجه كه پريسا. ريخت اشك اختيار بي و نداد مجالش بغض
 :گفت

 .باش اروم خب؟. زنيم نمي حرف موردش در ديگه كردم روي زياده من. ميگي راست تو رم نمي باشه -

 خود پيش شب اتفاقات از او مالحظه بدون اينكه از ساندهتر را هما حرفهايش با انكه خيال به پريسا
 و خود روحيه دادن تغيير براي. نزند ماجراها ان از حرفي ديگر گرفت تصميم و شد پشيمان زده حرف
 :گفت و كشاند اشپزخانه طرف به و گرفت هم را او دست و برخاست هما

 جاست؟ك ارش اصال. كنه مي كار چه داره آذرخاتون ببينيم بريم -

 :گفت و شد خانه وارد كثيف صورت و سر با ارش لحظه همان در

 كنم؟ مهمون هم رو شما خوايد مي تفريح، بودم رفته -

 :گفت و كرد اشاره او وضع و سر به پريسا

 .گذشته خوش بهت هم خيلي پيداست -
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 :گفت و رفت حياط طرف به ارش

 .ماشين موتور تو رفتم فرو كمر تا خالي، جاتون -

 :گفت تعجب با هما

 .پرآبي اون به رودخونه قحطه؟ جا وا، -

 :گفت و گرفت طرفي يك را سرش آرش

 شده؟ چي نگرفتي واقعا تو -

 :گفت و زد كجي لبخند هما

 .مونيم مي اينجا ما. شده خراب ماشين! تو از بهتر -

 !تهران برگرديم نميتونيم كه نيستي ناراحت انگار:گفت آرش و شدند خيره بهم آرش و پريسا

 سرسام ترافيك يا شده تنگ دودآلودش هواي واسه داره؟دلم چي باشم؟تهران ناراحت چي براي-
 آورش؟

 و دوست.داره رو همينا فقط تهران شكر رو خدا:گفت دمپايي پوشيدن حال در و شد حياط وارد آرش
 نداره؟ كه مادر و پدر آقاي و خاله و رفيق

 .زوده دلتنگي واسه اومديم تازه-

 شد؟ چي حاال داشتي رو تهران به رفتن ذوق ديشب تو:گفت و كرد نگاه او به تعجب با اپريس

 .همين شده خراب ماشين هيچي-

 ناهار از بعد.داد قرار ماشين شدن درست تا ماندنشان جريان در را آذرخاتون و شد آشپزخانه وارد
 زماني و برد خوابش بود خسته ربسيا كه پريسا.بگيرد يدكي لوازم ماشين براي تا رفت نهاوند به آرش
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 ي قطعه.ميرفت كلنجار ماشين با خسته و كالفه و برگشته آرش بود غروب حال در آفتاب كه شد بيدار
 .نكرد مشكل حل به كمكي شده خريداري

 در پريسا ميشد خيره اي گوشه به مدام متفكر و ساكت هما ماشين نشدن روشن از خسته و عصبي آرش
 دل قدر و قضا به مهمان داشتن شادي در خاتون آذر و ميكشيدند را انتظارش كه يوقايع و شب انتظار
 به زود صبح داشت تصميم آرش.رسيد ديگر غروبي پس از مكررات تكرار چون نيز شب بود بسته
 رختخوابش از بيفتد كه اتفاقي هر گرفت تصميم و ميسوخت ديگر شبي رالتهاب د پريسا.برود نهاوند
 و فكر اما رفت رختخوابش به بقيه از زودتر همين براي.نگذارد پا قديمي ي خانه آن به و نشود جدا
 روي را مالفه.شد آغاز همهمه و آمد و رفت صداي شب از پاسي.ربود چشمهايش از را خواب خيال

 كودك چند گويي.رسيد گوشش به كودكانه آوايي صداي.فشرد را گوشهايش انگشت با و كشيد سرش
 :محلي زبان به نواز گوش و رسا اندندميخو شعر هم با

 بذران هي بذران

 كي كورنه آي نازم هرو

 ...اي سرونازم آي سرونازم

 عوض هم متنش و آميخت در بزرگترها صداي با كم كم كودكانه شعر.نشست رختخواب در اختيار بي
 هر از گريه صداي.گشت تبديل سرايي مرثيه به شعر لحن و شد تكرار آن در مدام بيك رشيد نام.شد
 بيرون از صدا گويي ميشنيد قبل از رساتر را صداها لحظه هر نداشت تحمل ديگر.رسيد گوشش به سو
 خارج خانه از نكردني باور سرعتي با و برخاست تاب بي و كالفه.ميزد بيرون او قلب و ازمغز و نبود خانه
 نه نداشت گيري تصميم قدرت ديگر.ديد رفته فرو نور از اي هاله در را قديمي ي خانه هم باز شد

 هم اطراف محيط از ديگر اما.داشت كردن فكر قدرت نه و ميكردند حركت او ميل و دستور به پاهايش
 وجودش تمام امنيت و آرامش حس باشد گرفته قرار امني مكان در گويي شد خانه وارد وقتي.نميترسيد

 اندام الغر زن بود شده بيشتر آمد و فتر.يافت حيات پر و زنده پيش شب چون را خانه.گرفت بر در را
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 حال در مدام داشت آغوش در را كودكي حاليكه در باراني چشماني با و آمد مي بنظر تر مسن پيش شب
 .بود اتاق خارج و بداخل آمد و رفت

 جواني ديدن با.فراميخواند را او اتاق درون از اي جاذبه.ميرسيد مشام به خانه ديوار و در از مصيبت بوي
 بر بر لبخند هميشه و بود گرفته جان چشمهايش مقابل در بار چند خانه آن به ورودش ابتداي در كه

 بدرون و ايستاده بودند آمد و رفت حال در همه كه ايوان انتهاي اتاق در جلوي او.خورد اي يكه داشت
 داخل به ستد ي اشاره با چرخاند را سرش اي لحظه براي.برداشت قدم بجانبش.بود شده خيره اتاق
 پيش شب كه بود اتاقي همان.گذاشت اتاق بدرون پا پريسا.شد خيره آنجا به دوباره و كرد هدايتش اتاق
 كودك.بود شده پيرتر الغراندام زن.بودند شده قبل از مسن و پيرتر بنظر و شده عوض آدمها.بود ديده
 و آرميده رختخوابي درون اتاق وسط در فرتوت و پيرتر قبل شب پيرمرد و نبود پيش شب كودك آن

 چشم اي لحظه براي پيرمرد ميكردند شيون و ميزدند سر بر همه.بودند زده حلقه دورش به نزديكانش
 در شما امنيت.مردم امشب من كه بفهمه كسي نذاريد:گشود سخن به لب آرام و بم صدايي با و كرد باز

 .باشيد ناموسشون و مردم مراقب.رسيدبت القلب قصي قوم اين نيرنگ و حقه از منه مرگ موندن پنهان

 ساعتي تا كه ميميريد؟شما امشب كه ميگيد چرا:پرسيد ريزان اشك بود او پسر گويي كه مسن مردي
 برسونه؟ آسيب شما به كسي قراره.خونه اومديد تازوندن اسب بعد سالم و سرحال پيش

 طبيعي مرگ به امشب بيك يدرش من:گفت و شد خيره ميكرد تماشايش كه پريسا به آني براي پيرمرد
 .بشه آگاه مرگ از جمع اين از غير احدي نذاريد.كنين دفن رختچين تو منو ميميرم

 و آمد بخود اي لحظه براي.بود كرده فراموش هم را كشيدن نفس كه بود شده او مبهوت چنان پريسا
 و كرد تالقي بيك رشيد نفس آخرين با او نفس.كشيد عميقي نفس و گذاشت سينه قفسه روي را دستش

 او وصيت به فقط فغانها و شيونها.زدند حلقه دورش زنان سر بر همه.نمود تسليم آفرين جان به جان او
 را خود حال پريسا بود سرازير تكشان تك چشم از سيالبي چون اشك اما شد حبس ها سينه در

 .نميفهميد
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 حاليم و بودم كنارش در تموم شب دو كه بود بيك رشيد اين!من خداي:ناليد و ريخت اشك بياختيار
 من داشتم؟خدايا روياهام عالم در رو ديدنش آرزوي كه ميترسيدم؟مني مرد بزرگ اين از نشد؟من

 من بده جواب بمن شده؟يكي ممكن من براي چطور!ممكنه غير اين بودم؟اين بزرگم جد مرگ شاهد
 خوابم؟

 .نيستي خواب نه:داد را جوابش ميافت راه قاتا آن به دري با كه بغلي اتاق از كششي پر و گرم صداي

 ارضاي براي.ميشنيد را صدايش حداقل يا و ميديد را او كسي.بود قبل وقايع از تر ممكن غير ديگر اين
 تاريكي در كه شد بغلي اتاق وارد و گذشت بيك رشيد عزادار ي خانواده ميان از اش كنجكاوي حس
 نيز او و داشت درشت هيبتي.ببيند را صدا صاحب بهتر تا كرد ريز را چشمهايش.بود رفته فرو محض
 دو هر.كشيد پس قدمي اختيار بي پريسا و برداشت جلو به قدمي.بود پوشيده محلي لباس ديگران چون
 مرد.بود آمده بند زبانش هيجان و تعجب شدت از پريسا و گرفتند قرار كناري اتاق نور راستاي در

 اما نداشت هم را برداشتن قدم قدرت ديگر پريسا و ايستاد لشمقاب و برداشت او بطرف ديگر قدمي
 در خوشايند حسي باشند كشيده دور به آرامش و امنيت از حصاري گويي شد نزديك او به مرد همينكه
 سخن به لب و كشيد راحتي نفس رسيد مشامش به آور سكر و دلپذير عطري و شد تزريق وجودش
 از بعد پشت چند...من؟پريسا!باشم ايستاده بيك رشيد مجد كنار من نميشه باورم!شما؟:گشود
 .كن كمكم خدايا...نميبينم خواب خدايا...ميكنم گريه دارم من چرا...داره خنده...شما

 .برسونه اسيبي بتو نميخواد ميترسي؟كسي چي از تو-

 اون توي ماش االن.كنم باور نميتونم فقط ميدونم:گفت و كرد پاك را چشمهايش اشك سر تكان با همراه
 نه؟نمرديد؟ مرديد اتاق

 اطرافيانش و بود مرده پيش دقايقي او.نميكرد اشتباه چرخاند سو آن به را سرش حرف اين گفتن با و
 من واقع در مردم من بله:داد جواب متين و آرام بيك رشيد.كنند چه او مرگ سهمگين غم با نميدانستند
 .مردم اينطوري
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 حسين حاج پدربزرگم البته!بوده تون خونه جارختخوابي در شما قبر چرا كه بود سوال برام هميشه-
 خبر با شما مرگ از كسي نذاشتيد چرا نميفهمم هنوز حاليكه در.نبود درك قابل اما داده توضيح بخوبي
 .كردن دفنتون مخفيانه چرا داشتين؟پس طرفدار كلي و داشتن دوست رو شما همه اينكه نه مگه بشه

 در.بود مانده ثابت نقطه آن به بيك رشيد نگاه.چرخيد صدا بطرف و پراند جا از را او كلنگ و بيل صداي
 .آميخت مي هم در آنجا خاك با چشمشان اشك حاليكه در ميكندند قبر رختچين

 رو چيزي بايد بفهمي رو كارم دليل خودت تا بيا دخترم بيا:گفت و برداشت جلو به قدمي بيك رشيد
 .بدم نشون بهت

 پريسا ميشدند خارج كه در از.افتاد راه بدنبالش نيز پريسا و گذشت خود ي شده پيچ كفن جسد كنار از
 اولين با كه بپرسد حضورش و او مورد در خواست.بود شده خيره دو آن به كه ديد را جوان آن دوباره
 پايش رزي در بلكه نرسيد ايوان به او پاي.ماند باز دهانش تعجب شدت از گذاشت بيرون به كه قدمي
 وحشي گلهاي ميوه پر درختان.زيبايي و بود دشت ميكرد كار چشم تا گرفت جان زيبا و سرسبز دشتي
 نبوديم؟ خونه االن ما:پرسيد.ميرفتند سويي هر به كنان رقص كه رنگارنگ هاي پروانه

 .بوديم-

 اينجاييم؟ جوري چه...!بوديم-

 .بوديم اونجا قبال كه همونطوري-

 اينجاييم؟ را اصال ما!واضح چقدر-

 .باشيم اينجا كه خواستي تو چون اينجاييم-

 خواستم؟ كي من!من؟-

 بپرسي؟ سوال من از نميخواستي تو-
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 .داشتم سوال ازش كلي بود اينجا بيك رشيد كاش اي:شنيد را خودش صداي

 زده هما به را حرف آن بيك رشيد مزار سر بر آنجا به ورودشان روز اولين در كه آمد يادش پريسا
 !بود آرزوم كه اين:گفت و زد لبخندي.بود

 .بپرس رسيدي اروزت به-

 .سخته برام اتفاقات اين باور گيجم هنوز من-

 تو.هست اما باشه نداشته عملي تعريف و نباشه درك قابل شايد.ممكنه چيزي هر جهان اين تو-
 پشيموني يا ميترسي اگه.هشد داده بتو امكان اين حاال بشي آشنا اجدادت زندگي واقعيتهاي با ميخواستي

 .برميگرده اولش شكل به نور سرعت به چيز همه تا بگو فقط

 داده بمن امكان اين كه خوشحالم خيلي اما.نميشه باورم گفتم:گفت و رفت فرو فكر به كرد مثي پريسا
 .نميكنم عوض دنيا با رو استثنايي فرصت اين من و آدميه هر آرزوي زمان به سفر شده

 نميترسي؟-

 .نه باشيد باهام شما اگه-

 .خدا نه من-

 .خودش فقط البته-

 بريم؟-

 كجا؟-

 بدوني؟ رو كارم دليل نميخواستي مگه-

 .ميخوام هنوزم آره-
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 .بيا دنبالم فقط-

 .حتما-

 ناباوري و بهت با پريسا.ميشدند وارد ديگر مكان به مكاني از قدم با و برداشت قدم بيك رشيد
 براي من ترس:كرد تعريف بيك رشيد.نماند عقب بيك رشيد از كه دبو مراقب.  ميكرد تماشايشان

 جرات من از بعد و بودن شاد من مرگ به كه داشتيم زيادي دشمنان ما.بود بازماندگانم براي نبود خودم
 من افراد...من مزاحمت بدون و برسن بيشتر خودشون پست كارهاي به و بتازن روستا به كه ميكردن

 ميداد دست بهشون مگرم موندن مخفي از كه فرصتي تا خواستم.نداشتن تيامني هيچ من از بعد
 .نشد اما... بشن قوي و كنن جور و جمع رو خودشون

 چرا؟-

 .نبود مستثني من مبارزه گروه و ميشه شكننده و پذير آسيب بشه سردار بدون كه گروهي هر-

 شد؟ چي-

 اما بودن افتاده شك به افرادش و خان.رفتم عاليه عتبات به من كه بودن كرده باور ما اهالي ماه 8 براي-
 زبونش به.بوده پيري دايه اسمش كه ميرسن من اقوام از دلي ساده زن به روز يه اينكه تا نبودن مطمئن
 نكشيد؟ چووشي براش كسي كه نجف و كربال رفت بيك رشيد چطور ميپرسن و ميگيرن

 چاووش؟-

 ها همسايه و آشنايان و اقوام و دوستان ي همه بره يارتيز سفر به ميخواست كسي وقتي ما زمان در-
 گفتن پيرزن به اونا.برسه قافله به تا ميكردن همراهيش هم مسيري تا و اش بدرقه به ميشدن جمع
 چرا شده چي ميدونيم كه رفته؟ما صدا و سر بي داره دبدبه و كبكبه اينهمه كه بيك رشيد چطور

 بيك رشيد كه ماههاست ميگه و ميكنه باز لب رفته او قبال ضيهق اينكه گمان به بيري ساكتي؟دايه
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 مرگ از رو ماجرا ي همه لوحانه ساده كجاست؟اونم قبرش نميدونستيم فقط ميدونستيم ما ميگن.مرده
 اي؟ آماده. ميكنه تعريف صدا بي دفن و كفن تا

 .مشتاق و آماده البته-

 چند ي قيافه... جوان پير.بودند نشسته سني گروه هر از مرداني آن دور دورتا كه شدن بزرگي اتاق وارد
 جمعيته؟ اين توي هم پسرتون:پرسيد.بود آشنا پريسا براي آنها از تن

 كار افراد باوفايم ياران تمام رمضان پسرم بله:گفت و داد بيرون سينه از سوزي جگر آه بيك رشيد
 .اينجا هب نياورد را ام نوه رمضان كه شكر رو خدا.درستكارم و آزموده

 شدن؟ جمع اينجا چرا خب-

 هميشه سرنوشت دست خوب اما بودم داده هشدار بهشون.ترسوها كثيف ترفند تنها.نيرنگ حيله-
 افراد شر از اينكه براي بازش نيرنگ اطرافيان و خان افراد ميره لو من مرگ ماجراي اينكه از بعد.بلنده
 شومي نقشه هم با نايسته هاشون زورگويي قابلم افراد اين از يكي روزي فردا و بشن راحت من قوي

 كردن دعوت اينجا به رو همه امروز شدن وارد صلح باب از و ريختن دوستي طرح شون همه با ميكشن
 .كنن عملي رو شون نقشه تا

 .هستن شون همه حريف بخوان اگه.ميشن نفر شصت پنجاه حداقل نيستن كمي افراد-

 ميزبان ي خونه به خودش با اسلحه مهمان نيست رسم.گرفتن عوتد دوستي رسم به اونها!بخوان اگه-
 .رتالشه د مذبوحانه دشمن و نشستن اينجا سادلوحانه و سالح بي من افراد ببره

 دشتي وارد بدنبالش نيز پريسا و شد خارج اتاق از كشان آه سرش دادن تكان حال در بيك رشيد
 .بود خاكستري آسمان.تدوخ آسمان به چشم پريسا كرد بغض بيك رشيد.شدند

 شدن؟ چي اينجاييم؟اونها چرا-
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 اندازه؟ مي چي ياد رو تو شده كنده قبر 60 ببين.سرابه تو اي محله اينجا-

 !نفر؟ 60 اون گوري به زنده!من خداي...خ:گفت بريده بريده تعجب از شده گشاد چشمهاي با پريسا

 و كردن جمع اينجا سالح بدون رو نفر 60 ي همه ناجوانمردانه اونها.ميدوني چيزهايي يه كه ميدونم بله-
 .ميكنن گور زنده بسته پايي و دست با رو تن 60 هر مناسب زماني در

 .نيست انصاف.نيست درست اين!من خداي-

 .نيست هم انصاف نيست درست بله-

 ميميرن؟ همه-

 .ميميرن همه.بله نفر دو بجز-

 بيرون؟ ميان چطوري نفر دو او-

 .بكشه بيرون قبر از خودشو ميتونه آبشار ردم دلير مال بيك-

 خودشه:زد فرياد اختيار بي.آمد بيرون دستي و رفت كنار خاك از تلي كه ديد خود چشمهاي با پريسا
 كنيم؟ كمكش بيرون مياد داره

 .ميكنيم كمكش خدا.بكنيم كاري نميتونيم ما-

 شادي سر از فريادي او آمدن بيرون با.بود زندگي و مرگ ي مبارزه شاهد دلگير غروب آن در پريسا و
 بيرون؟ نيومد چرا كيه؟اون دومي:پرسيد و كشيد

 دوتا اين.ميكنن دفن كجا رو غني كه ميبينه بذارنش قبر توي نذاره تا ميكرده تالش مال بيك وقتي-
 هم اونو و ميره غني سراغ سرعت به مياد بيرون كه قبر از همين براي.بودن سرسخت و قوي خيلي
 .مياره بيرون
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 چي؟؟ بقيه-

 .مردن همه نداره وجود اي بقيه

 كنن؟ زندگي جنايت اين از بعد تونستن ظالمها اون...بعدش-

 .داشتن واهمه ازش كه هموني.جونشون آفت شدن و زدن كوه به مال بيك و غني چون.نه كه البته-

 روستا؟ به نرفتن چرا:پرسيد و كشيد عميقي نفس پريسا

 ي ناجوانمردانه مرگ شاهد بود شده پر نفرت و خشم از دلشون دنميش محسوب مرده اونها-
 ساخته ساروج و سنگ از كه اي قلعه پوالد قلعه بنام اي قلعه به ميرن ميزنن كوه به.بودن همقطاراشون

 .فرستن مي درك به رو اونا از تن هشتاد و صد زا بيشتر طوالنيشون نسبتا عمر مدت در اونا.بود شده

 بودن؟ بد خانها همه -

 ظلمي هيچ از بودن بد كه اونايي. زياد نه اما بود، هم خوب خان. بود پليدي و تاريكي دوره دوره، اون -
 .كردن شرمنده هم رو تاريخ كه شدن فجايعي مرتكب. نبودن فروگذار

 كنيد؟ مي تعريف براي -

 .نه حاال اما حتما، -

 .كنم مي خواهش كي؟ پس -

 قدم كرد هرچه اما برود دنبالش به خواست مي پريسا. شد دور او از و نشاند لب بر لبخندي بيك رشيد
 لحظه در. كرد فرياد را او ناراحتي از بودند بسته پايش به مني صد اي وزنه گويي. نشد جدا اش قدم از
 تنش به ها سگ پارس و گرگ ي زوزه و جيرجيركها صداي. يافت رفته فرو تاريكي در را جا همه اي

 اجباري جدايي اين و شود جدا او از خواست نمي دلش. يافت تنها قديمي خانه حياط وسط را خود ريخت
 اما بازگردد انجا به دوباره شايد تا كرد بسته و باز را چشمها. زد صدا را او ديگر چندبار. پسنديد نمي را
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 او بر چنان خستگي و كرخي احساس. بود خانه به بازگشت هنگام و شده زده صبح سپيده. بود فايده بي
 را افكارش و بست را چشمها. رفت رختخوابش به و شد خانه وارد افتاده اي شانه با كه گشت مستولي

 .رفت فرو عميق خوابي به و ساخت متمركز بود ديده كه وقايعي روي

 :كرد هشيار را او آرش حرف كه بزند غلتي خواست. شد بيدار بقيه خنده صداي با

 .شديم عالف روز چند خودي بي. بريم زودتر كه كن ربيدا رو خانم تنبل اين -

 :داد جواب زحمت به بود دهانش در لقمه انگار كه هما

 .ريم مي مگه؟ خبره چه و شه مي بيدار -

 برگشتم، و نهاوند رفتم من ها ظهره لنگ! ريم مي داريم زود خيلي انگار كه خبره چه گه مي همچين -
 .گذشته خوش انگار بمونيم؟ زامرو خواي مي. كردم درست رو ماشين

 .خوبيه فكر اونم -

 .افتاديم زندگي و كار از بابا، برو -

 !چوپان بي ات گله شايدم مونده؟ ناخدا بي هات كشتي يا نداده مرخصي بهت اداره كاري؟ چه -

 .ها گم مي چيزي يه هما، -

 مثال؟ -

 :گفت و نشاند لب رب لبخندي آذرخاتون. كردند نگاهش همه و شد خارج اتاق از پريسا

 خواب؟ از شدي سير -

 .كرديد مي بيدارم. سالم -

 :گفت و كرد نگاه رفت مي حياط سمت به كه او به هما
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 .نشدي بيدار كرديم، سعي -

 :پرسيد و داد باال تعجب عالمت به را ابرويش ، ايستاد در چارچوب در

 جدي؟ -

 :داد جواب او جاي به ارش

 بدو. كردي پف بادكنك مثل كه بشور رو صورتت و دست برو رسي؟پ مي سوالي بيست. شوخي نه -
 .رسيم نمي خونه به هم شب

 :نشست هما و آذرخاتون كنار دقايقي از پس و بست را در متفكر پريسا

 .چسبه مي خيلي خواب اينجا. آذرخاتون ممنون -

 :گفت و گذاشت سفره روي را چاي استكان پيرزن

 اومديد شما وقتي از چي؟ من. كرده تون آلوده خواب اينجا هواي و حال اينجا اومديد تازه شما -
 رفتم مي نزده سحر كه مني شم نمي بيدار اصال كه سحر. شم مي خبر بي جا همه از كه خوابم مي همچين
 !شدم طوري اين چرا دونم نمي. بيرون

 :گفت و شد خيره او به آرش

 !شده پايين و باال فشارتون شايد -

 :گفت هما

 .نيست تنها كه راحته خيالش. اينجاييم ما ،نه -

- بمونيم؟ حساب اين با... ا 

 داره؟ اشكالي چه. بمونيم -
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 :گفت او از تر سريع پريسا كه بگويد چيزي تا كرد جمع را لبش و شد خيره هما به عصباني آرش

 .مونم مي من اما آزاده بره خواد مي و داره كار كي هر! بحث بدون. مونيم مي -

 حال در و گذاشت محلي نان روي و برداشت پنير اي تكه ارامي به. شدند خيره او به تعجب با همه
 :گفت آرش به سر تكان با ان خوردن

 چيه؟ -

 :گفت او اداي درآوردن حال در و برخاست پرشتاب و عصباني آرش

 !ديگه شديم تو مسخره...بره خواد مي كي هر...مونيم مي -

 بشي؟ ما معطل چرا. بري خواي مي گم مي كه من برو تو -

 ....كشيديد نقشه هم با ديگه، خوبه. تنها اونم موني، مي كه كردي غلط تو -

 :بود هما طرف به را اش اشاره انگشت

 !يگه؟ مزاحمم. خودتونيد! هالو منم -

 :زد فرياد هما. شد مانعش دست با پريسا كه برداشت خيز ارش سمت به هما. برخاستند هما و پريسا

 از بدتر دخترهاي دوست اون مثل منم مگه كني؟ مي توهين من به حقي چه به القبا يه بيشعور تو -
 راحت هاتون بازي هوس دست از جمعي كه ببره رو تو مثل پسر چي هر شور مرده هستم؟ خودت
 .بشن

 :گفت خانه از خروج حال در و برد فرو درجيبش را دستها كرده، روي زياده كه فهميد آرش

 و پدر جواب بايد نيومد هم كي هر بشه، حاضر زودتر مياد كي هر. كنم روشن رو ماشين رم مي من -
 !دانيد خود بده رو عمو
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 :گفت و آورد برايش ابي ليوان آذرخاتون لرزيد مي عصبانيت شدت از هما. شد خارج خانه از

 .نداشت منظوري گفت چيزي يه اون حاال. دختر نزن حرص -

 :گفت و گرفت در جانب به را دست آلود بغض هما

 .بدم بهش درسي يه كنه مي يكي هرزه دخترهاي اون با منو. بود منظور از پر اتفاقا نداشت؟ منظوري -

 :خوراند او به زور به را اب پريسا

 .بزنه من به رو حرفش خواست. بود من به بيشتر منظورش -

 .مزخرف پسره بزنه حرفي همچين نداره حق! كرده غلط -

 :پرسيد و شد خيره او به تعجب با اپريس

 !آرش؟ كي؟ مزخرف؟ پسره! چي؟ -

 .بگيره بازي به رو ما تونه مي كنه مي فكر كه اي ديگه مزخرف پسر هر و آرش -

 ريختي؟ هم به هما؟ شده چي -

 :داد جواب و زد كجي لبخند هما

 !عمراً؟! من؟ -

 كرد؟ تلفن بهت روز اون كي -

 .پريسا نبود مهم -

 .ريختي هم به تو اما -

 !گي مي چرند -
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 .كن ثابت بهم -

 عاشقم كه كردن مي فكر همه. كرد مي توجه بهم خيلي كه بود پسري يه دانشگاهمون تو ببين! باشه -
 ...شده

 !تو جز به همه -

 فكر پسري به شد قرار اگر يادته؟ داديم، قول هم به تو و من. شناسي مي همه از بهتر منو تو! دقيقاً -
 درسته؟. رفاقتش نه كنيم مي فكر اون با ازدواج به فقط ،كنيم

 پسره؟ اون و! آفرين -

 .كنم مي دق بفهمم كردن خيال. كنه مي ازدواج داره دادن خبر بهم -

 !تو نه، هم كس هيچ -

 !زنه مي مفت حرف خوردن اب مثل خان ارش وقت اون -

 كنيم؟ كارش چي حاال! آرش گفتي آخ -

 .ندارم رو اونا با شدن رو روبه اعصاب تهران نميام فعال كه من. چمچاره -

 .كنم كمك گروه به خوام مي. دارم كار كلي كه منم -

- پايين؟ اومدي شيطون خر از خالصه... ا 

 كنيم؟ راضي رو آرش چطوري فقط. آره نيمه و نصفه -

 اون؟ به نيازي چه. بره شه نمي راضي كه جهنم به -

 .هيچي ديگه كه بره اينه كنارمون. هك شه نمي گي، مي چيزي يه -
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 كني؟ كار چي خواي مي -

 ببين. ارش سراغ فرستمش مي االن كنه حفظ برامون رو آذرخاتون خدا. چمچاره خودت قول به -
 .شه مي راضي چطوري

 .كنم نمي فكر كه من -

 !نبردي پي آذرخاتون خالقيتهاي به معلومه. عزيزم كن فكر -

 كند هركاري بود حاضر انجا در انها ماندن براي كه پيرزن. رفت اذرخاتون اغسر به و شد خارج اتاق از
 نيمه اتفاقات نوشتن مشغول پريسا. برگشت خانه به او همراه ساعت نيم از پس و رفت ارش سراغ به

 :گفت ورودش با آرش. زد مي ورق اي مجله هما و بود شب

 .كنيد مي واسطه را خدا بنده اين كه باشه بارتون آخرين -

 به نشست، مي كه حالي در و كرد لوچ را چشمهايش ارش. رفت اشپزخانه به گويان خدا شكر آذرخاتون
 :گفت و داد تكيه پشتي

 واسطه برام رو كهف و فيل اصحاب تا گرفته پيغمبر و خدا از. آورد برهان و دليل چقدر كرد ام ديوونه -
 منم به فهميديد روزگاري روزي شما اگه. نفهميدم داشت، اينجا ما موندن به ربطي چه اينا حاال كرد
 شد؟ عوض نظرتون چرا بگيد، ادم مثل كه اين اش خالصه. بگيد

 :گفت پريسا اما نكرد، بلند را سرش حتي و زد مي ورق مجله همچنان هما

 باشيم؟ گروه كمك اجدادمون مورد در سريال يه ساخت تو كه اومديم كه اين نه مگه -

 !ماجراست پشت اي آلوده دست چه دونستيم نمي كه بود زماني مال اين. بله -

 همكاري نويسشون نامه فيلم با من قراره داريم؟ كار چي ارسالن با ما اصال كدومه؟ الوده دست...اوه -
 .خوره نمي هم چشممون به بخواي اگه گفته ارسالن خود تازه. كنم
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 شدي؟ موندني حساب اين با. نكرده الزم -

 .ريم مي هم با اومديم، هم با .ارش شديم -

 ...كه ميارم سرتون باليي يه بريم، بگي فردا اگه خدا به -

 وو.بيايد شه مي آذرخاتون، -

 .چشمم جلوي مياره هم رو آبادم و جد هفت مياد االنه. خوردم شكر من. خدا رو تو نه -

 :گفت و خنديد پريسا

 .بدم بهشون رو ها نوشته دست اين رم مي من -

 :برخاست يزن هما

 .ميام منم -

 :گفت آرش

 .ببرم خودم بده -

 :گفت و گرفت او جانب به تهديد عالمت به را اش اشاره انگشت پريسا

 ترس از گم نمي چيزي بيني مي اگه زدي تهمت بهمون جهت بي كه نرفته يادم هنوز. نشو رو پر -
 .بشه پاك كه بعداً بمونه تو و من حساب. دارم كار. نيست

 :گفت هم هما

 .نكن فراموش هم منو -

 :شد بلند حرص با آرش
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 كنه؟ راضيم تا فرستاديد واسطه رو خدا بنده اين پيش دقيقه چند رفت يادتون. شماها داريد رويي چه -

 :گفت و كشيد در جانب به را او دست با پريسا كه بگويد چيزي خواست و كشيد درهم ابرو هما

 منم برو،. آره برگشتي؟ و كردي ول رو دختر تا دو غيرت بي گن نمي عموت و پدر ببين برو برو، -
 .بگم بهشون چي بلدم

 .شيم مي حساب بي حساب كي ببين! باشه زنانه، حقه -

 كفش پوشيدن مشغول كه پريسا و هما. شد گيري شماره مشغول حرص با و درآورد را موبايل گوشي
 :كرد نگاهشان آرش. خنديند و كردند نگاه هم به بودند

 داره؟ خنده. مرض -

 :گفت هما به و كرد مرتب سر روي را شالش پريسا

 .ده مي خط كجا گفتم مي گرنه و بشيم حساب بي قراره كه حيف حيف، -

 :پريد جا از فنر مثل آرش

 !ده؟ مي خط كجا -

 .بگم تونم نمي ببخشيد -

 خوبه؟ خوردم شكر بگم پريساو من جان -

 .نُچ -

 م؟كن عذرخواهي خواي مي يعني -

 !حاال -
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 :دويد دنبالشان به و پوشيد كفش عجله با آرش. شدند خارج در از

 .قبول كردم، روي زياده من واستا....پريسا -

 !گفتي چي نشنيدم -

 .ببخشيد -

 .بلندتر -

 .زنم نمي داد من -

 هما؟ شنيدي. نشنيد هما چي؟ -

 :پرسيد و كرد نگاه او به پريسا. داد تكان را سرش نفي عالمت به كنان خنده هما

 قبوله؟ نظرت به -

 :گفت و داد باال تفكر عالمت به را ابروهايش از يكي هما

 .قبوله حتما بياره بگيره پيتزا نهاوند از برامون بده قول اگه اكا قبوله، كم يه -

 :گفت انگشت تكان با آرش

 .دارم كار خيلي. باش زود بگو باشه شام واسه -

 :گفتند هم با جهتي، به انگشت اشاره با هما و پريسا

 .مرغزار حوالي ده، پايين سمت -

 به نيز دو ان رفت، كه او. خنديدند او تماشاي حال در دو هر و دويد سمت هما به خوشحالي با آرش
 :پرسيد هما و افتادند راه به گروه اقامت محل سمت
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 نوشتي؟ چي -

 .بوديم خبر بي ازشون حاال تا كه عيوقاي. شه مي مربوط افرادش و رشيدبيك كه ماجراهايي سري يه -

 شدي؟ خبر با چطوري -

 !حاال -

 سراغت؟ نيومد رشيدبيك روح نرفتي؟ جايي ديشب راستي -

 :گفت و نشاند لب بر لبخندي پريسا

 .نيومد نه -

 .اونها پيش رفتم من: كرد زمزمه لب زير و

 :گفت و انداخت نگاهي هما صورت به

 شي؟ مي عاشق كي تو -

 غم؟ دنبال برم كه نست خوشي حيف پريده؟ سرم از عقل مگه. كنم مي خبرت شدم ديوونه -

 فهمي؟ مي شدي كه گرفتارش. داره عالمي هم عاشقي -

 كني؟ مي ام مسخره داره -

 زندگي، نبود، تنگ قفسي پرستو بهر از اگر بود، غم بي اگر دل نداشت، خار اگر گل: شاعر قول به. نه -
 !بود معنا بي همه اشتي قهر، اسارت، عشق،

 .ده نمي قد جايي به عقلم ديگه. شايد -

 !داد مي قبالً مگه -



 

 

يشهسوارمريم  –عكس خاليابق  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  116 

 ؟!پريسا -

 .ميخوام معذرت. ببخشيد -

 .نيست ارسالن اونجاست كه اوني. ببين -

 كجا؟ -

 .طرف اين ميان دارن. ديگه عكاسه بلند، گيسو آقاي كنار اوناهاش -

 دارن؟ كار چي. خودشه آره -

. دادند سالم رسيدند هم به كه لحظاتي از پس و نشاند لب بر لبخند انها ديدن با ارسالن. ايستادند دو هر
 :گفت ارسالن

 .باشي كرده نظر تجديد تصميمت تو اميدوارم -

 : گفت و گرفت او جانب به را ها ورقه و كرد نگاه هما به پريسا

 نويسنده اول بايد كنم همكاري شما با ميخوايد اگه.باشيد داشته كم رو وقايع اين فيلنامه تو كنم فكر-
 .دور كجاهاش و نزديكه واقعيت به كجاهاش بگم تا رو هاش نوشته و ببينم رو تون

 نگاهي قياسي به سپس كشيد موهايش خرمن بر دستي و كرد بلندي ي خنده خوشحالي از ارسالن
 شماييم مديون رو اينا همه و... و ميشيم موفق ديگه شده؟ما چي ميدوني متشكرم خدايا:گفت و انداخت
 شما براي اينطوري.تون خونه ميفرستم رو نويسندمون بعدازظهر باشيد موافق اگه.ممنون خانم پريسا

 !نميشن تفاهم سوء دچار هم غيرت خوش آقاي نميشه زحمت هم

 !اون بجاي اين:گفت و كرد نگاه ميگراييد زردي به رنگش كه او چشم زير كبودي به زنان لبخند پريسا

 از و كرد تشكر دوباره و گرفت او از را ها نوشته كنان خنده ارسالن.كرد اشاره او چشم به انگشت با و
 بريم؟ كجا حاال:پرسيد هما.شدند جدا هم
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 .بشه خنك دلم تا كنم اذيت حاالها حاال بايد رو كسي يه مرغزار بريم-

 .بريم همينطور منم-

 

 5 فصل

 و زد غلتي جايش در هما شد بلند در صداي كه بود دهنش گرم نيمروزي خواب به چشمهايش هنوز
 باشه؟ ميتونه كي:پرسيد پريسا

 .دارن كار آذرخاتون با.ندارن كار تو و من با مطمئنا:گفت و زد ورق را دستش زير ي مجله هما

 پريسا داشته كار شما با ميگه خانميه يه:گفت و ايستاد در چارچوب در خاتون آذر و شد باز اتاق در
 .جان

 !قرار؟بامن؟:گفت و نشست جايش در سريع پريسا

 ببيني؟اونم رو شون نويسنده كه نذاشتي قرار ارسالن با مگه:گفت او پرتي حواس از كالفه هما
 بعدازظهر؟

 تو؟ اومد!نبود يادم آخ:گفت و زد اش پيشاني به اي ضربه دست كف با

 .نيومد اما كردم تعارفش-

 .بخوابيد شما:گفت خاتون آذر به و شد خارج اتاق از اش وسرير كردن مرتب حال در برخاست پريسا

 .بدم كشيك صبح تا بايد شب كه بخوابم روز جان؟اگه دختر خوابي چه-

 به پوشه مشكي اي مقنعه و آبي مانتويي در جوان زن.كرد باز آنرا رفت در طرف به زنان لبخند پريسا
 .داد سالم و آورد جلو را دستش نشاند لب بر لبخند او ديدن با.بود ايستاده در مقابل دست
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 .سالم:فشرد را او دست گرمي به پريسا

 هستيد؟ كه جريان در سريال اين ي نويسنده.قانعي مهسا هستم قانعي-

 .بفرماييد.هستم پريسا منم خوشبختم-

 نيز او و داد تكيه پشتي به پنجره كنار پريسا راهنمايي با.شد وارد او و كرد چارطاق او ورود براي را در
 .نشست روبرويش

 تا كه ها چهره دست آن از.متوسط قدي با داشت نمكين اي چهره و پويا نگاهي بود زيبا و جوان مهسا
 موندم.داريد زيبايي قلم چه:كرد پاره را پريسا افكار ي رشته كالمش.نميشود خارج ذهن از مدتها

 !اومده من سراغ چرا شما وجود با ارسالن

 .شد پريسا تعجب باعث و راند لب بر صميمانه يخيل را ارسالن نام

 رو داشتنش ادعاي نه و دارمش نه متاسفانه كه علم يه.فنه يه نويسي نامه فيلم و هستيد نويسنده شما-
 .دارم

 .ميكنيد نفسي شكسته-

 معتبره؟ حد چه تا شما ماخذ و منبع:گفت و كشيد بيرون ديگري اوراق بين از را او هاي نوشته دست

 .نكنيد شك بودنش درست روي شما زياد خيلي زياد-

 كرديد؟ استفاده پدربزرگتون هاي دستنوشته از-

 .بود همين قرار هم اول از بله:گفت مكثي از پس پريسا.بود شبهه و شك از پر نگاهش

 ببينم؟ رو پدربزرگتون هاي نوشته دست ميتونم-
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 نوشته دست كه بوده اين بر قرار چون اينجام من.باشه نيازي نكنم فكر:داد جواب و آشفت بر پريسا
 در رو عزيزمون هاي بازمانده يادگار تنها نداريم عادت ما.باشه خودم دست مرحومم پدربزرگ هاي

 اصال من چون.خودتونه مشكل نميشيد قانع نوشتم من كه چيزهايي با شما اگه.بديم قرار همه دسترس
 .اون غير نه و مطالبه همين توي اقعيتهاو.نميبينم تخيل در شدن غرق و سرايي قصه به نيازي

 .باشيم داشته همكاري قراره نشيد عصباني-

 همكاري اين بهتره كنم فكر ببريد سوال زير منو مدام شما باشه قرار اگه.طرفين اعتماد با همكاري-
 .نشه شروع

 و آورد چاي برايشان آذرخاتون.شد خيره او به و كرد جمع را لبش.ريخت مهسا بجان او كالم زهر
 .نميخورم چاي من ممنون:گفت و كرد نگاه را چاي مهسا كرد تعارف

 .گذاشت زمين روي كنان تشكر و گرفت او از را چاي سيني پريسا

 .نكنه درد دستت ميخورم من-

 در ها نوشته اون بود گفته ارسالن:گفت برخاستن حال در و رفت ور ها ورقه ب اي لحظه مهسا
 ..ده سر اين بيام ده سر اون از لحظه هر بايد فيلمنامه اصالح براي نميكردم كرف.ميگيره قرار اختيارمون

 تكيه پشتي به و نشست زمين روي حرص با بست كه را در شد رفتنش شاهد و انداخت باال شانه پريسا
 سقف روي كه رسيد كبوتري دو به تا گرفت را نگاهش مسير نشست او كنار و شد خارج اتاق از هما.داد
 بده حال هر به نداره آدمها از كمي دست هم كبوترها زندگي تو فضولي:گفت.بودند كرده النه ريانبا

 .زشته

 تو؟ ميگي چي-

 كردي؟ بغ چرا حاال گرفتي رو حالش كه تو بگو تو-
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 چيزي يه يهو شد درست چيز همه ميگه خودش پيش و ميشه راضي چيزي از وقتي آدم چرا!عجيبه-
 يشه؟م هوار سرش آوار از بدتر

 !ميكرد ارسالني ارسالن چه آواره؟راستي از بدتر چي-

 بهش چي من مورد در ارسالن نميدونم.نزديكن بهم خيلي انگار اوهوم:كرد نگاهش زنان لبخند پريسا
 .گفته

 .پريسام دايي من گفته حتما معلومه-

 .هما نشو مسخره-

 اون زندگي بشه؟بگودارم چي كه نجااي زدي قنبرك حاال گرفتي كه رو زده فلك اون حال.خودته تقصير-
 !خالص و ميزنم ديد رو عاشق كبوتر تا دو

 ميگي؟ چي تو و ميگم چي من.هما گمشو-

 .ميكني فكر چي به داري تو ميدونم منكه-

 .كرد فرار كنان خنده هما و برداشت را استكانها سيني پريسا

 

************** 

 اين هما نبود جمع حواسش اصال.ميسوخت نو ديداري و رديگ شبي التهاب در پريسا و رسيده راه از شب
 پريسا.بود شده آرش و او ي خنده و شوخي باعث و گذاشت مهسا با مالقاتش حساب به را دستپاچگي

 روز تمام در.عجيبشان مالقات و بود بيك رشيد به حواسش تمام اما ميخنديد آنها لودگي به ظاهر در
 يكي ميشد نزديكتر شب چه هر اما بپرسد بيك رشيد از كه دبو كرده مطرح خودش براي سوال كلي
 رشيد نور در غرق ي خانه درون به پا كه بود گذشته نيمه از شب هم باز.ميرفت يادش از سوالها يكي
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 سر تكان با و نشاند چهره بر لبخند ديدنش با بود ايستاده حياط انتهاي در جوان همان.گذاشت بيك
 از او عبور شاهد شب هر كه كيست او بفهمد و برود او سراغ به آنشب تداش تصميم پريسا.داد سالم
 جواني دختر صداي با كه برداشت جانبش به نميزند؟قدمي حرفي هيچ چرا و است زمان مرز

 به جرينگش جرينگ صداي و بود شده وصل جليقه به كه داشت بتن سكه از پر زيبايي لباس.ايستاد
 و شد نزديك پريسا سرم از سرخ هايش گونه و بود پايين سرش شد خارج اتاق از دختر.ميرسيد گوش

 عروسي تازه كه بود پيدا ظاهرش از رمضان همسر بود بيك رشيد عروس همان.شناخت را او
 پريسا.هستند عروسي مراسم عازم كه بود معلوم لباسشان نوع از و بروند جايي ميخواستند گويي.كرده
 حاضري؟:پراند جا از را او بيك رشيد گرم صداي كه بود او رنگارنگ لباس تماشاي غرق

 عروسي؟ ميرن همه:گفت و نشاند لب بر پهني لبخند او ديدن با

 .ميريم هم ما بله-

 .نيست خبري خونريزي و خون از امروز!خوب چه-

 .كرد پشيمان بود زده كه حرفي از را او بيك رشيد راز و رمز از پر و خيره نگاه

 چيز همه.ميكني استنباط تو كه نيست اوني ميبيني كه اونچه.نباشه آسوده يالتخ چيز هيچ از هيچوقت-
 !پيچيده سادگي عين در و است ساده

 .نميفهمم رو منظورتون-

 .زود خيلي ميفهمي زود خيلي بيا بدنبالم-

 قرار رقصان و شاد جمعيت از پر باز محيطي در بعدي قدم با و گذشت او كنار از بيك رشيد
 من ميكنه باور كي آخه:گفت باشد دور ساليان عروسي مراسم شاهد نميشد باورش كه اپريس.داشتند
 بودم؟ اينجا

 !بودي؟-



 

 

يشهسوارمريم  –عكس خاليابق  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  122 

 .ميبينم دارم اما نبودم من خب...خب-

 ميتوني اونو از چقدر.ميكني نگاه اسمون به وقتي:گفت و كرد نگاه ستاره پر آسمان به بيك رشيد
 شده همراه من با كه وقايعي و ميبيني؟من اونو روح چطور يديد رو اسمان از اي گوشه اگه حتي ببيني؟و

 .شناختيه ايمان به آسمان روح.نميگنجن تو باور در

 مشغول پايكوبي به بزرگ جشن اين در روستايي مرد و زن.كرد جلب را پريسا توجه دهل و ساز صداي
 ؟بيفته مهمي اتفاق اومديم؟قراره عروسي اين به كيه؟چرا عروسي:پرسيد.بودند

 تنها نرسيده هم مورچه يه به آزارش عمر طول در كه بزير سر و محجوب پسري يعقوب عروسي-
 دوست رو همديگه وار ديوونه تا دو اين.روستا دختر بهترين به بيريا و پاك عشقي عشقه گناهش
 يعقوب زن خواست و بده مثبت جواب خان پسر خواستگاري به نشد حاضر دختر كه اينقدر.دارن
 .عروسيشونه هم حاال!القبا يه خان قول به وبيعق.بشه

 .خوشحالن همه-

 !بود دوام پر شادي اين كاش اي ولي... خوشحالن بله-

 درسته؟ بد اتفاق يه افتاده اتفاقي-

 دشمن شدم من چرا و نميكردن كارها چه كه ببيني نزديك از.باشي افرادش و خان ظلم شاهد خواستم-
 .اينها خوني

 به را موزوني حركات وار دايره هم دست در دست جوان پسران.جمعيت از ملوم و بود بزرگ حياط
 باال ايوان از.داشت راه باال ي طبقه به چوبي هاي پله با ايوان از و بود طبقه دو خانه.بودند گذاشته نمايش

 جمع هياهوي از خيال بي كودكان.ميزدند دست و پرداخته جوانان رقص تماشاي به جوان ودختران زنها
 جمعيت بين در ميزبان توسط مدام شيريني ظرف.ميگذشتند جمعيت ميان از و ميدويدند هم بدنبال

 نگاهها ي همه كه سمتي به و انداخت چنگ پريسا قلب به دژخيم قدمهاي صداي.ميشد خالي و ميچرخيد
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 قوي ردم چند او بدنبال و شد حياط وارد داشت دوش بر تفنگ كه جواني مرد.شد خيره بود گرفته جهت
 جوان به را خود بود بعيد سالش و ين از كه سرعتي با پيرمردي.شدند وارد نيز دست به اسلحه و هيكل
 .بشه ريخته عروسي شب تو ناحق خون نذار.تان خانه برو نكن مبدل عزا به رو جشن اين:گفت و رساند

 اومده؟ اسلحه با چي كيه؟واسه اون:پرسيد سرعت به پريسا

 جوان مرد.ايستاد تماشا به و گزيد دندان به لب پريسا شد اندوه و حزن از ارسرش بيك رشيد نگاه
 نشدم كه ميشدم دعوت بايد خان پسر نميكنيد؟من شادي چيه؟چرا:زد فرياد و كرد بلند را اش اسلحه

 بهترين ميخوام.بدم هديه عروس به خودم دستهاي با اومدم خودم چون نيست مهم نيست مهم اصال اما
 ...هان...هان.عروسيه جشن برقصيد.بزنيد هان باشه من طرف از ابادي اين يعروس هديه

 خان الغراندام پسر كه حياط مركز سمت به غيظ با و شد سرازير باال ايوان از هيكلي قوي و جوان مرد
 گوشش زير و فشرد را او ي شانه پيرمرد كه داشت فاصله او با قدمي چند هنوز.كرد حركت بود ايستاده
 .كنه گم رو گورش و بده رو اش هديه بذار نكن پا به رش:گفت

 ميره مسلح كرده؟كي دعوت ازش خواستيم؟كسي هديه ازش ما:داد جواب عصبي حالتي با جوان مرد
 عروسي؟

 كنده شرش بذار برو.نگرانن همه ببين.عروست پيش برو تو نميشه عصبي اينقدر كه داماد جان يعقوب-
 .بشه

 كه بود نشانده لب بر آميزي تمسخر لبخند و داشت نظر زير را دو آن نخا پسر مدت اين تمام در
 افراد.كرد ارام را او زحمت به پيرمرد.آمده آنجا دادن هديه براي فقط او كه كند باور يعقوب نميگذاشت

 .شدند مشغول پايكوبي به و زدند حلقه دورش خان
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 كردند پايكوبي به شروع افرادش همراه پسرخان ديدند وقتي و زدند دست ترديد و شك با همه ابتدا
 او به پريسا.شدند شادي مشغول يافته فيصله خوشي به ماجرا اينكه گمان به كنان خنده هم جمعيت
 كجاست؟ سرشه؟داماد تو اي نقشه چه:گفت و شد خيره

 درشي محزون نگاه رد پريسا بودند كرده دوره را يعقوب.كشاند جمعيت ميان به را او بيك رشيد نگاه
 اتاقي وارد و گذشت جمعيت ميان از صدا بي كه ميكرد تعقيب را پسرخان داشت.گرفت را بيك
 موج تكشان تك نگاه در نگراني.شدند خارج بودند اتاق آن در دختر و زن چه هر اي لحظه از پس.شد

 خواست.دميكردن پچ پچ هم گوش در زنان رفت باال ها پله از.دويد ايوان سمت به اختيار بي پريسا.ميزد
 شانه بر دست بيك رشيد.نمود متوقف را او كه كرد احساس اش شانه روي را گرمايي كه شود اتاق وارد
 نيست؟ عروس اتاق اينجا مگه:پرسيد.بود نهاده او ي

 .هست-

 عروس؟ اتاق رفت چرا اين-

 فردا و نه بگه بهش ميتونه باشه؟كي مصون عملش عواقب از كه بگيره رو جلوش ميتونه كي پسرخانه-
 .بده رو اش هديه عروس به كه اومده...هراسن؟تازه و هول تو همه برگرده؟نميبيني ش خونه به سالم

 ميره؟ و ميده رو اش هديه واقعا-

 قلب و ديده خونه با رو وقايع از بعضي!هديه شومترين:داد جواب مرتعشي صداي با غضبناك بيك رشيد
 .نيست ساخته كاري آب و اشك از ديگه شست نميشه هم

 نگران و منقلب.ميلرزيد گريه شدت از پهنش ي شانه كه ديد پريسا و كرد جمعيت به پشت سپس
 شده رها خان افراد و جمعيت ميان از گويي داماد كاويد را جمعيت نگاهش با نگونبخت داماد بدنبال

 از و يددو ايوان سمت به.ميداد صدا مغزش در جرسي چون جمعيت ي هلهله و دهل و ساز صداي.بود
 پيراهنش ي دكمه بستن حال در ژوليده پسرخان و شد باز اتاق در.رسيد در جلوي به تا آمد باال ها پله
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 مسخ چون يعقوب.نميكشيد نفس كسي گويي انباشت را آنجا انگيز هول سكوتي باز.شد ظاهر در مقابل
 :زد فرياد آميز تمسخر اي خنده با او به ها شده

 مي ما! گرفتي من از رو ات هديه اولين كه شانسي خوش خيلي تو يعقوب،. هباش مبارك باشه، مبارك -
 .باشيم شده پذيرايي كه اين بدون ريم

 :گفت بود عروس نگران بيشتر كه پريسا. گذشت يعقوب سرخ و خشمگين نگاه مقابل از

 اومده؟ عروس رس به چي شده؟ چي -

 :داد جواب بخورد، تكان جايش از كه ان بدون بيك رشي

 .شه مي همراهمون اشك كنيم مي باز كه رو اون تكه هر ديدم؛ پيازي تكه مانند رو زندگي -

 اتاقش؟ برم چي؟ يعني! من خداي -

 پشت با. امد تار و تيره نظرش به همه اي لحظه در و بود رشيدبيك مغموم و اشكبار نگاه فقط او جواب
 :گفت كنان ناله و ماليد را چشمهايش دست،

 .....بيك رشيد. پدربزرگ نه حاال. برنگرديم كنم يم خواهش نه -

. كرد مي التماس و داد مي تكان اطراف به را دستهايش جهت بي و بود ايستاده قديمي حياط ميان در او
 .نمود مي غيرممكن انجا به برگشت و بود زده سپيده

 :شد مي مرور ذهنش در مدام اشنا جمالتي كه حالي در شد خارج آنجا از ناراحت و الود بغض

 .نبود غم انفجار سد ديده اشك كاش «

 .نبود مرهم دل زخم بر گريه هاي هاي

 دستها، ابروي اين ها پينه شد مي كاش
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 .نبود دانم مي كه انهايي پيشاني روي

  اعتراض، و بغض و فرياد مشعل اين حنجره،

 .نبود مبهم و كهنه اوازهاي از زخمي

 اضطراب، سالهاي فانوسهاي چشمها،

 . نبود هم روي افتاده خسته كهاپل

 سرخ، هاي بيعت سبز امتداد اين دستها،

 .نبود محكم سيلي را زردمان هاي گونه

 شكست، خواهد عاقبت هم را آيينه حرمت

 »....نبود كم حوالي اين ديدم كه نيساني سنگ

 دل ته از و گذاشت زانو روي را سرش. نشست قديمي خانه ي پله روي جا همان و تركيد بغضش
 باراني چشمهايش هنوز. نداشت را رختخواب به بازگشت دماغ و دل او و بود زده سر سپيده. گريست

 رخت اسمان از سياهي شورانگيز و آهسته. رفت خروشانش رود و مرغزار سمت به غصه پر دلش و بود
 در دم هر كه بود نگار و نقش. سابيدند مي اسمان بر سر ها قله و شدند مي پنهان ها ستاره. بست برمي
 ديگر شد كوهها پس از افتاب زدن سر شاهد و ايستاد كنار. شد مي ها زيبايي گر جلوه و اميخت مي هم
 فرحبخش نسيم. بود كرده تصرف توصيف غيرقابل آرامشي را جايش و نبود خبري توفنده بغض ان از

 پلكهاي و كشيد راحتي نفس كه بود برده دستها دور به خود با را اندوهش و آالم تمام گويي صبحگاهي
 اشنا و دلپذير عطري. كشيد ديگري عميق نفس و گذاشت هم روي را شبانه هاي خوابي بي از خسته

 ديدن با. ديد خود مقابل را وحشي و خمار چشم جفت يك گشود چشم وقتي و داد نوازش را مشامش
. گذاشت عقب به قدمي كوتاهي، جيغ همراه به و خورد جا خود، نزديك طور ان و انجا در هم ان ارسالن

 اما شود، پرت رودخانه درون به كه بود نمانده چيزي و خورد ليز پايش بود ايستاده رود كنار ه انجايي از
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 شان سينه در نفس اي لحظه براي. كشيد خود طرف به را او و گرفت را او بازوي سرعت به ارسالن
 راه دشت سمت به هراسان سپس. كرد جور و معج را خود سريع خيلي و شد دستپاچه پريسا. شد حبس
 او ديد وقتي بود افتاده دنبالش به كه ارسالن. كرد مي مرتب سر دور را شالش وسواس، با مدام و افتاد
 :زد صدايش ، ايستد نمي

 .بترسونمت خواستم نمي ببخشيد كني؟ مي فرار چرا پريسا، -

 :چرخيد او جانب به و كشيد عميقي نفس. دود مي چرا دونست نمي هم خودش ايستاد پريسا

 .كنم نمي فرار -

 خدا لطف كه كردم كار چي دونم نمي. ببينم رو تو كردم نمي فكر. اينجا ميام صبح روز هر من! معلومه -
 .شه مي حالم شامل طور اين

 به. دش نمايان سفيدش دندانهاي تمام و نشاند لب بر لبخندي او و داد باال ابرو تعجب، عالمت به پريسا
 :گفت شيطنت با موهايش، به كشيدن دست حال در و كرد نگاه اطرافش

 !هستي تو رم مي جا هر! گاهمون به گاه ديدار -

 .تصادفيه همش. نشه حالت به خوش خيلي -

 .خوبه بازم -

 سراغت؟ اومدم من كني مي فكر -

 چي هر. ندارم اطالعي زياد تو، دناوم از. ببينم اينجا رو تو كه بود اين ارزوم فقط اينجا، اومدم كه من -
 نوشتي؟ چيزي براي بازم عاليه هست كه

 !باشه خواهانش تون نويسنده نكنم فكر نه، -

 !چرا؟ -
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 نگفت؟ بهت -

 .نيست مهم خيلي گفت چي اون كه اين -

 .بشه سريال قراره خانم مهسا...آهان بود؟ چي اسمش...خانم اون هاي نوشته. مهمه اتفاقا -

 !شديد رفيق زود چه م؟خان مهسا -

 .نشديم رفيق -

 كرد مرتب بود، گرفته بازي به صبحگاهي نسيم كه را پريشانش موهاي دست با و كرد فكر كمي ارسالن
 :گفت و

 كه گفتم بهش و هستند سريال نويسنده فقط ايشون! قانعي خانم مثل. شدي سوتفاهم دچار كنم فكر -
 ...معتبريه سند واقع در شده نوشته كه چي هر و داريم نياز شما هاي نوشته دست به ما

 :گفت و پريد حرفش ميان به پريسا

 دي؟ مي توضيح من به داري چرا -

 معروفي نويس فيلمنامه قضا از كه دوستام از يكي قراره كه اين و بدم توضيح بايد كه كردم احساس -
 اين. كنن كار تو كنار در كه بينم مي تدارك نويس نامه فيلم گروه يه دارم. كمكم به بياد هست هم

 .شه مي جويي صرفه هم زمان صرف توي و رسيم مي بهتري نتيجه به طوري

 : انداخت باال ابرو پريسا

 .بنويسم براتون رو قبلي نوشته ماجراي دنباله كنم مي سعي منم خوبه -

 :گفت مهرباني با و شد خيره او به ارسالن

 بپرسم؟ اليسو يه...شي نمي ناراحت اگر و ممنونم -
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 .بپرس -

 بري؟ خواستي مي كه تو موندي؟ چرا -

 .برم ناراحتي اگه -

 .نيست اين موضوع -

 :گفت و راند لب بر لبخندي پريسا

 .حرفاست اين از تر قوي دليلم. نگير خودت به -

 :گفت و كرد خرد را اي خشكيده برگ كفش، نوك با و انداخت پايين را سرش ارسالن

 مي رو يكي بندازي زحمت به رو ديگرون و اينجا بياي شي بلند نيست الزم ديگه .ممنون حال هر به -
 مراقبت طوري اين و دنبالت بيافته راه شخصيت محافظ كه نيست نيازي طوري اين. بگيره ازت فرستم
 .باشه

 و دگزي دندان به را لبش پريسا. آمد مي انها سمت به ارش. چرخيد كرد، مي نگاه او كه جانبي به پريسا
 :گفت

 .شدن همراهم هما خواهرش همراه به عموم پسر آرش -

 دي؟ مي توضيح من براي چرا. فهمم نمي -

 .نيست من شخصي محافظ بدوني كه اين براي -

 :گفت و شد دور او از لبخندزنان ارسالن

 .نشه هم نزديك گروهم به بگو عموت پسر به. ممنون همكاري بابت از -

 .رسيد او به آرش كه زد غر لب زير و كرد ريز را شچشمهاي عصبانيت با پريسا
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 قديمي خانه به رو اينجا بار اين فقط روي؟ پياده اومدي و كردي خواب رو ما باز! سحرخيز خانم سالم -
 .اونه مال البد نيست تو مال سليقگي خوش اين يعني! عجيبه برام خيلي دادي ترجيح

 خونه يا اينجا رم مي بخواد دلم كه جا هر من سوما افتادي؟ راه دنبالم تو پرا دوما. داره اسم اون اوال -
 گرفتن؟ راضي خود از و مغرور مردهاي منو اطراف چرا! قديمي

 !بشم؟ نگرانت ندارم حق يعني -

 :گفت افتاد، مي راه كه حالي در و انداخت او چهره به گذرا نگاهي عصبانيت با پريسا

 بخوره؟ منو لولو يا بشم؟ گم ديترسي افتادي؟ راه دنبالم كه ام بچه -

 رو تو تلخ گوشت بتونه اگه البته. شايد لولو اما. نداريم ها شانس اين از ما. مطمئنم شي نمي كه گم -
 .كنه هضم

 :گفت و گرفت او سمت به تهديد عالمت به را اش اشاره انگشت با پريسا

 خواي؟ مي جونم از چي -

- درمياري؟ من سر رو تالفيش گرفته، رو تحال ديگه يكي شده؟ ات چه پريسا...ا 

 .نگرفته را حالم كسي -

 :گفت. شد راهي دنبالش به هم ارش. افتاد راه سرعت به و

 .بود معلوم دور از معلومه - -

 بود؟ معلوم چي -

 ...ديگه االن. مياد نظر به لوس، كم يه! شده دمده كارها اين جان پريسا اما. بودي نوشته نامه براش باز -

 غريدك و چرخيد جانبش به ريساپ
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 .كنم مي ات خفه خودم نشي ساكت اگه خدا به -

 :گفت و كرد گرد را چشمهايش آرش

 اشتباه پسره اون با منو كنم فكر! خانوادگي دشمن نه آرش، منم شدي؟ بلند چپ دنده روي از! خدا يا -
 !گرفتي

 :پرسيد آرش و كرد تندتر را قدمهايش پريسا

 .ريم مي بازم بدال ايم، كاره چه -

 !مونيم مي پس كنم؟ كمكشون سريال كردن درست تو نبود قرار مگه. دارم كار كه بيني مي -

 :گفت و آمد پريسا دنبال به دوان دوان سپس ايستاد، و كرد مكث اي لحظه آرش

 ريخته؟ زبون برات چقدر كرده؟ عوض رو نظرت پسره اين نكنه ببينم، واستا -

 :گفت و چرخيد او انبج به ، ايستاد پريسا

 نه؟ مگه داده، قول پدرم -

 .آره خب -

 .كردن حساب حرفمون روي شدن، جمع عده يه نيست كه بازي بچه. زده حرف -

- افتاده؟ يادت تازه...ا 

 .رسي مي دير هميشه عادتته،. شدي متوجه حاال تو. افتاد يادم ديروز اتفاقا -

 خوريم؟ مي شيريني كي سالمتي به گذاشتيد؟ هم مدار قرار رسيدم؟ دير پس -

 .ازدواج نه كار، واسه اومدم اينجا من! االغ -
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 .كنم باور بگي چي هر كه بلنده خيلي من هاي گوش كني مي فكر البد -

 .نيست تو باور به نيازي. نكن -

 !خوريم؟ مي شيريني كي سالمتي به پس خب، -

 داشت، را العملي عكس چنين انتظار كه ارش. چرخيد ارش جانب به و برداشت سنگي شد، خم پريسا
 :گفت و كرد دويدن به شروع

. دن مي دست از رو شون كنترل لحظات جور اين در همه. باش مسلط اعصابت به عزيزم، آرومتر -
 !نيستي هم آخريش باش مطمئن نيستي اوليش

 اصابت كتفش به درست اخري ولي خورد زمين به او خالي جاهاي با شد پرتاب جانبش به كه سنگ چند
 .برخاست هوا به اش ناله و كرد

 ري مي دانشگاه تو! داره گيري نشونه چه شده ذليل. بشن راحت دستت از ايل يه كه بميري...بميري -
 تيراندازي؟ باشگاه يا

 گفتك و آمد جانبش به كنان خنده پريسا

 چي حاال ببينم. سرت به نزدم كن شكر رو خدا برو! باد بر دهد مي را سبز سر سرخ گفتنزبان قديم از -
 .كني مي شلوغش شده

 :گفت كتفش ماليدن حال در آرش

 مي شكايت مردان از حمايت سازمان به ازت تهران بريم بذار! جاني ضارب ببند رو ات نيش. زمرمار -
 داري زبون. خشن و زبر. موني مي سمباده مثل كه يكي تو داريد؟ لطيف جنس زنها شما گفته كي. كنم

 متر سيصد

 :گفت كنان خنده پريسا
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 ات واسه هم قابلمه تو مرغهاي سهله، كه اسمون مرغهاي كه ميارم سرت باليي نشي ساكت اگه ببين -
 !بزنن زار

 .شده نصف وسط از ام كتف. جاني ضارب بدتر؟ اين از -

 .ببينم بذار شكسته؟ كجاش نزن حرف الكي -

 مهربون، دكتر همه اين بسپارم؟ تو دست به رو ام شكسته كتف كه كمه عقلم مگه. كنار برو -
 اين كه گرفته گازم خر مگه. دارن رو مرگم ارزوي نه و هستن من خون تشنه نه نازنين، پرستارهاي

 ضاربش؟ دست بدم رو شكسته كتف

 :گفت و خنديد سرش، دادن تكان حال در پريسا

 .خونه بريم زود بيا ارش، مياد خوابم -

 :گفت و گرفت قرار كنارش در هم ارش. افتاد راه و

 دختره شب خوابن مي كه وقت اون. بيداري وقت صبحه؛ االن. شده قاطي شبت و صبح اينكه مثل -
 .باال بره عموميت اطالعات بخوني كتاب تا چند بهتره! عزيزم عموي

 .بودم بيدار شب تموم من. ارش زني مي حرف چقدر -

 كردي؟ مي غلطي چه مرغزار اين تو شب تموم تو گي؟ مي جدي -

 .بودم مرغزار تو نگفتم. بودم بيدار گفتم! شد شروع باز -

 بودي؟ كجا بودي، بيدار اگه -

 مني؟ پيش هميشه تو كه كردم گناهي چه! ارش واي -
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 ششم فصل

 

 در كه يافت اتاق در را هما شد بيدار وقتي و خوابيد ظهر تا و رفت رختخوابش به صبحانه خوردن از بعد
 :گفت و بست را كتاب هما. نشست و داد سالم بود كتابي خواندن حال

 شدي؟ بيدار باالخره. خانم سالم عليك -

 .رسه نمي شب خواب پاي به وقت هيچ روز خواب -

 خوابي؟ نمي ها شب چرا -

 .سرم به زنه مي خوابي بي -

 قديمي؟ خونه رفتي ديشب بازم -

 :گفت و شد دقيق او چهره به پريسا

 چطور؟ -

 اونجا؟ رفتي شبي نصفه بازم نكنه. ديدي عجيبي چيزهاي خونه اون تو گفتي روز ونا اخه -

 هستي؟ چي نگران تو -

 .نيستي خودت مراقب اصال تو بيفته؟ تونه مي اتفاقهايي چه دوني مي تنها، و تك! شب نصفه! تو -

 :گفت و گذاشت او دست روي را دستش پريسا

 .نميفته اتفاقي نباش نگران-
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 وقتي.بود تاريك اونجا دنبالت بيام ميترسيدم.مردم نگراني از نيستي سرجات ديدم شدم اربيد ديشب-
 اون توي شب سياهي دل اول تو.دادن بهم رو دنيا انگار بيرون اومدي اونجا از تو و زد صبح ي سپيده
 !پريسا؟ ميكردي چكار فرسوده و قديمي ي خونه

 هما.منه با بيك رشيد نيستم تنها اونجا من.نگراني بيخودي تو...تو:داد جواب لكنت با و كرد مكثي پريسا
 صداش.قوي و هيبت پر داشتني دوست و مهربون.نيست ترسناك نيست روح يه مثل ميكني؟اون باور
 هيچكس كه ميره جاهايي به منو ميزنم حرف روح يه با دارم كه نميكنم حس اصال ميده قلب قول بهم

 .باشه نداشته خبر ازشون كسي يدشا كه هستم ماجراهايي شاهد نرفته

 !نوشتي؟ رو همه-

 .مينويسم نه هنوز-

 .كنه رحم بهمون خدا!پريسا تو دست از-

 نميكني؟ بارو رو حرفهام تو:نشست او كنار و كرد تا را اش مالفه و برخاست پريسا

 ميشد؟ باورت بودي تو-

 .حتما ميگفتي تو اگه-

 .ميشه باورم دارم باور رو تو چون منم-

 كجاست؟ رشآ-

 .كرده دعوت مهمون كنم فكر بزنه تلفن رفته ساعته يه-

 !كسي؟ چه!مهمون؟-

 !باشه اينجا كسي چه ميخواد دلش االن اون ميدوني بهتر كه خودت-
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 !كتايون؟-

 .اوهوم-

 !تنهايي؟!مياد؟-

 .نميدونم احتماال-

 !دخترش دوست تا صد اون يا ميخواد رو كتايون نفهميديم كه ما:گفت و برخاست كنان خنده پريسا

 .ميشي راحت آرش شر از تو بياد كتايون اگه اما.نفهميديم هم ما-

 .باشه پسر اين عالج كتايون نكنم گمون.جهانگيره آرش شر-

 !ميكرد چيكار وگرنه نميذاره محلش كتايون خوبه-

 .نميكنه اعتنا هيچكس و هيچ به كتابهاش به جز كتايون-

 .خوبيه دختر-

 .هزيادي آرش واسه-

 ميكني؟ شوخي-

 .نيست اليقت كسي هر چون نگرانتم واقعا كه تو مثل:گفت و برخاست پريسا

 !ميكني شوخي داري بازم-

 .هستم جدي هميشه تو مورد در:گفت و زد لبخند هما مليح ي چهره به پريسا

 ديدي؟ رو ارسالن:پرسيد هما كه شود خارج اتاق از ميخواست

 ديدني؟ چه آره:گفت و زد نيشخندي پريسا
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 !گفت؟ چيزي چرا-

 كرد فكر هم آرش شديم روبرو هم با مرغزار تو آخه.كرد غافلگيرمون خوذش خيال به آرش نه اون-
 .بوده پنهوني قرار

 .بده حق بهش-

 !ميده؟ حق بمن كي-

 .ميكني رو كار بهترين داري تو-

 .دارم بيك شيدر به نسبت ميكنم حس كه تعهدي واسه.خودمه دل واسه ارسالن؟اون با همكاري-

 .يكيه ارسالن و تو راه خب-

 بهم اي موازي خط هيچ كه ميدوني.ميكنيم حركت هم موازي داريم تا دو ما اما اره ظاهر در!شايد-
 !نميرسن

 داري؟ دوستش خيلي-

 .نيست مهم ديگه سريال اين شده زندگيمون همه كه فعال عزيزم نپرس تكراري سوال-

 شده؟ دار جريحه غرورش-

 .نيست مهم ديگه:گفت اتاق از خروج حال در و داد تكان هوا در را دستش پريسا

 !چطوره؟ كتفت:پرسيد لبخندزنان و شد رخ به رخ آرش با

 .كردي ناقصم كه بشي گرفتار غيب تير به:ناليد و گذاشت خود كتف روي را دستش سريع آرش

 !نبود؟ كتفت يكي نميكني؟اون اشتباه:گفت و چرخيد ميشد اتاق وارد كه او بجانب
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 و راست كتف!ميكنه فرقي چه:گفت و كرد عوض را دستش جاي سرعت با و انداخت او به نگاهي آرش
 !هستي جاني ضارب تو كه اينه مهم!نداره چپ

 شيم؟ خالص شرت از ميان مهمونات:پرسيد دستهايش كردن قالب حال در و داد تكيه ديوار به پريسا

 !مهمون؟ كدوم:گفت و كرد تيز را چشمانش آرش

 .نزن راه اون به خودتو:داد جواب پريسا

 !دخترعمو بده نشونم بلدي تو اگه.نيستم بلند صداقت جز راهي من:گفت اتاق از خروج حال در آرش

 .پسرعمو نشناسه رو تو كه كن بازي فيلم كسي واسه برو-

 !حتما عمو ردخت حتما:داد جواب بلند صداي با آن از خروج از قبل اما رفت حياط در بطرف آرش

 شده؟ نگهدار سر تاحاال كي از:داد باال ابرو هما.كردند نگاه هم به هما و پريسا او رفتن با

 .بگه نميشه روش نذاشته محلش حتما!رازداري؟ و آرش-

 .بزنيم قدمي يه بيرون بريم:گفت و برخاست هما

 ؟...بريم-

 .بهتر جاي به بريم.نميذارم پا قديمي ي خونه به من!نكن فكر بيخود-

 .بريم-

 از پس و زدند قدم ده اطراف زارهاي سبزه و دشت در و افتادند راه هم كنار در دو هر بعد لحظاتي
 پريسا كردندو نگاه بهم تعجب با شدند اي مردانه كفش متوجه بخانه ورودشان با.بازگشتند ساعتي
 آقايي يه:گفت و آمد شاناستقبال به پيرزن.دهد اطالع آذرخاتون به را ورودشان تا زد بدر اي ضربه
 تو كردم دعوتش منم.ميمونم منتظر گفت بيرون رفتيد گفتم دنبالتون اومده
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 .نداريم چيزي شما واسه زحمت جز كه ما ممنون:گفت و كرد مهربان پيرزن نثار لبخندي پريسا

 از ديگه هستيد من عزيزاي شما:داد جواب و خنديد فقط روستايي زنان تمام سادگي چون آذرخاتون
 .دخترم نزن حرفها اين

 و رنگ خرمايي موهايي با چهارشانه و بلند قد ساله 30 حدودا مردي.شدند اتاق وارد خاتون آذر كنار در
 زنان لبخند و ايستاد آنها احترام به پركشش و نافذ چشمهايي ميخورد تاب هم روي كه حالت خوش
 يك در دو هر و شدند خيره هم به لحظاتي هما و پريسا.بود انباشته را اتاق تمام ادكلونش بوي داد سالم
 پيش ماه ي مصاحبه سالم!معروف ي نويسنده شهرامي آقاي:گفت خوشحالي با هما شناختند را او لحظه
 .ديدم رو شما

 دست پريسا.نشاند چهره بر پهني لبخند بود گرفته قرار توجه مورد و بودند شناخته را او اينكه از مرد
 .بفرماييد اومديد خوش شهرامي آقاي سالم:گفت و فشرد ارام را هما

 گفتم؟ درست...لهراسبي پريسا خانم-

 .هستم خودم بله:گفت و نشست هما كنار در او روبروي

 منوچهري آقاي!نخورده دست و بكر طبيعت قشنگيه خيلي جاي:گفت و انداخت نگاهي اطرافش به
 نه؟ يا دارم همكاري نويس فيلمنامه گروه با من كه نه يا داريد خبر نميدونم.داد بمن رو شما هاي نوشته

 فيلمنامه اصالح تو قراره دوستانشون از يكي كه گفتن منوچهري آقاي:گفت و كرد مكثي پريسا
 .باشيد شما منظورش كه نميكردم رو فكرش اصال اما كنن كمكشون

 .معناست تمام به هنرمند خودش داره لطف بهم زيادي ارسالن-

 .يكنهم معجره شما قلم-

 .هستند مستندات دنبال ارسالن و كارگردان آقاي.داريد لطف خانم ممنونم-
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 اومده؟ پيش مشكلي-

 و دفتر اون كه ميدونم.شده درج توش قديمي ماجراهاي كه داريد دفتري شما گفتن بمن.نه كه مشكل-
 كه خواستم زشا و گفتم هم كارگردان به. ارزشه با و مهم تون خونواده و شما براي چقدر هاش نوشته

 فيلمنامه خودمون البته.بگيريم نوشته شما از صفحه به صفحه نميتونيم ما چون.بكنه ما حال به فكري يه
 .بشه گذاشته سريال تو دقيق و درست گذشته ماجراهاي از سري يه ميخوايم فقط داريم

 اونا طرف زا كه دادم پيشنهاد يه بهشون:گفت دست تكان همراه او كه بزند حرفي خواست پريسا
 بنويسيم شما كمك با رو متن و كنيم مرور رو دفتر اون خودتون كنار در بشه اگه.شما مونده شد استقبال

 .بشيد راضي شما هم و بره پيش خوب فيلمنامه هم كنم فكر

 .اينجام همين واسه كنم فكر:گفت كوتاه مكثي از پس پريسا

 كنيم؟ شروع كي از!خوبه:داد ادامه خوشحالي با و

 اون در اتفاقاتي چنين واقعا بود جالب خيلي خوندم رو هاتون نوشته كرديد شروع ازديروز شما البته-
 !افتاده؟ زمان

 .نكنيد شك-

 ببينم؟ رو دفتر اون ميتونم-

 با همزمان.بازگشت اتاق همان به و برداشت تاقچه روي از را دفتر رفت ديگر اتاق به و برخاست پريسا
 فشردن با همراه و شتافت جانبش به زنان لبخند شهرامي آقاي ديدن با.رسيد مه آرش اتاق به او ورود

 .اومديد خوش اينجا؟خيلي اومديد شما!من خداي:گفت دستش

 عذرخواهي با آرش و كرد كوتاهي ي سرفه پريسا.ميداد تكانش و داشت دست در را او دست همچنان
 همكاري از خوشحالي با او و داد قرار نصحبتهايشا جريان در را آرش شهرامي.كرد رها را او دست
 .كند اصالح را فيلمنامه متن و بازخواني را دفتر مطالب بعد روز از شد قرار.كرد استقبال او با پريسا
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 بود جالب هم هما براي شهرامي آقاي ديدن.بازگشت بخانه شام صرف براي و كرد همراهي را او آرش
 و ميكردند صحبت او از مدام هما و آرش شام ي سفره نارك كه طوري به شد اش روحيه تغيير باعث و

 چنداني توجه آنها حرفهاي به پريسا.كنند استفاده بازيگري براي هم او از شايد كه گفت آرش
 .بود بيك رشيد با مجددش ديدار و هوا شدن تاريك به حواسش تمام.نداشت

 بود نخوابيده پياپي دوشب كه آنجا از.ماند منتظر و نشست سرجايش همه رفتن خواب به از پس
 تاريك در.بود شده كرخ و خشك بدنش تمام پريد خواب از پچي پچ صداي با و رفت بخواب همانگونه

 آه.بود نمانده سپيده زدن تا بيش ساعتي و بود صبح سه.دوخت چشم اش مچي ساعت به شب روشن و
 فرو عميق نوري در قديمي ي خانه هم باز.زد بيرون خانه از و شد بلند جايش از و برخاست نهادش از

 وارد رسيد گوشش به كودكي ي گريه صداي. شد آن در تغييراتي متوجه خانه حياط به ورود با بود رفته
 نيز خود داشت كودك كردن آرام در سعي آنكه با زن و ميگريست مادر آغوش در كودكي.شد اتاق
 اتاق از.انباشت را وجودش انبوه غمي.يرسيدم مشام به مصيبت بوي خانه ديوار و در از و ميكرد گريه
 اسبي كنار در را او موقع همان در اما نه يا ميشود بيك رشيد ديدار به موفق آنشب نميدانست شد خارج
 شانه.داد سالم و شد نزديك او به آلود بغض و آهسته.ميگريست نيز او يافت بود شده رها حياط در كه

 آرام و شد پشيمان زود اما بفشارد را او پهن ي شانه تا كرد بلند را دستش پريسا.ميلرزيد پيرمرد هاي
 ميده؟ غم و مصيبت بوي خونه اين پدربزرك؟چرا شده چي:گفت

 تنها و بيكس ميكنن گريه دارن احمد ميرزا ام نوه و عروس:گفت و چرخيد او بجانب بيك رشيد
 .سخته خيلي كسي بي دخترم ميتركه داره دلم.كوتاهه دنيا اين از پسرم و من دست.شدن

 مياد؟ سرشون به چي حاال:پرسيد و شد خيره او به آلود بغض پريسا

 اونها منه نسل از اون.بشه بزرگ نميذارن خان افراد.كنه دور اينجا از رو احمد ميرزا بايد عروسم-
 .بمونه زنده من از كسي ندارن دوست

 !كرد؟ دور-
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 .بله:داد جواب سر تكان با و نشاند لب بر محزوني لبخند

 و خانها ببينيد نميخواي نداريم زيادي وقت اومدي دير:گفت و گذشت او كنار از خرامان و آرام سپس
 ميكردن؟ تعرض مون بچه و عروس به كردند؟چطوري چه ما مردم با ها زاده خان

 .اومدم مي زودتر وگرنه برد خوابم نشسته بودم منتظر روز تمام-

 .نيست دير هيچوقت-

 !خاطريد آزرده امشب شما-

 در تسخير به رو ما روح ميخواستن ميبيني؟اونها جور و ظلم اينهمه وقتي نشد خاطر آزرده ميشه چطور-
 .بياريم فرو تعظيم سر كارشون هر مقابل در ما و بيارن

 !تونستن؟...نتونستن-

 صداي مگه.آزرد اونو راحتي به نميشه كه همونطور آورد در تسخير به آسوني اين به نميشه رو روح-
 رو ستارگان تابش تاب شب پروانه يا.ميكنه تر چسب دل اونو بلكه ميزنه؟نه برهم رو شب سكوت بلبل
 آرامي تاالب كنه؟روح سنگيني باد دوش بر ميتونه آتش دود يا زبانه واقعا يا بده؟و قرار الشعاع تحت
 اي بهانه هر به رو يبارهاجو بشه شايد.درياست روح كنه آشوب اونو چوب با بتونه كسي هر كه نيست
 .ميشه آلود گل دشواري به دريا اما كرد آلود گل

 !بوديد دل دريا افرادتون و شما و-

 روي بيك رشيد كنار در را خود اينبار.شد همراه او با سكوت در پريسا و داد تحويلش تلخي لبخند
 دربرگرفته را زرگيب مكان دهل و ساز صداي.بود عروسي نيز آنجا در كه يافت اي خانه ايوان
 اينجا:پرسيد پريسا.بود قبلي عروسي از مجللتر عروسي و بودند آنجا عروسي از بيش جمعيتي.بود

 !شد؟ چي قبلي عروسي اينجاييم؟پس چرا ما!كيه؟ كجاست؟عروسي
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 اون از بعد ماه چند حاال و گرفت بخود خون از رنگي پيش شب ماجراي.خانه ي خونه اينجا باش صبور-
 .شومه شب

 بيفته؟ اتفاقي قراره-

 .ميبيني امروز رو مرد يه خشم-

 !كرد؟ چكار اون داد عروس به كادويي چه اونشب خان پسر-

 .نداشتن روا بينوا مردم اين به كه ظلمهايي چه ظالمش پدر ظلم اتكاي به-

 بزنه؟ دم ميكنه جرات كي!دارن چي تفنگ چقدر-

 .بغضه و خشم از پر اش سينه كه مرد يه!مرد يه:گفت و شد خيره سمتي به بيك رشيد

 به ستبر اي سينه و مو پر صورتي با بود پيش شب جوان همان يعقوب.گرفت را او نگاه جهت پريسا
 خيز جانبش به ها تفنگچي و داماد اطرافيان.بود شده عوض جايشان گويي.آمد خان پسر سمت

 .بگم تبريك ميخوام.ندارم كاري وسشعر با.بدم هديه خان پسر به اومدم:زد نعره جوان مرد برداشتند
 

 به كه داد اجازه دست حركت با و داد بخود تكاني گوشتالود و چاق خان.داشت دست در بزرگ اي بسته
 .جلوتر بيا عاقلتري بقيه از اينكه مثله پسر آفرين:گفت و شود نزديك او

 :گفت زنان لبخند جوان مرد

 .انِخ پسر عروسي. ديگه بزنيد نيست؟ عروسي مگه -

. بودند مشغول اليعقل و مست كه بودند خورده انقدر همه. انباشت را جا همه ساز و دهل صداي هم باز
 /شدند آشاميدن و خوردند مشغول همه و رفت بين از جوان مرد به نسبت بدگماني و ظن سو كم كم

 :پرسيد و دوخت چشم رشيدبيك به متعجب پريسا
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 كنه؟ شركت شون مراسم تو و بگه تبريك اينها به اودخ واقعا -

 :گفت و زد پلك ارامي رشيبيك

 .باش داشته صبر -

 پايكوبي مشغول كه جمعيت ميان از و برخاست جوان مرد كه ديد و دوخت چشم انها به دوباره پريسا
 در و آورد بيرون اي اسلحه ان ميان از و چرخاند دست در را بسته طوفاني اي لحظه در گذشت، بودند
 را فضا جيغ، و فرياد و گلوله مهيب صداي. چكاند داماد شقيقه روي را ان ي ماشه دنيز هم بر چشم

 يعقوب. بياورند دست به را ضارب نتوانستند كه بودند خورده انقدر اما پريد، همه سر از مستي. شكافت
 كه بود جماعتي فرياد و جيغ شاهد ناباوري و بهت ميان در پريسا. گريخت انجا از سياه اسبي بر سوار
 .شدند كشتار و كشت شاهد و بودند آمده كردن شادي براي فقط

 :گفت و گرفت دهانش جلوي را دستش

 !كرد؟ رو كار اين چرا چرا، -

 .بگذره جوونش زن خون از نتونست. اومد تالفي براي يعقوب -

 افتاد؟ اتفاقي چه شب اون مگه! من خداي خون؟ -

 داري؟ ياد به را خان پسر هديه -

 خب؟...آره ه؟هدي -

 و. رفت و كرد بدنام رو عروس ظالم اون. جوون عروسي بدنامي جز نبود چيزي ظالم اون هديه -
 اون كردن پاك براي كنه، تجربه رو مشترك زندگي اولين بود قرار كه شوم شب اون زيباي عروس
 و بدنامي از ريزگ براي. شد مي ريخته اش ناكرده گناه براي بايد كه خوني. غلتيد خود خون در ننك،

 يعقوب. بود بدنامي عمر يك از رهايي ي الزمه خون اون آبرويي بي از رهايي براي. شدنش نما انگشت
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 و گشت رو روبه اش عروس تازه غلتيده خون در جسد با كنه، چه اومده پيش بدنامي با دانست نمي كه
 .شد خرد

 در كه زناني تمام براي. گريست اختيار بي ديد، مي تلخ لحظه يك در را مرد يك شدن خرد كه پريسا
 زمان ان در كه بود شنيده پدر از. نداشتند پيش در راهي مرگ، راه جز و مردند مي مظلومانه زمانه ان
 درك و بود سخت برايش موضوع ان باور اما شده، مي اعمال دختران و زنان حق در ها ظلم گونه اين
 براي و افتاد لرزه به تماموجودش ماجرا، دل در گرفتن رارق و ماجرا ان ديدن با اما. ناممكن كمي اش

 و كرد مي غليان وجودشان در غيرت خون كه دليري مردان براي گريست. گريست مظلوميت ان تمامي
 .بردند نمي جايي به راه

 :داد قرار مخاطب را او مهربانش و محزون صداي با و ايستاد او كنار رشيدبيك

 شرم گفتنش از كه هايي ظلم بسا چه. اونهاست جور و ظلم از نمونه يه اين. يندار را تحملش كه گفتم -
 !داريم

 :گفت آلود بغض پريسا

 نذاشت؟ بيابون به سر نشد؟ ديوانه بيچاره داماد -

 :كرد نجوا آرام و كرد هدايت جلو به را او رشيدبيك

 سر. شده حك آن بر چيز ههم كه جواني و صاف ي چهره و هيچ خط از پوشيده ام ديده پيري چهره -
 و دراومد جووني و خامي از. تر پخته گذشته، از تر عاقل شد، عاقل نشد، ديوانه اما گذاشت، بيابون به

 .دخترم بريم خودش دوره دليران از يكي. دلير و شد مرد

 وم؟نشن را دردي پر ناله كه بريم كجا نباشه؟ خبري جور و ظلم همه اين از كه بريم كجا بريم؟ كجا -
 ديد؟ بايد رو چي رفت؟ كجا بايد ديگه
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 بود؟ همين جور و ظلم كني مي فكر. خرواره هزار ميون در ذره يك فقط بيني مي تو كه اينهايي -
 دست كه اي زمونه اين تو. دخترم نه همين؟ فقط مردم؟ ناموس و مال و جان به تعدي ناموس، دزديدن
 مسلم حق درازي دست اين كه شد مي باورشون داشت مردمديگه و بود شده مد مردم ناموس به درازي
 .چيه ناحق و چيه حق كه بيارن مردم همين ياد تا ايستادن جلوشون كه آدمهايي بودن. افرادشه و خان

 :پرسيد و كشيد بلندي آه پريسا

 كرد؟ عوض رو چيزي شه نمي -

 خودت چون بيني مي رو اينها وت. نه تغيير اما بشه مرور يا و بشه تكرار شايد تاريخ. نه رو تاريخ -
. باشه نداشته وجود برات تاريكي ي نقطه كه خواستي خودت دونستن تشنه و بودي ديدن مشتاق

 .اينجايي حاال و خواستي

 رفت؟ كجا كرد؟ كار چه انتقامش گرفتن از بعد! يعقوب بيچاره. ناممكنه اتفاقات اين تحمل -

 .بود نفر شصت همون جزو. كرد ارزهمب ظلم با و من افراد بهترين از يكي شد -

 !شد شروع اينجا از اش مبارزه پس -

 نام به رو ما كه خواستيم نمي ما اونها سرانجام نه اما. ابرماننده و مبهم چيزها همه سرآغازه -
 .باشن داشته ياد در سرآغازمون

 رفته رشيدبيك .يافت تنها قديمي حياط در را خود كه شد مي تكرار پريسا گوش در رشيدبيك جمله
 سرزمين ان كوههاي تمام سختي ب چيزي. گرفت دلش نيز، عزادارش مادر و كودك آن و هم نور. بود
 ان به نسبت شديدي وابستگي ديگر كه خانه ان از محزون و غمگين. كرد سنگيني قلبش روي بر

 شد تكرار بحص هم باز و زد سر اش هميشگي جاي همان از هم باز سپيده. شد خارج كرد، مي احساس
 .اش سياهي و شب گريز تكرار چون
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 آزارش توفنده بغضي و بود انباشته را وجودش سنگين غمي. بازگشت خانه به محزون و رمق بي ريسا
 اتفاقات ان شاهد اينكه. داد مي ازارش ناتواني حس گريست صدا بي و خزيد اش مالفه زير آرام. داد مي

 خوابي رفت؛ خواب به تا گريست انقدر. آورد درد به را قلبش نباشي، كمك وو دخالت به قادر و باشي
 كه حالي در خان پسر مستانه هاي خنده جوان، مردهاي آلود خون دستهاي. تشويش و كابوس سراسر
 ...بود شده سوراخ اش شقيقه

 او بود، افتاده اندامش بر اي لرزه اما بود شده خيس عرق از بدنش تمام. پريد جا از بلندي جيغ همراه به
 با بود خالي هم هما رختخواب و نبود آذرخاتون. كند حلقه خود دور به را لرزانش دستهاي كرد وادار را

 و بود كرده باز را ماشين كاپوت درِ آرش. زد كنار را پرده و برخاست پرهراس و خسته چشمهاي
 نتوانست كرد چه ره اما كند، غلبه متشنجش اعصاب بر تا كشيد عميقي نفس. بود ان تعمير مشغول
 ديده كه را انچه تمام. كرد نوشتن به شروع و برداشت بود تاقچه روي كه را ورقها. شود آرام اي لحظه
 يعقوب انتقام. بخت نگون عروس ناكامي و خان پسر ناميمون ورود يعقوب، عروسي آغاز از نوشت؛ بود
 صفحاتي. داد تطبيق هم با را وقايع و كرد رجوع پدربزرگش دفترچه به. بود شده ريخته كه هايي خون و

 تخليه انها نوشتن با كه پريسا شدو درست پريسا جديد هاي نوشته دادن قرار با بود شده مفقود كه
 :گفت و كرد راست را كمرش زنام لبخند كرد، مي آرامش احساس و بود شده روحي

 !شد تموم -

 شد؟ تموم چي -

 كرد بلند را ها ورقه. بود نشده او حضور متوجه كه بود نوشتن قغر قدر ان. پراند جا از را او ارش صداي
 :گفت و

 .نوشتم رو همه -

 پايبند درشكه و سيصد و هزار عهد به كردم نمي فكر اصال نوشتي؟ شوم فدايت نامه بازم چي؟ ي همه -
 !باشي
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 چنده؟ ساعت. بود قديمي وقايع منظورم! مسخره -

 شده؟ چي خودت ساعت -

 جواب ميري مي حاال. خوره نمي تكونم مونده سه رو كه اتاقم اين ديواري ساعت. شده تموم باطريش -
 بدي؟ منو

 كنه؟ مي فرقي چه تو حال به. صبحه ده -

 :برخاست عجله با پريسا

 !شد ديرم واي -

 ري؟ مي كجا -

 رفت؟ يادت گذاشتيم قرار ديروز. برسونم شهرامي اقاي به رو شوم فدايت نامه رم مي -

 .ميام منم -

 مياي؟ دنبالم رم مي جا هر كه صغيرم مگه! خود بي -

 !گمونم به نه عقلي نظر از اما باشي بزرگ هيكالً شايد -

 .دارم كار كنار برو. شم مي بيهوش دارم خستگي از كه درنيار رو لجم صبحي سر ارش، -

 داريد؟ قرار كجا -

 . ديگه دنكر اجازه گروه كه ايه خونه تو حتما. نيست قديمي خونه -

 :گفت آرام و شد مانتوش هاي دكمه بستن شاهد آرش

 .مونم مي منتظرت مرَن تو من -
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 :گفت و درآورد شكلك برايش بود، شده او نگراني متوجه كه پريسا

 خودمون مورد در اصال ما شده تموم چي همه ارسالن و من بين كه كن باور هستي؟ چي نگران تو -
 رو اجداديش و ابا بربادرفته حيثيت بتونه كه سرياله ساخت ارسالن غم و هم تمام. زنيم نمي حرف

 .برگردونه

 داري؟ خبر هم دلش از -

 داري؟ خبر تو -

 عاشق يه دل از ها زودي اين به واقعي عاشق يه كه دونم مي. مردم منم چون. شه مي سرم بيشتر تو از -
 .ره نمي بيرون

 !تيداش عشقي شكست يه تجربه هم البد! آخيش -

 .شه نمي مربوط تو به ديگه اينش -

 شه؟ مي مربوط تو به من كارهاي كني مي فكر چرا -

 !عمو قشنگ ديوونه نگرانتم كني مي فكر كه اوني از بيشتر چون -

 با و كرد بلندي خنده. شد خيره رفت، مي بيرون اتاق از جمه آن گفتن با كه ارش به باز دهاني با پريسا
 را هرز علفهاي و بودند نشسته ها سبزه بين حياط، در هما و آذرخاتون. شد خارج اتاق از ديونه تكرار
 و خود هاي نوشته دست و بود كشيده سر بر ليمويي شال. شد خارج خانه از صدا بدون پريسا. چيدند مي

 بر داشت، برمي گروه اقامت محل سمت به كه قدمي هر با. داشت همراه به هم را پدربزرگش دفترچه
. آمد بيرون قياسي آقاي و شد باز در كه بود نرسيده در مقابل هنوز. شد مي افزوده قلبش ربانض شدت

 :گفت بلندي صداي با و برد داخل به را سرش نشاند، لب بر لبخندي پريسا ديدن با

 .سراغشون بره كسي خواد نمي. اومدن -
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 :گفت و كرد نگاه پريسا به و برگرداند را سرش سپس

 .هستن منتظرتون كشيديد زحمت. راسبيله خانم سالم -

 خانه چون نيز آنجا. گذاشت خانه درون به پا او، سالم جواب از بعد پريسا. كرد باز او ورود براي را را
 نياز مورد وسايل تمام و شده خالي اثاثيه از جمع حضور خاطر به اما. داشت قديمي بنايي آذرخاتون،

 و اب خالي هاي بطري مصرف، يكبار ظروف فايبرگالس، هاي ليصند و ميز. بود شده جمع انجا در گروه
 سالن انتهاي در كه اتاقي سمت به قياسي هدايت با. داد مي صبحانه صرف از نشان كه خالي هاي فنجان
 را او اش، مات نگاه با كه بود مهسا فقط و برخاستند كارگردان و شهرامي ورودش، با. رفت داشت قرار

 شهرامي كه صندلي روي و كرد سالم هم او به زنان لبخند پريسا. آورد جلو را دستش و كرد برانداز
 قول خودش انديشيد، و شد پكر نديدنش از پريسا و نبود ارسالن. نشست بود كشيده بيرون برايش
 .آمد خود به بود، كارگردان مخاطبش كه شهرامي صداي شنيدن با اما. نشه مزاحمم داده

 .جناب كنيم شروع -

 :گفت و كرد نگاه بقيه به او

 كجان؟ منچهري آقاي -

 را خيالش قياسي جواب. شنيد مي او زبان از را دلش حرف زيرا شد خيره او به خوشحالي با پريسا
 .كرد راحت

 

 .كنيد شروع شما ميان االن -

 :گفت و شد خيره پريسا به شهرامي و رفت قياسي

 .اومديد پر دست كه بينم مي -
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 :گفت و گذاشت ميز روي را ها نوشته پريسا

 .بخوره دردتون به اگر البته هست، توشون جالبي هاي نكته. كنم درست رو گمشده صفحات تونستم -

 :گفت كرد، مي ترسيم دستش زير كاغذ روي نامفهوم خطوطي خودكارش با كه حالي در مهسا

 اين نامه زندگي روي از درست بود قرار اگر سلوكي، آقاي كارگردان، جناب. ريم مي بيراهه به داريم -
 .هنريه اثر يه كه سريال يه نه سازي مستند شد مي كه بسازيم فيلم ادمها

 ابروي بود، سازي فيلم در خود نيك نام و شهرت نگران همه از بيش كارگردان، مقام در كه سلوكي
 :گفت و داد باال را خود پرپشت

 فاكتورهاي ماجراها همه حاال تا كه نجاستاي جالبش نكته كردم، صحبت منوچهري اقاي با قبال من -
 .داشتن رو الزم

 :گفت و گرفت سلوكي سمت به را اش نوشته پريسا

 .رسيد مي دلخواهتون نتيجه به حتما. بخونيد هم رو اينها كه الزمه -

 :داد جواب مهسا او جاي به

 .نبود اين قرارمون. كوبم مي هاون در اب دارم انگار -

 صداي كه داشت خود خشم مهار در سعي عميقي، نفس همراه و فشرد هم به را هايش دندان پريسا
 :شد اتاق وارد كه كرد او متوجه را همه ارسالن

 داشتيم؟ قراري چه -

 :داد جواب و خورد تكاني مهسا

 !دربياريد منو هاي نوشته روده و دل نبود قرار. نبود نويسي نامه فيلم گروه از حرفي -
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 تعظيم سرِ بود، شده بلند احترامش به ديگران چون كه پريسا مقابل در و داد جمع به سالمي ارسالن
 :گفت احترام با و آورد فرود

 هم اول از اما سپاسگذاريم تون نامه فيلم بابت قانعي، خانم شما اما. آمديد خوش خيلي خانم، سركار -
 حاال و بشه ثبت واقعيت خواد يم دلم و دونيم نمي رو وقايع از خيلي گفتم شما به سلوكي اقاي حضور در

 ما سر منت ايشون و لهراسبيه خانم پدربزرگ از مونده يادگار به دفترچه توي اصلي وقايق. زمانه همون
 .كنن مي كمكمون مالي چشمداشت بدون دارن و گذاشتن

 تا مهسا. گشت خيره بود، شده سرخ ناراحتي از كه مهسا به و دوخت او به را اش پرسپاس نگاه پريسا
 :گفت پريسا كه كرد باز را ها نوشته شهرامي. نگفت هيچ جلسه اخر

 .شده بدخط. نوشتم رو اينها ختسگي با متاسفانه -

 :گفت و كرد نگاه را ها ورقه شهرامي

 .بديم گوش تمركز با ما تا بخونيدش خودتون نيست مشكلي اگر اما خواناست گرچه -

 كرده قالب درهم را دستها شهرامي. بودند خواندنش ظرمنت همه گويي. انداخت نگاهي جمع به پريسا
 را چشمها و داده تكيه اش صندلي به هم كارگردان. بود داده قرار ان را سرش و حايل ميز وروي بود

 .كشيد مي نامفهوم خطوطي باز و بود گرفته پايين را سرش قبل چون مهسا فقط. بود منتظر و بسته

 سر تكان با كرد، تالقي درهم نگاهشان وقتي و بود شده قفل او روي شمخمور نگاه. كرد نگاه ارسالن به
 .نمود دعوت خواندن به را او

 قسمت به وقتي. بود شاهدشان خود كه كرد ماجراهايي خواندن به شروع طمانينه با و آرام پريسا
 كلمات از را نگاهش خود، تسلط براي و لرزيد صدايش و كرد بغض رسيد، يعقوب عروس خودكشي
 به اختيار بي. ديد ثابت خود روي را ارسالن سوزان و گرم نگاه اورد باال را سرش كه همين. برگرفت
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 توانست نمي ارسالن، نگاه سنگيني احساس با اما داد، ادامه و انداخت پايين را سرش سريع و افتاد لكنت
 .زد مي تپق مدام و باشد داشته را الزم تمركز

 معذبش بيشتر ارسالن نگاه و كرد حرارت احساس بقيه نگاه زير. شد ساكت هاف نوشته شدن تمام با
 آن دنبال به و آورد خود به را او سلوكي، زدن دست صداي اي، ثانيه چند سكوتي از پس. كرد مي

 او دلپذير تبسمي با كه ارسالن به انداخته گل هاي گونه با و كرد بلند سر. زد دست برايش هم شهرامي،
 :گفت شهرامي. كرد نگاه ،كرد مي تماشا را

 .هستن هم واقعي اينكه كما. داره سريال ساختن براي رو الزم هاي فاكتور همه! عاليه -

 :گفت سلوكي

 به كه دم مي پيشنهاد بهتون. كشيديد زحمت واقعا لهراسبي، خانم. نيستيم چيزي نگران ديگه پس -
 !داريد جادويي قلم واقعا چون كنيد فكر نويسي نامه فيلم

 :داد ادامه و برخاست

 تصوير به شروع ديگه روز چند تا كه كنيد تنظيم رو ها سكانس قانعي خانم كمك با عزيز، شهرامي -
 .متشكرم شما از بازم. كنيم برداري

 نفهميده پريسا كه را چاي فنجان شهرامي. شد خارج اتاق از كالمي بدون و برخاست نيز مهسا رفتنش با
 :گفت و گذاشت پريسا مقابل بودند، دهآور اتاق به وقت چه بود

 .كنم تنظيم رو اينها برم منم تا كنيد ميل رو چايتون شما.شديد خسته

 برداشتن با پريسا ماند خيره او به بود داده تكيه اش صندلي به كه همچنان ارسالن و برخاست نيز او
 نكني؟ نگام اينطوري ميشه:گفت چاي فنجان

 ببندم؟ خدا زيباييهاي بروي رو چشمم بايد چرا!چرا؟-
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 !بود؟ نشده تموم چي همه ما بين مگه!عجب-

 زدم؟ نزدم مورد اين در حرفي من-

 .بيارن در حرف برام نميخواد دلم-

 مردم؟ من مگه دربياره حرف برات نداره حق كسي-

 .اينجاها نميام كني اينطوري!بابا اي-

 اينطوري كه نكني سر رو زيبا روسري اين ميخواستي ضمن در.دارم ايمان عشق معجزه به من.مياي-
 !ببري رو حواسم و هوش

 وجودش بر ضعفي اما.گرفت گاز را لبش بگيرد را اش خنده جلوي آنكه براي و افتاد بخنده پريسا
 دوباره و گرفت را صندلي دست با و رفت گيج سرش كه شود بلند خواست.انداخت چنگ

 را پريسا مشام باز ادوكلنش بوي.شد خم و ايستاد او كنار در و زد دور را ميز ناراحتي با ارسالن.نشست
 صدايش نگراني با و بود شده خم او از كمي ي فاصله با ارسالن.كرد بلند را سرش و داد نوازش
 !شد؟ چي جان پريسا...پريسا:ميزد

 ارسالن جانب از را نگراني آنهمه تحمل قدرت پريسا اما بود سكرآور و دلنشين سخنانش گرچه
 اذيتم صبحانه نخوردن و خوابي كم خوبم:گفت آرام و كرد حايل او و خود صورت بين را دستش.تنداش
 .ميشم خوب.كرده

 و كرد مشت را دستش ناراحتي با آن روي نشستن حال در و كشيد بيرون را او كنار صندلي ارسالن
 بدون دي؟چرانخوابي كني؟چرا همه فداي خودتو ميخواي كي كني؟تا توجه بخودت ميخواي كي:گفت

 !اينجا؟ اومدي صبحونه

 !داره؟ ادامه شما شماتت يا بدم جواب ميتونم-
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 .شماست دست هم ما اجازه بفرماييد-

 دلم.بهونست تنها نكردنم ديكر صبحونه نخوردن واسه اما بدم توضيح نميتونم نخوابيدنم واسه
 .برسم قرارم به وقت سر ميخواست

 .نباش بقيه نگران برس خودت به تو قنشگه هم قوليت بد-

 توسط شدن ديده از ارسالن كه بود مطمئن چون برخيزد كه كرد وادار را پريسا گروهي صحبت صداي
 .ندارد ابايي هيچ ديگران

 .بيارن صبحونه برات بگم بذار!كجا؟-

 .هستند منتظرم آرش و هما ممنون-

 !دره؟ پشت نكنه!آرش؟-

 .منه منتظر مرن تو نه-

 داره؟ دوستت خيلي-

 ناخن پريسا پاك احساسات روي به كه ميزد موج مهربانش نگاه در عظيم غمي.شد خيره او به يساپر
 .حده همين در اونم ي عالقه.برام ميمونه برادر مثل:گفت ارسالن خيال كردن راحت براي.كشيد

 رنهوگ بري راه من با انظار جلوي نميخواد دلت كه ميدونم:گفت مشايعت رحال د و برخاست نيز ارسالن
 منتظره؟ عموت پسر كه مطمئني بري تنها نميذاشتم

 .نداشت ديگري جواب پاك احساس آنهمه براي لبخند جز پريسا

 .رفت مرن سمت به و شده جدا او از
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 7 فصل

 ارسالن راز و رمز پر و گرم نگاه نيز خواب رعالم د اما خوابيد و ساخت بهانه را سردرد بخانه ورودش با
 .نكرد رهايش

 پريسا شو بيدار:كرد صدايش و داد تكان را او عجله پر و پريشان هما.پريد خواب از شديدي انتك با
 !ميخوابي چقدر

 .خوابيدم تازه من ام خسته هما كن ولم:گفت و گشود هم از را اش خسته پلكهاي هراسان

 شهرامي آقاي شو بلند.بودم شاهد خودم رو ساعتش ست؟دو تازه كجاش نخوردي هيچي صبح از-
 .ميگيره رو سراغت اومده

 كنم؟ سكته بايد من اومده اون چون بياد خب-

 پاشو ميده گوش آرش چرنديات به داره اونجا نشسته.ديگه پاشو...ا:گفت و زد كنار رويش از را مالفه
 .زشته

 شهرامي نجات شد پيدا خوب دليل يه حاال:گفت نشستن حال در و داد بدنش به قوسي و كش پريسا
 !ديو اكوان ستد از بينوا

 !آرشه؟ منظورت-

 داري؟ سراغ هم اي ديگه ديو-

 ميخواي؟ رو كدومش تو!سياه سپيد!نوعش همه از اونم ديو زياده كه چيزي آره-

 كن؟ وا رو درشتهاش-
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 !بفهمه؟ خودش اگه-

 !بگيره رژيم كنه؟بره چيكار ميخواد!بفهمه-

 بشه؟ چي كه:گفت و كند جمع را رختخوابش تا كرد كمكش هما

 !تحمل قابل ديو يه بشه كه-

 زير:گفت و شد اتاق وارد آندو خنده صداي با آرش.خنديدند هم با و شدند خيره بهم اي لحظه براي
 ميخنديد؟ داريد حاال گذاشتيد منتظر رو مردم ساعته يه!بخنديد آب

 !رسيديم مهم واقعيت يه به آخه:گفت زنان لبخند پريسا

 هست؟ چي-

 !گفت نميشه اسراره جز-

 !يواشتر:گفت و كرد نگاهش چپ چپ آرش كه ميخنديد همچنان هما

 بيام شكل و سر اين با كه نميخواي.كنم عوض لباس ميخوام برو:گفت و كرد اشاره در سمت به پريسا
 اونجا؟

 .مناسبه ت قيافه شهرامي دادن فراري واسه نيست بدم:گفت و داد باال ابرو آرش

 ميخنديد كه همچنان هما و كرد عوض را لباسش غيظ با پريسا.شد خارج اتاق از سريع و گفت اينرا
 !بده آب گوشي و سر اومده ارسالن طرف از گمونم به:گفت

 چطور؟-

 .ميزد حرف ارسالن از و ميپرسيد رو حالت هي-
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 و برخاست آنها ديدن با شهرامي.شد خارج اتاق از هما هم بهمراه بود باالداده ابرو حاليكه در پريسا
 .كشيديد زحمت.شهرامي آقاي سالم:گفت لبخند با پريسا.داد سالم

 .شديم نگران نبود خوب حالتون خانم؟صبح زحمتي چه-

 اتاق در ارسالن جز كسي داشت وسرگيجه ضعف احساس وقتي.شد خيره او به تعجب با پريسا
 .بهترم االن خوابيدم اومدم كه وقتي از:گفت و نشاند لب بر لبخندي.نبود

 .نخورده چيزي هم حاال تا ديشب از مخان بله:گفت هما

 داريد؟ خودكشي قصد!واقعا؟:پرسيد تعجب از شده گرد چشمهاي با شهرامي

 آرام پريسا ي خنده ديدن با شهرامي.بياورد چيزي او براي تا رفت آشپزخانه به و برخاست هما
 .باشيد خودتون سالمتي فكر به بايد شما:گفت

 .ميكنم سعي-

 با مطمئنا االنم.بود نگراتون خيلي ست وابسته بهتون چقدر ارسالن ميدونيد كه خودتون نيست كافي-
 .ببرم براش رو شما سالمتي خبر تا مونده منتظر اينجا از متري چند فاصله

 مي او به تنها نه همچنان ارسالن ماجراها اين تمام از پس اينكه از.رآمد د غليان به درونش شيرين لذتي
 نمود فراوان شعفي احساس ميكند او نثار را عشقش گذشته از پرواتر بي و پيش از بيشتر بلكه انديشيد

 دري هر از و نشست شهرامي كنار آرش.ساخت پنهان را لبخندش شد اتاق وارد كه آرش ديدن با و با و
 عذرخواهي با نيز او و فراخواند اشپزخانه به را او بود كرده آماده غذا پريسا براي كه هما و راندند سخن

 .رفت آنجا به

 ارسالن اينكه يادآوري با هستند صحبت مشغول هنوز آرش و شهرامي ديد وقتي غذايش صرف از پس
 !ميخندي؟ چي به:پرسيد واداشت تعجب به را هما كه نشاند لب بر لبخندي آنهاست ي خانه اطراف در
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 .اطرافه همين ارسالن حتما ميگفت شهرامي-

 !چي؟ واسه!جدي؟-

 .نميشه باورم من اما.منه نگران-

 .نه يا هست ببينم ميرم نداره كاري:گفت و خاراند را سرش تعجب عالمت با هما

 .زشته هما نه-

 .اومدم..چيه؟االن چي زشت-

 دندان به را لبش پريسا.شد خارج آشپزخانه از سرعت به هما كه شود مانعش خواست كنان خنده پريسا
 .شد خارج آشپزخانه از آرش صداي با.كرد تماشا را بيرون آشپزخانه ي پنجره از و گزيد

 .بله-

 شما؟ كجاييد:گفت آرش

 .افتادم مي پس داشتم بودم نخورده چيزي تاحاال ديشب از-

 !خوردي؟-

 !شما ي اجازه با-

 .باشيد خودتون مراقب اينها از بيشتر.ميريزه بهم تون معده:گفت ميكرد نگاه آندو به كه شهرامي

 آذر خاله.ميمونه بچه بده؟عين گوش كه كيه:گفت و گذاشت سيني درون را چاي خالي فنجانهاي آرش
 .بخوره حرص خانم غذاي واسه مدام بايد

 .نكن زياد داغشو پياز ديگه:گفت و گرفت او از حرص با را فنجانها سيني و رفت اي غره چشم پريسا
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 از پس و ماند هما تظرمن بود بازگشته آشپزخانه به كه پريسا.كرد شروع دوباره آرش و خنديد شهرامي
 !بود؟!شد؟ چي:پرسيد او انداخته گل ي چهره ديدن با پريسا.شد وارد خندان هما دقايقي

 .حرف به گرفته رو آذرخاتون خونه پشت:گفت و گذاشت سينه ي قفسه روي را دستش هما

 !ارسالن؟-

 به رنگ كلي ديد منو حال هر به!اون از آذرخاتون يا ميكشيد حرف خاتون آذر از اون نفهميدم راستش-
 !رسوا و شد سرخ زود سفيده پوستش نيست خدا ي بنده.شد رنگ

 صداي وقتي.كشيد عميقي نفس و داد تكيه ديوار به زنان لبخند رفت غنج دلش پريسا و خنديد هما
 .كردند مشايعت در جلوي تا را او و رفتند بيرون آشپزخانه از دو هر شد بلند شهرامي خداحافظي

 آنرا بار چندين زمان آن تا.كرد باز را پدربزرگش دفتر.رفت اتاقش به دوباره پريسا او نرفت از پس
 ميكرد برقرار نوشته آن با عميقي ارتباط بود افتاده برايش شب چند آن در كه اتفاقاتي با اما بود خوانده

 و بست را دفتر.كرد بغض دوباره مطالب بعضي باخواندن.بگذرد آساني به كلمات از نميتوانست ديگر و
 به نرمك نرم و شد گرم دوباره چشمهايش كه نگذشت چيزي.رفت فرو فكر به و كشيد دراز آن كنار

 .رفت فرو عميق خوابي

 !ميخوابي چقدر خانم پريسا...پريسا:پريد خواب از آرش صداي با

 بود ممكن كه آنجا تا را آلودش خواب چشمهاي كند صدا اينچنين را او آرش نميشد باورش كه پريسا
 ديدي جن!خدا يا:گفت و گرفت را اش خنده جلوي زحمت به آرش كه شد خيره او به و گشود هم از

 !دختر؟

 !جن ديدن از بيشتر حتي بود منتظره غير خيلي شنيدم كه چيزي:گفت و نشست

 !شنيدي؟ چي-
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 !تو صداي-

 !ديدي كابوس حتما اره...خوابي هنوز تو:گفت و كرد نگاه اطرافش به آرش

 !خانم؟ گفتي؟پريسا چي تو شنيدم رو تو صداي فقط نه:گفت سر تكان همراه ريساپ

 .گيره پيشت كارم آخه:گفت و خنديد بود شده او تعجب دليل متوجه تازه كه آرش

 دچار كه ميشد باورم داشت.آوردم مي در شاخ تعجب از داشتم!شد حاال:گفت و كشيد عميقي نفس
 .مميبين كابوس تو بقول يا شدم توهم

 .دارم كار باهات پاشو.تو ميخوابي چقدر!نشو مسخره-

 بزني؟ حرف نشسته شم؟نميشه بلند بايد حتما-

 !داده جالب پيشنهاد يه بهم شهرامي:گفت و نشست مقابلش ديد آلود خواب را او كه آرش

 !خب؟-

 .هستم بيك رشيد نقش تو كردن بازي براي فرد بهترين چون.بدم بازيگري تست برم ميگه-

 !ميكني؟ وخيش-

 .گفت خودش كن باور-

 !نباشه سالمي آدم كه ميزدم حدس-

 !نظر؟ چه از-

 قبر تو رو بيامرز خدا اون تن ميخواي!بيك؟ رشيد بجاي تو!عقالني نظر از:كرد اشاره سرش به انگشت با
 بلرزوني؟
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 شوخيه؟ وقت حاال:پرسيد ناراحتي با آرش

 .گفتم جدي من-

 مه؟ چه من-

 !نيست ات چه بگو

 .خواستم كمك ازت بار يه ها مياري در منو كفر داري-

 .كرده كارها چه و بوده كي بيك رشيد ميدوني بهتر كه خودت.آرش ميگي زور داري-

 تازه.ميشناسم منم ميشناسي اونو تو كه همونقدر.هست منم بزرگ جد بيك رشيد!ميدوني تو فقط نه-
 . پدربزرگم شبيه من كه گفتن پدرم و عمو بارها

 داره؟ بيك رشيد به ربطي چه پدربزرگ ميگي دتخو-

 .داشته بيك رشيد به زيادي شباهت هم پدربزرگ ميگن آخه-

 از واقعا كرد برانداز را او دقيق و شد خيره آرش ي چهره به اي لحظه براي.لرزاند را او دل آرش حرف
 و صورت فرم ها هشان پهني قد بلندي داشت بيك رشيد به زيادي شباهت قواره و قد و قيافه نظر

 ...چشمها

 !نشدم؟ شباهت اين متوجه حاال تا چطوري:ناليد خود در و كشيد بلندي آه پريسا

 ي يقه كردن صاف حال در و گرفت ژستي كرد احساس خود روي را او ي خيره نگاه و سكوت كه آرش
 نه؟! خوشتيپتر كم يك احتماال:گفت لباسش

 !اصال...اخالقي اما بيكي رشيد شبيه يخيل قيافه نظر از تو:گفت لكنت با پريسا
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 مالقات باهاشون روز چند بفرماييد ميشه!ميگي؟ راست...ا:گفت و كشيد درهم ابرو تعجب با آرش
 !دنيا اون داشتيد؟البته

 ...ديدم كه ديشب:گفت اختيار بي پريسا

 ادامه برخاستن حال در ديد خود متوجه را آرش استهزا از پر و خيره نگاه وقتي.ماسيد دهانش در حرف
 .بيكي رشيد شبيه دليل چه به كه گفتي خودت تازه كرده هاش نوشته تو پدربزرگ كه توصيفهايي از:داد

 موافقي؟ من با هم تو پس-

 .اصالً بربياي، بزرگ نقشه يه پس از بتوني اينكه اما آره، مورد اين تو -

 .بدم تست بايد اول. بگي توني نمي اينو -

 .بودم خوابيده تازه من؟ سراغ اومدي چي واسه پس -

 .شهرامي پيش برم ديگه ساعت يه شد قرار كه ذاري نمي -

 .برو خب -

 اونجا؟ برم چطوري ديگه شه نمي -

 .بزرگشه جد شبيه اتفاقا كه ادم يه مثل -

 .كردم دعوا سرياله اين كننده تهيه بدبختانه كه ارسالن با من! مسخره -

 .برنمياد من دست از كاري -

 .زنه نمي حرف تو حرف روي ارسالن. توني مي تو ريسا،پ -

- كي؟ از...ا 
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 .كردم دعوا ارسالن با تو خاطر به من بكن كاري يه شو بلند. دونم مي چه -

 .نخواستم ازت من -

 :گفت و زد كمر به را دستها مستاصل آرش

 كني؟ نمي كمكم يعني -

 كه تونه نمي سرياله اين كننده تهيه اون. ده نمي گوش من حرف به ارسالن. برنمياد دستم از كمكي -
 .بندازه خطر به نبودم، همراهش حاال تا كه مني خاطر به رو كاريش موقعيت

 كني؟ همكاري باهاشون كردي قبول چرا پس -

 .گردنمه به كه دينيه. نيست و نبوده اون خاطر به من همكاري -

 مي حرف باهاشون رم مي خودم نگو، هيچي تو روهگ سراغ بريم همراهم بيا حاال! گي مي راست كه تو -
 .زنم

 !التماس البد -

 .كنم بازي رو رشيدبيك نقش كنه التماسم كه كنم مي كاري. راحت خيالت -

 :گفت و افتاد خنده به پريسا

 .ارسالن اونم حتما -

 .بيني مي حاال -

 .زنم نمي حرفي من -

 .باش كنارم فقط -
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 !ديگه؟ اوليا عنوان به -

 گرفته دوباره جاني گويي پريسا. شد آماده و خنديد ريز كرد، مي نگاه او به چپ چپ آرش كه اليح در
 ارسالن با بيشتر شده باعث اتفاقات اين حداقل كه بود خرسند و خوشحال سرخوش، و انرژي پر باشد،
 .گردد رو روبه

 جانبشان به همه رسيدند بودند، وسايلشان چيدن و تدارك مشغول كه گروه قدمي چند به وقتي
 را همه سكوت وقتي بود، قانعي مهسا با صحبت مشغول و بود نشسته صندلي روي كه ارسالن. چرخيدند

 شهرامي كه بردارد جانبشان به قدمي خواست. برخاست دو ان ديدن با و چرخيد انها سمت به ديد
 روي دوباره ارسالن. شد ساپري با احوالپرسي مشغول گشاده رويي با و امد انها جانب به او از زودتر
 :گفت آرش دست فشردن حال در و كرد هدايت اي گوشه به را انها شهرامي و نشست اش صندلي

 .تست واسه بريم بايد نداشت مخالفتي كردم، صحبت هم منوچهري اقاي با. اومدي كه خوشحالم -

 :گفت و كرد مكثي پريسا

 .باشه من به نيازي نكنم فكر. برم من بدين اجازه اگه خب -

 .افتاد راه به مرغزار سمت به بماند، انها جواب منتظر انكه بدون و برداشت عقب به قدمي

 تمام با را خود. گشود هم از را دستها و كشيد عميقي نفس. كرد اش مست سرسبز دشت و چمن بوي
 داشت، رو مقابل در كه را بديعي تصوير تا بست را چشمها و سپرد وزيد كه بخشي روح نسيم به وجود
 كرد رها خود كنار را دستها آورد خود به را او قدمهايي آرام صداي. بسپارد حافظه به كاست و كم بدون

 :كرد سكوت به وادار را او شهرامي صداي كه برداشت قدم كند، نگاه سرش پشت به آنكه بي و

 !خانم پريسا لهراسبي، خانم -

 :گفت زنان نفس نفس و ايستاد شا قدمي دو شهرامي. برگشت صدا سمت به تعجب با
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 ريد؟ نمي كه بخصوصي جاي -

 سر تكان همراه شهرامي. بست نقش لبهايش روي كمرنگ لبخند و خنديد او حرف به دل در پريسا
 :گفت

 !اينجا؟ از تر بخصوص ديگه. زدم عجيبي حرف دونم مي -

 .نداشتم اينجا كاري گرنه و اومدم آرش اصرار به -

 !كاري؟ هيچ -

 :داد جواب و شد خيره او صورت به اي لحظه براي اپريس

 !كاري هيچ -

 .بزنيم قدم كمي نميشي ناراحت اگه -

 :گفت و دنبالش به فاصله با شهرامي و افتاد راه به پريسا

 .كردم مي صحبت ارسالن با شما مورد در داشتم پيش ساعت يه -

 :داد ادامه ددي را او سكوت وقتي اما. ماند پريسا جانب از سوالي منتظر

 يك ادم كه ميكنند تعريف موشكافانه و مو به مو رو گذشته وقايع چنان لهراسبي خانم گفتم ايشون به -
 .بودن ماجرا همه شاهد كنه مي فكر لحظه

 :گفت لبخندزنان پريسا

 !بودم هم شايد -

 :گفت و خنديد شهرامي
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 .گفت رو همين اونم! جالب چه -

 :گفت و برگرفت را نگاهش زود خيلي ليو شد خيره او به متعجب پريسا

 شه؟ مي تعريف ماجراها دقيق طور اين كه بده -

 ايشون به نسبت خوبي نظر. كردم صحبت باهاشون هم آرش مورد در اتفاقا خوبه هم خيلي. نه...نه -
 شرط؟ يه به البته كردن، قبول زود اما نداشتن،

 !شرط؟ -

 :پرسيد و نشست سنگي تكه روي

 شرطي؟ چه -

 .باشيد داشته حضور هم شما كه اين -

 :پرسيد و بگيرد را اش تعجب جلوي نتوانست ديگر پريسا

 .نيست بچه اونم و نيستم پسرعموم قيم من منه؟ وجود به لزومي چه -

 چه كه گفتن ها بچه اما حرفيه كم ادم اصوال. نداد درستي جواب كه اون. گفتم رو همين منم اتفاقا -
 .كرد قبول بايد انگار اما رسه، مي نظر به بعيد آرش از و عجيبه گرچه. افتاده ارش و ايشون بين اتفاقي

 تماشا را دو ان و بود ايستاده ديد، را ارسالن تپه روي كه بازگردد را رفته راه خواست و شد بلند پريسا
 ارسالن كه شد تپه متوجه زماني شهرامي. شد دور انجا از سريع شد، پريسا نگاه متوجه وقتي. كرد مي

 از پس پريسا. زد هم به را او تمركز و گشت پريسا دروني انقالب باعث چيزي چه نفهميد و بود رفته
 :گفت طوالني مكث

 .بدن آزار رو خودشون نيست نيازي. نكنن موافقت آرش بازي با تونن مي منوچهري آقاي -
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 ....پريسا ببين -

 :داد ادامه و كرد مكثي

 بزنم؟ صدا اسم به را شما كه نميشيد ناراحت -

 :گفت شهرامي و داد را او جواب سر تكان با پريسا

 رشيد از شما كه دقيقي هاي نشانه اون با. رشيدبيكه نقش اجراي براي كيس بهترين آرش من نظر به -
 عنوان خوام مي االن كه دارم هم ديگه پيشنهاد يه و دارم هم اصرار و ديدم مناسب رو ارش داديد، بيك
 .كنم

 :گفت زدن قدم حل در و نشاند لب بر لبخندي پريسا

 بشه؟ هنرپيشه قراره كي. شهرامي آقاي چي ديگه -

 و ده مي فراري روستا از رو رشيدبيك ي نوه كه رشيدبيك عروس عنوان به. دخترعموتون خانم، هما -
 .شهر به بره مي

 :گفت و افتاد خنده به پريسا

 !نديديد خواب كه من واسه -

 !فعالً نه -

 و بگيد خودش به بايد. بگيرم تصميم تونم نمي من هما مورد در شهرامي، آقاي كنم مي خواهش -
 .آرش برادرش نهايتا

 كنن؟ مي قبول نظرتون به -

 :گفت و انداخت باال شانه پريسا
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 ؟!بگم چي -

 نيستن؟ خانم هما راستي -

 .نهاوند رفتن داشت، دكتر وقت آذرخاتون -

 نفري؟ دو -

 .رفتن تنها اونها و گرفته هنرپيشگي تب رو ايشون گويا. ببرتشون ارش بود قرار البته -

 :گفت و خنديد شهرامي

 كنيد؟ مي صحبت خانم هما با پس -

 .حتماً -

 .داريد خانمي و محجوب عموي دختر ضمن در. شم مي ممنون -

 :داد پاسخ و كرد نگاه او به لبخندزنان

 .دونم مي -

 :پرسيد و رساند او به را خود كوتاهي مكث از پس شهرامي. افتاد راه به و

 بشيد؟ هنرپيشه نداريد دوست شما -

 :گفت شهرامي كه شد خيره او به تعجب با و ايستاد

 !بيشتر همكاري -

 .ندارم هنرپيشگي به اي عالقه من -

 !همين؟ -
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 :گفت و افتاد راه به دوباره

 نيست؟ كافي -

 صحنه؟ سرِ آييد نمي يعني -

 اونم من وجود به نيازي چه ديگه كنم، مي كمكتون ماجراها نوشتن پيشرفت تو كه من. كنم كرف بايد -
 فيلمبرداري؟ صحنه سر

 نمي ضرر. ببند قرارداد باهاتون خواد مي ارسالن مشاور گروه عنوان به. باشيد كه مهمه و الزم اتفاقا -
 .گم مي كار خاطر به كنيد

 .كنم مي فكر شهرامي آقاي كنم، مي فكر -

 .كشيد خود پي در را شهرامي متعجب نگاه و شد جدا او از

 به را او كه اي وسوسه بر نتوانست رسيد كه قديمي خانه مقابل به. داد ادامه خود راه به مغموم و متفكر
 و خاك بوي. كرد نگاه اطرافش به و گذاشت انجا حساط به قدم باز و كند غلبه كشيد مي خانه درون
 بوي و رنگ هم باز انجا كه خواست مي دلش چقدر. رسيد مي مشامش به خانه يجا جاي از كهنگي
. كند صحبت او با و بايستد مقابلش گذشته شب چون بيك رشيد كرد آرزو. بگيرد خود به را زندگي
. نشد عوض چيزي و بود فايده بي اما ببيند را او گشايد مي وقتي تا بست را چشمهايش بار چندين حتي
. گريست مي و داشت اغوش در را فرزند كه حالي در جوان زن پيش شب كه جايي به. شد اتاقها وارد
 با. كرد تر را صورتش اشكي نم و كرد رسوخ قلبش به پايان بي غمي. نشست جا همان و كرد نگاه

 همان با. بود ارسالن شد نمي باورش. كرد نگاه را بيرون و خزيد پنجره كنار ب و پريد جا از در صداي
 پشت را در و شد حياط وارد. درخشيدند مي غروب، رنگ خوش شعاع در كه انبوه موهاي و بلند متقا

 موقرش، و ارام حركات. كند تماشا را او و بماند انجا در ابد تا خواست مي دلش پريسا. بست سرش
 را خود خواست ابتدا. آورد مي دردش به و زد مي چنگ پريسا قلب به مدام كه اندوهش پر چشمهاي
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 مشغول و نشست و رساند بيك رشيد مزار به را خود. نداشت شدن پنهان براي جايي اما كند، پنهان
 و هوش تمام اما كرد مي تكرار وار مسلسل را كلمات عادت، طبق و اختيار بي زبانش. شد فاتحه خواندن
 را او وقتي. دش مي تر نزديك لحظه به لحظه كه بود ارسالن مطمئن و ارام قدمهاي صداي به حواسش

 ان را او تا بست را پلكهايش كشيد، مشام ب ولع با را انگيزش دل رايحه و كرد احساس خود سر پشت
 البته صد و مهرباني نگاهي با لب بر لبخند. بود ديده را او كه طور همان. كند تجسم دارد دوست كه گونه
 يا نبود، آن در اي خيرگي هيچ دن،كر نگاه خيره وجود با كه رنگش بلوطي نگاه ان براي دلش! عاشق
. بود شده تنگ كرده، خوش جا صورتش سفيد و استخواني قاب درون كه سياهش هاي مژه و ابروها آن

 درخشش و تاللو تمام و كرده النه انها كنج غم و نداشت را پيش ماه چند شادابي ديگر كه چشمهايي
 .آورد خود به ار او ارسالن صداي. بود داده قرار الشعاع تحت را شان

 !شد نمي تموم كاش اي! سعادتمندم چقدر امروز -

 را اش خيره نگاه و بود ايستاده پنجره كنار. چرخيد او سمت به و برخاست نشاند، لب بر لبخندي پريسا
 فاصله همان قدم، چند همين شايد و نداشت فاصله او با بيشتر قدم چند. بود دوخته دلپذير غروب به

 نبود، دور هم خيلي كه ماه، چند اندازه به اي فاصله. بود دور چندان نه اي گذشته و نوناك بين طوالني،
 داشت قرار طرفش يك در او حاال و بود كرده علم قد انها مابين انتها بي و ژرف و عميق اي دره مثل اما
 حتي يا و فاصله ان از شدن رد اما ببينند را يكديگر توانستند مي خوبي به. ديگرش سوي ارسالن و

 كه نيستند ها ديواره همان خودشان آيا كه انديشيد پريسا باز و نمود مي غيرممكن گذشته، به برگشت
 اند؟ نموده تر محكم را ها فاصله

 :زد برهم را او افكار ابر ارسالن صداي هم باز

 تو! ردهك پر را ذهنت قاب بودن خالي شايد. ام خالي عكس قاب يك فقط من! كني؟ مي نگاه چي به -
 !كني مي دوري ازم همينم واسه پريسا، دوني مي اينو
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 مي نگاه يكديگر به جهان سوي ان از گويي. شدند چشم در چشم طوالني لحظاتي و چرخاند را سرش
 بود كرده ميخكوب را پريسا ارسالن، گرم نگاه. اند كرده گم را خود كه فاصله و دوري همه ان از. كنند
 :آورد خود به را او صدايش كه

 شده، نصيبم كه چيزي تنها حاال دادم، انجام تو به خودم كردن نزديك براي كه تالشي همه از بعد -
 ام خسته هاي شانه روي و رسيده نسلي به نسلي از كه اس غصه و غم از باري كوله و زجرآور تنهايي
 پركس آدمهاي دست ونا از من نكن اطرافم آدمهاي به نگاه. تنهام خيلي من پريسا،. كنه مي سنگيني

 .كسم بي اما

 تحمل و رسيد جنون مرز به او غمگين نگاه از. شد خرد و شكست پريسا وجود در شيشه جنس از چيزي
 قبر كنار دوباره و برگرفت او از بود كندني جان هر به را نگاهش. نداشت را اش پرغصه و تلخ كالم

 .نشست رشيدبيك

 هيچ دوني مي خوب خودت! زهرآلودن و تلخ سكوتت، حتي مت،كال نگاهت،! زني مي حرف تلخ چقدر -
 !نيست من تقصير افتاده كه اتفاقاتي از كدوم

 منه؟ مجازات نوبت كني مي فكر پدرت مثل هم تو يا.نيست منم تقصير -

 :گفت و برخاست و كشيد هم در ابرو بكشد، انجا به شان بحث خواست نمي دلش كه پريسا

 .نيست مقصر منم پدر -

 :گفت دست تكان همراه و ايستاد او روي روبه رسالنا

 !گردي؟ مي مقصر دنبال چرا -

 تو منه؟ سهم وقايع ترين عجيب چرا بخوره؟ رقم سرنوشتم اي ديگه دختر هر مثل نبايد چرا! نگردم؟ -
 داري؟ جواب چراها اين واسه
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 .خواست مي او خسته نگاه از را چراهايش تمام جواب و كرد نگاه ارسالن چشمهاي به صاف حاال

 .عاشقيم فقط ما نيستيم تو و من باشه، مقصر كسي هر. همينه منم حرف -

 :پرسيد بار اين و دوخت او به را اش خيره نگاه

 !عاشقيم؟ -

 :داد جواب من و من با و كرد صاف را شالش نداشت، او از را سوالي چنين انتظار كه پريسا

. باشه چيزي همچين تونه نمي ما بحث مكان، اين تو و حال زمان تو االن ارسالن، نكن سخت رو كار -
 من حاالي مشكل بسازم، معنا تمام ابله يه خودم از خواد نمي دلم. بيني مي رو مقابلمون ديوارهاي خودت

 !مونه گذشته نيست، عاشقي و عشق تو و

 .كن رها رو ها گذشته ونا تو حداقل پريسا، بديم؟ پس رو گذشته تاوان بايد كي تا! گذشته...گذشته -

 فقط جا همين ما بودن دليل چون. شه نمي باورم اصال كه آره نگو تونستي؟ تو مگه! ارسالن تونم نمي -
 .كني مرور رو ات گذشته خواستي تو كه همينه

 وار زمزمه و برداشت اتاق انتهاي جانب به قدمي مستاصل و كالفه انداخت موهايش به چنگي ارسالن
 :كرد رها آنجا بسته هواي در را كلمات هدف بي كند، مي مرور بلند دصاي با را افكارش گويي

 اميد تنها تو. نبود موندن جاي چون رفتم. خواستم نمي اي ديگه چيز رفتن همون جز رفتم، كه وقتي -
 . نبود هم موندن جاي ديگه.اجدادم گذشته به ام، ريشه به بودي، كرده شك من به زندگيم

 رو تو هم تا داشتم كشمكش خودم با خامي روي از.نبود هم موندن جاي ديگه.جدادما ي گذشته به
 بيدار منو رويا يه خواب يه اما ميذاشتم پدرم پاي روي جا درست داشتم رو ام گذشته هم و كنم فراموش

 نگفت رو بيگناهيش دليل!گناهه بي كه كنم ثابت بهمه خواست ازم.ميزد صدا منو داشت پدربزرگم!كرد
 كسي هر از بهتر و بشناسم اونو بيشتر بايد فهميدم تازه خيال و فكر دنيا يه و موندم من و رفت.رفت و
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 كن باور پريسا.اومد دستم به چيزها خيلي زود خيلي و كنكاش به كردم شروع.دارم نگه ذهنم توي
 شد اين و نداختما راه رو سريال ي برنامه كه شد اين.بكشم نفس نميتونم جادوييت نگاه اون و تو بدون
 حتي كن باورم.ندارم رو نداشتنت و نديدنت تحمل اما كن باور دارم رو چيز همه تحمل پريسا.ميبيني كه

 .گناهن بي و پاك خودت اجداد مثل هم من اجداد كه كن باور فقط نكن هم كمكم

 .نداره اهميت خيلي من باور-

 چي نيست مهم ديگه كني باورم ميخواد دلم فقط شدي نيافتني دست من واسه االن تو.داره من براي-
 ...ميشه

 !نيست؟ مهم-

 باور آن به را او و بماند او با ميخواست او از ملتمسانه پيش لحظاتي.شد كالفه ارسالن گوييهاي تناقض از
 .نيست مهم ميگفت حاال و برساند

 !ميگي؟ چي ميدوني خودت تو:گفت و رفت پنجره بطرف سرش تكان با

 پريسا.شد اي فاتحه خواندن مشغول و نشست بيك رشيد قبر كنار كشيد هم در را ايشابروه ارسالن
 خود از ميكرد نگاهش كه همانطور.شد نيمرخش تماشاي محو و چرخاند او جانب به را سرش
 واهمه اينهمه گفتنش از كه بگه ميخواد چي!ميكنه؟ نگاه اي ديگه جور چيزي هر به چرا:پرسيد

 اين بروز ميزنه؟چي پس منو ديگه اي لحظه و ميكنه نگاهم عاجزانه موندن هواس اي لحظه داره؟چرا
 اومده؟ داشتني دوست پسر

 دستپاچه كه پريسا.دزديد را پريسا نگاه و چرخاند را سرش ديگر يكبار فاتحه خواندن از پس ارسالن
 و مستاصل اپريس.آمد بطرفش و برخاست ارسالن كه كرد مرتب را شالش دوباره و برد دست بود شده

 خودمم كن باور:گفت و ايستاد سرش پشت كمي ي فاصله با ارسالن كه كشيد عميقي نفس نگران
 ابراز هم به گذشته ي دغدغه بدون روزي چون دارم ايمان عشقمون به.ميگم چي و ميخوام چي نميدونم
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 پدربزرگم تصداق به بيشتر گذشته همون مرور با فقط.بماند رفت كجا و شد چي حاال.كرديم عالقه
 تو اونم بخونن درس هم با برادر دو مثل بودن هم با بچگي از كه دونفر ميكني باور تو.ميارم ايمان

 غمشون كنن زندگي هم با كنن مبارزه هم با بدن دو تو روح يه بشن بوده مشكل علم تحصيل زمانيكه
 جدا هم از بيان در مه پشت بايد كه اونجايي اونوقت...بذارن مايه جون از هم واسه هم غم بشه

 !ميكني؟ باور تو پريسا ميشه باورت مخالف؟تو راه دو تو اونم!بشن؟

 كنار از عبور حال در و كرد پاك آنرا شالش ي گوشه با و بود برگرفته در اشك را پريسا صورت پهناي
 رشيد با مالقات و اش شبانه اسرار جريان در را او ميخواست دلش چقدر.كرد نگاهش اي لحظه ارسالن
 .سوخت هايش نگراني و ارسالن براي دلش.كند راضي را خود نتوانست كرد چه هر اما بگذارد بيك

 باور هم رو خودم خاليه ذهنم كه فعال:گفت و دوخت چشم آسمان به كه بود رسيده در كنار به پريسا
 افته مي فاقاتيات.تفكرم به دخلي نه و داره من باور با كاري نه هستم شاهدش من كه چيزهايي.ندارم
 ديديم رو وسيع دشت يه از كوچيك ي گوشه يه فقط ما.ميدونيم ما كه نيستن اوني واقعيتها.افتاده چون

 .ديديم ميكنيم فكر ميكنيم تصور و

 !چيه؟ منظورت:پرسيد و شد خيره او به متعجب ارسالن

 .نميدونيم ازشون ياديز چيز واقعا كه آدمهايي مورد در بسازي ميخواي كه فيلمي.كن كار وسواس با-

 !هستن ما اجداد اونها-

 .بود مراقب بيشتر بايد هم همين واسه-

 .ميكنه تعريف ازت خيلي شهرامي:گفت ارسالن كه شود خارج اتاق از خواست

 !دارن لطف ايشون:داد جواب و زد لبخند كند نگاه او به آنكه بدون پريسا

 !كنه جلب رو نظرت تونسته كسي كه خوشحالم-
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 كه نميفهميد واقعا پريسا!انتظار شايد و بود حسرت از پر ارسالن نگاه شد خيره او به خشم با اپريس
 نيامد بدش...!باشد شده تفاهم سوء دچار اگر اما.دارد منظوري چه موضوعات اين كردن مطرح با ارسالن
 !جالبيه آدم:گفت و داد باال ابرويي و شد مسلط رخوشد ب سريع.بيازارد را او كمي

 او روز به چه جمله آن گفتن با كه كند تصور ميتوانست ببيند را ارسالن آنكه بدون رفت در سمت به و
 !است آورده

 .گشت روبرو آرش با شد خارج كه آنجا از

 نميشي؟ سير ازش كه ميخواي چي قديمي ي خونه از تو گشتم دنبالت رو روستا كل!؟ تو كجايي-

 ارسالن با او كه نميخواست دلش.كشيد خود بدنبال را آرش و رفت خاتون آذر ي خانه جانب به پريسا
 .بيايد پيش ماجرايي دوباره و شود روبرو

 واسه دنجي جاي كه ببيني نداري چشم!ميشم سير حتما بخورم ديگه آجر تا چند:گفت آرش جواب در
 كردم؟ پيدا خودم

 !س عتيقه خودت مثل دنجت جاي-

 بيا؟ اوليات با برو ميگشتي؟گفتن دنبالم چي سهوا حاال:پرسيد و شد خانه وارد پريسا

 باهاشون كه كردن ميشنوي؟خواهش.كردن خواهش ازم و كردن قبولم اتفاقا:گفت و خنديد آرش
 شود چه!من و منوچهري ارسالن آقاي!كي؟ اونم ببندن قرارداد باهام قراره!كنم همكاري
 بگيرم؟ ور راضي خود از ي پسره اون حال تا كنم ناز بنظرت!...پريسا

 !ارسالن س بيچاره چقدر:گفت خنده با و داد تكان را سرش پريسا

 .كبابم كردي و گفتي بيچاره-
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 رو ماشين ببينم برم:گفت و رفت در سمت به آرش.واداشت سكوت به را آندو ماشين توقف صداي
 !كرده اش قراضه يا آورده سالم

 سالم از پس و بود هما دست در مختلف اروهايد و قرص از پر نايلوني.شدند خانه وارد آذرخاتون و هما
 چرب غذاهاي نبايد آذرخاتون ديگه!قدغن نمك و چربي باال فشار:داد جواب پريسا سوال مقابل در

 .كنه درست چيلي

 .نداره هم غذا به ربطي مادر شدم پير.نميشه خوب غذا كه روغن بي:گفت و داد تكيه پشتي به آذرخاتون

 جوونيد شما!آذرخاتون نفرماييد:گفت استكانها در چاي ريختن حال در و نشست سماور كنار آرش
 !نه؟ ديگه داريد را هيجده هفده سال؟تازه 120 كوتا

 و گذاشت زمين روي خاتون آذر مقابل را چاي سيني آرش.كردند نگاهش چپ چپ پريسا و هما
 از خوشگلتر ميتونيدن كه خانمها شما حسود چشم حاال زيباست جونن يه آذرخاتون من چشم به:گفت

 .نداره من قضاوت به ربطي!بماند ميبينه چي ببينيد رو خودتون

 چاي نوشيدن مشغول همه و كرد سكوت به وادار را آنها خنده با آذرخاتون.آمد در هما و پريسا داد
 .شدند

 

 8 فصل

 

 چشمك به شروع گذشته از نورتر پر ستارگان و گسترد روستا روي را سياهش ي پرده شب هم باز
 اما بود بيك رشيد با ديدارش ي لحظه منتظر و شده تمام صبرش ميلرزيد پريسا دل در دل.كردند زدن
 شده هيجان دچار كنند بازي سريال آن در بود قرار اينكه از دو هر.نداشتند خواب قصد آرش و هما

 و پدر با هم يساپر.گذاشتند جريان در نيز را عمويشان و پدر و گرفتند تماس تهران با حتي.بودند
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 سه هر!منوچهري ارسالن سريال ي كننده تهيه از اال ميزدند حرف چيزي هر از.كرد صحبت مادرش
 .بود خواهد چه شان خانواده جواب اينصورت غير در كه ميدانستند نفرشان

 ابخو قدرتمند دستهاي بر انكه براي.بخوابند بقيه تا ماند منتظر و رفت رختخوابش به حوصله بي پريسا
 اند رفته خواب به همه شد مطمئن زمانيكه.ماند بيدار و كرد مرور ذهن در را گذشته وقايع شود چيره

 انگشتري نگين چون مهتاب نور زير در خانه.دوخت چشم قديمي ي خانه به پنجره از و برخاست
 خيره اهم به و نشست پنجره كنار حوصله كم و محزون پريسا.نبود بيك رشيد از خيري اما ميدرخشيد

 !نخوابيدي؟ تو:پرسيد وضعيت آن در او ديدن با خورد تكاني هما.شد

 بيداري؟ هنوز تو!هما واي:خورد شديدي تكان

 !بيكي؟ رشيد منتظر نكنه.ندادي رو جوابم خودت مثل-

 انگشتش كرد نگاه زد غلتي رختخوابش درون كه آذرخاتون به حرص با پريسا.كرد ريزي ي خنده و
 كني؟ بيدار رو همه ميخواي:گفت بلندي هيس با همراه و گذاشت لبها روي وتسك عالمت به راه

 .خاتون آذر ميمونه بيداره هم آرش ميبندم شرط بيداري كه تو.نمونده كسي:داد جواب ارامي به نيز هما

 و كشيد سرش روي را مالفه ميكشيد دراز حاليكه در و برگشت رختخوابش به عصبانيت با پريسا
 باز و زد غر لب زير پريسا.شد ساكت و گفت بخير شب و خنديد ريز هم باز هما.كرد ماه به را پشتش

 :شد هوشيار دلنواز صدايي با كه كند احاطه را وجودش خواب بود نمانده چيزي.ماند منتظر هم
 

 خزان آمد خزان آمد باغبان اي باغبان اي

 نشان بنگر نشان بنگر دل درد از برگ و شاخ بر

 كن نوش درختان ي ناله كن گوش هين باغبان اي

 زبان بي صد زبان بي صد طرف هر از كنان نوحه
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 لب خشك و چشم دو گريان سبب بي نباشد هرگز

 زعفران رخ زعفران رخ دل درد بي كس نبود

 قدم ميكوبد و باغ در غم زاغ آمد در حاصل

 گلستان؟ گلستان؟كو كو ستم و افسوس به پرسان

 

 نشسته نجوا به گوشش در دلنواز اي زمزمه هنوز حاليكه در برخاست ياراخت بي و داد صيقل را جانش
 چطور و شد خارج خانه از چگونه نفهميد هم خودش ميكشاند خانه آن به مشتاق و سرمست را او و بود
 اشكهاي وقتي.بود شده كشيدنش نفس دليل بيشتر و ماندنش دليل تنها حاال كه گذاشت خانه آن به قدم

 را دلش او پهن لبخند اما دهد سالم سر تكان با توانست فقط.كرد بغض و گرفت دلش يدد را بيك رشيد
 .بنشاند فرو را گلو بغض تا نمود كمك و كرد گرم

 گريان كودك همان ديدن با هم آن شد متوجه زود اما نميدانست را حرمان و غم آنهمه دليل پريسا
 براي آماده اسب چند.نداشت قرار و آرام ميرفت داخل به و ميشد حياط وارد مدام اينبار كه پيش شب

 ميخواد كسي!خبره؟ چه:پرسيد و كرد اشاره آنها به تعجب با پريسا.بودند شده بسته رحياط د حركت
 سفر؟ بره

 پسرم مرگ از بعد.بودم گفته!مادرش و احمد ميرزا.پسرم يادگار تنها:داد جواب سر تكان با بيك رشيد
 .ميشد دور مكان ينا و اينجا از بچه اين بايد

 .بيرحم و تلخ چه مرگ:ناليد بغض با پريسا

 آور دلهره و مبهم هم ميتونه كه راز يه رازه يه مرگ نگو اينو نه:گفت دست تكان بهمراه بيك رشيد
 !دلپذير و شيرين هم و باشه
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 چي رازش و مرگ از شما:داد ادامه بيك رشيد.نميفهمد را منظورش كه فهماند او به سر تكان با پريسا
 و بشي همراه اون با كه اين كرد؟مگر پيداش ميشه هستيد؟مگه راز اون كردن پيدا دنبال ميدونيد؟خيلي

 در سر روشنايي راز از كي كوره روز تو گيرش شب چشمهاي كه جغد!بجويي را او زندگي دل در
 مرگ و زندگي ونچ كن باز زندگي روي به رو دلت ي دروازه بشناسي رو مرگ ميخواي واقعا مياره؟اگه

 !چيزن يه ذاتا كه دريا و رودخونه مثل هستن چيز يه

 !نمونده باقي كسي كي؟ديگه ميرن؟با كجا-

 قاجاره نظامي كه خان چراغعلي كمك با عروسم و نوه:داد جواب بدنبالش پريسا و افتاد راه بيك رشيد
 .ميرن اينجا از

 !مرد؟ همين:فتگ اختيار بي ديدنش با پريسا و شد وارد قد بلند مردي

 .بله-

 !داره؟ بتن نظامي لباس اونكه-

 .بله-

 !آشناهاست؟ از-

 تنها پناه و پشت ميشه كه مردي دلير.بود افرادم و من كمك وقتا خيلي.ست دوره اون خوب آدماي از-
 !من يادگاران

 ميرن؟ كجا-

 .شهر برن ادخواهيد واسه ميخوان.رفتنه اصال نيست مهم جاش ايناست ذهن و فكر رفتن فقط كه فعال-

 ميرسن؟ هم نتيجه به0

 .ميسپرن خان موسي سرهنگ به رو احمد ميرزا.دلخواهشونه كه اي نتيجه اون نه-
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 !خانه؟ يه اونم-

 رو اون و ميگيره عهده به رو احمد ميرزا مسئوليت.اونا از يكي هم خان موسي و نبودن بد خانها همه بله-
 .دادخواهي براي كبير امير پيش ميبره

 پا كه باغي به.ميگذاشت پا جديدي بجاي قدم هر با برميداشت قدم او سر پشت كه همچنان ريساپ
 و احمد ميرزا كه قديمي عكس اون پس...من خداي!اميركبير:گفت تعجب با و شد خيره بود گذاشته
 !پيشش رفتن دادخواهي واسه كه زمونه همون مال مونده باقي اميركبير

 كبير امير پيش رفتن دادخواهي واسه اولش:داد ادامه بلندي آه با همراه و دچرخي او جانب به بيك رشيد
 اميركبير.بود شده شروع دارلفنون و اتفاقيه روزنامه تاسيس و بود كرده آغاز رو اصالحات تازه اونوقت

 .ميداره نگه خودش پيش اونو و مياد خوشش احمد ميرزا از

 باورش.ميخواند درس و ميزد قدم باغ در كه ديد را انينوجو پريسا و كرد اشاره جانبي به بيك رشيد
 !احمده ميرزا:پرسيد لكنت با نميشد

 راه دوباره كوتاهي مكث از پس.نشاند لب بر محزوني لبخند و داد تكان را سرش آلود بغض بيك رشيد
 به زسرسب اي تپه باالي.يافت جديدي جاي را خود اينبار.شد راهي دنبالش به ناچار پريسا و افتاد

 تپه روي خان موسي سرهنگ همراه جواني مرد ديد كه بپرسد را مكان نام خواست و كرد نگاه اطرافش
 چه:گفت خوشحالي با.بود احمد ميرزا.شناخت را جوان مرد زود خيلي و شد خيره آنها به.ميزنند قدم

 .شماست شبيه چقدر و! شده رعنايي جوون

 .سپردن احمد ميرزا به رو روستا اين.آباده اصل وستاير اينجا:گفت و دوخت چشم افق به بيك رشيد

 !خان؟ ميشه-

. بوده پدربزرگش و دايي پدر، قتل شاهد. بشكه يدك اسنش دنبال به رو خان عنوان كه كنه نمي قبول -
 و نگن خان بهش كه اين ، بمونه ده تو كه كنه مي قبول شرط يه به. بود بيزار كارهاشون و خان عنوان از
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 زمان اون كه شكلي اون به نه كنه زندگي مردم كنار اون و باشه خودشون مال مردم مردم الم و خونه
 حق كسي ديگه، هاي خان مثل و ببره بهره خودش، زمين خودش، مال كشت از كي هر. بوده مرسوم
 !اميركبيره دست شده تربيت باشه، چي هر. باشه نداشته رو رعيت محصوالت به تعدي

 :گفت و شد خيره او به مهرباني با پريسا

 !مهمه اينم شماست، نوه شماست، نسل از باشه چي هر -

 خورشيدهايي جنين اگر! مرد بود بزرگ چه و مرگ حقيره چه! بزرگ خيلي بود، بزرگي مرد اميركبير -
 سياره و آگين شرم بشريت و شد مي تاريك تاريخ، داالن واقعا درخشيدند نمي انسانها كمال اسمان توي
 .رو

 :گفت و رساند او به را خود سرعت هب

 آومد؟ دنيا به روستا همين تو حسين، حاج....پدربزرگم -

 :داد جواب سر تكان همراه و درخشيد بيك رشيد چشمهاي

 مردي اما. بود احمد كه پدرش نام مثل حسين، ميرزا گذاشتن رو بچه اسم. اومد دنيا به قربان عيد ، بله -
 حاج بذاريد رو بچه اون اسم گفت و كرد صدا منو سيدي خواب عالم تو: فتگ اومد علي مالحاجي نام به

 مالحاجي. كنن صدا حسين حاج رو بچه اسم خواد مي ازشون سوم بار براي اما كنن، نمي توجه. حسين
 نوزاد اسم كه خواد مي ميرزااحمد از و كنه مي تعريف رو خواب جريان و خونه در مياد شبي نصف علي
 .كنه مي تغيير حسين جاج به حسين ميرزا از پدربزرگت اسم كه شه مي اين و حسين حاج بذاره رو

 ببينم؟ رو پدربزرگم شه مي -

 و رود مي باال درخت از اي بچه پسر ديد.  كرد تعقيب را او نگاه پريسا و چرخيد جانبي به رشيدبيك
 :پرسيد لبخندزنان. كنند مي تشويق را او ديگر هاي بچه
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 !پدربزرگمه؟ -

 همان. گرداند جهت همان به را نگاهش هم پريسا و چرخيد ديگر جانب به جواب، بدون رشيدبيك
 گوش در مدام اي بچه پسر. خواند مي درس خانه مكتب در ديگر كودك چندين ميان در كودك

 كودك آدو ان به پريسا. شد مي بود، علي مالحاجي كه معلم عصبانيت باعث و كرد مي پچ پچ دوستش
 :پرسيد پريسا و كرد تبسمي رشيدبيك. شد خيره خنديدند مي ريز كه

 !هستن هم كنار جا همه كيه؟ پدربزرگه كنار كه پسربچه اون -

 را دستها كه حالي در سپس. كشيد اي گونه آه نفس و دوخت دوچشم ان به را مهربانش نگاه بيك رشيد
 برمي كه قدمي هر با. دنبالش هم پريسا افتاد، راه و چرخيد ديگري جهت به بد كرده قالب پشت در

 مي قد حسين حاج كنار همچنان بچه ان كه ديد مي پريسا و رفتند مي پيش جلو به سال چندين داشتند
 .رسيدند جواني عنفوان به هم با و شود مي بزرگ او با و كشد

 :گفت و شد متوقف نيز او ايستاد، رشيدبيك كه اي لحظه و شد نمي سير مناظر ان ديدن از پريسا

 .بوديد ما همه شدن بزرگ شاهد شما -

 :گفت دوخت مي چشم دستها دور به كه حالي در و كشيد عميقي نفس هم باز رشيدبيك

 هاي خونه به من روح. نبودم شباهت بي گيره، دربرمي رو روستا گاهي از هر كه غليظش مه اون به من -
 شما روياهاي و خواب. دميده من چهره بر شما نفس و تپيده، من دل با شما هاي دل كشيده، سرك شما

 تو و...رنجيدم و شدم شاد كردم، لمس ديدم، رو شما رنج و شادي من. اند بوده من روياهاي همون
 از درازتر هاشو قدم احساسات، نذار اما هستي، باش، عاقل! من نزد عزيزتريني شك بي تو! دخترم
 نيست اوني هميشه واقعيات. نكن اكتفا حدسيات هب. پرفكر و احساس با هميشه، چون. برداره گليمش

 ريشه محتاطانه، خويشتنداري كه باش دار خويشتن. فهميدي كني، مي فكر تو كه بيني، مي تو كه
 .خردمندي مطمئناً تو و خردمنديه
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 :گفت آرام و ايستاد پريسا

 !پدربزرگ؟ -

 :گفت آرامي همان به و چرخيد جانبش به. ايستاد بود جلوتر او از قدمي كه رشيدبيك

 بله؟ -

 منظوري اينها دادن نشون و مكانها اين به من بردن از بگيد؟ من به رو مهمي چيز خوايد مي شما -
 داريد؟

 .باهوشي خيلي تو -

 !شما؟ مهم منظور و -

 :لرزاند را پريسا و شد اطرافش محيط انداز طنين صدايش افتاد، راه رشيدبيك

 آدم كه نيست اون از تر بزرگ اشتباه كه كني مي باور زود خيلي و...فهمي مي زود خيلي فهمي، مي -
 كنه مي ناشنوا رو شنوا هاي گوش و نابينا رو بينا هاي چشم تعصب،. داره حق هميشه كه باشه داشته باور
 .بيشتر دخترم، كن فكر بيشتر. داره مي وا نداره، باور عقل انچه دادن انجام رو آدمي و

. فشرد را گلويش توفنده بغضي. يافت رشيدبيك قبر كنار را خود زود خيلي و رفت گيج سرش
 .داشت هراس بيشتر پدربزرگش زندگي ادامه ديدن از و ترسيد فدا از و نفهميد را بيك منظوررشيد

 .برد خوابش زود خيلي كه بود خسته قدر ان. رفت رختخوابش درون و برگشت خانه به غمگين و خسته

. رانيافت كسي ولي كشيد سرك جا همه به تعجب با. بود رفته فرو سنگين وتيسك در خانه. شد بيدار
 او ديدن با و شد حياط وارد آذرخاتون كه شود خارج خانه از خواست و پوشيد را اش روسري و مانتو
 :گفت

 بري؟ خواي مي كجا نخورده صبحانه خانوم، كجا -
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 :پرسيد و شد اتاق وارد او دنبال به و داد سالم

 !اينها شدن سحرخيز چه شدم، بديار زود امروز كجان؟ هبقي -

 :گفت چاي ريختن حال در و كرد باز را كوچك سفره آذرخاتون

 خوشحالن؟ اينقدر كه كنن بازي چي قراره مگه جان، پريسا. خوردن ناشتايي زور به رفتن زود صبح -

 .كنه بازي رو بيك رشيد نقش ارش قراره. سريال فيلم، -

 چي؟ هما. بباره شقبر به نور -

 .رشيدبيك عروس شه مي اونم -

 مي صحبت فيلمبرداري گروه اين از دارن همه! روستا تو شده اي ولوله چه تماشا؟ بيام منم شه مي -
 باالش و قد! شده هم جووني چه... ماشاا. سازه مي رو فيلم اين داره مرتضي حاج ي نوه گن مي. كنند
 .مرحومه اون مثل

 :گفت و بلعيد ار اش لقمه پريسا

 شناختيد؟ مي رو اون شما -

 مي خيره نامعلوم اي نقطه ب را نگاهش حاليكه در و راند بيرون سينه از سوزي جگر آه آذرخاتون
 :گفت ساخت

 مثل. بودند رفيق هم با خيلي. ديدم مي زياد حسين حاج پدربزرگت مرحوم با رو اون بودم كه بچه -
 هم مرحوم تا دو اون. هستن بدن دوتا تو روح يه انگار كه ان رفيق هم با قدر اين گن مي كه هايي همون
 نفهميدم اين تا بودن هم با گرفتن، زن هم با اجباري، رفتن هم با خوندن، درس هم با. بودن طور همين
 دم دختر يه من وقتها اون. كنن مي مبارزه شاه با گفتن مي. گرفتنشون هم با كه كردن كار چه و شد چي
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 مرتضي حاج اول. برنگشتن هم با اما رفتن، هم با خدابيامرزها. گرفتن اينجا تا رو ردشون. دمبو بخت
 ... شد ازاد

 :داد ادامه و كرد تر آرام را صدايش

 .نشد باورم من اما حسين، حاج گردن انداخته رو ماجرا همه و داده لو رو همه مرتضي حاج گفتن مي -

 :پرسيد اشتياق با پريسا

 نشد؟ تونباور چرا -

 كه كارها چه حسين حاج واسه مرتضي حاج. بودم شاهد خودم بارها. بودن صميمي هم با خيلي اونها -
 ...اجباري زمون كرد مي تعريف پدرم! كرد نمي

 رفتنه؟ سربازي منظورتون -

 گفت مي پدرم. شده حسين حاج سپربالي مرتضي حاج چندبار گفت مي. اجباري گفتن مي دخترم آره -
 مرتضي حاج هم ماه چند از بعد. كنن خيانت هم به كه نداره اامكان حرفاست اين سواي اينها رفاقت
 خاطر به بشه دفن روستا توي نذاشتن. كردن ظلم بهشون روستا مردم از بعضي. مرد و كرد تصادف
 !ديگه ها شايعه همين

 شد؟ دفن كجا شد، چي پس -

 بي مرحوم به نداره حق كسي و بشه دفن تراماح و عزت با كه داد پيغام حسين حاج هم آخرش -
 .كنه اعتنايي

 :گفت تعجب با پريسا

 زد؟ رو حرف اين پدربزرگ واقعا -
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 پيغامي چه حسين حاج كه كرد تعريف كنان گريه اومد پدرم. بودم مادرم خونه من وقت اون. آره -
 .نكرد كه اكاره چه ادمهاش و روستا اين واسه دوني نمي پدربزرگت جان، پريسا. داده

 :داد ادامه و شد جا جابه شوق با

 بود، كرده بيرون هاشون خونه از رو روستا مردم اكبرآباد، روستاي خان خان، مردان علي كه بار يه -
 .گيره مي ظالم از رو شون حق مرحوم اون و حسين حاج پيش ميان

 :پرسيد بود، امده شوق به كه پريسا

 يادتونه؟ شما گيد؟ مي جدي -

 حسين حاج جواب ببينم رسيده، ما به زورت «گن مي خان مردان علي به روستا مردم انگار. بودم بچه -
 و شه مي اسبش سوار كنه، پيشدستي مياد خودش خيال به هم خبر بي خدا از خان اون» !دي مي چي رو

 رسيدهن حسين حاج به روستا مردم هنوز. كرده مي ابياري را زمينش داشته كه حسين حاج سراغ مياد
 حسين حاج فهمه مي وقتي. كنه نااميد رو مردم تا مياد خودش خيال به خانه كه كنن دادخواهي تا بودن
 با داشت، هيبتي پر ي قواره و قد و بود كار باستاني پدربزرگت كه اونجايي از. كنه مي حمله بهش كيه،
 تكون جاش از تونه نمي عتسا يه تا كه زمين زنه مي همچين و پايين كشه مي اسب از اونو حركت يه

 حسابي كه هم خان مردان علي. كنن مي تعريف حسين حاج واسه رو ماجرا و رسن مي مردم. بخوره
 .شون خونه گردن برمي سالمتي به همه و ده مي گوش اش حرف به بوده ترسيده ازش

 :گفت پريسا

 .كنيد تعريف بازم اذرخاتون؟ چي ديگه -

 :گفت و كرد اشاره سفره به آذرخاتون

 اين. دخختر بخور تو مياد گرسنه هميشه ارش االن كه كنم درست ناهار برم. نخوردي چيزي كه تو -
 .بگيري جون بخور. گرفتم تو واسه رو سرشير
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 .كنيد تعريف بازم بديد قولت پس -

 :داد جواب و برخاست

. روستا ساز و ساخت كنم؟ تعريف كارش كدوم از بود، روزگار نيك مرد حسين حاج خدابيامرز. حتماً -
 ساخت. كرد ابادش مرحوم، اون كه اينه واسه داره، جمعيت و سرپاست هنوزم روستا اين بيني مي اگه

 دختر؟ بگم چي...شهرك، بيمارستان شهرك، پل حموم،

 سفره كردن جمع مشغول و گذاشت تنها تفكرات از دنيايي با را پريسا و رفت اشپزخانه به آذرخاتون
 را انها كار ي نحوه كه آمد نمي بدش اما بود، نداده فيلمبرداري سرِ به رفتنش بابت قولي كه اين با. شد

 .شد خارج خانه از و كشيد سر به را اش ابي شال. باشد شاهد

. برداشت قدم متحير و متعجب فيلمبرداري، محل در روستا اهالي تجمع ديدن با و گذشت روستا ميان از
 گروه افراد. بگذرد جمعيت ميان از توانست زحمت به. بودند كرده تجمع نجاا در روستا افراد تمام گويي

 اتاق كه بردند اتاقي سمت به و كشيدند بيرون جمعيت ميان از را او و شتافتند كمكش به پريسا ديدن با
 شد نمي باورش. شد ميخكوب جا در بيك رشيد ديدن با گذاشت پا كه اتاق داخل به. بود شده گريم

 بلند، و سفيد موهاي. كنند گريم او شبيه انقدر را ارش رشيدبيك، از عكسي داشتن بدون باشند توانسته
 :اورد خود به را او ارسالن صداي كه بود او مبهوت همچنان! سفيد و پرپشت ابروهاي

 شده؟ اش شبيه -

 هما. بودند هايستاد نيز ديگر تن چند و مهسا و شهرامي ارسالن، كنار در. كرد نگاه اطرافش به پريسا
 .بود سختي كار شناختنش و شده ملبس زمان ان لباس به هم

 :داد جواب سر تكان با همراه

 !خيلي -

 :گفت و امد جلو كنان خنده ارش
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 شد؟ جبران كسري شدي؟ سير خواب از خدا اميد به چطوره؟ حالت عزيزم، نتيجه و نبيره -

 :گفت و خنديد بقيه چون نيز پريسا

 لودگي. باش باوقار و باجذبه خودش، مثل پس. كني مي بازي رو بيك رشيد نقش يدار باشه حواست -
 .آرش شي مي كه وقتي واسه بذار رو

 باشم؟ جدي فقط بايد حاال يعني -

 :گفت و كرد اشاره ارش ابروي به پريسا

 .شده الود اخم جوري يه و كرديد پرپشت زيادي -

 :گفت گريم مسئول

 .الزمه بديم نشون رو ادم اين جديت اينكه واسه -

 .جدي فقط نه شه مي ترسناك و بداخم بيشتر طوري اين اما -

 :گفت و پريد حرفش ميان ارسالن كه بدهد جواب خواست مسن مرد

 .بديد انجام گن مي خانم كه چي هر -

 در كه ديگري ايرادهاي و شد خرسند ارسالن حمايت از دل در پريسا. شد خارج اتاق از و گفت را اين
 .گفت را داشت وجود ارش رهچه

 .كرد درست را انها اكراه، با هم گريم مسئول

 فيلمنامه متن مورد در هم شهرامي. كردند مي تمرين را ها ديالوگ و شدند مي گريم تست فقط روز آن
 به شكل و سر و لباس ان در ارش ديدن از جمعيت. داد جواب طمانينه با او كه داشت سواالتي پريسا از

 .زدند دست تشويق براي و ندآمد وجد
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 هما همراه به پريسا. كند عوض را لباسش تا رفت و كرد پاك را اش گريم ارش كه بعدازظهر دو ساعت
 مخصوص كه لباسي همان با ارش كه بودند ايستاده محوطه در ديگر تن چند و ارسالن و شهرامي و

 :گفت و شد انجا وارد بود، فيلم شخصيت

 مهم سرقت يه يعني. نيست لباسم. بشه بدني تفكيك تا شه نمي خارج اينجا از كسي نيست، لباسم -
 !گرفته انجام

 :گفت و بگردند او لباس دنبال تا فرستاد رختكن به را نفر دو ارسالن. كردند نگاه هم به همه

 .شه مي پيدا االن. نداره امكان -

 :گفت لبخندزنان آرش

 ...به اما برو، شما! مطمئنم كه شما از -

 به تعجب، از شده گرد چشمهايي با پريسا كه كرد ريز را چشمهايش و دوخت پريسا به را نگاهش
 :كفت اعتراض

 چيكار؟ خوام مي رو تو عتيقه لباس من. آرش بكش خجالت -

 .پيرهنم به بودي زده زل ديدم ديروز. دونم نمي -

 :گفت و فشرد هم به را دندانهايش پريسا

 !كنم تميز رو كفشم تا گشتم يم دستمال يه دنبال آهان، -

 :گفت شهرامي كه خنديدند بقيه و هما

 عوض لباس ها خيلي امروز. پوشيده اشتباهي يكي يا نمياد، يادت و گذاشتي جايي يا داره، حالت دو -
 .كردن
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 :گفت ارش كه بازگشتند خالي دست هم نفر دو ان

 .داره چهارحالت اتفاقا -

 :گفت جديت با او و شدند خيره او به تعجب با همه

 نيومدم، اگه. شد منتفي االن همين كه اس، قضيه طرف يه هان؟. نيومدم اصال شايد كه اينه اول حالت -
 كنم؟ مي كار چي اينجا حاال

 ادامه دو ان به توجه بي او اما شود، ساكت تا رفتند غره چشم او به اخم با هما و پريسا و خنديدند همه
 :داد

 كه! رفتم هم لباس با اومدم، لباس يعني. رفتم اما اودم، دوم؛ حالت اما. گم مي جدي شهرامي جون -
 لباس؟ بي اونم كنم، مي كار چه اينجا حاال رفتم، اگه. شه مي منتفي بازم

 و بود شده خيره ارش به كنان خنده مهسا و شده سرازير اشكش شهرامي. ارسالن حتي خنديدند هم باز
 .شود جدا جمع از توانست نمي

 :داد ادامه رشآ

 فكر كمي هما پريسا؟ نه. ندارم عادتي همچين من شما، جان اما! اومدم لباس بدوت كه اين سوم حالت -
 بيرون؟ برم لباس بدون من شده حاال تا كن

 :گفت جدي حالت همان با ارش و. افتادند خنده به هم پريسا و هما بار اين

 ...هان. بيام بعداً قراره شايد چهارم، حالت مونه مي -

 خوردن مشغول اي بزغاله ديدند كه رسيد اوج به شان خنده زماني و خنديد بقيه همراه هم خودش
 بيشتر خنده باعث و كشيد بيرون بزغاله دهان از را اش لباس مانده باقي زحمت به آرش. اوست لباس
 .شد انها



 

 

يشهسوارمريم  –عكس خاليابق  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  192 

 باعث حرفهايش و حركات با رشآ و بود بزرگ خيلي پيراهن. پوشيد و آوردند او براي پيراهني باالخره
 .برگشتند خانه به استراحت براي دقايقي از پس.ميشد همه ي خنده

 مورد در كه آرش و هما پريسا خانه به بازگشت از پس.نميرفت پيش از كاري و بود شده شروع باران
 رغم ليع كه بود خسته آنقدر.بخوابد ساعتي تا رفت اتاق به و گذاشت تنها ميكردند بحث نقشهايشان

 .رفت فرو خواب به آندو صداي و سر

 

  

 براي جيرجيركها صداي.پيچيد خود به بيشتر را مالفه سرما احساس بخاطر و داد بدنش به قوسي و كش
 خواب همچنان او و رسيده فرا شب كه كرد فكر.گشود هم از را پلكها و اورد بخود را او اي لحظه
 از.بود بعدازظهر پنج.شد خيره اش مچي ساعت به و نشست عجله با يافت تاريك را اتاق وقتي.است
 !تاريكه؟ هوا اينقدر چرا شده عصر تازه پرسيد خود

 عاشق او نبود پيدا چيزي و گرفته فرا را پيرامونش غليظي مه.شد خيره بيرون به پنجره از و برخاست
 خارج خانه از.بودند خواب هم آذرخاتون حتي و هما و آرش شد خارج اتاق از اشتياق با.بود منظره آن
 البالي از و كرد باز راه چشمش كم كم بعد.نديد چيزي سفيدي جز اي لحظه تا.رفت فرو مه درون و شد

 قدمهايش اختيار بي اينكه از نشاند لب بر لبخندي.ديد خود مقابل را قديمي ي رخانه مانند غبار سفيدي
 محسوب او امن ماواي و محل قديمي ي خانه آن چطور اينكه از ميگيرد جهت خانه آن بجانب فقط فقط

 قدم دل چشم با.ميشناخت بخوبي را محل آن.رفت فرو مه درون هم باز و داد هل را چوبي در آرام!ميشد
 از بيناتر دلش چشم.نداشت وسيع ديد و چشم به نيازي بود زيسته خانه آن در سالها گويي برميداشت

 را واري زمزمه صداي كه وقتي و ايستاد اتاق ورودي در جلوي.ميداد تشخيص بيراهه از را راه چشمي هر
 نميخواست دلش.نشد اتاق وارد.بود ارسالن صداي.دهد تشخيص را صدا تا كرد تيز را گوشهايش شنيد
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 را او ارسالن محزون هاي زمزمه صداي كه بازگردد خواست و ايستاد در كنار همانجا.شود روبرو او با
 !امين صبوري سنگ با ميكرد دل درد كسي با گويي.بايستد كرد وادار

 و در به آمد مي بيرون دهانش از نامفهموم كلماتي آن ميان در كه اش گريه صداي ايستاد اختيار بي
 !غمبار؟ آنقدر چرا محزون آنقدر چرا آمد درد به قلبش.ميزد غم از ضرباتي ديوار

 :رسيد گوشش به مفهوم با و آرام اما محزون لحن همان با كلمات سكوت لحظاتي از پس

 هم واسه اينكه نه بوديد؟مگه شفيق رفيق مرتضي حاج با اينكه نه مگه.كن كمكم.حسين حاج كن كمكم
 بدون!مونده پارجا شما رفاقت كه بشه ثابت خودم به اول و همه به كه كن ميذاشتيد؟كمكم مايه جون از

 هم حسين حاج ي نوه اگه قسم خدا خداوندي به. نه مهپدربزرگ مرتضي حاج اينكه نه!خيانت از خراشي
 عيب بي و نقص بي تون برادري شما رفاقت كنم ثابت همه به اينكه واسه.ميكردم كارو اين بودم
 شما دوستي به بياد كه اي رابطه هر به و كسي هر به خيانت انگ...مهمه!مهمه؟ برام چرا...بوده

 حاج خود كه نابي دوستي مرحوم دو اين دوستي.خوندم ارهاب و بارها رو حسين حاج خاطرات.نميچسبه
 كشتزاريست.توست ي آورده بر نيازهاي تو دوست:كرده توصيفش اينطور بزرگي هاي گفته به حسين

 اجاق آش و تو نان ي سفره.ميداري بر حاصل آن از سپاس با و ميكاري تخم مهر با آن در كه
 تو دل است خاموش او هنگاميكه.ميجويي صفا و آرام او نزد و ميروي او سراغ به گرسنه كه زيرا.توست

 جزر كه بايد را او اگر.بده دوستت به رو بهترينش داري انچه هر از.ميدهد گوش او دل به همچنان
 اينطوري هم دونفر اين بيك؟دوستي رشيد ميبيني.بشناسد هم را آن مد كه ببيند را تو روزي
 مرد ميشه باورت تو.بودن هم غمخوار و يار زندگي مدهاي و جزر تو و داشتن هم از كاملي شناخت.بوده
 مرتكب مرتضي حاج!پريسا جماعت از مهمتر و...جماعت بزنم داد ميخوام كنم ثابت همه به ميخوام دلير

 ننوشته چيزي و كرده سكوت ماجراها اون از بعد حسين حاج وقتي.چطوري نميدونم فقط.نشده خيانت
 ...ميخوام كمك خودت و خدا از هم فقط.نداره بازگشت كه گذاشتم راهي توي بگم؟پا چي من ديگه
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 ديوونگي از قبل اما.آره ام ديوونه.ميخندي بهم ميدونم ميدونم:داد ادامه دوباره سكوت لحظاتي از پس
 حدس درست آره.روند قلبش از خودش از منو پدربزرگم ي ناكرده جرم به كه هموني عاشق عاشقم
 اصال!نترس و شجاع و دلير خودت مثل.ميشناسيش حتما حسينم حاج ي نوه ي نهديوو عاشق من.زدي
 به.نشد اما دور اندازمش مي قلبم از گفتم شنيدم نه جواب اونطور وقتي.شدم مرامش همين عاشق من
 بيرون ازش براحتي كه نبود ذهنم توي فقط يعني نبود ذهنم تو اون.نشد اما بردم پناه ترفندي هر
 برام كردنهايش پشت حتي سردش نگاههاي هاش اعتنايي بي...كرده و بود كرده لونه قلبم توي.كنم

 شدم ديوونه ميگم بزنم فرياد ميخواد دلم.ميشم ديوونه ميشه صحبت گرم كسي با ميبينم وقتي.عزيزه
 مشتاقش هم و ميترسم ازش هم كه ميبره راهي به منو داره هست كه چي هر عشق اين.نميشه باورتون
 سردت گور كنار ميام ساعتها روزها هم واسه ميخوام كمك بزرگت روح از تو از هم همين رايب.هستم
 رفاقت به ميشه چطوري بپرسم تو از ميخوام و گرفتارم من.ميكنم تجسم م چشما جلو رو تو و ميشينم

 ارزيابي رو اونها كوچيكشون كارهاي گرفتن اندازه با ميتونيم كرد؟چطور شك بزرگ دو اون
 كردن داوري.دريا موجهاي كف ضعف روي از اونم.ميكنيم حساب رو دريا قدرت داريم كه ؟انگاركنيم
 اون آخه.شون پايداري بخاطر فصلهاست شناختن مقصر مثل ناتواني روي از اونم بزرگ دو اون حق در

 كش رفتن كه راهي به رفاقتشون به اونها به نداره حق كسي!نه عميق و بزرگ بودن دريا مثل دوتا
 ...نميدم رو اجازه اين من.كنه

 كنج در را تلخي طعم پريسا حاليكه در خشكيد دهانش در كالم و كرد رامسدود گلويش راه بغض
 لبريز اشك از چشمهايش درياي داد اجازه و زد تكيه ديوار به محزون و زده حيرت.ميكرد حس حلقش
 :كرد حبس اش سينه در را نفس ارسالن گرم صداي هم باز.شود

 نهند پايش به زنجيري ديوانه شد كه ره

 مرا ميدارد زنجير بي كه نازم را عشق
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 كه بشم؟وقتي دلپذير بالي اين دچار روزي منم كه ميكرد رو فكرش كسي!عاشقا خداي اي...آه-
 جنس از ديوارهايي با اونم روبستن راه بيريا و عاشقانه صدا بي و تنها اونم كنم زندگي خواستم

 خنديدم!شدي؟ بچه گفتن كردم گريه دروغه گفتن گفتم راست حرف!انعطاف قابل رغي و سخت.فوالد
 موجود اون ريا بي و معصومانه نگاه اون عاشق عاشقم فقط من بفهمن همه كه بگم چي!مجنوني گفتن
 كجا به منو بيك؟عشق رشيد ميبيني.شده بند اون نفس به نفسم.ميبره هرجايي به خودش با منو نازنين

 اگه خدايا.كن كوه فرهاد شد فرهاد يا و مجنون گذاشتن رو قيس اسم كه جايي همون به يدرسونده؟شا
 براي حتي نه.كن كمكم هست دنيا اين تو جايي عاشقا واسه هنوز اگه مقدسه نظرت در هنوزم عشق

 اما.ناممكن و سخت چند هر كنم عادت ميتونم دوريش به رو باروش ميخوام اونو ايمان من بهش رسيدن
 هم رو پلكهام هميشه واسه حاضرم اونوقت.بدوزه بهم ديگه بار يه رو مسحورش نگاه كنه باورم ناو

 !بميرم و بزارم

 را او پاي صداي وقتي.كرد سركشي اش سينه در دل ارسالن حرفهاي از گزيد دندان به را لبش پريسا
 آنجا در آنهم حضورش وجهمت ارسالن كه نميخواست دلش اصال.كشيد ديوار كنار به بيشتر را خود شنيد

 و گرم صداي ديگر بار و كرد تصور قامت آن با را او مه فشرده ذرات ميان ر د.بشود شرايط آن و
 ميدونم كه غليظ مه اين تو اونم رو گرمش حضور بازم چرا خدايا:داد نوازش را دلش گوش او محزون
 !خودم به كنزدي اينقدر اينجا ميكنم؟اونم احساس نشسته كلي پنجره اون پشت

 نفسش توانست او گذاشت بيرون خانه از قدم ارسالن زمانيكه تنها و شد حبس پريسا ي سينه در نفس
 دل ته از و گذاشت زانو روي را سرش و نشست ديوار كنار جا همان.دهد بيرون سينه از شدت به را

 جوانش تن به را يمضاعف انرژي پيش ماه چند كه عشقي هواي بود كرده را ارسالن هواي دلش.گريست
 شنيدن با و لحظه آن در اما.شود چيره قلبش در ان پيشرفت بر توانسته ميكرد فكر و بود ريخته

 دلش.دارد خاطر تعلق او به آن از بيشتر بلكه گذشته چون تنها نه هنوزم كه فهميد ارسالن حرفهاي
 اما كند همراهي را او ردشوا راه اين در كه دهد مساعد قول او به و برود ارسالن نزد ميخواست
 .كرد تر سخت برايش را گيري تصميم و احاطه را ذهنش غليظ اي مه چون تفكرات و كلمات!چگونه؟
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 زود خيلي و شد خيره جلو به.شد نزديك او به و شد حياط وارد كسي.پريد جا از درچوبي شدن باز با
 او به اينكه براي بود گرفته ار گلويش عظيم بغضي كه پريسا زد صدا را او.شناخت را ارش كفشهاي
 آنقدر آرش فرياد.زد آرش كفش به اي ضربه دست با نكند صدا و سر بيخودي و آنجاست در بفهماند

 !ميزني؟ داد چرا آرش منم:كشيد جيغ و پراند جا از هم را او كه بود بلند

 رو ام اچهپ سگ كردم فكر!دختر بميري:گفت عميقي نفس همراه و گذاشت قلبش روي را دستش آرش
 ديوونه عمو ي دونه يه تو دست از كه كنه ات خفه خدا!ديدي؟ كجا از منو كفش مه اين توي!گرفت گاز
 زد؟ غيبت چيه؟كجا!خيليه نشم

 سرتم پشت:گفت بود او سر پشت كه پريسا ميگشت پريسا دنبال و بود كرده دراز جلو به را دستها
 .نزن داد بيخودي

 شهر بچه تو بيرون برن ندارن جرات ده اهالي غليظ مه اين افتي؟تو مي كنم؟نميگي چكار نزنم داد-
 !سوپرمن؟ شدي

 مراقب تو.ميام رو مسير اين هم بسته چشم من:گفت گشودنش با و رفت در سمت به حرض با پريسا
 !نيفتي كه باش خودت

 وارد نانك خنده پريسا.آمد در دادش و كرد برخورد در با آرش و شد بسته چوبي در پريسا سر پشت
 سالمم من!ميكنين؟ نگام اينطوري چرا...چيه:گفت آذرخاتون و هما متعجب ي چهره ديدن با و شد خانه

 .ايه ديگه كس مصدوم

 كه اي:شد خانه وارد كنان ناله بود پوشانده را صورتش حاليكه در آرش.كرد اشاره خود سر پشت به و
 شوهرت دماغ كه اي!بشي كچل ي بچه تا چند صاحب الهي اي!برنگردي ديگه و بخت خونه بري بگم

 ...بشه آروم دلم تا بگيره رو ات پاچه سگ كه اي!ميكشم دردي چه بفهمي تا بشكنه
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 كه لحظاتي از پس آرش.خنديدند پريسا همچون آذرخاتون و هما و كوبيد اش سينه به مشت با و گفت
 را اش بيني دست با حاليكه در و داد تكيه پنجره به رو مخده دو از يكي به شد اشباع او كردن نفرين از

 معوج و كج خانم اين سري صدقه از اونم كه داشتم قلمي و صاف دماغ يه دنيا دار تو:گفت ميكرد صاف
 !شديم كامل ديگه شكر رو خدا!شد

 ي پرده و كرد روشن هم را اتاق چراغ.آمد سيب از پر ظرفي با كنان خنده بعد اي لحظه آذرخاتون
 شوهر زنهاي مثل.ميزني هوار اينهمه پسر نشده چيزي كه دماغت:گفت و كشيد املك را پنجره پشت
 .ميكني نفرين و ناله مرده

 آذرخاتون آخه.سالمه شكر رو خدا:گفت آن كشيدن بو با همراه و برداشت را سرخي سيب آرش
 بري كنيمي جرات شما انصافا غليظ مه اين توي.ميكشم چي فاميل ي اعجوبه اين دست از من نميدوني
 سرش بريزه آوار.ميشه تخريب داره خونه من جان آورده؟بابا در قديمي ي خونه از سر از كه بيرون

 بريزم؟ سرم به آواري چه من

 عادتشه اين:گفت و نشست روبرويشان بود دو آن صحبت شاهد و بود ايستاده هما كنار كه پريسا
 قولي به.ميكنه كنه كاري شلوغ بخواد وقتي!وقت چه و كي نيست مهم حاال.ميكنه شلوغ بيخودي هميشه
 !نيست؟ بلند نزدنم حرف.نيست بلند زدن حرف

 !ميكنم؟ شلوغش من:گفت و آشفت بر آرش

 .گرفت تماس كتايون نبودي ديگه بسه:گفت مينشست پريسا كنار حاليكه در و كرد ميانجيگري هما

 و شد ساكت كتايون نام نشنيد با كه ميكرد آماده پريسا با ستيز براي را خود داشت آرش
 !داشت؟ چكار!كتايون؟:پرسيد

 .بيرون رفته گفتم داره كار تو با گفت بگه بخواد كه نپرسيدم يعني.نگفت چيزي كه بمن-

 !احمق؟ دوپاي موجود يه دنبال مه دل تو رفته نگفتي-
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 از را شهمراه گوشي و برخاست سريع آرش و داد تكان را اش اشاره انگشت تهديد عالمت به پريسا
 .شد گيري شماره مشغول و برداشت تاقچه روي

 .ميشه تنبيه حسابي حاال نميده خط:گفت و كرد نزديك پريسا به را سرش هما

 !گفتي؟ دروغ-

 بره نميتونه كه مرغزار.بزنم حرف باهاش نتونستم كردم چي هر اما بود كتايون ي شماره.زد زنگ يكي-
 .اصال ديگه كه مه اين توي حاال گرفت تماس جايي با نميشه كه هم اينجا

 .شد خيره داشت كتايون با تماس در سعي زنان قدم كه آرش به و راند لب بر لبخندي پريسا

 برگرفته در را روستا تمام قبل ساعات از تر فشرده مه.ماند منتظر همچنان پريسا و گذشت نيمه از شب
 از پس زيرا!بيهوده انتظاري.ماند تظرمن و كرد فكر درددلش و ارسالن حرفهاي به را شب تمام.بود

 از هما و آرش صداي و سر با صبح.نديد را بيك رشيد شب آن و رفت بخواب نااميد و مايوس ساعتي
 .زد غر و غلتيد رختخوابش درون حوصله بي.پريد خواب

 !داري صدا و سر چقدر آرش نري دنيا از الل-

 جمع را رختخوابش و برخاست جبارا به.نداشت اي فايده اما گرفت را گوشهايش دست با
 و شد اتاق وارد هما كه شد آنها كردن جمع مشغول.بود پهن زمين روي هنوز هما رختخواب.كرد
 .ميكنم جمع خودم كرديم؟بذار بيدارت:گفت

 نميشه؟ آروم هم لحظه يه كه گرفته گاز رو آرش چي باز-

 !كرده نبالد سگ رو شهرامي آقاي نه رو آرش:گفت و ايستاد روبرويش هما

 كرده؟ دنبال رو كسي چه سگ:پرسيد و گذاشت زمين روي را داشت دست در كه بالشي متعجب پريسا
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 بدوه كه مرغزار تو ميره زود صبح گويا:كرد تعريف شود چيره اش خنده بر ميكرد سعي حاليكه در هما
 چنگ بهش تپش از بيرحم سگ و ميدوه كلي بيچاره.ميكنه دنبالش بزرگ سگ يه كه كنه ورزش و

 .افتاده پشتش روي هم سگ چنگال جاي هيچ شده پاره كه لباسش ميگن ميندازه

 !نگرفته؟ كه گازش-

 كه نبود معلوم نبودن روستا اهالي اگه.نگيره گازش تا بگيره رو سگه گلوي تونسته فقط خدا ي بنده-
 !ميشد چي

 يكريز صبحانه خوردن حال در آرش و بود پهن صبحانه ي سفره.بدنبالش هما و شد خارج اتاق از پريسا
 .ميزد حرف

 اين كاش زدن؟اي قدم مرغزار بري كردي هوس نكنه!شدن سحرخيز خانم عجب شدي؟چه بيدار-
 پرسه اونجا بره وقت بي و وقت ميكنه جرات كي ببينم تا قديمي خونه اين جلوي اومد مي محترم سگ
 !بزنه

 محل بي خروس يه چون شدم بيدار:گفت نهاآ كردن خشك حال در و شست رو صورتش و دست پريسا
 .زحمت تو افتادي حسابي آذرخاتون سالم. سرش گرفته رو صداش

 هميشه كاش اي.بخدا رحمتيد شماها زحمتها اين از هميشه باشه تا:گفت و نشاند لب بر لبخندي پيرزن
 .ميمونديد

 ديدم.شير سر دنبال رفتم صبحي سر:گفت آذرخاتون.نشست كنارش و بوسيد را پيرزن ي گونه هما
 كسي به دوباره ميترسيدن و بودن بسته رو سگ.كرده حمله نفر يه به سگ ميگن و شدن جمع همه
 اومد كه بود آقاهه اون گمونم.شده خبر چه ببينيد بريد و بخوريد رو تون صبحونه هم شما.كنه حمله
 .شديم شرمنده جلوش پاك گرفته گاز رو شهرامي.اينجا
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 گازش كه ؟اهالي باشين ش شرمنده چرا شما:گفت برخاستن حال در و گفت شكري را خدا آرش
 !نگرفتن

 چيه؟بد:گفت انداختن باال شانه و دستها كردن باز حال در كه كردن نگاهش چپ چپ پريسا و هما
 شرمنده ازش حيوانات از حمايت سازمان نهايت در و خودش.كرده حمله بهش سگ ميگم!ميگم؟
 يه بوده قرار شايد.نكنين ناراحت خودتو اصال شما جان داره؟آذرخاتون تونآذرخا به ربطي چه.ميشن
 .نگير خودت به شما!كشيده سگه آقا رو زحمتش كه بزنن مفلوك شهرامي پشت به استانداردي مهر

 !ميزني حرف چقدر پسر بشه ت ماشاهللا:گفت و خنديد خاتون آذر

 :گفت هما كه دشو خارج خانه از ميخواست آرش.خنديدند همه اينبار و

 :گفت

 .بيام منم كن صبر كجا؟ -

 :پرسيد و زد كمر به را دستش

 تماشا؟ بياييد خوايد مي شما گرفته، رو شهرامي سگ،! كجا؟ -

 :گفت و برخاست نيز پريسا

 .ريم مي هم هما و من برو تو. ندارم كاري هم تو با ميام منم -

 :گفت هم در دستها كردن قفل حل در و داد تكيه ديوار به

 .بريد جايي تنها خواد نمي. نداره امنيت اينجا ديگه -

 :پرسيد آرش. خنديدند و كردند نگاه هم به هما و پريسا

 خنديد؟ مي چي واسه -
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 :گفت پريسا

 !عنكبوتي مرد كني؟ چيكار خواي مي تو كرد حمله بهمون سگ يه اگه مثال -

 مي آماده و پوشيدند مي مانتو سرعت به كه دو ان تماشاي حال در و خاراند را سرش انگشت با آرش
 مثال گرگي، اگه اما نيست، چيزي عنكبوتي مرد واسه كه سگ! ديگه دونيد نمي: گفت شدند،
 من نخوريد، منو. نخوريد منو گم مي ديدم،....كفتري شغالي، باالست، خيلي كالسش نه، شير...شيري
 .تره مزه خوش كه بخوريد رو پريسا. الغرم

 :گفت پوشيد مي را هايش كفش كه ليحا در پريسا

 .بيا همراهمون حتما گي مي راست! بلدي خوب رو حيونا اون زبون -

 .خنديدند بقيه و رفت دنبالش بود خورده يكه او جوابي حاضر از كه آرش و رفت بيرو در از

 همه. دش مي هما خنده باعث و داشت بخند بگو ارش با مدام اما نشد، همكالم پريسا با قانعي مهسا
 .منتظر و بودند شهرامي نگران

 از تن چند همراه به اهالي از بعضي. را آرامش حركت حاصل غبار و گرد و ديد را ارسالن ماشين دور از
 پريسا فقط شدند، روان آنها دنبال به هم ارش و هما حتي و رفتند آنها پيشواز به نگراني با گروه اعضاي
 و كردند دوره را شهرامي همه. ماند ارسالن سپس و شهرامي شدن هپياد و ماشين رسيدن شاهد و ايستاد

 :پرسيد مي سوالي كسي هر

 زدي؟ كزاز آمپول -

 زدي؟ هاري آمپول -

 بشي؟ بستري نبود الزم -

 . بكشم قربني نگيري هاري الل زبونم و نيفته برات اتفاقي كردم نذر -
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 جمعيت ميان از وقتي متفكر و بود پايين رشس. گذشت جمعيت مان از ارام و بست را ماشين در ارسالن
 را مواجش موهاي صبحگاهي نسيم. ايستاد اي لحظه براي پريسا ديدن با گرفت، باال را سرش و گذشت

 خيره اش يگانه عشق مظهر و او به كوتاه لحظات براي نيز او. كرد تماشايش پريسا و بود گرفته بازي به
 آرام پريسا كه بگذرد پريسا كنار از خواست آرامش و متانت مانه با و برگرفت او از ديده وزود ماند

 :كرد صدايش

 ...ارسالن -

 :گفت آرامي به و ايستاد اختيار بي

 .جانم -

 ارسالن. دادند مي قرار مخاطب را يكديگر صميميت ن با بار اولين براي. خورد گره هم در نگاهشان
 بي محبتي برق اش آبي چشمان از و پوشانده خود رد را پريسا ي چهره يكرنگي و صداقت ايستاد منتظر

 به عظيم بغضي. نداشت را آن گفتن قدرت كه بود چسبيده پريسا زبان نوك حرفي اما. شد مي ساطع ريا
 محزون و خشك صدايي با گذشت، ساعتها مانند دو آن براي كه لحظاتي از پس و آورد فشار گلويش
 :گفت

 .بشه وارد اونها دوستي به خللي نبايد گفتي مي راست تو. كنم كمكت خوام مي -

 :پرسيد و داد باال ابرو تعجب، عالمت به ارسالن

 فهميدي؟ جديدي چيز -

 :داد جواب و پيچيد انگشت دور را شالش گوشه پريسا

 .كنم كمكت ديگران به فهموندنش تو خوام مي و فهميدم رو چيزها خيلي -

 .يكن مي رو كار اين داري كه روزه چند تو -
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 .شايد -

 .ببنديم قرارداد بايد پس -

 .شده بسته -

 ؟!كي -

 .قلبي نه كتبي پيش، روز چند همون -

 .كن اطمينان قلبت نداي به هميشه -

 .كردم رو كار همين منم -

 در مرتضي حاج كه رسيده اطمينان اين به چطور دانست نمي نيز خود. شد دور سرعت به و گفت را اين
 اطمينان و داشت اعتماد خود قلبي نداي و احساس به بود چه هر. نشده انتخي مرتكب پدربزرگش حق

 .كامل

 حالش و داد سالمي شهرامي به رسيد كه هما و آرش نزديك. كشيد دنبال به را ارسالن گرم نگاه و رفت
 اام كرد آغاز را خود كار گروه، و شدند پراكنده او حال بهبودي از طامينان از پس اهالي. شد جويا را

 پريسا حرفهاي شنيدن با ارسالن. بود شده همه خنده باعث و داشت برنمي شهرامي سرِ از دست ارش
 جمع در و شد مي همراه نيز ارش با گاه. گرفت قرار شادشان جمع در و شد نزديك انها به بيشتر

 او كنند، تمرين و بپوشد لباس ارش شد قرار وقتي. شد مي همراه نيز ارش با گاه گرفت، قرار شادشان
 :گفت و گرفت همه ديدگان مقابل و درآورد اش جيب از نايلوني

 نداشته دوست نايلون اينجا بزهاي اميدوارم باشيد شاهد جماعت. نايلون اين توي ذارم مي رو لباسهام -
 .باشند

 :گفت شهرامي
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 .كنن باز در نيستن بلد اينجا بزهاي. ببند هم رو درش اتاق، توي گنجه توي بذار -

 :گفت و كرد اشاره ارسالن به رشآ

 !زديد مي.... آمپول كاش اي ها، بده حالش اين كننده تهيه جناب -

 :گفت و كرد ترش چهره شهرامي

 !داره؟ ربطي چه -

 :گفت و برگشت دوباره بود، رختكن به ورود حال در كه آرش

 كرديد توجه هيچ .شده عوض فكرش طرز باشم، گفته. نيست بد بخوري اومده، هم اش قرص شنيدم -
 رنگ زد مي حرف بزه از وقتي نديديد. شده عوض كال داشته، فيزيكي برخورد باهاش سگ وقتي از

 شد؟ عوض اش چهره

 :گفت شهرامي و خنديد ارسالن

 اثرات مالِ اينم. ببر اينو زبون برو گه مي وجودم توي چيزي يه زني، مي حرف داري تو كه االن اتفاقا -
 بيام؟ يا ري مي! ديگه اس سگه حمله همون

 ، گروه بقيه و كارگردان نظر دير روز آن. شد رختكن وارد و گرفت آسمان سمت به را دستها آرش
 رمقي ديگر بازگشتند خانه به كه زماني. بودند كار مشغول غروب تا. كردند بازي را سكانس چند

 به آذرخاتون براي روز آن وقايع تعريف به شروع آرش شام، صرف از پس. بود نمانده باقي برايشان
 زد هما شانه به آرام اي ضربه اش شانه با پريسا. كشيد آب را ظرفها متفكر هما. شنيدند مي را آن خوبي

 :گفت و

 فكري؟ تو چيه، -
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 به نكرديم وقت حتي كه بوديم مشغول قدر اين روزه چند اين كردي دقت. دم مي گوش دارم... هان -
 .كنيم فكر هامون غصه و غم

 داري؟ غمي چه تو غصه؟ و غم -

 باشم؟ داشته غصه و غم كه نمياد من به يعني. دل غم -

 :گفت و كرد پاك حوله با را اش خيس دستهاي

 تو گذاشتيش كه داره تو واسه افتخاري چه غصه، و غم داشتن اما امتيازه، افتخاره، چيزها بعضي داشتن -
 كني؟ وزنش خواي مي و ترازو

 :گفت و شد خيره پريسا به لبخندزنان هما

 .نداره وزني ديدم ترازو ي كفه تو گذاشتم وقتي اتفاقا -

 :داد ادامه كوتاه، مكثي از بعد و

 !بود خوشحال خيلي ارسالن امروز -

 كردن خشك مشغول روبرگرداند، هما از كرد مي سعي كه حالي در و انداخت گل پرسا هاي گونه
 :گفت و شد ظرفها

 چطور؟ نشدم، متوجه -

 بحث كارگردان با چطور ديدي. ايستاد مي ات پشت گرفتي مي ايرادي هر. بود تو به حواسش همه -
 !شد اش

 .نفهميدم گي؟ مي جدي -
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 كرد، مي بازي رو بيك رشيد نقش كه آرش هاي ديالوگ و حركات از تو وقتي. بودي طرف اون تو -
 بحث و گريم اتاق پشتي اتاق ومدنا هم با كه ديدم خودم. شد ناراحت كارگردان گرفتي، مي ايراد
 و درسته گي مي هرچي و شناسي مي رو بيك رشيد كسي هر از بهتر تو كه كرد تاكي ارسالن. كردن
 .بده گوش حرفات به كه كنه راضي را كارگردان تونست

 بودي؟ كجا تو -

 .گريم اتاق تو -

 من؟ حساب به ذاري مي رو اينها چرا حاال -

 :گفت و ادد تكيه ظرفشويي به هما

 .ديگه معلومه! خودم حساب به ذارم مي نه، -

 .كرده گذاري سرمايه واسش كه سرياليه نگران بيشتر ارسالن! خيال خوش خانم -

 .داره بزرگتري هدف يه اون. مطمئنم من نيست اش همه اما باشه، قضيه طرف يه اين شايد -

 !گذره مي خوش داره كه ارش و تو به هست كه چي هر هدفش -

 :گفت و كرد پاك را دستش و خنديد هما

 عروس كنم؟ بازي رو كسي چه نقش اونم. هنرپيشه بشم كه نكردم هم رو فكرش! گفتي خوب اينو -
 هستم؟ اش شبيه نظرت به حاال! رشيدبيك

 :داد جواب و شد دقيق او چهره به پريسا

 توي اما. ان خسته و محزون شها چشم. داره فرق خيلي اون با تو صورت فرم. الغري و قد بلندي فقط -
 .كنه مي خوشحالم خيلي كه بينم مي برقي تو چشمهاي
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 :گفت و كرد گرد را چشمهايش هما

 توي برقي چه ضمن در...نداريم ازش عكسي كه ما ديدي؟ كجا از رو خدا بنده اون هاي چشم تو -
 بيني؟ مي من چشمهاي

 !زندگي به اميد عشق، به اميد فردا، به اميد. اميد -

 شدن؟ جا كجا اميد همه اين دارم، چشم ذره يه...اوه -

 .نگاهته تو برقش قلبت، تو -

 .ره مي آبروم كه نبيني توش اي ديگه چيز اميدوارم. قبول -

 .بينم نمي كه من -

 :گفت پريسا كه شود خارج اشپزخانه از خواست هما

 .نداري روش شناختي هيچ تو اما خوبيه، پسر شهرامي -

 :داد ادامه پريسا كه بزند حرفي خواست و چرخيد او جانب به مبهوت و متعجب هما

 .گه مي اي ديگه چيز هم به نگاهتون. كني نمي فكر بهش نگو -

 عنوان به فقط اما دارم، قبولش چون هست بار تحسين نگاهم. كني مي اشتباه داري تو بار اين -
 .موفق و خوب هنرمندي

 !همين؟ فقط -

 !ههمين فقط كن باور -

 !شده؟ جور خانم مهسا با بدجوري انگار چي؟ آرش -
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 داري؟ ش از اي ديگه انتظار تو ديگه آرشه -

 شه؟ مي چي كتايون پس -

 .نباشه طور اين شايد اما. دارن عالقه هم به كه بوده اين تو و من تصور بشه؟ چي بود قرار -

 !شدي مشكوك چي همه به تو -

 گرنه و نشسته روش دوري گرد و كرده ترش پخته زمان گذشت كه عيه،واق ارسالن و تو عالقه. تقريباً -
. نيست عاشق واقعا چون سرگرمه،. كنه مي بازي داره داره، عشق كار چه! فارغ شب و عاشقه صبح ارش
 .شد مي ارسالن مثل بود اگه

 كني مي غلو داري ديگه -

 .ديگه واقعيته -

 پريسا. زدند پشتي بر تكيه دو آن و ريخت چاي شانبراي آذرخاتون. شدند خارج اشپزخانه از هم با
 :گفت

 .بگييد برامون ها گذشته از بود قرار شما -

 :گفت و كرد جمع را صورتش مهربان پيرزن

 رفته؟ سر تون حوصله -

 .بدونم پدربزرگم مورد در بيشتر دارم دوست بعدشم و كنيد مي تعريف شيرين خيلي اوال! نه نه، -

 آه كشند، مي بلندي آه گذشته يادآوري با كه خودش سال و همسن زنان ميتما همچون آذرخاتون
 :گفت و كشيد
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 هم و همدرد. بود غمخوار رو هاشون غصه. رسيد مي مردم دل و درد به. بود نواز يتيم حسين حاج -
 حال عين در اما گو، بذله و بود شوخ. ترس خدا و خير ادم يه مادر، بگم چطوري. بود همراه و كيش
 واسه روز يه كه كرد مي تعريف پدرم مياد يادم. بوده بيك رشيد شبيه خيلي گفتن مي. مقرراتي و يجد

 .كنه مي ها چه بود، گرفته قرار پسرخان تعدي مورد كه مظلوم دختر يه داد به رسيدن

 :پرسيد هما و كردند نگاه هم به پريسا و هما

 چطوري؟ -

 :گفت آرش

 !نذاشتن شون خان باباي واسه آبرويي! اه خان پسر اين دست از بابا اي -

 :داد جواب و زد لبخندي آذرخاتون

 مي بزرگ نعمت و ناز تو روز پسرهاشون خودشون، قدرت حساب به ها خان. بوده همين بوده تا -
 بار ظالم و الواط اكثرشون همين واسه. بزنه حرفي اونها به نداشت حق خان ترس از كه هم كسي كردن،

 فهميد مي تا خان پسر اينكه اش خالصه. پدري ارث و اونهاست اليق فقط خاني مقام ارانگ. اومدن مي
 خان و كنه مي اسب سوار رو دختر هم حسين حاج. ذاره مي فرار به پا شده باخبر قضيه از حسين حاج
 .بشه حفظ آبروش و بگيره خان از رو دختر حق تا دادخواهي واسه شهر بره مي بسته كت رو

 :گفت و كرد فكر كمي پريسا

 اشنا كه دخترجووني كه بينه مي صبحانه سفره سر بوده، بچه كه كرد مي تعريف بار يه پدرم راستي، -
 از و آوردن سرش باليي چه كه ميگه حسين حاج واسه و شون خونه مياد گريون چشم با بوده، هم

 . بارداره پسرخان

 :گفت لبخند با آرش
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 !بوده بوداري شكلم عجب هام قديمي مشكالت! به به -

 :داد ادامه و كرد نگاه او به چپ چپ پريسا

 رو كسي. كرده مي كار خان خونه توي بچگي از مرده، وبا خاطر به پدرش و بوده يتيم دختره گويا -
 .نداشته سراغ كسي اون از رازدارتر چون پدربزرگ سراغ مياد نداشته، دادخواهي واسه

 :گفت آرش

 بكنه؟ توانست مي كار چه پدربزرگ آخه -

 :داد جواب پريسا

 بمونه حرفش سر كار اخر تا كه گيره مي قول دختره از اول. بده انجام كاري تونسته مي اون فقط اتفاقا -
 سوار رو دختره هم حسين حاج بمونه، حرفش سر كه ده مي قول هم دختر. زيرش نزنه راه وسط و

 شهر بره مي زور ضرب به رو خان خود وده،ب كرده فرار كه پسره. خان سراغ ره مي و كنه مي اسب
 پسرش و خودش گناه به دادگاه محضر تو خان بزنه حرفي كنه نمي جرات كس هيچ. دادخواهي واسه

 .كنه مي اعتراف

 :گفت و شد جا جابه آرش

 .گرده برنمي كه رفته آبروي كردن؟ كارشون چه حاال -

 :گفت و كرد تبسمي پريسا

 مي خسارت هم خان خود از افته، مي زندان به خان پسر. رسن مي مجازات به اونا اما البته، كه اون -
 .كنه مي عقد بوده، خان نوكر قضا از كه نامزدش با هم دختره و گيرن

 :گفت و داد تكان تاسف با را سرش ارش

 !بوده گرفتاري چه جماعت، اين دست از هم ما پدربزرگ -
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 :گفت آذرخاتون

 دريا دلش. عام و خاص زبانزد مرحوم اون بود نواز يتيم. كرد بزرگ يتيم ات شش بباره، قبرش به نور -
 بهشون. ذاشت مي مايه جون از يتيمي هر كردن شاد واسه. لرزيد مي قلبش اومد مي كه يتيم اسم بود

 .....ذاشت مي احترام بقيه از بيشتر

 :داد ادامه و كرد مكث اي لحظه

 مرحوم هاي بچه سه هر. مرد بچگي تو برادرشون شيدر! شناسين مي رو مهين و منوچهر حتما -
 دق زنش ي غصه از هم حيدرآقا مرد، كه افرين نوش مادرشون. بودن حسين حاج برادر حيدرآقاف

 تكان دلشون تو آب نذاشت حسين حاج اما. موندن كس بي بچه تا سه اون و رفت اون سر پشت و كرد
 هم كوچيك بي بي خواهرش همسر كه بعدها. كرد پدري شون حق در و خودش پيش آورد. بخوره
. داد جامعه تحويل رو خوب خانم دختر تا سه و خودش پيش برد هم رو اون هاي بچه تا سه مرد،

 اي غريبه هيچ كه ميكرد رفتار ها بچه اون با همچين.نكرد زندگي خودش واسه اصال پدربزرگتون
 .نيستن خودش هاي بچه نميفهميد

 بزرگ پدرمون با گل خانم و خانم مهين و فرنگي خانم يعني:گفت آرش و ردندك نگاه بهم آرش و هما
 !شدن؟

 نميدونستي؟ آره:داد جواب پريسا

 .نميدونستم رو اينها ام ميذارن احترام بهشون خيلي عمو و پدر ميديدم نه-

 باشه؟ بيك رشيد باشه حسين حاج ميتونه كسي چه ديگه شاد روحش:گفت و شد جابجا آرش

 !كني بازي رو بيك رشيد نقش تونستي خوب تو كه فعال:گفت زنان ندلبخ هما

 .شرطه بيك رشيد شدي بازم و داشتي قرار ماجرا دل و وسط.نقش ميگي خودت-
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 .بخوابيد بريد ايد خسته خيلي شما:گفت و شد خيره پيرزن ي خسته ي چهره به پريسا

 سخته اينقدر هنرپيشگي نميدونستم االح تا مياد خوابم منم اتفاقا:گفت و كشيد اي خميازه هم آرش
 قبول خانم اين ميده رضايت كارگردان زمانيكه اينجاست بدبختي!گير سخت هم كارگردان.

 .نيست كه تا دو يكي بدبختي!نميكنه

 چندتاشد؟ آخرش:گفت خنده با و كرد خاموش را سماور آذرخاتون

 يكيش.خيلي آذرخاتون خيلي:داد وابج آرش.شدند رختخوابها آوردن مشغول و خنديدند هما و پريسا
 و افتاد لج اون با اي ورپريده سگ كدوم نشد معلوم آقا ملوس مهربون بود خوب شهرامي همين

 الزم ميگن بزنيد بهش هاري آمپول ببريد ميگم هي.شده رو اون به رو اين از اصال!كرد زخميش
 .ميشه عوض داره صداش تن ميكنم احساس وقتهايي يه نداريم جاني امنيت ما بابا.نيست

 !ميشه؟ چطوري:پرسيد و ايستاد آرش مقابل نگران و متعجب آذرخاتون

 چيره اش خنده بر ميكرد سعي حاليكه در آرش و كشيدند نشان و خط او براي كنان خنده هما و پريسا
 ريساپ.بخوره ماهارو كه ميكنه پيدا عالقه و ميسه رگه دو وقتهايي يه.نشده عوض كامل هنوز:گفت شود

 گفت؟ چي بمن ظهري فهميدي

 شهرامي؟!كي؟-

 تو حاال.بگيرم گازت ميشم وسوسه مدام كه ميبينم بزرگ استخوان يه شبيه رو تو ميگفت ديگه آره-
 چيه؟شهرامي تكليف بيفته مون واسه اتفاقي نشديم؟اگر بيمه چرا ما دارم؟اصال جاني تامين من بگو

 سگه؟ آقا اون يا ميده جواب

 .ميكنه باور زشته آرش كن بس:گفت خنده با هما

 .بود آذرخاتون به اش اشاره
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 خاك زير برده منو حتما.شهرامي سراغ بريد صاف نديديد منو روز فردا اگه بدونيد كه ميگم دارم خب-
 .بخوره فرصت سر كه كرده قايم

 .است المس شهرامي و بوده شوخي آرش حرفهاي كه فهميد و خنديد ديد كه را بقيه ي خنده آذرخاتون

 ذهنش مدام سوالي.خورد غوطه افكارش درياي در پريسا.رفتند رختخوابهايشان به همه دقايقي از پس
 علي كم كم و گذشت او بر حال اين به ديد؟ساعتي خواهد را بيك رشيد هم باز آيا.ميكرد مغشوش را

 دنيايي به را او و دويد رگهايش در آهسته آهسته خواب نشئه و شد سنگين پلكهايش باطني ميل رغم
 دنبال به.داد نوازش را جانش روحنواز نسيمي.يافت تنها مرغزار ميان در را خود رويا عالم در.برد ديگر

 درخت تك آن تنهايي و دشت تنهايي خود تنهايي از.تنها تنهاي بود تنها.چرخيد سو هر به اي گمشده
 د ناشناخته حسي كشيد آن قطور ي هتن بر دستي.دويد نفس يك درخت زير تا.افتاد وحشت به تنومند

 پس پا وحشت از بايستد آن روي بتواند كه آن از نرمتر شد نرم پايش زير ناگهان.شد برانگيخته راو
 آن فقط گشت مبدل وسيع باتالقي به مرغزار تمام.ميرفت فرو آن در ميگذاشت پا كه جا هر.كشيد
 .بود ايستاده سرجايش صالبت پر همانگونه درخت

 فرو از وحشتش تمامي اي لحظه در.چسبيد آن به و كرد قالب درخت ي تنه دور را دستهايش اراجب به
 :رسيد گوشش به دلنشين نوايي كه گرفت آرام زماني و رفت بين از مخوف آبادي ناكجا در رفتن

 زده ماتم سيه جامه زده صف درختان جمله

 بازجو جوابي آخر عدو زاغ اي:گفتند

 جنان همچون جنان همچون بو و پررنگ شود عالم

 كن صبر ديگر ماه سه سخن بيهوده زاغ اي

 جهان عيد جهان عيد تو كوري رسد در تا

 ما قنديل شود روشن ما اسرافيل آوار ز
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 جان مهر آن جان مهر آن مردن از شويم زنده

 لگد كوبي او گور بر دد همچو خزان ميرد

 پاسبان اي پاسبان اي ميدمد دولت صبح نك

 

 سوالي هيچ بدون پريسا و شد دراز او جانب به درخت پهن برگ و شاخ البالي از دستي باورينا عين در
 در را پيكرش تمام سرد عرقي پريد خواب از لحظه همان در.شد جدا درخت از و سپرد او بدست را خود

 پنجره از كه نوري نشست و كرد پاك را پيشاني عرق دست پشت با.افتاد شماره به نفسش و برگرفت
 .است ديده كابوسي چه شد فراموشش كه طوري.كرد جلب را نظرش زود خيلي ميتابيد اتاقش به

 بود شده غرق شگرف نوري در كه قديمي ي خانه ديدن با و برداشت خيز پنجره سمت به سرعت به
 رشيد ديدار دلتنگ.يافت قديمي ي خانه در پشت را خود خيلي و نشاند لب بر رضايت سر از لبخندي

 پريسا.بود ايستاده انتظارش به متفكر و مغموم بيك رشيد.شد خانه وارد نميشناخت پا از سر و بود بيك
 و كرد اشاره جانبي به رشيد كه نشده ديدارش به موفق ديشب چرا كه بپرسد خواست و داد سالم

 باشي؟ شاهد رو تلخي حقايق و بريم جايي ي آماده:پرسيد

 بريم؟ بايد كجا.نبودم حقيقت شنيدن و ديدن ي تشنه حاال ثلم هيچوقت:داد جواب سر تكان بهمراه

 ميان در را خود اي لحظه از پس برداشت قدم دنبالش به اختيار بي هم باز پريسا و افتاد راه بيك رشيد
 گوش به آنجا ديوار و در از ناله صداي.كرد نفوذ استخوانش مغز تا سرما.يافت طويلي و تاريك راهروي
 درهاي.شد دقيق اطرافش به.ساخت نزديكتر بيك رشيد به را خود و كرد خوف ساساح پريسا.ميرسيد
 كم المپهاي و نميتابيد آن بداخل خارج از نوري كوچكترين.بود زيرزميني زندان يك شبيه آنجا!آهني
 !زندانه؟:پرسيد لرزاني صداي با.روشن تا ميكردند خوفناك را محيط نور

 .زدي حدس درست-
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 ببينيم؟ ور كسي چه اومديم-

 .نكن عجله-

 سر پشت از.كشيدند زمين روي را او و گرفته را شخصي بغل زير مامور دو شد باز سلولها از يكي در
 آن كه شد اتاقي وارد همراهشان و افتاد راه آنها بدنبال پريسا.شناخت و داد تشخيص را او نميشد
 و رتاريك د شد اتاق وارد آنها دنبالب همينكه پريسا.كشاندند اتاق وسط صندلي روي بردند را زنداني
 بيك رشيد بجانب ماند خيره آنها به متفكر و مغموم كه ديد را جوان همان هم باز اتاق ي گوشه روشن
 ميبينه رو ما.هست همراهمون مدام كه هست جووني يه ديدم رو شما كه باري اولين از:پرسيد و چرخيد
 ميبينيد؟ رو اون هم شما.نميكنه كاري نميگه چيزي نميزنه حرفي اما كنارمونه

 .ميشناسيش:گفت و كرد نگاه او دست جهت به بيك رشيد

 كجا؟ از نه!ميشناسم؟-

 !اينجايي بخاطرش كه مهميه سوال همون اون باش صبور كمي ميشناسيش-

 !نميفهمم!مهم؟ سوال-

 .ميفهمي نكن عجله-

 صورتش جراحت شدت از.سوخت او براي دلش اختيار بي.چرخيد زنداني مرد سمت به دوباره پريسا
 را پريسا دل اش خوني لباسهاي و بود رفته فرو تورم و كبودي درون چشمهايش.نبود شناسايي قابل
 گنده شكم و اندام درشت مردي اتاق ديگر قسمت در.بود شده ولو صندلي روي بيهوش.آورد بدرد

 موهايش.بود مسني مرد آمد بهوش او و ريختند زنداني سر بر آب سطلي او ي اشاره به.بود منتظرشان
 تشخيص قابل اش چهره كه نميگذاشت جرح و ضرب و شكنجه آثار.مو پر صورتش و جوگندمي

 بود؟ كرده چكار مگر.آمد بدرد مرد آن ي چهره ديدن از پريسا قلب.باشد
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 دستور كي هستند؟از كساني چه رابطهاتون نگفتي خب:پراند جا از را او گنده شكم مرد صداي
 ميشه؟ تكثير و چاپ كجا ها اعالميه يريد؟اينميگ

 و ناراحت پريسا شد بلند فريادش و كوبيد مقابلش ميز روي بر دست دو با مرد و نداد جوابي زنداني
 !پدربزرگمه؟ كيه مرد اون اينجا اومديم چرا:گفت و چرخيد بيك رشيد سمت به متاثر

 اين توي بدوني؟حقيقت رو حقايق ميخواستن دلت مگه:گفت و نشاند لب بر محزوني لبخند بيك رشيد
 !مونده مدفون ها دخمه

 كيه؟ اون خدايا! نيست تشخيص قابل اش چهره-

 يك كه اي چهره و داشت رو هزار كه ديدم اي چهره من.نيستند تشخيص قابل براحتي ها چهره!چهره-
 را زيرش زشتي رويش تابش وراي از كه ديدم اي چهره.باشند ريخته قالبي در انگار.نداشت بيشتر رو

 چهره ميخواي چطور تو.دريابيم را اش زيبايي تا برداريم را رويش تابش بايد كه اي چهره و ام شناخته
 زيرين حقيقت به تا ببيني ميبافته خودت چشمهاي كه اي پارچه وراي از اينكه بشناسي؟مگر رو ها

 !حقيقتي؟ دنبال تو.برسي

 !كيه؟ جوون كيه؟اون مرد اون بيك رشيد حقيقتم دنبال هك بخدا آره:زد فرياد آلود بغض پريسا

 ميگه؟ چي بتو قلبت-

 .ميترسم خودم گمان از ميترسم-

 !باش شجاع-

 فرياد بازهم بازپرس مرد.چرخيد آنها بجانب دوباره نيز پريسا.شد خيره مرد آن به و ساكت بيك رشيد
 كنيد؟ چيكار و بريد كجا ميگفت ميداد؟اون دستور بهت حسين حاج:زد
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 حسين حاج.نه بگم چندبار:رسيد گوش به بيايد بيرون چاه ته از گويي دردآلود و خسته زنداني صداي
 با ميگيرم گردن به رو چيز همه دارم منكه.كنيد اعدامم...من.ميكردم من رو كارها همه نيست اي كاره
 داريد؟ چكار اون

 به بازپرس.شد بيهوش زنداني كه ردفش را گردنش چنان دوست با و زد او دور چرخي عصبي بازپرس
 خبر اون ميگه اين!دارند رو هم پشت چقدر:غريد لب زير و ببرند را او كه كرد اشاره زندانبان دو آن

 !كنند گريه حالتون به آسمون مرغهاي كه بيارم سرتون به باليي.بيخبره اين ميگه اون نداره

 سرد ديوار به را اش كرده گره مشتهاي بود افتاده يهگر به كه پريسا.شد خارج اتاق از عصبانيت با نيز او
 ديد خود و بود ارسالن پدربزرگ مرتضي حاج شدن شكنجه شاهد او زد ضجه و كوبيد زندان بيروح و

 !گرفت گردن به را چيز چطورهمه كه

 .سرده خيلي اينجا بريم بيا:گفت و ايستاد كنارش بيك رشيد

 .ميشه چي كه ببينم بذاريد بمونم بذاريد نه-

 .بموني اينجا نميتوني تو-

 بذاريد شده مدفون ها دخمه همين توي شما بقول ارسالن ما زندگي راز.مهمه خيلي ميكنم خواهش-
 زندان؟ همين اينجاست؟توي هم پدربزرگم!بفهمم و بمونم

 .كرد راتاييد او حرف سر تكان با بيك رشيد

 

 9 فصل

 .برخاست خواب از هما شديد تكان با آرش

 .نيست پريسا...ارشوبيد-
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 يا مرغزار رفته نميشناسيش؟حتما تو نيست كه چي؟نيست يعني نيست پريسا:پرسيد تعجب با و نشست
 .قديمي ي خونه اون

 از ميدوني.نبود ديدم رفتم:گفت و كرد نگاه بود نگران او چون كه آذرخاتون به نگران و مستاصل هما
 ...نيست شب نصف

 بمن حاال تو و نيست شب نصفه از:پرسيد اي رگه دو صداي با اشدب پريده سرش از برق گويي آرش
 !ميگي؟

 حتما گفتم خودم پيش:داد جواب پيرزن لرزان دستهاي فشردن حال در و برد پناه آذرخاتون به هما
 گشتم هم رو مرغزار رفتم.برنگشت اما برميگرده نزده صبح تا و قديمي خونه رفته شب هر مثل
 .هنمير اي ديگه جاي.نبود

 غلطي چه بيرون ميره شب هر:گفت برخاستن حال در و زد كنار را اش مالفه خشمگين و عصباني آرش
 بكنه؟

 .نميره جايي قديمي خونه ميره:داد جواب و افتاد لكنت به هما

 !نگفتي؟ بمن حاال تا و ميدوني تو-

 كنيم؟ چكار حاال!آرش

 از رو جوونمون دختر سراغ و ميكنيم كج رو گردنمون بيرون بكنيم؟ميريم ميخواي چكار چمچاره-
 .نميدونم كنم چكار تا دو ما دست از كه آخ!ميگيريم مردم

 بگو برگشت خونه بمون:گفت خشم با كه برود دنبالش به خواست هما كرد عوض لباس سرعت به
 آغوش به آلود بغض هما و گذاشت ناتمام را اش جمله...اگه ميشكونم رو گردنش.بيام تا بمونه
 .برد پناه تونآذرخا
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 قبر كنار گشت را خانه زواياي تمام.بود رفته فرو غريب سكوتي در خانه.رفت قديمي ي خانه به اول
 سراغش كجا كن كمكم بدم؟خدايا چي رو عمو و پدر جواب:گفت بلندي آه همراه و ايستاد بيك رشيد

 بگيرم؟ رو

 و بودند شده بيدار خواب از تازه ستارو مردم.رفت مرغزار بسمت عجله با و شد خارج قديمي ي خانه از
 صبح ساعت آن در آنهم روستا مردم از آنكه تصور از آرش.ميشدند خارج خانه از روزانه تالش براي

 نظر از را مرغزار تمام.بيابد را او زودتر چه هر كرد دعا و لرزيد خود بر بگيرد پريسا از سراغي
 كه بود عصبي آنقدر.رخ در رخ ارسالن با كرد را خانه به مراجعت قصد مستاصل و نتيجه بي وقتي.گذراند

 و شد خيره او به متفكر. داد سالم و اورد جلو را دستش ارسالن. فهميد را آن شد مي هم اش چهره از
 :پرسيد او دست فشردن با همراه

 .بودم غافل من فقط و نخوابيده كسي انگار بوده؟ خبر چه ديشب! اينجا صبح، وقت اين -

 :گفت و كشيد درهم ابرو فهميد نمي را او منظورم كه ارسالن

 شب نه صبح،. زنم مي قدم اينجا ميام صبح روز هر من بوده؟ بيدار صبح تا كي. فهمم نمي رو منظورت -
 !منم مظورت اگه البته! صبح تا

 !نبودي؟ هم اونجا پيش ساعت يك تصادفاً چي؟ قديمي خونه -

 :گفت و شد دقيق آرش جدي چهره به ارسالن

 !كني؟ مي بازجويي ازم داري واقعا يا كني مي شوخي شده، چيزي -

 :گفت و گرفت ارسالن جانب به را اش اشاره انگشت مباالت بي و عصبي

 نه؟ يا بودي اونجا پرسيدم؛ سوال يه فقط -

 :گفت و كشيد عميقي نفس ارسالن
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. نخير گم مي گذره، مي چي سرت تو بفهمم كه اين واسه فقط اما بينم؛ نمي توضيح واسه دليل گرچه -
 سرقت به چيزي قديمي خونه اموال از شده؟ چي. اينجاست اومدم كه جايي اولين شدم بيدار وقتي از

 !رفته؟

 كرد صدايش ارسالن چه هر و بازگشت خانه سوي ب بود انباشته خشم از توفاني را قلبش كه حالي در
 از سالمي با تنها و شد رو روبه گروه افردا از نت چند با. گذشت مرغزار از سرعت به و نداد جواب

 .گذاشت باقي متعجب را آنها و شد رد كنارشان

 بند اش نفس شان خانه شماره ديدن با. زد زنگ همراهش تلفن كه بود نشده خارج مرغزار از هنوز
 بازكشته، نتهرا به شبانه پريسا شايد كرد فكر اي لحظه براي داشتند؟ كار چه او با صبح وقت آن. آمد
 بلند و عصبي پدرش صداي. كرد سالم و فشرد را تماس دكمه. گشت مبدل ياس به اميدش زود خيلي اما
 رسيدك گوشش به

 خونواده مرد عنوان به رو تو مثال. كرد اعتماد تو به عموت كردي؟ كه كاريه چه اين! پسر؟ سالمي چه -
 !اونجا فرستاديم

 :فتگ ناراحتي با آورد، سردرنمي كه آرش

 افتاده؟ اتفاقي چه ميگيد؟ چي فهمم نمي شده؟ چي -

 كي تو پس، اخه. نذاشتم كه بگيره تماس خواست مي شبي نصف. رفته راه صبح تا ناراحتي از عموت -
 چي؟ يعني خانوادگي تعصب بفهمي خواي مي كي بشي؟ بزرگ خواي مي

 ده؟ش چيزي زده؟ حرفي پريسا. گيد مي چي فهمم نمي خدا به آقاجون، -

 ما؟ خانوادگي دشمن همكار شديد رفتيد كنه مي سكته داره عموت. بعيده ديگه كه پريسا از پريسا؟ -
 !بعيده پريسا و تو از! غيرتتون به حاشا كه واقعا اونها؟ عمله شديد
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 كه اند فهميده فقط و ندارد خبر پريسا شدن گم از هنوز كه شد راحت خيالش كشيد، عميقي نفس آرش
 :گفت آرامي به. كنند مي كار ارسالن گروه براي انهها

 تهيه فهميديم كه دوم روز همون. نيست كنيد مي فكر كه طوري اون خدا به. آقاجون دم مي توضيح -
 اين گفت پريسا دفعه يه كه شديم اماده حتي. برگرديم خواستيم منوچهريه، ارسالن ارسالن، ي كننده
 كنيم مي كمكشون پدربزرگ خاطر به. نداريم كار منوچهري به ما پدربزرگه و بيك رشيد مورد در فيلم

 .نشده طوري هم حاال. اومد پيش كه هم مسائل بقيه و

 نگران و ناراحت هما و آذرخاتون. شد خانه وارد كرد مي صحبت كه همچنان و بود رسيده خانه به
 بازنگشته كه ماندفه او به سر تكان با هما و گرفت را پريسا سراغ دست حركت با. بودند منتظرش

 پشت از را پدرش فرياد خوبي به كه هما. كرد اشاره اش گوشي به و داد تكان را سرش ارش. است
 پدرش كردن ارام در سعي عاجزانه، كه شد خيره ارش به. گزيد دندان به را لبش شنيد، مي گوشي
 .داشت

 كار چي رو پريسا....پريسا وبه؟خ. ميايم كنيم مي ول اصال....ميايم. نخوريد حرص شما آقاجون، چشم -
 ....بود خونه يعني....اس خونه چرا...چي....ميگم بهش من....بگه؟ چي خواد مي عمو داريد؟

 .بگويد چه فهماند او به اشاره با هما كه كنند كمكش تا كرد نگاه اذرخاتون و هما به مستاصل

 مي من از بيشتر كه رو خانمها. دونم مي چه بغلي، خونه رفتن هما و آذرخاتون با بود، خونه البته -
 برمي زود خيلي ما. كنيد اروم هم رو عمو باشيد، اروم شما. بگيرن تماس گم مي اومدن چشم،...شناسيد
 ...گرديم

 جرات هما. گفت ناسزا خود به و كرد پرت پشتي روي را گوشي را عصبانيت با شد، قطع كه تماس
 :گفت و رفت هما سمت به خشم با و كرد طي را خانه عرض و طول بار چند. بپرسد چيزي نداشت
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 رو چيزي و گي مي راست من به كه تو! افتاده راه اش خط حاال وقت اون ده، نمي خط اينجا لعنتي اين -
 !نكردي؟ مخفي ازم

 بگم؟ دروغ بايد چرا خدا، به اره -

 رفته؟ كجا پريسا دوني نمي يعني -

 .بره نداشته جايي آخه. آرش كن باور -

 !داشته قرار ارسالن با شايد -

 :گفت ناراحتي با و كرد پيدا جرات هما

 اهل پريسا نه بكنه كاري همچين پريسا نداره امكان! بگي موردش در خواد مي دلت چي هر ذارم نمي -
 .دوني مي خوب خودتم. ارسالن نه و حرفهاست اين

 از بيان نبود كه بچه چي؟ سهوا اصال چطوري؟ كي، دزديدنش؟ كجاست؟ ديگه، بگو كجاست؟ پس -
. صدا و سر بي رفته خودش. كنه صدا و سر اون نه و بفهميم ما نه و ببرن و كنن بغلش بگذرن، ما بين
 ...بيرون لباس بدون اونم. دونم نمي رفته، جا حاال

 :پرسيد بريده بريده بود افتاده گريه به كه هما

 پريسا آخه چي؟ بيارن سرش باليي اگه چي؟ باشدش دزديده كسي و قديمي خونه باشه رفته اگه...اگه -
 كجايي؟ االن

 .گريست بلندي صداي با و نشست جايش سر

 :گفت و رفت در سمت به چابك و سريع آذرخاتون. شدند ساكت دو هر و شد بلند خانه درِ صداي

 .برگشت شكر رو خدا خودشه، -
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 اميد هزار با پيرزن نشاند، لب بر لبخند بود، كشيده برايش قبل ساعتي كه نشاني و خط رغم علي آرش
 ديدنش با آرش. شد خانه وارد و داد سالم او و رفت هم در اش چهره شهرامي، ديدن با و كرد باز را در
 او به ساختگي لبخند همراه و كرد پاك را اشكهايش عجله با هما. رفت جانبش به و كشيد بلندي آه

 :پرسيد هما، كرده ف چشمهاي و او ناراحن چهره ديدن با و داد دست ارش با شهرامي. داد سالم

 افتاده؟ اتفاقي شده؟ چيزي -

 مغزش در گردبادي. داد تكيه پشتي به و نشست كنارش به نيز خود و كرد نشستن به دعوت را او ارش
 :گفت و فشرد را اش شقيقه انگشت، با. بود پيچيده

 !شديم بدبخت! شهرامي شديم بدبخت -

 :گفت و چرخيد جانبش به آورد سردرنمي او هاي رفح از كه شهرامي

 .ريختيد هم به اينقدر كه شده چي ببينم بزن حرف. نكنه خدا -

. لرزيد مي بدنش عضالت تمام فشرد زانو به و كرد مشت را انگشتانش. رفت فرو درهم ارش چهره
 را او مهتابي صورت. شد خيره هما به و گذاشت لرزانش شانه بر دست او نزار حال ديدن با شهرامي
 :پرسيد و شد متوسل آذرخاتون به ديد را او طوالني سكوت وقتي بود دربرگفته طوفاني اشكي

 !خبره چه اينجا بگه بهم بتونه بهتر اون شايد كجاست؟ خانم پريسا اصال! شده چي بگيد شما -

 مي مربوط پريسا به هست چه هر فهميد كه شهرامي. شكست هم آذرخاتون بغض پريسا، نام شنيدن با
 :گفت و برخاست شود،

 شده؟ مريض پريسا -

 :گفت هايش شانه تكان با و شد خيره ارش به. داد تكان نفي عالمت به را سرش هما

 اومده؟ پريسا سر باليي. بگو چيزي يه! مرد بزن حرف -
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 گويي. دش منعكس و كرد برخورد خانه ديوار و در به و گذشت ميانشان از طوفاني و بلن آخرش جمله
 جوابي آرش. لرزاند را شان همه تن انعكاسش. باشد كرده فرياد عظيم كوهي مقابل و وسيع دشتي در

 :پرسيد ناراحتي با و شد وارد كه ديد خانه چهارچوب در را ارسالن كه بود نيافته او براي

 !اومده؟ پريسا سر باليي -

 :زد فرياد و برخاست عصبانيت با. شد آرش خشم باعث كه بود سوالي كرد؟ مي چه انجا او

 كجا كرده، كار چه پريسا با كه بپرس ازش! بود قديمي خونه تو راست و چپ كه بپرس اقا اين از -
 مي شبها نصفه پريسا نداشت خبر روحم. بودم رفته مرگ خواب كه من آورده؟ سرش باليي چه بوده،
 ...قديمي خونه به رفته

 :زد فرياد و كوبيد ديوار به را او و گرفت دست در را ارسالن يقه

 كجاست؟ پريسا -

 :گفت و كرد دور خود از و فشرد را او مچ قدرت، با ارسالن

 مي من از بودي خونه اين مرد مثال تو. بودي عموت دختر از مراقبت مسول تو پرسي؟ مي من از -
! ديدم هم رو تو ريپذي مسوليت. خوبه. بودم شاهد همه اون بين اينجا از فاصله كلي با كه من پرسي؟
 !حاشا خان، ارش! غيرتت به حاشا ديگرون؟ گردن ميندازي رو خودت كاري اجحاف

 شهرامي كه كند ارسالن نثار را ان خواست و كرد جمع اش شده گره مشت در را اش خشم تمام آرش
 :گفت و كشيد پايين را او مچ

 رفته كه شده چي ببينم كن تعريف. بزني تهمت كسي هر به دليل بي كه شه نمي. ارش بكش خجالت -
 برنگشته؟ و قديمي خونه رفته كه مطمئني تو بيرون؟

 :گفت آلود بغض و داد تكيه ديوار به ارسالن كنار درمانده و مستاصل آرش
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 از گفت، ها گذشته از آذرخاتون زديم، حرف دري هر از نشستيم ديشب. دونم نمي خدا به دونم، نمي -
 به رفتم حتي بودم بيدار بيشتر ساعت يه من. خوابيديم و رفتيم زود بود خسته چون... پدربزرگمون

 سنگين خوابم خدا به. خوابن سه هر ديدم اتاقشون، رفتم اومد، صدايي يه چون. زدم سر و اتاقشون
 رفته؟ كي و بيرون رفته كه نفهميدم چطوري دونم نمي نيست،

 دستها بين را سرش و نشست جا همان و شد شل زانوهايش. نداد او به سخن ادامه مجال ديگر بغض
 و نشست او كنار ارسالن. زد مي موج شان چهره در نگراني. كردند نگاه هم به ارسالن و شهرامي. فشرد

 :گفت و فشرد را اش شانه دست با

 گشتي؟ رو قديمي خونه. كنيم مي پيداش هم با. كنيم مي پيداش -

 :داد جواب او جاي به هما

 كار و صحنه سر هم بعد و رفت مي جا دو اين به فقط مدت اين تو. گشتيم هم رو رغزارم. گشتيم بله -
 .اي ديگه جاي نه شد، مي حاضر گروهي

 :پرسيد شهرامي و خاراند را اش چانه متفكرانه ارسالن

 ...اومده پيش برايش كاري تهران، برگشته شايد -

 :داد جواب بلندي نفس همراه و ايستاد آرش

 صحبت عمو و پدرم با پيش دقيقه چند ضمن در. داد مي خبر ما به حتما بره خواست مي اگر .نرفته نه -
 كنم كار چي بايد دونم نمي. بگم دروغ شدم مجبور كه بزنن حرف پريسا با خواستن مي اتفاقا. كردم
 .دخترشه پريسا باشه چه هر. بدم قرار جريان در رو عمو بهتره شايد

 :گفت سريع ارسالن

 !كاره بدترين ناي نه -
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 :پرسيدند هم با شهرامي و آرش

 چرا؟ -

. كنيم پيداش بعدازظهر تا شايد بگرديم بريم. صبحه هشت ساعت تازه. كنيم نگرانشون نداره دليلي -
 !ديگه بريم معطليد؟ چرا بشه؟ چي كه كنيم نگران رو اونها دوره، كه راه

 :گفت و چرخيد شهرامي جانب به ارش. شد خارج خانه از و گفت را اين

 نرفته؟ جايي و بوده خونه تو ديشب كه مطمئني تو -

 :گفت و زد لبخندي شهرامي

 از. گفت ها گذشته از و بوديم بيدار صبح اذان تا اتفاقا بود من پيش شب تموم. شاهدم من! آرش -
 .اجشونازدو با عموت مخالفت دليل و پريسا به اش عالقه...  از... حسين، حاج پدربزرگت پدربزرگش،

 :گفت و برد فرو موهايش درون را انگشتانش آرش

 .شه مي مربوط ادم اين به پريسا شدن گم كنم مي فكر اش همه. شم نمي قانع -

 :گفت و پوشيد را ش ا كفش شهرامي

 نكن اشتباه كنه؟ اذيتش تونه مي چطور بره، اش عشق پاي به كوچك خار يه نيست حاضر عاشق، يه -
 گفت؟ چي بهم ديشب دوني مي. شناسم مي تو از بيشتر رو ارسالن من. ارش

 ....نه: داد جواب سر تكان با بپوشد را اش كفش تا بود شده خم كه آرش

 امكان نه. كنه پشت تو به اگه حتي كني، خوشبختي آرزوي ات عشق براي كه هستي عاشق وقتي گفت -
 . كنه خطا پريسا مورد در ارسالن نداره

 :گفت لباسش كردن صاف حال در و ايستاد آرش
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 .باشه اينطور اميدوارم -

 :گفت و شد خيره بود ايستاده لرزان و نگران كه هما به

 .نيست خوب حالت. بخور قند اب ليوان يه -

 :گفت و چرخيد او جانب به سريع شهرامي

 .باشيد خودتون مراقب -

 :گفت خانه از خروج حال در آرش

 .كنيد خبرم برگشت اگه. بمونيد خونه -

 :گفت خروج حال در. پاشيد هما چهره بر گرمي لبخند نيز شهرامي

 .دم مي قول. كنيم مي پيداش -

 ميان از اشك قطرات گذاشت و گرفت طرفي يك را سرش لرزيد، مي بغض از اش چانه كه حالي در هما
 .بگذرد نگرانش نگاه

 :گفت و دكر رو شهرامي به ارش. بود نشسته دو ان منتظر اش، ماشين درون ارسالن

 پريسا؟ دنبال بريم بايد ماشين با ما كنه مي فكر چرا -

 :گفت و فشرد را او بازوي شهرامي

 .بگرديم دنبالش هم با كه بهتره. نگرانه خودت مثل چون -

 :داد ادامه و انداخت نگاهي اسمان به

 !بباره كنم فكر گرفته، هم هوا -
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 :گفت و فشرد دست در را ماشين درِ دستگيره آرش

 !خواد مي تلنگر يه فقط من دل مثل -

 ارش سمت به ارسالن. نشست ارسالن كنار جلو صندلي روي شهرامي و گرفت جا عقب صندلي در آرش
 :پرسيد و چرخيد

 كنيم؟ شروع كجا از

 

 :گفت و داد تكيه شيشه به را سرش ارش

 .دونم نمي هيچي! ااينج اما دنبالش، برم كه داشتم سراغ جا هزار بوديم تهران اگه. دونم نمي -

 :گفت و كرد مكثي ارسالن

 .سراب باشه رفته شايد. بود گذشته ماجراهاي دنبال خيلي فهميدم من كه اينطور -

 :گفتند تعجب با دو هر

 چي؟ واسه سراب؟ -

 تعريف ماجراها شدن، گور به زنده كه تني شصت اون قبر از پدربزرگتون مرحوم هاي نوشته تو آخه -
 .كنه پيدا رو قبرها اون دقيق محل خواسته شايد. بود داده توضيح خيلي هم اپريس و بود شده

 :گفت ارش و داد باال ابرو تعجب عالمت به شهرامي

 !اونجا بريم! بهتره كه بالتكليفي از -

 خيره فشرده هم به ابرهاي از تيره اسمان با ارش. گذشتند روستا ميان از و چرخاند را فرمان ارسالن
 :گفت و شد
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 بلدي؟ رو اش دقيق محل تو بود؟ باريدن وقت چه -

 زنيم، مي گشتي محله اون تو. رم مي پيش اومده، پدربزرگت خاطرات دفتر تو كه ادرسي طبق دارم نه -
 .باشه كه اميدوارم يعني باشه، اونجا شايد

 :گفت و برگشت بيك رشيد جانب به ناراحتي با پريسا

 كنن؟ مي اذيتشون همه اين چرا خوان؟ مي اينها جون از چي ؟باشن رحم بي قدر اين تونن مي چطور -

 :گفت و شد خيره مرتضي حاج جان نيمه بدن به بيك رشيد

 چيزي اونها. شده خودكامگي و آزادي آوردن دست به و جور و ظلم با مبارزه صرف ادمها اين زندگي -
 .داره رو مرگ حكم مرد، اين واسه انجامش كه خوان مي ازش

 كه بودم ديده فيلمها توي! كنن مي اش شكنجه قدر اين همين واسه. بده لو رو همه خوان مي! فهميدم -
 .نبودم فجايع اين شاهد نزديك از اما گيرن مي اعتراف ها زنداني چطور

 شد اتاق وارد ماموري بهمراه گنده شكم بازپرسي همان و شد باز داري زنگ و خشك صداي با آهني درِ
 در و كرد طي را سلول عرض و طول بازپرس.بياورد بحال و بنشاند را مرتضي حاج ربازس تا ماند منتظر و

 ميري روزي چند يه البته.خونه بري ميتوني آزادي تو:گفت بود كرده قالب پشت در را دستها حاليكه
 رو چيز همه حسين حاج نداريم كاري تو با.خونه بري بتوني و بشه بهتر وضعت و سر كمي تا بهداري

 !كردي ماجراها اين درگير رو خودت بيخودي.بيگناهي تو كرد رافاعت

 !ميگيد دروغ ميگيد دروغ:رسيد گوش به ضعيف و دار خش صدايش

 شد خارج آنجا از بيك رشيد بهمراه پريسا كشيد بيرون سلول از و كرد بلند را او مامور بازپرس اشاره با
 !شد؟ آزاد چرا پس نداد لو رو كسي شد؟اونكه چي:پرسيد آنها رفتن با و

 .بيا دنبالم اينجاست حقيقت-
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 مردي.شدند مخوف سلولي وارد هم كنار در.برسد او به توانست تا دويد بيك رشيد بدنبال تقريبا پريسا
 و ميزدند لبخند بهم و بودند ايستاه كنارش مامور دو ميكرد تعريف آلود خون و زخمي رويي و سر با

 و زد لبخندي پريسا به بود همراه آنها با اول از كه جواني.ميكرد داشتياد را او حرفهاي ديگري ماموري
 .بود شده تمام هم او كار گويي.شد ناپديد دست تكان با

 با مدام نيز اجدادش اينكه اش خانوادگي ي سابقه از.ميگفت كارهايش و حسين حاج از مدام مرد آن
 امضا را حرفهايش پاي و داد لو كامل نشاني اب را افراد تك تك.ميكردند مبارزه و داشته جنگ سر دولت
 .كرد

 تلخ لبخندي جز او كرد نگاه بيك رشيد به نبود تشخيص قابل.شد خيره او به متعجب و مبهوت پريسا
 چپش پاي بودن كوتاه متوجه كنند خارج سلول از تا كردند بلند را مرد زمانيكه.نداشت برايش جوابي
 دوران به سرش و رفت سياهي چشمهايش دويد تنش رب رخوت از موجي.شناخت را او و شد
 و شده ديگر تن دهها اعدام باعث فروخته را حسين حاج پدربزرگش كه كسي!نميشد باورش.افتاد

 را او!بود سيف او!ميكرد ياد او از نيكي به هميشه پدر كه كسي بود افتاده مرتضي حاج دوش بر گناهش
 از را او كه بود وحشتناك و سنگين آنقدر واقعيت آن باور.بود دوست پريسا پدر با پسرش و ميشناخت

 ديگر كه را جوان آن تازه.داد تكيه زندان كثيف و سرد ديوار به را سرش و نشست همانجا.آورد در پا
 نشان او به را حقايق تا بود شده همراه او با راه اول از كه بود مرتضي حاج جواني او.شناخت بود رفته
 .دهد

 

*************** 

 

 برسند ماشين به سريعتر چه هر ميكرد سعي رحاليكه د و گرفت را ارسالن بازوي زير شهرامي
 .بريم شو سوار شديم خيس.بشه قايم گوشه يه كه نيست بچه ديگه نيست:گفت
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 !بريم؟:گفت و گشت خيره آرش مغموم و خسته ي چهره به و شد ماشين سوار اكراه با ارسالن

 .نبود هم بهداري توي كه ديديد.باشيم نگشته كه نمونده جايي ديگه!ديگه؟ كجا-

 .باشه برگشته شايد خونه بريم:گفت شهرامي

 .ميدادن خبر بهمون بود برگشته اگه:گفت آرش

 نياورده همراه آنرا شد متوجه تازه كه آورد در را اش گوشي تا برد بغل جيب سمت به را دستش
 !نيست؟ همراهت تگوشي:پرسيدند تعجب با ارسالن و شهرامي.است

 كنم فكر.پشتي روي كردم پرت اونو و شدم عصباني خونه تو.نبود حواسم اصال:گفت سر تكان همراه
 قلبم خونه بريم باش زود ارسالن.بدن خبر بهمون نميتونن اونها كه خونه باشه برگشته اگه پشتي پشت
 .س خونه كه ميده نويد

 از بلندي صداي با ماشين و فشرد گاز پدال روي را پا نارسال.گشت پديدار قلبشان در اميد از اي بارقه
 . شد كنده جا

 و داد تكيه جلو صندلي روي را دستش دو آرش.ميشكافت را جاده آوري سرسام سرعت با ماشين
 !پار و لت نه سالم اما برسيم ميخوايم ارسالن آرومتر:گفت

 شهرامي ميشكافت را آسمان ي نهسي برق و رعد صداي و ميكوبيد ماشين بر محبا بي باران قطرات
 .برو آرومتر س لغزنده هم جاده ميگه راست:گفت

 نيازمند تنها و تك اي گوشه يه بارون اين زير اگه باشه برنگشته اگه:گفت و كرد جابجا را دنده ارسالن
 برو؟ آروم ميگيد بازم!چي؟ باشه كمك

 !ميدوني؟ چيزي تو:گفت و ذاشتگ او ي شانه روي را دستش آرش كردند نگاه بهم شهرامي و آرش
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 هيچ و ميشه غروب داره ميزنه شور خيلي دلم فقط.تو از بيشتر نه:داد جواب و كرد نگاهش آيينه از
 برگشته اگه بنظرتون.درصد چند اونم.احتماله يه فقط باشه خونه شايد اينكه نياورديم بدست ازش ردي
 و من گذاشتي جا رو تلفنت نميدادن؟تو خبر بهمون ترتيبي هر به آذرخاتون و خانم هما خونه بود

 اين از غير شما.كنن پيدا رو ما ي شماره تا بزنن گروه به سر يه بود كافي.هست همراهمون شهرامي
 ميكنيد؟ فكر

 با حق:گفت و داد تكيه صندلي پشتي به و گرفت بغل در را دستها متفكرانه شد سرخ ناراحتي از آرش
 .برو سريعتر باش زود.توئه

 كرد باز را درش آرش كه بود نايستاده كامال ماشين.نگرفت پا بينشان كالمي خانه و روستا به رسيدن تا
 مشوش و ناراحت همچنان كه آذرخاتون و هما.شد خانه وارد و گذشت باران رگبار ميان از.پريد پايين و

 با هم آرش.ستا بازگشته خالي دست كه فهميدند وضعيت آن در آرش ديدن با بودند نشسته در پشت
 روبرويش و شد نزديك او به هما.گرفت دست دو ميان را سرش و نشست ديوار كنار همانجا آنها ديدن
 حاال.كنم خاموش رو تلفنت شدم مجبور ميزدند زنگ مدام عمو و پدر.مونده جا گوشيت:گفت و زد زانو
 !آرش؟ كنيم كار چه

 هنوز پريسا كه دريافتند ارش ديدن با نيز دو آن.ددا سالم و برخاست خانه به شهرامي و ارسالن ورود با
 !اينجاست كه مطمئنم من اينجاست پريسا:گفت و كشيد عميقي نفس ارسالن.است بازنگشته

 دنبالش همه.دويد قديمي ي خانه سمت به و شد خارج خانه از عجله با ارسالن.شدند خيره او به همه
 سنگين و خيس باران كثرت اثر بر چوبي در.ذاشتنگ رويشان تاثيري باران طوفاني بارش و دويدند
 در و زمين روي پريسا ديدن با.شود وارد بقيه از جلوتر و كند باز آنرا توانست بزور ارسالن.بود شده
 !اينجاست پريسا...اينجاست:كشيد فرياد حياط وسط
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 ظرف درون و برداشت اش پيشاني روي از را نمدار ي پارچه هما.كشيد رويش ديگر پتويي آذرخاتون
 شهرامي ركنار د كه ارسالن و آرش به نگراني با و گذاشت پريسا پيشاني روي را دستش پشت.انداخت
 !كنيم كاري يه بايد داره تب هنوزم:گفت و كرد نگاه بودند ايستاده

 .بيمارستان ميبريم كنيد اش آماده:گفت و كرد جابجا دست روي را كتش ارسالن

 .بشه بهتر هوا شايد كنيم صبر كمي اگه.شده بدتر طوفان طرناكهخ!افتضاحه جاده:گفت شهرامي

 .نمياره دوام صبح تا.بوده افتاده بارون زير كي از نيست معلوم.ميكشه نفس سخت:گفت ناراحتي با هما

 !گشتي؟ رو قديمي خونه واقعا تو:پرسيد و كرد نگاه آرش به ارسالن

 نظرم به.نبود اونجا هيچكس بود گشته هم هما.تمگش...پيغمبر به پير به:داد جواب ناراحتي با آرش
 .بديم قرار جريان در هم رو پليس بايد.انداخته اونجا و آورده اونو كسي

 .كنيد اش آماده مهمتره پريسا سالمتي فعال:گفت و رفت در بسمت ارسالن

 .ريدبيا برام سالم و صحيح رو دخترم...باشيد مراقب:گفت و رفت در جلوي تا همراهش آذرخاتون

 .حتما چشم:گفت و زد او نگران و پير ي چهره بر لبخندي ايستاد ارسالن

 فعال.نخوري سرما تا كن خشك رو موهات:گفت و داد او به داشت دست در كه را اي حوله آذرخاتون
 !مرتضي حاج ي نوه بسه برامون پريسا نگراني

 عقب صندلي در هما. كردند ارسالن ماشين سوار بود بيهوش همچنان كه را او پريسا كردن آماده از پس
 و شهرامي.نشست ارسالن كنار جلو صندلي در نيز آرش.داد قرار پايش روي را پريسا سر و نشست

 لغزنده و تاريك جاده.افتاد راه باران طوفاني رگبارهاي ميان در ماشين و كردند بدرقه را آنها آذرخاتون
 ماشين سكوت اش سينه خس خس.ميشد بدتر حظهل هر پريسا حال.ميكرد حركت اهسته ماشين و بود
 و شد منحرف مسيرش از ماشين چندبار.ميكشيد بهمراه را آرش و ارسالن نگران نگاه و ميشكافت را
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 حال جوياي نگاهش با و برميگشت عقب به لحظه هر آرش.كند كنترل را آن توانست بسختي ارسالن
 را او حال وخامت سر تكان با داشت دست در را او سوزنده و گرم دستهاي حاليكه در هما و ميشد پريسا

 .ميداد گزارش

 او همراه توانست هما فقط و گذاشتند رواني تخت روي پريسا رسيدند نهاوند در بيمارستاني به شب نيمه
 به دكتري دقايقي از پس.نشستند گالس فايبر صندلي روي ناراحتي با ارسالن و آرش.شود بخش وارد
 بيمار؟ با شما نشست:رسيدپ و شد نزديك آنها

 افتاده؟ اتفاقي هستم عموش پسر من:داد جواب آرش

 بارون زير ساعتها پيداست كه افتاده؟اينطور حال اين به چرا.كنيد تعريف شما!افتاده قبال كه اتفاق-
 نداره؟ كه قلبي مشكل.پايين خونش فشار و باالست تبش.آورده شانس نكنه الريه ذات.بوده

 بارون زير ساعت چند چرا نميدونيم هم ما واقع در.نداشته مشكلي حاال تا سالمه هن:داد جواب آرش
 .بود افتاده بارون زير بيهوش كرديم پيداش وقتي.مونده

 !بود؟ كرده فرار-

 به اومدن فراري؟مهموني چه!دكتر آقاي:گفت و پريد حرفشان ميان به.پراند جا از را ارسالن سوالش
 !اتفاقي؟ چه فراري چه.بارون زير رفته دونينا روي از جوونه.روستاشون

 بيمار براي اي حادثه چه بدونيم بايد مسئوليم هم ما.كردم سوال فقط من:گفت و زد لبخندي جوان دكتر
 .باشيم پاسخگو تا داده رخ

 .نيومده پيش اي حادثه كه باشيد مطمئن شما:گفت آرش

 ...نيست مساعد رتونبيما حال چون.بيان بگين مادرش و پدر به اينطوره اگه-
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 آورد هجوم مغزشان به بدنشان خون تمام گويي لحظه يك در پزشك دهان از حرف اين شنيدن با
 ي چهره به و گرفت ديوار به را دستش ارسالن.نشست صندلي روي و رفت سياهي آرش چشمهاي
 را ارتباط قطع هدكم خانه با ارتباط از قبل و فشرد را ها شماره ي دكمه آرش.ماند خيره آرش ناراحت
 نهاوند راه تو اال بسا چه گرفتن تماس بار هزار تاحاال حتما!ميكني؟ دل دل چرا:گفت ارسالن.فشارداد

 .شده چي بگو بزن زنگ!باشن

 قديمي خونه تو ساعتها از بعد و شده ناپديد شب نصف از دخترشون بگم اگه!ارسالن ميزني حرفها-
 ميشه؟ چي ميدوني كرديم پيدايش بيهوش

 ميشه؟ چي نه-

 .ميكنن شكايت ميرن اول-

 !كي؟ از-

 پدرم ميگشتم پريسا دنبال كه صبحي سر همين!مومن مرد تويي ميسن مظنون كه كسي تنها به!تو از-
 بگم ميگي تو اونوقت.كنيم همكاري گروهت و تو با كرديم قبول چرا كه كرد بحث كلي و زد زنگ

 يم؟كرد پيداش تو كمك با و شده ناپديد دخترشون

 !مياد؟ بدشون من از اينقدر:گفت و كشيد بلندي آه ارسالن

 .بيتقصيرم من-

 و نيست خوب حالش پريسا بگو فقط.بگي گذشته اتفاقات از نيست الزم خب.ندارن تقصيري هم اونها-
 .شده مريض خورده سرما شده بستري بيمارستان توي

 افتاده؟ براش اتفاقي چه واقعا نفهميم يعني-

 .شده چي ميگه خودش بياد هوش اول بذار.ميدي جواب چيزي يه ميگم چي هر!آرش واي-
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 چي؟ باشه بوده ها بعضي اسير مدت اين تو و باشنش دزديده واقعا اگه-

 .مياد داره خانم هما.نيست معلوم چيزي كه فعال-

 ميدنن راه منم:گفت ارام و كرد مكثي هما.شد روان بدنبالش نيز آرش.شتافت هما جانب و گفت اينرا
 كنيم؟ چكار بياد سرش باليي اگه آرش نيست خوب حالش.تو

 راهروي ديوار به و زد خود موهاي به چنگي ناراحتي با ارسالن.دهد ادامه نتوانست و تركيد بغضش
 نفسش تنگي بااليش تب از گفت پريسا حال وخامت از گريه ميان در هما.داد تكيه بيمارستان طويل
 ...بدنش ضعف

 را تحمل ديگر و بود صبح 6 ساعت.گرفت را شان خانه ي شماره سرعت به آرش دش ساكت كه هما
 را خانمها و بگويد عمو به فقط خواست و گفت پريسا بدحالي از برداشت را گوشي پدرش.نميديد جايز
 ي هفته تا و اند رفته زيارتي سفر به پريسا مادر بهمراه همسرش كه گفت پدرش.ندهند قرار جريان در

 .بيايند آنجا به هم برادرش و او تا باشند همانجا خواست او از و زنميگردندبا ديگه

 .كرد نگاه ارسالن و هما به و كشيد عميقي نفس تماس قطع از پس

 هم ديگر ي هفته يه تا.مشهد رفتن زنعمو و مادر كه اينه آورديم كه شانسي بزرگترين گفتم باالخره-
 .نميان

 .بگيد بهشون بايد كه حال هر به!شانس؟ چرا:پرسيد ارسالن

 مورد در كه بديد قول فقط.كنه چكار كه ميگيره تصميم عمو نميشه مربوط بمن ديگه اينش از بعد-
 .نزنيم عمو و پدرم به حرفي فعال پريسا شدن ناپديد

 .بهتره نخورم چشمشون به باشم اينجا نميتونم اونا اومدن با منكه:گفت و زد لبخندي ارسالن
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 وقتش حاال اما ميزنيم حرف هم تو مورد در بشن آروم كمي بذار.گفتي خوب اينو آره:گفت سريع آرش
 .نيست

 توانستند زياد اصرار با و شتافتند جانبش به پريسا معالج پزشك ديدن با.راند لب بر تلخي لبخند ارسالن
 از رنگ ناكسيژ ماسك زير او ديدن با شدند كه اتاق وارد.شوند حاضر بيمار بالين بر پزشك همراه
 رنگ.بود بدتر بقيه از ارسالن حال.ميكشيد نفس سختي به و بود وصل دستش به سرمي.پريد شان چهره

 نفس خوب نميتونه چرا...چرا:پرسيد لكنت با آرش.بود شده حبس اش سينه در نفس و نداشت چهره به
 !نمياد؟ بهوش چرا!بكشه؟

 بارون زير موندن.اس كننده گيج و مبهم هم ما براي:داد جواب بيمار پرونده ي مطالعه همراه پزشك
 ميدن نشون همه مغزي رفلكسهاي بدن دماي.باشه قلب ضربان بودن پايين و نفس تنگي دليل نميتونه

 !ميبره سر به خواب حالت تو بيمار كه

 !خواب؟:گفتند هم با هما و آرش

 خارج دكتر دهان از كه اي هكلم هر و مدياد گوش فقط نبود تلكم به قادر ناراحتي شدت از كه ارسالن
 .مينواخت ضربه وجودش بر پتكي چون ميشد

 بيمار وضعيت باشه نفسش تنگي دليل نميتونه اينم اما بوده بارون زير ساعت چند از بيش شما بيمار-
 !مبهمه خيلي

   تهران؟ ببريمش ميتونيم:گفت و كشيد عميقي نفس ارسالن

 اس؟ خونه منظورتون -

 .تهران انبيمارست دكتر، نه -

 بيمار، جايي جابه. بكشه نفس تونه نمي پزشكي تجهيزات بدون واقع در. نداره ثابتي وضعيت خطرناكه -
 بيان؟ گفتيد كجاست؟ پدرش. كنيم نمي پيشنهادش ما كه بزرگه ريسك يه شرايط، اين تو اوم
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 :گفت و كشيد خود صورت به دستي بود، شده سرخ ناراحتي از كه آرش

 مياد؟ بهوش يعني نه؟ يا خطرناكه وضعيتش كل در بگيد شه مي دكتر. اينجا رسن مي ظهر تا بله -

 .بدم قطعي جواب تونم نمي نياد اسكن تي سي و ازمايش جواب تا و اميدوارم -

 :گفت ناراحتي با ارسالن

 چي؟ براي اسكن تي سي -

 .بگيريم نظر در رو احتماالت ي همه بايد. نمياد بهوش كه خورده مغزش به اي ضربه شايد -

 .شدند خارج اتاق از دكتر همراه به ارسالن و آرش و ماند پريسا نزد اصرار به هما

 

 دهم فصل

 

 :گفت بريده بريده و بود افتاده شكاره به اش نفس

 .بكشم نفس خوب تونم نمي! سنگينه اينجا هواي -

 :گفت و كرد اشاره رو روبه به رشيدبيك

 !نيست خوب حالت نموره، و سرد اينجا. يمبر بيا دونستي رو ها دونستني -

 شه؟ مي چي پدربزرگ -

 .شه مي تبعيد مرد اين خيانت خاطر به. دوني مي بهتر كه خودت -

 مرتضي؟ حاج و -
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 .بدم نشونت رو همين خوام مي -

 با. شدند خارج آور دلهره فضاي ان از و شد روان رشيدبيك دنبال به لرزان، و سست هايي قدم با پريسا
 نفس راحتي به باشد رسيده اكسيژن از دشتي به گويي. شد تر راحت برايش كشيدن نفس انجا از وجخر

 :پرسيد و كشيد

 كجاست؟ اينجا -

 گفتك و انداخت نگاهي اطرافش به رشيدبيك

 .شونه خونه درِ اين مرتضي؛ حاج خونه -

 تو؟ ريم نمي -

 .كن صبر نيست نيازي -

 از يكي. بودند نشسته ان در نفر سه. كرد توقف انها خانه در از متر دچن فاصله با ماشيني لحظه همان در
 :گفت پريسا. زد مي حرف ان با مدام كه داشت دست در سيمي بي انها

 هستن؟ مامور -

 همراه به مرتضي حاج و شد باز خانه در لحظاتي از پس. داد تكان را سرش مثبت عالمت به بيك رشيد و
 مي كه را او و نشاند لب بر محوي لبخند بيك رشيد شد، دقيق او به. شد خارج ساله شش پنج كودكي
 بودند نگذاشته بيرون خانه از را پايشان هنوز. كرد سكوت به دعوت كند سوال كودك مورد در خواست

 :گفت و رساند انها به را خود سر به چادر جواني زن. بايستند شد باعث زني صداي كه

 !بري نيتو نمي خوردي سرما ارسالن، -

 و برود پدربزرگش همراه خواهد مي كه گفت اصرار با و آويخت پدربزرگش پاي به را خود كودك
 وعيدهاي وعده خاطر به فقط و كنان گريه كودك. شد اش مانع و ساخت بهانه را او بيماري مادر،
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 همچنان انها. گرفت را مادر دست و شد جدا دربزرگش اكراه با. بماند خانه در ه كرد قبول پدربزرگش
 حاج سمت به سرعت با ماشيني ديدند كه كردند مي بدرقه را مرتضي حاج و بودند ايستاده در جلوي

 به و كنده زمين از زدني برهم چشم در مرتضي حاج. كرد اصابت او به اي لحظه در و حركت مرتضي
. رساندند او به را خود بالفاصله و بودند وقايع ان شاهد مادرش و ارسالن. شد پرتاب خيابان ديگر سوي

 او سر كنار زنان سر بر اش عروس. شد نمي جدا پدربزرگش جان بي جسم از و زد مي ضجه ارسالن
 .گفت چه لحظات اخرين در او كه شنيد ارسالن فقط. رد گريه و نشست

 ونيستم خائن من بگو حسين حاج به: شد انداز طنين هم پريسا گوش در صدايي هر از رساتر كه كلماتي

 نام روي قدر اين ارسالن چرا فهميد مي تازه. افتاد گريه به و شد دگرگون منظره ان ديدن از پريسا
 و شده نفس تنگي دچار هم باز. است گناه بي او كه مطمئن آنقدر رو چه از و! است حساس پدربزرگش

 .داد دست او به خفگي احساس

 جانبش به بيمارستان، به شهرامي ورود با. كرد مي نگاه اش مچي ساعت به زدو مي قدم مدام ارسالن
 بود دكتر نظرات توضيح مشغول ارش. شد پريسا حال جواياي و داد سالم دويشان هر به شهرامي. رفت
 به هما. چرخيدند هما سمت به و شدند ساكت سه هر. آمد انها جانب ب و شد خارج بخش از هما كه

 :گفت و داد سالم شهرامي

 .رفت مي دست از داشت! كرد رحم بهمون خدا -

 :پرسيدند سه هر

 رفت؟ مي دست از -

 مي طرف اون و طرف اين به محكم رو سرش و شه مي كبود داره ديدم كه بودم نشسته كنارش آره -
 بود مخالف قبال كه دكتر. رسيده نمي بهش اكسيژن ماسك انگار زدم صدا رو پرستار و زدم داد. كوبه
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 نمي تنهاش من بگم اومدم. باشه كنارش نفر يه مدام و نذارم نهاشت اصال گفت بمونم، اش پيش من
 .نمونيد منتظرم ذارم

 :گفت آرش و داد تكان را سرش ناراحتي با ارسالن

. باشيم اينجا همه نيست الزم ديگه. ببر خودت با هم رو ارسالن لطفا كشيديد زحمت جان شهرامي -
 .برنمياد كاري شما دست از فعال

 :گفت و كشيد موهايش به دستي و نشست دليصن روي ارسالن

 .نباش نگران. رم مي اومدن عموت و پدر وقتي راحت خيالت -

 . نبود اين منظورم -

 :گفت و فشرد را آرش دست. برخاست صدا بي و كرد نثارش تلخي لبخند و شد خيره او چهره به

 .باشيد مراقبش -

 ناراحتي با هما و كرد نگاه شهرامي به تعجب با آرش. رفت و كرد خداحافظي هم شهرامي و هما از
 :گفت

 وقت اون گرده، مي پريسا دنبال داره ما پاي به پا صبح ديرز از بگيري؟ رو زبونت جلوي توني نمي تو -
 !نداري ادب اصال ارش، كه واقعا! شه مي ساز مشكل چون بره گي مي بهش چيزي، نه تشكري نه

 .نگفتم چيزي كه من -

 :گفت شهرامي

... راستي. بزن زنگ داشتي كار هر. دوني مي كه رو ام شماره روستا ريم مي هم با و دنبالش رم مي من -
 خانم؟ پريسا مالقات بيام دارم اجازه كه من
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 :گفت آرش به رفتن غره چشم حال در هما و انداخت باال شانه لبخنزنان آرش

 .شيم مي خوشحال داريد اختيار -

 وارد و شد، خارج بيمارستان از سرعت به سپس فشرد، را ارش دست و رداو پايين احترام به را سرش
 اما رفت ماشين سمت به شهرامي. بود پارك اش قبلي جاي در همچنان ارسالن ماشين. شد اصلي خيابان

 .نديد را او ولي كرد نگاه هم را اطراف خيابانهاي. نبود او از اثري كرد، نگاه اطرافش به. نيافت را او

 بوي. خورد مي صورتش به مختلفي بوهاي لحظه به لحظه شد؛ مي تر گيج و تر تند دم به دم شهاي قدم
 سبزي گس بوي اش، قليان و چاي و اي خانه قهوه زغال خاكستر بوي صافكاري، جوش هاي كپسول
 نمي هم خودش. رفت بيرون و پيچيده سرش در همه و همه. فروش بستني شيرين بوي و فروش
 اي لحظه براي بود غافل خود حال از كه بود پريسا حال نگران قدر ان. بردارد قدم سو كدام به دانست
 چيزي گذشته روز از كه اورد ياد به تازه. گشت مستولي وجودش بر شديد ضعفي و رفت گيج سرش
 ياد به. كرد جلب را اش توجه غذاخوري سالن. چرخاند ها مغازه سمت ب را نگاهش. است نخورده
 يادآوري از! دانشگاه غذاخوري سالن در بود ديده را پريسا بار اولين براي دانشگاه در كه افتاد روزي
 اتفاق ماجرا همه ان ه شد نمي باورش. رفت ضعف و نشاند لب بر لبخندي كه آمد وجد به چنان گذشته
 باشد؟ كشانده انجا به تا را انها و باشد افتاده

 و گرفت كيكي و ميوه اب ناچار به. داد مي ازارش ضعف اما ت،نداش خوردن به تمايلي. افتاد راه دوباره
 توانست نمي. شد خيره بيمارستان ساختمان به و گرفت جا ماشين درون برگشت اش ماشين سمت به

 تمام از خاطرش به كه كسي كند؟ رها را اش عشق توانست مي چطور. شود دور انجا از اي لحظه براي
 رها را انتظارش چشم هميشه مادر را، ساكتش هميشه پدر.... دانشگاه ،خانه درس، بود، گذشته تعلقاتش

 هر گاه مامن كه انجا به و بسته دل يار كمك به اش، ريشه يافتن براي حقانيتش، اثبات براي و بود كرده
 تنها آنگونه هم ان را، راز و رمز پر نگاه اين را، باوفا يار شد مي چگونه...بود آمده بود، شده دويشان
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 ماندن كه رفتن، به لزومي چه و نيابد؟ او از اثري كه برود توانست مي كجا كجا به برود؟ و بگذارد
 ....آورد مي ماندگاري

 و قلم دنبال به. كرد مي تخليه را خود بايد قلبش التيام براي و بودند آورده هجوم ذهنش به كلمات
 لب بر لبخند باشد، يافته را گرانبها جيگن گويي يافتنشان با و كرد جستجو را داشبورد درون كاغذي
 بر و. شد مي تراوش اش ناب احساس اعماق از كه را انچه هر نوشت. كرد نوشتن به شروع و نشاند
 .گذاشت مي عشق از ردي سفيدش ضمير

 آواز هم و همراز و دارم مي دوست را تنهايي. ام بيگانه شادي با و گردم دوره فروش غم من «
 و دردهايم و رنجها عظيم مرداب من. دانم نمي چيزي كامرانيها از و گريزانم دنيا از. نامرديهايم
. نابسامانيهايم و ناكاميها معبود چون شناختم نمي را خنده. ام طاليي ارزوهاي اسمان سياه ابروهاي
 نمي ارامش و ام گسسته زنجير ديوانه. ندارم دوست را شمع اشك ديگر و بالم سوخته پروانه خاكستر

 .يابم

 ونمي و پرم و بال بي اي پرنده و ديدگانم وفا مظهر و پرشكوهم عشقي خاموش و سرد گورستان من
 .نمايم پرواز شاديها نيلگون سمان در چسان دانم

 ستاند بازخواهد من از رايگان به را هايم غم و نمود خواهد تر را بارم حسرت ديدگان اشك، با زمان، آيا
 ماند؟ خواهد جاي به ام شكسته قلب در وفاداري ريا چون زمان پايان تا يا

 اين در گرانبها دري چون را پريسا عشق و كنم مي مبادله چشم اشك با را غم. آزارم بي فروش غم من
 .كنم مي حفظ يادگار به مجروح قلب

 تنها كه. بگشاي هايم دلتنگي روي بر ديگر باري براي را ات آسماني چشمان و شو بيدار! من پريساي
 و ديدم چشمانت نيلي در فقط را هستي جلوه من هستي تو فقط كشيدن نفس و بودن براي اميدم

 »....بسازم تو عشق با را عشقم سرود تا بمان من با مني؟ با. زدم فرياد را تو فقط سان همه صبورانه
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 تر گپررن را بسازم كلمه و نشست او حرف اخرين روي درست چكيد اش چانه روي از كه اشكي قطره
 به ادمهاي. شد خيره رو روبه به و كرد تا را كاغذ و خورد فرو را اش بغض سختي به. نمود تر بزرگ و

 درون كه را جواني دانستند نمي كدامشان هيچ و گذشتند صحبت گرم هم كنار در او هاي نگراني از دور
 حاضر كودكانه چه و كشد مي دوش بر عظيمي غم چه شده، خيره انها به و نشسته اش مشكي ماشين
 !كند عوض انها با را جايش است

 او به سياهش و درشت چشمهاي با دخترك. امد اش ماشين سمت به شد او متوجه فروش گل كودك
 شيشه و نشاند لب بر محزوني لبخند ارسالن. گرفت اشاره او جانب به را اش سرخ گل دسته و شد خير

 :كشيد پايين اتومبيل

 چيه؟ اسمت -

 :كرد اخم دخترك

 خري؟ مي گل -

 چيه؟ اسمت نگفتي. رو اش همه. آره -

 :گفت اش كودكانه لحن با و گرفت طرفش به را گل دسته خوشحالي با دخترك

 !پريسا -

 :گفت وار زمزمه لب زير و كرد يخ پريسا نام شنيدن با ارسالن

 !خدايا؟ باشم غافل ازش هم لحطه يه خواي نمي -

 .شد خيره رو روبه به و كرد بو را گلها. رفت كنان هخند دخترك و داد را گلها پول

 شده ماشين ان بر پريسا شدن سوار شاهد داشگاه در مقابل در بار چندين. شناخت را پريسا پدر ماشين
 سمت به و شدند پياده ماشين از سرعت به پريسا عموي و پدر. بود ديده را پدرش بارها و بود
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 دانست مي خوب خيلي اما باشد، انها كنار لحظه ان در خواست مي دلش خيلي رسالن. رفتند بيمارستان
 .ماند متظر هم باز و نشست جا هما. است ممكن غير امر اين كه

 :گفت نگراني با معين. داد سالم و شتافت جانبشان به عمويش و پدر ديدن با ارش

 چطوره؟ حالش كجاست؟ اال -

 ....فقط. بهتره. عمو شده بستري -

 پريسا وضعيت از دكتر كه اي كلمه هر با. شد بخش وارد و كند تعريف را ماجرا او تا نماند منتظر معين
 را او ارش همراه به شد مجبور بهرام كه شد بد حالش قدر آن. پريد مي معين چهره از رنگ گفتف مي

 عمولم حد از بيش و بود معين فرزند تنها پريسا. نوشت سرم هم او براي پزشك و بخواباند تخت روي
 !حالي آنگونه هم آن و بيماري به رسد چه تا نداشت را اش غصه و غم ديدن تحمل. داشت عالقه او به

 خطر داد خبر انها به پزشك وقتي. بزند انها به حرفي پريسا طوالني غيبت ماجراي از نكرد جرات آرش
 روي را سياهش چادر شب كه هنگامي. شد راحت خيالشان كمي بمانند، منتظر بايد و ندارد وجود مغزي
. كنند استراحت تا برد نهاوند در اشنايان از يكي منزل به را عمويش و پدر اجبار به آرش كرد، پهن شهر
 اتاق در به ارامي ي ضربه كه بود مانده خيره اش پريده رنگ چهره به و نشسته پريسا تخت كنار هما

 :گفت و شد اتاق وارد بود، شده شروع اش كاري شيفت تازه كه مسني پرستار. خورد

 .آمده دوري راه از كه كرد اصرار خيلي. عزيزم داري مهمون -

 ديدن با كه امده پريسا عيادت به شب وقت ان در كسي چه ببيند تا ماند خيره باز در به تعجب با هما
. ردك صاف را پريسا روي مالفه و مرتب را اش شال دستپاچگي با. داد سالم سرعت به و ايستاد ارسالن
 :گفت پرستار

 .داريم مسوليت ما پسرم زودتر فقط -

 :گفت و گرفت پرستار جانب به را شيريني جعبه احترام، با ارسالن
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 .بخوره چيزي تونه نمي كه ما بيمار. شماست براي تشكر براي اين -

 و گرفت هما جانب به را گل دسته ارسالن. شد خارج اتاق از و گرفت را جعبه كنان تشكر پرستار
 :پرسيد

 نكرده؟ تغيير چطوره؟ حالش -

 :گفت و شد خيره پريسا چهره به هما

 يه و كنه مي ناله وقتهايي يه! بينه مي كابوس توش داره كه عميق خواب يه خوابه، انگار! تغييري هيچي -
 .نامفهومه كه گه مي اي جمله يا زنه، مي صدا رو كسي

 :پرسيد خورد، مي فرو را گلو بغض كه حال در و گرفت قرار پريسا ديگر سمت ارسالن

 اومد؟ اسكن تي سي جواب -

 نمي اما نخورده، سرش به اي ضربه ظاهرا گفت مي دكترش. كنه نمي تهديدش خطري خوشبختانه بله -
 گرفتيم خصوصي اتاق پريسا، پدر عمو، اصرار به! بشه بيدار تونه نمي و خوابه تو هنوزم ك كنه باور تونه

 .شده گم ساعتي چند پريسا كه نگفتيم بهشون. اش شپي موندم كه منم و

 .كرديد كاري خوب -

 ارسالن جانب به را ليوان ريخت، ليواني داخل و كرد خارج ان از را ابميوه و رفت يخچال طرف به هما
 :گفت و گرفت

 .نيست مهيا پذيرايي وسيله كه ببخشيد -

 كه را زيبا گل دسته هما. كشيد عميقي نفس و فتر اتاق ي پنچره كنار به و گرفت ا از را ليوان تشكر با
 :گفت انها بوييدن حال در و داد جا ظرفي درون بود، سرخ گلهاي از مملو
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 عاشق بيشتر نقاشيهاش توي و هست سرخ گل شاخه يه اتاقش توي هميشه!سرخه گل عاشق پريسا-
 .طبيعته

 !خورديد؟ غذا شما:پرسيد و گذاشت ميز روي را ابميوه نيمه ليوان ارسالن

 .ندارم اشتهايي كه نگرانم اونقدر.ندارم ميل اما گرفت غذا برايم آرش-

 ي محوطه توي بريد.باشه راحت خيالتون پريسا بابت از:گفت و كرد نگاه او به مهرباني با ارسالن
 .ميرم من برگردي كه شما بخوريد رو غذاتون بيمارستان

 زود ممنون:گفت و برداشت را غذايش ظرف.آمد دبخو لحظاتي از پس و شد خيره او به متعجب هما
 .برميگردم

 و ارسالن گذاشتن تنها.نه يا ميكند دستي كار نميدانست.شد خارج اتاق از و انداخت پريسا به نگاهي
 .رفت حياط باز ي محوطه سمت به وو افتاد بخنده خود ترديد و شك از زود خيلي اما!پريسا

 خودت با!حسين حاج ي نوه سالم پريسا سالم:گفت گونه جوان و آرام و نشست صندلي روي ارسالن
 رفتي بازم ديگه شبهاي رسوندي؟مثل آسيب بخودت كه جايي رفتي؟تا پيش كجا كردي؟تا چكاري
 نميدونم.بودم خونه از تو صبح دم برگشتنهاي و رفتنها شاهد تنها من شايد.نكن قديمي؟تعجب خونه
 و خونه داخل بيام دنبالت نكردم جرات هيچوقت چون ديميكر چيكار و ميديدي چي خونه اون توي

 دنيا يه من واسه اين و بودي خوشحال تو اينكه اونم بودم مطمئن چيز يه از.بدم رو كنجكاويهام جواب
 شده تموم كارت كردم فكر كشيد طول سحر تا انتظارم و اونجا به بري تا نشستم منتظر كه اونشب.بود

 صبح تا صبورم سنگ شد و كرد پيله هم شهرامي شدي ناپديد تو كه اونشب و اونجا بري نميخواي ديگه
 آذرخاتون ي خونه كنار بيام نشد.باختم بهت رو دلم چطوري اينكه از تو از گفتم ها گذشته از براش
 جون به رسونده آزار بهت كسي بفهمم اگه!ميشد نبايد كه اوني شد و بمونم براهت چشم و بشم پنهان

 ...نميذارمش زنده كه قسم عزيزت
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 بيني به نازكي شيلنگ طريق از اكسيژن و ميكشيد نفس آرام.شد خيره پريسا ي چهره به و كرد سربلند
 تو كه ميده گواهي دلم!پريسا شو بيدار:داد ادامه آلود بغض كوتاهي مكث از پس ارسالن.داشت راه اش

 گذاري گاه و ميبيني كابوس ميگه اهم.رفتي فرو طوالني خواب به فقط تو ميگه دكترت آخه.خوبه حالت
 زياد ديگران از.باشي ما بين كه بگيري تصميم زودتر چه هر اميدوارم ميگي نامفهموم كلماتي گريه با

 اميد به فقط كه قلبي اين از قلبم از و ميگم خودم از اما هستن نگرانت چقدر كه ميبينم گرچه ندارم خبر
 بخاطر بخاطرت حاضرم كه كني باور تا بخورم قسم چي به و كي به ميكنم اغراق نكني فكر.ميتپه نگاهت

 تو خوب دختر آخه.قانعم سردت نگاه همون به من شو بيدار فقط بگذرم؟تو هم خودت از حتي سعادتت
 از چي بهم؟تو ريختي منو و زدي حرفهارو اون رو اون چي واسه كني داغم اينطوري ميخواستي كه

 رو خوابت من كه من براي نه شو بيدار كردي؟پريسا تاسف ابراز ش واسه كه بودي فهميده پدربزرگم
 پيش حتما كردم ات خسته.شو بيدار كردي مخفي سينه تو كه رازهايي خاطر براي ميكنم ستايش هم

 هميشه تو واسه اما نميزنم حرف زياد اصال.نيست باوركردني هم خودم واسه حرافه چقدر ميگي خودت
 با و زيباتر تا ميدم برگ و شاخ بهشون و ميكنم تكرارشون ذهنم توي مدام كه حرفهايي دارم حرف
 هم االن.ميپيچه ذهنم توي داره صبح از كه موالناست از شعر بيت چند پريسا راستي.بشن بيان وقارتر
 بدوني تا بخونم ات واسه بذار.چيه؟نميدونم حكمتش.زبونم سر ميداد مدام ميزنم حرف باهات دارم
 .رتمديدا مشتاق چقدر

 كن زنده را مردگان آن و كن خنده از پر را گلزار

 !العيان هين العيان هين كند تابنده را حشر مر

 ها خانه كنج ز هم ما ها دانه رسته حبس از

 ارمغان صد ارمغان صد غيبها از باغ آورده
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 دل براي.گريست آرام و گذاشت پريسا تخت كنار را سرش.دهد ادامه نتوانست و تركيد بغضش
 شنونده او و بزند پريسا به ميخواست دلش كه حرفهايي براي روجودش د شده پنهان عشق حزونشم

 .ميگفت او بيروح جسم براي بايد حال و باشد

 به آنكه بدون.برخاست و كرد پاك را اشكهايش انگشت با و شد جابجا سريع كوتاهي ي سرفه شنيدن با
 جبران رو شما زحمات ميخوام چطوري.خانم هما ممنونم:گفت و رفت پنجره بطرف برگردد هما سمت
 .نميدونم كنم

 من.ميشه خوب:گفت و آمد پريسا تخت بجانب آلود بغض بود او هاي ريختن اشك شاهد كه هما
 ي خونه به رفته شبونه كه گفت بهم وقتي.نترس و شجاع خيلي قويه خيلي پريسا ميشه خوب كه ميدونم
 يه با پريسا كه نميشد باورم آخه.بزنم داد ميخواست دلم ترس از داشته مالقات بيك رشيد با و قديمي
 !باشه داشته مالقات بيك رشيد روح روح

 بيك رشيد با:پرسيد و چرخيد هما بجانب تعجب از شده گشاد چشمهايي با متعجب و مبهوت ارسالن
 !ميزده؟ حرف

 چطوري كه ديد و بوده بيك رشيد مرگ شاهد كه...ميگفت اينطور:داد جواب دستها گشودن حال در هما
 ...كردن گور به زنده رو نفر 60 اون

 نشنيديد؟ اشتباه كه مطمئنيد شما:پرسيد و برداشت جانبش به قدمي اشتياق با

 .هم خودم شنوايي به دارم اطمينان پريسا راستگويي به كه همونقدر-

 .نبود اين منظورم نه نه-

 كنه؟ مالقات رو بيك رشيد كه اونجا ميرفت شب هر:داد ادامه و فشرد را اش شقيقه دست با

 يا و نشد حال هر به و افتاد من واسه اتفاقات سري يه.نيومد پيش آخه نكرد تعريف برام ديگه-
 كه ميكردم نگاهش پنجره از خونه اون به ميره پنهاني كه ميفهميدم شبها فقط.كنه تعريف كه نخواست
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 ميره كجا كه نميپرسيدم ازش اما.ميموندم بيدار شبرگشتن تا و ميترسيدم.شب سياهي دل تو ميرفت
 اور غيرقابل واسم كمي خونه اون توي روح يه وجود و موضوع اين درك چون نداشتم رو جراتش يعني

 .بود ترسناك حال عين در و

 هنوز شما...ا:گفت ارسالن ديدن با و شد اتاق وارد پرستار.شد خيره پريسا آرام ي چهره به و كرد مكث
 .داره مسئوليت برام كه د؟گفتمنرفتي

 .ميرم االن چشم-

 ماشينم توي بيمارستان روبروي من:گفت و گرفت هما بجانب و كرد خارج خود جيب از را كارتي
 البته.بزنيد زنگ بمن حتما داشتيد كاري و افتاد اتفاقي اگه و كن خبرم اومد هوش به كه لحظه هر.هستم
 !باشم ريانج در من كه بخوايد و بكنيد لطفا اگه

 ...فقط. ميكنم خبرتون حتما ميكنم خواهش:گفت و گرفت او از را كارت زنان لبخند هما

 !چي؟ فقط:پرسيد و ايستاد شود خارج اتاق از ميخواست كه ارسالن

 كنيد استراحت و خونه بريد.بكشيد سختي شما نميخواد دلش پريسا كه مطمئنم.باشيد خودتون مراقب-
 .ميدم قول.ميزنم زنگ بهتون بشه كه چي هر و

 .خداحافظ. باشيد مراقبش.بشم دور دور دورم كه ايني از بيشتر اينجا از نميتونم اما.ممنونم ميدونم-

 اتاق از بود شده خيره پريسا ي چهره به كه كوتاه لحظاتي از پس و گرفت پايين را سرش احترام به
 .ماند منتظر و شد خود ماشين سوار هم باز رفت بيرون
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 11صلف

 كجاست؟ اينجا-

 !پدربزرگت تبعيدگاه-

 !كرمان؟-

 .ميكشه عذاب داره و شده ميبينيش؟پير بله-

 و تبعيد رفت وقتي حسين حاج ميگه هميشه پدرم:گفت آلود بغض و برداشت او بجانب قدمي پريسا
 پير اونو غربت سختي.باشه بايد كه اوني از پيرتر شد پير باشه گذشته بهش سال هزار انگار برگشت
 كرده؟

 وجودش ذره ذره خوره مثل داره باشه كرده خيانت بهش يارش عزيزترين و دوست تنها اينكه فكر-
 .ميخوره رو

 !بوده ساواك ي حقه و مكر اين.گفتن بهش كه نيست اوني مرتضي حاج شده چي كه بگيم بهش بايد-

 .كنه ثابت بايد چطوري نميدونه فقط ميفهمه هم خوب دخترم ميفهمه-

 چي؟بخاطر براي!نيرنگ و خدعه چقدر!كثيفي دنياي چه:گفت و فشرد را سرش دست با ساپري
 !كنن مال لجن رو اعتماد عمر يه رو رفاقت عمر يه بودن حاضر مقام و پست توي موندن كي؟واسه

 ذليل و خوار خواستن و ميكنه رو ميانه رو انسان داشتن كه همونطور.مياره نيرنگ طلبيدنش و قدرت-
 ي اريكه بر قيامت قيام تا ميتونن ميكردم فكر اونها.ميسازه تن رويين آدمي از نخواستن و اشتنند اما

 . نياد در هم صداش كسي و كنن ظلم و بشينن قدرت

 است من و ما جهان اين نردبان

 است افتادن نردبان زين عاقبت
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 نشست باالتر كه آنكس است احمق

 شكست خواهد تر سخت استخوانش

 

 تالش در قدرت به رسيدن براي باز موضوع اين دونستن با آدمها چرا و!واقعا:گفت و كشيد آهي پريسا
 برسه؟ قدرت به قيمتي هر به آدم ارزه مي هستن

 !ميمونن خواب اين توي و خوابن اونها:داد جواب و زد لبخندي بيك رشيد

 كه همان سيف كه ديد ريناباو ميان در پريسا.كشاند ديگر جهتي به را پريسا نگاه چشمها حركت با و
 و گريه با و آمد حسين حاج نزد بود شده مبارز مردم از شماري بي تعدا اعدام و بدبختي آنهمه باعث
 مرگ و مرتضي حاج بيگناهي از ساواك هاي شكنجه نكردن تحمل از خيانتش از گفت او براي تضرع

 باشد او رسان پيغام فقط و كند ترك را او شد مجبور سيف كه گريست آنقدر حسين حاج و!مشكوكش
 .كنند دفن روستايشان در عزت با را مرتضي حاج كه

 در را آن و داد شرح را ماجرا صفحه چندين در حسين حايج كه ديد بود ماجراها آن تمام شاهد پريسا
 سكوت پس از و كرد پنهان چوبي اي صندوقچه در آنرا و داد قرار اش قديمي كتابهاي جلد بين درز

 هم همن بگويد؟براي ميتوانست چه اما بازگشت بخانه او و شد پيروز انقالب سال چند از بعد.كرد اختيار
 آنرا فرزاندانش مرگش از بعد تا نمايد مكتوب اوراق آن درون را مطالب ي همه كه بود گرفته تصميم
 مخفي همچنان اه نوشته آن و نيفتاد اتفاق آن اما نبرند مرتضي حاج ي خانواده به بد گمان و بخوانند

 اين بيگناهي سند سالها اين تموم تو!من خداي:ناليد و برخاست نهادش از آه آنها ديدن با پريسا.ماند
 رو اونا عمدا نه اشتباه به ام خونوده و من پدربزرگ؟اونوقت ي صندوقچه تو!بوده؟ ما خونه توي مرد

 !بودم شاهدش من...كرد مقاومت شجاعانه مرتضي حاج.نكردن كه كرديم كاري به محكوم

 .ببخش منو.ببخش رو ما خدايا...خدا!بودم شاهدش من:شد بريده بريده كالمش بغض شدت از
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 ميخواستيد رو همين:پرسيد و شد خيره بيك رشيد به اشك هاي حلقه ميان از و كرد بلند را سرش
 بود؟ شده مدفون زندان سرد ديوارهاي بين كه بود رازي همون بدونم؟اين

 بوجود داشتي ردل د كه اي عالقه و مهر اينارو همه:گفت و كرد تاييد را او حرف سر تكان اب بيك رشيد
 شوي جدا خس از تا ميبيزد ميكند برهنه و ميكوبد ميگيرد بغل در جو هاي بافه مانند را تو مهر.آورد

 نان تا ردميسپا را خود مقدس آتش به را تو آنگاه و شوي نرم تا ميورزد را تو سوي سفيد تا ميسايد
 تو به رو خودش دل رازهاي تا ميكنه تو با مهر رو كارها اين همه.خداوند مقدس خوان بر.شوي مقدس
 كه كساني براي دل در دعايي با برو حاال.بشي مبدل زندگي دل از اي پاره به دانش اين با و بده نشون

 ...برو دخترم برو لب بر ستايش نغمه با داري دوستشون

 بي پريسا و شد دور او از ميكرد نوازش را پريسا اشك از شده خيس چهره گرمش اهنگ كه همانگونه
 از زود خيلي بيك رشيد اما.زد صدا را او زنان ضجه و دويد.كرد فريادش و دويد.دويد اش پي در اختيار
 .كرد وفريادش ريخت صدايش در داشت غم چه هر او و شد ناپديد نظرش

 دست در را پريسا دست كه همچنان هما.بودند صحبت مشغول و ادهايست پنجره كنار در آرش و معين
 را جا همه پريسا فرياد صداي كه بود گذاشته هم روي را پلكها و داده تكيه او تخت بر را سرش داشت

 به را خود سرعت به دكتر و پرستارها.لرزاند را بيمارستان ساختمان كل كه اتاق نه فريادش.پراند جا از
 خدا رو تو...نرو:شد بيدار زنان فرياد حاضرين هراس پر و نگران نگاه مقابل در پريسا.ندرساند او اتاق
 ...نذاريد تنها منو...برگردم نميخوام!نرو

 اينجام من:گفت اش پيشاني بوسيدن حال در و فشرد اش پدرانه آغوش در را او آلود بغض معين
 ...كن نگاه...نيستي تنها وت... نرفتم جايي منكه عزيزم.باش آروم من پريساي.دخترم

 آنجا نميدانست و نميكرد درك را او وجود.شد خيره پدر شيار از پر ي چهره به بيروح و مات پريسا
 به و گذاشت او ي شانه روي را سرش كه بود ارامبخش و بخش التيام پدر آغوش گرماي اما كجاست

 .افتاد گريه
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 آنجايي تا فقط نداشت بخاطر را گذشته از چيزي.كند اش معاينه دكتر تا خواباند تخت روي را او پرستار
 دو هر و ايستاد آرش كنار مستاصل و نگران هما!هيچ ديگر و بود رفته قديمي ي خانه به كه آورد بياد را
 ناپديد كسي كه كردند دعا دل و دادند گوش ميداد پدرش و دكتر به كه جوابهايي و پريسا به ناراحتي با

 نفس و نشد برمال رازشان بود شده دچارش پريسا كه مقطعي فراموشي با.ودنش خبردار را شدنش
 اش مرخصي به بهرام و معين اصرار عليرغم اما دانست مساعد را او عمومي حال پزشك.كشيدند راحتي
 بخوايد اگه.ميشن مرخص برنخوردن مشكلي به اگه.ميكنيم صبر صبح فردا تا:گفت و نداد رضايت
 .نميدونم صالح من اما ببريد رو دخترتون و بديد رضايت ميتونيد

 تو.تره راحت ما خيال باشه اينجا صد در صد:گفت سر تكان همراه معين و شدند خيره بهم بهرام و معين
 جان؟ پريسا نداري حرفي

 با آرش. انداخت باال شانه و كرد نگاه هما به نميدانست را بيمارستان در وجودش دليل حتي كه پريسا
 كنار سريع هما آنها رفتن با.ماند پريسا كنار در هما و كرد خارج بيمارستان از را عمويش و پدر اصرار
 اينكه و بيك رشيد با مالقاتهايش و آنجا هاي شب نيمه از.كرد تعريف را ماجرا تمام و نشست پريسا
 هيچ اما گفت را همه و همه...اند كرده پيدايش بيهوش باران زير سپس و اند نيافته را او تمام روز يك

 غذات اول!كجا؟:شد مانعش هما كه شود بلند خواست و داد بخود تكاني.نكرد پريسا بهبودي به كمكي
 !كن كاله و شال بعدا بگيري جون بخور رو

 .پنجره لب برم ميخوام شدم خسته-

 نرفته؟ پايين گلوت از هيچي روزه چند ميدوني آوردن برات آبكي سوپ يه كه ميبيني!غذا اول-

 .سيرم من ماا-

 بيچاره ارسالن اين فكر به نيستي خودت فكر به. شده سفيد گچ مثل روت و رنگ فقط. بله كه سير -
 !هات دلبري و تو دست از مرد كه باش
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 ارسالن؟ -

 .كردي فراموش اونم حتما گفتم! افتادي اونم ياد عجب چه -

 كجاست؟ ارسالن -

 .نخورده هم چيزي كه مطمئنم نخورده، تكون جاشم از كرده پارك بيمارستان جلوي. اطراف همين -

 :نشست جايش در ناراحتي با پريسا

 .نيست چيزيم كه من چرا؟ -

 حالي چه كه واي! برگشتي اما بودي، رفته فرو ابدي خواب به روز شبانه سه فقط نيست، چيزيت اره -
 بزنم زنگ يه ارسالن به تا ربخو رو ات سوپ بي بيا،. شديم زنده و مرديم دلشوره و ترس از ما داشتيم

 .زنه مي بال بال داره در جلوي حتما. باال بياد بگم و

 هدايتش دستشويي سمت به و گرفت را او بغل زير اجبار به هما و شد بلند جايش از حالي بي با پريسا
 با پاشيدن. پاشيد صورتش به و كرد اب از پر را دستهايش كف و ايستاد دستشويي ايينه مقابل. كرد
 زندان از تصويرهايي گشت؛ خيره اينه در خودش به. شد نواخته صورتش بر خروشان موجي مانند

 به وقايع لحظه لحظه و يكي يكي و پاشيد صورتش به اب ديگر مشتي. شد تداعي ذهنش در ساواك
 و صورت تمام كه او ديدن با و شد دستشويي وارد شنيد را اب صداي كه هما. يافت راه ذهنش
 :درآمد دادش بودند، شده خيس يشلباسها

 كردي؟ خيس خودتو چرا دختر؟ كني مي كار چه -

 :گرفت را پدرش سراغ بريده بريده. داد مي ازارش بغض و بود افتاده لكنت به پريسا

 .اينجا بيان االن همين بگو هما كن صداشون برو رفته؟ كجا عمو كجاست؟ پدرم....پدرم -

 .كن صبر تو. زنم مي زنگ ارش گوشي به االن باشه،...باشه -
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 !شه مي دير داره شه، مي دير داره. بگوبياد بزن، زنگ اره -

 .گرفت شماره دوباره عصبانيت با. داد نمي خط. گرفت را شماره هما

 .نكن هولم پريسا...آه شه؟ مي دير داره چي -

.. هما باش زود ببخشه، رو ما خدا...كرديم عذاب رو پاك خونواده يه عمر، يه شه، مي دير داره خدا به -
 ....بياد بگو بياد، پدرم بگو

 :گفت و خواباند تخت روي را او و فشرد را اش شانه عصبانيت با هما. نداد مجالش گريه و

 .كنم نمي تلفن كس هيچ به نخوابي و نشي ساكت االن همين اگه قسم داري دوستش كه كسي هر به -

 .باش زود ،بستم رو چشمهام بيا،.... باشه باشه، -

 !باش آروم تو گرفت، اهان ببند، رو چشمهات! شد حاال -

 چهارخانه پرده ب پريسا. بازگردند را رفته راه كه كرد مجبورشان و شد ارش با صحبت مشغول و
 حاج گناهي بي موضوع چگونه اينكه و. انديشيد بود، شاهدشان كه ماجراهايي تمامي به و شد خره پنجره
 آنها مابين صحبتهاي و پدرش حضور متوجه كه بود غرق افكارش در انقدر گويد؟ب پدر به را مرتضي

 سه هر يافت، ارام را پريسا كه معين. گفت پدرش ديدار براي اصرار و او تابي بي از برايشان هما. نشد
 عمويش سمت به بود، شده راحت خيالش پريسا آرامش ديدن با كه ارش. كرد مشايعت در جلوي تا را

 :گفت و آمد

 .بكشيم راحت نفس يه تونيم مي جهنمي روز سه از بعد. شد راحت خيالمون -

 :گفت نشست مي صندلي روي پريسا تخت كنار در كه حالي در و زد لبخندي معين

 اينجا من كن، استراحت شب تا برو. شدي خسته حسابي جان، هما. مونم مي اش پيش من بري، شماها
 .هستم
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 :گفت عجله با هما

 .باشم اش پيش بذاريد. راحتم...موع نه -

 مي. هستم من داداش، بريد هم شما. كنه استراحت خونه ببر رو خواهرت آرش،... دختر اي خسته تو -
 .باشم تنها دخترم با ساعتي چند خوام

 خروج از قبل اما برود، برادرش و پدر همراه به شد مجبور او و كرد سبلح خلع را هما جكله، آن گفتن با
 :گفت و شد خيره عمويش متفكر چهره به و بوسيد را پريسا صورت اق،ات از

 عمو؟ باشه. باشم اش پيش شب كه ميام بعدازظهر -

 بيمارستان از بقيه، همراه به هما. كرد تاييد را او حرف پلكها بستن با و زد لبخندي مهرباني با معين
 كنار ارسالن. كرد نگاه بود، شده كپار خيابان از اي گوشه در كه ارسالن ماشين سرعت به و خارج
 خطاب و داد تكان برايش دستي ارام شد، او متوجه كه ارش. كرد مي نگاه انها به و بود ايستاده ماشين

 :گفت پدرش به

 .ميام بعد. ببرم و بگيرم عمو براي وسيله و خوراكي كم يه من. بريد هما و شما -

 :گفت تعجب با بهرام

 دست هم اش همه خريدم؟ وسيله خودم نيست يادت هست، يخچال يتو چي همه! خوراكي؟ چه -
 ...شو سوار. مونده باقي نخورده

 بيام؟ من بعد بريد شما شه مي... دارم كار من پدر، -

 :گفت و گرفت او از را ماشين سوييچ بهرام

 كني؟ مي بهونه را عموت چرا. دارم كار بگو! شد اين -

 .خوام مي معذرت عميقا من ببخشيد -
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 :گفت و شد ماشين سوار بهرام

 .نشه تكرار ديگه كه شرطي به قبوله، -

 :گفت آرش گوش زير هما. شد ماشين سوار كنان خنده و

 .اومده هوش به پريسا كه بگو بهش -

 .نكنه شك تا برو تو. باشه -

 به كه النارس سمت به و كرد نگاه اطرافش به ارش. افتادند راه لحظاتي از پس و شد ماشين سوار نيز او
 : گفت خوشحالي با ارسالن و فشردند را هم دست. رفت آمد، جانبش

 اومد؟ هوش به كه ديدي خودت آره؟ شد؟ بيدار -

 :گفت كنان خنده آرش

 دونستم نمي حاال تا. لرزيد بدنم ستون چهار كه زد فريادي يه خالي، جات. بودم اونجا خودم بابا آره -
 تو قند آب! خوابش از اينم. لرزونه مي رو ادم تن جور يه اريشبيد. داره صدايي همچين پريسا كه

 ! زنه مي داره طوري همين قلبم ببين. بده حالم واقعا جان؟ ارسالن داي ماشين

 :گفت كنان خنده ارسالن كه گذاشت شكمش روي را او دست و

 شكمت؟ تو اينجاست؟ تو قلب -

 .شكمم تو اومد يعني پايين، افتاد قلبم زد داد چينهم آقا. كني نمي قبول بده، حالم گم ميي. بيا آه -

 :گفت سر تان همراه ارسالن

 !باش جدي آرش، كن بس -

 :گفت و كرد باز را او ماشين در آرش
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 كه بمونه ذاره نمي ام واسه قلبي ديگه وقت اون ببينه، من با رو تو يكي كافيه فقط ماشين، تو بشين بيا -
 !شكمم تو يا حلقم تو بياد حاال

 و ماند خيره كرد، بسته و باز را داشبورد چيزي، جستجوي در كه آرش به و شد سوار هم ارسالن
 :پرسيد

 !بودي اينجا بده خبر ات خانواده به بره كه نكردم قايم اينجا رو كسي نترس گردي؟ مي چي دنبال -

 :داد جواب بردارد، تفتيش از دست كه آن بدون آرش

 مي چي بودي، اينجا شب سه و روز سه تو دهنم، بذارم كه گردم مي كوفتي يه اي، لقمه يه دنبال دارم -
 !ميرم مي ضعف، از دارم شه؟ نمي پيدا كبريت قوطي اين تو هم شكالت يه خوردي

 :گفت و برداشت داشبورد روي از را بيسكوئيتي بسته كنان تبسم

 !ببينيش بود كافي فقط چشمته، جلوي -

- پايين افتاده كه هم قلبم تازه داري؟ خسته ادم يه از توقعي چه تو. ديگه همين خب...ا! 

 :گفت و گذاشت هدهان ب اي تكه و كرد باز را آن در

 خوام مي من نبردي، رو من چرا رفتي، چرا آقا كه كرد كرد زاري و گريه و بيداد و داد قدر اون -
 مي كه هم حاال. برگرديد دز زنگ هما كه كرده صدا و سر قدر اون اما رفتيك مي داشتيم...برگردم

 .بيني

 !خوابيد؟ دوباره -

 اذن عمومعين كه موند خيره جا يه به و شد آروم فقط. بود خوابيدنش مخالف هم دكتر اتفاقا...نه -
 از سالم و دختر و پدر ديگه ساعت يه تا دم مي قول. باشه تنها اش دردونه با خواد مي بريم، ما كردن

 .بيرون بيان بيمارستان
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 چطور؟ -

 به رو ساعت يه ظرف كه داره دوست رو پريسا قدر اون و داره زبوني يه شناسي نمي منو عموي تو -
 شده حاال تا ارسالن، راستي! شد طوري اين پدر محبت كمبود از هم رو پريسا كنم فكر. كنه مي راهش

 كني؟ تصور خانمها بدون رو دنيا

 :گفت كنان خنده ارسالن

 .نكن شروع! آرش -

 بدون رو دنيا گن مي آقا،. فهميديم دير تو و من! شده شروع اغازخلقت از. شده شروع نكنم؟ روعش -
 مهمتر همه از 4. آروم اعصابها 3. محفوظ پولها 2. خلوت بازار. 1! ببر رو حالش و كن تصور خانمها

 تو بهشت، يمرفت مي هم همه مهمتر، همه ي همه از و شد مي بيكار هم شيطون تازه...ورشكسته مجازات
 نيستي؟ موافق

 جواب پريسا، شدن خوب خوشحالي خبر از خوشحال اما كالفه بود، معشوق ديدار مشتاق كه ارسالن
 :داد

 ديگه؟ پريساست شدن خوب خوشحالي اثرات از گي مي كه اينها حاال شده؟ ات چه پسر، تو دست از -

 .كن فكر طوري اين وت اصال شه؟ مي عاشق قدر اين هم مرد. شد بد حالم... اَه -

 داره؟ هم اي ديگه دليل مگر -

 نگفتن، پرت و چرت نزدن، مفت حرف بودن، آدم روز سه دوني مي اما. گفتي تو كه همينه اصلي دليل -
 ....خفگي يعني! مرگ يعني چي؟ يعني كردم، زندگي طوري اين عمر يه كه مني واسه
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 جانب به را سرش و شد اش متوجه پريسا كه زد آن بر اي بوسه و كرد نوازش را دخترش دست معين
 و نشاند لب بر لبخندي يافت ارام را او كه معين. داد سالم و شد خيره پدر نگران چهره به. چرخاند او

 :گفت

 شدي؟ بهتر. عزيزم سالم -

 :گفت و شد مانع معين كه بنشيند خواست و داد خود به تكاني پريسا

 .باش راحت -

 خونه؟ بريم اينجام؟ چرا صالا. نيست چيزيم كه من -

 كنيم صبر فردا تا كه الزمه. افتادي تخت اين روي بيهوش كه شبه سه و روز سه عزيزم؟ چطوري -
 .بشه بد حالت دوباره ممكنه

 »!اومد نظرم به ساعت چند كه حالي در بودم بيهوش من روز سه «انديشيد خود با پريسا

 :پرسيد عجله با

 كرديد؟ پيدام كجا از يعني شدم؟ يهوشب من كه فهميدديد چطوري -

 :گفت و كرد نگاه دخترش چهره به متفكرانه معين

 بدجوري گذشته ساعتي چند كنن پيدات تا بارون، زير افتادي اونجا و قديمي خونه رفتي گه مي آرش -
 خيلي. نديده صدمه هات كليه و نكردي پهلو سينه كه آوردي شانس. دشاتي تب و بودي خورده سرما

 اين با چرا هستي، مادرت و من اميد تنها دوني مي كه تو نيستي؟ خودت مراقب چرا! دختر احتياطي يب
 لرزوني؟ مي رو قلبمون احتياطي، بي

 كجاست؟ مادر مادر؟ -
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 زنگ بهش خواي مي. رفتن عموت زن با كنه زيارت راحت خيال با بذار گفتم. نگفتم بهش. مشهد -
 بياد؟ بگم بزنم

 .جون آقا. باشن راحت ذاريدب. نه... نه -

 .جانم -

 !كنم شروع كجا از اصال يا! بدم توضيح چطوري دونم نمي من... من -

 بگي؟ خواي مي چي كني، شروع رو چي -

 :گفت و نشست درش كمك با و شد جا به جا پريسا

 و اون تبعيد باعث و داد لو رو اش سياسي فعاليتهاي و رو پدربزرگ كسي كه گفتيد مي هميشه شما -
 درسته؟ شد، نفر چند شدن كشته

 :گفت و كشيد درهم چهره معين

 مورده؟ اين در صحبت وقت چه اما آره، -

 مرتضي حاج گردن رو تقصيرها همه كه.... كرديم مي اشتباه حاال تا بگم بهتون اگه پدر، مهمه -
 گيد؟ مي چي انداختيم،

 :داد جواب پريسا مالفه كردن صاف حال در و برخاست معين

 !نشدي خوب اصال و گي مي هذيون داري بازم گم مي -

 :گفت و فشرد لرزانش دستهاي ميان در را او دست و گرفت دست در را پدر دست مچ سريع پريسا

 مرتضي حاج بياره، دووم نتونست زندون توي كه اوني. كرديم اشتباه ما پدر، گم مي جدي دارم اما -
 همه و بيگناهه حسين حاج كه گفت مدام حتي نكرد باز لب از لب. آورد دووم شكنجه زري اون. نبود
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 و داده لو رو همه مرتضي حاج كه كردن شايعه دروغ به ها ساواكي بعدشم! گرفت گردن به رو چيز
 ...ماشين با زود خيلي اما كردن، آزادش

 :گفت زدن قدم حال در و كشيد پس را دستش عصبانيت با معين

 من؟ دختر حسين؟ حاج نوه تو؟! بزني تو رو حرفها اين كردم نمي هم رو فكرش اصال! پريسا كن بس -
 ....پسره يه واسه كي، براي چي؟ خاطر به اونم

 :گفت و آمد او جانب به دژم اي چهره با و خورد را اش جمله

 وقت اون...وقت اون اما باشي، هم اش عاشق و كني زندگي آدمه اون نوه كه كسي با بتوني تو شايد -
 !نيستي من دختر ديگه

 پريسا كه شد ساطع اش چهره از حشم هاي شراره و داد تكان پريسا جانب ب را اش اشاره انگشت
 :گفت پريده رنگ

 چي؟ كنم ثابت بهتون اگه -

 نداري؟ مدركي و دليل هيچ براش كه زني مي حرفي چرا پريسا؟ شده ات چه چطوري؟ -

 توي قديمي كتاب همون و برداريد رو پدربزرگ قچهصندو اون بريد شما فقط. دارم آقاجون، دارم -
 !كنيد مي پيدا رو پدربزرگ هاي نوشته دست وقت اون...جلدش

 :گفت و داد تكان را سرش ، عصبانيت از شده سرخ چهره با معين

 تعصب با كه باشي دختري همومن شدي بيدار وقتي اميدوارم فقط بخواب، نيست خوب حالت تو -
 .زد مي موج وجودش تو خانوادگي

 :گفت بريده بريده بود، افتاده گريه به كه پريسا

 .شد كشته مظلوم و بيگناهه مرتضي حاج. كرديم اشتباه ما. ميگم راست خدا به جون آقا گم مي راست -
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 :گفت و رفت در سمت به شود، نمي ساكت پريسا ديد كه معين

 ....زنيم مي حرف موردش در خونه رفتيم ات پيش بيا هما گم مي -

 ضربه كه ريخت مي اشك همچنان پريسا. كرد رها كنان گريه را پريسا و شد خارج اتاق از عصبانيت با
 :داد جواب برگيرد پنجره از را نگاهش اينكه بدون. خورد اتاقش در به ارامي اي

 ....تو بيا -

 با و اندچرخ را سرش ارام پريسا. بزرگي سرخ گل دسته سپس شد، اتاق وارد ادكلنش بوي ابتداي
 شده رنجور و الغر چقدر زدو خشكش جا در داشت برمي قدم جانبش به لب بر لبخند كه ارسالن ديدن
 و كرد تماشايش وجود تمام با پريسا. دلپذيرتر و داد مي نشان تر مردانه را صورتش تنك ريشي ته! بود
. لرزيد بغض از يساپر چانه و بست حلقه چشمهايشان در اشك زالل. كشيد مشام به را حضورش عطر

 :گفت لبخندزنان و داد او دست به را سرخ گل دسته بود، بدتر هم او از حالش كه ارسالن

 !نكرده كاري كردنم، نگران جز حاال تا كه دلبري دلبرترين به سالم -

 : افتاد خنده به پريسا

 دلبري؟ يا بود تعريف اين -

 بهانه تو بدون كه مني بياره؟ زبون به هم اي گهدي كلمه اش، عشق از تعريف جز بلده عاشق يه مگه -
 !ندارم بودنم براي اي

 .ارسالن -

 .خانمي جانم -

 بشي؟ روبرو پدرم با نترسيدي -
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! طلب فرصت كه منم. بودم هم بقيه رفتن شاهد. رفت و گرفت ماشين عصبانيت با كه ديدمش اتفاقا -
 .باال اومدم سريع

 بخشي؟ مي رو ما -

 ي؟چ براي ببخشم؟ -

 !ببخشي هم رو ام خانواده بتوني روزي اميدوارم! چيزها خيلي واسه -

 خودت مراقب اصال تو اما. همين كني، باور تو خواست مي دلم. ندارم انتظاري هيچ كس هيچ از من -
 .دربيارم سرت بايد رو غصه و غم همه اين تالفي باشه يايدت نيستي،

 شبيه خيلي دونستي مي ارسالن،! زني مي حرف روزه چند فيتال از دااري تو بدهكارم، بهت عمر يه من -
 پدربزرگتي؟

 فهميدي؟ كجا از تو. دونستم مي عزيزم آره -

 !ارسالن راحته، خيلي فهميدنش -

 .ميريزه هري نكني؟دلم صدام اينطوري ميشه

 چطوره؟ منوچهري آقاي-

 .نكن خرابش ديگه-

 كنم؟ چكار پس-

 .باشه بهتر بگي شنخ ذره يه كنم فكر نميدونم فعال-

 !ببيني هم رو عموم و پدر خشونت بشيني اينجا ديگه كم يه اگه بنظرم-

 !برميگردن؟0



 

 

يشهسوارمريم  –عكس خاليابق  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  266 

 .بذارن تنهام نكنم فكر احتماال-

 .داشت كم رو گل دسته يه اين اتاقم تابلوي:داد ادامه و كشيد مشام به ولع با را گلها بوي

 !رو تو قشنگ لبخند يه منم تابلوي-

 رسد چه نداشت اي لحظه براي حتي را او از جدايي تحمل ديگر پريسا.ماند خيره بهم نگاهشان هم باز
 بالش سريع ارسالن كه شد جابجا.ميكرد ثابت را حقانيتش بايد اول او داشتن براي اما!جدايي عمري به

 ميخوري؟ چيزي:پرسيد و كرد مرتب را او سر پشت

 .خوردم تازه-

 .برم بيرون تاقا اين از نميتونم ديگه پريسا واي-

 !چرا؟-

 .نميمونه برام شانسي ديگه كه كني نگاه اينطوري هم اينجا دكترهاي به اگه.ميكني نگام اينطوري آخه-

 اين از بيشتر نميخوام بياد عموم شايد االن.ارسالن برو:گفت ملتمسانه و بيريا و دل ته از خنديد پريسا
 .ميكنم خواهش باشم جدا ازت

 .ميمونم منتظرت ماشين تو بازم چشم.شماست امر امر نكن خواهش-

 .ميگذشت آنجا در را روحش و قلب حاليكه در گذشت پريسا سوزان و گرم نگاه از و برخاست

 !ميگه؟ چي عمو!پريسا؟ شده چي:پرسيد و شتافت او بجانب اتاق به ورودش با هما

 .نميدونم هيچي ديگه نميدونم:گفت و انداخت باال شانه پريسا

 و اينجا آورد منو.ميلرزيد بدنش تموم خشم از پر و عصباني!اومدني چه!اومد كه بخوابم واستمميخ تازه-
 .رفت
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 !كجا؟-

 !همين شده ديوونه پريسا كه گفت پدرم به فقط نميدونم-

 بيشتر ام گذشته بودن عاقل از رو ديوونگي اين و شدم ديوونه ميگه راست:گفت آلود بغض پريسا
 با حاال و بودم حقيقت دنبال هميشه.ببندم حقايق روي رو چشمم ميخوامن ديوونه من هما.ميپسندم

 .باشم ساكت نميتونم دونستنش

 !ميدوني؟ چي تو!حقيقتي؟ چه ميگي چي ببينم بزن حرف درست-

 اصال ندارم نياز كه نكردن؟سرم مرخصم چرا.برم بايد من:گفت و برگرفت او از ديده ناراحتي با پريسا
 اينجام؟ چي واسه

 .نداد اجازه دكترت شنيدي كه دتخو-

 !مهمه...هما برم بايد من اما-

 را دستش هما كه ساخت وارد هما وجود بر مضاعف دردي فشار هر با و فشرد دست در را هما دست دو
 و من خودت بحال دلت باباجان!بري؟ ميخواي كجا ديوونه تو!پريسا؟ شده ات چه تو:گفت و كشيد پس
 ميدوني بگير آروم بينوا ارسالن خاطر واسه نميسوزه بوديم نگرانت وقت دچن اين تو كه بيچاره آرش
 اينهمه ميكني فكر!كي؟من؟ ميپاد؟بخاطر رو بيمارستان اين و ماشين توي نشسته كه روزه شبانه چند
 !اومده آسمون از آورده؟البد كي رو گل دسته

 .آورده ارسالن ميدونم-

 .نديد منو اصال كه بود خوشحال قدراون.بيرون اومد بيمارستان از ديدم بله-

 پريسا كه شد ميوه كندن پوست مشغول هما.رفت فرو فكر به و كشيد آه بعد اي لحظه و خنديد پريسا
 !كجاست؟ كيفم:پرسيد و پريد جا از
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 چيكار؟ ميخواي كمده تو شد كنده جا از قلبم!دختر بميري:گذاشت قلبش روي را دستش هما

 .بيارش-

 چيكار؟ ميخواي-

 .بيار هم رو لباسهام-

 سرته؟ تو چي!بابا اي-

 .بشم مرخص بدم امضا ميخوام-

 !شد ديوونه اين باز خدايا-

 بيرون اينجا از االن همين اگه و ام زنجيري ي ديوونه آره:گفت و رفت اتاق كمد بطرف برخاست پريسا
 !ميدم دستت كار نرم

 !پريسا؟ چطوري-

 !خالص مميكن حساب تسويه و ميدم رضايت آدم مثل-

 !پدرت؟-

 !باشم شده بزرگ كافي اندازه به كارها اين واسه كنم چي؟فكر پدرم-

 قديمي؟ خونه بري باز ميخواي!اخر سيم زده نخير-

 !خودمون ي خونه تهران برم ميخوام نه-

 چي؟ واسه!تهران؟-

 كافيه؟ يا بگم بازم...تفاهم سوء رفع واسه!كهنه و قديمي ماجراي يه كردن تموم واسه-
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 بگيرم؟ سرم به گلي چه من!دادي توضيح كامل چقدر-

 .برميگردم صبح تا نميخواد همراه گفتن دكترها بگو حونه برو هيچي-

 نميبيني؟ دراز گوش تا دو سرم روي تو!عزيزم حتما-

 دارم كمك انتظار عزيزم عموي دختر از فقط هيچي:گفت و پيچيد سر دور را شالش عجله با پريسا
 .همين

 !چي؟ پولش-

 .فوله حسابم دارم الكترونيك كارت رفته يادت-

 .شكر خدارا-

 .افتاد راه دنبالش به مستاصل و كالفه نيز هما.شد خارج اتاق از و برداشت را وسايلش عجله با پريسا

 .بگم آرش به بذار-

 چيكار؟ ميخوام اونو!ديوونه-

 تهران؟ ميري كي با-

 !ميكنم كرايه كه ماشين يه و سالمم پاي دو با-

 پرداخت را بيمارستان مخارج تمام و امضا را اي رضايتنامه ساعت نيم عرض در پرستاران راهنمايي با
 روح به رو بگيري؟تو دهن به زبون نميتوني تو:گفت عصباني پريسا.شد شماره گرفتن مشغول هما.كرد

 .نكن خبر رو كسي پدربزرگ

 ميترسي؟ چي از ميكني خودتو كار كه تو راحت خيالت-
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 كه اين از قبل.من با اش بقيه نزن حرفي صبح تا عمو پيش برو هم تو:گفت و بوسيد را او ي گونه پريسا
 .باش مطمئن سراغتون ميام خودم بشن باخبر

 احساس حاليكه در گذشت خيابان از.ببيند را او آشنايي بود نگران.شد خارج بيمارستان از سرعت به
 كنار هاي مغازه سمت به و كرد كند را قدمهايش ودش فائق ضعفش بر آنكه براي.ميكرد شديدي ضعف
 بر باشد مزاحم آنكه گمان به كرد ترمز پايش كنار ماشيني كه بيايد آژانسي شايد تا رفت خيابان
 !عجله؟ اين با كجا!فراري خانم:داد نوازش را دلش گوش آشنا صدايي اما افزود قدمهايش سرعت

 !اينجايي؟ هنوزم:گفت و خيدچر او بجانب شد لبهايش مهمان پهن لبخندي

 .برسونمت شو داشتي؟سوار اي ديگه انتظار-

 .بگيره رو زبونش جلوي نتونست فضول هماي اين:گفت و داد قرار در دستگيره روي را دستش پريسا

 .دارم سراغ كه عموئيه دختر بهترين خانم هما-

 !حتما-

 صبح تا:گفت پريسا كه بود شده قفل اپريس نگاه در نگاهش و دنده روي ارسالن دست. شد ماشين سوار
 بمونيم؟ اينجا قراره

 مقصد؟ نه...نه-

 .ميرم كني پيدا آژانس يه نميشم مزاحمت!تهران-

 ميبرمت من يا بشي مرخص ميموني منتظر صبح تا و بيمارستان به برميگردي يا.ميشه تاريك داره هوا-
 چطوره؟!بياد آرش ميزنيم زنگ يا!...تهران

 دي؟مي دستور داري-

 !آوردي سرمون به چي روزي سه اين نداري خبر اينكه مثل دقيقا-
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 نكن تهديد:گفت و بست را كمربندش بود افتاده بخنده ارسالن نگران و مصمم ي چهره از كه پريسا
 .برو سريع فقط

 را فرمان خوشحالي با و كشيد عميقي نفس شود همراه او با سرعت اين به پريسا نميكرد باور كه ارسالن
 نظر به نيافتني دست كه كسي پريسا نميشد باورش.كند پرواز ميخواست دلش افتاد راه و چرخاند
 بهت در آنقدر.باشد ماشينش سوار كنارش در لحظه آن در حاال كند فراموشش كه ميخواست و ميرسيد

 دارم هعجل گفتم!آرومتر:رآمد د صدايش پريسا كه ميكند حركت سرعتي چه با نفهميد كه بود ناباوري و
 .تهران برسيم ساعته دو كه اينقدر نه اما

 !نميشه باورم:گفت دنده كردن جابجا حال در و زد لبخندي ارسالن

 چي؟-

 .اينجايي تو اينكه-

 كه افتاده برام روزها اين توي اتفاقاتي.نميشه باورم هم خودم واقع در.نيست باور قابل گرچه كن باور-
 .نيست باور قابل كدومش هيچ

 !اون؟ با شدن همراه بيك؟يا رشيد ديدن:پرسيد كند نگاه او به آنكه بدون ارسالن

 !ميدوني؟ كجا از اينارو:پرسيد و شد خيره او به متعجب و مبهوت پريسا

 .گفت هما-

 .بود نكرده باور اونكه-

 .نكرده باور گفت خودشم-

 ميشه؟ باورت!چي؟ تو-

 .باوره لقاب چيزي هر دنيا اين تو كنم باور نبايد چرا آره-
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 گذشته؟ به سفرم و روح يه با من همراهي حتي-

 حاال.نداري گفتن دروغ واسه هم دليلي رفتي ميگي و داري باور تو كه اينه مهم نيست مهم زياد من باور-
 رفتي؟ كجاها

 تهران به وقتي.داد گوش طمانينه با ارسالن و گفت را همه و همه.كرد تعريف به شروع آرام آرام پريسا
 ما بدبختي اينهمه باني و باعث كسي چه كه ميدونم من حاال:گفت و كشيد عميقي نفس پريسا درسيدن
 !آورده شما سر به چي سكوتش با و شده

 برم؟ سمت همين:گفت و كرد اشاره خياباني به ارسالن

 .آره-

 كرف كه حاال.شد كشته تصادف توي اونم.بزنه حرفي كسي به بتونه كه نموند زنده اونقدر هم سيف-
 .بوده ساواك كار پدربزرگم مثل اونم شدن كشته ميكنم

 !باشن اونجا كاغذها و كنم پيدا رو كتاب اون زودتر كنه خدا-

 !چي؟ نباشن اگه-

 .هستن حتما دارم ايمان ديدم كه چيزي اون به من-

 از هصندوقچ اون گذشته؟شايد ماجراها اون از سال چند ميدوني.نبود تو حرفهاي نادرستي منظورم نه-
 !باشه رفته بين

 پدرم اتاق توي رو صندوقچه اون چندبار.ميكنه نگهداري پدربزرگ وسايل از خاصي وسواس با پدرم نه-
 .ديدم

 داري؟ رو خونه كليد-

 .اينجاست آره-
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 پريسا.همراهش هم ارسالن و شد پياده پريسا.كرد پارك آن مقابل و يافت را خانه پريسا راهنمايي با
 ...ميشه:گفت و زد لبخندي

 ...تو برو تو.ميمونم اينجا:گفت دست تكان همراه شود تمام پريسا ي جمله آنكه از قبل ارسالن

 و تاريكي.بود رفته فرو آلود وهم سكوتي در خانه.نبست كامال را در اما شد خانه وارد و كرد باز را در
 كورمال كورمال.بردارد جلو به قدم احتياط با و شود شل پريسا پاهاي تا دادند هم دست به دست سكوت
 و رفت فرو شديد نوري در خانه ناگهان.فشرد آنرا و رسيد برق كليد به تا كشيد ديوار روي را دستش

 فرو مبل در پدرش...كشيد جيغ ناگهان و كرد نگاه اطراف به و ريز را چشمها.آزرد را پريسا چشمهاي
 و كشيد جيغ و ترسيد.داشت قرار شزانوهاي روي پدربزرگ ي گشوده در ي صندوقچه و بود رفته
 كه بود نشده ثابت دخترش روي معين نگاه.شود خانه وارد سرعت به ارسالن تا بود كافي جيغ همان
 مگه اينجاييد شما آقاجون:گفت و افتاد من من به شرمگين و دستپاچه پريسا.چرخيد ارسالن بجانب
 !نبوديد؟ نهاوند

 اومدم تو مثل خونه اومدم:داد جواب پلكها كردن بسته و باز با شود عصباني ميرفت انتظار كه معين
 !آقا اين و خودت مثل دادي تو كه آدرسي دنبال

 ...خانم پريسا ديدم كه بودم بيمارستان جلوي من.ميدم توضيح:داد جواب دستپاچه ارسالن

 توي دسن اون و داره سند گفت وقتي.ميشناسم خوب رو پريسا چون بزنم حدس ميتونم نيست الزم-
 داد سرم بياد يكي.بوده چي واقعيت بگه بهم يكي ميخواست دلم كه بود عمر يه.شدم آشفته منه خونه
 پسندي چه!پسند محكمه مدركي با اونم خودم دختر شد نفر يه اون اونوقت.ميكنم اشتباه كه بزنه

 اين؟ از محكمتر

 نگاه بهم اي لحظه براي ارسالن و ريساپ.داد نشان آنها به و كرد بلند را زمان گذر از شده زرد ورقهايي
 پهناي.گرفت دستش از را اوراق و زد زانو او مقابل.برود پدرش بجانب كرد جرات پريسا و كردند
 و شد احساسات دستخوش او چون نيز پريسا.بود گرفته بر در اشك را معين ي مردانه صورت
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 توي و نوشت پدربزرگم كه بود يورقهاي همون اين:گفت و گرفت ارسالن بجانب را كاغذها.گريست
 اما!كابوس يه شايدم يا...بوده رويا يه ديدم چي هر كه ميشد باور داشت!كرد پنهونشون صندوقچه اين
 بگم؟ بايد چي دستنوشته و مدرك اين وجود با حاال

 كه ميخواستم رو همين فقط من.شكر را خدا:گفت عميقي نفس همراه و برداشت بجابشان قدمي ارسالن
 .كنم حفظ رو م خونواده و پدربزرگم ويابر

 به را خود قدمي با.پريدند جا از ارسالن و پريسا كه بود ناگهاني آنقدر حركتش برخاست ناگهان معين
 ما:گفت گريه ميان در.گريست بلند صداي با و كشيد آغوش در را او سريع حركتي با و رساند ارسالن

 تو ي شرمنده كه كنم چكار ميبخشه؟من منو ربزرگتمرتضي؟پد حاج ي نوه ميبخشي ميبخشي؟منو رو
 پدربزرگتم؟ و پدرت و

 آرام سه هر دقايقي از پس.شد احساسات دچار منظره آن ديدن از پريسا و گريست نيز ارسالن
 بيايي برو مرتضي حارج و پدرش زمانيكه از ميگفت قديمها از معين و بود گذشته نيمه از شب.شدند
 .ميساخت مجذوب را اي شنونده هر كه داشت شيرين خاطراتي.داشتند

 حرفي برگست وقتي پدربزرگ چرا:وپرسيد فشرد را او گرم دست بود نشسته پدر كنار كه پريسا
 بوده؟ چي ماجرا اصال و افتاده اتفاقي چه نگفت شما به چرا بود نزديك شما به نزد؟اونكه

 مثل چيز هيچ ديد و برگشت تبعيد از يوقت پدرم:گفت و شد خيره ارسالن به و كشيد عميقي نفس معين
 خيلي پدرم براي كه بود افتاده اتفاقاتي.خودشون زندگي پي بودن رفته همه شد شوكه نيست قديم

 حرفي بتونه كه نموند زنده اونقدر و بود شده ساكت و پير عجيبي شكل به.بود درك قابل غير و سنگين
 .مقصرم همه از بيشتر من و دافتا نمي اتفاق اين وگرنه بزنه ماجراها اين از

 روشن چيز همه كه شكر رو خدا.نيست مقصر هيچكس:گفت و نشاند لب بر لبخندي ارسالن
 نه؟ يا كنن حالجي رو ماجرا اين شادي از ميتونن بفهمن مادرم و پدر اگه نميدونم.شد
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 دلم. شسراغ برم فردا خودم بذار!پدرتي شبيه چقدر تو:گفت و كرد پاك را اشكش دست با معين
 .شده تنگ دنيا يه ي اندازه به براش

 و برداشت را تلفن گوشي نميگنجيد خود پوست در شادي از كه پريسا.بود محو لبخندي ارسالن جواب
 راحت را او خيال و گفت پدرش با مالقات از مختصر و كوتاه.آورد در نگراني از را او تا زد زنگ هما به

 چقدر هما طفلي:گفت مينشست مبل روي حاليكه در و كشيد حتيرا نفس شد تمام اش مكالمه وقتي.كرد
 !بود خورده حرص

 رسيده؟ كجا به كار:پرسيد و شد خيره او به مهرباني با معين

 !كار؟-

 .ديگه سريال ساخت-

 شروع تازه: داد جواب او بجاي ارسالن. نشاندند لب بر لبخند و انداختند نگاهي بهم ارسالن و پريسا
 .كرديم

 .كن حساب هم ما كمك روي ميكني بزرگي كار بده ش ادامه-

 .داد نشون بخوبي رو واقعيتها ميشه.نداره وجود مبهمي ي نكته هيچ:گفت پريسا

 و فشرد گرمي به را او دست معين برخاست معين احترام به نيز او.آمد ارسالن بسمت و برخاست معين
 ها ايراني ما ي پيشينه كه بديد نشون همه به يدبا.بديد ادامه درست رو كارتون و نهاوند بريد بريد:گفت
 بيكهايي رشيد چون.مياد بوجود انسانها كمال اسمون تو خورشيدهايي وقتي حقيره چه مرگ و بوده چي
 رو اينده و بگيره بر در ياد با رو گذشته امروز كه بذاريد...ها مرتضي حاج و ها حسين حاج شجاع و دلير

 پدرت بهمراه منم!كارستون كنيد كاري و ابشار بريد.ميسپارم بتو هم رو پريسا پسرم بريد.رغبت با
 !اونجا ميايم
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 باورش هم ارسالن.شد گرمي به مرد دو آن دست فشردن شاهد و ريخت اشك خوشحالي از پريسا
 و نشاند لب بر لبخندي.برسد پايان به حسين حاج ي نوه توسط اينگونه اش زندگي كابوسهاي كه نميشد
 .ميرم من خونه باشن س خسته خانم پريسا:گفت

 تمومش هم هم با كرديم شروع هم با...ا:گفت آميز اعتراض لحني با پدرش حضور به توجه بدون پريسا
 !تويي اس خسته كه اوني بودم خواب رو روز شبانه سه من ميكنيم

 .نگفت هيچ و انداخت پايين را سرش خجالت از ديد ثابت خود روي را پدرش نگاه وقتي

 ارسالن نميگي مگه ديگه برو!نبودي خجالتي كه تو دختر باش زود:گفت و كرد بلندي ي خنده ينمع
 نذار منتظرش اينهمه ؟پس اس خسته

 و بودند آماده دو هر دقايقي از پس.كرد حلقه پدر گردن دور را ودستش كشيد جيغ خوشحالي با پريسا
 اش نوراني هاي اشعه و بود افق پس از نسرزد حال در سپيده.شدند خارج خانه از معين ي بدرقه با

 نفس پريسا.افتادند راه معين مشايعت با كه بود كرده مزين اسمان ارغواني آبي روي را رويايي انوار
 بسته يه داشبورد تو:گفت و كرد نگاه او به ارسالن.داد تكيه صندلي به را سرش و كشيد بلندي

 .بخوريم اي صبحونه و برسيم جايي يه به تا ريمبخو هم با بيار در دارم ضعف كه من بيسكوييته

 ارسالن به تعجب با و برداشت را آن.افتاد بيرون آن از تاخورده كاغذ ورق كرد باز را داشبور در پريسا
 !اس نوشته دل:گفت و داد باال ابرو او كه كرد نگاه

 بخونمش؟ ميتونم-

 !اختياريد صاحب شماست دست منم ي اجازه-

 بيرون دستش از را ورقه اعتراض به ارسالن كه طوري ريخت اشك آن خواندن با و شودگ را نامه پريسا
 نشد؟ تموم مگه! پريسا ديگه بسه:گفت و كشيد
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 كه اشكي ي حلقه ميان از.دوخت اسمان به چشم و داد تكيه صندلي پشتي به دوباره را سرش پريسا
 را بيك رشيد مهربان نگاه و شد خيره آسمان به بود كرده خوش جا چشمهايش كنج در گرم و سمج
 :ميداد نوازش را جانش گوش هم باز دلنواز اي زمزمه حاليكه در. يافت نيلي آبي در شده حك

 شود كاسد پوستين هم شود شاهد از پر گلشن

 زمان دور زمان دور شود والد و زاينده

 كنان كوكو فاخته آن و زنان بربط رسد بلبل

 جوان بخت جوان بخت مطرب ديگر مرغان

 ميهلم را زبان كفت حاملم قيامت زين من

 زبان اندر زبان اندر دلم انديشه مينايد

 خبر نو مرغان و باغ از پدر اي بشنو و خاموش

 مكان ال از المكان از آمده پران پيكان
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